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Be būriui
Kiekviena nauja situacija iškelia ir naujus uždavinius. Su

vokti juos, reiškia susiorientuoti gyvenimo tėkmėje ir atitinka
mai veikti bei kurti. Jų nesuvokimas stumte išstumia žmones 
ir ištisas tautas <iš didžiojo kelio ir palieka pakelėse besiskun
džiančius ir besivaidijančius. Taip dažnai įvyksta su išeiviais, 
kurių sudėtinga būklė ir atitolimas nuo sruvenančio savojo kraš
to gyvenimo apsunkina blaivią nuovoką ir verčia blaškytis įvai
riose srityse. Tas mūsų blaškymasis politiniame, visuomeninia
me, kultūriniame, profesiniame ir net iš dalies religiniame fron
te negalėjo ir negali būti nuslepiamas. Šalia pozityvaus politinio 

. subrendimo rausiasi ambicinės sampynos; šalia nuoširdaus vi- 
. suomeninio reiškimosi iškyla ura — veikimas; šalia rimtų kul
tūrinių pastangų dygsta menkaverčiai dalykai, besišaukią laurų 
vainiko; šalia tvirtai įsikibusių į savo profesijas vis tebėra ne
drįstančių pajudėti kilimo linkme; šalia nuoširdžių užsimojimų 
religiniame gyvenime slypi tradicinis sustingimas bei nenoras 
dinamiškiau pajudėti.

O jau pats metas suvokti, kad ne blaškymosi, glūdi mūsų pa
skirtis, o pozityvių ir pastovių vertybių kūrime. Metas jau su
vokti, kad nuolatiniame ir dargi sąmoningai palaikomame blaš- 
kymesi slypi mūsų pasmerkimas. Jeigu mes savo paskirtį šiuo 
metu įžiūrime Lietuvos laisvinime bei, lietuviškumo išlaikyme, 

■ tai pagal tai ir turime rikiuoti savo pastangas visose srityse.
Tas rikiavimas betgi negali remtis ura — pastangomis. Mū

sų paskirties kelias yra ilgas, ir trumpų distancijų pastangos ne
daug ką gali reikšti. Kaip žmogaus, kaip grupės, taip .ir tautos 
gyvenime būna momentų, kad viskas tarsi savaime susitvarko 
ir planai tarytum kažkieno pamojimu realizuojasi. Tai entuziaz
mo momentai. Tiesa, jie reikšmingi, ir anglai yra teisūs savo 
pasakyme — “nothing succeeds like success”, t.y. niekas taip ne
skatina kaip pasisekimas. Jais betgi mes negalime remtis, nes 
mūsų dabartiniame gyvenime jie, palyginti, ir negausūs, ir ne
didelės apimties. Mūsų paskirties horizonte kol kas yra daugiau 
sutemų nei progiedrių. Irtis Lietuvos ateitin tenka savais irklais 
ir savais raumenimis. Mūsų burės, t.y. pradinis išeivijos entuziaz
mas, yra gerokai apdraskytos, ir jomis nebegalima remtis. Bet 
tai anaiptol nereiškia, kad turime nuleisti rankas ir pasilikti blaš
kymosi be nuovokos. Mūsų rankose tebėra irklai, tik reikia aiš
kios krypties, sutartinio ritmo ir pastovaus nusiteikimo irkluoti. 
Pradinis lenktynių entuziazmas turi tapti išlygintu darbu, einan
čiu ne iš pripuolamo užsidegimo, o kieto pasiryžimo. Jis turi pa
keisti visas ura — pastangas ir puoselėti pastovias vertybes, į ku
rias galėtų atsiremti netik išeivis, bet ir visa Lietuva.

Tokių d^hį^a visos&.sritysę.<,Teg!Į tikjnūsų kūrėjai telkia ’ 
savo talentus*^Vo^dėmesį, šiivo'^n'ė'rgiją1-' ties-potyriais dar
bais, o šie kalbės apie juos ir apie Lietuvą. Ne draugai ir ne prie
šai juos vertins, o jų pačių darbai laiko perspektyvoj atsijoti. 
Juk. pasak ŠiHėrio, darbas meisterį giria; ir kai musuose kartais 
įvyksta atvirkščiai, kyla gausybė kalbų, kuriose pranyksta ir pa
tys darbai lyg miglose. Garsiausiai kalbą kuriam laikui patrau
kia visų dėmesį savin, tačiau kai paaiškėja, kad garsas nepropor
cingas darbo vertei, išnyksta jie laiko tėkmėje, kuri viską atsi
joja. Tai tinka ir kultūrininkams ir visuomeninikams. Žmonės 
visur atskiria grūdus nuo pelų. Pvz. visuomeniniame veikime 
švysteli kartais vienas kitas veikėjas su dideliais planais, gražiai . 
pakalba ir dingsta . . . Tai lyg deklamacija. O reikia gi realių ir 
pastovių pastangų Deklamacijų laikotarpis jau atgyventas. Šiuo 
metu reikia visose srityse irkluotojų, sugebančių pastoviai irtis 
lietuviškos paskirties keliu. Pr. G.

Pasaulio Liet. Bendruomenės Valdyba, posėdžiavusi Toronte drauge su JAV LB Centro ir Kana
dos LB Krašto Valdybomis. Iš kairės dešinėn: sėdi: inž. dr. Nasvytis, St. Barzdukas, JAV LB 
pirm., J. Matulionis, PLB pirm., V. Meilus, KLB pirm., kun. dr. J. Gutauskas; stovĖ St. Staniškis, 
K. Grigaitis, B. Sakalas, Mariūnas, dr. J. Songailą, J. Kralikauskas, V. Vaidotas, P. Balčiūnas. 
Trūksta: KLB Krašto Valdybos narių J. Mikšio ir St. Juozapavičiaus. Nuotrauka J. Dyilaičio.

Tarptautinė dilema -1959
Gydytojai spėliojo, kad “lais-' ALMAIJS,

vintojas” J. F. Dūlias, tebeturįs mūsų bendrabarbio Niujorke 
visišką JAV-bių prezidento pa-j 
sitikėjimą, ilgiau šių metų ne
beišlaikys. ' Net JAV Valstybės

kūnais”, netikėtai pasitaisė, esą 
Vokietija galėtų .sueiti į konfe-

kianti užpildyti kūrybines tuš
tumas tėvynėj, nepasiekia Lie
tuvos. A. Rimkūnąs “Tiesoj” 12. 
17. skundės, jog 15-tais sovieti
nės santvarkos metais Lietuvoj 
t e bedrįs tam a neklausv ti partijos

Šitai gąsdino netik tremties po
litikus, bet ir imperijų premje
rus. Dulles politika kaikurių bu-

nė privers Kremlių “sudemok- 
ratėti”, pakeiti “pragyvenimo

sriautas šmeižtų, “paneigimų”, 
bjauriausių prasimanymų.. . Su

min. Dulles buvo -pagau- visu tuom tenka susidurti tary
biniams žmonėms;, dėlto tai, 

“mobilizavo 
betgi mažiausiai tai patvirtino, j prie jo pranašavimų. Svečias ’ darbo frontą prieš miesčionišku- 

" " jau, turbūt, buvo mo kaikurias tendencijas lifera-
. , , . ■ ■ - ■■ ■ - ■ ‘ ’

žuązinio nacionalizmo nuotaikas nfcL’irii Iru 77

vo laikoma “principinga”. Jo pa-j tas, kai Chruščiovo - Mikojano 
reiškimai, studijos, knygos — vyriausybė lanksčiai prisitaikė i partiniai politikai

Kažkada kritikavęs prez. F. D. 
Rooseveltą už mažų valstybėlių 
Europoj pripažiniriią ir palaiky- 

(“jos visad bus karų ir neri
mo priežastim” — sakė Dulles 
1941 m.),vėliau pats Roosevelto 
programą tęsė. Neseniai garan
tavęs, jog 'Vokietija tegali 
vienijama “demokratihiais

KAS NAUJO KANADOJE7
f .: ■ į.

Nedarbo klausimas iškilo visu Įsidėti prie specialios rinkliavos 
;ištrumu naujoj parlamento se- ■ nedarbui mažinti. Esą jo inicia
cijoj. Opozicijos vadai sutarti- į tyva suplanuota visos eilės na- 
nai puolė vyriausybę už nesiėmi mu statyba ant arkivyskupijos 
iną pakankamų priemonių ne- sklypų. Juose gyvens neturtin- 
darbo problemai išspręsti. Bu-igos šeimos, o pati statyba duos 
ves sveikatos min. Martin pa-į būriui žmonių darbo. Planas, ži- 
reiškė, esą šiuo metu krašte yra ------ ------'------ -------------
900.000 bedarbių. Darbo minis
teris Starr atsakė: naujausiais 
sausio mėn. duomenimis, esą 
749.886 asmenys, o pernai tuo 
pačiu laiku buvo 796.371. Tai 
darbo įstaigų duomenys, kuriuo
se yra tam tikras skaičius jau 
radusių darbą. Pagal statistikos 
biuro duomenis, 1958 m. gruo
džio vidury buvę 440.000 bedar
bių. Atstovas Martin pateikė 
1958 m. gruodžio 11 d. darbo įs
taigos duomenis — 574.237 be
darbių; palyginūs su darbo irų-* 
nisterio duomenimis, esą bedar
bių skaičius 1959 m. sausio mėn. 
padidėjęs 200.0u0. Vyriausybė, 
atsikirsdama primena, kad jos 
planas nedarbui mažinti jau pa-j Hali. 1956 m.' 
i upines-darbo 20.000 asmenų.

noma, neišspręsiąs nedarbo pro
blemos, bet paskatinsias visus 
daugiau susirūpinti darbo orga
nizavimu.

■»      Ill ..mil l Į I l>R , Į — H II..

Savaitės įvykiai
Sovietų “turisto” Mikojano v 

nuotaikoj, baigėsi šalto karo tont 
rencijoj Mikojanas pareiškė, es< 
karą, bet vyriausybė einanti pri 
traukits iš užimtos pozicijos. Jis : 
portui į Sov. Sąjungą, bet gavęs 
Eisenhoweris gi pasisakė perdavę 
rika norinti taikos, esanti pasiru 
mu tonų į sukalbamą laikyseną, 
kojanas, patyręs oficialiuose siu 
privačiuose klubuose, nebeskri- 
do į Floridą ir pasuko-Maskvon. 
Sugedus švedų b-vės lėktuvui, 
jis su palydovais laimingai nusi
leido Newfoundlande, kur galė
jo pernakvoti ir pamatyti slaptą 
amerikiečių laivyno bazę. Grį
žęs Maskvon Mikojanas perdavė 
Kremliui savo misijos duome
nis. Vak^ječiai laukia Krem
liaus reakffljos. Kol kas ji viešu
moje nepwodoma. Tik Mikoja
nas pareAė,-i kad Sov. Sąjunga 
norinti Ittrtų-’Vakarų konferen
cijos BerBmo reikalu ir sutin
kanti griežtai nesilaikyti nusta
tytos ultimatyvinės datos — ge
gužės 31 d. perduoti R. Berlyno

■ valdymą R. Vokietijai, jei prieš 
I tai prasidėsianti konferencija.
t

Vakariečiai tariasi
Nors oficialiai sovietų - vaka

riečių konferencija, dar nėra su
tarta, manoma, kad ji įvyks pa
vasarį galbūt . gegužės mėn. • ir 
būsianti augštų pareigūnų kon
ferencija. Vakariečiai jau taria
si bei rengia atitinkamus pla
nus, liečiančius Berlyną ir visą 
Vokietiją. Nebūdami tikri nei 
sovietų, paž^sis. nei konferen
cijos ^asisWmtiū,J xfckariėči< 
svarsto kokių "priemonių imtfc 
tuo atveju, jei sovietai laikytųsi 

t ~»vo Berlyno plano bei perduo
tų vakariečių priėjimo kelius 
komunistinei R. Vokietijos val
džiai, kurios' vakariečiai nepri
pažįsta. Čia iškyla blokados ga
limybė ir pakartojimas lėktuvų 
transporto, kuris sėkmingai vei
kė 1948^9 m. Dabar būtų sun
kiau juo pasinaudoti, nes R. Vo
kietijoj yra įrengtos lėktuvų ra
daro trukdymo stotys. W. Ul- 
bricht, R. Vokietijos komparti
jos gen. sekretorius, pareiškė, 
kad vyriausybė jau besiruošian
ti perimti iš sovietų V. Berlyno 
priėjimo kelių kontrolę. R. Vo
kietijos vyriausybė esą jau kon
troliuojanti visą susisiekimą su, 
Berlynu, išskyrus vakariečių 
įgulų tiekimo kelius. Ji esanti 
pasiruošusį nekliudyti vakarie
čių karinio tiekimo, jeigd jie re
spektuos R. Vokietijos suvere
numą ir tarsis su jos vyriausybe.

Palaužė streiką
Prez. Frondizi, atėjęs valdžion 

po sukilimo, nuvertusio Pero'no 
diktatūrą, rado krašto ūkį ka
tastrofiškoje padėty. Jis paren
gė planą krašto atkutimui, kurį 
priėmė politiniai vadai, bet pa
sipriešino darbininkų unijos ir 
peronistai. Pagal tą planą, pe- 
zas nuvertinamas, valstybės iž
do priedai kaikurioms* ūkio ša-

izitas JAV, prasidėjęs taikingoj 
i. Paskutinėj savo spaudos konfe- 
į amerikiečiai norį baigti šaltąjį 
ešinga linkme ir nesanti linkusi 
siūlęs panaikinti suvaržymus eks- 
tvirtai neigiamą atsakymą. Prez. 
is Maskvai pareiškimą, kad Ame- 
ošusi tartis bei atsakyti sukalba- 
bet nenori būti stumdoma. Mi- 

ogsniuose kietesnę laikyseną nei

1 koms panaikinami, užsienio ka
pitalo investavimas pramonėje 

Į skatinamas. Nežiūrint JAV $329 1 
mil. paskolos, gaminių kainos 
pakilo. Į tai darbininkų unijos 
ir peronistai atsakė streiku, sa
kydami, kad kraštas atiduoda
mas kapitalizmo vergijai. Pir
mieji pradėjo streiką valstybi
nės mėsos įmonės darbininkai — 
2.000 iš 9.000 protestuodami 
prieš valdžios nutarimą ją par
duoti privatinei firmai. Prie jų 
prisidėjo virš 100 unijų ir pa
skelbė gen. streiką. Prez. Fron
dizi, pasitikėdamas valdžios tvir 
tumu, išvyk o su vizitu į JAV, 
krašto valdžią paliko viceprezi
dentui ir kariuomeeni. Streiki
ninkai valdžios spaudimo neat
laikė ir grįžo į darbus.

. 60.000 šnipų armija,
V. Vokietijon atbėgo ’ komu

nistinės R. Vokietijos karinės 
žvalgybos viršininko pavaduo
tojas pulk. Įeit. Siegfrid Dom
browski. Spaudos atstovams jis 
pareiškė, kad R. Vokietijos ka- 
munistinė valdžia, rusų diriguo
jama, turi sutelkųsv60.000 šnipų, 
kuriųf 
joj, kiti — Prancūzijoj, Britani
joj, Ispanijoj, Italijoj, Norvegj- 
jo, Liuksemburge ir Belgioj. Jie 
priklauso trims tarnyboms: sau
gumo ministerijai, gynybos mi
nisterijos koordinatijos biurui ir 
pasienio policijos žvalgybos sky
riui. Saugumo ministerija turin
ti 13.000 pilnai apmokamų tar^ 
nautojų ir rūpinasi vidaus sau
gumu; koordinacijos biuras rū
pinąsis žvalgyba V. Vokietijoj 
ir V. Europoj; pasienio žvalgy
ba rūpinasi tik R. Vokietijos pa
sienio sritimis. Atbėgėlis dirbęs 
antrojoj tarnyboj ir atsivežęs 
visos eilės šnipų sąrašą, kurį per 
davęs Bonnos vyriausybei. Bėg
ti jį privertęs sukliuvimas vie
no jo šeimos nario su komparti
ja ir suėmimas vieno jam arti
mo asmens. Tai metę įtarimo še
šėlį jo paties asmeniui, ir jis pa
sprukęs prieš dvi savaites, o šei
ma kiek vėliau. Pulk. Įeit. S. 
Dombrowski prieš karą buvo 
komunistas, ilgokai laikytas Bu-: 
chenwaldo kone, stovykloj.

Boris Pasternak, sovietų No
belio premijos 'laureatas, gavo 
leidimą išvykti į JAV. Už 10 
dienų jis tikisi būti Niujorke; 
taipgi aplankys Čikagą ir San 
Francisco. Jis skaitys eilę pa
skaitų, bet negalės paliesti poli
tinių, ideologinių ir savo roma- 
n'o “Dr. Živago” klausimų, nes 
Kremlius draudžiąs;

Mikojanas.
gavęs ir kapitalistų pažadų, kai 
Valstybės Departamente jo pra
šymas įgalinti Sov. Sąjungai 
naujos ekonominės 'programos 
vykdymą, buvo atmestas. Miko
janas: “Kam gi skaudės, jei ir 

pa-

tūroj, mene, muzikoj, prieš bur- 

atskirų kultūrininkų tarpe
“Grynesnė’’ už Maskvą
Daugeliu atvejų Vilniaus val

dantieji elgėsi “komunistiškiau” 
nei Maskva. Jei šioj buvo skel
biama apie B. Pasternako išlei
dimą su paskaitomis užsienin, 
kaip gi gali prasidėti betkoks 
kultūrinis ryšys su LTSR, jei 
vietinė kompartija baidės 
“šmeižtų”? Ko bijotis, jei jie tei
sūs? “Šmeižikus” abiejose pusė
se geriausia priemonė nutildyti 
— abipusis ryšys.

Atrodo, kad visdėlto savita 
mintis Vilniuje, Kaune galima. 
Sakysim, nepatiko partijos laik
raščiui “Kauno Tiesa”, kad kau
niečiai, vietoj būręsi į partijos 
istorijai studijuoti būrelius, “be 
saiko, kur sąlygos leidžia ir kur 

svbei, bet slaptai veikęs sukilę-' valstybinės atsakomybės ir tesi- • ne, dedasi į būrelius svarstyti 
lių naudai. Už tai dabartinė Kū- į rūpina tik savo kišene. Esą ne- einamajai politikai”. O sausio 8 
bos vyriausybė pakėlusi jį gar- ■ žiūrint visko, galutinėj išvadoj, d., Vilniuje tarytum derinantis 
bės piliečiu. Be to, jo firmai Nor- Maskva arba Vašingtonas turįs su Niujorko Kultūrinio Ryšio su 

___  r_____.. . Lietuva iniciatorių pasiūlymais, 
Dėto tai “Free Europe” komi- buvo įsteigta keisto vardo “Lie-

būti 
rin-

sovietiniai piliečiai gyvens 
. togiai ir gražiai?”.

