
Mažoji Lietuva
Jau trisdešimt šeštą kartą sausio 15 d. paminime Klaipėdos 

išvadavimo metines, vadindami tai Klaipėdos diena, betgi kiek
vieną kartą galvodami ne vien apie Klaipėdą bei jos kraštą, bet 
ir apie visą Mažąją Lietuvą, kurios didžioji dalis 1923 m. nega
lėjo išsivaduoti iš septintą amžių velkamo vokiškojo jungo. Ne
priklausomybės laikais, kai Lietuva turėjo normalius valstybi
nius santykius su Vokietija, Mažosios Lietuvos dieną švęsti buvo 
neįmanoma. Tai būtų reiškę viešai rodomas pretenzijas į Vokie
tijos valdomą kraštą ir būtų buvę susilaukta jos protestų ar net 
atsikeršinimo veiksmų. Dėl to buvo šyenčiama Klaipėdos diena, 
visada'stengiantis nenukreipti žvilgsnio nuo visos Mažosios Lie
tuvos. Turėjome Lietuvos Vakarų sąjūdį, kurio oficialioji viešai 
deklaruojama paskirtis buvo rūpintis Lietuvos respubliKos va
karinėmis žemėmis, betgi ištiktųjų jam daugiausia rūpėjo. va- 

' karinės lietuvių žemės ir už respublikos ribų — visa Mažoji 
Lietuva.

Šiandien joks maskavimasis nebereikalingas, šiandien mes 
galime atvirai visam pasauliui sakyti, kad viso pasaulio lietuviai 
reikalauja sau visų lietuviškųjų žemių ir sausio 15 jau nėra jo
kios prasmės vadinti vien Klaipėdos diena. Šiandien didžioji Ma
žosios Lietuvos dalis priklauso Kaliningradu pakrikštyto Kara
liaučiaus sričiai, administraciniu atžvilgiu įjungtai į Leningrado 

, apygardą. Tai naujoji rusų kolonija, į kurią jie neturi absoliučiai 
jokių teisių. Ši sritis netik niekad nepriklausė Rusijai, netik čia 
negyveno gal nei vieno ruso, bet ji net nesusisiekia su dabartinei. 
Rusijai (Rusijos s. federatyvinei respublikai) priklausančiomis 
žemėmis. Šių žemių priskyrimui Rusijai nėra nei mažiausio nei 
etnografinio nei istorinio pagrindo. Jei jau pasaulis priėjo prie 
logiško sprendimo, kad siaurąją Vokietijos rankovėlę — Rytprū
sius — reikia nuo jos atskirti, tai svarstant šių žemių tolimesnio 
likimo klausimą natūraliausias sprendimas didžiąją jų dalį pri
skirti prie Lietuvos, nes tai ir yra Mažoji Lietuva, kurios gyven
tojai dėl savo išlikimo su vokiečiais kolonistais kovojo šimtme
čiais ir buvo palaužti tik paskutiniais dešimtmečiais, kraštui lie
tuviškojo charakterio visdėlto neprarandant.

Šiandien apie Mažąją Lietuvą už mūsų lietuviškosios bend
ruomenės ribų beveik visiškai tylu. Net minint pasaulį nerami
nančias politines problemas Karaliaučiaus sritis neprisimenama. 
Sovietams ši sritis 1945 m. Potsdamo konferencijoje buvo paves
ta tik administruoti, bet jie šiandien nebeleidžia niekam nei pra
sižioti, kad tai ne jų žemė. Jie atėjo kaip nukariautojai, prisį-s 
jungė tą sritį sau ir skuba ten įsitvirtinti. .Tvirtinasi kariškai, 
statydami tolimųjų raketų, bazes -bei kitokius kariškus įren^į-

7 ten koIomS^^: j^šSsT^fcscfežnė TSu-1 
vo daromi laikini sprendimai prileidžiant, kad po kurio laiko 
įvyks taikos konferencija, kurioje bus viskas peržiūrėta ir su
rasti pastovūs sprendimai. Šiandien apie taikos konferenciją 
būtų naivu ir svajoti. Sprendimų dėl pastovių valstybinių sienų 
bei dėl kraštų likimo negalima greit laukti ir pasiekta jų bus, 
be abejonės, ne taikos konferencijoje, bet arba politinėmis mak- 
lerystėmiš, arba naujame patrankų gausme. Gi mūsų atžvilgiu 
būtų naudinga, kad ir “Karaliaučiaus krašto“ arba Mažosios Lie
tuvos likimo klausimas jau dabar-įeitų į politinių diskusijų lau
ką. “Life“ neseniai siūlė iš Lenkijos paimti Stetiną atiduodant 
jai Lvivą ir Vilnių. Kodėl tas gudročius autorius neprisiminė, 
kad “padoriems mainams” dar galėtų būti panaudotos Rytprū
sių žemės? Nejaugi visi taip ir pamiršo šią rusų naująją koloni
ją’? Kodėl ji neprimenama tada, kai Maskvos agentai pradeda 
kalbėti apie kitų valstybių kolonijalizmą? Jei žlibam tą koloni- 
jžflizmą sunkiau įžiūrėti Pabaltijy, Ukrainoj, Kaukazo kraštuose 
ar dar kitur, tai čia juk ir aklam akivaizdu. Ir mums reikėtų ne
gailėti savo pirštelio parodyti tai visam pasauliui, priminti kiek
viena proga tam, kas lengviau galėtų tai iškelti tarptautiniame 
forume. Be abejonės, to noriau, turbūt, imtųsi anglai su pran
cūzais, kuriems jų kolonijalizmu dažnai badoma į akis. Argi ne
verta būtų jų kalbėtojams priminti tai specialiu memorandumu 
ar gerai paruoštu leidinėliu? .

Atstovybės yatikane byla
Visą lietuviškąją visuomenę Popiežiui Jonui XXIII. Kaip be- .Jono XXIII vainikaviino iškil- 

taip sujaudinęs Lietuvos atsto- būtų, tatai, esamomis sąlygomis,, mė~e. Netrukus po vainikavimo ! 
vycės Vatikane likimo klausi- laikoma džiuginančiu rezultatu, j visos- pasiuntinybės gavo raštą,! 
mas įr per šią savaitę dar nepa-i Kuris pasiektas vieningomis pa-i kad atstovai galės prašyti pri- 
aiškėjo. Kaip jau buvo rašyta stangomis.,augštųjų lietuvių dva ėmimo pas Šv. Tėvą ir įteikti 
praeitame Nr.,; aišku, kad atsto- į sininku Romoje, JAV ir kitur, Jam naujus skiriamuosius raš-‘ 

I plačiosios lietuvių visuomenės tus. Lietuvos ministeris tuojau 
visame pasaulyje, ir visų Lietu- nuvyko i Vatikano Valstybės i 
vos diplomatinių-pareigūnų. Sekretorijatą ir išdėstė savo | 

Įvykių raida, privedusi prie ■ ypatingą padėtį. Jam buvo pa-. 
šios padėties susidarymo, buvo išakyta, kad jo padėtis bus svars-i 
tokia: mirus Š^Tėvui Pijui XII, ■ tomą įr prašyta tuo klausimui 
ministeris Stasys Girdvainis, i ’teikti Vatikanui visą medžiagą.; 
sekretoriaus lydimas, kaip ir ki- i Tai ir buvo padaryta: įteiktas ■ 
tų kraštų atstovai, tuojau nuvy- -titinkamas raštas drauge su iš- i 
ko i Castelgondolfo rūmus pa- samia dokumentacija apie Lietu 
cerbti velionį ir pareikšti užuo- tuvos tarptautinę teisinę padėtį, j 
jautą Vatikano vyresnybei. Abu .kitų valstybių pažiūras ir laiky- i 
Lietuvos pareigūnai dalyvavo $ena Lietuvos atžvilgiu, mūsų 
kūno pervežimo procesijoj, kar-J vei^ančiu atstovybiu sąrašas iri 
ainolų kolegijos pnemime, ir į. ‘ .
oriėmime pas kardinolą kamer-i . 
lengą, iškilmingose laidotuvėse Įteikiant tą medžiagą, Lieta-: 
ir naujai išriijktojo Popiežiausi (Nukelta į 3 psl.)

vybė liks veikti, bet kaip, ko
kiomis teisėmis .ir kas jai vado
vaus, tebėra neaišku.

Lietuvos generalinis konsula
tas Niujorke sausio 7 d. išsiunti
nėjo spaudai šitokį tuo reikalu 
pareiškimą:

“Sausio 6 d. gautomis tikromis 
žiniomis iš Romos, Lietuvos Pa
siuntinybė Vatikane paliekama 
ir toliau veikti. Titulas, kuriuo 
veiks Pasiuntinybės vedėjas — 
charge d’afaires ar kitoks, dar 
nenustatytas. Įgaliotu ministe- 
riu jis negalės būti pripažintas 
dėl to, kad šiuo metu negali gau
ti iš savo valstybės galvos naujų 
skiriamųjų raštų ir jų pateikti

Sekretorijatą ir išdėstė savo;

Didieji Metęsis ?
Jei-lietuviškoji spauda tebesi-j ALSIAUS, dis pabėgėlių demonstracijų,

rūpino “techniškais pasikeiti-.; mūšų bendrabarbio Niujorke NYTimes; 
mais”, pagal “L’Osservatore Ro-i —— ' 'tas. _____
mano, Švento Sosto laikysenoj į Maskvos veržlumu stumiama svetimos valstybės politiku, 
prieš 18 metų nacių-sovietų su- naujoji “taikos ofenzyva“ rodė.1 Mikojanas, kuris kvietė ame- 
sitarimu pražudytą Lietuvos laimėjimo ženklų. Pirmasis nuo- i Skiečius kapitalistus “užmiršti 
Respublikos atstovavimą, ame- pelnas už tai’teko Chruščiovo .praeities klaidas“, tuo pačiu me- 
rikoniškoji spauda spėliojo ar patarėjui Mikojanui. Armėnišku tu buvo palaikomas stipria ka- 
A. Mikojanas sugebės išmanev- biznieriaus apsukrumu jis rodė nonada iš Maskvos — šiuo kartu 
ruoti didžiųjų valstybių politikų gailias akis, “atvirai” apgailės- ■ konkrečiai siūlant demilitari- 
lygaus su lygiu derybas “įgalinti taudamas buwsiu sovietų dikta-Į zuoti, Vokietiją, sutašant jai tai- 
pasaulyje taiką”. j torių “terorą’^ skundėsi, kad kos sutartį po dviejų mėnesių

Pasirodo, kad ne tik Vatika- amerikiečiai v/; dar maną, “jog įYašuvoj! 
nas manė,, jog pripažinimas esą- ■ mums patinkąjgaudyti žmones”, j praeitis nžmiršianm? 
mos politinės Pabaltijy- Tf jęr^brifūftiŽmo- ■ tikėjimą vie-
palengvintų- tikinčiųjų dalią So- mums prikišat Vengriją — ar toj pravoslavų dvasiškio karje- 
vietijoj. Latvių ir estų žurnalis- Jūs ne tą patį darėte Libane?”. ros pasirinkęs- Mikojanas siūlė 
tai informavo, jog pabaltiečiai ’’ ’ " - ’ ---- - - - — - - ............
protestantai protestavo prieš 
Amerikos protestantų sinodo pa
starojo meto rezoliucijas, kurio
mis buvo pritarta “koegzistenci
jai“ su Maskva. Latvių spaudoje 
net tilpęs reikalavimas išei
viams latviams tuojaus pasi-

dįs pabėgėlių demonstracijų, 
s; ir net pats Preziden- 

kvietė būti mandagiais su .Klaipėdos žvejys Baltijos jūroj žūklės metu.

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO KANADOJE’
JAV - Kanados vyriausybių Į 4.577 ūkininkai, profesionalai, 

ministerių komisija Otavoje į tarnaitės, kurių paklausa tebėra 
svarstė abu kraštus liečiančius laidelė; tik 13.866 ateiviai turėję 
ūkinius klausimus. Kanadai j ieškotis darbo. Jų tarpe esą ama 
ypač rūpi, kad JAV savo kviečių ; tininkų, slaugių, stenografų, la- 
pardavimo politika nekenktų : borantų, kurių Kanadoje trūks- 
kanadiečiams ūkininkams, at-, ta. Ateiviai esą gali pasilaikyti 
šauktų žibalo, cinko ir švino im- i savo krašto papročius, bet turi 
porto suvaržymus, nepažeistų i įsisavinti ir kanadišimuosius, jei 
suverenumo savo pagalbinių i nori būti laimingi naujoj tėvy- 
įmonių laikysena Kanados teri- i nėj. Tam pirmiausia jie turį is
torijoj. Pasitarimai bus tęsiami• -nokti anglų ar prancūzų kalbą, 
vėliau Vašingtone. Tuos pačius : 1958 m. didžiausią ateivių skai- 
klausimus svarsto ir atitinka- i čių sudarė italai — 27.500, britai 
mos abiejų kraštų parlamentų - 26.800. Imigracija 1958 m. su- 
komisijos. Kanados parlamento mažėjusi maždaug per pusę pa- 
atstovai išvyko į Vašingtoną. i lyginus su 1957 m. skaičiumi 

** 282.164. ■
Infliacijos pavojus Kanadoje I 

gresia jau 20 metų — pareiškė • 
finansų min. Fleming. Jis nesąs tvarkyti teisingumo minsiteris 
praėjęs ir dabar, bet jam sulai- į Fulton paskyrė specialią tarybą, 
kyti reikią jungtinių vyriausy-! oirmininkaujamą teisėjo T. G. 
bės ir gyventojų pastangų. Gy- į Street iš Wellando. Pagal pra- 
ventojai _esą reikalauja vis dau- (ėjusioj parlamento sesijoj pri- 
giau socialinės globos instituci-i imtą įstatymą Parole Act, tary- 
jų, bet už visa tai reikia mokė
ti. Biudžetas esąs subalansuotas 
su $700 mil. deficitu, bet jam pa
dengti vyriausybė suorganiza
vusi viešąsias paskolas, kurios 
prisidėjusios prie infliacijos su
laikymo. Pragyvenimo lygis 
1958 m. pakilo tik 2,5%; 1946 m. 
jis pakilo 6%, 1947 m. 15%, 1948 
m. 7%, 1951 m. 10%.,

Sąlyginiam kalinių paleidimui

Ateiviai neišstumia 
darbininkų — pareiškė 
cijos min. Fairclough. 
siais 1958 m. mėn. atvykę 60.000 
ateivių; 41.340 buvo kviesti,

vietinių 
imigra- 
Pirmai-

Seno bolševiko ir apsukraus prekybininko A. Mikojano lan
kymasis JAV atgaivino kaikieno viltis; baigti šaltąjį karą su 
SoV. Safenga. Oficialiuose pareiškimų&e A. Mikojanas sakosi 

jo vizitai ir kaikųrie pareiškimai spaudai duoda pagrindo ma
nyti, kad jo misija yra politinio pobūdžio: ištirti amerikiečių 
nuotakas bei nusistatymus ir painformuoti Kremlių, kuris pa
gal tai galės rikiuoti savo sprendimus. Tai rodo jo vizitai užsie
nio r. min. J. F. Dulles, viceprez. Nixonui ir sausio 19 ar 20 nu-, 
matytas vizitas pas prez. Eisenhoweri. Kad Mikojanas ten kalba 

nė apie orą, visiems aišku. Yra©——------- -------- -—-——---------

Mirror dienrašty buvo, erzinami; notą užs. r. min. Dulles Berlyno 
Amerikos biznieriai, primenant, j klausimu ir joje rodoma šiokio 
jog rie kas kitas, bet Mikojanas i tokio nuolaidumo. Esą sovietai 
vadovavo' sovietų sąjūdžiui pri-1 pasiryžę R. Berlyno valdymą 
sivyti Amerikos pramonę betko- j perleisti vokiečiams, bet neketi; 
kiomis priemonėmis. Jei ir dau-j na iškrausyti vakariečių karinių 
gumas vakariečių tautų siekė. įgulų ir netgi pasiruošę laiduoti 
“tikslo nepaisydamos 
nių;’, 
klausė, 
sovietinę santvarką aplamai?

Iš kitos pusės, Mikojanas nesi- į užmiršti “visą praeitį”, tai pra- 
drovėjo rodyti nustebimą ameri- čiusią savaite dėl to daug kas 
kiečių gyvenimo būdu. Čikagoje abejojo. Valstybės Departamen- 
jis išsidavė nustebintas galin- tas išleistoj Berlyno dokumentų 
giausio' Amerikos “ginklo” • --- - ... ... . . .brošiūroj priminė sovietų netei-
automatinio lėkščių plovė jo. sybe Pabaltijo tautoms, o NY ■ žinoma, kad jis atvežęs sovietų

Jis nudavė nematąs ir negir-.ri- ‘ ’• v- ’ '■ - ’• ~
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Kuršių Neringos kopose

Grąžinamos Lenkijos brangenybės

ba turi teisę peržiūrėti visus at
vejus ir sąlyginai paleisti iš ka
lėjimo už gerą elgesį. Jkišiol vei
kė Remission Service, kuri vei
kė panašiu pagrindu. 1956 m. 
buvo sąlyginai paleisti 1.423 ka
liniai. kurių 1.037 buvo pavesti! Lenkijai dabar atgauti kitą dalį 
socialinės plobos tarnautojų brangenybių, saugojamų Quebe- 
priežiūrai; 1957 m. buvo paleis- co muzėjaus sandėliuose. Prem- 
ti 1.093. kuriu 835 buvo pavesti jeras Duplessis pareiškė neduo- 
soc. globos priežiūrai. Senoji siąs jų. dabartinei komunistinei 
taryba turėjo teisę peržiūrėti at- Lenkijos vyriausybei, 
vėjus, kai kalinys buvo atlikęs j

Ilgokai viešėjusi Kanadoj len
kų meno žinovų delegacija pa
galiau sėkmingai baigė derybas 
su Kanados vyriausybe. Lenki
jos brangenybės saugotos Ota
vos Bank of Montreal leistos iš- 
gabenti į Krokuvą. Brangenybių j ko seifuose, kita netolimame jĮtu*7 šantažu 
tarpe yra Lenkijos karalių ofi
cialių insignijų, istorinių perga
mentų, pirmoji Gutenbergo 
spausdinta Biblija, Chopin rank
raščių, senovės ginklų: kardų su 
brangakmeniais, šarvų, kilimų 
ir t.t. Kaikurios jų yra ir lietu
viškos kilmės. Net čionykštėje 
spaudoje buvo minimas kažku
rio Radvilos kardas, Vilniaus 
kilmės greičiausiai yra kaikųrie 
gobelenai ir k t Visų brangeny
bių vertė siekianti kelibliką mi
lijonų dolerių. Jos reikalingos 
rūpestingo saugojimo, ir todėl 
net tie lenkai, kurie iki šiol ko
vojo prieš jų grąžinimą, nusilei
do. Tik dar nežinia ar pavyks

turėjo dengti sovietų lankytoją. 
Niujorke jo stabtelėjimas prie 
JT rūmų buvo atidėtas, kad bū
tų išvengta demonstrantų. Su
jaudintas prez. Eisenhoweris 
kreipėsi į amerikiečius prašyda
mas svetingiau priimti Mikoja
ną.

priemo-■ priėjimo kelius. Vašingtone su: 
tai NYTimes vedamasis švelnintas sovietų tonas randa tat-

, kaip gi reikia aiškinti atgarsio ir pridėtas prie kultu- Vos Mikojanas paliko JA v
* rinio bendradarbiavimo sutar- Valst. Departamentą, atskubėjo

Girdi, vos priėš savaitę Mr. B ties gali nutiesti kelią į naują V. Vokietijos atstovas teirautis,
(ulganin) buvo trečiasis TSRS .politinį atoslūgį. Šiam tonui pa- kas dedasi. Mat, vokiečiai pri- 
premjeras apkaltintas meluo- j sirodė gana jautrūs JAV didie- • sibijo. kad didieji vakariečiai są- 
jant ir konspiruojant. Pirmasis, ji pramonininkai, kurių klubus i jungininkai nepadarytų kokio 
Stalinas, Chruščiovo buvo api- apsuko A. Mikojanas, lydimas sprendimo, nepalankaus Bonnos 
budintas “žmogžudišku manija- sovietų ambas. Menšikovo, užs. I vyriausybei, ypač Berlyno klau- 
ku, kuris žudė, kankino ir kali- r. ministerijos referento JAV -simu. Be to, yra žinių, kad Mi
no geriausius iš geriausių TSRS I reikalams Soldatovo, vertėjo j kojanas kėlė Vokietijos demili- 
piliečių“. Antrasis, Malenkovas,! Trojanovskio ir kt. Mat, apsuk- < tarizavimo klausimą, kuris poli- 
oficialiai yra aptartas kaip “in- i rus prekybininkas bei politikas' tiku buvo svarstomas prieš 14 
trigantas ir šantažuotojas”. Da- žino kelius j amerikiečių širdį. | metų. Tada sen. Vandenberg 
bar “aiškėja”, jog ir trečiasis! Jam nekliudė nė sovietų lanky-įsiūlė sudaryti su Sov. Sąjunga 
premjeras besąs tik “melagis ir tojams uždraustos zonos. Į klu-i sutartį 45 metams, kuria Vokie 
apgavikas”. “Tėra tik dvi gali- buose pateiktus klausimus jis; tija būtų laikoma demilitarizuo- 
mybės”, — rašo NYTimes, —‘gana drąsiai atsakinėjo. Be kit-Įta visą laiką. Sovietai tada ne- 
“arba tie kaitinimai teisingi, kas į ko A. Mikojanas pareiškė, kad; sutiko manydami, kad tai kliu- 
leidžia tik pasibaisėti tokia vai-į sovietai vienu metu buvę silp-'dys sovietų vyravimui Europoj, 
dymosi santvarka, kuri įgalina; ni, tačiau dabar niekas negalįs Dabar, kai V. Vokietijoj einam • 
šitokius gangsterius paimti vai-i jų paklupdyti. Vienintelė išeitis net prie atominių ginklų įrengi- 
džią daugeliui metų, arba, jei šie — kalbėti su jais kaip lygus su m u, sovietai daro viską, kad t' 

'kaltinimai yra falšyvi — mes te-į lygiu; tik tuo būdu būsią galima būtų išvengta, ir Mikojanas pa-

tebešitęsiančiu' moms. Sovietų vadovybė esanti į ti, kad Sov. Sąjunga tokioj būk- 
i tvirta ir vieninga. Po Stalino I lėj jaučiasi nesaugiai. .Siekdam - 

Rado būdą ryšiams? mirties buvę ginčų dėl krypties: išstumti amerikiečius iš Euro-
Praėiusią savaitę tačiau Brook tęsti senąją liniją ar imtis re- pos, ji siūlo šaukti 28 kraštų k«-n 

lyno .“Laisvė” paskelbė žinią, j formų? Laimėjusi pastaroji gru- ferenciją už dviejų mėn. taiko

Susirūpino vokiečiai

ie buvo Victor Podoski. Jis lai
kė atsiustas brangenybes konsu
lato patalpose 9 dienas, o paskui 
pergabeno jas į Otavos bandy
mu laboratorijos rūmus. Vėliau ____
viena ju dalis buvo padėta ban-. gaiime stebėtis pasaulvje negir-! rasti sprendimą visoms proble- reiškė, esą JAV turėtų supra~

vienuolyne, iš kurio jie pateko : Maskvoje”.
i viena vienuolyną Quebece. o j 
vėliau buvo pergabenti į provin-: 
cinį muzėjų Quebeco mieste, i___ ____
Provincijos premjeras Duplessis , kyrj rodo, jog Lietuvoj atsižvel-1 pė. Dėl priverstinio darbo sto- 
paėmė jas provincinės vyriau-' gjan( ; JA V-biif poziciją .bando- vykių A. Mikojanas pareiškė, 
sybės globon. Išeivių lenkų eks-“ ‘ 1 ' ” • • ..........
pertai ne kartą jas tikrino, žiū-

ma praskirti kelią kultūriniams > esą anksčiau sovietų piliečiai ga- 
. v ryšiams su užsieniu. Vilniuje; Įėję būti ten pasiųsti vidaus r.

rėdami ar negenda ypač audek- buvo įsteigtas TSRS - Vokietijos ’*
lai bei odos. ; Kultūrinių Ryšiu Draugijos

Rūpintis brangenybių perga- tuviškasis skvrius. Žinant, 
benimu Krokuvon yra atvykęs. naujuoju sovietiniu teisiniu 
muzėjaus kuratorius dr. J. Szab- (Nukelta į 8 psl.) 
lowski. įpėdinis dr. Swierz-Za- i 
leski, kuris drauge su to paties; 
muzėjaus pareigūnu Polkowski i 
buvo pasirūpinę tų brangenybių 
išgabenimu užsienin. Swierz - 
Zaleski grižo Lenkijon, o Pol
kowski ir dabar gyvena Otavoje 
dirbdamas restorane. Pasak jo, 
nebėra prasmės belaikyti bran
genybes užsieny. Sutinkanti ir

kad 
ko-

ministerijos potvarkiu ir polici
ja galėjusi suimti be prokuroro 
žinios. Dabar esą šis reikalas pa
vestas teismams.

Demonstracijos prieš 
Mikojaną

Jei didieji pramoninikai 
gė priėmimus Mikojanui, tai 
vienos didžiausių darbo unijų 
vadas A. Meaney atsisakė juose 
dalyvauti pareikšdamas, kad sve 
čias esąs susitepęs nekaltu veng 
rų krauju, šia linkme stipriai 
veikė R. Europos ateiviai. Kur 
tik pasirodė Mikojanas, buvo su-

ren-Kūboje naujoji sukilėlių vy
riausybė vykdo skubius valy
mus, šaudydama pabėgusio Ba- 
tistbs bendradarbius — karius, 
policijos pareigūnus, civilius. 
Jau sušaudyta per 50, dalis jų be 
jokio teismo. Sukilimo vadas F. 
Castro vyriausybėn neįeina; pre 

ienkų tremties vyriausybė. At- 'zidentas pavedė jam būti ka-
-- ---------- u Į Lenkijos brangenybės buvo iš Į vykusiu ekspertų tarpe yra bu- riuomeriės vadu ir ją perorgani- . )Pk op

pose bausmės. Naujajai pavesta j gabentos užsienin karo pradžio- vęs Vilniaus universiteto profe- zuoti. Jis pareiškė būsiąs demo- tiktas plakatais, kiaušiniais, snie 
peržiūrėti nelaukiant kalintoje ir pasiekė Kanadą 1940 m. šoriu s. meno istorikas More- Į kratas ir Įeisiąs viešai veikti net- go gniūžtėmis, šūkiais ir net ak> 
prašomo.------------------------------- ; Tuomet Lenkjos konsulu Otavo- lowski. ' ' " ‘įgi komunistų partijai. Imenimis. Policijos būriai visur

sutarčiai su R. ir V. Vokieti 
sudaryti. Tuo būdu Sov. Sajų 
ga nori pasiekti ir Vokietijos n - 
ginklavimo ir galbūt pastovais 
padalinimo.

Permainos Prancūzijoj
Gen. De Gaulle per 7 mėn. F 

vedęs Prancūziją iš suirutės S3" 
šio 8 d. perėmė prezidento p-' 
reigas, o pirmuoju minister’ 
paskyrė M. Dėbrė, žydų kilmė 
kataliką, buvusį teisingumo rr 
nisterį ir pagrindinį naujos ko - 
stitucijos ruošėją. Pastarasis s 
vo vyriausybėje paliko beve 
visus tuos pačius ministerius, i. 
skyrus du socialistus, kurie atc 
sakė protestuodami prieš ūkir 
DeGaulle politiką; esą ši skria- 
džianti darbininkus. Jiedu pas 
ryžę organizuoti opoziciją,' ku-’ 
atstovautų darbininkų interesu.; 
ir sulaikytų nuo komunizmo.
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RELIGINIAME PASAULYJE
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*10.000 rusų aplankė pasaulinę laimėjimo ir taip bus iki pasau- 
parodą Briusely. Jų trečdalis lio pabaigos. Turiu galvoje tik- 

• 'lankėsi Vatikano paviljone, daž- tai išorinį požiūrį. Bažnyčia — 
nai be. jokių vadovų. Jie domė- kaip mielės. Jai nekyla perga-

- josi didžiųjų menininkų kūri- lės ar pralaimėjimo klausimas 
niais nerodydami jokios neapy- išoriniu požiūriu. Bažnyčia su- 
kantos. Daugumas jų apgailės- (suduria su komunizmu kaip ka-

. - tavo, kad Bažnyčia, tokia reikš- daise su romėnų imperija ir ce- 
minga, institucija, sunyko ir ta- zariais. Ji visada buvo kovojan- 

^* .po “nemoderni”. Šia tema jie 
■: stengėsi susidaryti savo pažiū-

— rą. Visi rusų lankytojai buvo iš
.. augštesniųjų sluogsnių: profeso- 

' riai, -tarpt, kongresų dalyviai, 
■ rašytojai, mokytojai, inžinieriai, 

. " chemikai, burmistrai, meninin-

či«j pozicijoj, panašiai kaip ir

kovoja netik tarpt komunizmas, 
bet, gali sakyti, visas modernu
sis pasaulis... Nuostabu tai, 
kad Ji nepraranda savo reikš- 

. _____, _____ , ___ mės pasaulyje -ir tada, kai visi
- kai, sporto veikėjai ir net vie- Į eina prieš Ją”.

nas ministeris. Ta proga Briu- ,
’• sėlio “Rytų židinio4’ kapelionas

kun. Antanas Ilč, budėjęs Vati
kano paviljono ’“Pro Russia
Christiana” skyriuje, dalino re-

- liginę ir kultūrinę literatūrą ru-
• šų k. — “Dr. Živago”, “Žmogus 

ne viena duona gyvas” ir kt. Ko
munistinės Vokietijos spauda 
paskelbė, kad ten buvęs netik
ras kunigas ir netikras grafas

/ Tolstojus. Pasirodo abu tikri; be
• - kun. A. Ilč buvo grafas Vladimi-

. ras Tolstojus, rašytojo Levo
-Tolstojaus giminaitis. _______

* Religinėmis temomis Lenki- vyskupą P. Fiodelli, kuris pir- 
joj 1957 m., pagal naujausią sta- mos instacijos teismo Italijoj 

.. tistiką, pasirodė tik 0,8% iš 6.444 buvo nubaustas už viešą pavadi-
* leidinių. Daugiausia leidinių — nimą dviejų katalikų “konkubi- 
; 30,4% — buvo skirta mokslinei. najs” įr “viešais nusidėjėliais”.

populiarizaciiai. Filosofinėms te- Vyskupas nestojo į teismą rem-
- moms teko 1,1%. damasis konkordatu, pagal kurį

Socializmo“ kryžkelė
Apkarpyta, karo išvarginta listus, kaip Eugene Thomas, Ro- ERFURTO PROGRAMA 

Europa ir šiandien tebeieško po- bert Lacoste, bet. net kairiojo -Erfurto 1891 m. socialistų su- 
litinių gairių. Ant politinio liep- sparno de Gaulįe šalininką Ro- važiavime vyko nepaprastai 
to susirėmė socialistai ir krikš- ger Barberot. Jo priešttpnkui aštri kova. Nenorint socialistų 
čionys demokratai. Prancūzijo- užteko.į paskelbti ( BarberoĮ- bu- partijos suskaldyti buvo sugre- 
je abu sparnai nesulaukė le- vus kopiunistu jr. jis rįnkįfnuo- tintos prieštarybės: palaipsnis 
imančio laimėjimo, o nūdieną se pralaimėjo. Jis laimėję , bylą socialinių reformų įgyvendini- 
jrra nuo jo nustumti. Juos pa- teisme, bet buvęs pulkininkas ir mas ir Markso filosofija. Tik ke- 
keitė tautinė srovė, kurios vei
das dar neparyškėjęs. •

Italijos socialistai yra suskilę. 
Kairysis sparnas nuėjo komu
nistams talkininkauti, dešinysis 
neatsisako dešiniesiems patai- kairiojo sparno ;vadovas, praei- 
kinti. Vokietijoje padėtis nuši- :tyj« rėmęs komunistus, tikisi 

1 ~ .. giais metais bendradarbiauti ka
talikų vadovaujamoje vyriausy- ta į vakarus, kairysis į rytus 
bėję. Ar šios jo viltys bus, įgy- Maskvą ir jos patvarkomas.
vendintos — sunku pasakyti. Jo šiuo metu, kai garsiai kalba- 1 smerkti nežinion. Pirmoje eilėje

    partija pernelyg persunkta ko- ma apįe geležines užtvaras, ry- vėl pagarbiai minimas, maršalas 
du patalkina Maskvai. Tačiau munist’ne dvasia. Vargu krikš- -įUs įr vakarus, socializmas nėra Tuchačevskis, kurio reabilitaci-
Berlyno socialistai, kurie neša i čionys demokratai galės mokėti išryškinęs savo sienų. Geležinė P lau buvo pradėta kiek anks-
atsakomybę už jo ateitį, neretais! tokią didelę kainą — dėl jų- pa-

laisvės kovų didvyris neatsisėdo liems metams praslinkus minė- 
parlamente. ' . . j toji programa buvo aštriai kri-

Italijos krikščionims demok- Ūkuojama. Ne tik Vokietijoje; 
rams tarpusavyje nesutariant, 
Pietro Nenni, buvęs socialistinio

stovėjo. Ten socialistai tėra stip
rūs būti opozicijoje. Protarpiais 
jie daro kraštutinius posūkius 
<alt ėdami apie vakarinės Vo
kietijos nuginklavimą ir tuo bū-

bet ir daugelyje kitų kraštų pa
sireiškė skirtingi socialistų spar
nai. Kaip matome, pvz. Italijoje 
ir nūnai socialistai nėra kelio 
suradę. Dešinysis sparnas links-

Ir Uborevičius reabilituotas
(E) Sovietų didžiosios enciklo- ’įsakymu sušaudytas. Reabilituo- 

pedijos ką tik išėjęs 51-sis tomas ti, pasirodo, ir maršalai Bluche- 
atskleidžia kaikurias įdomias ris ir Jegorovas, be to, buvęs oro 
sovietinio gyvenimo smulkme- pajėgų vadas Unšlichtas. 
nas. Iš enciklopedijos sužinoma,1 
kas Kremliaus tuo tarpu jau yra 
reabilituotas, I 
“nežinomybėn”, arba, kaip ang
lų rašytojas Orwell apibūdino, 
susmulkintas į “nesantį žmogų”, 
į “nežmogų”. Pastarųjų katego- 
rijon* enciklopedijos paskutinis 
tomas priskiria, žinoma, Malen- 
kovą, Molotovą, Kaganovičių, 
Šepilovą, kurių vardai visiškai 
ištrinti, lyg jų visai r.ebūtų bu
vę.

Iš kitų žinomesnių asmenų 
enciklopedija mini kaikuriuos 
žymius sovietų karo vadus, ku- 

■ rių vardai anksčiau buvo pa-

Koks menkas nuošimtis anks-
kas pasmerktas pasmerktųjų yra reabili-

atvejais pasišauna sutarti ne su 
Bonnoš socialistais, bet su 
krikščionimis demokratais. Ir jei 
/okiečiai socialistai valdytų ne 
kafkuriuos miestus bei kraštus

* Televizijos siųstuvą turės 
JAV jėzuitų vadovaujamas Lo- 
yala universitetas. Leidimą pa- ^Laender),- bet visą vakarinę 
Ii™ Vokietiją, vargu ypatingai skip*

teismas, nagrinėjęs vienos drau
gijos skundą, kuriai toks leidi
mas buvo atsakytas.,

* Protestantų radijo stotis nu
tarta pastatydinti Afrikoje. Pla
nus apsvarstė pasaulinė liutero
nų federacija Štrasburge. Jų 
įvykdymas atseisiąs $400 mil. 
Stotis aptarnaus visą Afriką, 
Art. Rytus įr Indiją.

* Apel. teismas išteisino Pra

- moms teko 1,1%.
v * AngKkonų vienuolis Eric civilinis teismas tokiais atvejais 
s Horton Smith perėjo į kataliky- esąs nekompetetingas. Apeliaci- 
' bę. Jis buvo provincijolu P. Af- nio teisino, prokuroras, kaip ir 
į riko j trejuęg&ifetų|| l^fSyadbva- jpirmbsios ^iH^tancijos teismo, 
; vo “Cowley Fathers” .Vienuoli- prase teismą "jste&inti vyskupą.

jai. Taip vadinama-feuo cent- Teisinas Širšino ir skundėjas 
--rinės vietovės :prie Oxfordo. Jos Berandi turės sumokėti teismo 
' tikrasis vareįąg? Evan- išlaicįas.;

gelisto Draugija”.' Tai Viena žy- * Trečdalis anglų esą be reli- 
miausių anglikonų vienuolijų, gijos, tvirtina savaitraštis “Eco-’ 
Jos nariai ^nešioja“ vienuolinį ha-f-o'rist”. Iš 38 mil. gyventojų 

virš 15 metų: 21 mil. esą. angli
konai, 5,5. mil. protestantai, 2,5 
mil. Škotijos, bažnyčios nariai— 
presbiterininkai,* 2 mil. žydų, 4 
mil. — be religijos. Be to, pagal

★ Trečdalis anglų esą be reli

bitą ir. rtėftartą yra laikomi ka
talikų vienuoliais.

* Pirmas jėzuitas nuo 1814 m. 
įsileistas Norvegijorr pastoviam

i f sielovados darbui ~ 
—4-^ parapijoj priė

ler iš Danijos. Norvej 
jamentas 1814 m. buvo uždrau
dęs įsileisti jėzuitus, kitus vie
nuolius ir žydus. Uždraudimas 
dviem pastarosiom kategorijom 
buvo atšauktas prieš kelis de
šimtmečius, o jėzuitams — tik 
prieš dvejus metus. ; : -

♦ Komunizmas Bažnyčiai yra 
. pfoblema nr. 1 — pareiškė Fr.
Mauriac, prancūzų rašytojas. 
“Mano nuomone, kaip tikinčio
jo. Bažnyčia niekad neturėjo vi
siškos pergalės nei visiško pra-

osgrunn

tuotas, matyti iš tokios, apžval
gos: 1937-38 metų “valymų” ei 
goję dingo 7 karo ministerio pa
vaduotojai, 3 sovietų armijos 
maršalai (iš 5), 13 armijų vadų 
(iš 15), 6Ž korpusų vadai (iš 85), 
110 divizijų vadų (iš 195). Viso 
anais metais “išvalyta” apie 20 
tūkstančių karininkų. Tai tikrai 
baisus balansas. Dabartinės re- 
ab.litacijos sudaro palyginamai 
menką nuošimtį. Sovietinių did
vyrių šlovė labai nepastovi. Štai 
maršalas Tuchačevskis, nors pa
staruoju metu reabilituotas, nau 
jausioje bolševikų partijos isto
rijoje, kuri paruošta 21-am par
tijos suvažiavimui, visvien ne
minimas. Galimas dalykas, vėl 
pasikeitė pažiūros į jį ir jis vėl 
pateks į “nesančių žmonių” ka
tegoriją.

Naujoji sovietų enciklopedijos 
laida buvo pradėta 1949 m. Tuo 
51-įu tomu ji užbaigta. Per tą 
laiką daug kartų keitėsi Krem
liaus pažiūros į įvykius ir žmo
nes ir daug kartų teko iškirpti 
ištisus puslapius, arba ištrinti 
atskiras vietas. Tuo atžvilgiu 
sovietų enciklopedija niekad ne
galės būti užbaigta, nes Krem
liaus pažiūros į laiką ir žmones 
yra labai permainingos.

! čiau. Stalinas tą maršalą .ir gru
pę kitų augštų karininkų, rem
damasis klastotais dokumentais, 
1937 m. įsakė; sušaudyti. Siame 
enciklopedijos tome paduota jo 
biografija, jis vadinamas vėl 
raudonosios armijos didvyriu.

Iš Tuchačevskio grupės, kuri 
1937 m. buvo sušaudyta, ne visi 
minimi kaip reabilituoti. Lietu
vio generolo Putnos vardo nesi
mato, nėra ir kartu sušaudytų 
generolų Eidenmano, Feldmano, 
Korko, Primakovo. Bet reabili
tuotas lietuvis generolas Jeroni
mas Uborevičius 1937 m. Stalino

užtvara komunistų ar socialistų 
sukurta. Anoje pusėje nėra abe
jonių, kur marksizmas eina ir 
ko siekia. Tačiau didelių abejo
nių kelia, kur nori šios pusės 
marksistai, kurie išpažįsta anos 
pusės geležinės užtvaros mark-, 
sistinę filosofiją, dogmas ir stra
tegiją, bet naudojasi demokrati
ne taktika. Abi linkmęs veržiasi 
pasiekti upės kitą krantą. O tarp 
jų esama skirtumo tik dėl takti
kos. Vieni sako: varu ginkime 
per upę bristi, kita — šiuo atve
ju socialistai — nurodo, kad rei
kia tiltą per upę nutiesti.

ramos Italiją iąjyngti iš ,vąka- 
riečių tarpo, fats krikščionių 
demokratų vadąs. Fanfar  j. pasi
reiškė toli nedraugingomis, .nuo
taikomis net Šiaurinio Atlanto 
santarvei. Ir jis, pelyg de*O|iul- 
le, panoro tendaugiau įtakos 
turėti. Tačiau vargu ar gąlęs už- 
girti komunistuojančių socialis
tu pasiūlymų Italiją nuvedantį 
klystkeliais.

SOCIALIZMO 
PRIEŠTARAVIMAI

Socialistai tariasi'Markso", En
gelso pasekėjais. Iš to pat kel
mo išaugo kairysis socialist 
sparnas, pvz. dabartiniai komu
nistai. Ir nūdienė Rusijos kom
partija dažnai taria: mes socia
listai. Engelso, Markso raštuose 
"ei- žodelio neužtiksime prita
riant demokratijai. Ed. Bern- 
šteino žodžiais komunistų mani- 
iestas esąs utopija, kurioje te
užtinkame tik proletariato dik-. 
tatūros pagarsinimą. Tačiau so
cialistai skelbiasi demokratais. 

Į Socialistai tariasi tarptauti
ninkais, tačiau jie neretai pasi- 

. šauna talkininkauti tautiniam 

. sparnui. Jie priklauso antrajam 
internacionalui, bet kiekviena 

. socialistinė partija savo krašte 

. tvarkosi pagal išmonę. Antrasis ■ 

. internacionalas nėra socialisti
nės minties vieningas pasireiš- 

' kimas, bet tik socialistinių par
tijų apjungimas.*

tusi nuo krikščionių demokratų 
Užsienio politikos.

Anglijos darbiečiai pergyvena 
sutemas konservatoriams suda
vus ne vieną taiklų smūgį. Jų 
kairysis sparnas užsienio politi
koje neretai patenka į Maskvos 
v:žes. Anglai darbiečiai gal dau
giau prisirišę prie Kristaus, kaip 
Markso. Jie siekia žemiškųjų 
reikalu patvarkymo, tačiau ne
paneigia ir angliškojo švneto 
j^što.

Monarchiniuose skandinavų 
kraštuose veik pastoviai socia
listai vyrauja, pasirinkdami skir 
tingus užsienio politikos kelius 
ar pasaulėžiūrinėje srityje 
čiau anglų darbiečių, negu 
myno socialistų.

SVORIO PRARADIMAS
Jules M och veiklus prancūzų 

Socialistas pakuždėjo: “De Gaul
le labiau nusivylęs rinkimų iš
davomis, kaip mes, socialistai. 
Jis- tikėjosi kitko”. Palikime de 
Gaulle savo nusivylimu rūpin
tis. Numanu, kad socialistai ne
gali džiaugtis nūdiene padėtimi, 
kai de Gaulle rėmėjai parlamen
te turi 320 iš 465 atstovų, o jie 
patys tepravedė 40 atstovų ir Ii-j Tik anglų darbiečių partija 
ko veik bereikšme partija. Di- yra nuosekli ir demokratinė lei-

■ džiant pirmauu socialiniams, __________ ______ _ __ _
nistai, anksčiau pirmavę tarp politiniams reikalams-, o ne prieš sugrįTprie^savb šeirnų ir na- 
•kitų partijų savo atstovų skai- religinio nusiteikimo dogmai.

.......... rer savo sodybą eina vyras, jį' kolchozo ką nors pavogė mais-
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ko veik bereikšme

ar-
ze-

if. ^Economist” daugeJIftmglų, ofi- džiausion'neviltiif patekd'komu--^Economist” daugeBRmglų, ofi
cialiai priklausančių angliko
nams ir kt. grupėms, esą be reli
gijos, ir tokių skaičius siekiąs 12 
mil. Katalikų virš 15 metų Bri
tanijoj esą 3 mil. Pagal oficia
lius katalikų duomenis 1958 m., 
jų yra 3.959.320.

* Maskvos radijas dar spalio 
20 pareiškė, kad viešoji sovietų 
nuomonė domis? įvykiais Vati
kane (popiežiaus rinkimais), esą 
^‘nežiūrint idėjinių skirtumų 
tarp Sov. Sąjungos ir K. Bažny
čios, vadovaujamos Vatikano,

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estija, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

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

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedu 
ir įvairių kitų jbrekių.

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

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

Priirrorrw uisgkyrru^ ir s:urč ome įtoirius vaistus, akordeonus, mezoimo 
mašinos, krkrodž us, stiklui niauti pe liukus, parkerius, skustuvus, plaukams

S 1.50, 6 :kr 20 *g.

kirpti rr.osinrles, įvairios ttkst lė* i'nec’žicgcs, fijaistę. ir J.t. >
10 kg. 20 kg. enk raus $20.95
10 ►g. fo-rku $11.70 ' r**..*^ ♦***%»■: * ti' $38.80
10 kg. r ?*u *5 20 kg. r*fu $24.65
10 kg. $30.90 70 kg. sviesta $52.45

(Į Sibiro iki 10.kg rėkia priemėti 
SIUVAMA KOHNŠ MM'NA frmos "Minerva - 122z/ (medinis staliukas 

ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Eurooų $175.00
į Aziįg .............    $182.00

Jeigpt Jirs kilių bent koks nea&kumas, kaip pigiau ir 
gerian pasieti sin thr nva*au pabambinti arba parašyti ir 
įneš tuojau duokime sasHhr'srą ir nnoširdų atsakymą.

Standartiniam* medžiam’, odos, vaistų ir maisto siunti
niams prašėme reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

Gyveno re Toronte, prošome sovo sudarytus iki 17 svorų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimo.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningos. z

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Car>-wn $♦. E.. Hom.lton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Pema V. Juraltie.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponio M. VenskevUienė.

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

Sav. A. Katūza

čiumi parlamente, kai nūdieną Socializmo. patvarkymuose ir 
teturi vos 10.

1944 m. birželio pabaiga. Tve
rečiaus ir apylinkių lietuviai už
miršo visus pavasario darbus, 
niekas tuo nebesirūpina. Keliais 
ir vieškeliais traukiasi Hitlerio 
armija, kurią iš paskos seka vis
ką naikinanti Raudonoji armija. 
Bėgą Vokietijos kariai ima vie
tinius lietuvius įvairiems dar
bams prie armijos: kelių taisyti, 
apkasų kasti ir kitiems darbams. 
Niekas naktimis nemiega ir vi
sų viena mintis. Kas bus? Dau
guma spėlioja, kad tuojau ateis 
Amerikiečių ir Anglų armijos ir 
vissą sutvarkys, bet buvo apsi
rikta. Vienus lietuvius patys su
gaudė vokiečiai kariai ir prista
tė darbams prie armijos, o kiti 
patys nuėjo, nes nebuvo kitos 
išeities, bet visų buvo, viena min 
tis, kad praūžus karo audrai jie

šaudyti. Ūkininkai “savo noru” chozo brigadierius arba 
buvo suvaryti į kolchozus 1949- prižiūrėtojas, kurie, yra 
50 metais. Kiek lengviau žmo- j viai. Mašinų Lietuvoje

darbo 
lietu- 

niekas 
nės atsiduso po Stalino mirties neturi ir niekas apie jas negal- 
ir tuomet visi laukė, kad bus voja. Paskutiniu laiku atsirado 
kokie nors pasikeitimai, bet jie dviračių ir motociklų bei TV 
neįvyko. Nieko žmonės daugiau j aparatų, bet ir šiuos dalykus ma 
nekalba, kaip tik apie duoną ir žai kas turi. Kolchozuose kaikas 
karą. Žmonės pradeda prana- ! turi radio, bet jie apdėti mokes- 
šauti karą pavasarį, kai ateina. čiais ir iš užsienio klausytis ne- 
pavasaris, tai tuomet pranašau- galima. Faktinai tas nedraudžia- 
ja karą vasarą, o kai ateina va-jma, bet užsienio stotys yratruk- 

įsara, tai pranašauja karą žiemą,'domos (džiamuojamos), taip 
taip ir. eina daina be galo jau kad nieko iš užsienio negalima 
keliolika metų, gyvenant vien' girdėti. Kolchozų vyriausybė ir 
viltimis. Be galo didelis girtuok- bendrai per mitingus, kurių ten 
liavimas ir vagystės bei įvai- begalės, skaito Amerikos ir Ku
rios suktybės iš rusų pareigūnų nados bedarbius milijonais ir 
pusės ir kolchozų vadovų, kurie pasakoja, kaip čia darbininkai 
daugumoje yra lietuviai. Įvargsta ir skursta, bet žmonės 

Žmonės daugiausia vagia bul- tuo netiki, nes gaunami iš Ame- 
‘ Kanados siuntiniai ne-

pašarus karvėms" leidžia tikėti tam melui.

daugumoje yra lietuviai.
uct^tgiciuioici vagia mula- .

ves nuo laukų, rugius, morkas,1 rikos if 
burokus ir ].
Žmonės nelaiko vagyste, kad iš i Grįžę iš Sibiro lietuviai yra

• beteisiai ir bebalsiai. Jie yra nu- 
į,, kurie grizo atlikę
>! bausmes ir jie negali būti ren-'

Markso dogmų perziurejirne pajyjį žmona, kuri nešasi ant tui ir karvei pašaro. Ištikrųjų, ■ sikaltėliai
Prancūzijos rinkimuose pasi- daug ko atsisakyta isskyrus jo rankų nepilnų trijų metų dukre- Į kokia gi gali būti nuodėmė, jei- Į  ____ _ __ „_o ___ ___

reiškusi priešmarksistinė srovė filosofinių pradų ir ateizmo., ję jau jr pakluonės, reikia skir- gu žmogus vagia pats nuo savo kami į kolchozo ir kitas valdy-
... 4..1. j .>p0iumoje sugriaudė patran-Jauko. Tai toks “rojaus gyveni- bas ar vadovybes ir negali bal-

kos. Toli už miško kyla dideli ir mas”. suoti.
juodi-dūmai. Nejauku ir nepa- i i________________ __________
prasta. Mažytė mergaitė prade- Savo namą turi 60 arų “ūkį”, ku-I krašto gyventoja ir prieš 1939

nušlavė ne tik tokio vardo sočia

yra realių kontakto bei bendra
darbiavimo galimybių taikos la
bui”. Radijas priminė, esą kata
likų masėse yra sąjūdžių už ben
dradarbiavimą su socialistiniais 
kraštais, ypač Prancūzijoj, Ita
lijoj ir kt. Italų katalikų akcijos 
laikraštis II Quotidiano atsakė, 
esą neįmanoma įveikti ideologi- 
;nių skirtumų kompromisu. Pir
miausia Maskvos diktatūra, 
prieš eidama į pasitarimus su 
Roma, turinti atitaisyti skriau
das, grąžinti laisvę rusų ir sa
telitų tautoms pradedant nuo 
religinės laisvės.

Pastarasis nusistatymas daug 
kur buvo tikintiesiems primes
tas parlamente balsavimui, o 
Rusijoje proletariato diktatūros 
teroro organizacijos.

kcs. Toli už miško kyla dideli ir mas”.
i- Kiekvienas kolchozininkas apie B. Pivoriūnienė yra Vilniaus

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžlITIS
Greitas kuro-atwo^ ^rhtatyjnos 

txi tema v imas.
Telefonas LE. 3~t9'8.

n , 
t

Dėmesio Namų 
Savininkams!

.Šildymas, .alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spren

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresnį šildymų naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir bu me r ia t turė
tų būti išvalyti, patikrinti . ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.

AHieku visus augŠč:ao išvardintus 
darbus, taix> pat atlieku įvairias re
monto darbus, pakeičiu dalis, soda* 
ra u alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmu vamzdžius nuo rūdy 
įimo — valymas patartinas anksti 
■pavasarį. ' .

. -i *"f*ū u octarnavimui skambinkite:
■ .i

S. Ignotas ! .
’.E. 6 5113

17 DELAWARE AVE. *

Mrs, BELL Reader and Adviser 
Patarimai biznio, vedybų, meilės 
ir kituose gyvenimo reikaluose.

da verkti sakydama: “Tėveli, rį ten Lietuvoje vadina darželiu, i m. buvo Lenkijos pilietė, tai kai- 
neik niekur”. Bet... tėvelis ap- gį darželį reikia apdirbti laisvu po tokiai buvo nelabai sunku at
kabina žmoną ir pabučiuoja, i laiku ir ‘sekmadieniais. Bažny- vykti į Lenkiją, kur ji atvyko 

'čios atdaros ir veikia, bet jos 1957 m. ir apsigyveno Galinos 
apdėtos valstybiniais mokes- Į mieste prie Poznanės. Lenkijoje 
čiais, kuriuos taip pat apmoka prie Gomulkos yra geresnis gy- 
tie patys vargstą kolchozinin- venimas ir. žmonės laisvesni, 
kai. Prieš vyriausybę ir kolcho- kaip Lietuvoje. Nėra kolchozų 
zo vadovybę nieko negalima kai ir yra laisva prekyba, kurai dau- 
bėti ir juos kritikuoti. Nėra jo-' ginusia verčiasi žydai, kurie, pa
klos laisvės. Žmonės bėga iš sidarę pinigo, stengiasi išvažiuo- 
kolchozu ir ieško darbo mies- ti į Ameriką ar Kanadą. Dolerio 
tuose ir fabrikuose, bet pasku- kursas Lenkijoje yra apie 24 zlo- 
tiniu laiku yra tas jau uždraus- tai, bet juodoje rinkoje jis kai
ta ir kolchozininkas negali ap- nuoja apie 100-120 zlotų.

Tuo tarpu mažytė mergaitė sa- Į 
Vo rankutėmis apkabina tėvo 
kaklą. Motinos skruostais rieda 
ašaros, vyro taip pat pilnos akys 
ašarų. Reikia skirtis... Palieka 
žmoną ir dukrelę ir eina pakluo
nėmis, pats tikrai nežinodamas 
kur. Atsigręžta, taip pat atsi
gręžia ir žmona su dukrele ant 
rankų. Vieni kitiems pamoja ir 

Į sekančios sodybos ir medžiai 
Įjuos užstoja. Tai buvo. 1944 metų 
liepos 2 d., kai Alfonsas Pivoriū
nas, gyv. Port Colborne, Ont.,___ ; ___ 4___  aj____? ___ __  ____________ __r______
paliko savo žmoną Bronę ir ne- dirbti ir vargti. Žmonės nesirū- vakaru Europos kraštus ir net 
pilnų trijų metų dukrelę Elenu- pina kolchozo derliumi ir jo prie Lenkiją. Paklausta Elena Pivo- 
tę. Alfonsą karo mašina per Vo- žiūra, viskas palikta Dievo va7 riūnaitė ar ką nors girdėjo apie 
kietiją ir Angliją ir visos kitos Hai. Grįžę iš Sibiro ir kitų»Azi- tokius Rock-and-Rol^ tuojau at- 
susidėjusios aplinkybės atnešė į jos kraštų artimieji pasakoja, ' 
Kanadą. Išsiskirdami jie manė, i -ad ten geriau gyventi kaip Lie- 
kad tai bus savaitė, gal dvi, bet 
praėjo keturiolika su puse me
tų, kol jie vėl sus tiko visi tr.s 
Wellando, Ont., geležinke’io s o 
tv e 1958 metais g.uodžio 7 d.

— Alforsag savo Ele utės j*u ne

žmonės laisvesni

Be to, keista kad amerikoniš-leisti kolchozo ir kitur ieškotis 
darbo, turi jame gyventi, ten kas Rock-and-Roll jau pasiekė

tuvoje, bet ilgesys artimųjų ir 
savo krašto traukia juos namo 
Vienas yra viršininkas Lietuvo
je su kuriuo galima pasiginčvti 
r o kartais neklausyti, tai kol-

šovė, kad netik girdėjo, bet ir 
šoko'tenai prie Poznanės. Elenu- 
tei čia Kanadoje liūdna ir nėra 
linksmumo. Tenai Lietuvoje ir 
Lenkijoje jaunimas linksmiau 
gyvena ir turi daugiau pramogų 

(nukelta j 7 nsl.)

Nuo 9 vai. ryto Iki 10 vai. vak. Nereikalinga iš anksto- susitarti.

Tel. WA. 5-7323 102 Avenue Rd.

RESTORANAS "RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valg-’oi gaminami prityrusių virėjų. 

Atidnrvtas nua 6 vai. ryto iki 9 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W.. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI. ' ‘ ?

■ i ..—...   "ir.. ------------- !---- r—
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas „

K. ARDAVIČIUS
j High Park rajone

2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

i-

*-.ėpaž.no, nes ji jau 17 metų jau
na graži panelė.