Kaip gi remti ideologinį
priešą?
Vieni teisino min. Dulles, kad 

savo “no” siekiąs tolimesnių so
vietų nuolaidų politikoj. Kiti, 
cituodami Chruščiovo pareiški
mą Leningrade, sakė, jog su 
“no” — ekonominiu spaudimu 
JAV-bės pavėlavę. Nikita šai
pėsi: “Nepajėgė amerikiečiai su 

j trukdyti mūsų sputnikų, nepa- 
Kūbos sukilėliams pagalbą jėgs ir dabar”. Prez. H. S. Tru- 

teikė McNaughton, buv. gyny- manas viešu straipsniu savo 
bos ministerio ir generolo sūnus, ruožtu priminė vyriausybei ne
oficialiai jis turėjo įgaliojimą;pasiduotispaudimui“individua- 
parūpinti ginklų Batista vyriau-! iinių kapitalistų”, kurie neturi

imti jai deramos vietos. Jei 
tūros reikalams esą skiriami mi
lijonai dolerių; reikėtų neuž
miršti ir fizinės kultūros, kurią 
puoselėti galėtų nauja sporto 
ministerija.

kul

John Yareinko, dabartinis On
tario porv. susisiekimo min. ne
seniai prisaikdintas, yra gimęs 
Wellande 1918 m. rugpįūčio mė
nesį, kaip antrasis 11 vaikų šei
moj, kurios tėvai buvo atvykę iš 
Ukrainos 1912 m. Savo vaikystę 
jis praleido Hamiltone besimo
kydamas.. Teisių mokslą jis bai
gė Toronto un-te fr Osgood Hali; 
su pagyrimo medaliu ir Robin- į 
son premija. Atlikęs karinę tar-! 
nybą pėstininkuose ėmėsi . _ 
katūros ir profesoriavd Osgood 

'1 - / '
i i is buvo deleguotas Europon ry- ,
l ’šium su vengrų pabėgėlių imi-! reikalingų sprendimo. Viena to-į 

. ,, . , . .. . 1 gracija Kanadon. 1958 m. i-------- į ’ -----
Darbo kongreso atstovai jtei- rennko tapo mįnisteriu be port-i susivienijimas. Dar nėra paskelb

can naujoji Kubos vyriausybė, į vyrauti planetoj, 
kurią Kanada jau pripažino, pa- iy. I veil 1 x V UI M V JUiU

vedusi pirkti ginklų Kanadoje.; tete Niujorke nebuvo rūpintasi į tuvos draugystės ir kultūros ry-
-------  ' “bent iki Dulles tebėra” savo ir * šių su užsienio lietuviais drau-

ŠAUKS VISUOTINĘ 
SANTARYBĄ

i visų jo padalinių ateitimi. Didy- į gija”. Be visos eilės profesorių, 
k,.-.,..—,__ ;sis komitetas gavo net naują pir-; joje randama net ir kan Stan-

e tai- Popiežius" Jonas’xXIII paskel- i mininką — buvusį JAV armijos Į kevičiaus pavardė.- Pirmininku 
Idvo ibė šauksiąs visuotinę santarvba. i pašekretorių A. S. Alexander, j “išrinktas” senas komunistas P. 

Paskutinė visuot. santaryba įvy-i Kaikurie gyvenimo tėvynėj j Ratomskis, jau buvęs “kultūri- 
orov vvriausvbėslko Romoje 1870 m. Per’tiek lai- i stebėtojai drįso tvirtinti kad is-lnių ryšių su užsieniu draugijos 
P - J ko atsirado visa eilė problemų, eivijos intelektualų kūryba, šie-i pirmininkas .

‘ cnronrhmn *

gracija Kanadon. 1958 m. Ya- lįįM — ; A. A. IGNAS ŠEINIUS

TRIJŲ VALDYBŲ ŽODIS

kė vyriausybei tradicinį savo 
metinį memorandumą, prašantį:

felio, o vėliau gavo dr. W. Dy-Ita neĮ santarybos vieta, nei da-
. . mond susisiekimo min. portfelį, ta. Sis popiežiaus užsimojimas

pakelti senatvės pensijas iki $7a Ontario parlamente jis atstovau-
mond susisiekimo min. portfelį

ir ja mokėti nuo 65 m. amžiaus; 
padidinti šeimų priedus; remti 
namų* statybą, įvesti pilną svei
katos apdraudą. garantuoti mi
nimumą valandinio atlyginimo

.ja Toronto Bell woods apylinkę, 
■kurioje 1951 m. nurungė komu
nistų atstovą, Ontario kompar
tijos šefą, A. A. McLeod, atsto- 

.. . ,n , . . ,x j vavusį tą ajylinkę 9 metus.$1.2a ir 40 vai. darbo savaitę; pa-1 1 J
didinti laisvas nuo pajamų mo-1 • **
kesčių sumas įskaitant gydymo . Sporto ministeriją siūlo steig- 
ir vaistų išlaidas, sumažinti par-1 ti konservatorius O. W. Weichel 
dąvimo mokesčius. Kaip išlygi- • iš Waterloo-Nord, buvęs žymus 
nimą. Darbo Kongresas siūlo pa- ■ beisbolo žaidėjas. Pasak jo, Ru- 
didinti bendrovių mokesčius, 'sija ir kt. kraštai finansuoja sa-

* * įvo sportininkus, o Kanados vy-
Kardinolas Leger paskelbė ga i riausybė ne. Tai esą apsunkina 

nytojini laišką, kviesdamas savo I dalyvavimą tarpt, sporto rung- 
arkivyskupijos tikinčiuosius pri-itynėse, ir Kanada nepajėgia už-

Stockholme sausio 15 d. mirė 
ta. Šis popiežiaus užsimojimas rašytojas Ignas šeinius, sulau- 
laikomas didžiai reikšmingu, ir; k?sv beveik 70 metu. Tikroji’ jo 
juo susidomėjo visos krikščionių !.pavardė _ Jurkūnas, kilęs iš 
konfesijos. Įšeiniūnų k. Ukmergės apskr.

Mokslus ėjo Vilniaus gimnazi
joj. Kauno Saulės mokytojų se
minarijoj, Maskvos un-te. Nuo 
1915 m. jis dirbo lietuvių šal
poj, buvo prisiųstas į Stockhol
mą informuoti apie lietuvių 

; būklę. Atsikūrus nepriklauso- 
rašty esą įtrauktos, tačiau tų at- mai Lietuvai, Šeinius buvo pa- 
stovybių wadovu titulai būsią skirtas diplomatiniu atstovu 
nebe įgaliotas ministeris bei am- Skandinavijos kraštams ir Suo- 
basadorius, bet tik “reikalų ve-;mitai; gyveno Stockholme nuo 
dejas”, itališkai “gerente gli af-j 1923-1927 m. Išėjęs iš diplomati- 
fari”, prancūziškai “charge d’af-'nės tarnybos ir grįžęs Lietuvon 
faires”. i buvo pakivestas “Lietuvos Ai-

konfesijos.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
VATIKANE, 

kaip ir Lenkijos ambasada, pa
sak katalikų spaudos agentūros 
pranešimo, naujajame, dabar 
spausdinamame Vatikano met-

do” redaktorių. Užėjus sovieti
nei okupacijai Šeinius perėjo į 
Vokietiją, pabuvo porą dienų 
Gleisgarbeno pabėgėlių stovyk
loje, o iš čia per Berlyną išvyko 
i Stockholmą, kur vėl gyvai reiš
kėsi švedų gyvenime bei spau
doje. Čia paskelbė Lietuvos rei
kalu straipsnių, knygučių ir ro
maną Raudon, potvynis ateina.

Lietuvių literatūroj Ig. šei
nius pradėjo dalyvauti nuo 1910 
m. Žvmieji jo kūriniai: “Kupre
lis”, “Vasaros vaišės”, “Bangoms 
siaučiant”, ■ “Siegfrid Immersel- 
be atsijaunina” ir kt.

Ig. Šeinius paliko žmoną, sū
nų, marčią ir anūkus. Visi jie 
gyvena Švedijoj.

PLB Valdyba. JAV LB Cent
ro Valdyba ir Kanados LB Kraš
to Valdyba, susirinkusios 1959 
m. sausio 24 d. bendro posėdžio 
Toronte, Kanadoje, ir apsvars
čiusi aktualiuosius Lietuvių Ben 

jdruomenės klausimus ir reika
lus sutarė:

1. Pabrėžti Lietuvių Bendruo
menės uždaviniu ir siekimų pras 
mę ir reikšmę. Tai yra kova dėl 
Lietuvos laisvės bei nepriklau
somybės ir tautinės dvasios bei 
gyvybės išlaikymas.

2. šiems tikslams siekti rei
kia visų lietuvių jėgų, pastangų 
bei pasiaukojimo. Lietuvių Ben
druomenė tvarkydamosi demo
kratiniais principais jungia lie
tuvius tautinio solidarumo pa
grindu ir kviečia visus joje ak
tyviai reikštis.

3. Nesikišdama į lietuvių po
litinių srovių tarpusavius san

tykius, Lietuvių Bendruomenė 
(tačiau apgeilestauja laisvinimo

pastangų susiskaldymą, žalingai 
taip pat- atsiliepiantį Bendruo
menės gyvenimui bei darbui, 
pasisako už reikalą turėti vieną 
Lietuvių Tautos vardu kalban
čią politinę vadovybę ir sveikin
tų politinių veiksnių konsolida
vimąsi šia linkme.

• 4. Posėdyje buvo aptarti Kul
tūros Tarybos sudarymo pagrin
dai. Spaudos Dienos įvedimas 
Tėvynės Bibliotekos kūrimas 
lietuviškai nekalbančių lietuvi’- 
organizavimosi galimybės, PLB 
Valdybos leidinio bei biuletenio 
ir kiti reikalai.

5. Pabrėždamas finansų reikš 
me gyvybiniams LB reikalam 
atlikti, posėdis skatina visus LT- 
dalinius ir organus kreipti rei 
k i amą dėmesį i tautinio solida
rumo inašų telkimą iš kaip gali
ma didesnio lietuvių skaičiaus 
ir kitus pajamų šaltinius.

PLB Valdyba,
Kanados LB Krašto Valdyba. 
JAV LB Centro Valdyba.
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RELIGINIAME PASAULYJE
'^-A/ Krikščioaių vienybės savai-! “Viečerni Nowini-”. Esą krikš- 

•; oktava sausio Į8-25 -d. viso- čionių ir mahometonų kalendo
se ka^ąj^ų ^bažnyčiose., buvo riai pilni švenčių, per kurias 
skirta atitinkamoms- Įnąldoms. | žmonės lanką šventoves, vie- 
Vieny-bės mintis yra judinama nuolynūs ir sugaištą perdaug 
Vi?psę įri^Čięįiijos. šakose. Tuo laiko net darbymečių metu, 
ręikąlu popiežius Jonas XXIII' Laikraštis siūlo tąs “begėdiškas 

encikliką, kuri netrukus. tradicijas” panaikinti ir pakeisti 
bus-paskelbta. Jau kalėdinėj sa-j “sveikomis ateistinėmis tradici- 
yio>..kalboj jię šiltais žodžiais jomis” 
kreipėsi į atsiskyrusius brolius 
ir jo kreipimasis buvo palankiai 
priimtas ypač ortodoksų patriar- džiausią pasisekimą Paryžiuje, 
cho-'Atėnagoro. I Kdnstajitirto- TT*’ »------

-poly - Istambule. Pagal statis-

i

* Jėzaus teismas”, draminis 
Diego Fabbri veikalas, turėjo di-

Koegzistencijos metai
Kam rūpi pavergtųjų laisvės laikydamos tokius santykius, moktų taip pat kalbėti pagal 

Kremliaus norą. s
Nusiminti nėra ko
Čia suminėti faktai rodo ko

egzistenciją toje srityje, kuri iš 
esmės yra nepolitinė. Tai neabe
jotinas laiko dvasios ženklas, 
kuris įspėja būti pasiruošusiais 
patirti dar nemalonesnių daly
kų grynai politinėje plotmėje, 
kurioje mažiau paisoma morali
nių principų. Kremliaus “naujo
ji” bažnyčios politika buvo pra
dėta 1954 m. tuoj po to, kai 
Chruščiovas perėmė Sov. S-gos 
kp pirmojo sekretoriaus parei
gas ir pasmerkė “mokslinės an- 
tireligijos propagandos klaidas” 
(1954. XI. 10.). Nuo tada paskli
do Vakaruose Įsitikinimas apie 
“pasikeitimus” religinėje srity
je, įgalinęs dabartinį “bendra
darbiavimą”. šita kelerių metų 
laiko perspektyva leidžia paly
ginti ligšiolinius koegzistencijos 
vaisius.

Pasmerkęs “administracinių 
priemonių” naudojimą antireli
ginėje kovoje, Chruščiovas jos 
neatsisakė, bet reikalavo ją 
veiksmingiau vesti. Pastaruoju 
metu Sovietų spauda ir radijas 
vęl sustiprino “kiek užmirštą” 
prieštikybinę ir priešbažnytinę 
propagandą. Prieš ketvertą me
tų Vakarai Chruščiovo “naują
jį kursą” vertino paprastu “švy- 
tuoklinės” politikos ėjimu, ta
čiau, kaip dabar matome,.tas jų 
visai neatbaidė už abejotinės 
vertės kontaktus mokėti augštą 
politinių nuoląidų kainą. Čia ir 
glūdi mūsų nepasitikėjimo ko
egzistencija šaknys. Koegzisten
cijos vardan Vakarai nesistengia 
padėti pavergtiesiems jų kovoje 
už laisvę, bet siekia trapaus san
dėrio dabartinio status quo 
grindų.

Ar tai reiškia, kad mūsų 
sistatymas koegzistencijos at
žvilgiu turi būti neigiamas? Ne. 
Apgailestaujant Vakarų inicia
tyvos stoką ir neryžtingumą, bet 
koks pajudėjimas iš stovinėjimo 
esamoje padėtyje turi būti svei-

TORONTO
J apylinkės valdybą pirmam 

kandidatui J. Karkai dėl svei
katos nesutikus įeiti, vietoje pa
sitraukusio vald. nario inž. P. 
Lėlio pakviestas antrasis kandi
datas Stp. Pusvaškis. ,

Mr. Allan Grosman, MPP, yra 
vėl išrinktas St.Andrew apylin
kės kandidatu busimuosiuose 
provincinio parlamento rinki
muose.

Atstovybės Vatikane 
klausimui

sukakties minėjimas 
pereitą sekmadienį tesulaukė 
vos apie 250 dalyvių. Matyt, per
daug buvo tą dieną susirinkimų. 
Buvo įrengta ir Jankaus parodė
lė. Minėjimą atidarė MLB D-jos 
skyriaus pirm. L. Tamošauskas, 
pakvietęs atsistojus pagerbti at
minimą kovotojų dėl Klaipėdos 
krašto laisvės. Po to sveikino 
gen. kpnsulas min. V. Gylys ir 
KLB Krašto Valdybos vicepirm. 
dr. J. Sungaila. Apie Mažąją 
Lietuvą ir Jankų plačiau kalbė
jo niujorkietis evangelikų ku
nigas dr. Dagys. Meninėje daly
je, kurią pravedė J. Simanavi
čius, pasirodė sol. V. Žemelytė, 
V. Bigauskas ir stud. D. Meilu
tė, perskaičiusi vieną Jankaus 
eilėraščių. P. Orentienės baleto 
studija, susirgus net trims šo
kėjoms, nepasirodė.

TLCh. “Varpo” koncertas-balius 
pereitą šeštadienį praėjo su di
deliu pasisekimu.

Pradžioje buvo koncertinė da
lis. Ją išpildė pats choras, sol. V. 
Verikaitis, o pabaigoje ištrauką __________
iš “Aidos” dar ir, sol. St. Maša- j klausta. Pirmininkaujantis tik 
laite su L. Januška. Koncerto paprašė plojimu pritarti Vatika- 
programa buvo gana plati ir įs- nuį sįųsimo rašto tekstui. Ar vi- 
pūdinga. Pradžioje išpildyta ke- siems‘ atrodė tiksli jo redakcija, 
lėtas lietuviškų, o toliau pašau- nebuvo progos pasisakyti. Ly
tinių autorių kūriniai. Akompa- gįai nebuvo pasiūlyta pasisakyti 
navo Mario Bernardi. (dėl kalbėtoiu informaciiu ar Da-

Po
švenčiantį chorą pasveikino apy, nimų. O buvo ko klausti. Net du 
linkės'pirm. Senkus, įteikdamas iš kalbėtojų nuporino, kad Vati- 
dovaną — $200 čekį. Toliau svei- (kanas jau siunčiąs savo delegatą 
kino choro krikštatėvis p. Straz- į Maskvą, bet niekas negavo pro 
das, kuris taip pat įteikė savą gos pasiteirauti, iš kur ta sensa- 
dovaną $50 ir pakvietė visus da
lyvius suaukoti choro reikalams, 
o paskiau perėjo per stalus su 
aukų lapais. Tuo būdu tą vakarą 
buvo išviso surinkta $621. Cho
ro vardu sveikinusiems padėko
jo seniūnas Al. Kuolas.

Po koncerto ir oficialių svei
kinimų sekė tikrai smagus ba
lius. Dalyvių buvo apie 500.

byla, Begalėjo džąugtįs praėju- nesiriboja grynai religiniais 
šiųjų 1958-tųjų metų tarptauti- klausimais, bet daro nutarimus, 
nės politikos raidai kaip ji atro- kuriais siekia paveikti savo 
dė iš laisvojo pasaulio perspėk-1 kraštų vynausytį 
tyvos. Vakarų, pirmoje eilėje Į užsienio politikai ] 
Amerikos, vyriausybiniuose ir me. Ta linkme up] 
visuomeniniuose sluogsniųose' asmenų esama pačiose 

siose vadovaujamuose 
būtent, Pasaulinėje ba 
deracijoje ir Liuteronų Įkonfe- 
deracijoje.

Pernai Otavoje Kanados jung 
tinių bažnyčių tarybos visuoti
nis suvažiavimas nutarė prašyti 
Kanados vyriausybę pripažinti 
Kinijos komunistų režimą ir pa- 

įsisakyti už jo priėmimą į Jung
tines Tautas. Tokį patį nutarimą 
priėmė 500 Amerikos protestan
tų atstovų Cleveland© suvažia
vime, Jame pabrėžta, kad Vaka
rai turi rasti koegzistencijos ga
limybių ir nutraukti priešiškus 
veiksmus (įdomu, kokius?). Va
karų politikams taipgi patarta 
liautis “moralizuoti”. Pareikšta 
nuomonė, jog Kinijos komunis
tinio režimo pripažinimas įga
lintų bendradarbiavimą tarp Ki
nijos ir Amerikos bažnyčių. 
Abiejuose suvažiavimuose da
lyvavo Pasaulinės bažnyčių fe
deracijos ir Liuteronų konfede
racijos atstovai, tarp jų ir Ame
rikos jungtinių bažnyčių pirmi
ninkas dr. Franklin C. Fry. Už 
Vakarų ir Rytų bendradarbia
vimą labai aiškiai pasisakė mi
nėtos konfederacijos vykdomo
sios tarybos sekretorius Carl E. 
Lund-Quist, kuris pareiškė susi-

visuomeniniuose 
dar labiau pasinešta nuolaidų 
keliu. Atsipalaidavimas nuo mo
ralinių įsipareigojimų paverg
tiesiems yra faktiška nuolaida 
sovietams. Lygiai tokia pati nuo 
laida yra ir mėginimas visiškai 
nurašyti emigrantus, kiek jie 
yra laisvajame pasaulyje paverg 
tųjų tautų kovojančioj i dalis. 
Lietuviškąją visuomenę šiapus 
geležinės uždangos papildomai 
buvo sukrėtę neramios žinios iš 
Vatikano.