Alfonso Pivariūno gvvenimas 
Vokieti’O'e, Angliio’e ir Kana
doje mums yra visiems žinomas 
bet Bronės Pivoriūnienės ir jos 
dukters Elenutės daug išvargta, 
pasilikus ten Lietuvoje. Nebuvo 
iyo valcvti, kuo apsirengti ir ap
siauti. Daug šeirfių neturėjo duo
nos ir mito tik bulvėmis ištisais 
mėnesiais, bet tų bulvių taip pat 
užtektinai nebuvo. Pivoriūnienė 
gyvenimą Lietuvoje, o ypač kol- 
'hozininkų apibudina trimis žo
džiais: “Vargas, skurdas ir bai- 
mė’> Po karo apie aštuonerius 
metus visur veikia partizanai, 
kuriuos žmonės labai mylėjo ir 
visaip rėmė, bet jau trvs metai 
kaip jie išnaikinti. Dauguma 
’'artizanų žuvo kautynėse, kiti 
tapo sugaudyti ir sušaudyti, dar 
kiti išvežti į Sibirą. Buvo atsi
tikimų, kad sušaudyti partizanai 
buvo rodomi giminėms, kaip 
pvz. motinoms, broliams ir se
serims, bet jie jų neprisipažin- 
davo, nes patys bijojo būti su-

ZUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKM&
VIS sn atitinkamom is nuolaidomis

1212 DUNDAS ST. W. ■ TORONTO TEL. LE. 2-9547 
tie Pot galime už,išakyti laivam, motoru, bei jveiriu, medžiokliniu, toatuvu.

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

v Spodlno ^aHogc * '■ v " "
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naulu stabdžiu įdėjimas tik $18*00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 24058. DARBE: WA. 1-9541

%25c4%2597pa%25c5%25be.no


LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
“Pogrindinė” spauda | damas ir porą iš vienos Vilniaus

’ Paštu atėjo labai savotiškas j bažnyčios gautų plotkelių. Regis, 
leidinys, su dar savotiškesnių pa tų plotkelių X bažnyčios Vilniu- 
vadinimu “Biuletenis, pagalbos ‘je klebonas Kanadon tegalėjo 
tarybos komitetui “už sugrįžimą! atsiųsti vos dešimtį. Ir siuntė- 

..____ „ , į tėvynę” remti” Dešimt rotato-Į jams tikrai sunku ir įsivaizduo-
netolimoj praeity pareikštas Šv.-riumi spausdintų lapų, susegtų į .ti, kaip labai šis jų mostas nu- 

Iš tikrųjų gi yra paprotys, Sosto palankumas šioms dviems1 geltonus aplankus. Išleidimo vie- džiugino vilnietiškųjų kalėdai- 
kad, po Aūgščiausiojo Ganyto-1 tautoms, kurios katalikiškam1 ta žymima Chicago, Ill. Mašinė- čių gavėjus. Plotkeliais, kaip nė
jo mirties, buvę prie jo akredi- ‘pasauliui yra kartu ir broliško lės šriftas be lietuviškų ženklų eiline brangenybe, savotiška re- M - • « • .• A l *   •     —X •  __ ----- * * V • • • • _ A  •_ — M. • « •• • w w * V -• 1 > •

Atstovybės Vatikane byla
(Atkelta iš 1 pusi.) 

vos atstovui' buvo pasakyta, kad 
kitų valstybių atstovai galės sa
vo skiriamuosius, raštus įteikti 
Naujų Metų proga, gi Lietuvos 
atstovo padėtis bus toliau svars
toma. Tasai pažadas svarstyti 
Lietuvos atstovo padėtį nedavė 
pagrindo imtis kokių viešų veiks 

. mų. Priešingai, turint galvoje 
reikalo opumą, nebuvo galima 
jo viešai kelti, kad nesudarius 
pamato nepalankiam sprendi
mui. Tuo tarpu, Lietuvos atsto
vas gavo dar kvietimą į naujųjų 
kardinolų paskyrimo iškilmes, 
kai Lenkijos atstovas jau nebe
buvo pakviestas. Tatai lyg teikė 
vilčių, kad Lietuvos atstovybės 
klausimo svarstymas Vatikane

aiškių tarptautinių nuostatų. įveikia nusipelno ypatingos pa- 
Teisingai pastebėjo tai sausio' garbos ir įvertinimo.

“T a eivoincmnn rT'il/v moviau worn* i c t o i3-4 d. “Le Figaro” straipsnyje 
vienas labai žymus diplomatas, 
kurs dviem atvejais buvo Pran
cūzijos atstovu prie Šventojo 
Sosto.

Tuo mažiau pagrįstai būtų ga
lima daryti iš to išvadas, kad su
mažėjo taip žinomas ir daugeliu 
iškalbingiausių būdų net visai

sųsirūpinimo priežastim ir pasi
didžiavimo simboliu ir vilties 
pagrindu-

Ypač gi nėra įvykę jokio pa
sikeitimo Šventojo Sosto laiky
senoj atžvilgiu Lietuvos, tapu
sios auka smurto, kurio Jis ne- 

mentų, kuriems būtų galima gali ir toliau kuo aiškiausiai ne
pripažinti diplomatinis ■ pobūdis pasmerkti.
bei reikšmė pagal tarptautinės 
teisės reikalavimus.

tuoti diplomatai pristato naujus 
paskyrimo raštus jo Įpėdiniui.

Tačiau yra taip, jog dėl per 
daug gerai žinomos priežastįes, 
kad reikėtų ją dar priminti, 
Lenkų ir Lietuvių atstovai netu
ri galimumo pristatyti doku-

Buvo sakoma, jog Šventasis 
Sostas • “uždaręs” anas dvi dip-

Sovietų rašytojas nesovletlškai rašo
Iš sovietinio oficialaus tono, esanti padaryta ta prasme, kad 

nuolat koliojančio amerikiečius, išnykusi šnipų medžioklės ma- 
išsiskyrė rašytojas Uja Ehren- nija. Sugyvenimas su JAV esąs 
burg savo straipsniu, paskelbtu galimas ir jos kultūros nesą ga- 
“Sovietskaja Bosija”. Pasak šio Urna vertinti iš rock’n roll ir 
marksisto, sovietinė visuomenė (kramtomosios gumos. JAV tu- 
esanti pilna kraštutinumų: šalia ? rinčios nuostabią kultūrą, ku- 
darbščių pijonierių yra tinginių,1 rios sovietinė visuomenė nega- 
šalia blizgančių sprausminių lįnti kopijuoti. Ji esanti jauna, 
lėktuvų stoka paprasčiausių na- dar tik pradedanti savo istorinį 
mų apyvokos įrankių, šalia trak- 
torių stoka kastuvų. Esą nebė
ra beraščių, tačiau rašytojai ne
pasiekę rusų literatūros lygio 
prieš 100 metų. Didesniems lai
mėjimams esą sovietinė visuo
menė reikalinga ramybės. Iš es
mės ji nenorinti karo, tik sie
kianti atstatyti savo kraštą. Tai 
galį matyti amerikiečiai, besi
lanką Sov. Sąjungoj. Esą ir vi
dutiniai amerikiečiai supranta, 
kad neįmanoma sunaikinti Sov.
Sąjungą nesunaikinus kartu irt64 centuš. Atskaičius sandėlia- 
JAV. Jie norį, kaip ir daugelis ’vimo išlaidas už 1958 m. supirk- 
baigti šaltąjį karą. Tai esą tą sviestą valdžia uždirbs po 3 
teikia vilties ateičiai. Amerikie- 1 
čiai esą įtikėję į savo gyvenimo 
būdą kaip geriausią. Jie galį ko
voti, tačiau nesą militaristai ir 
neturį militarinės tradicijos. Jei 
gu jie palaiko šaltąjį karą, tai 
tik dėl baimės, nes politikai įti
kinę, kad Sov. Sąjunga gresian
ti visam pasauliui. Amerikie
čiai esą taip įpratę prie savo pri
vačių bendrovių — elektros, du
jų, vandens, kad bijo socialist!- . 
nės santvarkos. Pažanga JAV 1

kelią. Iš amerikiečių esą daug 
galima laukti ir sovietinei vi
suomenei.

ir šiaip jau vietomis gana neaiš
kus. Bet lietuvių kalba geresnė 
už “Laisvės” ar “Vilnies”. Tu
rinys suktųsi lyg ir apie “dypu- 
kišką” gyvenimą ir lyg norima 
sudaryti įspūdį, kad jis leidžia
mas “progresyviai” nusiteikusių 
naujųjų ateivių. Nemaža citatų 
iš mūsų laikraščių, pasišaipymų 
iš . asmenų, lietuviškųjų įstaigų, 
jų darbo. Žinoma, viskas be iš
imties gera, kas vyksta sovieti- 
namoje Lietuvoje. Nesunkiai ga
lima matyti tikrasis to leidinio 
“spoftsorių” veidas. Gal, kartais,

rutuliojasi palankiai. Tačiau, į Padėtis skaudi, kurią Šventa- 1 lomatines atstovybes. Nekalbant 
tradicines Popiežiaus laikomas sįs Sostas pats pirmas apgailės- apie kitus motyvus, pastebėtina 
Kūčių naktį Bernelių Mišias Lie tau ja, kuri tačiau, nežiūrint vi- jau vien tai, kad tai padaryti Jis

,. tuvos atstovas pakvietimo jau so • jjeka nepakeičiama tikro-nebūtų buvęs kompetetingas.
v^-Iš J.0 logiškai seka, kad Šven Jos tat ir toliau tęsia savo Į ir Laurynas Kapočius, sovieti

ne, kad vyresniųjų įsakymu Lie- jios toliau pripažinti aniems žy- vų (Capo Missione), jos "bus pa- 
tuvos atstovas ateityje pakvie- miems diplomatams atitinkamų tikėtos Ambasados bei Pasiun-

Kūčių naktį Bernelių Mišias Lie tauja, kuri tačiau, nežiūrint vi- jau vien tai, kad tai padaryti Jis

nebegavo. Vatikano protokolo v^. t0 logiškai seka, kad Šven
skyrius j pasiteiravimą paaiški-(^as;s- Sostas jaučiasi neturįs ga- veiklą. Ir, nesant Misijų Vado-!nės ambasados Vašingtone pa

t imu nebegaus. 2____
Lietuvos Pasiuntinybė prie riuos iki šiol jie turėjo.

Šventojo Sosto negalėjo tiesiai
kreiptis į visuomenę paramos ir>neĮ nė minėti, — kad būtų furi
ją informuoti. Tatai būtų prie- ma kas prieš pačių diploma- 
šinga priimtai diplomatinei prak įų asmenis, kurie ypatingais su
tikai ir galėjo tik pakenkti vi-(gebėjimais bei ilgus metus sun- 
sam reikalui. Tačiau, jau gero-, klausiose sąlygose atliktąja

Atstovybių Vadovų titulų, ku-

Tai nereiškia — nereikia to

tinybės “Reikalų Tvarkytojui” 
(Gerente gli affari).

Taip atpuola kaip neturinčios 
jokio teisinio pagrindo išvados 
ir spėliojimai, kuriuos daugiau 
ar mažiau tendencingai buvo 
norėta padaryti iš nedviprasmės 
reikšmės bei aiškumo fakto”.kai iš anksto, kilus skiriamųjų 

raštų klausimui, buvo palaiko
mi ryšiai su Romoje esančiais 
augštaisiais lietuviais dvasinin
kais. Taip pat buvo susisiekta 
su visais Lietuvos bei asmeniš
kais draugais, kurie galėtų tu
rėti įtakos, ir prašyta jų užtari
mo”.

Pateikiame čia taip pat jau 
pereitame “TŽ” Nr. minėto sau
sio 5 d. Nr. 4 “L’Osservatore Ro
mano” straipsnio “Reikiamas 
patikslinimas” vertimą:

“Šiomis dienomis pasklido ne
pagrįsti gandai apie kaikurias 
diplomatines atstovybes prie 
Šventojo Sosto. Buvo sakyta ir: v ę, m u tier, ; - vėlish mano n^akoiima I
rašyta, kad Lenkijos Ambasada ■ hi, ° dar kiti nuosaikūs, objek- i iajkraxxjuos nataisė esą jis sa-i 
ir Lietuvos Pasiuntinybė nebe- ; tyvesni Jr teisingesni. Vieni iš ?
būsahčios pripažintos ir dėl tojų sugrįžę ėmė šokti pagal rųsiš 
būsiančios panaikintos. i kai grojamą armošką, kiti, kad

Remdamasi tokiomis prielai-i įr norėjo panašiu keliu eiti, bet 
domis, viena spaudos agentūra j neleido jo sąžinės balsas atvi- 
(Italia) leidosi i išvadas ir hipo- i -tai ir akiplėšiškai savo drau- 
tezes apie tariama nauja “Vati-kams meluoti. O dar kitiems, 
kano politikos” krypti; ir nėra! Kad ir prikąstomis lūpomis, ne
ko stebėtis, kad kaikurie dien- ‘ jučiomis išsprukdavo teisybės 
raščiai patikėjo aniems įrodinė- i žodžiai, ką jie ten matė ir gir- 
jimams. praplėsdami juos kitais įdėjo, 
ne mažiau nepagrįstais ir ten-! Grįžusio iš- okupuotos Lietu- 
dencingaiš samprotavimais. i vos ekskursanto J. Radzevičiaus

Kam tikėti -
Dar nepraėjo pilni metai, kaip • 

grįžo iš Lietuvos 15-ka lietuvių i 
ekskursantų, kuriuos buvo už- 
kvietęs Tarybų Lietuvos prof
sąjungų komitetas.

Kanadiečiams lietuviams vi
sus dokumentus buvo sutvarkęs 
K.LLD Centro komitetas. Vieni 
juos vadino “delegatais”- kiti 
“turistais”, o tretieji komunis^ 
tais. Bet ištikrųjų vienas vardas 
visiems vargu ar tiktų.

Vieni, atrodo, yra grynai par
sidavę, kiti šiek tiek nuosaikes-

reigūnas, ką nors apie tai žino... 
Beje, biuletenis siuntinėjamas 
I-os klasės tarifu, nes jei siųstų 
kaip spausdinį, papigintu tarifu, 
pašte galėtų būti atidaromas.

Dovana iš Vilniaus
VKLS pirmininkas Kanadoje 

Jūsų bendradarbiui tikrai sutei
kė malonią kalėdinę staigmeną 
prie sveikinimo kortelės pridė-

motinai ar “Liaudies Balsui
Grįžęs iš Lietuvos ekskur 
santas J. Radzevičius vėl 

prašneko)

atstovai ir grupelė žmonių 
gėlėmis. Po to, jie buvę nuvesti 
į geriausią Vilniuje viešbutį, ku
ris skirtas tik užsieniečiams. 
Viešbutyje valgis buvęs geras, 
bet pasigedę šilto

su

• nų. Esą nežmoniškai ,lupamas 
žmogus ... Pavyzdžiui, jeigu 
siunti daiktą už $50, tai tau dar 
kainuos kitas $50 su visais kitais 
mokesčiais. Tai tikrai apiplėši
mas ... O visgi jiems pagalba 
dar yra reikalinga, nors ir ne vi
siems. Tiesa, ten krautuvėse 
daug ko yra ir galima pirkti, jei
gu tik turi pinigų, bet kad visgi

bet pasigedę šilto vandens, ^mos per augstos, ypač kaimo 
Jiems pasakoję, kad laikui bė- žmonėms... 
gant įtaisys ir vandenio šildy-

kęs, kad viešbutis esąs skirtas ne i 
tik užsieniečiams, bet ir kitiems j

Dabar J. Radzevičius “Liau
dies Balse” nr. 47/58 rašo straips 
helį: “Atvirai kalbant”. Jis ra
šo: “Dabar, kad ir po ilgesnio 
laiko ir vis man tenka susitikti 
su lietuviais bei lietuvėmis, su 
kuriais kalbant, kalba sukasi 
apie Lietuvą, bei jos žmonių gy
venimą. Mane vis klausinėja vi-

„i , , - . . , . j... x • šokiu klausimu, lyg aš turėčiauKlausimas privalo būti atsta-j pranešimą man teko girdėti, to- j gaija įr teise visus klausimus iš
lytas į savo tikrus ir teisingus dėl aš jį plačiau buvau aprašęs ^ti” ■ ■ *
rėmus, kurie yra ne “politinio” i “TŽ” ir kit. laikraščiuose. Rei- ■ Radzevičiau tai rodo, 
pobūdžio, bet grynai techniškai i kia pripažinti, kad jo praneši- Į&ad toiimame 'krašte žmonės
teisimo, jo pastatymas ir iš-imas buvo nuosaikingiausias. f rūpinasi savo gimtojo krašto li- 
sprendimas priklauso ne kurių, J. Radzevičius grįžęs papasa- jkimu Tamsta buvai nuvykęs i 
atsitiktinių samprotavimų, bet ‘ kojo, kad nuvažiavus į Vilnių I okupuota Lietuvą ir matei savo 
paprasto reikalavimo laikytis i juos priėmę Tarybinės Lietuvos i akjmįs ‘todėl jie stengiasi iš

i Tamstos išgauti kas ten yra ge- 
|ro ir blogo. Čia matosi, kad lie- 
i tuviuose rusena savos tėvynės 
; meilė ir ilgesys. Todėl jie ir 
į trokšta nuvažiuoti ten arba nors
■ aplankyti kol dar gyvi, kaip jie 
;patys sako.
j J. Radzevičius ir rašo, kad to- 
Lkį klausimą reikėtų kelti spau
doje ir pasisakyti, kiek esą no- 
i rinčių važiuoti. Tai aiškiai ma- 
. tyti, kad J. Radzevičius jau pui- 
I kiai supranta, kad po vieną ten 
įvažiuoti niekas neleis. Jei ir 
leistų ekskursiją sudaryti, tai 
vėl būtų parinkti patikimieji ir 
vėl juos ten vedžiotų pagal oku
panto sudarytą programą, į iš 
anksto parinktas vietoves. Bet J.

■ Radzevičius pamiršta, kad esant 
i Lietuvai nepriklausomai galėjai 
. važiuoti ir po vieną ir ekskursi
jomis ir ten nuvažiavęs galėjai 
; važinėti po visą kraštą ir ne tik 
i kad pas gimines, bet po visus 
i Lietuvos kampelius. Dabar J. 
| Radzevičius ir rašo, kad mano 
į patarimas būtų: “... žiemos me- 
; tu jokiems turistams nepatarti- 
. na važiuoti į Lietuvą, nes mums 
‘teko patirti, kad ten labai sun- 
į ku su butais, o vasaros laiku tu
ristai galėtų ir ant šieno pagu
lėti”.

Toliau' J. Radzevičius rašo: 
“Dabar kas link tų siuntinių. 
Tenka girdėti labai daugelį iš
metinėjimų, tiesiog keikimų, ne 
vien lietuvių, bet ir rusų, ukrai-

ir kit. laikraščiuose. Rei-
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Tap e - r ec or d er is 
modernaus žmogaus gyvenime lošia vis didesnį ir didesnį vaid
menį. Kultūringas žmogus nori daug ką įamžinti ir palikti atei
čiai. Ir tą dabar lengvai pasiekia TAPE-RECORDERIO pagalba. 
MUZIKAS į Tape-recorderio plokštelę dės dainą, simfoniją, 

'"į ; operą -
ARTISTAS - DRAMATURGAS Tape-reėorderio plokštelėj įam-
- žins savo roles, deklamacijas.
VISUOMENININKAS - KALBĖTOJAS - PAMOKSLININKAS 

juostelėj paliks Savo kalbas, diskusijas, susirinkimų ir 
konferencijų paskaitas ii? pranešimus.

ŠEIMOS ŽMOGUS Tape-recorderio juostelėj ilgiems laikams 
išlaikys savo vaikų pirmuosius kalbos mėginimus ir ar
timųjų kalbas, kasdieninį pasišnekėjimą, pobūvių links
mai praleistas valandas.

Tą visą padaryti ir įamžinti dabar nėra ir brangu: vieną juos
telę gali sukti NET 12 VALANDŲ. Tokių moderniškų Tape-re- 
corderių vadinamų “KORTING” turi tik

ELECTRO-RADIO CENTRE C0.
355 Roncesvalles Ave., Toronto 

Tel. LE. 1-4435
Lietuviams speciali nuolaida

ED> KONDRATAS 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 Dundas St W., Toronto

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

!

rais^iTietuvon!
bįMBB cfrftits, pasiųskite mjmIavcmm vaistv

lŲMBS Patikima Vaistinė
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Taip, p. Radzevičiau, tai rodo

Taisau ir įrengiu 
ŠALDYTUVUS 

- visų rūšių, namų 
ir prekybinius.

PETER KUSKIS 
%

* Telef.
RO. 6-6625

likvija, prieš Kūčias teko pasi
dalinti ir su kitais tautiečiais.

R. Viesulo pasisekimas
Iš Europos atėjusios žinios sa

ko, kad jaunasis mūsų meninin
kas R. Viesulas, viešėdamas se- 
nąjame kontinente, visur pelno 
didelį pripažinimą ir pasiseki
mą. Prieš išvykdamas Ispanijon, 
Paryžiuje suruošė savo atskirą 
parodą. Taipgi jo kūriniai turi 
didelę paklausą amerikiečių tar
pe ir vienoje Niujorko meno ga
lerijoje, kurioje neperseniausiai 
vyko jo “vieno žmogaus paro
da”. Likę kūriniai baigiami iš
parduoti.

Nurašė Latviją
Štai ,čia mažas, bet gana reikš

mingas epizodas liečiantis ir 
Lietuvą. Kaip žinia, sovietams 
neperseniausiai užsipuolus ame
rikiečius, kad tieji apšaudę so
vietinį lėktuvą prie latvių Vents 
pilės, įvykis buvo gana gyvai ko
mentuojamas ir amerikinėje 
spaudoje. Savotiškai provokuo
jantis komentaras, buvo laikraš
tyje “The Detroit Free Press” 
kuris savo vedamąjame pabrė 
žė, jog sunku būtų patikėti, ka 
amerikiečiai lėktuvai galėjo bū 
ti taip toli nuskridę net iki Lat 
vijos. Tokiu atveju, esą, laku 
nai turėję žinoti, kad Latvij 
esanti vieta, kur raudonieji nai 
kintojai turi teisę būti. Taig 
laikraštis jau nurašė Latviją .. 
Dabar jau tetenka laukti stip 
rios latvių amerikiečių reakci 
jos. Jų veržlumas žinomas ir su 
gebėjimais taipgi netektų abe 
joti. Įdomu, ką teiksis atsakyt 
ar žinią atitaisyti didysis ame 
rikinis dienraštis?

Puikuoliai
Veikia mūsų tarpe vienas gra 

žiai besireiškiąs meninis viene 
tas, lietuviškos dainos, muziko; 
ir šokio puoselėtojas. Miela 
klauso tautiečiai jųjų koncertų 
užpildo sales, neretai ir pasie 
niais pilna stovinčių. Žodžiti, pa 
sisekimas visur ir visada užtik 
r in tas. Bėda tik tame, kad jaus 
darni savo vertę, jie jau perne 
yg puikuojasi, į la’škus,. nauju: 

pakvietimus nebeatsako. Ir atsi 
tiko taip, kad viena Kanados lie 
tuvių kolonija, labai Įsigeidė 
pakviesti tą meninį vienetą. Ra^ 
šė laiškus, paklausimus, bet ne 
į vieną neatėjo joks atsakymas 
Bandyta buvo ir per toje vieto
vėje gyvenančius asmenis megs 
ti kontaktą, bet viskas veltui 
Prabėgo jau porą mėnesių, c 
atsakymo jokio. Taip ir sunku

NUOSTOL1NGAS SVIESTAS
Kanados vyriausybė 1957 m. 

ūkininkams buvo garantavusi 
už sviesto svarą 58 centus, o 
1958 m. 64 centus. Šita kaina su
pirkto sviesto daug milijonų 
svarų tebėra valdžios sandėliuo
se. Dabar valdžia ėmė šį sviestą 
pardavinėti ištisais vagonais po •

centus nuo svaro. Bet taip par
duoti 1958 m. supirktą sviestą 
bus nuostolinga — nieko neliks 
sandėliavimo išlaidoms padeng
ti. Gi 1958 m. sviesto pertekliaus- 
skaičiuojama apie 60 milijonų 
svarų.

Haaga. — Pasternako romano 
“Dr. Živago” Anglijoje ir Vo
kietijoje išėjo po 100.000 egz., 
JAV — 130.000, Italijoje — 30 
tūkstančių.

Tad teisingai grįžęs į Argen
tiną VI. Milaševičius ir rašė: 
“Daugelis darbininkų norėtų iš 
ten išvažiuoti... bet toli gražu 

i ne visiems toji laimė nusišypso, 
i Tiesa, Sovietų šaly šimtai tūks- 
i tančių žmonių gyvena be jokio 
darbo. Tai “darbininkiškos” val
džios saugotojai ir garbintojai, 
žvalgybininkai ir šnipai, darbo 
masių prakeiktos siurbėlės ...”

Iš to pasakymo ir matome, 
kam lengviau tos prekės priei
namos.

Toliau • J. Radzevičius rašo: 
“Mat, dabar tokia gadynė: būk 
tu milijonierius, bet tik pagirk 
sovietų sistemą, tai tave padarys 
angelu, o iš kitos pusės: būk tu 
paprastas darbininkas, bet tik 
pabandyk viešai pakritikuoti, 
kas tau nepatinka ,tai tave tuo
jau priskirs prie darbininkų 

i klasės išdavikų...” Mat, mūsų 
I J. Radzėvičius ir yra beveik 
“milijonierius” turi “ Winnipege ti t ki elgesio Driežas- 
bloką vertės 70 tūkstančių dole-

Prasčiausio mandagumo stokai 
įam m n ic na c Gi rengėjai tikriausiai turės pa

meni-
ko jam trūksta, o jei jis pagirs 
sovietų sistemą, tai ir jį padarys gk - 'kurio nors kito 
angelu, bet kiek ilgai? Neabejo- =>nesRotl Rur10 nors KK0 
tina, kad taip pat nusavintų ir l" 
jo sunkiai uždirbtą turtą ir ap
šauktų liaudies priešu.

nio vieneto talkos.
Akis už akį...
Sovietinamos Lietuvos 

soje” vis dažniau galima
“Tie- 

pama-Kaip minėjau anksčiau, J. R. tyti skyreli skirtą užsienio lie.
”” muitai per ĮUvju gyvenimo apžvalgai. Be-

augsti, tai tikra apiplesimas. veik visa medžiagą jame suda- 
ro žinutės is progresyviųjų 
lietuvių spaudos. Bet, kartkar
tėmis, susilaikant nuo didesnių 
komentarų, bandoma pažymėti 
ir kurį mūsų menininką ar kokį 
įvykį. Ir taip, prieš kiek laiko, 
buvo paminėtas V. Verikaitis, 
kaip jaunas ir gražiai -pradėjęs 
reikštis solistas, taip pat pana
šia - žinute buvo pasitiktas St. 
Baranausko laimėjimas Čikago
je, kitą kartą buvo lyg ir pasi
džiaugta lituanistikos kursų 
įsteigimu Sydnejuje, taip pat 
australiete lietuvaite Irena Vil- 
nonyte, kuri gražiai pasižymė
jusi savuoju pianino skambini
mu.

Šie teigimai būtų nepilni, jei 
prie jų nepastebėjus fakto, kad 
bent kiek objektyviau apie iš
eivijos Uetuvių veiklą anoje pu
sėje atsiliepiama tik tada, kai 
ir mūsų laikraščiai parašo ką 
nors teigiamai įvertinančio ku
riuos nors įvykius anapus. La
bai jau akylai sekamas “akis už 
akį” principas. Šiaip jau, jei 
skaitytojai Lietuvoje patys ne
turėtų supratimo apie išeivijos 
lietuvių veiklą, sekdami vien tik 
‘Tiesos” puslapius, galėtų gal
voti, kad be “progresyviųjų” iš
eivijoje nėra nieko pažymėtino 
ar vertingo sukuriama.

Ai. Gimantas.

nusiskundžia,

Tenka pastebėti, kad J. R. grį- r 
žęs iš okup. Lietuvos ir daryda
mas pranešimą winnipegieciams 
sakė, kad ekskursija lankėsi pas 
J. Paleckį, kuris pasakęs, kad 
darys ką galės, kad kaip nors 
juos sumažinus. Matyt, J. Palec
kiui ta “delegacija”, kaip iš akių, 
taip ir iš “pometės” arba tiek jis 
ir .tegali.

J. Radzevičius rašo: “Mane 
dar vis klausinėja visokių klau
simų, lyg aš turėčiau galią ir tei
sę visus klausimus išrišti”. Taip, 
p. Radzevičiau, manau, kad ir 
Paleckis tiek pat gali šiandien, 
kaip Ir Tamsta. Visus klausimus 
riša ne J. Paleckis, bet Lietuvos 
okupantas, todėl ir Jūsų ekskur
sijos prašymo dėl siuntinėliams 
muitų sumažinimo iki šiol ten 
niekas ir nepajudino.