Visa tai mumyse būtų kiek 
mažiau kartėlio sukėlę, jeigu iš 
karto būtume įžvelgę, jog tai 
buvo koegzistencijos metai. Tie
sa, to žodžio nemėgti turime pa
grindo. Tačiau bergždžia koeg
zistenciją neigti, nuo jos atkal
binėti, vaidinti nelaimių prana
šus, kai ji jau akivaizdus faktas. 
Ne mūsų valia apsprendžia nū
dienį pasaulinį vyksmą, todėl 
nenuostabu, kad prieš savo valią 
jau esame koegzistencijoje. Be
lieka drąsiai žvelgti tikrovei į 
akis įdėmiai stebėti koegzisten
cijos vyksmą ir vaisius.

Vienas koegzistencijos 
pavyzdys
Labiausiai netikėta ir nelauk

ta, bet labai aiški koegzistenci
ja vystosi religinėje srityje. Įdo-

Vein Hebertot teatre jis buvo 
statytas 300 kartų. Gruodžio 

tintus duomenis, šiuo metu krikš; mėn. jis buvo perkeltas į didžiu- 
čkfhių yra Europoje: 235 mil. liūs sporto rūmus, kur dalyva- 
katalikų, 131 mil. ortodoksų, 115 vo 7 000 Paryžiaus universiteto 
mil protestantų; Azijoj: 32 mil studentų. Po spektaklio įvyko 
katalikų,-!3,5 inil ortodoksų, 17 procesija į Notre Dame kated- 
mįl protestantų; Amerikoj: 208 _ ’ ’ ’ --------  ’ " *
mil. katalikų, 800.000 ortodoksų, 
104 mil protestantų; Afrikoj: 
23,5 mil. katalikų, 8 mil. orto
doksų, 10 mil. protestantų; Oke
anijoj: 3 mil. katalikų, 50.000 
ortodoksų, 7,5 mil. protestantų.

* Įvairių tikybų sugyvenimui 
skatinti Izraelio valstybėje ir ki
tur yra įsteigtas specialus ko
mitetas, kurin įeina apie 100 žy
mių izraelitų: Jis jau paskelbė 
pirmąjį atsišaukimą, pasirašytą 
Benjamino * Mazar, Jeruzalės

- universiteto rektoriaus. Komite
tą pasveikino katalikų patriar
chas Jeruzalėje per savo gen. 
vikarą mons; Vergani, Izraelio 
resp. prez. Ben Zvi, filosofas M. 
Buber ir kt. '

★ Vyskupams anapus gel. už-
damgns nebuvo pristatyti oficia- moms paštu; apie 1.000 asmenų 
lūs laiškai, kviečią juos daly- pranešė pasinaudoję, pamoko- .
vauti tarpt. eucharistiniame mis 1958 m. ir buvę priimti i. Anksčiau krikščioniškosios baž- 
kongrese Miunchene 1960 m. {vietines katalikų bendruome- nyčios Vakaruose neieškojo kon 
Liaškai buvo pasirašyti Miun- jnes; 5.000 asmenų pasinaudoję ] taktų su bažnyčiomis pavergtuo- 
cheno kardinolo Wendel. Jie : korespondencinėmis pamokomis !se kraštuose. Apie “šviesą iš Ry- 
grįžo su užrašu: neįmanoma per (ir suėję į kontaktą su vietiniais {tų” galvojo tik pavienės išimtys,, 
duoti. Reiškia sovietiniai paštai! katalikų ' kunigais bei pradėję kaip ■ vokiečių pastorius Nie- 
nepriėmė. Tokie kvietimai buvo' tvarkyti atsivertimo reikalus. Jmce’ler. Kai 1952 m. po Hano- 
išsiuntinėti viso pasaulio kat. [■ * Maskvon išvydo kun. Louis

F. Dion, asumpcionistas, buvęs 
Worcester, Mašs:, JAV, kolegi
jos ekonomas. Jis aptarnaus ka
talikus, dirbančius JAV ir kitų 
kraštų at§tqvybė^Įįr naudosis 
šv. Liudviko bažnyčia, kurią ap-

rą, kur buvo suorganizuota šven 
toli valanda. Prieš 40 metų Pa
ryžiuje tai nebuvo įmanoma.

* Pamaldų lankymas sekma
dieniais pasiekė rekordą JAV 
1958 m. Pagal Gallup instituto 
duomenis, vid. vakaruose ■ pa
maldas lankančiųjų skaičius bu
vo 54%, rytuose 52%, pietuose 
51%, tol. rytuose 3Ž>%. Moterys 
sudarė 55%, vyrai 45%. Katali
kai pralenkė protestantus lan
kymo reguliarumu 74% prie 44 
%. (Britanijoj tik 14% suaugu
sių protestantų lankp pamal
das). - . * _

* Atsivertimų skaičius Brita
nijoj tebeauga. 1958 rh. lapkri
čio mėn. katalikų informacijos 
centras Londone įrašydino 800 
kandidatų pamokoms, siunčia-

miu žinių šiuo klausimu nese- žavėjimą, jog Gdynėje įvyku-
— . . «■» n «TArl w.Anmwm r\o’TIATTnil 1

niai paskelbė akylas ir gerai .in
formuotas protestantų religinio 
gyvenimo stebėtojas estas A. 
Habakuk (žr. Stockholms - Tid- 
ningen Eestlastele 1959. I. 8.). 
Per pastaruosius 1958-jų metų 
mėnesius — rašo autorius — Va
karų ir Rytų krikščioniškųjų 
bažnyčių bendradarbiavime pa
sirodė nerimą keliančių ženklų.

šiame vad. mažumų bažnyčių 
suvažiavime dalyvavo ir paverg
tosios Estijos ir Latvijos protes
tantų vyskupai. Ryšium su tuo 
jis rašo: “Faktas,'kad šie atsto
vai pirmą kartą .dalyvavo tokia
me suvažiavime, atrodo tikrai 
viltingu žingsniu gera kryptimi. 
Nevisuomet buvo lengva palai
kyti ryšius su mūsų krikščioniš
kojo tikėjimo bendrininkais Pa
baltijy, bet mes tikime, kad ruo
šiamos naujos galimybės, o atei
tyje mūsų santykiai taps glau-

pa

nų-

I
apsvarstyti ir Toronte pereitą 
sekmadienį buvo sušauktas vie
šas susirinkimas LNamuose. 
Šaukiamas jis buvo ABN, Tal
kos ir šaulių vardu. Kalbėtojais 
buvo numatyti: gen. konsulas V. 
Gylys, vilniečių, ABN ir Talkos 
atstovai. Susirinkime betgi ne
pasirodė vilniečių atstovas. Kal
bėjo gen. konsulas, p. Paršeliū- 
nas ir dr. Kaškelis, kuris patei
kė ir rezoliuciją. Kas kieno var
du kalbėjo, nebuvo paaiškinta. 
Susirinkimui, vadovavo V/ Ri- 
mas-Plukas, pasisakęs, jog esąs 
kviestas Talkos ir ABN. Susirin
kusiųjų, kurių buvo per šimtą, 
nei vienu klausimu nebuvo atsi-

Mario Bernardi. j dėl kalbėtojų informacijų ar pa-
koncerto, šeštas metines prašyti iš jų papildomų paaiški-

cinga žinia. Ištikrųjų gi tai “Vie
nybės” paskutiniojo nr. bulvari
nė geltona antelė. Kas spaudą 
seka, žino, kad iki 1955 m. Mask
voje JAV atstovybėje buvo ka
talikų kapelionas, laikydavęs pa 
maldas visiems katalikams diplo 
matinio korpuso nariams. Kai 
JAV nedavė vizos Maskvos pat
riarcho atstovui, Kremlius išva
rė iš Maskvos tą kapelioną kun.L t , VU —----- -

Jaunesniųjų ateitininkių Bissonette. Dabar JAV sutiko
susirinkimas duoti laikiną vizą archieriejui

dėsni ir įkvepiantys . Šitas augs įįnamas. Daugiau dėmesio tū
tas Liuteronų bažnyčios asmuo Uiiuc ----- -------------------------------------------------- -

1 priminė, jog konfederacijos pa- ver^įa Chruščiovą ir jo bendrus gai gražus gausiu narių dalyva-: honas kun. Dion dabar ir išvyko 
veryjė. įvykusio Liuteronų baž- _ . - ' 7 ~ . i j____** j-------- ---- — — -- r----- ? ” .......

nyčios pasaulinės konferencijos m*s liuteronų bažnyčiomis^ bei Vakaruose paspirties, kurios nėję programoje, kurią sudarė 
suvažiavimo atrodė bus galima grupėmis, ir nurodė, kad vis- 
pasiusti liuteronų delegaciją į]kas daroma, kas įmanoma, to- 
kraštus už geležinės uždangos,! kiems santykiams išplėtoti 
tai konfederacijos, pirmininko . (PĮ& _LUtheriscljfe^ Rundschau 3, 
vysk. Hans Lilje pareikštas no- 1958-59, 304-30^7^ ;

vienas pastorius Į)uvo teismo tarnauja kun. Butaravičius. Iki ras joje dalyvauti buvo sdtiktas _ x _ -------- 1- -
nubaustas 10 d. kalėjimo ir $50 šiol, nesant kapeliono, atstovy- su nusistebėjimu.’ Net pačiais gę. šių metų pradžioje Danijo-; koegzistenciją lems pavergtųjų Gustainytė, V. Juozaitytė, R. 
uz tąį kad remdamasis profesi- bių tarnautojai* naudojosi kun. koegzistencijos “medaus mene Įje, Nyborge, įvyko Europos pro- tautų rezistencija komunistinės Kryžanauskaitė, K. Krūminaitė, 
nės paslapties teise atsisakė liu- B. paslaugomis tik būtinais at- siais” (autority be abejo, turi testantų bažnyčių suvažiavimas, diktatūros pražūčiai ir vakarie- A. Kauliūtė ir V. Liuimaitė.

išsiuntinėti viso pasaulio kat. 
vyskupams.

* Profesinės paslapties teisė 
JAV jau pripažįstama ir kuni-. 
gams • bei pastoriams. Ikišiol, kai « • j • f i n • • V •

tas Liuteronų bažnyčios asmuo
praėjusį sekm. Prisikėlimo par. Borisui, sovietai sutiko įsileisitTklliailiao. UVlll'---- - vv*. ------------------------------- JT -- ---------------------- * — - ------------ e -

rime skirti priežastims, kurios muzikos studijoje buvo ypatin- kitą kapelioną. Naujasis kape-

le^ga palaikyti rysms su viso- grįebtis “aujumų” ir jais alūne- vimu ir plačia programa. Meni-I

suvažiavimo atrodė bus galima .grupėmis, ir nurodė, ~kad vjs’ jau£ia neturį krašte. Kitais žo- eilėraščių deklamavimas, paša-J
.* džiais: nors iš laisvojo pasaulio kų sekimas, mįslių įminimas ir.
išplėtoti perspektyvos padėtis atrodo vis ] spontaniškas humoro bei muzi- į

ą labiau beviltiška, vilties nenų-1 ko? įpynimas, ypačiai pasižymė- 
! stoti įpareigoja pavergtųjų ve- jo A. Bušinskaitė, E. Caplikaitė, 

Tie santykiai jau toli pažen-.; damas pasipriešinimas. Prieš B. DilkUtė, G- Dubininkaitė, L.

dyti vienos poros skyrybų byloj, vėjais, envdami užmegzti arti- mintyje 1956 m. pavasari) nebu- Kvietimus jame dalyvauti pasi- čių nuolaidžiautojų gėdai. —
1 '*• ‘ •• i i 1 1 • 1 J • » v.. - • 1 J _ J. T * _ _ Y • T J  _ „ J ' v- • __ _ ' ■  : _ — T. • _ J. * * _ _ __ . _ __ _____ ___kurią jis buvo bandęs sulaikyti, mesniūš. ryšiĮiitkadr'šis’^eįkliū-* vo pasiekta tokių šiltų santykių rašė pavergtosios Estijos vysk. 
Šį. pabauda visuomenėje sukėlė tų už. ryšių palaikymą su užsie- . tarp Rytų ir Vakarų bažnyčių, ;Jaan Kiivit, po jo sekė vokiečių 
pasipiktinimą, ir valdžia paža- niečiais. {kaip 1958 m.
dėjo pakeisti įstatymą. Teismo * Tikras komunistas gali eiti i A. Habakuk atkreipia dėmesį

sumetimais, į tai, kad Vakarų bažnyčios, pa-
(įėjo pakeisti įstatymą. Teismo
sprendimas sulaikytas.
i* Tėvynės gerovei esą labai r____ ______________x x

kenkia religija — skundžiasi gandos šefas G. Eisler: “Laikau 
bulgarų komunistų laikraštis save tikru materialistu, bet tai

5 ’ r -t ’y v »-

bažnyčion > grožio 
pareiškę Rytų Vokietijos propa-

įvairus siuntiniai
į į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą 

Lenkiją ir U.S.S.R.
• IŠ KANADOS:
; -Siunčiome Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 
reikmenų įvairius siuntinius.
* Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų
ir įvairių kitų prekių. ,

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

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

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

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagos, maistą ir t.t.

10
10

kitų

J. Vidzgiris (ELI).

20 kg. cukraus ............$21.85
20 kg. taukų ................$39.60
20 kg. ryžių..................$24.45
20 kgl sviesto .......... $53.45

$2.50)

kg. cukraus ........... $13.22
kg. taukų .. .. $22.60 .
kg. ryžių .................... $14.80

10 kg. sviesto .............. $31.94
(| Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg.

SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 
ir kojos) įskaitant visus mokesčius — j Europą............ .........   $175.00

į Aziją.....................   $182.00

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

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

Gyveną ne ,Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningos.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
.CENTRINE ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jurotfi*.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-531 S. Ponia M. VenzkevKienė.

DARBO VAIJLNDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vaL 
ryto flci 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. Kalūza

man nekliudė lankytis dievna- 
miuose... Esu girdėjęs juose 
keletą labai gerų koncertų ir da
bar juos mėgstu .... Haendelis, 
Bachas, Beethovenas priklauso 
prie didžiausių kompozitorių ... 

j Tikras materialistas gali klausy
tis geros klasinės muzikos-kon- 

(certo neatsižadėdamas savo ma
terializmo”.

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko, 

česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Pearles yra mažos, be kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi Savyje 
Salicylomide, kuris yra žinomas kaip pa- 

! lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ii 
• reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikos. Daryk, ką tūkstančiai 
doro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai pa
daręs.

jvysk. Liljė ir pasaulinės federa- 
{cijos atstovas. Autoriaus žo
džiais, Vakarų krikščioniškųjų 
bažnyčių laikysena juo skaudes
nė, kad. dabartinis popiežius Jo
nas XXIII atrodo norįs atsisa- 

'kyti savo pirmtako Pijaus XII 
nuoseklios antikomunistinės po
litikos. Tuo tarpu iš pavergtųjų 
kraštų bažnyčių vadovų Krem
lius reikalauja parodyti Vakarų 
krikščionims,, jog tikėjimas Sov. 
Sąjungoje' nepersekiojamas ir 
bažnyčia laisva. Antai, pernai 
vasarą estų vysk. Kiivik, viešė
damas Vak. Vokietijoje laikraš
tininkams pareiškė, kad jo kraš
te bažnyčia laisvai veikianti.

Kremlius domisi Bažnyčia 
kaip savo užsienio politikos įran 
kiu, tačiau Vakaruose to nesu-j 
prantama ar, galbūt, nenorima 
suprasti. Tuo būdu pernai — ] 
baigia straipsnį autorius, —I 
Kremliaus bažnyčios politikai' 
pavyko suvedžioti Vakarus, tar-į 
si bažnyčių atstovai iš anapus į 
galėtų pasakyti tai, ką jie mano. Į 
Ten tuo tarpu tiesą sakyti reikš
tų kankinystę ir ne vienas iš 
Vakarų atsidūręs jų vietoje iš-

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Dalis jaun. at-kių dalyvaus 
Hamiltono moksl. at-kų ruošia
moje šventėje vasario 8 d.

Kanados gudų sąjunga . 
sausio 24 d. minėjo savo gyvavi
mo dešimtmetį. Buvo suruoš
tas priėmimas King Edward 
viešbuty, The Elizabeth Room.

Gudų sąjungos skyriai dabar 
yra Toronte, Hamiltone, Sudbu
ry, Londone, Oshawoj, Montre- 
aly, Winnipege ir kt. Iki 1954 m. 
sąjunga leido ir laikraštį “Bela- 
ruski Emihrant”. Jis sustojo dėl 
finansinių nedateklių. Sąjunga 
yra išleidusi ir keletą politinių 
brošiūrų, organizuoja gudų mo
kyklėles, Toronte turi kredito 
kooperatyvą ir pravoslavų pa
rapiją.

į Maskvą. (Apie tai dar žiūr. 
“Religiniame pasaulyje” 2 psl.) 

j “Vienybė” jį apšaukė “apaštališ- 
( kūoju administratorium Sovietų 
• Sąjungai”(!), o torontiečių in
formatoriai — popiežiaus dele- 
gatu. % . '. .■I'. — ;

Ir daug kitų informacijų bu
vo labai netikslių, poleminių ir 

: nežinia kam reikalingų. Kam 
■ pav. buvo reikalinga teigti tokį 
: išmislą, kad popiežius esąs pa
skyręs Vilniaus vyskupą lenką? 
Balstogėje ištikriįjų yra dvasiš
kis, kuris save laiko Vilniaus 
arkivyskupijos valdytoju, bet 
tai tik velionio arkivyskupo Jal- 
brzykowskio įpėdinis, kuris ir 
valdo dalį Vilniaus arkivysku
pijos, likusios dabartinės Len- - 
kijos ribose. Visą gi vyskupiją 
valdo apaštališkasis administra
torius vysk. J. Steponavičius. 
Liūdna klausytis tokių “infor
macijų”. Gaila, kad kiti du kal
bėtojai nepasekė savo trečiuo
ju kolega p. Paršėliūnu. Gali 
kas ir su jo išvedžiojimais nesu-* 
tikti, bet niekas nesakys, kad jis) 
nebūtų parodęs noro problemą 
iš esmės ir šaltai, pasvarstyti. ; 
Susirinkimas tam ir buvo skir 
tas. Kor.

t

SPECIALUS ŽIEMOS

PETERS SHOES 
Toronto

10-30% nuolaida
SALAMANDER ir kiti importuoti 

batai. Moteriški, vyriški ir 
vaikiški.

243 Danforth Ave.
Tel. HO. 3-7319

r j n I I y 
Uju i flams U

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

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

Nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vak. Nereikalinga iš anksto susitarti.
Tel. WA. 5-7328 102 Avenue Rd.

RESTORANAS "RŪTA”
Naujai atidarytos ir naujai įrengtos. Vatg’aį gaminami prityrusių virėjų. 

Atidarytos nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W.. TORONTO. Telefonas LE 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

DĖMESIO MOTORISTAMS!

^RAMBLER automobilius
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvei e at
liekami. prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

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

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

ŽUKLAVIMO
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 

K. ARDAVIČIUS
High Park rajone

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

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO TEL. LE. 2-9547

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kod sumožinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, koc 
gauti geresnį šildymų naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir bumerioi turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent , sykj j metus.

Atiteku vnus auginau išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvas sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rie
jimo — valymas patartinas anksti

S. Ignotas 
LE. 6-5113

17 DELAWARE AVE.
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TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ
praneša visiems Tautos Fondo skyriams, įgaliotiniams, o kur jų 
nėra, apylinkių valdyboms bei visiems lietuviams Kanadoje.

Artinasi visiems lietuviams 
brangi, per amžius nepamiršta
ma istorinės 1918 m. vasario 16 
d. sukaktis, kada nežiūrint žiau
rios kaizerio okupacijos Lietu
voje,. saujelė patriotų pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo aktą ir paskelbė jį vi
sam pasauliui.

k Bet neilgai džiaugėmės laisvė 
‘ ir nepriklausomybe. 1940 m. Lie

tuvą užtvino viską naikinąs rau
donas maras iš rytų ir nuo tada 
prasidėjo žiauriausia lietuvių 
tautą naikinanti okupacija. Tūks 
tančiai viską palikę bėgo nuo 
komunizmo į Vakarus, o šimtai 
tūkstančių • tėvynėje pasiliku
sių okupantas vežė į Sibirą ka
torgos darbams, badui; ir išnai
kinimui.

Į vakarus pasitraukę lietuviai 
iki šiol jau gražiai įsikūrė, pra
turtėjo, kol gyvi, neprivalo pa
miršti savo gimtojo krašto, kur 
gimė ir praleido savo jaunas 
dienas, pąliko savo seses ir bro
lius, todėl kiekvienas privalo su 
tvirtu pasiryžimu kovoti dėl tė
vynės išlaisvinimo.

Kiekvienais metais lietuviai, 
gyveną laisvam pasauly, skait
lingai dalyvauja Vasario 16 mi
nėjime ir ta proga aukoja Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Tautos Fondas prašo, kad vi
sose apylinkėse Kanadoje, būtų ir sesės anapus geležinės sie- 
iškilmingai paminėta Vasario 16 
šventė, kad kiekvienas lietuvis 
pasistengtų ateiti į minėjimą ir 
vieną kartą į metus paaukotų 
Tautos Fondui. -

Visi TF įgaliotiniai, o kur jų 
nėra apylinkių valdybos, tvar-

kingai renka aukas prie įėjimo į 
minėjimą. Ant paruoštų staliu
kų turėtų būti aukų lapai, bet. 
pasai ir pakvitavimo ženkleliai. 
Kiekvienas aukotojas į aukų la
pą įrašo savo pavardę ir paau
kotą sumą, už kurią jis gauna tai 
pačiai sumai pakvitavimo ženk
lelių, įlipinimui į turimą pasą. 
Jei paso neturi,' gauna pirmon 
eilėn už savo auką pasą ir ženk
lus.

Lėšos už pasus ir ženklus eina 
Tautos Fondui, o aukotojas, tu
rėdamas pasą su kasmet įpi
namais ženklais, žinos kokią su
mą jis kasmet yra paaukojęs Lie 
tu vos laisvinimo reikalams..

Nito vasario 16 iki balandžio 
16 d. visoje Kanadoje vykdomas 
TF vajus. TF Atstovybė ar įga
liotinio suverbuoti aukų rinkė
jai, su sąrašais apylinkėje gyve
nančių lietuvių ir su aukų lapais 
rinks aukas ir platins pasus su 
ženklais, atsilankydami į kiek
vieno lietuvio namus, ypatin
gai pas tuos, kurie nagalėjo da
lyvauti Vasario 16 minėjime ir 
dar TF neaukojo.

TF lėšos yra skiriamos išlai
kymui monitorgo, Eltos, spaus
dinamos lankiom .kalbom, ir tri
jų lietuviškų radijo valandėlių, 
kurios kasdien perduoda į ken
čiančią tėvynę teisybės, paguo
dos ir vilties žodį. Mūsų broliai

nos su dideliu sau pavojumi vis 
tik slapčiomis klauso lietuviško 
tiesos žodžio, kuris stiprina jų 
dvasią ir palaiko viltį Į švieses
nę ateitį.

V. Vaidotas,
TF Atst. Kanadoje pirm.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Toronto Liet. Vyrų Kvartetas CBC Trans-Canada Show varžybose pereitą sekmadienį dainuoja 
“Rožių tango”, už kurį jam pripažinta pirmoji premija (žr. 8 psl.). Iš kairės į dešinę: Justinas 
Zubrickas, Alfredas Bražys, Antanas Žiobakas ir Herbertas Rožaitis.

Kvartetas kartu su savo vadovu sol. V. Verikaičiu išpildys programą ir “Tėviškės Žiburių” 
spaudos baliuje šį šeštadienį. Nuotraukos E. Kochalskio.

Paūšim!... 0 kas sėdės prie Mikojano stalo?....
Mėsiedas baigiasi. Reikia tad 

kartą paūžti. Taip paūžti, kad il
gai atsimintum! Užtenka jau tų 
pilkų dienelių su kasdieniškais 
rūpesčiais.

Šį šeštadienį, sausio 31 d., To
ronto Prisikėlimo par. salė vėl 
prisipildys tbrontiečių ir apy
linkės lietuvių. Kur gi susitiksi 
senus bičiulius, jei ne “Tėviškės 
Žiburių” baliuje!...

Ne betkoks balius... Juk su- 
plūs visi “TŽ” bičiuliai. Nuotai
kas įkaitins sol. Verikaitis ir jo 
vedamas Toronto Liet. Vyrų 
Kvartetas, kuriems akompanuos 
muz. St. Gailevičius.

Vyrai! pamatysit kaip mielos 
atrodys jums jūsų pačių žmone
lės, kai Kvartetas ponių garbei 
padainuos keletą populiarių tan
go. . . O apie jaunimėlį tai nėra

tiesiai į Maskvą.
Skrisdamas per Kanadą Mi- 

kojanas betgi neišlaikė. Nutupė 
Newfoundlande, kad dar pasi
derėtų su Nikita. Gaila jam ba
liaus/Bet Nikita nenusileidžia. 
Sako, dar yra laiko, grįžk, atra
portuok, kiek ten highballų su 
milijonieriais išgėrei, ką matei, 
ir gali sau vėl gržti į... Toron
tą.

Anastasas išskrido į Maskvą, 
bet stalo užsakymo neatšaukė.

Pažįstam mes armėnus! .Juk 
tai geriausi pasaulyje pirkliai. 
Pirkliškose gudrybėse, sako, tik

du žydai teatsilaiko prieš vieną 
graiką, o tik du graikai prieš 
vieną armėną. Mikojanas, be 
abejonės, grįš. Jei negrįš, tai 
gal prisius visą delegaciją, kuri 
užsakytą stalą parduos ar paleis 
iš varžytynių. O gal jo vietoje 
atvyks jo geriausias bičiulis 
Eatonas su Nikitos dovanota 
’’troika”?.... -■/;.;■

Na, pažiūrėsim, ką jie sugal
vos... O mes alų-midų gersim, 
šoksim . . . jei dar liks laiko, ir 
jiems paplosim .. .

Žib. Urys.

Mirtis atsisakantiems grįžti
(E) pirmą Kalėdų dieną(!) 

gruodžio 25 d., Sovietų Sąjungos 
augščiausioji taryba, Sąjungos 
tarybos ir Tautinių tarybas ben
drame posėdyje, svarstė ir pri
ėmė naujuosius baudžiamųjų įs
tatymų pagrindus, nuostatus 
bausmių už valstybinius bei ka
rinius nusikaltimus, teismų san
tvarkos įstatymų pagrindus, 
baudžiamosios teisenos pakei
timus ir kt.

Kaip iš posėdžio aiškėjo, pri
ėmus tuos visasąjunginius bau
džiamosios teisės pagrindus, at
skirose sąjunginėse respublikose 
bus baigta ruošti sąjunginiai 
baudžiamieji kodeksai. Atskiros 
respublikos, tiesa, galės kaiką 
savaip apipavidalinti, tačiau pa
grindiniai nuostatai yra nusta
tyti Maskvos.

O tie nuostatai numato, kad 
prie sunkiausiųjų nusikaltimų, 
kaip pareiškė referuojantis įsta
tymą dep. Polianskis, priskaito- 
mas tėvynės išdavimas, gi tėvy
nės išdavimu laikomas netik per 
ėjimas į priešo pusę, šnipinėji
mas, valstybinės ir karinės pa
slapties išdavimas, bet ir 

pabėgimas į užsienį, ir “atsi
sakymas grįžti iš užsienio į 
Tarybų Sąjungą (siekiant 
daryti žalą tarybų valstybės 
interesams”), be to, “pagal
bos teikimas užsienio valsty
bei vykdant priešišką veik
lą prieš Tarybų Sąjungą”, .• 
taip pat “sąmokslas, kuriuo 

”. Tai

sišalinimą iš savo krašto arba už 
nenorą į jį grįžti būtų skiria
mos bausmės, dargi sunkiausios 
bausmės.

Laisvojo pasaulio lietuviai, pa
sitraukę ar išvežti iš tėvynės 
karo metu ir negrįžę į Lietuvą 
po anos amnestijos, dėkoja Mas
kvai už atvirumą, skelbiant juos 
nusikaltusius mirties bausmės. 
Jie dabar bent tikrai žinos, kas 
jų laukia, jei vienas kitas iš jų, 
paklausęs “Grįžimo į tėvynę" 
komiteto sirenų, sumanytų iš tik 
ro grįžti į savo “laimingą” — ne
laimingą tėvynę. -

Ką į tai begalės pasakyti “Tė
vynės Balsas”? O gal Sow Lie
tuvos teisingumo ministeris Li
kas išdrįs pareikšti, kad Mask
vos potvarkiai “suvereninės” 
Lietuvos teismų praktikos nelie
čia?

NORI SUGRĮŽTI IŠ “ROJAUS”
(E) Buenos Aires dienraštis 

“Demokracia” ir lietuvių laik
raštis “Argentinos Lietuvių Bal
sas” įsidėjo “bėdos šauksmą”-lie
tuviukų, maldaujančių Argenti
nos laikraščių, padėti jiems kaip 
nors -grįžti iš “sovietinio praga
ro”, kurį klaidingai rojumi įsi
vaizdavo. Vienas toks apsivylęs 
rašo į Argentiną: “Jau praslinko 
pustrečių metų nuo nelaimingos 
dienos, kuomet išplaukėm iš 
Buenos Aires uosto į Sovietų Są
jungą. Per tą laiką patyrėme 
falšyvumą to pinigo, kuriuo nu
pirko mūsų naivumą ir mūsų 
idiotiškumą. Prašome Argenti
nos, kad mus gelbėtų, padedant-

BALFas apie siuntinius
BALFo centras neretai gauna'Nenurodžius, BALFas užrašys, 

prašymų pasiųsti vaistų į Lietu--kaip siuntėjo, to asmens pavar- 
vą ar Sibirą, nurodant.ligą ar Ii-įdę ir adresą, kuris pasižada už ;- - -
gos žymes. BALFas prašo pasi-' siuntinį apmokėti. BALFo Cent- i ne ką kalbėti - —Kupidonų stre- 
tarti bent su savo daktaru ir už-i ras vaistus išsiunčia skolon. Už-i ™ lynai ir be kraujo vers sir- 
sakant vaistus aiškiai nurodyti’sakytojai atsilygina gave są- dis... . . ■ . ;
jų pavadinimą ir kiekį bei for-i škaitą. Įvairenybių daug, bet kur ten
mą — tabletėSį ampulės ar pan. į Užsakant medžiagų ar maisto į vįsąs jspasakosi. Miestas jause-

BALFas siunčia vaistus neap-į siuntinius, siunčiamus iš Švei- niaj_ nekantrauja, teiraujasi, 
mokėdamas muito. JĮ turi mo-,'carijos, reikia pridėti atitinka- ■ ^a;.aS1’ rengėjai mano, kad

- keti gavėjas. 1958 m. niekas ’ mai sumai čekį ar money orderį Paci4 atidengtos paslaptys visa- 
mūito didumu nesiskundė, nors 'United Lithuanian Relief Fund’ /3 .domesnes.
nepavyko nustatyti, kaip jis'vardu. 1 ^pl<t TŽ . .spaudos balių, is-
Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje i Atsiskaitant su BALFo Cent-j S1 ,° keya^neaamas po Amen- 
apskaičiuojamas. 1959 m. muitai - ru, nurodykite už ką pinigai; ikitos bičiulis Ariąstasas 
pakeisti. Nežinome ar ir anapus siunčiami. / jMikojanas. Parupo armėnui pa-

■ apmokėjimai pabrangs. Kas tu- Ar informacijų prašote, ar pa-i kaip hetuxiai Imksmi-
rite informacijų, malonėkite at- aukoti BALFo šalpos darbams \naai' o; lietuviai gi^nei
siųsti į Centrą — pasidalinsime norite, visuomet galite rašyti: |susenusių Kiaušiniu, kurmiui,
su visais. United Lithuanian Relief Fund i,.nesinese, ° sonkau- į kontrolė būsianti nepakeliama.

Užsakant per BALFą siunti- of America, Ine. - ’ ‘ '' ~ ’
nius ar vaistus būtinai nurody- St., Brooklyn 11, N.Y. 
kite, koks vardas ir adresas už

jų pavadinimą ir kiekį bei for-' skaitą 
mą — tabletės, ampulės ar pan. i

3 'Miko j anas. Parupo armėnui pa-
I matyti, kaip lietuviai linksmi-

* C
Kun. L. Jankus

o
siekiama užgrobti valdžią 
yra nustatyta įstatymo pirmaja
me straipsnyje. O aštuntame dar 
atskirai numatoma atsakomybė 
už karo propaganda, vistiek ko- grjžti. Vieni sakys, kad mes esa- 
kia forma ši propaganda ir būtu •ire sav0 tėvynės išdavikai, kiti 
varoma. • ‘įsakys, ko ieškojo, tą rado. Bet

Kai apie tokius “teisės” nuo- i mūs4 Paiėgos galutinai išsisė- 
status pranešė, kaikurie pašau-;mė Maldaujame padėti mums 
lio spaudos ir radiofonų atstovai j grįžti; Grįždami laimėsime vis- 
iš Maskvos, kaikas Vakaruose 
tai palaikė kokiu nors apsiriki
mu. Žmogui laisvajame pasauly
je sunku įsivaizduoti, kad už pa-

Vokiečiai mokslininkai išvyks?
Nepaslaptis, kad raketų kon- jo svajonė esanti pagaminti Ju- 

struktavimo darbuose JAV dir- i pitėrio raketą, kuri išspręstų vi- 
įba nemažai vokiečių mokslinin- 'S'JS dabar dar nenugalėtus sun

ku, i u tarpe eilė tų, kurie karo v. . . .. •J - .. .. . ■ . ; Vokiečiai del numatomų per
metu Vokietijoje gamino rakė-1 Tvarkymų yra susijaudinę ir 
tas Londonui apšaudyti V-2 ir įjuos laiko nukreiptus prieš save, 
kt. Jų tarpe bene geriausias yra i Betgi tai dar nėra visai aišku, 
dr. Wernher Braun. Iš tos vokie- | Galimas dalykas, kad tai iššauk- 
čių grupės vienas — prof- 'dr. +a nepasitenkinimo dėl tyrimų 
Hermann Oberth, kilęs iš Šie- bei bandymų nepasisekimų ir J 
benbuergo, grįžo į Europą. Spė- manoma, kad griežtesnėje pri-| 
jama, kad ryšy su tuo Vašingto- | vačioie koritrolėie galima bus j 
ne galvojama visus raketų ga^ 
mybos darbus iš Pentagono per-'siekti. ? i
imti ir pavesti^prjvačioms f ir- į ——
moms. Lig šiol kariškose labora- ! ■ .- S-mokslininkai tuo LENKŲ REPATRIACIJA 

BAIGIASI
sutarti uzsirąsyti repat-j 
iš Sovietų Sąjungos į 

arba priešingai -— iš 
j Sovietų Saj. — paš-

greičiau užsimotų tikslų pa-i

. , . . . . įtorijose dirbę-
susenusių kiaušinių, pami-iiabaį nepatenkinti, nes privati;

-------' - į Pagal
- 105 Grand I Vus 1?^, Sa^ apsaugpti tas grioz- ;Brauno nuomone, toks pertvar- 'riacijai i 
IV das Makaras, kur visada is pas- k*as būtu „ukreiotas soecia- t

kos seka. Ir liepė Anastasas sa-
■'-ji jykzrko vaiudo 11 dUlCodp U6- XVUli. JLu. «JclIUtkUb 1 x • . -v •• •. . ,

rašyt ant siuntinio (siuntėjo). BALFo Centro reikalu ved. vo sekretoriui užsakyti spaudos
* . baliuje visą stalą — visai 12 asa-

Tape-recorderis 
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-rėcordėrio plokštelę dės dainą, simfoniją, 

operą ■
ARTISTAS' - DRAMATURGAS Tape-recorderio plokštelėj įam- 

> žins savo roles, deklamacijas.
VISUOMENININKAS - KALBĖTOJAS - PAMOKSLININKAS 

juostelėj paliks savo kalbas, diskusijas, susirinkimų ir 
konferencijų paskaitas ir pranešimus.

ŠEIMOS žjviOGUS 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 modemiškų Tape-re- 
corderių vadinamų “KORTING” turi tik

ELECTRO - RADIO CENTRE CO.
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

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

Rąžykite, telef anuokite or atvykite pat m u*. V iru inžormocifot veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
*1147 DUNDAS ST. W., Ouington kompot (priei Lietuvių Namui)

/ TELEFONAS LE. 6-2139

Taisau ir įrengiu 
ŠALDYTUVUS 

- visų rūšių, namų 
ir prekybinius.

PETEK KUSKIS

Telef.
RO. 6-6625

; bū. Kvartetas neįkerta į arme- 
I nišką raštą, tai skubiai pasiruo
šė milijonierių apglostytam pirk 
liui padainuoti specialią rusišką 

į dainelę apie kupčių, kuris nori 
viską pirkti be pinigų! ...

Tiesa, pereitą savaitę Miko- 
jano planus kiek apardė jo bi
čiulis Nikita. Sako, ne baliavot 
ten nuvažiavai, nebevažiuok nei 
į Miami, nei į Torontą, o mauk

Natūralios dujos yra jūsų

Geriausias namų 
apšildymas.

NEREIKIA ĮMOKĖTI. 
LENGVI IŠSIMOKĖJIMAI.

virš 5 metų
mėnesine gazo s-ta.kartu su

M 4.60 pilnai įrengs jums dujų 
krosnį, įskaitant dorbg ir 
medžiagų sujungimui su 
artimiausiu vamzdžiu rū
syje.

per mėnesį įrengs gas 
conversion burner}, kuris 
tinka daugumai krosnių.

PERKEITIMAS GALI BŪTI 
ĮVYKDYTAS PER KELIAS 

VALANDAS.
Visų rūšių vienetai 
namų apšildymui.

Padarykite dabar

5.60

59-20

kymas butų nukreiptas specia- i Lenkiją 
liai prieš vokiečius ir jis pats ne- jLenki1os _
sutiksiąs taip dirbti. Jis; geriau.kutin4 data buvo/1958 m. gruo. 
pereisiąs dirbti j privačią pra- ;džio 31 d Paskutiniai repatrain- 
morę arba grjsiąs 1 Europą, betjtai turės išvvkti j savo pasirink. 
eivilei kontrolei nepasiduosiąs, ;tus kraštus -ki 1959 m. kovo 30 
nes žinąs kad. tokiame atvejy 'd Kaip žinia, ne mažai žmonių 
tokios mokslines leisves, kokia -ja proga pasinaudojo ir išvykti 
lig šiol naudojęsi, nebebūtų. O ig Lietuvos Bet šios visos ga!i- 

mybės jau baigiais, o kurie tam 
'neužsi registravo, jau ir pasi
baigė.