Gale savo straipsnelio J. R. iš
kelia dar vieną įdomų klausimą: 
“Dar, vienas klausimas. Tai se
natvės žmonėms ir jų pensijų 
sutvarkymo, ypač kaimo žmo
nėms. Iš jų žemės paimtos į kol
ūkius, o jie per seni dirbti kol
ūkyje, bet jie jokios pensijos ne
gauna, nes neturi įrodymo, kaip 
jie ten vadina, darbo stažo”. Ir 
tai šiltinki žmogų ir tuojau sako: 
gavęs laišką iš Lietuvos nuo mo
tinos ir ji prašo pagalbos. O Liau 
dies Balsas rašo, kad dabar Ta
rybų “Lietuvoj visi seneliai aprū
pinti. Tai, sako kam dabar tikė
ti, motinai ar “Liaudies Balsui”?

Žinoma, kad pagal komunisti
nę santvarką reikia tikėti "Liau
dies Balsui”. Toje santvarkoje 
motinai draudžiamą tikėti. Bet 
reikia pripažinti, kas tikėjo mo
tinai, dar nė vienas šiandien ne
dejuoja, bet kas patikėjo “Liau- 

(NuKelta į 7 psl.)

Varšuva. — Lenkijos valsty
binis archyvas Varšuvoj atšven
tė 100 metų sukaktį.

Montrealis. — Amerikoniškos 
Bomarc raketos Kanados gyny
bos reikalams bus gaminamos 
Canadair Ldt Susipažinti su jų 
gamyba į JAV vieniems metams 
išvyksta 150 Canadair inžinierių.

CANAD>

DĖMESIO

<Jei jūs atvykote į šį kraštę 
kaip ne imigrantai prieš šia 
data ir norėtumėte apsigy
venti Kanadoje, turite prašy-

pažymėjimo (“landing”) arti
miausioje imigracijos įstaigo
je, kaip galite greičiau, bet 
nevėliau KAIP 1959 m. KOVO

Visi prašymai bus atskirai 
sprendžiami atsižvelgiant į 
imigracijos nuostatus.

Pilietybės ir imigracijos de
partamentas priima prašy
mus iš ne imigrantų, kurie 
įvažiavo į Kanadą prieš 1958 
m. rupiūčio 23 d.

Ellen Fairclough,
* , v

Minister of Citizenship and Immigration

ĮVYKĖLIAMS neimigrantams, 
NORINTIEMS PASILIKTI 

KANADOJt

PO 1959 m. KOVO I d. pra 
šymai dėl nuolatinio apsigy 
venimo iš ne imigrantų Ka 
nadoj bus sprendžiami griež 
tai laikantis imigracijos įsta 
tymo ir taisyklių.
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Pavergtoje tėvynėje
Lietuvoje dabar esą 442 bend

rojo lavinimo vidurinės mokyk
los, rašo kompartijos CK sekre
torius Niunka Pravdoje. Esą 36 
technikumai ir 23 specialios vi
durinės mokyklos, priklausomos 
net 12 ministerijų.

Viduriniosiose mokyklose ypa
tingas dėmesys esąs kreipiamas 
j rusų kalbos mokymą, “kuri 
yra galinga tautų bendradarbia
vimo priemonė, atveria kelią į 
idėjinį didžiosios rusų tautos ir 
kitų broliškų tautų kultūros lo
byną”.

“Pastaraisiais metais mūsų 
respublikos mokyklose pradėta i 
mokyti Lietuvos TSR istorijos ir 

tuvos mokyklose buvo mokoma 
Sovietų Sąj. istorijos bei geogra- 
fįjos, Sovietų Sąj. praktiškai su-. 
prantant Rusiją. Tik šiemet at- ■ 
sir ado ir Lietuvos TSR istorijos ■ 

■ vadovėlis.
Norint sumažinti administra

cijos personalą LTSR liaudies 
ūkio tarybos sprendimu pradė
tos jungti panašų darbą dirban
čios įmohės. “Vilniuje Modelių , 
namai sujungti su buvusia ”Liuk 
so” siuvimo artele, Grikiškių 
popieriaus fabrikas sujungtas su 
Mūrinės Vokės kartono fabri
ku”.

“Kaune sujungtas A. Šiaučiū- ■ 
naitės vardo trikotažo fabrikas 
šu “Trikotažu”. K. Požėlos vardo 
konditerijos fabrikas su “Saliu
to” biskvitu fabriku. Taip pat 
sujungti “Kovos” ir “Taikos” 
fabrikai “Ragučio” ir “Raudono
sios Pašvaistės” alaus daryklos”.

“Šiaulių linų fabrikas ir me
chaninės dirbtuvės dabar suda
rys vieną įmonę. Pagelažių dur
pynų kontora sujungta su “Di
džiojo raisto” durpių įmone”.

“Sujungta nemaža pieno pra
monės įmonių rajonuose”.

Taip administracijos aparatą 
būsią galima sumažinti 76 žmo
nėmis. Per metus tai duosią pusę 
milijono rublių ekonomijos.

Kazlų Rūdoje steigiamas re
voliucijos muziejus, kuriame 
būsią atvaizduota Kazlų Rūdos 
ir apylinkių “darbo žmonių re
voliucinė veikla”.

Mokytoja Marija Burniauskai- 
tė - Adomavičienė atšventė sa-

vo pedagoginio darbo 40 metų 
sukaktį. Ji dirbo Mosėdžio ir

jau 27 mėtai dirba Telšių miesto 
mokykloje, kuri dabar paversta 
(I Vidurine Telšių mokykla. Ta 
proga jai įteikti garbės raštai ir 
ji paleista pensijon.

Liet, mokslų akademijos pir
mininkas J. Matulis, kuris eina 
ir respublikinio taikos gynymo 
komiteto pirm, pareigas, kartu 
su tolygiais latvių ir estų “tai
kos komitetų” pirmininkais pa
siuntė Zenevon pareiškimą, ad
resuotą JAV ir -Anglijos dele
gacijų pirmininkams branduoli

bandymų nutrauki- geografųos . O iki šiol, mat, Lie- » * petito tau-nio reikalu. Girdi, Pabaltijo tau
tos ragina JAV ir Anglijos at- 
stoyu$.J‘atsisakyti derybų vilki
nimo politikos ir susitarti dėl 

i branduolinio ginklo bandymų 
nutraukimo visur ir visiems lai
kams”. (Maskva neraginama su-, 
stabdyti tokius bandymus). Dar 
platesnį laišką tuo klausimu Ma 
tūlis ir kiti du “taikos pirmi
ninkai” pasiuntė atitinkamoms 
“taikos šalininkų organizaci
joms” Vokietijoje, Danijoj, Suo
mijoj, Norvegijoj, Lenkijoj ir 
Švedijoj. Tame laiške nerimau
jama ir “dėl taikos prie Balti
jos jūros”. Laiškai ištisai iš- 
pausdinti “Tiesos” 290 nr. E.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

HAMILTON, Ont
KLK Moterų D-jos Hamiltono 'girną paremiant rengėjų pa

stangas moraliai bei materialiai.
Šokių metu veiks vertinga lo- ,. rj 

terija bei turtingas bufetas. Šo- kl> kiek Jie Xra rengiami hetu- 
kiams gros visų gerai žinomas viškM organizacijų. Vis labiau 
bei mėgiamas Bennie Ferie or- L - - - . ~
kestras. Pradžia 7.30 vai. vak. Is® kultūringos menines progra- 
Laukiame visų atsilankant, jp

LN nariu įstojo Vindašius 
Aleksas, įnešdamas $100.

Lietuvių Namuose numatytas 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas — vasario 22 d. su to- 
rontiečio Senkaus paskaita. Kon 
certinę dalį atliks J. Kvietytės 
išraiškos šokio studija iš Toron
to, Hamiltono tautinių šokių 
grupė, vedama G. Brechmanie- 
nės ir parapijos choras, ved. 
kun. B. Jurkšo. Rengia apylin
kės valdyba.

Krosnims alyvą per NF lap
kričio mėnesį užsisakė 4 nauji 
vartotojai ir už juos gauta po 
$15: J. Asmenavičius, A. Gar- 
kūnas, J. Trečiokas ir J.* Deks- 
nys. Antrus metus pradėjo ir už 
juos gauta po $5: V. Orlickas, E. 
Mickūnas, J. Dumiak, A. Kra- 
kaitis, B. Gražauskas ir J; Hna- 
tow.

Gruodžio viduryje, kaip ko
misą, Namų Fondas iš Gillies- 
Guy gavo $95. Už šią sumą augš- 
čiau išvardintiems asmenims 
nuoširdžiai dėkojame.

Visi pakreipkime alyvos pir
kimą per NF, paremdami tuo di
dįjį lietuvišką reikalą, o sau jo
kio nuostolio nepadarydami. 
Skambinkmie St. Bakšiui telef. 
JA. 9-4662. Sk. St. :

SUDBURY Ont.

skyriatis visuotinis narių susi
rinkimas šaukiamas vasario 1 d. 
sekmadienį, 5 vai. vak. parapi
jos salėje.

Maloniai kviečiamos dalyvau
ti visos narės ir prijaučiančios.

Valdyba šiuo kartu turi daug 
įdomių pranešimų ir dar turi 
įnešti naujų idėjų. Be to, ta pro
ga yra užprašyta Br. Pabedins- 
kienė iš Toronto paskaityti pa
skaitą iš kulinarijos srities ir di
desniam įvairumui bus paruoš
ta graži arbatėlė. Valdyba.

KLAIPĖDOS MINĖJIMAS 
NEĮVYKS

Dėl susidėjusių aplinkybių su
darant meninę dalį, Klaipėdos 
atvadavimo minėjimas, turėjęs 
įvykti sausio 25 d. Hamiltono 
Lietuvių Namuose, neįvyks. Vi
siems, kurie kuo nors prisidėjo 
prie to minėjimo ruošimo nuo
širdžiai dėkojam.

Hamiltono jūrų skautai.

Žiemos balius. Pirmuosius šo
kius - žiemos balių sausio 17 d., 
šeštadienį, ruošia Hamiltono vy
resnieji ateitininkai Roberts 
Restaurant patalpose, gražioje 
bei jaukioje Ebony salėje, 747 
King St. E. Rengėjai kviečia vi
sus hamiltoniečius ir apylinkių 
lietuvius skaitlingai dalyvauti 
šiame pirmame parengime. Gau
tasis pelnas bus panaudotas mū
sų lietuviškojo jaunimo bei kul
tūriniams reikalams. Todėl visi 
pasistenkime atvykti į šį paren-

Hamiltone netrūksta įvairių 
pasilinksminimų .Tik vis labiau 
mūsų publika nusiskundžia, kad 
tie parengimai tik tiek lietuviš-

viškų organizacijų. Vis labiau 
pasigendama mūsų parengimuo-

Hamiltono meninių grupių 
ansamblio parengimas sausio 31 
d. tuo atžvilgiu bus be priekaiš
tų. J. Krūmino “Lietuviško? pa
baigtuvės”, kurias išpildo virš 
70 dainininkų ir artistų grupė, 
paliks neišdildomą įspūdį ir 
duos visam parengimui grynai 
lietuvišką atspalvį.

Ir kas neprisimena rugiapiūtės 
Lietuvoje, kai baigę darbą iš 
laukų grįžta kirtėjai, rinkėjos ir 
grėbėjos? Jie grįžta dainuodami 
ir įteikia šeimininkams pabaig
tuvių vainiką. Šeimininkai atsi
dėkodami vaišina talkininkus. 
Laike vaišių skamba dainos, 
vyksta šokiai ir žaidimai. Kiek 
juoko, kai atvyksta du vengrai, 
vedini mešką ir pasakoja nebū
tus dalykus. Atsiranda ir čigo
nėlė, ji siūlo paburti laimę, o 
jos šokis pavergia visų akis. Pa
baigtuvių vaišės baigiamos pa
kilia nuotaika, atlikus gimtos 
žemės vasaros laukų darbus. 
Toks yra trumpas pabaigtuvių 
turinys.

Tad visi jau ruoškimės į tą 
puikų ansamblio vakarą. Jis 
ivyks naujoje, erdvioje salėje, 
kuri randasi 1406 Barton St. E. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Pataria
ma nesivėluoti, nes vaidinimas 
vyks parengimo pradžioje.

Lietuviai pasaulyje

A. P. GARAŽAS
1S39 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rusių mechaninis automobilių < 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANA^ PAŠKEVIČIUS

Telefonas LE. 5*9130

Ištrauka iš vyskupo laiško I tikrai demokratinė ir laisva or- 
J.E. vysk. A. Carter Naujų (ganizaeija; tiktai tada niekam 

Metų proga pasveikino visus sa- i negalės atrodyti, kad darbinin- 
vo ganomuosius, pasidžiaugė gra kai yra kaip avys, kurie gali bū- 
žiu bendradarbiavimu katalikų: ti už nosies vedžiojami mažos 
šalpoje streiko metu, paragino > gerai organizuotos vadovybę už- 
senuosius kanadiečius maloniai Į grobusios grupės. ~ Yra mūsų 
priimti ir vispusiškai padėti žmonių pareiga užtikrinti, kad 

unija būtų tvirta. Tatai įvyks 
tik tada, kai kiekvienas ^darbi
ninkas vyriškai suvaidins savo

priimti ir vispusiškai padėti

GEORGE BEN, BJL

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Kas keliatės j kitą 
butų ir norite pigia kaina per

vežti savo baldas, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus, ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

VALAU FOTELIUS į
ir įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

KUKO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl: 
KURO ALYVOS MtLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentoms.

Four Seasons Travel
Didžiausias kelionių biuras Toronte. 

Mūsų didelis patyrimas garantuoja jums 
geriausias ir patogiausias keliones. 

Mes padedame sudaryti jums kelionių 
planus. Mes sutvarkome trumpas ir il
gas keliones į visas pasaulio dalis ir pa
rūpinome nakvynes ir kt. patarnavimus.

FOUR SEASONS TRAVEL 
109 BLOOR ST. W. 

Telefonai: WA. 3-9484 ir WA. 3-9715. 
Lietuviams patarnauja V. Bačėnos. tel. 

įstaigoje ir vakarais tel. LE. 6-4681.
Mes užsiimame vien kelionių tvarkymais.

naujiesiems pabėgėliams, kurie 
yra pabėgę, kaip kadaise šv. šei
ma į Egiptą nuo žiauriojo Erodo 
persekiojimo. Tačiau šie naujie
ji pabėgėliai yra pabėgę nuo 
daug žiauresnių komunistinių 
Erodų, kurie anapus geležinės, 
bambukinės ar kitokios uždan
gos neteisingai kalina, kankina 
ir žudo be jokio pasigailėjimo 
dėl pievo ir dėl prigimtų žmo
giškų teisių gynimo.

Pasidžiaugė, kad streikas, kaip 
koks juodas šešėlis, jau praėjo, 
ir į ateitį galima žvelgti su švie
siomis viltimis. Tarp kita ko, jis 
rašo: ,

“Mes nuoširdžiai tikimės, kad, 
jei yra kilę kokių piktumų, jie 
bus tuojau užmiršti. Vyrai su
grįš į darbus, ir mes tikime, kad 
vėl sužydės gerovė, ir šeimų tė
vai ir motinos galės padoriai iš
laikyti savo šeimas ir planuoti 
savo sutaupomis šviesesnę atei
tį. Mes taip pat tikimės, kad uni
jos nariai/ kurie moka nustatytą 
mokestį, parodys didesnį intere
są savo reikaluose. Jie turi įsi
pareigoti lankyti visus susirin
kimus, nes ten yra sprendžiami 
jų pačių reikalai. Demokratinia
me krašte, kur kiekvienas žmo
gus yra laisvas balsuoti, žmo
nės turi tokią valdžią, kokios už
sitarnauja. Taip pat yra ir su 
unija, kuri turi tūkstančius na
rių. Jei kiekvienas narys unijos 
reikalus laikys savo reikalais, 
jei kiekvienas narys įneš pozi
tyvų ir konstruktyvų interesą į 
savo unijos reikalus, tuomet 
unijos organizacija bus tvirtes
nė ir sveikesnė. Tiktai tada or
ganizuota darbininkija atliks 
tikrą savo užduotį; tiktai tada 
narių laisvė bus apsaugota ir už
tikrinta; tiktai tada unija bus i

vaidmenį”.
Kalėdų atostogų praleisti at

važiavo iš Toronto Jurgis ir Da
nutė Pūdymiačiai su šeima ir 
Vytautas Pūdymaitis. Apsistojo 
pas dr. J. O. E. Pūdymaičius, da
lyvavo liet. , bažn. komiteto su
ruoštame kalėdiniame parengi
me ir aplankė artimesniuosius 
draugus.

Naujųjų Metų sutikiman at
vyko dar ir dr. J. Baltrušaitis 
su žmona iš NortlTfeay. Be augš- 
čiau suminėtų svečių iš Toronto 
ir North Bay pas dr. J. E. Pūdy
maičius suruoštame Naujųjų 
Metų sutikime dar dalyvavo J. 
ir M. Kriaučeliūnai, J. Vaičeliū- 
nas ir J. Inrulaitienė. N. Metų 
sutikimas pas dr. J. O. E. Pūdy
maičius praėjo labai kultūrin
goj r i jaukioj nuotaikoj.

Kun. Ant. Sabas vyskupo pa
skirtas diecezijos patarėju imi
gracinėj komisijoj, be to, jam 
dar pavesta pasirūpinti ir Sault 
Ste. Marie lietuvių kolonijos 
dvasiniais reikalais, ypačiai kad 
būtų pravestos lietuviams reko
lekcijos gimtąja kalba. Jau prieš 
Kalėdas sykį buvo iškviestas į 
Sault Ste. Marie padėti išsiaiš
kinti kažkurias lietuvių tarpe ki
lusias probelmas.

Vladas Skripkus, nors pats bu
vo streikininkų eilėse, tačiau, 
parodydamas gerą širdį, padova
nojo Sudburio katalikų labda
ros organizacijai maisto pro
duktų.

Kursai darbininkams. Prie 
Sudburio katalikų universiteto 
šįmet yra įsteigti specialūs kur
sai darbininkų vadams paruoš
ti. Ten darbininkai bus mokomi

politinės ekonomijos, kaip tei
singai suprasti ir spręsti darbi
ninkų ekonomines problemas są
ryšy su darbdaviais ir visa kita 
eilė gyvenimiškų darbininkų 
klausimų. Toks universiteto va
dovybės žygis yra sveikintinas 
kaip pozityvi priemonė darbi
ninkų susipratimui ir gerovei 
kelti.

Anglų kalbos kursai naujie
siems ateiviams Christ thė King 
parapijos mažojoj salėj pradė
jo veikti nuo sausio 12 d. Pamo
kos bus du syk per savaitę: pir
madieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 1.30 iki 3.30 vai. p.p. Moks
las visiškai nemokamas. Orga
nizuoja parapija pagal vysku
po parėdymą. Sudburiškis.

WELLAND, Ont.
Įspūdinga Kalėdų eglutė

St. Mary bažnyčios salėj Wel- 
lando apylinkės valdybos inicia
tyva sausio 4 d. buvo surengta 
vaikučiams Kalėdų eglutė. Prie 
gražiai papuoštos eglutės buvo 
suvaidintas gyvasis paveikslas 
“Betlėjus” ir atlikta kita progra
mos dalis. Programą parengė, 
režisavo ir viskam vadovavo Z. 
Ulbįnienė, įdėjusi tam reikalui 
daug darbo ir rūpesčio. Progra
mą išpildė Welland, Niagara 
Falls ir St. Catharines mokyk
linio amžiaus mergaitės ir ber
niukai: B. Bogušytė, E. Bušaus- 
kaitė, I. Čeporiūtė, V. Grigaity- 
tė, V. Liangaitė, D. Surblytė, V. 
Gudaitis, A. Lianga, J. Lianga, 
A. Gverzdys, V. Paulionis, M. 
šetkus ir pianistė R. Ulbinaitė. 
Programa buvo įspūdinga, be
galo įdomi ir mažiesiems pipi
rams labai patiko. Piemenys, 
angelai, Trys Karaliai, Marija 
Dievo Motina, šv. Juozapas ir 
gimęs Kūdikėlis, viskas taip, 
kaip prieš porą tūkstančių metų. 
Čia daug prisidėjo Tėvas Barna
bas Mikalauskas, OFM, šešta
dieninės mokyklos vedėjas. Po 
meninės dalies atvyko Kalėdų 
Senelis ir visus vaikučius apdo
vanojo, paskui jis juos pakvietė

IA VALSTYBĖS
Dėl Vasario 16 minėjimų rink

liavos paskirties Philadelphijos 
apylinkės valdyba paprašė JAV 
LB centro valdybos nuomonės. 
Šioji atsakė: “Kadangi pagal su
sitarimą ir tradiciją Vasario 16 
šventės rinkliavų pajamos yra 
skiriamos Lietuvos laisvės kovai 
vesti politinėmsi priemonėmis, 
tad bendruomenė tai gerbia.

Šiaip aukos paskirtis priklau
so nuo paties aukotojo”.

Nuo Antano Smetonos, pirmo
jo ir paskutiniojo Lietuvos pre
zidento mirties sausio 15 d. suei
na 15 metų. Kaikur tautininkų 
organizacijos jo atminimą pa
gerbia suruošdamos specialius 
minėjimus.
VOKIETIJA

Vokietijos LB Krašto Valdy
bos adresas nuo sausio 1 d. yra 
toks: Litauisches Zeritralkomi- 
tee, (16) Huettenfeld b. Lam
pertheim. Anksčiau buvęs adre
sas — Weinheim 17a Bergstras- 
se, Postfach 233 — dar kurį lai
ką liks, bet visi yra prašomi 
naudotis naujuoju adresu.

Lietuvių Vokietijoje, BALFo 
duomenimis 1958 m. liepos 1 d., 
buvo 7.216. Tai, žinoma, tik tie, 
kurie BALFo yra šelpiami. Jų 
tarpe buvo vaikų iki 16'metų 
2.118, senelių — moterų virš 60, 
vyrų virš 65 m. — 904, džiovi
ninkų, kurie gydosi namuose ir 
vokiečių sveikatos įstaigų prie
žiūroje, 445 ir besigydančių sa
natorijose 59; chroniškų ligonių 
bei invalidų 521.

Lietuviai gyvena 92-jose vie
tovėse — 1.200 dar gyvena sto
vyklose, dar karo meto paliki
mo barakuose. Pagal JT pabėgė
lių komisaro ir vokiečių valdžios 
nutarimą, iki 1960 m. pabaigos 
visi svetimšaliai pabėgėliai turi 
būti apgyvendinti naujuose 
jiems specialiai pastatytuose na
muose. Tokiose kolonijose jau 
yra gavę butelius ir apie 700 lie
tuvių. Gyventi ten daug pato
giau, bet už tai nuoma daug 
augštesnė, o uždarbių tose vieto
se, kur tokios butų kolonijos sta
tomos, dažniausia nėra. Gavu
sieji Vokietijos pilietybę ir pa
bėgėlio statusą valdžia duoda 
paskolos nameliams pasistatyti.

Daug lietuvių dar gyvena la
geriuose, kuriuos vokiečių val
džia pertvarkė į butukus. Taip 
gyvena pvz. Salzgitter - Leben- 
stedt, Gesthacht ir kt.

Tie, kurie dirbti nepajėgia, tu
ri pragyventi iš socialinės pa
šalpos. Jos pvz. Muenchene tri
jų asmenų šeima maistui gauna 
140 DM. Iš 2.000 vaikų Vasario 
16 gimnazijoje tesimoko vos 138 
ir 230 turi progos lankyti lietu
viškas vargo mokyklas. Kitur 
dažniausiai trūksta mokytojų. 
Taip tie lietuviukai nieko lietu
viško ir nesimoko.

Iš 904 senelių 87 yra prieglau
dose, 445 apgydytus džiovinin
kus nuolat tikrina vokiečių svei
katos įstaigos. Jei sveikata pa
blogėja, juos pasiunčia į sana
torijas. Sanatorijose gydosi 59 
džiovininkai ir 7 multiplex scle- 
rosa sergantieji. Vokiečiai jiems

teikia gydymą ir išlaikymą, per 
mėnesį duoda dar po 15 DM, apie 
$3.50, kišenpinigių.

Chroniškų ligonių ir invalidų 
yra 521. Jų padėtis prilygsta se
nelių padėčiai. Psichiatrinėse 
ligoninėse lietuvių yra apie 30. 
Juos išlaiko vokiečiai.

BALFo pagalbą Vokietijos lie
tuviai labai vertina. Gaila tik, 
kad JAV valdžios teiktoji mais
to šalpa yra susiaurinta — palik
ti tik pieno milteliai ir miltai, t. 
y. liesieji dalykai. Pinigais su
šelpti BALFas taip pat nedaug 
tegali, nes pagalbos ranką yra 
ištiesę Sibiro kankiniai, Lietu
vos ir Lenkijos ligonys, o lėšos 
labai kuklios. (Iš M. G. Grinie
nės pranešimo BALFo'seime).

Į JAV išvyko: Albinas Petri
kas,-Bjornas Martinovas, Mari
ja Fatingaitė.
AUSTRIJA

Arkiv. J. Skvireckas gyvena 
Austrijos Tirolio Zams mieste
lyje, seselių vienuolyne. Jam 
jau 85 metai amžiaus ir sveika
ta nėra labai stipri. Arkivysku
pas kenčia nuo sklerozės (arte
rijų sukalkėjimo). Nuo pavasa
rio jis jau negali laikyti šv. Mi
šių ir sunkiai begali vaikščioti.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TALKA
Lietuvių Enciklopedijos Leidykla skel

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

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

Išėjusius LE 15 tomų naujieji prenu
meratoriai gaus išsimokėjimui jų pagei
dautomis sąlygomis, o už naujai išeinan
čius tomus, kurių bus dar 12-13 t., mo
ka už kiekvieną išeinantį tomą. Vieno 
tomo kaina JAV $7.75, visur kitur — 
8 doleriai.

Lietuvių Enciklopedijos leidimas nėra 
kieno nors asmeninis reikalas, bet Visų 
lietuvių sutelktinių pastangų vaisius, 
nors, deja, tik laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių pastangos už savo kul
tūrą ir lietuviškumo išlaikymą, šiandien 
tapęs ir 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 įprasto, 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 i LE prenumeratorių eiles ir tuo 
pačiu būti mūsų pradėtojo darbo dali
ninku. LE leidžiame visi sutelktinėmis 
pastangomis, ją leidžiame Visi bendra » 
talko. Todėl ir ją baigus, visas mūsų pa
sididžiavimas ir būsimų kartų įvertini
mas priklausys visiems: leidėjoms, re
daktoriams, talkininkams ir prenumėr 
rotoriams. ’

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

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

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

Visais laikraščio reikalais prašome pasinaudoti jų pa- 
• tarnavimu

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

’■was ROGER
COMPANY LIMITU)^”

L

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

■■“■■■24 vai. atidaryta vaistinė ■■“"■■ 
THE CHEMIST SHOP

Philip N. Golomb, B.Sc.Phm.(Tor)
Voitsai pagal receptus paruošiami ir pateikiami.

2753 DUNDAS ST. W. — 2 BLOKAI | RYTUS NUO KEELE. 
VIENINTELĖ Toronto vaistinė, veltui paimanti receptus ir pristatanti vais
tus į namus betkuriuo metu dienų ar naktį. Receptai išpildomi visas 24 vai. 
Lazdos ir kiti reikmenys, pilni komplektai kaulų lūžimų bandažų, kelių,* są
narių 4r sutvirtinimai, vitaminai, kūdikių rekmenys, išnuomojamos ir parduo
damos svarstyklės, ligonio kambario ir pirmosios pagalbos reikmenys. Siun
čiame vaistus j Europa. Pamėginkite musų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minų, mažakraujystės, perdidelio rūgštingumo, syrupg nuo kosulio ir t.t. 
Greitai išpildoma užsakymus ir poštu j provincijų. Turime visus tarptauti
nius vogtus

RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LAIKĄ RO. 9-7271 
• Vaistai yra mūsų biznis — musų vienintelis biznis. •

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolos.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yru apdrausta,

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vok. iki 8 vai vok., notaro A. Ltu- 
džious ištaigoje (11 ougStas), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5S75. Sekmadieniais 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

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

SAKAS PARCEL SERVICE 
sent by

Ukrainska Knyha 
755 Barton St. E., Hamilton, Ont. 

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

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

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

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

orie gražiai paruoštų stalų ir pa
vaišino. Kalėdų Senelis buvo A.

I Šetikas iš St. Catharines. Šiam 
i parengimui daug padėjo, kaip ir 
, visuomet visokiuose reikaluose, 
Niagara Falls Moterų klubo 
“Vienybė” ponios, kurios yra 
visuomet pirmosios prie įvairių 
parengimų su savo vaikučiais. 
Aprengti tie visi angelai ir Trys 
Karaliai ir Juozapas su Marija 
— juk viską reikėjo pasiūti, pri- 

i dėti daug laiko ir rūpesčio, o be 
to, viskas kainuoja pinigą. Šis 
parengimas visiems rodo, kad 
bendrai ir darniai veikiant gali
ma daug ką pasiekti, ko reikėtų 
siekti ir ateityje.