Pagal oficialios staitstikos duo 
menis į Lenkiją išviso repatria- 
vo 280.000 žmonių. Tame tarpe 
tik 7.000 iš vakarų, o visi kiti iš 
Sovietų Sąjungos. 1958 m. per 
pirmus 9 mėn. repatriavo 67.887. 
Iš daugiau kaip 270.000 repat
riantų iš Sovietų Sąj. per 3 me
tus atgal grįžo vos 80, dažniau
sia iš mišriųjų šeimų.

i ką (laisvę), negalėdami grįžti, 
prarasime viską (gyvybę)'”.

Toliau dar rašo apsivylėliai: 
“Žinome savo kaltę, kad leido
mės apgaunami. Bet juk ir dau
gelio valstybių dideli vyrai ta
po suklaidinti. Maldaujame Ar
gentinos vyriausybę ir liaudį pa- 

iaėti mums sugrįžti. Savo pačių 
j bandymais nepajėgsime grįžti 
:pas Argentinoje likusius. Padė
kite mums. Gelbėkite!”.

Laiškas tilpo minėtame Ar
gentinos laikraštyje “Demokra
cia” 1958 m. gruodžio 14 d. Laiš
ko autoriai išvyko iš Argentinos 
į Lietuvą 1956 m. “Argentinos 
Lietuvių Balso’* redakeįja savo 
prieraše pastebi, kad laiško ra- * 
sėjai jai ir lietuvių kolonijai yra 
puikiai pažįstami. Jie anksčiau 
buvę “nesukalbami bolševikai”, 
o paragavę “rojaus” gyvenimo, 
nori ištrūkti iš jo kaip nuo ko
kios choleros.

ŽIEMA
NAUJIENA! !

Spalvotos lenkiškas filmas 
LAKŪNO MARESZA BYLA 

ir taip pat
INSIDE POLAND TODAY 

HAMILTONE,
- “State” kino teatre 

vosorio 2, 3 ir 4 d.d.

BRANTFORDE, 
“College” kino teatre 

tik 1 dieno — ketv.z vosorio 5 d.

DELHI, 
“Imperial” kino teatre 

pirmod., vos. 9 d. 6.15 ir 8 v. v.

ST. CATHARINES, 
“Centre” kino teatre 

vosorio 12 d. nuo 12.30 v. p.p.

OSHAWA, 
“Biltmore” kino teatre x 

treč., vosorio 18 d. nuo 12.30 v. p.p.

KITCHENER, 
“Fox” kino teatre

ketv., vosorio 19 d. nuo 12.30 v. p. p.

Dougiou informacijų rosite vietos 
laikraščiuose.

BAUSMĖS PAKLYDU- 
SIEMS LAKŪNAMS

Sov. Sąjunga naujame bau
džiamajame kodekse įrašė 21 
pastraipą, draudžiančią pažeisti 
aviacijos taisykles. Nors ji ne
mini užsienio lakūnų, tačiau 
aiškiai matyti, kad tai jiems tai
koma. Pagal ją, be leidimo pa
kliuvęs lakūnas sovietų terito- 
rijon bus baudžiamas kalėjimu 
nuo 1 iki 10 metų arba 10.000 
rublių. Įstatymas palieka teis
mo nuožiūrai konfiskuoti ar ne 
lėktuvą.

Klausykite Toronto Star’s

“COMMUNITY FORUM”
per

CFRB-1010 JŪSŲ RADIJĄ
kas sekmadienį 3.30 iki 4 vai. p.p
Nuoširdžios, atviros diskusijos vedamos grupes zv- 
mesniųjų vyrų įr moterų, nušviečiant problemas ir 
pažiūras tų, kurie yra atvykę iš visų pasaulio dalių, 
pasirinkę Kanadą tavo tėvyne

TORONTO DIENRAŠČIO STAR
Viešoji tarnyba

YRA LAIKAS
PAIMTI

Namų ir Ūkių Pagerinimo Paskolą
valdžios remiamą 

ir dabar gaunamą per jūsų banką.

Pakeitimams ar pataisymams išorėje ar namo viduje, 
įskaitant garažus ir priestatus;
Taip pat įsigijimams, įrengimams, pataisymams ar pa
gerinimams šildymo sistemai; elektros apšvietimo ir 
motorų sistemai ir vamzdžių įvedimui; septiniams tan
kams bei prijungimui prie kanalizacijos; antrosioms du
rims bei langams, tinkleliams bei užuolaidoms nuo 
saulės;
Taip pat dažymams, išpopieriavimams ir bendrai re
montui; vandens nupylimo įrengimams ar šulinių pa
gerinimui ir kitiems namų pagerinimams.
NAMŲ PAGERINIMO PASKOLOS yra duodamos že
miausiomis palūkanomis — iki $4.000 ir iki 10-ties melų 
išmokėjimui.
Smulkesnių žinių teiraukitės savo banke ir atlikite tai 
dar šią žiemą, kada meistrai ir medžiaga yra prieinami.

ŪKININKAI
. Pasiteiraukite apie valdžios remiamas ŪKIO PAGERI

NIMO PASKOLAS gaunamas per jūsų bankus iki 
$5 000 ir iki 10-ties metų išmokėjimui. Paskolos padar
gams, gyvuliams ir taip pat plataus masto namų page
rinimui

Kam laukti pavasario- 
PADARYKITE DABAR!

Issued by Authority of 
Hon. Michod Store, Minister of Labour.

* 8056



Pavergtoje tėvynėje
Kolūkio darbas iki šiol būda

vo atlyginimas . pagal išdirbtų 
darbadienių skaičių. Buvo nu- 
statyta, kiek už kokio darbo pa
darymą skaitoma darbadieniu, o 
atlyginimas už darbadienų bū
davo išvedamas pagal kolūkio 
pelną. Atskaičius visus mokes
čius valstybei b®i visokias prie
voles, taip pat kolūkio santau
pas, likutis buvo dalinamas į 
bendrą visame kolūkyje išdirb- 

du buvo gaunamas dydis atlygi
nimo ,už ’ vieną darbadienį. Taip 
buvo nustatomas metinis uždar- 
bis :kiekvieno kolūkio darbinin
ko. Dabar nustatyta kitokis at
lyginimo būdas. Būtent, pinigi
nis atlyginimas turi būti nusta
tytas iš anksto už kiekvieną dar
bą ir darbininkas dirbdamas 
jau žino, kiek jis gaus. Tuo bū
du kolūkiai priartės prie vad. 
tarybinių ūkių - sovehozų, kur 
darbininkas gauna aiškiai nusta
tytą algą. Sakoma, kad naujoji 
sistema būsianti geresnė. Dabar, 
esą, prie kaikurių darbų geras 

~ vyras . per dieną galįs išdirbti 
bent' 5 darbadienius. Kadangi 
kaikuriųose kolūkiuose nereika
laujama per metus išdirbti dau
giau kaip 220 darbadienių, tai 
vyras galįs dirbti tik pvz. bir
želio - rugpiūčio mėnesiais.

(E) Plečiamas televizijos lai
dų tinklas, žinoma, pirmoje ei
lėje turint galvoje propagandi
nius tikslus. Be statomos Vil
niaus, Kauno-Klaipėdos linijos, 

' pastatyti tarpiniai punktai Plun
gėje, Raseiniuose, Laukuvoje. 
Montuojami bokštai Vievyje ir 
Žiežmariuose. Atskiri pertrans- 
liavimo centrai jau veikia Kau
ne ir Druskininkuose. Kauno 
stotis numatoma dar sustiprin
ti. Dabar jau esą baigti statyti 
ir Kėdainių -bei Panevėžio re
transliacijos centrai. Iki 1965 m., 
kaip pranašavo Vilniaus radijas 
gruodžio 16 d., televizijos pro
gramą būsią galima priimti 90% 
krašto ploto. Tuomet Vilnius 
jau būsiąs prijungtas ’ir prie te* 
leviziju laidų iš Maskvos, Le
ningrado, Talino, Rygos, Mins-: 
ko. Esąs numatomas pasikeiti-; 
mas televizijos programomis 
tarn Vilniaus ir Varšuvos.

(E) į Vilniaus jaunimas šoka 
amerikietiškus šokius. Tai ma
tyti iš Vilniaus; radijo sausieji-.

vietose. Kaikur jaunimas šokęs 
amerikietiškus naujoviškus šo
kius, kurie paprastai Sovietų 
Sąjungoje oficialii “nemėgia
mi”. Viename tokiame N. Metų 
parengime Dailės institute, kur 
buvo šokami moderniški šokiai, 
atsiradęs vienas dalyvis, kuris 
šokantiems garsiai švilpęs^-vie- 
nas iš šimtų.

(E) Eilei gatvių Kauno mies
te duoti nauji pavadinimai TaiDtnuLčį visame KuiuKyje įauuu- ie duoti nauji pavaainnnax lai 

tų" darbadienių skaičių. Tuo bū- padaryta ruošiantis visuotiniam
gyventojų surašymui, kuris 
įvyks sausio viduryje. Be to, 
daugelis namų pernumeruota. 
Kaune dabar daugiau kaip 200, 
000 gyventojų. Surašymą atliks 
650 asmenų.

(E) Lietuvos žemės ūkio spe
cialistų grupė buvo nuvykusi į 
Daniją. Joje dalyvavo žemės 
ūkio ministerio pavaduotojas 
Kriaučiūnas, selektininkas Su
bačius', pievininkystės specialis
tas Grigalauskas, miškininkas 
doc. Lukinas, Vilniaus ž. ū. tech
nikumo dėstytojas Juozelskis,- 
gyvulininkystės instituto direk
torius Žebenka, Veterinarijos 
akademijos darbuotojas Kalpo
kas, Žemdirbystės instituto di
rektoriaus pavaduotojas Čer
niauskas ir kt. Aplankė keletą 
ūkių, bandymo stočių, pieninių, 
ž. ū. mokyklų ir institutų. Sve
čius iš Lietuvos danai sutikę la- 
oai šiltai.

(E) Gudiją jungia su Pabalti
jo respublikomis. Jau kuris lai
kas Sovietai stengiasi Gudiją 
(jų vadinamą “Baltarusiją”) 
jungti su Pabaltijo respubliko
mis. Pav., šiais metais įvykstan- 
čiame IV-tame Pabaltijo teatri
niame festivalyje be Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos dalyvaus ir 

pabaigoje 
buvo atitin-

1

= =

Visi Hamiltono ir apylinkių lietuviai 
nepraleiskite progos §.m. sausio 31 <1., šeštadienĮ, pamatyti Ha-' 

miltone statomas J. KRŪMINO 

''Lietuviškas Pabaigtuves
IŠPILDO HAMILTONO LIET. ANSAMBLIS:

Choras, vadovaujamas muz. kun. B. Jurkšo 
Tautinių šokių grupė, vad. p. Breichmanienės

HLDT “Aukuras”, vad. p. Kudabienės
Po programos — linksmas POBŪVIS: šokiai, loterija, bufetas.

. Pradžia 7 vai. vakaro punktualiai. Įėjimas: $L50.
Salė randasi: 1406 Barton Str. E., Hamilton.

HAMILTON, Ont
Grabnyčių pamaldos. Vasario' vimą. Iki vasario 1 d. užsisaky- 

1 d., sekmadienį, 7 vai. vak., šv. i kime pas jį kostiumą ir ekstra 
■ kelnes gausime veltui.

Naujų Metų sutikimo balius 
mums aiškiai įrodo, kaip reika
linga sava salė. Bendr. v-ba už 
ją sumokėjo $600 ir bufetą, ku
ris tokiame parengime duoda 
apie $300 pelno, turėjo pats Ro
yal Connaught viešbutis.

Lietuvių Namai, Dievui ir ge
riesiems tautiečiams padedant, 
palengva vis auga ir auga. Pra
ėjusią savaitę gauti 3 nauji na
riai, įnešę bendroje sumoje $350. 
Vieną gražiausių pavyzdžių pa
rodė Waterloo, font., gyvenanti 
tautietė Daniauskienė Janina. 
Aplankiusiam ją LN pirm. St. 
Bakšiui, ji įteikė $200 grynais 
ir paprašė kartu atvykusio iš 
Kitchener St. Saldžiūno užsaky
ti jai “TŽ”. J. Daniauskienė, kad 
ir augindama du berniukus ir 
gyvendama apie 40 mylių nuo

Mergelės Įvesdinimo arba Grab
nyčių šventės išvakarėse, Auš
ros Vartų parapijoje bažnyčioje 
įvyks iškilmingos pamaldos: 
žvakių pašventinimas, šv. M. 
Marijos mišparai ir palaimini
mas. Parapijiečiai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Dr. V. Kudirkos minėjimas 
įVyks vasario 1 d., sekmadienį, 
4.30 vai. p.p. Lietuvių Namuose. 
Minėjimą ruošia “Aukuras”. Įdo 
mi paskaita — Izabelės Matuse
vičiūtės.

Programą paruošė EI. Daugu- 
vietytė-Kudabienė, dalyvaujant 
beveik visiems “Aukuro” na
riams. Bus įdomios ištraukos iš 
K. Inčiūros veikalo “V. Kudir
ka”, ir, žinoma, V. Kudirkos kū
ryba.

Būtų labai malonu, kad ha- 
miltoniečiai neužmirštų atsilan-’ Hamilt visdėlto jautriai su- U-Tr+ž -i oi Po a • _ ____ . ...

Nauji ...Metai įvairiose Vilniaus

Gudija. Gruodžio 
Minske tuo reikalu 
karnų pareigūnų pasitarimas. 
Tai jau ne pirmas atsitikimas, 
kad Gudija įjungiama į Pabalti
jo respublikų šeimą.

(E) Laboratorijos darbu nori 
įrodyti Dievo nebuvimą. Vil
niaus radijas sausio 8 d. perda
vė vieno biologijos mokslų kan- 

: didato paskaitą, kurioje tarp kit
ko buvo pasakyta, jog šių dienų 
biologai, rusų mokslininkai sa
vo laboratorijose stengiasi su
kurti tokias ląsteles, iš kurių at
siranda gyvybė. Tuo būsią įro
doma, kad Dievo nėra ir kad jo
kio pasaulio bei gyvūnijos “su
tvėrimo” nebuvę.

Tsupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

■Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta. *

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai; vck. iki 8 vai. vak., notaro A. Liu- 
džiaus įstaigoje (II augštas), 128 Main St. W;, tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

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

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

SAKAS PARCEL SERVICE
• .. s®11* by ....

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

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

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

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemenių 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.

LUKO ALYVA - ANGLYS
Poskombinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo kliįentams.

ELI AS Rū GERS
2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 

Patikimos šildymo patarnavimas per 90 metų.

'r|l> " ■"•"■24 vai. atidaryta vaistinė
THE CHEMIST SHOP

Philip N. Golomb, B.Sc-Phm.(Tor)
Voiftoi pagal receptus poruodami ir pateikiami.

2753 DUNDAS ST. W. — 2 BLOKAI J RYTUS NUO KEELE. 
VIENINTELĖ Toronto vaistinė, veltui paimanti receptus ir pristatanti vais
tus i namus betkuriuo metu dieną ar naktį. Receptai išpildomi visas 24 vai. 
Lazdos ir kiti reikmenys, pilni komplektai koulų lūžimų bandažų, kėlių, sg-* 
narių ir sutvirtinimai, vitaminai, kūdikių rekmenys, išnuomojamos ir parduo
damos svarstyklės, ligonio komborio ir pirmosios pogolbos reikmenys. Siun
čiame vaistus į Europę. Pamėginkite musų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minų, mažakraujystės, perdidelio rūgštingumo, syrupg nuo kosuho ir 1.1. 
Greitai išpildome užsakymui ir paštu j provincijų. Turime visus torptoutp 
nius vaistus *

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

=

Lietuviai pasaulyje
J.E. vysk. V. Brizgys išvyko
• > ~a • * • T • • 1* j •

vai. p.p.’, Lietuvių Namuose.
Pakvietimus prašome įsigyti 

iš anksto pas LN v-bos narius 
arba užsakyti laiškais pas St. 
Bakšį, 38 Stanley Ave., Hamil
ton, Ont. Sk. St

$300 
75 
75 
50 
25 
25 
25

šalpos gali būti teikiamos iki 350 
DM, atskirais svarbiais atvejais 
ir didesnėm sumom. Prašymus 
reikia paduoti NCWC, WCoC, 
Caritas ar Evangelische Hilfs- 
werk organizacijoms, kurios tar
pininkaus.

(E) Dėl rentų pabaltiečiams, 
gyvenantiems Vokietijoje, kai- 
kurie vokiečių teismai sociali
niams reikalams (Sozialgericht) ( 
yra išsprendę, kad turi būti* im- ' 
tas dėmesin ir laikas, kada pa- 
baltietis dalyvavo socialiniame 
ar panašiame draudime savo tė
vynėje. Kaip praneša JT Augš
tojo Komisaro pabėgėlių reika
lams įstaiga, laukiame dar Fed. 
Vokietijos vyr. socialinio teis
mo pasisakymo tuo klausimu.

Pagrobta kartoteka su 
1.200 -1.500 adresų

(E) Prieš pat Kalėdas, naktį į 
sekmadienį, gruodžio 21 d., poli
tiniai įsilaužėliai pagrobė Vaka
rų Berlyne “Jehovos liudininkų” 
organizacijos kartoteką iš apie 
300 kortelių su 1.200-1.500 pavar
džių. Kartotekoje buvo sužymė
ti asmenys, kurie iš Rytų Ber
lyno ir sovietinės zonos atvykę 
lankydavosi šios sektos būstinė
je. Tačiau kartoteka su tikrai
siais nariais buvusi kitoje patal
poje ir liko nepaliesta.

Įsilaužėliai atsinešę kopėčias 
ir jomis pasiekę II-jį augštą. Pa
tekę į vidų nesidomėję jokiomis 
kitomis vertybėmis (nepalietė 
nė pinigų, kurie buvę jiems leng , 
vai prieinami), o stengėsi pa
čiupti tik kartoteką. Nuostabu, 
kad tuose namuose tą naktį bu
vo apie 30 žmonių, bet nė vienas 
nepajuto įsilaužėlių, nors jie 
darbavosi įvairiais įrankiais ati
darinėdami metalines dėžes.

Prieš Kalėdas Berlyne buvo 
dar vienas pažymėtinas įvykis. 
“Laisvųjų juristų komitete” Va
karų Berlyne susektas sovietų 
zonos įstaigų agentas. Tai dr. 
Werner, kuris tame komitete 
ėjo “socialistinio ūkio skyriaus” 
vedėjo pareigas. Jis į Vakarų* 
Berlyną buvo atbėgęs 1956 m. 
Paaiškėję, kad jis jau prieš at
bėgant buvęs užverbuotas ko
munistinių įstaigų Rytų Berly
ne, kurioms jis ir teikęs žinias.’
PRANCŪZIJA

(E) Naująjį Prancūzijos res
publikos prezidentą de Gaulle 
sveikino atitinkamu raštu Lietu
vos atstovas Prancūzijoje, dr. S. 
Bačkis, kartu Lietuvos diploma
tų, lietuvių organizacijų ir lais
vojo pasaulio lietuvių vardu.
URUGVAJUS

(E) Lietuviai kandidatai į Pie
tų Amerikos parlamentus. Kaip 
praneša “Argentinos Lietuvių 
Balsas”, žinomas lietuvis žurna
listas Albinas Gumbaragis jau 
1946 metais buvo išstatytas kan
didatu rinkimams į Urugvajaus 
parlamentą' tautiniu independis- 
tų (giminingų lietuvių liaudi
ninkams) sąraše. Anuo metu, 
deja, nepraėjo. Parlamento rin
kimuose, kurie įvyko lapkričio 
30 dieną, jo kandidatūra vėl bu
vo išstatyta. Žymieji laikraščiai 
įsidėjo jo priešrinkimines kal
bas. Deja, ir šį kartą negavo par 
kankamai balsų. \

Kandidatavęs į Brazilijos par
lamento atstovus lietuvis Kazi
mieras Ambrozevičius taip pat 
nepateko į parlamentą. Tačiau \ 
skaitoma geru reiškiniu, kad lie
tuviai aktyviai dalyvauja savo 
gyvenamų šalių politikoje. “AL 
B” pastebi: “Pirmieji bandymai 
gražiai garsina mūsų tautos var
dą. Ateis laikas, kad Pietų Ame
rikos parlamentuose tikrai tu
rėsime savo kraujo atstovų”.

Berlynas. — Vakarų Berlyno, 
miesto parlamente daugumą tu
ri socialdemokratai. Jie betgi 
195 prieš 65 balsus nutarė lai
kytis koalicijos su krikščionimis 
demokratais.

Roma. — Italų gydytojų rū
mai buv. popiežiaus Pijaus XII 
asmens gydytojui, kuris bent ke
liems žurnalams parašė straips
nius apie pooiežiaus paskutines 
gyvenimo valandas, atėmė teisę 
Italijoje verstis gydytojo prakti
ka. Pats gydytojas tarėsi paslap
ties saugojimo reikalavimo ne
sulaužęs, nes pradėjęs pasakoti 
tik pacientui jau mirus.

Vašingtonas. — Čionykštis sta 
tistikos biuras paskelbė, kad per 
1958 m. pasaulyje priaugo 47 
mil gyventojų—Kinijoj 15 mil.,

Honolulus.
BALFo Čikagos apskrities 

valdyba po sėkmingo “Varpo” 
choro koncerto pasiuntė cent
rui $2.000.
? A|n. LR Kat. Federacijos kon
gresas numatomas šaukti liepos 
4-5 .d. t’hiladelphijoje.

Liet. Fronto Bičiulių studijų 
savaitė šienąet įvyks rugpiūčio 
9-16 d. AtiRK Federacijos sto
vykloje. Pernai tokioje studijų 
savaitėje dalyvavo apie 150, šie
met tikimasi sutraukti daug 
daugiau. Programa numatoma 
platesnė ir įvairesnė.

Leonardas Valiukas, žinomas 
Los ; Angeles visuomenininkas, 
nominuotas Kalifornijos respub
likonų ansamblėjos vienu iš 7 
vicepirmininkų. Rinkimai įvyko, 
sausio 27 d. ir dabar Valiukas, 
be abejonės, jau išrinktas, nes 
nominacinio komiteto sprendi
mui niekad nesipriešinama.

A. Skyrius, Lietuvių Dienų 
leidėjas, parašė straipsnį apie 
Mikojaną bei jo žiaurius bolše
vikinius darbus. Straipsnis buvo 
išspausdintas katalikų savaitraš
ty “The Tidings”, išeinantį kelių 
šimtų tūkstančių tiražu pietų 
Kalifornijoje. Straipsnis išspaus 
din tas pirmame puslapyje.

Inji. Tadas Vizgirda, sirgęs šir
dies liga, jau pasveiko ir gavo 
naują darbą Kalifornijos sosti
nėje Sactamento. Jo šeima tuo 
tarpu dar tebegyvena Los An- 
Angeles. • ' \
VOKIETIJA
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

veikla šiuo metu, dėl kuklių iš
teklių, labai ribota. Ji būtų dar 
siauresnė, jei neatsirastų Raud. 
Kryžiaus siekimus užjaučiančių 
žmonių, kurių pasišventimo, ir 
dosnumo dėka turėjom galimu
mo ne vieną varge esantį tautie
ti sušelpti ir jam Kalėdų šven
tes pagražinti.

IŠ tolimosios Australijos, Nau
josios Zelandijos, snieguotos. 
Švedijos ir kitų artimesnių kraš
tų pasiekė mus dovanos, už ku
rias aukotojams bei aukų rinki
mo organizatoriams tariame^nuo 
širdų lietuvišką dėkui.

Taip pat linkime visiems lai
mingų Naujų 1959 Metų.

Liet. RK Vyr. Valdyba.
Bonnos Liet. Bendruomenės 

apylinkės reikalus tvarko dabar 
Vokiet. Liet. Studentų Sąj. C. 
Valdyba. Tas darbas jos yrą pa
vestas R. Kumfertaitei — Koeln 
- Kalk, Dieselstr. 40.

(E) Jungtinių Tautų Augštojo 
Komisaro pabėgėlių reikalams 
įstaiga Vokietijoje praneša, kad 
įstaigos naujasis adresas dabar 
yra: Amt dės Hoheii Kommis- 
sars der Vereinten Nationen fūr 
Flūchtlinge, Bonn, Remigiusstr. 
5. Veikia dar šie skyriai: Han
nover, Warmbuechenstr. 36/III; 
Niimberg, Glogauerstr. 1c.

Įstaiga taip pat praneša, kad 
yra galimumo išvietintiems (Hei 
matlose Auslander) suteikti pa
šalpas byloms vėsti ir šiaip ju
ridiniams aktams apmokėti. Pa-

Vysk. M. Valančiaus vardo Hamilto
no lietuvių mokyklos ruoštos Kalėdų eg
lutės, š.m. sausio 4 d., proga, mokyklai 
paremti piniginėmis aukomis prisidėjo 
šios organizacijos:

1. RK Aušros Vartų parapija
2. KLB Hamiltono apyl. ’valdyba
3. Tautos Fondo skyr. valdyba
4. Lietuvių Namų Fondo valdyba
5. Ateitininkų kuopa
6. Kredito kooperatyvas ■“Talka“
7. Katalikių Mot.. D-jos v-ba
Minėtų organizacijų valdyboms ir jų 

nariams už pinigines oukas sakome nuo 
širdžiausig padėkų. Tamstų suteikta au-. 
ka yra netik didelė medžiaginė parama 
mokyklai ir mokytojoms, bet ir morali-, 
nė padėka tiems, kurie tą sunkų darbą 
dirba, atsižadėdami ir poilsio valandų, 
mokydami ir auklėdami jaunąją priau
gančią kortą lietuviškoje dvasioje, skie
pydami jiems tėvynės meilės jausmą j 
jaunąsias širdeles.

Ypatingai nuoširdi padėka priklauso 
parapijos klebonui kun. dr. J. Todorous- 
kui ir parapijos komitetui už stambiau-, 
šią auką ir visokeriopą mokyklai teikia
mą paramą. _

Taipgi kun. dr. J. Tadarauskui nuošir
džiausiai dėkojame už 3veiksmų veika-: 
liuką "Pranuko svajonės", kurį netik per 
trumpą laiką pats parašė, bet ir pats 
režisavo, mokino jaunuosius aktorius ir. 
pastatė, įdėdamas daug širdies, darbo 
ir vargo. Tad nuoširdžiausia Jums, kun. 
Klebone, padėka.

Tėvu Komitėtas ir mok. vedėjos.

KLB HAMILTONO APYLIN
KES REVIZIJOS KOMISIJOS 

PATIKSLINIMAS
Pasirodžius “Nepriklausomoje 

Lietuvoje” Nr. 1 iš 1959. I. 1. ir 
“Tėviškės Žiburiuose” Nr. 2 iš 
1959. L 8. Korespondencijoms 
pasirašytoms Sk. St. apie KLB 
Hamiltono apylinkės visuotinį 
susirinkimą, kuriose iškraipytai 
aprašyti faktai, prašosi patiksli
nimo. Revizijos komisija nori 
trumpai pažymėti, kad jos aktai 
nors ir sukėlė gyvas diskusijas, 
bet su visom įrašytom pastabom 
susirinkimo buvo priimti. Ko
respondento rašymas, kad aktų 
dalis buvo absoliučia balsų dau
guma atmesta, — yra neteisinga. 
Tą kiekvienas gali pasitikrinti 
pasiskaitydamas visuotinio su^ 
sirinkimo, įvykusio 1958. XII. 
21., protokolą, kuris pasirašytas 
pirm. E. Sudiko ir sekt. M. Kė- 
žinaitytės, ras teisingą šusirin- 
kimo eigos aprašymą. Čia pači 
tuoj ame to protokolo ištrauką, 
kuri liečia Revizijos komisijos 
aktų priėmimą:

“. . . Neatsiradus daugiau pasi
sakymų dėl Revizijos komisijos, 
Lietuvių Namų šėro pirkimo 
klausimas buvo atiduotas balsa
vimui. Dauguma susirinkimo 
dalyvių šėro pirkimui pritarė. 
Taip pat susirinkimo pirminin
ko buvo pasiūlyta, kad susirin
kimas pasisakytų ir dėl Revizi- 

atliekamą stalą ar kėdžių, pa- jos aktų priėmimo. Ir čia daugu
ma susirinkimo dalyvių (virš 75 
^) balsavimu priėmė visus 4 
revizijos aktus”.

Ta pačia proga tenka paaiš
kinti, kodėl Revizijos, komisija į 
savo aktą Nr. 4 įrašė pastabą:' 
“Kad Revizijos komisija pagei
dauja, kad apylinkės valdyba 
naudodama lėšas, daugumoje su
rinktas iš solidarumo mokesčio, 
būtų taupi ir darydama išlaidas 
atsižvelgtų į būtinumą. Pav. pir
kimas LN akcinės bendrovės šė
ro $100 sumoj buvo nebūtinas”. 
Pirmiausia virš minėta pastaba 
Revizijos komisija pareiškė tik
tai savo nuomonę, o tas kiekvie
nai Revizijos komisijai yra leis
ta daryti, nes tam ji ir išrinkta. 
Taip pat Revizijos komisijos na
riai patys yra po eilę metų iš
dirbę apylinkės valdyboje, tad

. . . ... _. v . I xxctiiuivuiiv, vibucivu jauniai o m.-
kyti i sj minėjimą. Pagerbkime Į prat0 didįj; LN įsigijimo darbą 
visi mums taip brangią V. Ku- beį jų reikšmę ir nesuabejojo 
dirkos atmint}. dėl stambesnės sumos investavi-

Argi ne jis mums pasakė:
“Tai skambink “Varpe”! tegu 

gaudimas tavo / Išilgai, sker
sai eina per Lietuvą! / Budink 
ir šauki graudžiu balsu savo, / O 
tas šaukimas perniek -tenežūna! 
Kelkite, kelkite, kelkite, kelki
te!’1.

Jo žodžiai aktualūs ir šian-

mo. Nuoširdus ačiū.
Šia proga maloniai dėkojame 

St. Saldžiūnui iš Kitchener ir 
B. Šeduikiui iš Hamilton, važi- 
nėjusiems su savomis mašinomis 
LN reikalais ir nepaėmusiems 
atlyginimo riet už benziną.

Iš Hamiltono nariais įstojo 
- “*“** .Rasa ir Zdzislaw Fronczak su 

dien nebūkime jiems abejingi, i $100 ir Kotryna bei Leonas Mes- 
kauskai, anksčiau įnešę $o0, o 
dabar pridėję $50. Visiems jiems 
gili padėka.

Alyva per NF gruodžio mė
nesį naujai užsisakė L.Meškaus- 
kas/ V. Leparksaš ir A. Bilda. 
Už juos gauta po $15. Antrus 
metus pradėjo imti V. Kazlaus
kas ir A. Ščiuka, už kuriuos gau
ta po $5. Sausio 17 d. iš Gillies- 
Guy b-vės gautas čekis $55. Vi
siems tautiečiais, padėjusiems 
LN Fondui gražiai dėkojame!

Skautams Remti D-jos v-bos 
posėdyje sausio 9 d. Liet. Na
muose, svarbiausiais klausimais 
ėjo tolimesnis mūsų jaunimui 
paremti lėšų organizavimas. 
Tam tikslui nutarta gegužes 23 
d. Slovakų salėje 1406 Barton 
St. E. ruošti šokių vakarą. V. Na 
viekas, A. Kaušpėdas ir H. Rim
kevičius pasižadėjo suorganizuo 
ti po 1 skautų rėmėjų būrelį, ku
rių dabar iš viso turėsime jau 
7. Prašome visus tautiečius Sto
ti į juos nariais, apsidedant nors 
mažiausia aukapo 25 et. mė
nesiui.

Skautų buklas Liet. Namuose 
dalinai atremontuotas ir dabar 
mūsų jaunimas sueigoms turi 
grynai savo, nors tuo tarpu dar 
ir kuklią kertelę. Skautų vado
vybė prašo tautiečių, kas turėtų 

aukoti jų buklo apstatymui.
Kalėdų atostogų metu buvo 

suruošti skiltininkų kursai, ku
riuos lankė 14 berniukų ir mer
gaičių. J. Trečiokas prašo pra
nešti/ kad šiuo metu priimami 
į skautus berniukai nuo 7 metų. 
Visi tėveliai maloniai prašomi 
įrašyti savąjį jaunimą į skautų 
eiles, paskambinant J. Trečiokui 
JA. 8-1872.

Maisto gaminių prekybą 
jo Juozas Švabaitis — kampas 
Graham ir DunSftleere. Kviečia
me draugus ir pažįstamus jį ap
lankyti.

Šalpos reikalai; Laima Kriau
čiūnienė, Fruitland, Ont., lietu
vių tarpe surinko ir prisiuntė 
šalpai $12. Nuoširdus vargstan
čiųjų vardu ačiū. '

St. Saldžiūnas Kitchener, v. . - . . . - x ,
Preston ir Waterloo lietuvių ‘ zinoJ° ir P^e visus to darbo 
tarpe su geriausiu pasisekimu su?? ^mu? ^ei trukumus ir j šį 
renka šalpai aukas. Sausio 15 d. relkal3 bend’
jis iš 10 tautiečių buvo surinkęs 

, $42, kas Sudarė po $4,20 vidur- 
.kį. Jis tikisi surinkti apie $80. 
Į Mūsų tautos išmintis ‘T

Susikaupkime visi prie visiems 
mums palikto V. Kudirkos pali
kimo. NeDe.

Jau tik dvi savaitės iki didžiu
lio kaukių baliaus Hamiltone, 
kuris Įvyksta vasario 7 d., šešta
dienį, Hill Crest Restaurant pa
talpose (Concession ir Went
worth g-vių kampas, ant kalno).

Kreipdamiesi į visus, norin
čius dalyvauti su kaukėmis, no- 

Irime priminti, kad laikas grei
čiau bėga, nei mes galvojame. 
Todėl neatidėliojant reikia baig
ti- sutvarkyti kaukių rūbus, kad 
vasario 7 d. kuo didžiausias kau
kių būrys baliuje dalyvautų.

Taipgi nuoširdžiai kviečiame 
visus maloniuosius Hamiltono ir 
visų kitų, iš arti ir toli, kolonijų 
lietuvius gausiai atsilankyti į šį 
metinį kaukių balių, kur tikrai 
bus gera proga maloniai praleis
ti laiką ir linksmai pasišokti, tuo 
labiau, kad šie šokiai bus pas
kutiniai prieš užgavėnes.

Šokiams gros Benni Ferri or
kestras, įvairus bufetas, turtin
ga loterija ir t.t. Pradžia 7 v. v.

Iki malonaus pasimtaymo.
TF Hamiltono sk. v-ba.

Lietuvių Namuose yra numa
tyti šie lietuviški minėjimai bei 
parengimai:

1. Vinco Kudirkos 100 m. gi
mimo sukakties minėjimas — 
vasario 1 d. Ruošia “Aukuras”.

2. Vasario 15 d. Hamiltono 
Dramos Teatras “Aukuras” sta
to vaidinimą “Inspektorius at
vyksta”.

3. Vasario 22 d. didysis mūsų 
Nepriklausomybės šventės mi- j 
nėjimas, rengiamas Bendruome
nės valdybos.

4. Kovo 1 d. Montrealio Dra
mos Teatras, kviečiamas Hamil
tono LN Fondo, stato įspūdingą 
Balio Sruogos veikalą “Milžino 
Paunksmė”.

5. Kovo 8 d. Hamiltono ateiti
ninkų kuopa ruošia šv. Kazimie
ro minėjimą.

Tik užbaigus modernizuoti 
LN kino salės sceną, mes mato
me, kad Lietuvių Namuose su 
nauju entuziazmu prasideda 
veržlus ir gyvas gyvenimas. Tie
sa, dabar dar tik sekmadieniais, 
bet, tikėkimėą, kad praėjus dar 
trims ar penkiems metams, ka
da liks tik retas tautietis nepri
sidėjęs prie Tautos Namų Ha- , 
miltone, mes turėsime išbaigtą . 
vispusiškai lietuvišką kultūrinį į 
centrą. :---- ---------------------- , ----------- - . .. _

Bendruomenės v-bos ruoštas kai tinka visiems laikams ir vi- ’ę1 revizijos dienai tebuvo su- 
Naujų Metų sutikimas vispusiš- isems kraštams. Kitchener lie- rinkta apie $150, o apyliknės 
kai pavyko. Atsilankė 324 as- tuvių didžiausi atlyginimai yra j valdybos pagrindines pajamas 
menys ir gauta $355 gryno pel- po $1,60 valandai, o tuo tarpu sudaro solidarumo mokestis, kū
no. Kaip visada, taip ir šį kartą, artimo meilės darbuose jie toli ris yra pagrindas visai veiklai, 
didžiausią pelną davė K. Mik- pralenkė Hamiltoną, kuttame Surinktų pinigų 60% paprastai 
šio pravesta loterija, kurioje bu- vvrams atlyginirfiai sukasi dau- ■ išsiunčiama Krašto Valdybai bei 
vo vertingų fantų. Malonu čia giausiai tarp $2-3. Garbė Kitche-; Kultūros Fondui (kas. dar turės 
padėkoti J. Paliliūnui - Palmer, nėr tautiečiams, o mums hamil- būti atlikta). Likusieji 40% pa- 
paaukojusiam loterijai geras J toniečiams reikėtų kitais metais silieka savo kolonijos reikalams, 
naujas vyr. kelnes. Jis turi savo daugiau šioje srityje pasispaus-1 kurie eina minėjimų rengimui, 
siuvvkla vakaru Hamiltone, 7 ti. i šeštadienio mokyklos rėmimui,
Sterling St., JA/8-3345, kuri da-j “Milžino paunksmė” bus sta- kolonijos atstovavimui kanadie- 
bar skelbia vyr. eilučių iŠparda- i tomą kovo 1 d., sekmadienį, 4' čių tarpe ir eilei kitų reikalų,

ruomenės interesų taško.
Nepaslaptis, kad apylinkės 

valdyba turėjo mažas pajamas, 
_________ į “širdį 0 išlaidų laike metų susidarė 

: rasi šiaudinėje bakūžėje”, visiš- San daug. Solidarumo mokesčio

kuriuos apylinkės valdyba pri
valo finansuoti.