Gal susipras visi tie, kurie ne
seniai kėlė didžiausį triukšmą 
prieš Niagara Falls lietuvius ir 
nenorėjo jų pasirodymų. Gerai 
kad viskas greit užmirštama, at
leidžiama ir iš klaidų pasimoko
ma. Visi mūsų rūpesčiai lai bū
na bendram lietuvybės išlaiky
mui.

Strasburgas. — Europos ūkio 
komisija, kurioje dirba 1.231 as
muo, turėjo užtraukti paskolą 
algoms sumokėti, nes dauguma 
narių nesumoka savųjų įnašų — 
Vokietija skolinga 85 mil DM, 
Italija 8 mil., Belgija 2 mil., Pran 
cūzija 1 mil. Tik Olandija yra 
sumokėjusi viską.

ŠVENČIŲ PROGA
savo draugams užsakykite

“Tėviškės Žiburius”

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

Prašau pratęsti mano “TŽ” prenumeratą sekantiems 
metams:
Prenumeratoriaus

Pavardė, vardas___ :.... .................................................. .
Adresas .......................................... . ..............................

Kartu užsakau “TŽ kaip dovaną:
Gavėjo

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

Siunčiu už prenumeratą $___ ___
Auka $ ______
Visoz$___.’.™.

(Grynais, čekiu, perlaida) (pabraukti)
Data....... ........  -.... — -------------  -

PASTABA: TŽ prenumerata visame pasaulyje tik $5 metams. Pinigus geriausia 
siųsti perlaide (AAeney Order).



■

KULTŪRINIO LYGIO IŠLAIKYMO PERSPEKTYVOS
Po šių bendrų pastabų bus 

lengviau orientuotis, ar esama 
pagrindo susirūpinimui galimu 
mūsų kultūrinio lygio smukimu,

(Tęsinys iš praeito nr.)
__ 4-tT >*’ , c.;

___ ________ __ r tektų griežtai atmesti, nes piiri- 
ar e^ama kultūrinio lygio smu-Įgų tiems reikalams p 
kimo simptomų. Dėl pirmo simp tektų. Kitiems reikals

mažą klausimėlį: kas turi mo
ralinę teisę niekinti, labai auto
ritetingai kritikuoti pagarsėjusį 
kokį nors menininką, kad ir mo
dernistą? Lietuvoje anuomet-A. 
Jakštas kritikavo Čiurlionį kaip 
dailininką, o garsus rašytojas

ARCHITEKTAI DIRBA
ARCHITEKTŲ DR. ST. KUDOKO IR ED. ARBO • AR- 

BAČIAUSKO ĮSTAIGOS ĮSTEIGIMO PROGA

tomo tenka pripažinti, kad tie
sioginio augštų kultūrinių ver
tybių puolimo ar neigimo pas 

r mus nėra buvę. Buvo netiesio
ginių pasisakymų prieš “me
nas dėl meno”, prieš “nesupran
tamą modernizmą” ir* pan. Ta
čiau ryškiausias ir būdingiau
sias nepalankaus mūsų visuome
nės nusiteikimo augščiausių kul
tūrinių vertybių atžvilgiu simp
tomas yra nesidomėjimas jomis 
ir jų nerėmimas. Reiškinys be
veik natūralus, nes jeigu kas ko 
nesupranta, tai tuo ir nesidomi 
ir to neremia. Šis natūralumas 
normaliomis sąlygomis gal ir nė-, 
ra labai pavojingas, nes tautoje 
visada susidaro minimalus skai
čius augštų vertybių gerbėjų, 
nekalbant jau apie valstybinę 
paramą joms kurti bei puoselė
ti. Tačiau nedidelei emigranti
nei grupei, kokia mes esame, 
šis “natūralumas’* yra beveik 
tragiškas, nes. netekus intereso

Džiaugiamės kiekvienu lietu
višku platesniu pasireiškimu. 
Šiuo kartu džiaugiamės sutikda
mi naujai susiorganizavusią Ru
dokas - Arbas Architektūros įs
taigą, “su skyriais Detroite ir 
Clevelande. Tikėtina, kad ši ta
lentingų architektų vadovauja- į 
ma įstaiga papupš savais kuri- j 
niais ne tik šį kraštą, bet kartu ! 
išgarsins Lietuvos ir lietuvių ’

architektūros kompoziciją.to miesto vondentiekio stočiai 
susidedančiai iš 7-nių pastatų ir 
t.t. Ed. Arbas yra žinomas ir 
kaip veiklus visos eilės visuo
meninių - kultūrinių organizaci
jų narys. Jo gyvenimo palydovė 
žinoma rašytoja Alė Rūta, yra 
pavyzdžiu darbo, pasiaukojimo 
ir laimėjimų. Augina tris vaiku
čius.

išeivijoje
Prie lietuviško vardo kilimo 

svetimuose kraštuose prisideda 
daug kas. Padorus lietuvis fab- 

i riko darbininkas, pažangus moks 
j Leivis ar studentas, ryžtingas 
sportininkas, įvairių sričių me
nininkai, mokslo darbą dirbąs 
profesorius, daktarai ir t.t. Mūsų 
dainos ir tautodailė daugelį sve
timtaučių sužavi. Blogiau su 
mūsų vertingesniais literatūri
niais kūriniais, kurie svetimie- 

! siems neprieinami, nes nepatei? 
kiami vietos kalba. Bėtgi mūsų 
architektų kūriniai visiems pri
einami pasigrožėti, pavertinti ir 

Į pasiteirauti, kieno jie sukurti, 
i Tuo būdu mūsų tautinė archi- 
I tektūra išeivijoje bus bene vie
nas iš ryškiausių ir .efektingiau
sių reprezentantų. Bendrai gi, 
mes visi siekiame to pačio tiks
lo — lietuviškos kultūros išlai
kymo. Apie tai gražiausiai nusa
kė vienoje kalboje poetas Bern. 
Brazdžionis “Todėl mūsų, kad ir

: nedidelės, iš prievartos pančių 
; išsivadavusios tautos dalies šven 
čiausia pareiga pirmoje vietoje 
kovoti ne dėl savo materialinės 
egzistencijos, ne vien dėl valsty
binio, bet, svarbiausia; dėl lie
tuviškos kultūros kontinuiteto. 
Mes neturime pereit į emigran
tų stadiją: nei asmeniškai, nei 
visuomeniškai, nei politiškai, nei 
Kultūriškai. Mes esame ir turi
me likti gyva atplėšta, bet nie
kur neprigyjanti lietuvių tautos 
dalis. Mūsų širdys tebūna toji 
vaisinga dirva, kur auga lietu
viški javai, kur ošia lietuviški 
medžiai, kur liūliuoja lietuviški 
ežerai ir upės, o jų gelmėse at
sispindi lietuviškas dangus”. 
Tat- tegul naujos įstaigos žings
niai būna tvirti ir tikslą pasie
kią. j

Kudokas-Arbas Achitects, 
17012 Dorchester Drive, Cle
veland 19, Ohio,
4755 Dover Rd. Birmingham, 
Mich. Vyt. Barisas.

___ _ ,-----------juk iš- Levas Tolstojus Šekspyro nelai- 
leidžiama ir visai nemažai, pvz. tė net rašytoju. Nesutikdami su 
kad ir kokiai rinkiminei kom- jų nuomonėmis, mes -visdėlto 
panijai. Kultūros darbams pa-' nesipiktinam jais. Nesipiktinam 
remti lėšų nėra, nes nėra supra-: todėl, kad tie kritikai, kritikavę 
timo. O kai nėra supratimo, nė-j didelius menininkus, patys irgi 
ra ir pastangų lėšas organizuoti 1 buvo atitinkamai žymūs žmonės i 
Kaltė čia, žinoma, nėra kieno Jie turėjo savo meno filosofiją, i ------- ------ -,
nors vieno, bet visų — veiksnių,; savo teorijas, savo principus ir i verdą. Mums betgi bus mieliau-, 
spaudos ir pačios visuomenės, pagal juos vertino kitus kūrėjus. s* tje kūriniai, kuriuose atsi- 
Gal vienintelis šios padėties pa- < Bet ar gali eilinis dailininkas ar spindės lietuviškosios architek- 

eilinis rašytojas niekinti Čiurlio- tūros motyvai. Tat sveikindami 
nį ar Šekspyrą, pasirėmęs Jakš- linkime sėkmės ir tikime, nau- ■ 
to ar Tolstojaus autoritetu? Ma-! joji jstaiga pozityvia prisidės 
nau, visi sutiks, kad ne, nes toks 
kritikas niekintojas turi būti 
pats didelis autoritetas. Deja, 
pas mus pasitaiko ir tokių kriti
kų. Ir dėl to tokius reiškinius 
tenka laikyti greičiau nekultū
ringumo, nei kultūringumo reiš
kiniais.

5.60 kultūrininkų 
pasisakymo motyvai 

Šie ir panašūs reiškiniai, at
rodo, ir paskatino 60 asmenų at
kreipti dėmesį į mūsų kultūri
nio lygio smukimo pavojus. 
Apie patį nusmūkį, kaip įvykusį

teisinimas galėtų būti tas, kad 
per pirmą dešimtmetį nespėjo
me visko suorganizuoti. Tačiau 
jeigu reikalai nesitaisys tuo at
žvilgiu ir artimoj ateity, teks 
konstatuoti, kad šis ligos simp
tomas mūsų kultūriniame gyve
nime yra nepašalinamas ir kad 
tuo būdu kultūriškai smųnkame.

Antrasis simptomingas reiški
nys, kuris nėra mums svetimas, 
tai palinkimas visus traktuoti 
vienodai, visus “demokratiškai” 
sulyginti. Jei leidžiama kokia 
antologija, tai šalia Maironio ir 
Kiėvės bus ir visi tie,- kurie po

augščiausioms vertybėms, grupė Į keletą- eilėraščių yra kada nors 
automatiškai atsiduria antraei- Į parašę “liuoslaikio” metu ar ko-
V • • 1 ._1A • T _ J  9 • . • A - ■ _ „ —. . . 11 • ■» •» • ▼ •lėj kultūrinėj plotmėj ir tuo pa
čiu daug blogesnėje padėtyje 
rungtynėse su vyraujančia kraš
to kultūra. Intereso praradimas 

• augščiausioms vertybėms reiš
kia kultūrinės ligos sipmtomą, 
ligos, kuri, jeigu nepagydoma, 
reiškia grietos kultūrinės, o tuo 
pačiu ir tautinės mirties artėji
mą. Tad argi ne tragiška jausti 
mirtinos ligos artėjimą?

Kaip tas mūsų nesidomėjimas 
ar mažas domėjimasis augščiau- 
siomis kultūrinėmis vertybėmis 
reiškiasi konkrečiai? Čia galima 
nurodyti kad ir šiuos faktus..

a. Neturėjimas nė vieno litu
anistikos reikalui mokslinio žur
nalo (istorijai, kalbotyrai, et
nografijai ir pan.).

b. Mokslo veikalų bei straips
nių spausdinimas nelietuvių kal
ba. Turiu galvoj Maceiną, -Gim
butienę, Grinių, eilę Romoj 
mokslus baigusių kunigų, ir ki
tus, savo darbus spausdinusius 
nelietuvių kaloa, o taip pat įvai
rių mūsų mokslininkų bendra
darbiavimas kitataučių žurna
luose, kaip Studi Baltici, Com- 
mer tationes Balticae, Zeitšchrift 
fuer slavische Philologie, Lin
gua Pęsnaniėnsis ir kitur. Čia, 
žinoma, nėra bėda, kad mūsų 
žmogaus veikalas skelbiamas 
svetima kalba, bet bėda, kad ne
galime jo išleisti ir savo kalba.

c. Negalėjimas skelbti turimų 
mokslo darbų, kurie yra paruoš
ti ir guli rankraščiuose. Tokių 
rankraščių turi Biržiškos, Šapo
ka, Ivinskis, Girnius, Grinius ir 
kiti. Net “Aidų” premijuoti 
mokslo darbai neranda leidėjų.

d. Negalėjimas išleisti geriau
sių savo kompozitorių kūrinių 
ar net savų dailininkų paveiks
lų Reprodukcijų. Mūsų kompo- 
zitdriai, kaip Banaitis, Gaidelis, 
Kačinskas, Jdkubėnas ir kiti tu
ri parašę keliasdešimt pirmaei
lių kūrinių, kurių, kaip I. Vasi
liūnas yra jau skelbęs spaudoje 
(Draugas, 1958. 4. 12), nėra kam 
išleisti.

e. Neturėjimas literatūros žur
nalo (Lit. Lankai per retai te
pasirodo).

Panašių pavyzdžių būtų ir 
daugiau, 
kad šitie 
mėjimą, 
darbams

kį nors “vaizdelį” sukūrę. Jeigu 
ruošiama kokią apžvalginė dai
lės paroda, tai reikalaujama vi
sus dailininkus sutalpinti, kad 
nė vienas nesijaustų “nuskriaus
tas”, ir t.t. Mandagūs recenzen
tai taip visus vienodai giria, jog 
skaitytojui belieka padaryti iš
vadą, kad visi jie “lygūs visose 
savo tobulybėse”. Kai nėra at
rankos, sunku susidaryti sąly
goms visuomenės skoniui tobu
linti.

Pagaliau nesvetimas bent da
liai mūsų ir nusistatymas prieš 
vadinamąjį modernizmą, naujo
viškumą. Čia taktika yra tokia. 
Pirmiausia visuomenės akyse.tinių karta skaudžiai jaučia sa- 
stengiamasi, diskredituoti kitų ' vo kultūrinę atsakomybę, saky- 
tautų kraštutiniausius modernis-; čiau, savo kultūrinę skolą ir sa
lus, neišskiriant, žinoma, nė Pi- vo pasitraukimo iš tėvynės pa- 
casso. Šiame žygy pasiremiama teisinimo būtinumą. Dabartinė 
kokiais nors autoritetais. Toliau kultūrininkų karta pasitraukė iš 
modernistų etiketė priklijuoja- tėvynės, kad galėtų kurti tai, kas 
ma ir mūsų menininkams, ku- pavergtoje tėvynėje būtų ne

norima diskredituoti ar; įmanoma. Tačiau pasitraukimą

prie lietuviškosios architektūros 
ugdymd Amerikoje.

Architektūra — praėjusių 
epochų veidrodis
Pirmieji primityvios , formos 

pastatai, dolmenai ir kromlechai, 
laikomi seniausiais architektū
riniais paminkląis. Vėliau, jau 
istorinio laikotarpio pradžioje, 
apie 5 tūkst. metų prieš Kristų, 
žinomos piramidės, šventyklos ir 
jas supančios kolonos. Ilgų am
žių bėgyje gyvenimas ir tradi
cijos keitėsi, kilo kultūros 

faktą, netenka kalbėti, nes nėra i lygis kartu pakeisdamas laiko 
buvę nė ypatingo pakilimo. Ta- dvasią. Atsirado- ir naujos tech- 
čiau visada galima kalbėti apie nikos priemones, šalia medžio ir 
ki.imo ar smukimo, simptomus, akmens statybai pradėta naudo- 
Ir kalbėti apie juos kaip tik yra 
pats laikas, kai jie yra dar simp
tomai, nes nebėra prasmės kal
bėti, kai liga jau įsigalėjusi.
Kultūrininkų atsišaukimas fak

tiškai yra kvietimas į kovą kul
tūrinės, o tuo pačiu ir tautinės 
grėsmės akivaizdoje. Toji grės
mė iš tikrųjų yra permanenti
nė, ji nuolat yra su mumis, ir 
tolimoje ateityje smukimas ar 
gal net išnykimas bus neišven
giamas. Tačiau dabartinė trem-

Arch. Ed. Arbas - Arbačiaus- 
kas studijavo technikos ir eko
nomijos mokslus Kaūno ir Vil
niaus universitetuose, architek
tūrą Vienoje, Austrijoje, ir Stut- 
gartte, Vokietijoje. 1950 m. bai
gė Lawrence technologijos insti
tutą Amerikoje archit. laipsniu. 
1956 m. išlaikė Michigan State 
valstybinius egzaminus gauda
mas registruoto archit. teises 
profesinei praktikai, o 1957 m.

i išlaikė NCORB (Natoinal Coun
cil) valstybinius egzaminus su 
teise verstis profesine praktika 
visose JAV-bėse ir yra AIA 
American Institute of Architects 
sąjungos narys.

Dar Vokietijoje būdamas va
dovavo milžiniškoms “Graff Ze- 

kraštui savitos tautinės archi- Pe-^n ’r Mybach įmonių sta-

ti cementas ir gelžbetonis. Viso 
šito pasekmėje susiformavo nau
jos architektūrinės formos —- 
stiliai. Šiandien visi istorinių 
stilių architektūriniai pastatai ir | 
paminklai, gotinis ar renesansi
nis, barokinis ar rokoko, išreiš
kia atitinkamų laikų dvasią, pa
rodo to meto vyriausias aspira
cijas.

Šalia istoriniu stilių atskirose 
tautose susiformavo kiekvienam

Kai kas gal pasakys, 
faktai rodo ne nesido- 
bet lėšų stoką šiems 
skelbti. Toki teigimą

PABALTIEČIAI
Kanadoje

6'1030 Imigra *tn yra atvykę 
š Pabaro krrstn. Kaikurie 
iš i’i nėr Allantą net
žve'ų Irivel'.ais.

“J.'e sulpto vieną iš geriau
siai rrisitpi’-’anč-ų imig-antų 
vienetą, ture.’arai palinkimą 
mok lems, kuk’ūs, sąžiningi, 
Irbri mandagu?,- neapkenčią 
tik ;u~.ų. kurie norėjo juos 
vergais padaryti”.

Pabaltijo kraštai buvo vo
kiečių ir rusų priespaudoje, 
tačiau jie toli gražu yra ne
vienodi I/etuviai yra 85%: 
katalikai, latviai ir estai yra 
daugiausiai liuteronys. Kiek
vienas kraštas turi savo kal
bą, liaudies dainas ir legen
das.

Skaitykite redaktoriaus 
Frank Rasky’s 

nuoširdų straipsnį 
apie mūsų 

“Pabaltiečius naujuosius 
kanadiečius”

Sausio mėnesio
LIBERTY 
žurnale.

riuos i 
oent sudaryti apie juos nepa
lankią opiniją, Tam tikslui pato
giausia visus mūsų dailininkus 
suskirstyti į dvi grupes — į “re
alistus” ir “modernistus”. Ka
dangi modernistai mūsų spaudoj 
apšaukti šarlatanais, degenera
tais, melagiais (žr. pvz. Draugas, 
1957. 2. 23, 1957. 11. 16 ir kt.), 
tai skaitytoji įtaigojama logiš
ka išvada, kad ir mūsų moder
nistai nepertoli nuo to. Nesunku 
pastebėti, kad žodis “modernis
tas” pas mus neretai vartojamas 
ne tik nesąžiningai, bet net de
magogiškai. Tai daugiausia pikt- 
naudojamas žodis. Niekas iš tų, 
kurie tą žodį mėgsta vartoti, ne
siteikė paaiškinti, ar vadinamie-

lektūros. Čia tiktų sustoti prie 
Lietuvos, ypač sodžiaus, archi
tektūros. Deja, rašantis šias ei
lutes nesijaučia tam kvalifikuo
tas. Su šia trumpa jžangėle no
rėjau “TŽ” skaitytoją supažin
dinti su mūsų dviem augštų kva
lifikacijų ir didžių talentų ar

gali pateisinti r.e bet kokia, o 
augšto lygio kūryba, kuria mes 
galėtume lygintis tiek su tuo, 
kas mūsų seniau buvo kuriama 
laisvoje tėvynėje, tiek ir su tuo, 
kas kitų kuriama šiame krašte, 
kuriame gyvename. Tik augštos 
vertės kūryba mes įrodome, kad 
kultūriškai esame gyvi ir tik to
kia kūryba paliudijame prieš 
kitus, ka davė mums laisva tė- 
vyr.ė, ir tuo būdu įrodome, kad 
esame laisvės verti. Iš čia ir dės-' f , _ ... 
piratiškos pastangos siekti to, Itos kur-Tbm! «enW 
kas atrodo neįmanoma; iš čia ir j 
mūsų ambicija nesitenkinti ant-Į 
raeile, žemesnio laipsnio kultu-. 
rine padėtimi, parapine ar emi-' 
grantine kultūra, o žengti kartu

energingai puoselėja ir šį kraš
tą papuošia gražiais, moderniais 
orchitektūros kūriniais. Tai ar
chitektai Edmundas Arbas - Ar- 
bačiauskas ir dr- Stasys Rudo
kas. Jie prie sav'd arch, kūrinių 
panaudoja tautinių stilistinių 
priemonių ir pateikia lietuvišką 
kompoziciją. Tokie kūriniai lie
tuviui sukelia malonių ir bran
gių sentimentų, gi šio krašto 
gyventojui parodo lietuvių tau-

Arch. dr. St. Rudokas studi
javo kelių inžineriją Petrapily
je, 1924 m. baigė Meno mokyk
lą Kaune ir 1930 m. Augštojoje 
Karališkoje architektūros aka
demijoje Milane gavo architek
tūros daktaro laipsnį. Išlaikęs 
tarptautinius profesinės prakti
kos egzaminus Romoje gavo tei
sę profesinei praktikai vak. Eu
ropos valstybėse, kuria betgi ne
pasinaudojo. Tėvynės meilės 
jausmai buvo brangesni, nei pel
ninga architekto praktika už
sienyje. 1954 m. išlaikė valstybi
nius egz. Columbus, Ohio ir Il
linois State, gaudamas regist
ruoto architekto teises profesi
nei praktikai.

Tai vienas iš pajėgiausių ne- 
prikl. Lietuvos architektų, turįs 
originalią ir individualią archi
tektūrinę liniją. Jo projektais 
Lietuvoje pastatyta apie 140 pa
statų, tarp jų: Karininkų Ramo
vės Rūmai, Vytauto Didžiojo 
Muziejaus fasadas, Augštoji tech 
nikos mokykla' ir Konservatori
jos Rūmai Kaune, VI-sios gim
nazijos rūmai Šančiuose, Paeže
rių, Pilviškių ir Radviliškio baž
nyčios, Marijonų vienuolyno rū
mai Panevėžyje ir kiti. JAV-bė- 
se jo pastatyti ar statomi pasta
tai: Clevelande liet, bažnyčia, 
vienuolynas* klebonija ir mo
kykla, Čikagoje Visų Šventųjų 
bažnyčia, visa eilė augštųjų mo
kyklų ir rezidencijų Clevelande 
ir kitur. Kanadoje — Toronto 
tėvų pranciškonų bažnyčia, sa
lė ir vienuolynas. Dr. St. Kudo-

tyboms ir lektoriavo profesinio 
pasiruošimo kursuose. 1947 m. 
pabaigoje atvažiavęs į JAV dir
bo kaip architektas projektuoto- 
ias pas žymų suomį archit. E. 
Saarinen, -Lawrence Institute of 
Technology ir pas norvegų ar- 
chit. B. Swanson, Bloomfield 
Hills, Mich. JAV-bėsė yra prisi- 
-.žj.ęs prie visos eilės stambių' 
pastatų projektavimo, kaip pvz. 
500 lovų Veteranų ligoninės ir 
miesto rotušės Detroite, St. Ja
mes bažnyčios ir mokyklos Bir- 
minhame, Mich., Detroito uni
versiteto sporto salės ir skaityk
los, Woodrow Wilson gimnazi
jos Wyandotte. Mich., protiniai 
atsilikusiam jaunimui priežiū
ros namų ir 220 lovų ligoninės 
Plymouth, Mich., Ann Arbor 
universitetui studentams bend- kas buvo VD un-to Kaune archi- 
.rabučius, parengė planus Detroi- i tektūres katedros vedėjas, dėstė

Redakcijai prisiųsta
Marius Katiliškis, Išėjusiems 

negrįžti, 540 psl. Viršelio aplan
kas Al?. Kurausko. Išleido Ter
ra. Surinko ir atspaude Draugo 
ir Morkūno spaustuvės. Spaus
dinta 1.500 egz. Kieti kalenkoro 
viršeliai. Kaina $5.

Sporto Žinios, Mėnesinis lie
tuviu sporto laikraštis, 1958 m. 
Nr. 11-12, 10 psl. ''

Am. Liet. Bendruomenė, cent
ro valdybos biuletenis Nr. 15, 
1958 m. gruodžio 15 d., 4 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1958 
m. gruodis, Nr. 12, 337-368 psl.

ji mūsų modernistai yra tokie ■ su visom naujosiom ir pažan- 

nistai, vad. abstrakcionistai. Žo- i ros srityse. Tokie yra kultūri- 
džiu, :

pat, kaip ir kitų tautų moder-Ogiausiom srovėm visose kultu-
, . -- ------------ ----- ------------------------J - --------------- ’ I

nevengiama skirtingų da- ninku atsišaukimo motyvai ir 
iykų vadinti tuo pačiu terminu, tokia jo prasmė.

Ta proga neprošalį gal iškelti (Bus daugiau)

Kultūros ir knygų pasauly
Vytas Valaitis, fotožurnalizmo 

studentas Ohio universitete, ku- j 
rio nemažai nuotraukų matome 
spausdinamų “Ateityje” ir kt. 
lietuviškuose žurnaluose, laimė- j 
lo US Camera foto konkursą ir 
gavo pirmąją premiją — 1959 m.; 
Rambler Custom 6 Station Wa
gon. Premijuota buvo jo nuo
trauka “Ginčas” — susiginčiję 

berniukai. Konkursui buvo pri
kista 82 323 nuotraukos.

V. Valaitis studijas baigia ir, 
turbūt, gaus darbo ka p kurio 
nors žurnalo fotcgrafas. Į JAV

JAV Kunigų Vienybė paskel
bė atsišaukimą katalikiškos 
spaudos reikalu. Ten tarp kitko 
sakoma: “...Didysis vysk. Va
lančius spaudos žodžiu mūsų tė
vų tėvus išgelbėjo nuo rusiško 
tvano. Seinų - Vilkaviškio vysk. 
Karosas patsai leido katalikišką 
laikraštį. Ir poetas vysk. Bara
nauskas yra prisidėjęs prie ka
talikiškos spaudos. Laikraštinio 
darbo milžinas prof. 'Dovydaitis, 
visą atnžių kovojęs dėl Kristaus, 
:u”o ”o komunizmo letena.

Lietuvių didieji vyskupai 
nunwet kovom prieš" * rusišką ;

tamsia grobuoniška dvasią. Mū- -<)S +atvyko 1849 m .ir buvęs 2
- & : metus kar.uorre. ee. Yra vedęs;

liar č a Amerikoje susiduria ir neseRiai taP° tevu-
s1’ senieji ir naujieji emigrantai

! mun zmas kėsinasi ant pačios 
: ilę/'s. Rct šio krašto vysku-
> pai ir jų sukurta spauda niekuo- 
>met r.esusvyravo kovoje su šia 
, amsybių galybe. Lietuvių ka
talikiška spauda dirba ranka 
-ankon su Amerikos Bažnyčia.

Rusų carai draudė lietuvišką 
spaudą. Pirmieji katalikiški laik 
raščiai buvo svetur spausdinami 
ir slapta įvežami. Jie draudžia
mi ir dabar Lietuvoj. Čia, Ame
rikoje, man ir tau, mums vi
siems yra pareiga savo namuose 
turėti katalikišką laikraštį. Gė
da jo neturėti!”

Draugo romano konkursui 
gauti 8 rankraščiai, kuriuos da
bar skaito komisija. Premija bus 
įteikta vasario 1 d.

Sol Prudencija Bičkienė ga
vo kvietimą dainuoti solo parti
jas Cincinati miesto operoj Tos- 
cos pastatyme. Opera bus sta
toma birželio 24 d.

PIGIAUSI

siuntiniai,
1 LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas —• Vaistai

štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St Toronto 
Tel. EM. 4-4025

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

$14.75
$23.20

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

siūlo per 40 nakčia^ išmėginti

POSTUREPEDIC'
Vieninteliai matracai paruošti žymių ortopedinių chirurgų, 
ksd pagerintume! savo išvaizdą ... miegodami naktį.

Jūsų "išvaizda gerės miegant ant
POSTUREMEDIC®

AR Eil TA’P 
SUDRIBĘ?
Esi sudribus, jauties senesnis, 
ant matraco, į kurį įsmunki, 
atrodai senesnes, kai miegi 
Seoly Posturepedic matracas 
padeda vSo tai atitaisyti.

K Iii 
v *

ATRODYSI IR JAUSIES 
GERIAU!
Ištikrųjų taip įvyks, jei mie
gosi ant Sealy Posturepedic 
matraco. G r a Ž i laikysena 
daug reiškia . . . nuo to pri
klauso sveikata • ir išvaizda. Dobor nouįu dekoro torio us 

pritaikytu aptraukimu.

■I

$79.50
PILNO DVIGUBO 

DYDŽIO ar mažiau kaip 
" 2< per naktį.

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

Atsiminkite • • • 
RYTAIS NFTU- 
RtSIT NUGAROS 
SKAUSMŲ, koip 
būdavo miegont 
ent per minkšto 
motroco.

* Miegosite... Geriausoje padėtyje. ..

TOKS PATOGUMAS TOKIA ŽEMA KAINA - SPECIALUS SEALY
„_______ ________ i _ . - ... ____

GAMINIŲ IŠPAR
D AVIM AS! Paskubėkite, nes tokia žema kaina - pradedant nuo $29.50 - Sealy mat
racų gali pritrūkti.
................... """........ ............... ......... . ............. ........ ■ -... - - - -- - ■ -
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Mann & MarteL
1199 Bloor St W Telef. LE. 4-8481

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į Šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų j vairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis past

as. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
* uu Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 

turto reikaluose.

SŽJkOO jmįkėH, £ kombprių mūrinis 
nomos, vieta garažui, 2 modemiš- 

Jcos virtuvės, noųįo; JUįdymo sistema, 
į A^Ji susisiekimo.
1 ^"Blodr • Lansdowne
$3.000 įmokėti, & kambarių mūrinis 
pusiauAatsKiras narnai.-su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepererhami kambo- 

^riaį, alyva apšildomas, Savininkas iš- 
vyįsta i Ąnglijų. Geri morgičiai.

k . . Geležies dirbtuvė
$5.000 įmokėti, mina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. CMeįų ougštų pastatas ir visa ma
šinerija su įrengimais*. Prašoma kai- 

*na’-$20.'000/4Viena skola balansui.
i e&S <*. 

augštus, gražaus muro namas su dvi
gubu garažu/vandeniu alyva apšildo
mas, 2r emodernlškos virtuvės. Dalįs 
baldų įeina į pirkimo kainų.

Egltrttan - Avenuc Rd.
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiros 

fgražaus nuiro namas -su garažu, van- 
«deniu alyva šildomos, fviena skola ba
lansui. Kvadratinis planas.

Jane - Annette.
$12.000 pilna kaina, 5 kambarių 
mūrinis . namas, .alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
‘įdrcŽas.

r - Parkdale
W.SOG pilna ka ne. *8 kamb. per 

^du augštus, mūrinis namas, pusiau 
a?Škiras, alyva šildomas, dideli kam- 

J^ąfiai, didelis kiemas, reikalingas re
monto.

Indian R<L - Bloor
$6.000, įmokėti, 9 kamborių, atski
rai mūrfnis namas su 2 garažais, 
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder
niškos virtuvės. '

Quebec - Bloor
$8.000 įmokėti, 14.- kambarių atski- 
rasras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuves, 2 vonios. 
Geros pajamos. ’ f \ r '

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

14 kambarių, vandeniu alyva šildo- 
Geros pajamos. Botas savinin-

už mėnesio laiko.
Eglinton - Keele

t $J2.00(Hmokėti, butų, 3 metų se
numo apartmentinis namas su* 2 ga-

i « r^pžais.. Pilnai išnuomotas, geros pa-
* . • • • t -_____ • » .
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jėmoš, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilno kaina $56.000.

B.SAKALAS
, / - SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481,
s ‘ Nomir tfei.XE.'6-14Tff

i

Bloor - Havelock 
Savininkas išvažiuoja j USA 

$2.500 įmokėti, 8 kambariai, mūri
nis, garažas, įvažiavimas iš kiemo. 
Tuojau pat galima užimti. Kaina tik 
$16.900. Arti prie susisiekimo, baž
nyčios, krautuvių ir parko.

Jane - Bloor 
$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai pėr du augštus, garažas, 
platus šoninis įvažiavimas, savinin
kas išsikelia iš Toronto. Arti prie 
Bloor.

Jane - Bloor 
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kdmbar., 
2 virtuvės, garažas, Šoninis įvažiavi
mas. Kaina $16.900.

High Park - Glenlake 
1 atviro skola 10 metų 

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, garažas^ privatus įvažiavimas, 
kaina $16.900. Ramiam High Park 
rajone, arti prie visko.

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 
virtuves,' naujai atremontuotas, nau
ja apšildymo sistema. Kaina $13.500.

Bloor - Indian Rd.
$2.500 įmokėti, mūrinis,. 6 kamba
riai, 2 moderniškos virtuyės, 
Šildomas, 1 atvira skola 10 
Kaina $14.500.

Bloor - 
$4.000 įmokėti, 
rių, 3 virtuvės,
mas. Pajamų namas. Kaina $17.500.

Annette - Roncesvolles 
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, garažas, šoninis įva
žiavimas, naujos tinkas bei dekoravi
mas, geri morgičiai..

Parkdole
$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiros, 11 
kambarių, 3 virtuvės, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, 2 garažai. Paja
mų namas. Nauja šildymo krosnis.

alyva 
metų.

Indian Rd.
mūrinis, 10 kcmba-
3 vonios, įvažiavi-

T. STANULiS
1159 ST. CLAIR AVE.

LĘ. 4- 6346. Namų RO. 2-5543

JP.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.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood 

$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba
rių per* 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
vės, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas;. 1 atviras 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.

1162 ST. CIJLIR AVE WEST
College - Bloor 

t $2.000 įmokėti, 9 didelių kamborių, 
atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos Šil
dymas, garažas.

Dover court - College 
•$4.000 įmokėti, 11 labai didelių k., 

.-atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos šildymas. Privatus 
Įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir 
apsioirkimo.

St. Clair - Bathurst 
$O.000 įmokėti, 8 kambariai dvie- 
jūose ougštuose. 2 vonios, 2 virtuves. 
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas 
morgičiūs 10-čiai metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

5 3

x ;• T* B '
V Įstaigos ietį

LE. 2-3321 .
Namų tol 
RO. 2-5543

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.U B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms 
popieris, įvairios tailės ir kiti reikmenys^ .DAŽAMS NUOLAIDA. ]5 %—25%.

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

C L MAWRODIN Realtor »^STW
♦ < Greitas h* sąžiningas patarnavimas įvairiose 
|• nekilnojamo turto transakcijose.
I * ; A. MIČIŪNAS

*Ken WILES Ltd
£ 2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241

; ♦ * Didžiausias namų-bhniu .pasirinkimas, visam Toronte. Nuošir
dus ir sąžiningas patarnavimas. Kas savaitę nauji pardavimai.
Gladstone Ave. (prie Dufferin Park) 
$5.00(1 /mok7 komb. myr. labai 
švarus^ mod. virt'., 2 vonios, gražus 
Žaidimų komb.’ rūsyje, garažas, ide
alus gyventi ir nuomoti.

Bloor - Indian Rd.

a $5.000 įmok., 11 kamb. per 3 ougšt. 
atskiras, 2 virt., 2 vonios. Priv. įvaž.
2 garažai, alyva šild., puikus nuo- 

r* movimai. Skubus pardavimas.

Bloor - Pacific 
$6.000 imok., 9 did. komb., otsk., 
netoli Bloor, 2 virt, alyva šild., 2 ga
ražai, priv. Įvož., namas be skolų, 
reikia remonto. Prašomo kaino te
ma. piręnas pasiūlymas — p i Anos 
nupirkimas!

Glenlake • Evelyn Ave.
$15.000 {mok., 10 komb., naujos 
statybos, orig. dupleksas. Did. konftb., 
vond. olyva šild., 2 gar. Lietuvių 
mėg. rajonas. Verto pamatyti.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui
S. JOKŪBAITIS

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

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

3 kreipkitės ir gausite pilnas informatėiias. K
Tvarkome visus rnorgičių reikaldš. ' J "

SPORTAS
Centrinės Rinkiminės Ko- [pirmam puslaiky, kad išlaikytų 
misijos pranešimas Nr. 3 laimėjimą. Gynėjai blogai žais- 

Atsiradus netikėtoms kliu- darni taktiškai nepajėgė uždeng
toms, Centrinė Rinkiminė Komi- ti judrių aušriečių puolėjų, iš 
sija nutarė visą FASK-to rinki- kurių vien tik R. Gataveckaitė 
mų procedūrą nukelti 7 dienas antram puslaiky sukrovė 17 tšk. 
tolyn. Tuo būdu CRK-jos prane- j Meisteris daro geros komandos 
Šime Nr. 2 skelbtos datos pakei- ■ įspūdį. Gerai mėto, gerai valdo 
čiamos sekančiai: Į kamuolį, greitos ir įkvėpimo va-

a. Balsavimo lapus, kartu su landoje gali pasiekti svarių lai-
specialiais vokais ir smulkiomis * mėjimų. Komandai sustiprinti 
instrukcijomis, CRK-ja išsiunti-! reiktų įsigyti antrą visapusišką 
nės visiems rinkėjams 1959 m. I gynėją. Šiose rungtynėse'geriau- 
sausio 10-11 d- (buvo sausio 3-7 šiai sukovojo Sirūnaitė ir Šapo- 
d.). Įkaitė. Vytietėms šiose rungty-

b. Balsavimo atlikimo termi- nėse daug ko trūko: užtikrintų
nas yra 1959 m. sausio 19 d., 12 metimų, geresnio dengimo ir 
P.M., bazuojantis pašto antspau- ! judrumo. Prie pralaimėjimo 
dos data. (Buvo sausio 12 d.) . Į daug prisidėjo asmeninis žaidi- 
Pavėluotas balsavimas negalio- mas. Už Vytį žaidė: Kriąučiū- 
ja. naitė 7, O. Žėkaitė 7, Urbonaitė,

c. Balsų skaičiavimas bus vyk- Biskevičienė 9, E. Žėkaitė, Kas-
domas 1959 m. sausio 25 d.

Centrinė Rink K-ja.
KL KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

IV-tose Kanados lietuvių vyrų 
ir moterų krepšinio pirmenybė
se sausio 3-4 d. Toronte Prisikė
limo p. salėje, dalyvavo Hamil
tono Kovo, Rochesterio Sakalo, 
Toronto Aušros ir Vyčio krepši- 

■ ninkai bei krepšininkės. Pirmo
se šeštadienio rungtynėse susi
tiko Kovo ir Vyčio krepšininkės. 

; Kovietės visuomet vytietėms 
būdavo rimtos priešininkės, ta
čiau šį kartą teko neįtikėtai pra- 

: laimėti 62:33 pasekme. Žaidė:
Vytis — Kriaučiūnaitė 10, O. Žė
kaitė 10, Urbonaitė, Biskevičie
nė 6. E. Žėkaitė 4, Kasperavičiū
tė 15, Vėlyvytė 11, Rutkauskaitė 
6, Barauskaitė; Kovas — Ver- 
bickaitė 2, Miniotaitė 4, Stanai- 
tytė 3, Petrušaitytė, Bakaitytė 
11, Žemaitytė 2, Prunskytė 14, Hūn^K Mackevičiui Paško- 
Meškauskaitė. vičiu& " .

Sekančiose rungtynėse Aušros Pirmenvbes giliai sudrumstė 
vyrai nesunkiai įveikė kpvie- Į Montrealio Taitras, kurio-;buvo 
čius 85:41. Koviečiai gerai atsi-; laukiama iki paskutinės minu- 
laikė tik pirmam puslaiky pra- į tės pajėgūs Montrealio krepši- 
laimėdami 36:20. Nežiūrint ^^Įninkai galėjo šias pirmenybes 
lėto naujų daug žadančių paje-; nukreipti kita iįnkme.
gų, antram puslaiky jie neįsten-j pirmenvbes stebint iš šalies ir 
gė rimčiau pasipriešinti ausrie- 
čiams. Žaidė: Kovas — Juška 6, 
Apanavičius, K. Biliūnas 4, J. 
Biliūnas, Stanaitis, Kvedaras, 
Trumpickas 10, Žilionis 6. Pet- 
rušaitis 4, Jankauskas. Kadangi 
Auš.ros žaidėjai jau buvo sumi
nėti, dėl vietos stokos, antru 
kartu neminėsime.

Antrose moterų rungtynėse 
susitiko Aušra ir Vytis II, kuri 
kaip ir visos Vyčio komandos 
buvo užregistruotos šioms pir
menybėms ir atskiriems klu-

kevičienė 3, Rutkauskaitė 3, Vė- 
ė 3, Kasperavičiūtė 4.

Jaunutės vienu tašku pralai- 
Itnėjo prieš St. John. Žaidė: Pa- 
• eevičiūtė 4, Lorencaitė 8, Ren- 
Kauskaitė 2, L. Kilotaitytė, Kin
čiūtė, Brynaitė, E Kilotaitytė.

Sekančias pirmenybių rungty^ 
nes jaunutės žaidžia šį sekma
dienį 1 vaL Loretto Coli, prieš 
St. Basils. Moterys šį sekmadie
nį vyksta draugiškoms rungty-

1 nėms į Kitchener, Ont. .. .
Į Mūsų mielą ir nepailstamą 
Krepęininką M. Duliuną įr ponią 

j sveikiname, KLK 'pirmenybių 
finalų išvakarėse, susilaukusius 
dar vieno krepšininko.

Tinklinio pirmenybių lentelė
je vyrų Intermediate klasėje, iš 
11 dalyvaujančių komandų, Vy
tis randasi ketvirtoje vietoje su
2 laimėjimais ir 1 pralaimėjimu. 
' Slidininkai yra pakviesti da-: 
lyvauti V. Vakarų. ŠA ruošiamo
se slidinėjimo rungtynėse, ku
rios įvyks vasario 6-7 d. Manis
tee. Mich. t-

Stalo tenisą, pirmenybės šiais 
metais vytįečiams yra labai sėk
mingos. I-mos diviz. paskutinėse 
rungtynėse Vytis supylė Olym- 
pią 18:3 ir Piccadilly 12:9. Šioje 
divizijoje^ Vytis,; be^ralaimėji; 
mų ir’turėdama 6 laimėj imusj 

žybose pirmoje vietoje randasi 
vytietis Gvildys su 27:9 laimė
jimų santykiu. Neatsiliekia ir~ 
Vytis II žaidžianti III-je diviz., 
paskutinėse rungtynėse nugalė
jusi Harmonie 16:5 ir Vienna 17 
: 4. Turėdama tiek pat taškų

ESBW

R.CMOOUĮ
-♦

527 Bloor SL W. Telef; 2-4404
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, ąpąctnjęntų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Meškauskaitė.
Sekančiose rungtynėse Aušros

naitė 7, O. Žėkaitė 7, Urbonaitė,
-------- -- --------- ----- --— y 
peravičiūtė 5, Vėlyvytė 6, Rut
kauskaitė 4, Barauskaitė!

Jei moterų ‘rungtynėse^ kova pirmauja. Individualinėse var- 
buvo apylygė, tai vyru rungtynė 
se aiškiai vyravo aušriečiai. Vy- 
tiečių pralaimėjimas buvo se
niai nulemtas susižeidus net 3 
žaidėjams. Prie dar. didesnio 
pralaimėjimo privedė pasirin
kimas zoninio dengimo ir kiti 
šeimyniniai rūpesčiai. Dar šiek kaip ir pirmaujanti komanda, 
tiek padėtį pataisė Mackevičius, 
kuris, kad ir po ilgos pertrau
kos, sužaidė pasigėrėtinai. Šį 
kartą aušriečiai prieš zoninį 
dengimą, neabejodami mėtė to
limus metimus ir būdami na
muose tai puikiai išnaudojo. 
Naujasis meisteris nebeturi sa
vo senojo pajėgumo, kuomet jo 
eilėse matėsi Vaičiulis, tačiau ir 
nauji jaunieji krepšininkai ne-.
daug nuo jų atsilikę. Už Vytį 
žaidė: Preikšaitis 27, Gvildys 9, 
Duliūnas 3, Ignatavičius 3, Ba-

! Pirmenybes stebint iš šalies ir 
žinant rengėjų pasiruošimus, jos 
praėjo be ypatingų sutrukdymų- 
ir gana t^arknagai. Tačiau iki 
pavyzdingtnrio’maug ko trūko. 
Gal daugiausiai šioms pirmeny
bėms trūko oficialumo. Nesima
tė nei pirmenybių atidarymo nei 
tinkamo laimėtojų pagerbimo. 
Gavosi paveikslas be rėmų. Ren
gėjai privalo dovanų įteikimu 
pravesti tvarkingai, žinoma, 
kartu su žiūroyų bendradarbia
vimu. Susigrūdimas aikštėje te- 

... . . ,.. parodo laimėtojų neįvertinimą
bams prisistatyti neprivalėjo. įr žiūrovų perdėtą entuziazmą. 
Vytis II, sudaryta iš jaunučių, žiūrovams pasiliekant vietose, 
buvo menkas priešas aušrietems, abiejOms komandoms išsirikia- 
kurios jas įveikė 65:10 pasekme.; vus aikštėje tik tada bus tinka- 
Uz Vytį II žaidė: Paceviciūte, i maį pagerbti laimėtojai bei do- 
Ed. Kromaitė 9, Renkauskaite,. vanos įteikėjas Mūsų žiūrovais 
Brynaitė, Kilotaitytė, Kinčiūtė, per daUg nusiskųsti negalima, 
Lorencaitė 1, EI. Kromaitė. tačiau kaikurių net suaugusių 

Paskutinėse tos dienos rung- asmenų pastabos ar žaidėjų pra- 
tynėse jaunieji Sakalo krepšį- vardžiavimai rodo tik jų hekul-

Eorencaitė 1, EI. Kromaitė.
Paskutinėse tos dienos rung-

nnikai, diriguojami Vyt. Gry
bausko, privertė gerokai pasi
tempti vytiečius, kad išplėštų 
70:51 laimėjimą. Pasekmė žaidi
mo pradžioj svyravo, tik pabai
goj vytiečiai užsitikrino pergalę^ 
Žaidė: Vytis — Preikšaitis 29, 
Duliūnas 9, Gvildys 12, Barškė
tas. Baliūnas, Ignatavičius 14, 
Žukas 5, Supronas 1; Sakalas— 
Vyt. Grybauskas 7, Oskamp 10, 
Lubes 3, Camilio, Rakutis 2, 
Grėbliūnas 15, Mališauskas 11, 
Grybauskas 2.

Sekmadienio finalinėse rung
tynėse susitiko vyrų ir moterų 
grupių nuolatiniai varžovai To
ronto Aušra ir Vytis. Aušrietės 
pirmosios įveikė vytietes 49:38. 
Nuo jų neatsilikdami, vyrai nu
galėjo vytiečius 90:52. Vytietėms 
neužteko 8 taškų persvaros

tūringumą.
Šias pirmenybes plačiai pami

nėjo ir kanadiečių dienraščiai. 
Jos taip pat buvo paminėtos ir 
mūšų spaudoje, tik, deja, ne iš 
sportinės pusės. .

Sekančios pirmenybės eilės 
tvarka turėtų įvykti Rocheste- 
ryje. A. S. (

VYČIO ŽINIOS • <
Krepšinio treniruotės po Kai- ■ (Nukelta i 7 psl.)

8 NAUJI NAMAI 
Jone St. - Baby Point 

Apie $3.000 įmokėti, 6 komb. 
nis, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, 
ratinis plonas, žaidimų komb. 
privatus įvažiavimas.

St. Clarens - Bioor 
$3.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuvės, naujas šildymas, vie
ta garažui. Ilgos išsimokėjimo sųlyg. 

Runnymede - Annette 
$4.000 įmokėti, 9 nepereinamų k., 
atskiras mūrinis namas, 2 mod. vir
tuvės, alyva gildomas, dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas.

College .* Dufferin 
$4.000 įmajc^i^atskir^s -mūrais 1 1 
kamb. dupįekšos^ dvigubom ‘garažas, 
šeirnirunkasįišvyksta į ŲĮSA.> k

Jone • -Babys&int ‘
$5.000 įmokėti, 9 kamb. per du augŠ 
tus, atskiras mūrinis namas, centrinis 
planas^ 2 mod. .Mrtuvės,* 2 mod. vo
nios, privatus įvįžjaVimds, greitas 
užėmimas.

___ Geoffrey - Roncesvolles 
$5.500i . įmokėti, mūrinis
namas, vand. alyva šild., 3 vonios, 3 
virtuvės, geras, ^nuomavimui? , 

Mounfviėw' Ave. - Bloor 
$10.000 įmokėti, TO kamb. atskiras 
mūrinis narnas, ■■ kvadratinis planas, 
naujas vand. šild., 2 virtuvės, garaž.

mūri-
kvod-
rūsy,

betgi 5:1 laimėjimų santykį. 
Vytis II laikosi antroje vietoje. 
Individualinėse varžybose čia i 
aiškiai pirmauja vytietis E. Vai- į 
čekauskas su labai gera pasek- j 
me 33:3. Stalo teniso treniruo-: 
tės šv. Jono p. salėje vėl vyksta įvyko Švedijos sostinėje, kuria- 
antradieniais ir ketvirtadieniais, me pirmą kartą “tikrame” už-

1 A. S. sienyjėr (lietuviai ikišiol dalyva- 
attcrac ^TNTTns; Į vo tik Sov. Sąj. satelitinėse vals-

i a- -ALNiua ! tybėse) dalyvavo kaunietis R.
i Ši sekmadieni 12.30 vai. p.p. « *- xw’r.iTi.-nwmfA ...imūsų salėie draugiškos kreoši-! Pa?kevicluS Jir sesioilkamete V11- 
‘3 /KS inie’tė N .Ramanauskaitė. Geriau-
ir Aušros Po jų B-C- Tridents J šiai-pasirodė mūsiškė Nijolė, kult AUSTOS, ro jų Ji c. iriuents iri tik pusfinaiyje> po sunkios ko- 
Yaniaaa. ; . ... -vos,-pralaimėjo anglei CollinsSekmadienio B-C rungtynėse! '1; į « » «... 
Aušra nugalėjo latvius 56:48 ir +b'21’

t ° J v ! 91 \ Poclnitiniomo core xrilniPTP
Yamada - Andys 59:50. Ausros;' 
komandoje žaidė: A. BuntinasĮ^.' 
13, J. Lauri’nvaičius 5, D. Venc
kus, K' Grigaitis 8, A. Šiurna, 
R. Gudas 4, R. Jankauskas 4, R. 
Juozaitis 6, R. Strimaitis ir R- 
Rigby 16.

Metro lygos rungtynėse Aušra 
pralošė priės Andys 73:67 ir 
prieš Toronto Township 56:50. 
Žaidė: J. Laurinavičius 18, 13, 
D. Venckus 5, 4, K. Grigaitis 6, 
7, R. Gudas 6, 7, R. Strimaitis 3, 
6, T. Diatchenko 25, 13, E. Vi
sockis 5, 0, ir V. Butkevičius. Se
kančios Metro lygos rungtynės 
įvyks šį ketvirtadienį mūsų sa
lėje 8 v.v. Žais Aušra su YMHA.

Church lygoje Aušra Juveni
le nugalėjo'Eglinton 41:29; Aušt 
ra Midgęt nugalėjo Kenbourne 
35:34 ir Aušra Bantam 85 taškų 
skirtumu nugalėjo Lakeshore 
YMCA 88:3 Aušros Juvl. ko
mandoje žaidė: R. Burdulis 20,
J. Kanapką 5, R. Karka, 8, O. 
Kaizeris, S. Masionis 8 ir V. Ric
kevičius. Aušros Midget kom.:
K. Batura 4, A. Žaliauskas 6, V.
Janulevičius 16, R. Vyskupaitiš 
-2; K. Augustinavičius' 1 ir J. 
Bukšaitis 8. Aušros Bantam: G. 
Skrinskas 8, R. Grigas 14, .V. Ru- 
seckšš 19, Šlekys 23, P. Kai
zeris, J. Genys, Ą. Genys, P. Ge
nys 2, E. Ramanauskas 2 ir V. 
Vekteris. t

Sekančios Church 'lygos rung
tynės: antradienį. 8 v.v. Aušra 
M. - Woodgreen; 9 v? v. Aušra"

TEL. DARBO LE. 2-4404

lėdų atostogų vėl tęsiamos nusij- ~ 
stovėjusia tvarka St.: Christor 1 
pher House salėje pradedant mo 
kyklinio jaunimo pratybomis 1ŽJ. — 
vai. Church lygos pirmenybės^,, 5^ 
Vytis II pralaimėjo St j rHellens’

* i • * * > * v i yy44:28. CYO pirmenybėse mote?;
rys pralaimėjo Chorpus Christi 
32:23. Žaidė: Kriaučiūnaitė 6, 
E. Žėkaitė 2, Urbonaitė 2, Bis-

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į SIUOS PASIŪLYMUS:

105 akrų farma, arti kelio 400 ir Holand Marsh kanalo. PSštlitai 
labai geram stovyje, su visais patogumais, 35 ąjiputės į Toron
tą, $9.500 įmokėti. Šią nuosavybę Jūs turite būtinai pamatyti.
Skambinti S. Dargiui. j roi.bit ,
$1.800 įmokėti, 6 karnb. izoliuotas vasarnamis, šiltas ir šaltas 
vanduo, šildomas. Lake Simcoe rajone, priėjimas prie vandens. 
Rami vieta. Tinka vyresnio amžiaus porai. Skambinti S. Dargiu*.

Dėmesio! Pinigai paskoloms* '
Mums yra pavesta tam tikra suma pinigu {Aklumui antrųjų 
rnorgičių. Jei kas norėtų parduoti morgičius už gerą kainą, 
kreipkitės pas B. Sergantį, tel. LE. 4-9211.

Pastaba. Kitų firmų agentams bei jų klijentams taip pat bus 
patarnaujama

T

Grenadier Rd. - Roncesvallet
$5.500 įmokėti, 10 kamb. mūrinis 
nomos, kvodrotinis plonas, vond. 
olyvo šildomos, 2 mod. virtuvės, vie
no skola likučiui.

Rusholme Rd. - College 
$5.000 įmokėti, 7 komb. otskir. mūr. 
nomos, kvadratinis plonos, vond. oly
vo šildomas, mod. virtuvė, dvigubas 
garažas, turi būti parduotos.

Jone * Bloor
$8.000 įmokėti, 7 komb. otskir. mū
rinis narnos, kvadratinis planas, vond. 
alyva Šildomas, garažas su plačiu įva
žiavimu, gražus kiems, JO m, skola.

Joneli Bloor
$10.000 įmokėti 10 komb dupleksas 
per du augštus, vond:* alyva šildo
mos, dvigubos garažas su privačiu 
Įvažiavimu, viena skola 10 metų.

Indian Rd. - Bloor
Apie $15.000 įmokėti, 14 kamb. at
skiros mūrinis tripleksas, vond. alyva 
šildomas, dvigubas garažas, lobai 
plotus įvažiavimas. Galimo įrengti 
dar vienų apartamentų, arti Bloor, 
šeimininkas išvyksta į Floridų.

Parkdole
$12.000 įmokėti, 27 kamb. atskiras 
mūrinis fivepleksas, vond. šildomos, 
4 mūriniai garažai, ilgos išsimokėji- 
mo sųlygos, apie $700 mėn. nuo
mos, geras pirkinys.

NAMŲ LE. 5-1584

Lietuvos sporto nuotrupos
Didelis stalo' teniso turnyras etas T. Tilvytis, kam. E. Balsys 

ir kt.
Sov. Sąjungos “A“ klasės jau

nių krepšinio pirmenybės įvyko 
sausio 4-11 d. Taline. Kauno at
stovai žaidė vienoje grupėje su- 
Rygos, Tbilisio ir Leningrado 
rinktinėm, tuo tarpu mergai
tėms teko susitikti su Maskvos. 
Odessos ir Leningrado atsto
vėm. . .... .

Lengvosios atletikos sezonas
■21). Paskutiniame, sete vilnietė baigtas. Be įvairių pavienių iš- 
j vedė 11:6, tačiau turėjo supasuo- vykų į Sov. Sąjungos miestus, 
i ti prieš daugiau patyrimo turin- mūsų rinktinė buvo susitikusi 
čią anglę. Sov. Sąj. meisteris R. keletą kartų su kitom Pabaltijo 
Paškevičius, pasiekęs aštuntfi- 
nalį, pralaimėjo stipriam jugo
slavui Harangozu (21:11, 21:15, 
21:11) ir iš tolimesnių varžybų 
iškrito. N. Ramanauskaitė suda
rė moterų' dvejetą su vakarų
Vokietijos(I) atstove Paulsen, tautų rekordus: 
Nugalėdamos švėdes, jos vėliau f
pralaimėjo prieš būrimas turny- į 

iro meisteres vengrę pabėgėlę 100 m. 
Seimon ir švedę Tegnęr. j 200 m.