Prie tos pastabos įrašymo pri
sidėjo ir Liet; Namų akcinės 
bendrovės ‘ paskelbta spaudoje 
žinutė,, kad už Kariuomenės 
šventės minėjimui salės panau
dojimą iš apylinkės valdybos pa 
imta $10, o faktiškai rasta są* 
skaita už salės nuomą $35.

Revizijos komisija sutinka, 
kad LN akcinė bendrovė norėjo 
moralinio bendruomenės autori
teto, kad dalyvautų toje veiklo
je savo nupirktu šėru. Išeinant 
iŠ to tenka žvilgterėti ir į antrą 
pusę: kai LN akcinė bendrovė 
Skirstė savame susirinkime gau
tą pelną visai pamiršo, kad apy
linkės valdyba beveik iš apytuš
tės kasos pirko sėtą ir kad reik
tų atsilyginti paskirti auką ben
druomenės veiklai paremti. Tas 
nebuvo padaryta, o reikalauja
ma iš bendruomenės visokerio
pos paramos net visuotinio apy
linkės susirinkimo mėtų prašant 
tai užprotokoluoti LN pirm S.t. 
Bakšio lūpomis. Reikėtų atsi
minti, kad reikia ne tik prašyti 
iš bendruomenės, bet jai ir duo
ti. Revizijos komsiija:

J. Pleinys, K. Žukauskas,
St J. Dalius.

Sovietų 3 6,
JAV 2.6 ir
Indijoje — 6,



Kanados lietuvišku mokyki? programa
rodė toks leidinėlis — paruošė 
KL Mokytojų konferencijos iš
rinktoji komisija. KLB Kultūros 
Fondo leidinys, 1958 m., Toron-

EILĖRAŠČIAI IŠ LIETUVOS

būriai”, 200 egz. Pradžioje nu
pasakojama, koks reikalas vertęs 
mokyklą reformuoti — padidinti 
jos metų skaičių iki 10. Tai atli
kus tekę pakeisti ir pamokų len
teles ir programas. Tokių prog
ramų surašyta čia net 10. Dau
guma jų paskirstyta į du kon- 
centrus.

į Be abejonės, tai nemažų orga- 
’ nizacinių pastangų vaisius, ro- 

/ dąs, kad dar esama pasišventė- 
/ lių dirbti lietuviškojo jaunimo 

auklėjimui. Ir nuostabu, kad iki 
šiol šių pastangų niekas nebandė 
nei įvertinti, nei pareikšti viešai 
tuo reikalu kokių minčių. Tiems, 
kurie su jaunimu dirba, juk tai 
būtų naudinga, pagaliau tai ro
dytų, kad ir daugiau kas, ne vien 
dirbantieji mokytojai, tais lietu
viškojo švietimo klausimais do
misi ir rūpinasi. O kaikurios pa
stabos gali būti ir labai naudin
gos.

Vadinasi turime dešimtmetę 
šeštadieninę mokyklą. Ji be abe
jonės, bus įmanoma gal tik di
džiosiose kolonijose — Toronte, 
Hamiltone ir Montrealy. Kitų 
kolonijų mokykloms šios prog
ramos gal tik tiek bus naudin
gos, kad mokytojams duos idėjų, 
sudarys lyg griaučius, kurių už
pildymo būdą jie patys pasi
rinks. Gal kas nors bandys pa
gal šias programas ir vadovėlį 
ar vadovėlius paruošti, tai norisi 
šia proga padaryti ir kaikurių 
kritinių. pastabų. Gal jos bus 
kam naudingos.

Pirmoje vietoje išspausdinta 
katalikų tikybos programa. Ji 
atrodo ruošta labai kruopščiai ir 
yra detalizuota — užima net 5 
psl. Neturėjusiam reikalų su tuo 
sunku pasisakyti iš esmės dėl 
paties dalyko bei dėl dėstymo 
metodo, koks programos yra įtai
gojamas. Tai galėtų vertinti tik 
žmogus nusimanąs, kaip vaikas 
prieina prie tikybinių klausimų. 
Čia norisi tik padaryti keletą pa
stabų į programą žiūrint iš litu
anistinės mokyklos pusės.

K^ikam sali net atrodyti, kad 
lituanistinėje mokykloje tikybos 
pamokos visai nereikalingos. Bet 
gi atsiminkime, kad šių lituanis
tinių mokyklų pagrindinis užda
vinys yra ne tik pramokyti lie- 
tuv’škai skaityti bei rašyti, su
pažindinti lietuviuką su tėvų' 
kraštu, tauta, jos kultūra bei 
praeitimi, bet šituo keliu įdiegti 
lietuviškos dvasios. Tikybos ne
mažai lietuvių vaikų mokosi šio 
krašto mokyklose, tačiau mokosi 
ne lietuviškai. Neišmoksta jie 
ten lietuviškų maldų, nei nesu- 

' sipažįsta su lietuviškais religinio 
gyvenimo papročiais, per ku
riuos jie gali pažinti savo tėvų 
žemę, pajusti jos dvasią. Todėl

čia praleistas Donelaitis ir nie
kur nepalikta vietos tautosakai. 
Nejaugi jaunimui nereikia nieko 
žinoti apie liaudies dainas, pasa
kas ir kitokią kūrybą? Mokyto
jai patys turėtų rasti vietą, kur 
programą papildyti. Čia kažkoks 
neapsižiūrėjimas. Tautodailė 
įtraukta į dailės dalykų progra
mą, o tautosaka — niekur. Smul
kiau nagrinėjant čia galima būtų 
rasti praleistinų dalykų, kurių 
išmokyti vistiek nėra jokios vil
ties. Ir autorių parinkimą ar ne
reikėtų peržiūrėti... - f

Tėvynės pažinimo ir Tautoty
ros programos yra surašytos at
skiros, pirmoji V ir Vi; o antroji 
IX kl. Bet ar ne tiksliau būtų 
buvę sudaryti vieną programą? 
Juk dalykai labai artimi, o kitus 
klausimus gal verčiau būtų nu
kelti į geografiją ir istoriją. Visa 
eilė dalykų ten vistiek bus lie
čiami.

Tėvynės pažinimo V kl prog
ramoje tarp kitko kalbama apie 
Vilnių ir jo praeitį—“kunigaikš
čių laikais, lenkų okupacijoje, 
nepriklausomybės laiku ir da
bar”. Nei šis, nei tas. O kaip gi 
santykiauja Nepriklausomybės 
laikai su vad. Lenkų okupacijos 
laikais? Rašoma: “Trakai — se
noji kunigaikščių tėviškė”. Čia, 
tur būt, norima papasakoti le
gendą apie Trakus, kaip senąją 
Lietuvos sostinę. Bet juk Lietu
vos istorijos mokytojas teigs, jog 
tai netiesa. VI kl. programoje sa
koma: “Mažosios Lietuvos gy
ventojai prūsai”. Mes visi, ir 
ypač “Vakarų Komisija”, nori 
visą pasaulį įtikinti, jog ten gy
venę lietuviai, o mokykloje bus 
mokoma, kad prūsai. '

Liet, geografijos programa, 
kaip ir liet, kalbos, suskirstyta 
dviem končentrais — VII ir VIII 
klasėms. Bet paliečiami beveik 
vien fizinės ir politinės geogra
fijos klausimai. Ar nebūtų buvę 
tiksliau VII kl. supažindinti vai
kus su fizine geografija, o VIII 
kl. su kaikuriomis politinės, ūki
nės, antropo ir gal net istorinės 
geografijos problemomis. VIII 
kl. programoje keistai skamba 
“Vilniaus ir Klaipėdos krašto de
markacinės linijos”. Kokia gi 
Klaipėdos kr. demorkacinė lini- 

t’ksliau, kad mokinukai sužino-'i?? to d°m°rk^cinė linija 
yra politiškai istorinis reiškinys, 
ne geografinis. Atrodo, perdaug 
jau kreipta dėmesio į administ
racinį paskirstymą nepriklauso
mybės laikais ir dabartinėj oku
pacijoj. Ką gi įdomaus tuo at
žvilgių galima pasakyti? O jei’ 
ne, tai kam vaikus kankinti?

(Bus daugiau)

išeiviškoje mokykloje tikybos 
pamokose ypatingo dėmesio turi 
būti kreipiama į lietuviškojo re
liginio gyvenimo savitumus. Pro 
gramos autorius nepamiršta, jog 
ji taikoma lietuviškai mokyklai 
ir joje randame nemažai tokių 
specifiškai lietuviškų klausimų, 
nors kaikurie dalykai, atrodo, 
galėjo būti dar pagilinti.

Pav. programoje niekur nepri
simenami kitų apeigų katalikai, 
nors mes dar visai neseniai esa
me turėję net rytų apeigų vys
kupą lietuvį. Atrodo, tikslu būtų 
supažindinti vaikus su lietuviš
kom vienuolijom bei kongrega
cijom, tuo labiau, kad ir šiandie- 
nykščiafne gyvenime daug kur 
su jomis susiduriame. Programo
je randame lietuviškuosius šven
tuosius, šventąsias vietas, kry
žius, suminėta eilę švenčių, ku
rios turi specifiškų lietuviškų 
papročių. Tačiau čia, atrodo, rei
kėtų dar kaiką Ir pridėti. Tokių 
švenčių eilėje praleistos Kelė- 
dos su Kūčiomis, Žolinė su Žo- 
linėle. Nesuminėtos užgavėnes, 
kurios praleistos ir tautotyros 
programoje. Advento giesmės 
minimos, bet neminimi rarotai. 
Neprisimenamos procesijos ap
link bažnyčią, kurių čia augąs 
jaunuolis’ nemato. Tautotyros 
programoje įrašyti atlaidai Ar 
netiktų juos perkelti į tikybos 
programą?

Kažin ar verta katalikų tiky
bos pamokose kalbėti apie seno-, 
vės lietuvių tikybą, ypač VII kl., 
kai Lietuvos istorijos programo
je nenumatyta apie tai kalbėti ir 
VII ir VIII kl.? Ir ar ne per anks
ti Lietuvos Kat. Bažnyčios isto
riją apžvelgti VII kl., kai Lietu
vos istorija numatoma eiti VII- 
ix ki:?

VIII a. programoje įrašyta 
“Lietuviškoji Dievo sąvoka”. 
Kažin ar tai ne per sunkus klau
simas ir ne vaikams?

VI kl. programoje sominėti 5 
paskutinieji popiežiai (žinoma, 
dar be dabartinio). Ar neužtektų 
vaikams žinoti tik esamąjį? IX 
kl. programoje minimi' “žymieji 
mūsų vyskupai” ir keletas jų su
minima (Matulevičių kažkodėl 
nukėlus prie šventųjų, nors šven 
tuoju ir nevadinant). Ar nebūtų 
f' ' 7 .. ’ ’ ■ -
tų šiek tiek apie Lietuvos Baž
nyčią bolševikų priespaudoje. 
Programoje visa “tylinti Bažny
čia” neprisiminta. Gal nenorėta 
paliesti. Bet ir Lietuvą apleisti 
vargu ar būtų tikslu.

Antrąja išspausdinta*evangeli
kų liuteronių tikybos programa. 
Joje, deja, lituanistinio .bruožo 
visai nematyti. Tai ar nebūtų ge
ra, kad evangelikai lietuviukai 
sužinotų šioje mokykloje ir apie 
Lietuvos evangelikų bažnyčią, 
apie jos organizaciją ir net pa
pročius (pav. apie sakytojus ir 
pan).

Lietuvių kalbos programa ap-

Gruodas. Gruodis. Dunda juodis.
Balto sniego negausu.
Stignsta purvas nusibodęs.
Siela džiaugiasi balsu.

Baltas kelias toks tiesūs! 
’ Dviese lekiame į erdves.

Slibinas po kojom grius.
Šalta. Balta. Kyla jėgos. 
Žygio trokštu tam žirge. , 
T^ška, taškos šviežias sniegas. 
Jėgos auga mums varge.
Ištryptas pėsčiųjų kelias. 
Atsargiai tik, nes slidu 
Kas po kojomis mums velias? 
Aš į ateitį skrendu.
Šaltis šaldo šaltą protą 
Aš iš sapūo pabudau. 
Kiek čia mano prisvajota! 
Daros balta, vis balčiau.
Ek žiemuže, žiemužėle! 
Nors šalta tu, bet sava. 
Tavo plotuos atsikėlė

• Tiek iškentus Lietuva.

1957. XL 30, Kaunas:
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MUSŲ BERŽELIS
Lietuviškas medi, baltasis berželi, 
Nusviręs šakutėm į upės vilnis! 
Tu guodi sūšlamęs mažutę mūs šalį; 
Toks liūdnas, svaidai mums- gaivinančias ugnis.
Tu uždegi širdis Tėvynės mums meile, 
Tavy j pasigrista motulės daina; 
Taip gailiai virpėdamas, kfikčioji gailiai, 
Ir švyti kaip saulė mums tošis balzgana.
Lakštutė lakštuoja pavasario rytą, 
Supratusi nuoskaudas mūsų žmonių — 
Kad tavo lapeliai vargus išvarytų, 
Kad guostų viršūnė nušvitusiu šypsniu.
Aušrinė apkaišė šakas gyvu auksu, 
Tapai neregėtu laukų stebuklu; 
Prie taVo šakelių savųjų aš lauksiu, 
Prie tavo lapelių pagalbos aš šaukiu.
Ateis rudenėlis, pakirs: lapą šalnos 
Ir vėjas pakilęs tavęs negailės;
Aidais atsilieps tau nutryptasis kalnas, 
Nuplėš tau, baltajam, žaliąsias šakeles.
Ir stūgaus tik vėjai, blaškys tave, vargšą, 
Ir varnos tavojoj viršūnėj kranksės, 
Ir miškas suos tau laidotuvių maršą; 
Klausysies skurdžiai suvaitojusias giesmės. .
Ir žiemą sustingęs, sniegais iškaišyta, 
Stovėsi supančiotas tartum, kančia; 
Sapnuosi užmigęs pavasario rytą, 
Pabudęs blaškysies gūdžia, tamsia nakčia.
Bet kelsis pavasaris, auš aukso rytas, 
Tu baltas pabusi žaliais pumpurais; 
Gyventi pakilsi rasa nusagstytas — 
Vėl pumpurus lapais saulelė tau. pakeis.
Lietuviškas medi, baltasis berželi, 
Nusviręs "šakutėm į upės vilnis! 
Tu guodi šušlamęs mažutę mūs šalį; 
Toks liūdnas, svaidai mums gaivinančias ugnis.

TĖVĮĮ DUENII
Lietuviai pranciškonai, prieš 

trejus metus atidarę Kenne
bunkport, Maine, savo gimnazi
ją (High School), kviečia į ją 
stoti pradžios mokyklą baigu
sius jaunuolius, šiais metais 
pranciškonų gimnazijoje jau 
veikia trys klasės, o nuo atei
nančio rudens veiks visos ketu
rios. Gabūs mokiniai, pristatę 
mokslo pažymėjimus gali persi
kelti ir iŠ kitų mokyklų. Vietos 
bendrabutyje yra 100-tui moki
nių.

Nuo praeito rudens mokykla 
veikia nauojse moderniškose pa
talpose, kuriose yra bendrabu
tis, klasės, žaidimų salė, biblio- 

. teka ir laboratorija.
Į mokyklą priimami tik lietu

viai ir lietuvių kilmės berniu
kai. Mokyklai ir bendrabučiui 
vadovauja patys lietuviai pran
ciškonai. Gimnazija turi visas 
valdžios mokyklų teisęs, ir joje 
išeinamas visas vidurinėms mo-

kykloms nustatytas kursas su 
lotynų kalba ir lituanistika.

Už mokslą ir bendrabutį atly
ginimas tik 400 dol. metams. 
Neturtingi gabūs mokiniai gali 
būti dalinai arba visiškai nuo 
mokesčio už mokslą atleidžiami.

Pirmenybė teikiama norin
tiems stoti į lietuvių pranciško
nų vienuoliją jaunuoliams. Vė
liau jie vienuolijos lėšomis bus 
mokomi ir ruošiami misljonie- 
riais, kad tarnautų lietuviams 
tremtyje ir išlaisvintoje Lietu
voje.

Visi lietuviai tėvai, kurie sie
lojasi savo vaikų auklėjimu 
krikščioniškoje ir lietuviškoje 
dvasioje, prašomi atkreipti dė
mesį į šią gimnaziją. Įstojimo 
reikalais prašoma kreiptis į gim
nazijos rektorių šiuo adresu: Tė
vas Viktoras Gidžiūnas, OFM, 
Franciscan Monastery, Kenne
bunkport, Maine, USA.

Torontas. — Čionykščio vėžio 
tyrimų instituto duomenimis, 
Ontario provincijoj moterų 25-54 
metų tarpe daugiausia miršta 
nuo vėžio, o to pat amžiaus vyrų 
dauguma miršta nuo širdies 

ima ir literatūrą. Bet kažkodėl i ligų.

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos

“PADEDAME 977

SAVIVALDYBĖMS”

Galbūt nustebsite patyrę, kad Ontario 
provincijoje yra 977 savivaldybės — 
-apskričių, miestų, rajonų, miestelių ir 
kaimų.
Kiekvieno vieneto piliečaii susiorga
nizuoja, priima patvarkius tavrkančius 

. vietos reikalus, kaip pav. ugniagesybą,
Kiekvieno vieneto piliečiai susiorga
nizuoja, priima potvarkius tvarkančius 
Nepaprastas pramonės augimas per pa
skutinius dešimt metų provincijoje iš
kėlę daug problemų visoms įstaigoms, 
taip pat ir savivaldybėms.
At j ausdama savivaldybių sunkumus, 
Ontario vyriausybė kasmet dovanoja 
savivaldybėms tam tikras sumas — šie
met 269.000.000 — apie $34.000.000 dau
giau negu pernai.
Be šios tiesioginės finansinės paramos, 
Ontario vyriausybė per savo savivaldy
bių departamentą padeda dar keliais 
kitais būdais. Šis departamentas nuola
tos stebi 977 savivaldybių darbą, taip,
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kad reikalui esant gali išvystyti atitin
kamą akciją.
Departamentas taip pat gali pagerinti 
tuo savivaldybių atskaitomybės meto
dus bei patarti ar padėti, iškilus finan
sinėms ar kitokioms problemoms.
Vienas iš ypatingų departamento užda
vinių — planavimas organizuotų naujų 
gyvenviečių ar vad. pagerinimo rajonų 
gamtos turtų eksploatavimo srityse 
šiaurinėje Ontario. To dėka vietovės 
gali plėstis ir išsivystyti į pažangias sa-r 
vivaldybes. ;

MINISTER

ONTARIO DEPARTMENT OF MUNICIPAL AFFAIRS

Hon. Leslie M. Fra**, Q.G, U.D., D.C.L. 
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Redakcijai prisiųsta
Lux Christi, 1958 m. gruodžio 

mėn., Nr. 3-29, 96 psL
Šiame nr. rašo: kun.dr. V.Bar- 

tuška, prel. M. Krupavičius, kun. 
St. Yla, kun. K. Senkus, kun. P. 
Bajerčius, kun. L. Jankus.

Skautu Aidas, 1959 m. sausis, 
Nr. 1, 24 psl.