Jaunių -^plaukymo varžybos ’ 400 m. 
vyko Vilniuje. Atsiekta eilė nau- i 4x100 m. 
jų Lietuvos rekordų, kurių dau-ino m. barj. 
giausia pelnė 14 metų Gražina į 80 m. barj. 
Jasėnaitė ir Kiršonis. Gražinos ! Latvija 
pasekmės: 100 m. 1. stil. 1:16,8.' 
200 m. 3:05,1; ’400 m. 6:28,3 ir 50 i 100 m. 
m. delfinu — 41.6 sek. Kiršonis į 200 m. 
50 m. 1. stil. 32,0 sek.; 100 m.; 400 m. 
1:09,5; 400 m. 5:41.1. Tuo tarpu i 4x100 
suaugusių grupėje 100 m. 1. stil. 80 m.

tautom. Sprendžiant' iš gautų 
pasekmių, stipriausi’, kaip ir 
anksčiau, yra palikę estai. Šio
kio tokio vaizdo sudarymui tri- 
jų Pabaltijo valstybių tarpe, pa
duodu trumpų nuotolių, paskirų

vyr. mot,

Lietuva
vyr. a mot.

- io.6 12 sek.’
22 25,1 sek.
49,4 57,7 sek.
42,6 48,8 sek.
14.8 sek.

11,2 sek.
Estija

motvyr
10.5 11,8 10,6 11,7 sek.
21.5 24,7 21,7 24,6 sek.
47,9 55,5 48,2 58,7 sek.
42,7 47,1 41,9 47,3 sek.

11,1 11,3 sek.
Lietuvos rekordas, atsiektas

m
Lasytė parodė 1:14,7 min. laiką.
Spėjama, kad ir toliau Gražinai j 1936 m. E. Vaškelytės ieties me- 
Jasėnaitei darant tokią didelę j time (36,41 m.) beveik po 23 
pažangą, iš jos gali išaugti nau-Įmetu dar šiandien randasi 16-to- 
ja Europos (panašiai kaip Ka-ije lentelės vietoje. Po B. Zala- 
reckaitė) ar net pasaulio meis-' gailytes atsiekto pasaulio rekor- 
terė. * *i '' ; Jo (57,49 m.) geriausią pasekmę

Nemuno Sporto D-ja pagami- turi kaunietė J. Pakštytė, nu- 
ženklelius. mesdama įrankį 49,85 m.

________________ \ Tauragės Il-oji vidurinė mo- 
Kipras Petrauskas, nežiūrint į kY^^a pasistatė sporto salę, ku- 

gražaus amžiaus, dažnai atsilan- ™>je. ^to krepšinį ir
ko i įdomesnes sporto rungty- tinkinu. Sales atidarymas įvyko 
nes/ Rungtynėse matomi taip draugiškomis krepšinio rungty- 
pat dailinimas V. Palaima, po-i "ėmis tarp pedagogų ir mokinių 

* - ’ komandų. Nugalėjo mokytojai.
Čekoslovakijos lengvosios at

letikos gyvenime gyvai reiškiasi 
Biruta Valaitisova. Pasirodo, 
kad ši lengvaatletė yra lietuvė 

i Birutė Valaitytė, apsigyvenusi 
j Čekijoje karo veiksmams Euro- 
'poje pasibaigus. Jos tėvas vokie- 
j.čių buvo išvežtas į koncentraci
jos stovyklą, o Birutė su motina 
Į jį surado tik Nachode, kur ir ap
sigyveno. priimdami Čekoslova
kijos pilietybę. B. Valaitytė gi
mė Kaune 1934 m. ir Nachode 

i baigė statybos technikos mokyk- 
jią. Jau šią vasarą buvo dedama 
į lietuvaitę daug vilčių, tačiau po 
operacijos, ji padarė mažą per
trauką. Birutė Valaitytė yra 
įtraukta Į geriausių lengvaatle
čių eiles Čekijoje. Jos geresnės 
pasekmės: ietis — 44.07 m., dis- 

■ kas — 39.005 m., rutulys — 11,11 
į m. Ji turi visus fizinius duome
nis tapti gera metike, nes sveria 
71 kg. ir yra 1,71 m. augščio.

★★

R Grušas vilniškiame Sporte 
gražiai atsiliepia apie kanadie
čių ledo ritulio komandos Ke
lowna Packers viešnagę Mask
voje. Jo straipsnis, pavadintas 
“Pamokantys susitikimai”, pats 
už save kalba. Įdomu būtų pa
matyti jo kritiką, pamačius žai
dimą Montrealio, Toronto, Niu
jorko ar Detroito komandų...

K. Baronas.

no savo nariams 
Ženklelio kaina trys rubliai. Tauragės Il-oji vidurinė mo-

M O R K IS
—*s«!3

.RcalBstate and BusinessHBroker 
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS.
High Park 

$7.000 įmokėti, ncpoprostai gerom 
stovy 3-jų augštų dupleksas, otsk. 
nomos su dideliu kiemu. 12 komb., 
radijotoriois olyvo opšild., du gara
žai. Puikios pojomos. Visai be mor- 
gičių. Pirmg kortą parduodamos se
nutės anglės. Viso kaino su baldais 
apie $25-26.000.

Sherbourne - Bloor
$7.000 įmokėti, otsk., gerų plytų 16 
kamb. namas, radijot. alyva opšild., 
didelės pajamos, lengvai išnuomoja
mom rajone, kaina apie $24.000. 
Rimti pirkėjai paskubėkite.

High Pork - Annette 
$200 įmok., atskiros, rug plytų, aly
va opšild., ^oTžiŽoš, visai be rnorgičių.

A. Bliudžius P. Budreika
1-7672229 WA.

F. Jonynas V. Morkis
EM. 4-9641

Queen - Greenwood
$1.000 įmok., pusiau atskiras, neper
einami 7 kamb., alyva šild., 2 virt., 
didžiulis sklypas, galima pristatyti 
krautuvę, o rūsys tinkamas dirbtuvei, 
brangiai ir lengvai išnuomojami kam
bariai. Pigus pirkinys. Kaina 
$13.000.

Krautuvės su namais:

t Dundas - Davercourt
$5.000 jmok., 6 kamb. su cigar sto
re ir boru, mūrinis-namas, alyva šild., 
garažui vieta. Geras biznio rajonas. 
Parduoda dėl ligos. < J>.

Danforth - Coxwell
$4.500 įmok., tuščia krautuvė (buvo 
radio, vėliau real estate biznis), 5 
komb. nomas', alyva Šild., geras pre- 
kybos rojon. Visa kaina tik $21.000.

■ K Kaškelis
BO. 4-948B

BE. 3-8162

tik
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LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA r
966 Dundas St. W. - - Tel. L E. 1-5666

• ■ / * »“ *
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.

PAIMAME IR PRISTATOME | NAMUS. .
Jūsų patogumui patarnaujanie nuo 8 vai. ryto iki ,7 vai. vakaro. 

Darbas atliekamas greitai fe sąžiningai. c - ■ * •
Sav. V. BL0CKIS

ii ■■■ ii, i'llll.iili

A75<

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 - V. Semaška

DĖMESIO MOTORISTAMS! I , "

$-^BLER automobilius
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų..Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas: Turime bateriių, padangų ir kt auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
?, AUKLAND RD. - TEL. BE. 33521

(Islington, vožiuojant iš mi«sto Dun^os St. W.. ri-mo gatvė kairėn už Rippling). 
Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SJUV^AS A. GERESNEVICtUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir oaltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

129d Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Terėnta

TAUPYK ir SKOLINKIS / 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Ifojmlo 1 osm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvySė

DARBO VALANDOS:

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

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).

Parduodamos urmo kainomis.

S. ir G. TIRE SERVICE
459 RONCESVALLBS AVĖ., TORONTO 

Telefonas LE. 4-6602
_ V’jlkon»zacija, atnaujinimas gumų, ratų balansavi

mas Garantuotas darbas prityrusių ekspertų. Posi- 
rink.mcs įva’r u rūš ų padangų p giomis kainomis.

Western Textiles
766 DUNDAS ST. WEST. Toronto, Tel 3-0984

k ; • » —. į,f,
> *

ŽIBURIAI

SPORTAS

Turkr.e didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams 
žemiausiomis kainomis.

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪMU 

TELEVIZIJAS. NAMU ir AUTU RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir <*»>-»wfuo*as.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto. Tel. RO. 6-4063

Krosnys - Gazai - Alyva - Andvs
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAM 
KAI — gazo ar elektros. Saldytojai (air conditioners) vasarai fr 
žiemai. Krosnys “Gumey” — gazo ar elektros, šaldytuvai — 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI

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

Savininkai ZALECKIAI
‘ TELEFONAS HO. 6-1623 -

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILBYMO KOHTRAKTORIUS
Visų rūšių šaldymas ir įvairios pompos.

999 College SL. Toronto. Telef. LE. 4-9129
ANT. JUOZAPAITIS

- Visi suinteresuoti
— Aš mamytei gjmtądienk 

proga nupirksiu kvepalų. Jai la 
/.ai patinka. -<• .. .. >

s— Aš saldainių dėžutę, —- pri
sipažįsta kitas. — Esu tikras,j atsirada 
.eik visi teks man.

_ jokio darbo, 
guodžiasi 4aae butelio drau

gui, - 
kinio

miltone, ar vieno asmens neno
ro perleisti savo pareiį 
iam FĄSKo nariui. Ba 
turėjo būti pravestas iki sau 
šio 12 dienos.

i nau- 
ivimas

virUdienj Bloor Coli 
Au>ra Juvl. ' St Cecili

į O aš negaliu nieko pirkti, t • -LDėl šitokią menkniekio? —
nes mamytė labai pyksta, jei kas 
jos gimtadienius kontroliuoja.

Duok ir bus tau duota
— Mamyte, duok man kelis

eentus, aš noriu tai senutei duo
ti- C '■ ' t’. -

O kur ta senutė?
r — Ten už kampo saldainius 
pardavinėja.

Nu jautimas
/ — Jonuk, tavo namų'darbai
visad nerūpestingai padaryti ir prisiartina prie JAV valstybės 
su klaidom: Rytoj ateik į mo- , sekretoriaus Dulles ir prašo tri- 
kyklą su tėveliu. į jų autografų. Sekretorius pasi-

— Neis, panele mokytoja. Jis. teiraūja, kam jam esą reikalingi
nujaučia, nes man* namų darbus trys. ’ 5i; .
jis daro. Jei jau-taip nori, aš dė- ’ 
iuką atsivesiu.

rfaų4r®putėl> truktelėjęs ir įlė
kiau su visu garvežiu.

Trumpai drūtai

— Neturiu čia su savim.
— O kaip ribmie?
— Ačiū. Esam visi sveiki.

Tokia vertė
Autografų rinkėjas vaikinas

: Po 14 metų
(AcKelta iš 2 pst.» ’ .

Br. L Zubriene i 
Dantų gydytoja 

1577 BLOQR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4168

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vai. y. 

šeštadieniais pagal susitartaią

f-

A tMRNrwsios vyrų krepsmio 
lygos pirmenybių rungtynės 
įvyks sausio 15 d- Zion salėje 
(netoli mūsų parapijos bažny
čios) 8.45 vai. Kovas žaidžia 
prieš St. Andrews komandą, f 
Sausio 20 d. lietuviai susitinka, 
su First United Westdale salė
je 7 vai v. Moterų rungtynės 
vyksta šia tvarka: sausio 13 d. 
Sanford at. Commercial School 
salėje 8 30 vai. žaidžiama prieš 
Nasco fabriko rinktinę’ ir sausio 
20 d. Hagersville miestelio mo-

vi. - St Cecilias ir 8 v.
_  Juvl. >'St Thomas. 

^ce’nnadienį Loretto patalpose
3 40 v. p.p. Aušra Sr.
-ertas.

O»tario Church lygų mergai
čių pirmenybių rungtynės pra
sidės vasario mėn. Aušros mer
gaitės atstovaus CYO lygą ju
nior klasėie. Pirmosios šių pfe- 
menvbiu rungtynės įvyks vasa
rio 14 d. mūsų salėje. Žais: Auš
ra - Niagara Falls.

Nepamirškime, kad šį šešta- kykloje — prieš vietos rinktinę, 
dienj Aušros keturmečio balius!1 Moterų krepšin'o lygos pir

menybėse Bell Co. įveikė Kovo- 
(krepšininkes 37:23 (13:13>. Taš-

St. The-

AKIŲ SPECIALISTAS ’

L LtINSK t RB

nei sukeKo g.'Jvos skaudamą te rtei*
Raibo s»ovų kolbt M

476 College St. W. Toronto
Tele£ W A. t -3984 . ’

KOVO ŽINIOS _______________ _ _____ ____
Stalo teniso turnyras klubo peinė: L.Virhickaitė 5, Pruns- 

nari’i tarne baidėsi Z. Stanai- i, Petrušaitytė 1, Stanaity- 
č:o laimė imu. Antroji vieta ati- tė 2, Bakaitytė 9, Miniotaitė 5. 
te'm A. Grajauskui ir trecioji G. 
Palta^c’-u’ • Tolimesnes vietas 
užėmė E Petrušaitis ir A. Trum- 
pickas.

Kan-dos jaunių krepšinio pir
menybes i vyks Hamiltone. Su
tarus su Kanados Sporto Aoy- 
^a^da, g-eič:ausia tuo pačiu lai- 

■b^X?receptrna^o“kokteiiio ! ku b«s .pravestos Kanados vyrų 
“Scaxtoikas”- • ■ iir m°Wr’» stalo teniso pirmeny-

! - -- • ' ---- ‘ | bės. Šios žaidynės turi įvykti dar
prieš ŠA žaidynes Detroite ba
landžio 4-5 . d.d., taigi greičiau
siai vasario pabaigoje ar kovo 
pradžioje. f

Pirmame valdybos posėdy po 
N. Metų sutartas klubo pirmo 
pusmečio 1959 m. veiklos pla
nas. Ir taip, be dalyvavimo Ha
miltono krepšinio lygoje vyrų ir 
moterų komandoms, buvo nu
spręsta iškilmingai paminėti 
Kovo dešimtmetį gegužės 2-3 d., 
"drengiant didelį krepšinio ir 
stalo teniso turnyrą. Į klubo de
šimtmečio minėjimą pakviesti 
vyrų ir moterų komandas iš To
ronto — Aušrą ir Vytį, Montre- 
alio, Ročesterio, Detroito, Ha
miltono vengrus, latvius ir vo-

— Matote, — aiškina vaikinas, 
— šios dienos rinkoj už tris Dul
les duoda Viėūą Marilyn Man- 
roe. ■* • ; . 1 •

Kokteilis i“Sputnikas”
Oslo vienas dienraštis paskel-t' ■ ' t*“r \ .

nei čia Kanadoje, kur jai liūdna 
ir ji dažnai. verkianti, bet pasi- __ _____
gyrė kad jau mokanti 100 ang-į Pripilk pusę, stiklinės viskio 
lišfcų žodžių. Aš manau, kai Ele- jr dapildyk selterio. Pusę stikli- 
nutė skaitys šiuos sakinius, jau nės nugerk ir vėl dapildyk vis- 
..aibės angliškai. Be to, čia pri- . ki0. Tada nugerk pusę ir vėl da- 
minsiu kad mes visi jauni ir se- pildyk viskio. Taip daryk tol, 
r.i pasigendame europietiško gy- kol ausyse išgirsi: “Pyp... pyp... 
venimo, kuris skiriasi nuo Ka- pyp...’” . •

. riados visais atžvilgiais. Pasiro->

. do, kad žmogus ne vien tik duo- —. -..........................
na sotus. Dar Pivoriūnienė pri- I Du natūralistai dailininkai gi- 

Į minė, kad kai jos vyrą paėmė riasi: . .
' vokiečiai, tai rusų politrukai ją — Visuomenės veikėjo port- 
■ kamantinėjo ir kankino, bei retą taip gyvaį .nutapiau, di- 

Klausinėjo, kur randasi jos vy-. džiuojasi pirmasis, — kad per 
ras, t et po kurio laiko paliko ją naktį barzda pąžėlė. 4 
ramybėje. Ten Lietuvoj nėra nė — Mažmožiu- — numoja ant- 

! vienos šeimos, kuri būtų nenu- rasis. — Man prisiėjo ant medi- 
kentėjusi nuo rusų žiaurumų. rėš lentos nutapyti marmurinę

P Ir dabar Br. Pivoriūnienės plokštę. Kišu į vandeni — ne- 
yeidą dengia toks baimės sesė- skęsta... , 
lis fe netikrumas. Prie savo vy-

Paieškojimai

Kuris smarfcesnis?

i kiečius. Nuspręsta taip pat da- 
i lyvauti vilniečių rengiamuose Jo- 
i liin’ij proga St. Catharines spor- 

Bučmskas Domas, turimomis ; to žaidynėse, surengti Kanados 
žiniomis gyvenęs Montrealyje, • stalo teniso, lauko teniso ir jau- 
ieškomas sesers iš Lietuvos. At-; nių krepšinio pirmenybes, ais- 
siLe^ti ar žiną apie jį pranešti: j ku, gavus Sporto Apygardos su- 
Bielašauskaitė Felicija, 
Wright Ave., Toronto 3, 
Canada. Tel. -LE. 5-7833.

antspaudą yra be galo ........ ‘ ■ . rtj.
Kam fflcėti - -.

(Atkelta iš 2 psl.)

• i *>•

KLAIDINGI SPRENDIMAI
Neperseniausiai mūsų sporti

nės spaudos puslapiuose pasiro
dė Hamiltono LSK Kovo valdy
bos nuosprendis nedalyvauti ŠA 
Lietuvių Sportinėse žaidynėse. 
Šis sprendimas yra pasėka FAS 
K-to šių metų žaidynių I-jo rato 
varžybų perkėlimo į* Detroitą, 
nors jas buvo pasiruošęs praves
ti H. Kovas. Nesigilinant plačiau 
i šį ginčą, nors atrodo FASK-tas 
savo sprendimui turėjo rimtą 
pagrindą, tenka giliai apgailes
tauti tokį hamiltoniečių pačių 
savęs nubaudimą, Koviečiai turi 
pajėgių sportininkų, kurių išjun 
girnas iš sportinių varžybų ir 
lietuvių tarpusavio bendravimo 
yra beveik nusikaltimas. Tokį 
žiaurų sprendimą galėtų gerai 
apsvarstęs padaryti tik visuoti
nis klubo susirinkimas, bet ne 
vaidyba, kuri dažnai gali palink- | 
ti po vieno ar kito asmens am- . 
bm^a-

Iš kitos pusės tenka pripažin
ti, kad FASK-to sprendimai ka
nadiečių atveiu yra beveik vi
suomet vienašališki— nesantie
ji tik pralaimėjimus. Jei ame
rikonams yra interesas ruošti 
žaidynes kuomet Kanadoje yra ■ 
darbo diena (praėjusios Niujor- 

i ke žaidynės), ar jos'sutampa su 
. Lietuvių Diena Kanadoje, nežiū
rint mūsų protestų, jos yra ruo
šiamos jų pasirinkta data. FAS 
K-tas turėtų rimčiau atsižvelgti

> ne- 
jsijaustų skriaudžiami ir. nepra-

'1 apie FASK-to 
soortinės veiklos derinimo ne-

Žnrrovas.

OKULISTtS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAK, R.O.
WIKTORIA

BUKOWSKA, R.O. <
274 RONCESVALLES AVE.

(prie GeoffreySt) j
Telef. LE. 2-5 W3

K . - ‘ is -*•**’

Darbo valandos: kasdien 10 v.

niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

m—ium

Advokatas — Notaras

iui) Adelaide St. W.

Rnem 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

ro čia Kanadoje ji vis dar jau- 
: čiasi nesaugiai ir nedrąsiai ir r.e 

gali, to visko užmiršti, kas ten 
yra ir buvo Lietuvoje.' Jos vei
dą dengia lyg koks šydas, kaip 
matome amerikoniškoje spaudo- 
doj, Rusijos moterų paveiksluo
se su netikrumo ir nevilties pri-' 
nais žvilgsniais. Tą uždėtą “ro
jaus” ;
sunku- ištrinti, kad neliktų pėd
sakų.. , . . . :

Iš Lietuvos į Rusiją galima 
laisvai nuvažiuoti ir parvažiuoti i Jies Balsui”, tai verkia į 

i -ėra iokiu sienų ir nereikia jo- saujas. '
ikių vizų bei dokumentu. Trau- . Tr v5-na-, senuiu lietu- !u-yu,ul. i
į kiniuose žmonės vieni kitų klau vių nusiskundė. Jis sako, kad ne; ?oavenlų-vakarą ParaPn?? sa?e" 
sinėja, kur galima gauti duonos tie ruskiai Lietuvoje, važiuočiau.je’ L . , 
ir kitokio maisto. Jeigu sužino, : ąavn oimtaii kraštą kad ir nu- n!ais veaarai3» ' _T - ---- -—.— r_,_

ikaH kac nanašaus kur nors v ra - ;• v ič rėliais ir pašokant prie V. Ba-: xfa; hu<? nadiditriKad Kas panašaus Kur nors yra, mirti. Esu jau senas, bet taip is~ , t _ ttx iciai uus p^uiauni *•
tai važiuoja šimtus kilometrų,1 sįiigau Lietuvos. Parduočiau 
kad galėtų nusipirkti duonos. B.Jv-ska įr |en grįžčiau pas savus, j 
Pivoriūnienė yra padariusi ke- su savo buvusiais kaimynais,; 
lėtą tokių kelionių į Vilnių (150 vėl šnekėčiau lietuviškai. Ten ir' 
km.), kur gavusi nusipirkti ke- gamta gražesnė, maistas svei- 
lis kepalus duonos. \

Pr e šito Br. Pivoriūnienės J nis. Nusipirkčmu ūkį kur neto- 
pasakojimo aš nerandu nieko j jį- upės krątitųt gėrėčiaus puoš- 

į pridėti, tik norėčiau, kad pa- ftįa Lietuvos gdmta, kiaušyčiaus 
Įskaitytų tie “ambasadoriai”, ku- i lakštingalos ’ giesmių ir ten už- 
rie buvo nuvykę į Lietuvą ir su "baigčiau savo gyvenimo dalią, 
džiaugsmu gyrė dabartinės Lie-j Jam vaidenasi’ savas gimtasis 
tuvos gyvenimą. M. Apuokas. į kampelis. Ir jam, kaip tam poe- 

■ ..... ■ ’ tui, “Ten šalelė daug gražesnė,
1 • ’ ■ ‘ juoda duona daug gardesnė”.

Bet iš tikrųjų taip ir yra. Dar ne

Į sodybos jau užartos ir užakėtos. 
[Išversti sodybų puošnieji topo- 
lliai, o jų vietoje stūkso nudriskę 
‘b/rliokų Įsteigti ubagynai - kol- 

t chozai. ' •./» .£ .. .
Tenka padėkoti J. Radzevičiui 

. už tokį' gražų straipsnelį, kad ir 
^Liaudies Balse”, tik nesupran
tama, kaip jis tokį straipsnį tal
pino- Neoficialiai nugirdau, kad 

MMBHMBNMMMMnvaF n Radzevičius turėjo siųsti ten 

tfektros - Hutraitt
T^hnikis b
ANTANAS čfPONB

si elektros jrengimoi ir pataisymai
r <4omY arenai ir garantuotai.

TeL LE. 3-1080

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
f&18 BLOOR ST. W. 

t netoli Dundas)
’Telefonas LE. 3-2954

TAISAU
RADIO ir

288 ■ tikimą ir pavedimą. Kadangi 
Ont., i Kovas ŠA žaidynėse Detroite ne 

dalyvaus, balandžio 4 d. sužaisti 
vyrų ir moterų krepšinio rung- .. kanac}iečių reikalus, kad jie 
tynęs su vietinėm kanadiečių į sįjauS|ų skriaudžiami -fe- nei 
komandom, pakviečiant jas va'' jėtu kalvoti 
kare į didelį pasilinksminimą! A- į v it 

i' abi: reprezentaciniame Royal Con- j
• aught viešbutyje. Kasos papil- Į
įdymui vasario 10 d. surengti Už- . Otava _ Kadangi Kanados

, išlaidos toli prašoka pajamas ir 
pavaišinant visus svečius ska numatomas didelis deficitas, 
„ —dešrelėm,^žaga-paukįama, pajamų mokes-

becke vedamos muzikos. Už visa! r \ - - - . [
tai mokėti teks tik $1.50. r

Dėl finansinių sunkumų, nau- f|_, If C«f|fllielf
jų uniformų pirkimas- atidėtas Iri r W« vuUauwnlvIlv

A * • T> * 1 * • - I Dantų gydytoja |
Centrine Rinkimine Komisija

nuo pat darbo pradžios turi 129 GRENADIER RD. ,■ 
daug įvairių sunkumų su dabar- (2-ras namas nuo Roncesval- į 
tiniu FASKu, kuris tariamai tau les), Toronto.
pumo sumetimais žadėjo laiku
atspausdinti reikalingus vokus, Telefonas LE. 1-4250 
balsavimo lapelius, atsiųsti pi- Priėmimo valandos: nuo 9-12 
nigus pašto išlaidų padengimui, fe 3-8 vai. vak. (pagal susi- 
teisę balsuoti surfeči'i sportinin- tarimą).
kų šaraša ir 11. T čia u viso to ■ 111

1 nesulaukta. Centrinė Rinkiminė —<-■■■■ ■■■■ .
visi žino kad iu tėvu gražiosios K-ia’ £rwodžio 27 d- Pranešė FA Dr. N. NoVOŠlCklS visi žino kad jų tėvų gražiosios g

. orwsxrKzvo ion iivortnc ir llTOlroTOC ' > ° i j •

l esnis ir žmogaus amžius ilges

vus reikalingos medžiagos (yra 
paduotas skurdas prieš vieną 
kandidatą iš Toronto) iš savo pa- 

įre’<nj atsist°tvdins. pranešdama 
priežast:s vieM spaudoje (d ju 
yra dar daugiau!). Sausio 2 d. 
tele^nu ora-e?ta, kad balsavi
mo Taneliai ir kt. medžiaga ran
dasi Buffalo autobusų stotyje ir 
Ją CRK turi pati atsiimti, tačiau 
vėl sausio 3 d. telefonu praneš
ta (FASKo pirm. A Nasvytis), 
kad FASKas visą medžiagą nau
jai išsiųs paštu, kartu prašant 
rinkimus atidėti vienai savaitei.

ir kazoką šoka”.
Linkiu J. Radzevičiui panašių 

straipsniukų parašyti ir į kitus i^teižve^giZn?Tbendrą lieturiš- 
laikrascius ir padėti seniesiems Sporto reika’ą, CRK sutiko 
ateiviams nusikratyti to prakeik 
to melo, kuris Lietuvos okupan
to yra siunčiamas į svetimus 
kraštus. K. Strikaitrs.

TELEVIZIJOS 
' ’ APARATUS

Darbas ir daly* garantuojamos raštu 
. . ,.A- a'TAlTjjtŠAŠ 

, .1. .1! ■ ...........

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS t^SO d

televizijos ir'filio aparatus
TAPE REKORDERIUS. Hi - Fi. PATEFONUS.

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

i»r viena savaitę palaukti, ne
žiūrint, kad jai teks kelių dienų 
laikotarpyje išsiuntinėti asme 
niškai, kiekvienam sportininkui, 
beveik 900 balsavimo lapelių, 
įdedant juos į vokus, užrašant 
gavėjo adresą viename ir kita
me CRK-jos, patikrinant visų 
sportininkų gimimo datas ir kt. 
darbą. Kartu CRK-ja džiaugiasi, 
kad su ja gražiai bendradarbiau
ja JAV Vakarų apygarda ir Ka
nada, pristatydamos laiku visus 
sąrašus, atsakydamos laiku į vi
sus raštus. Be aoejo, prie tokių 
nesusipratimų su FASKu nebū
tų prieita, jeigu jis balsavimo 
reikalams būtų CRK-jai pasky
ręs reikalingą suirtą pinigų (vien 
pašto ženklams apie $45), neda
ręs įvairiu pažadų. Visa tai, su 
mažomis išlaidomis, galima bu
vo atspausdinti Kanadoje. Ta
čiau Centrinei Rinkiminei Ko
misijai atrodo, kad šio darbo 
stabdžiai yra kitas veiksnys —

LIETUVIO ADVOKATO .
ĮTAIGA T

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai j 
35HAYDENJST-, Toronto, 
(aa-ti Bloor fe. Yang gatvių!

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

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESASIS NOTARAS :

• (Notary Public) =* 
Advokatas iš Lietuvos. <

i Visi notariniai reikalai ir tef-, 
siniai patarnavimai, į 

morgičiai. f

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

DAŽAI IR SIENOMS - 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Palm &

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

I' rhn valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2063

LE. 4-4451

Or. P. MORKIS
U'AMTU gydytojas

tt

IOTŽ 8LOO2 TORONTO 4.
(j rytus nuo Dufferin St.)

Toronto, Out 
Tel EM. 4-2715

VEBYBQS ;
J«1 norit* VMti, raiykit* /ydtiečfe «r 
fetrtcg k.7,' fakfonMokP* ar atvyk#. 
atmwiHkai} '■ \ t i

VEBYB0 BUrtĄ -WkLDT J 
859 COLLEGE ST^TtoMte, Gut.

Tel«fenns LE. 2-5461. . į\ 
Informocijos kasdien nuo 6-9 vol. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 33 m. amž., tarpininkavime*

STANLEY SHIM: STOKE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų 4r 
vyrų barei, normalaus dydžio*ir pla
tus EE-EEE. Perkantiems tivtifMi tofts 
i tėvynę duodame 15% nuolaidų, 

14M DUNDAS ST. WEST. > 
prie Gladstone . „,J*.

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

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

AL DŪDA
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios

Praėjusį sekmadienį pamal
dųmetu buvo padarytas prane
šimas parapijos reikalais. Pra- 
ėjusiais metais gražiai atžymėta 
parapijos įsikūrimo trisdešimt 
metų sukaktis. Tam prisiminti 
prof. dr. A. Maceina pakviestas 
parašyti religinį filosofinį vei
kalą “Krikščionis pasaulyje”. 
Metų bėgyje išmokėta apie $10. 
000, visą skolą sumažinant iki

si ir toliau eiti universaliu ben
druomeniniu keliu, kaip nacio-

Pris&ėlhųo parapijos žinios
— Po Kalėdų atostogų vėl re

guliariai kiekvieną sekmadienį 
dėstomos Pirmos Komunijos ka
techetinės pamokos vaikučiams 
ir religijos pamokos nekatalikiš
kas gimnazijas lankantiems gim 
nazistams. Vaikučiai po 10 vat 
Mišių renkasi į kavinę, o gim
nazistai — į kleboniją.

— Prašome šios savaitės bėgy 
klebonijoje atsiimti bažnyčioje 
paliktas maldaknyges, rožančius 
ir t.t. Kitą savaitę neatsiimti 
daiktai bus išsiųsti lietuviams

nalinė parapija su stipria sočia-: už geležinės uždangos.
įine veikla. Klebono manymu, I — Kitą ‘savaitę Prisikėlimo 
apie 75% kolonijos lietuvių įvai-; par. kunigai lankys parapijie- 
riais asmeniniais reikalais krei-ieius sekančiose gatvėse: Hep- 
piais šv. Jono Kr. klebonijoje ir : bourne, Dewson, Churchill, Har- 
ši pagalba besąlyginiai visada Į rison, Lakeview, Longmark ir 
yra teikiama. Netenka tad ste- į McKenzie.
bėtis, jei taip pat daug tikinčių-; — Prisikėlimo parapijos meti- 
jų kreipiasi į parapiją įvairiais' nis visuotinis susirinkimas bus 
patarnavimais, kaip vedybų, vasario 1 d., sekmadienį, po pas- 
krikštų ar laidotuvių reikale. ' Rūtinių Mišių. Šiuo laiku ruo-

— Po vienuoliktos valandos šiami aukotojų- sąrašai, kurie 
pamaldų, praėjusį sekmadienį, kaip kiekvienais metais bus at- 
paf. salėje įvyko bendra parapi
jos agapė, kur par. komiteto 
pirm. J. Matulionis padarė gra
žų. pr-anešimą, apibūdindamas' 
par. nueitą kelią per praėjusius i 
metus-ir kartu iškeldamas nau-' 
jus sumanymus, ypač atkreipda- : 
mas dėmesį į pagyvinimą veik- | 
los vyrų ir jaunimo sąjūdžiuose. • 
Bendrus pusryčius paruošiant j 
talkininkavo KLK Moterų D-ja. i 
<* — šią savaitę lankomos šios' _

spausdinti ir susirinkime išda
lyti. Taip pat baigiama suvesti 
parapijos metinė apyskaita, ku
ri parapijiečiams bus raštu pa
teikta ir žodžiu išaiškinta. Iš 
anksto parapijiečius kviečiame 
susirinkime kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

LIET. ORGANIZACIJŲ
_ _____ _  ___ DĖMESIUI

— šią savaitę lankomos šios 1 šį ketvirtadienį, sausio 15 d., 
gatvės: Marmaduke, Grenadier j vaL vak. Lietuvių Namuose 
Rd., Westminster^ Fermanaugh,, saukiamas visų Toronto lietuvių

Sausio 17 d., ŠĮ šeštadienį, 7 JO vai. vak. 
Prisikėlimo Auditorijoje

AUŠROS KETURMĘCIO’JaAb'H^?. :

MONTREAL, Oue

nematyta meninė progfama.
Visi svečiai.Aus filmuojami.'

Visu& maloniai
■ paremti mūsų sportuojantį jaunimą, Ka- 

Kanados lietuvių vyrų, moterų- ir jaunių 
krepšinio meisterius. - - *

. P.P.S.K. Aušra.

Visi, k
Hamiltona !

Sausio 17 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak.
Roberts Restaurant salėje* 747 King St E., 

įvyks šauniausias šio šokių sezono 

žiemos balius
Gros Benųte FerriOrkestras.

Veiks vertinga loterija bei - *

Maloniai kviečiame visūš^hamiltonię- 
čius ir apylinkių lietuvius-skaitlingai 
dalyvauti šiame parengime.

. • -i. . . oęš •- .. «fets _• .

Hamiltono Vyr. Ąt-kų Kuopa.

jj KLK Moterų D-jos Montrea- 
.lio skyriaus visuotinis susirinki
mas įvyks sausio 18 d, s^cma- 
dienį, tuoj po sumos Aušros 
Vartų parapijos salėje-

* Susirinkimo metu įdomią pa
skaitą, .paįvairintą filmais, skai
tys dr. J. Mališka.
jį Draugijos narės ir visa lietu-

nome, kad mūsų choias galėtų 
skambėti dar galingji u, didin
giau ne tik AV šventovėje, bet ir 
mūsų visuomeninių parengimų 
proga. Tik mums dar trūksta 
choristų, o jų yra mūsų koloni
joje daug, moterų ir vyrų! Mes 
prašome visų nedėti mūsų cho- 

..... _ - vru^ Artinasi Tautos š\'entė, Ve-
, viską visuomenė maloniai kvie-l jy^u šventės. Tat, iki malonaus
čiama dalyvauti. Po susirinkimo , pasimatymo chore, 
kavutė. SkyriMir^v-bcL ■ h;<' •;■■■«•.■•- ._______________

Tauro klubo narių visuo-' ‘ _
unis susirinkimas šaukiamas ? DIDIEJI DERĖSIS? 
sausio 18 d., šį sekmadienį, tuo- (Atkelta iš J osl.) 
tu po sumos. Nairai ir bičiuliai deksu “valstybės išdavimu” fe

bai prašomi'dalyvauti susirin- bebuvo kaitinami pasitraukę 
kime, kuris įvyks didžiajame po užsienin žinant,’ taipgi, kad Vil- 
ąėdžių kambaryje prie AV salės, niaus “Tiesa” jau prieš metus 

SLA susirinkimas šaukimas bet^i sutiko, kad išeiviai “gali 
sausio 18 d., šį sekmadienį, tuoj pasilikti kur jie yra (pripažįs- 

sumos’ klebonijoje, posėdžių tant jų naująją pilietybę? A.) 
ir mylėti savo tėvu kraštą”, nau- 

skaučių ir “Gele- 'joji Draugija Vilniuje -sugestio-- 
tuntai ruo- navo, kad netrukus reikia lauk- 

sausio ir TSRS - JAV Kultūrinių Ry-
sa. šių. Draugijos lietuviškojo sky- 

‘ riaus steigimo. Pirmasis skyrius 
džu-! 13UV^S suorganizūotąs “Lietuvos 

būrelis 'nepaprastų ’ Kultūrinių Ryšių ..su Užsieniu 
chorištų atlieka nuo-'. Draugijos pirmininke” p. Ra

sa vo melo- tomskio. Įsteigtoio skyriaus pir- 
arčiaū

S-

“Neringos” skau< 
žinio Vilko” skauti 
šia šiupinį-šokių v 
31 d. Aušros Vartų

riifninku tapo “Liaudies ūkio ta
rybos” . pirm. K. Kairas, jo pa
vaduotoju oficialus istorikas J. 
Jurginis, nariais akademikas 

' prof. P. Slavėnas ir Kauno Poli- 
j technikos Instituto direktorius 
Į prof. K/ Baršauskas. Būdinga, 
kad draugijoje kolkas nėra dai- 
lininkų,^ rašytojų, žurnalistų — 

oronte ir ^tolimomu dėmesys, būsiąs skiriamas dėlto 
Vožiuoicm k“°XiJęU7 Mont tokiems ryšiams, kurie keltų lie- 

Londoną, Vttndsorą/Hamiltoną, tuvių materialinį gerbūvį. - 
Boy, Sudbury ir kitur. ........... . ■"
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TORONTO . .. į d. JAV pasirašė su Jugoslavija

: paskolos sutartį — JAV duos už 
i 95 mil; dol. žemės ūk: o produk- 
įtų," už kuriuos Jugoslavija su- 
imokės sava valiuta 30 metų 
i bėgyje.
T BueĄcs Airės. — Pairusiems 
■savo finansams gelbėti Argenti
na gavo iš tarptautinio, ir eilės 
JAV bei Kanados b; nkų $329 
mil. paskolos, ė

; Rn išmestas. — Ofici iliais duo
menimis Vengrijoje d:ir yra 250 

j - 300.000 vokiečių. A4 ; ų yra ka
talikai.

Šį sekmadienį, sausio 18 d„ 5 va). p.p.
Prisikėlimo par. salėje Toronto scenos 

mylėtojų teatras stato 3-jų veiksmų 
kun. B. Pacevičiaus scenos veikalų

’’BEVARDIS”
A Veikalas iškeliamomis originaliomis idėjomis vertingas ir įdomus.

< ......... ...Scenos gerokai suprastintos.^ Atsilankykiiųe visi, įžanga. —.Laisvą
- auka aa.sol. Kosto Orento antkapiai;.

... BALTI;
Jaldu pervežimas

organizacijų atstovų susirinki
mas labai svarbiems Toronto 
apylinkės reikalams apsvarstyti. 
Visos lietuviškos organizacijos 
prašomos prisiųsti savo atsto
vus. Tautos Fondo Atstovybė.

Virimo - kepimo kursai
vėl reguliariai vyksta Prisikė
limo parapijos kavinėje kiekvie- 

j ną antradienį, 7.30 vai. vak. Įėji- 
i mas iš kiemo pusės. Kviečiamos

Wright, Gallėy ir Roncesvalles.
- — Vaikučiams tikybos pamo
kos sekmadeini po 9.30 ir 11 vai. 
pamaldų. Berniukams šv. Mišių 
tarnavimui repeticija
tuoj po lituanistinės mokyklos

. pamokų.
- — Parapijos. vardu dėkojame 
D. Kaunaitei už vertingą auką 
bažnyčios remonto sąskaita. *

Pamaldom evangelikams
įvvks sausio 18 d. 13 vai. Bloor - priimamos naujos kursantes. 
Indian Rd. kampe Redeemer ' Kl K Mot. D-jos Pr. par. sk.
evangelikų bažnyčioje. Jas lai-

mergaitėms nuo 6-9 m. amžiaus) 
ooncir, 12 d r, *

šeštadienį

Mergaičių popietė ■kys iš Vokietijos atvykęs sve
čias kun. Stanaitis. Toronte ir 
apylinkėje gyvenančius evange
likus nuoširdžiai kviečiame kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir ki
tus pakviesti.

■ Toronto.evang. parap. taryba... .n^ ^idimutobei eilėraščių. Šioms 
“TŽ” SUŠELPĖ L

< 1,^0 —P. Augustinavičiiis, Ne 
Toronto, Ont. $5 — dr. J. Baltru
šaitis, North Bay, Ont. $2 — Že

rysas Juozas, Toronto, Ont.
L?Mieliėms aukotojams už gau
šias aukas nuoširdžiai dėkojame. |t'Sd‘pat TuTsvarstomi 

TZ leidėjai. ■ • -

Visi lietuviai foto mėgėjai

ivyks sausio 18 d. 3 vai. p.p. Pri-( 
si kėlimo par. muzikos studijoje. 
Kviečiamos visos Toronte gyve
nančios mergaitės, kurios norė
tu išmokti gražiu lietuviškų dai-

popietėms vadovauja Marijos 
Nekalto Pr. seservs.

Moksleivių ateitininkų ’
•r T ‘ ~ gimnazistu susirinkimas šaukia-

Ba’imas šį sekmadienį, sausio 18 d., 
:4 vai. p.p. Prisikėlimo par. mu- 
izikos studijoje. Kalbės stud. V.

North
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T. L. Choras “Varpas” kviečia >ęvisus į savo 6-ųjų metinių proga

feS KONCERTĄ
kuris įvyks sausio 24 d., šeštadienį, Prisikėlimo parap. salėje.

PROGRAMOJ# visa eilė dar negirdėtų Toronte damų. Koncerte 
daly vaja “Varpo” mišrus, vyru ir moterų chorai, sol. V. VERI- 

.u » KAITIS ir pianistas MARIO BERNARDI.

Koncertui pasibaigus įvyks
Į

J reikalai ryšium su ekskursija i 
1 Hamiltoną. Kviečiame visus 

kviečiami prisidėti prie stęigia- į moksieiyiūš gausiai dalyvauti, 
fhb foto mėgėjų klubo, pirmoj , valdyba-
gal Kanadoje. Ateityje bus da-Į M J?^aus ir Klaipėdos kr. 
romi konkursai bei darbai siun-į . <akiHmo minėjimui 
ciamij visas foto mėgėjuį paro- i ^arkiai ruošiamasi. Praeitą sek 
oas. Gražu butų, kad lietuviai į to minėiimo komitetas,
butų atstovaujami visokiose pa- j sudarytas jš KLB Toronto apyl.

• saulinėse foto mėgėjų parodose. valdvįos. ir M Lief Bičiulių 
Visi, kas kokius foto apratus tu- !r)_jOs Toronto sk. valdvbos na
rį ir mėgsta foto meną kviečia-: ri,v turėio ėdi ir aptarė mi
nu įsijungti į steigiamą k ubą. - nė-imo programa:
Bus paskelbta spaudoje, kada | §;o minėjimo metu sausio 25 , _ . , u oeresneviciene, /«.
ivyasta pirmas susirinkimas irjd 430val. p.p., Prisikėlimo pa-'sausio 4 d., issirinko naują vai- Q Koncpkienė, J'-Sdpočk&tfėhė,*}. Snu- 
renkamas komitetas. !rap. salė;e bus parodėlė iš M. !dybą^ pirm. V. Lapaitienė, I-ji biškienė.

ša v^ais tai grogai atitinkamais priedais^
ŠOKIAMS GROS ORKESTRAS “CUBANA”.

Tuiūningas bufetas pa|enkųis kiekvieno ^silankiūšio reikalavimus. 
. Įėjimas $1.50. —k- - — Pradžia punktualiai 7- val. vak.

T. L. Choras “Varpas”.

“Dainos” jrrunė luttenė, K. Kaminskienė, B. Kasperavi-
t mriina,.- 'En tč'cne, I. Gurevičienė, E. Abromaitis, V.
kuri rūpinasi pasilikusiais Bu Sondo; pQvj|ionjenėz j. Beržinskas — 
ropoję lietuviais seneliais, ligo- »<- - —
niais sanatorijose ir šeimomis Domo Hoir Stylii 
negalinčiomis dėl ligos emigruo- j gis. Drugs. - 
t i, savo metiniame susirinkime,

Dr.J.URBAITIS
Gydytojas ir 'chirurgas.'

į naujas patalpas
2259 Bloor St W.

Telef.: kabinėto RO. 6-6791
namų LE. 6-9622

Darbo valandos:" kasdien i-4
L ' ir' 6-8 vai. vak. .

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

Pinigai į Lietuvą
• 10 Rublių už H.-

Mokestis $5.—iki $50.00 • .

Pilnai garantuota. Kvitas parūpinamas
Expresu per 2 savaites v

GRAMERCY Dep. TZ -
;11S EAST 2Slh STREET, NEW YORK, N.Y., USA 

Leista Bankų Dept. ir apdrausta.

Registracijos reikalu prašome 
skambinti šiems • asmenims: K. 
Abromaitis — RO. 9-7044, Vvt. 
Bubelis — RO. 6-3135, J. Jurė
nas — RO. 2-1858.

.Tankaus gyvenimo ir darbų J vicepirm. K. Būtienė, II-ji vice-; 
Tarp kitų eksponatų bus 
“Aušra”.

Kraujo davėjų
Raudonojo Kryžiaus tarnybos ’ 
lauks: sausio 15 d. — Kew Beach ■ 
United Church, ]
Ąve., 2 30-4.30 ir 6.30-8.30 vak.;
Raud. Kryž. būstinėje 24 Civic

PRAŠMATNIAUSIAS ŠIO 
SEZONO BALIUS

ir ; pirm. L. Kybartienė, sekretorė 
J. Kulikauskienė ir iždininkė J. 
Empakerienė. Revizijos komisi- 

j ion išrinktos: N. Kaveckienė, E. 
i Ališauskienė, E. Prialgauskienė.

:be abejonės, bus tradicinis Tė-i Grupė šiuo metu turi 53 nares. 
" .’iškės Žiburiu spaudos balius, i Praėjusiais-metai? turėjo paja? 

\ T — sau-jmų $1.044,32. TW’ ‘'
__ - ir įvyks Prisikėlimo j 1959 m. liko $113,37.. Praėjusiais

metais pasiųsta Vokietijon pini- 
nau’ą programą gaiš $694.83-ir išsiiįšta 16’ siunti- 

va- .................. ..

o- xit- each Į Jis jau visiškai nebetoli 
14o Winewa ‘ sįp 31 d; _ ir jvvk's Pris:

salėje..
Smagia ir

Padėka <
Nuoširdžiai dėkojame NPMS Rėmėjų 

Tamulaitieneif 
I Petrauskienei, Simanavičienei — už di- 

j pizuojęnt beį vadovaujant loterijai ir 
koncetrui.

Giliai dėkojame Gerb. klebonui Tėvui 
Placidui ir visiems, Tėvams Pranciško
nams už leidinrią veltui naudotis sale it 
visomis kitomis patalpomis bei už nuo
širdžius patarimus ir skelbimus para
pijos biuletenyje. «

Nuoširdus leituviŠkas očiūztenka mūį 
su pasiaukojusiems menininkams: sol: 
V. Žemelytei, sol. V. Verikaičiui, proh 

^St. Kairiui, J. KvietyteiįUrbonienei ir jo
sios modernaus šokio grupei, Modome 
Dulko/ mužiku i St. GailevičTuf Vr p/Mėi- 
kitei; kurie savo brangų laiką bei savą 
gražiuosius talentus ojkįjo mūsų veik* 
lai paremti. gĮgįj

Taip pat nuoširdŽtaP 
sieros, kurie savo fontwL 
dėjo prie šios loteriįęfe* 
ruošimo: pp. PabedįiSKęi 
nei, Basaiikienei, čėsikfe 
Kuolienei, 1 
I
Misevičienei, 
Lelešiūtei, Lemežytei; pdnoms: Bušins^ 
kui, Imbrasui, Vyt. Matulaičiui, Mažei
kai, Pronokevičiui, TamulaiČiui, Son-

J valdybai,, — ponioms
The Times" GiftJttore^D.-Kaunqite , .

ing; J. Margis J. Mar- . pasiaukojimą, rūpestingumą orgo-

[ Suvalkų trikampį rūbų aukojo: 
O. Beresnevičienė, M. Rickevičienė,

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
y..'., /■ \('(. ”, parapijos salėje. Banko kambaryje. ••
Pirm. A. Ncrkefiūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 74280

I šį sąrašą neįeipa/'Dainos* grupės na
rės, kurios irgi gausiai aukojo bei darbu 
prisidėjo. Ypatingai prisiminimo #verti pp. 
Lapaičiai.

šia proga norime širdingiausiai padė
koti visiems aukojusiems ir atsilankiu
siems į bozorą. Šiuo sutartiniu būdu bu
vo sukelto beveik $150r ct.taip-papil
džius iždą, galimojžuvo

seneliams Vokie-
"Dainos* šelpia

miems ligoniams bei gausiom šeimom.
1958 m.Y'Dainos" voWyba.

------;—------—*4---------------- --——
Išnuomojamas kambarys II dūgšte su 
maistu ar be maisto. Galima naudotis 
virtuve. Bloor - Symington rajone. Yra 
jaražai. Td. LE. Z-6922.

■.* -t - iiito------ -—

ais Turėjo paja- Ko|ėdų ^nos, -y* 
Išlaidų $930,95, tijoje, bet ir Biriems

metais pasiųsta Vokietijon pini-

Road, 9.30-11.30 ir 1.15-4 yal. p.p. ruošia T. Vyrų Kvartetas, 
Sausio 16 B. A. Oil Com- (jovauįamas V. Verikaičio. Bai-;kampį.

nių j Vokiętiją ir Suvalkų tri- 
____ j______ __ ________ _____ ^pį.- .

pan’yL67 c9IIege St> 9-30^1-30 įamos ruošti ir kitos įdomybės, j. “Dainoj’.';grupės Užgavėnių 
ir 1.30-4 vai. p.p.; Army Ordi- blynų bahuš sumatytas vasario
nance, Cawthre Road, Port Cre- Vaikų užgavėnes, Į10 d. šv. Jono Kr. parapijos salėr 
dit, 1-4 vai. p.p. vadovaujamos Marijos Nek. Pr- jet 0 Kart-ūho balius — gegužės

Sausio 49 ir 20 d. — Central seserų, įvyks vasario 8 d. Prisi- 2 d. Prisikėlimo parapijos salė- 
Clinic, 67 College St., 12-3.30 ir kėlimo par. salėje. Kviečiami vi- je. Ateidami ir paremdami “Dai- 
5.30-8 vai. vak. si Toronto vaikučiai linksmai ir nos” grupę, daug prisidėsime
\Sausio 21 — Canadian Legion kartu lietuviškoj nuotaikoj pra- prje šalpos darbo.

Hall, Springgarden Ave., 6-9 v.v. leisti sekmadeinio popietę. Dainietės dėkingos buvusiai 
. . ...... Programa bus specialiai pritai į valdybai už vadovavimą, darbą

Jaunesniųjų ateitininikių ;kyta vaikams nuo 2-8 metų. įr pasiaukojimą ir p. Lapaitienei 
agapė praėjo gražiai ir pakilio- Norime pranešti visiems vai-; už susirinkimo priėmimą. Se- 
jet nuotaikoje Joje dalyvavo kučiams linksma naujieną, kad! kantis susirinkimas numatytas 
virs 30 mokyklinio amžiaus mer šiemet Velykų Bobutė į Torontą vasario 1 d.
gaičių. Gausia meninę dali, su-'atvažiuoja balandžio 5 d. į Pri
sidėjusią iš eilėraščių, pasakų ir I sikėlimo par. salę. Vaikučiai pra 
humoro, atliko V. Akelaitytė, A. šorrii' neužmiršti ir iš anksto 
Bušinskaitė, B. Galdikaitė, L. i ruoštis šiai šventei.
Gustaitytė, V. Juozaitytė ir L.
Mptiekonytė. Po skanių užkan- Monfrealio lietuviu Teatras 
džfn Nek. Pras. seselės pravedė su B- Sruogos “Milžino paunks- 
įdomius žaidimus. me” Toronte gastroliuos vasario

Jąun ateitininkės vėl susi- 28 d., šeštadienio vakare, o se- 
i-inks i Prisikėlimo naran. mu- kančią diena, kovo 1 d., — Ha

grupę, daug prisidėsime

Dainietės dėkingos buvusiai

dėkojame vh 
F^Jarbu prisę 
koncerto pa'x 
lei/^Buįnskie- 

___ , >et, Kairienei, 
Kuolienei, Krtyickienei, Imbrasienefe 
Liuimienei, Jozukonignej/ Skrebuniener, 

ZigmanKenjfe; ^ panelėms:

jrinks j Prisikėlimo parap. my- kančią diena, kovo 1 d., 
rikos studiją sausio 25 d., sek-: m ii ton ė. Į Torontą teatrą kyje- 
mądienį. 3 vai. p p. Kviečiamos ;čia Toronto liet. Caritas, o į Ha- 
dalyvauti ir kitos mergaitės 8-13 j miltoną — Hamiltono Liet. Na- 
fn. amžiaus, kurios nori nuotal-,,na’- 
kinkoj ir lietuviškoj dvasioj pra- Į 
leisti sekmadienio popietę.

Piregui yra gautas laiškas nuo 
Valinčių iš Punsko. Atsiimti Tž 
administracijoj.

“Dainos” korespondentė.
"Daina" dėkoja

Praeitų metu gruodžio 12 d. sureng
tam bozorui - totėrijai sekančios organi
zacijos. ^rekvbminkoi bei paskiri asme
nys aukojo pinigais ar fantais:

Pinigais aukojo: KLK Moterų D-jos 
Prisikėlimo parapijoj skyrius^ T^vas 
Placidas, St. Sinkevičienė, L tmbrasie- 
nė, PaceviČienė, Ufozienė.

Fantus aukojo*
K Moziliousk»ene. B. Vytienė, V. 

Moklickoitė, Girdouskienė, G. Meil ienė, 
A. Sunąoilienė, D. Zochorevič/eAė, );* 
Gočionienė, M. Vos:liouskienė, Duh’ūme; 
nė, A. Josiukienė. K. Ričktenė, O, Ytiė- 
ne, Underienė, Balsienė, Mockevičienė, 

T Kob'HsMenė, J. SriubiŠ- 
kienė, G. AviŽienė, M. Kalinauskienė, D. 
Routinš, V. Ališauskienė, T. A. Valiai, 
M S. Koiolioi, K. B. Pociai, K. B. Jur
gaičiai, A. G. Kužmelskai, K. Deltų-

1043 Bathurst St. Tel. LE. 2-6211 vaite, m. Mokorenko, l. A. Petkai, Vi-

DU DOLERIAI 
už valandos mokinimą važiuoti 

BATHURST DRIVING 
SCHOOL

Ižnuomojomos /rontinis kambarys.ir vir

tuvė ii augite be baldę. T 2 Edna Ave. 
Tel. LE. 6-0911. 

" "■ .............. 'T""---------- •..»*’ w t
Išnuomojamas 1 kambarys ir garažas. I dai, Zadavtč’ui. 
Galimybė virti. 72 Oak mount Rd. Telef. ' Dėkojome "TŽZ/ už veltui spausdintus 
RO. 6-6023. skelbimus ir p. J. Simanavičiui už veltui
.................... ......... ....... .................................... j per "TP" skelbimus. Dėkojome mūsų 
Hnuomoįamas 1 asmeniui kambarys St. i prekybininkams: Add*avičiui ir Chvedu- 
Clair - Ookwoed rajone. Galima naudo- ^Ul- Dyndenut, Porks.de Meat Market, 
•is virtuve. Tel. LE. 1-1602..........................................restoranui, Berž.nsku. Marg.ui

J Mohawk Furniture^ ir visiems, kurie sa- 
.. t vo aukomis ar Įvairiais fantais prisidė- 

; Įo nrie mūsų loterijos. 
! Vietoje kalėdinių sveikinimų auka

/, J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu

linuomojami 2 kambario* ir virtuvė 
<tugšte. 211 Franklin Ave./ Dupont 
Dundas rajone; TtT/RO. 1-1858.

Išnuomojamas didelis švarus kambarys 
ir virtuvė; III augšte be baldų. ,;72 Pau
lina Avė., prie Bloor W. Tel. LE., ,1-7150.»

porėmė NP seserų veiklą p. Augustinovi- 
Čius $10, p. St. Čepas $5.

Teatlygina visiems gerasis Dievas.
M. Pr. Iv. Mergelės Marijos Seserys.

"T"-11’..n "■" -— 
MILNES FUEL OIL CO.

i > atkovos tiaiOB-
^VYTAUTAS AUŠROTŲJŲ!

stems

■ kouskomsX f# 
fvlčienei, 
I Jokimovičioms, 
rėnoms, Bas<

vtsteffte lonkiu- 
pje: ^urferdr. J.

P-P K raK ra

TOCwkdfW? Bukoms 
rns^fJhk ir ioms, Gi 
s, ^ Auaustaif ienei
G. Eidukefrienė.

‘ ^č lRfMONTUOJU PASTATUS
iŠ vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuoju ir 

dažau. Pasinaudokite nedarbo sezono pigįpm kainom.
SKAMBINTI RO. 6-5420.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloc- St.W. - - Toronto. Ort
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards na'-ys

Telefonai
Vakarais HU. 9-1543

LE. 2738, LE. 6-2664

Evelyn Cres. - ...
17.000 įmokėti, atskiras, gražus namas, ekstra dideli 7 kamba
riai, vandeniu alyva apšildomas, moderniška virtuvė, geras įva
žiavimas, plytinis garažas. Prašoma kaina $21900. Jeigu pagei- 
daujamasjiuksusinis namas, tai šis atitiks jūsų skonį.

SL Clarens Avė.
S3.5M įmokėti, balansui vienas atviras morgičius 10 a etų, 8 
kambariai, pusiau atskiras plytų namas, modemiška v.rtuvė, 
kieto medžio grindys, alyva oru šildomas, dvigubas giražas. 
Kaina $16.500. ,

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Porks.de