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” 
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS

Sp. B-vės “Žiburiai” metinis 
šėrininkų susirinkimas šaukia
mas š m. vasario 7 d., šeštadienį, 
4 vai. p.p. priestate virš “Tėv. 
Žiburių” redakcijos — 941 Dun
das St. W., Toronte.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Valdybos pranešimai,
3. Linotipo pirkimo reikalai,
4. Revizijos kom. pranešimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6.1958 m. ataskaitos ir Rev.

komisijos akto priėmimas,
7.1958 m. pelno paskirstymas,
8.1959 m. sąmatos priėmimas, 
9. Valdybos ir Rev. komisijos

rinkimai,
10. Einamieji reikalai,
11. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas neatsižvelgiant į 
dalyvaujančių skaičių. Valdyba.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janlque Trading 
Co. Ltd.

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

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

VALAU FOTELIUS 
ir įvairius kilimus, » 

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

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

Kultūros ir knygij pasauly
Lituanistikbs semestras Ford

ham universitete Niujorke vyks 
ir šiemet hųo liepos pradžios iki 
rugpjūčio 14 d> Vadovybė prašo, 
kas numato tuo pasinaudoti, už
siregistruoti iki vasario 27 d. Už 
mokslą studentams mokėti ne
reikia, nes yra pakankamai sti
pendijų (dr. Kazicko ir dr. Va
liūno). Visais reikalais kreiptis 
direktoriaus adresu: Rev. Father 
W. Jaskevičius, S J, Lithuanian 
Program, Fordham University, 
New York 58, N.Y. Tel. FOrd- 
ham 7-5400, ext. 218.

Almaus galerijoj, Great Neck, 
N.Y., nuo sausio 10 d. iki vasa
rio 1 d. vyksta Miriam Sommer- 
burg kūrinių paroda.

Lietuvių opera Čikagoje po 
Rigoletto ir Fausto ruošia G. Bi
zet operą Carmen. Operos va
dovai: dirigentas tas pats Al.Ku- 
čiūnas, režisorius K. Oželis, 
chormeisteris Alf. Gečas, chore
ografė V. Radauskienė, dailinin
kas Vyt. Virkau, muzikinis asis
tentas Ant. Linas; solistai: St. 
Baras, Kristina Bartulienė, Alg. 
Brazis, Juozas Bražys, Monika 
Kripkauskienė, Vai. Liorentas, 
Roma Mastienė, Julius Savrima- 
vičiuš, Danutė Stankaitvtė, Aid. 
Stempužienė, Sal. Valiukienė, 
Jonas Vaznelis.

Operos akomponiatorius yra 
Mangirdaš Motekaitis. Opera 
Čikagoje bus pastatyta balan
džio 11, 12 ir 25 d.d.

“Šviesa ir Tiesa” pasivadino 
naujoji leidykla Romoje, kuri 
leis teologinio turinio knygas. 
Leidyklos komisiją sudaro: kun. 
dr. V. Balčiūnas, kun. dr. Pr. 
Brazys, MIC, kun. dr. P. Jatu
lis, kun. dr. P. Rabikauskas, SJ, 
kun. dr. J. Zeliauskas, SDB, vi
si gyveną Romoje ir Tėvas dr. 
Bernardinas Grauslys, OFM, 
gyvenąs Kennebunke, Me.

ŽIEMA t.y. laikas, kada jūsų mašina turi būti labiausiai pri
žiūrima. Todėl Užsukite pasitikrinti į

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadiitd-College'
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9541

FOTO PARODA
Janina Mokrzycka, Lenkijoje 

pagarsėjusi foto menininkė, sa
vo studijoje “Janine Photo Stu
dio” — 45 Avenue Road (į šiau
rę nuo Bloor) atidarė savo dar
bų parodą, kuri tęsis iki vasa
rio 15 d. Ji lankoma kasdien . 1-6 
vai. p.p., išskyrus sekmadienius.

Mokrzycka yra kilusi iš gar
sios fotografų šeimos ir verčiasi 
tuo menu jau 25 metai. Ji buvo 
pirmoji moteris išrinkta Lenki
jos fotografų sąj. pirmininke. 
Jos dėmesio centre yra žmonės 
— įvairaus amžiaus ir visokiose 
padėtyse. Ji stengiasi savo nuo
traukose atidengti jų sielą bei 
nuotaikas. Ji yra dalyvavusi 
daugelyje tarptautinių parodų 
ir yra gavusi visą eilę premijų 
bei atžymėjimų: Jugoslavijoje 
aukso medalį, Vienoje sidabro 
medalį, Budapešte, Belgrade ir 
Koelne bronzos medalius, Bor
deaux — atžymėjimo diplomą.

Mokrzycka yra neseniai atvy
kusi į Kanadą ir parodą suorga
nizavo savo studijos įkūrimo 
proga, čia spausdinamas vieno 
iš jos nuotraukų.

Komp. Jeronimas Kačinskas, 
Herkuliui Stroliai pritariant 
smuiku, jskambino į nomografo 
juostą pagarsėjusį šokį “Sadutę”.

Vokietijos Liet. Studentų Sąj. 
naujoji valdyba išrinkta pereitą 
rudenį korespondenciniu būdu: 
pirm. V. J. Bylaitis, sekr. M. 
Hermanas, iždin. A. Liudžiavai- 
tytė. C. Valdybos adresas: Zent- \ 
ralauschuss der litaiiischen Stu- 
denten in Deutschland,' Bonn, 
Koelnstr. 70.-

Europos Liet. Studentų Ben
druomenės (ELSB) generalinio 
sekretoriaus pareigas eiti paves
ta K. Dikšaičiui — Bonn 3, Post- 
schliessfach 14.

Vokietijoje dabar eina 1.077 
moksliniai žurnalai.

\ PASINAUDOKITE PROGA! Daug sutaupysite pirkdami

naujausius 1959 m. modelio baldus
atgabentus tiesiog iš baldų parodos!

s Mohawk Furniture Ltd
2448 Danforth Ave., Toronto. Tel.: OX. 9-4444 ir OX. 9-4224

Parodoje išstatomi pavyzdžiai yra visuomet geriau paga
minti, negu produkcijos prekės. Gamintojai, norėdami su
taupyti pakavimo ir transporto išlaidas, kurias turėtų vež
dami atgal j tolimas vietoves, juos parduoda Toronte daug 
pigesne kaina. Pasinaudodami šia proga, mes Šias geriau 
pagamintas parodos prekes perkame pigiau ir parduoda
me daug žemesne kaina.

Norėdami pasinaudoti šia reta proga, nedelsdami užeikite 
į mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol yra didelis pasirinkimas.-------------“ ■---------— ,
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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 įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patariiavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia -rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

College - Morguerctta n*.
$2.500 Jfioketi, 8 kambarių narinis

? maderniš- 
ko$/wtuVeš,' nauja šddymO sistema.

■ AiM Įuststekimdi 4 ’ i ' ‘ \

$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas* Savininkas iš
vyksta

U' a'v Geležies dirbtuvė
^S.OOO'imolcMb gdminb i^6iriu<*rne- 
tolmius" defiktus: žaislus, Įrankius ir 
kr. Dviejų augštų pastotos ir^visa ma- l 
Šinęr^g su, įrengimais. Prašoma ,kai
na $20.000. Vieno‘skola balansui.

St. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
bugštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažo, vandeniu alyva apšildo- 
mas4, 2 -nrpdemiškos virtuvės. Dalis 
baldų Įeina į pirkimo, kainq.

Eglinfon - Avenue Rd.
* $o.0C0 ' įmokėti, 6 kamb’. atskiras 
gražaus mūro namas su garažu, van^ 
deniu alyvą šildomos, viena skola ba
lansui. Kvądratinis planas. 
. Jane - Annette
$12.000 pilna kaino, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

Parkdole ,
$13.500 pilna kaina. 8 komb. per 
du augštus, mūrinis namas, pusiau 
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
monto^ .; -- , , .

Indian Rd. - "-Bloor1 -£* y *
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis ,namas su, 2 garažais, 
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder- 
niskos virtuves.

s .Quebec - Bk>or '
$8.000 jiĮo,kęti, H-"-ką^nbarnj otslę^ 
rdsf6s^mūtinis^hama^ W 2 -ĮĮįaražčfs? ' 

' 3 moderniškos, virtuves, 2 vonios.
Geros pajamos. • / '

| JSt. Clair - Oakwood
Tripleksas, I metų senumo, viso 

14 kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas sovinin- 4 
kui už mėnesio laiko.

r^Eglinton - Kėele j
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se- 
numo apertmentinis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pfiną- kaino $56.000.- ---r-..;,;

' 4 atskiri butai
High Park. Pajamos $4.800 metams. 
$8.000 įmokėti, mūrinis, atskiros, 17 
kambarių padalyti 2-5 kambarių ir 
2-3 kambarių atskirus butus. 4 mo
derniškos virtuvės, 4 vonios. Privatus 
įvažiavimas, 3 mūriniai garažai. Van 
deniu olyvo šildomas. Didelis kiemas 
50 iš 167. Arti prie katalikų mokyk
los ir gimnazijos. Prašo $31.900. 
Skambinkite tuojau, kol dar nevėlu.

Bloor - Indian Rd. 
1 atvira 10 metų skola 

$.1.900 įmokėti, mūrinis, geras plo
nas, 6 puikūs kambariai, 2 moderniš
kos virtuvės, olyvo šildomos, • naujai 
atremont. viduje. Kaina $14.900.

College • Rusholme Park Cres.
$2.000 Įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 3 virtuvės, garažas, olyvo šildo
mos. ■ Prošo $ 15.900 arba pasiūlymas. 
Keli žingsniai nuo bažnyčios. Geras 
pirkinys.

Dundas - Crawford St.
$4.000 Įmokėti, mūrinis, 9 dideli, ge
ram stovyje kambariai, alyva šildo
mas, dvigubos garažas, 2 moderniš
kos virtuves. Arti prie parko, bažny
čios, susisiekimo.

Annette - Runnymede 
$4.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai,, 2 moderniškos "virtuvės, gara
žas, šoninis įvažiavimas. Geri morgi- 
čiai Prašo $16.800.

Bloor - High Park Ave. 
2 atskiri butai

$5.000 Įmokėti, šiurkščių plytų, 
skiras, 10 kambarių per du augštus, 
2 vonios, 2 moderniškos virtuvės, ga-

Park,

ot-

13

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS

nu-

PP-.
B-C

B. SAKALAS
■įį^SA^ALAUSKĄS .j-.

Darbo telef. LE. 4-8481 
Namų LS. 6-1410' ‘« i

ražas, keli žingsniai iki High 
susisiekimo, apsipirkimo.

, Bloor - Quebec Ave. 
1 atvira 10 metų skola 

$7.000 Įmokėti; jTiunnis, atskiras,
kambarių, 5 įamįjpriaį^ant pirmo 
augšto, 2 virtuvės, 2 voritos. Vande
niu trfyva šildomos; '^garožas-, sbninis 
Įvažiavimas/ (

Roncesvolles - Peorson -
/ Sunnyside, -/>.„■/■

2 atskiri butai 
$10.000 įmokėti, mūrinis, atsikros, 
1.0 kambarių, 2 garažai, šoninis įva- 
’žigvimaš, vandeniu alyva šildomas. 
Tuoj pat galima užimti.

Lang Branch 
Naujas 6 atskirų butų 

$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
25 kambariai, privatus Įvažiavimas, 
5 garažai Pajamos S57S.jpėn.ėsiui," 
5 pečiai, 5 šaldytuyaL. Geri morgi- 

•čiai. Prašoma $53.000.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

?LE. 4- 6346. Namų P.O. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastum’ėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

’ AUŠROS ŽINIOS
Sekmadienio draugiškose rung

tynėse Aušra nugalėjo Hamilto
no Marines 94:78. Žaidė: Lauri
navičius 25, Jankauskas 26, Gu
das 15, Strimaitis 1Q, Diatchen- 
ko 12, Rigby 6 ir Venckus.

B-C rungtynėse Yamada 
galėjo latvius 77:60.

Šį sekmadienį 2.30 vai. 
po parapijos susirinkimo,
pusfinaliai: Aušra - Yamada, 
Tridents - Latviai.

Metro Jr. pusfinaliai prasi
dės šį ketvirtadienį. Šio antra
dienio rungtynės tarp Andys ir 
YMHA nuspręs su kuria koman
da Aušrai teks žaisti. Jei lai
mės Andys pusfinaliuose Aušra 
žais su Andys mūsų salėje 8 v.v. 
ir St. Michaels su YMHA; jei 
tektų žaisti su YMHA, tai bus 
žaidžiama jų salėje 7 v.,v.

I CYO lygos rungtynės jau už
sibaigė. Aušra Jr. visas rungty- 

Ines sužaidė be pralaimėjimo. 
■ Finaluose, kurie bus žaidžiami 
; St. Michaels salėje vasario mėn., 
i Aušra susitiks su savo kiečiau- 
siu varžovu — St. Thomas. Taip 

Ipat vasario 14 d. 12 vai. mūsų 
.'salėje Aušra Jr., kaip CYO re- 
! prezentantė, žais pirmąsias On
tario pirmenybių rungtynes.

Church lygoje Aušra Bantam 
nugalėjo Alhambra B 36:8; Auš
ra Midget - Alhambrą M. 84:12 

i ir Aušra Juvl. - North Lea 63:23. 
i Aušros B komandoje žaidė: S. 
Skrinskas 8, R. Grigas 2, V. Ru- 

tseckas 14, P. Kaizeris 5, J. Genys 
1, A. Genys, P. Genys, E. Ra
manauskas, H. Steponaitis 6, B. 
Romanovas ir V. Vekteris; Auš
ra Juvl.; R. Burdulis 21, G. Be
resnevičius 11, R. Karka 7, S. 
Masionis 15, O. Kaizeris 9 ir V. 
Rickevičius.

Aušra M. pradės pusfinalines 
rungtynes sekančią savaitę. Auš 
rai B. dar liko tris rungtynes 
žaisti ir Aušrai Juvl. — dvi. Šį 
ketvirtadienį 7 v.v. mūsų salė
je Aušra Juvl. - Eglinton ir 8 v. 
v. New Toronte Aušra B. - Lake 
shore B.

Church lygos nugalėtojai žais 
su Metro lygos nugalėtojais dėl 
Toronto miesto čempijonatų, bei 
kvalifikavimosi į Ontario pirme
nybes.

Šį ketvirtadienį 8 v. v. Bloor 
Coli, draugiškos krepšinio rung
tynės tarp Aušros mergaičių 
(Aušra Jr.) ir latvių.

Krepšinio pirmenybėse Vytis 
I Įveikė 20 taškų skirtumu anks
čiau nenugalėtą Kingsway ko
mandą. Žaidė: Preikšaitis, Gvil
dys, Baliūnas, Vilkas, Duliūnas, 
Žukas. Vytis II nugalėjo North 
Lea 62:36. Paskutinėse CYO 
pirmenybių rungtynėse Vyčio 
moterys pralaimėjo St. Ceciliai 
71:21. Naujos reformos vytie- 
tėms dar neįprastos. Žaidė: 
Kriaučiūnaitė 5, O. Žėkaitė 11, 
Kasperavičiūtė 1, Rutkauskaitė 
4, Barauskaitė, E. Žėkaitė, Dar
gytė.

Vyčio jaunutės laimėjo pirmą 
sias peržaidimo rungtynes prieš 
St. Basils 31:14. Žaidė: Bacevi
čiūtė 5, Kinčiūtė 7, Kilotaįtytė 
11, Lorencaitė 6, Brynaitė 2. Se
kančias to pačio pobūdžio rung
tynes jaunutės žaidžia šį antra
dienį 7 vai. vak. Bloor Coll. Jei 
laimės, sekmadienį 1 vai. p.p. 
Loretto Coll, žais pirmąsias gru
pės finalines rungtynes prieš St. 
John. Senior grupės pirmąsias 
peržaidimų rungtynes vvtietės 
žais antradienį Bloor CCoH. tuoj 
po "jaunučių.

Tinklinio pirmenybėse pralai
mėta Ukrainai 2:1 (16:14; 10:15; 
15:9). Žaidė: Balnis,. Baliūnas, 
Kasperavičius, Preikšaitis, Bud 
rėčkas, Supronas, Žukas.

Stalo tenise netikėtai pralai
mėta ’ silpnokai Piccadilly ko
mandai. Negalint x sudaryti pil
nos komandos težaidė du žaidė
jai — Gvildys ir Nešukaitis. Dar 
blogiau sekėsi vytiečiams pabal- 
tiėčių pirmenybėse. Vyrų gru
pėje Nešukaitis, nugalėjęs Gvil
dį, laimėjo .2 vietą, palikdamas 
Gvildį antruoju. Tas pat atsitiko 
ir moterų grupėje — Urbonaitė 
įveikusi Kasperavyčiūtę, po 2 
pirmųjų latvių, liko trečia ir 
Kasperavičiūtė ketvirta. Nežiū
rint bendros nesėkmės, 
džiaugtis Nešukąičio ir 
naitės pažanga.

Futbolininkai artėjant 
nui praėjusį sekmadienį

HAMILTONO KOVO 
ŽINIOS

“TŽ” Nr. 3 “Žiūrovas” kalti
na Kovo valdybą dėl padaryto 
neteisingo sprendimo, ryšium su 
įvykstančiom ŠA žaidynėm Det
roite ir nesiunčiant į jas Hamil
tono sportininkų. Kadangi tai 
yra opus klausimas, liečiąs, netik 
Kovo sportininkus, bet bendrai 
mūsų organizacinį sportiniį gy
venimą (FASK-tas ir sporto 
klubai) vertėtų viešai ir atsa
kyk.

FASK-tas yra augščiausias iš
eivijos sporto organas. Kad jis 
savo darbe gerokai šlubuoja — 
tą jaučia kiekvienas sportinin
kas. FASK-tas, būdamas didelės 
sportininkų šeimos vyriausia 
galva, turėtų jais rūpintis įvai
riose nelaimėse, padėti darbe sa
vo patarimais. Nežinau, gal kitų 
klubų atžvilgiu jis elgiasi kaip 
tikras tėvas, tačiau Hamiltono 
Kovo atžvilgiu jis buvo bloges
nis už patėvį: 1958 m .neatsakė 
nei į vieną raštą, klubo devynių 
metų proga į pasiųstą kvietimą 
dalyvauti minėjime,.netik neat
sakė teigiamai ar neigiamai, bet 
net ir nepasveikino! Valdyba, 
jausdama, kad HLSK Kovas 
FASK-to yra ignoruojamas, ar-į 
ba tiesiog laikomas neegzistuo
jančiu klubu, negalėjo kitaip pa
sielgti.

Kitas veiksnys, kuris sustabdė 
nuo vykimo, yra finansinis klau
simas. Juk aksioma yra, kad joks 
organizacinis darbas nepradeda
mas ad hoc! Paprastai sudaro
mas bent pusmečiui darbo pla
nas. Jį turi ir HLSK Kovas. Per
eitais metais, pradėdamas pa
ruošiamuosius darbus ŠA žaidy
nėms Hamiltone (buvo numa
tytos gegužės 2-3 d.d.) ir išven-

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

8 NAUJI NAMAI
Jone St. - Baby Point • 

$3.000 Įmokėti, 6 nepertinami kom- 
borioi, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, žai
dimų komb. rūsyje, privatus Įvožio- 
vimos, 20 metų skola. Pilno kaino 
$16.500.

St. Clarens Ave. - Bloor 
$3.200 įmokėti, 8 komb. mūrinis na
rnos, 2 virtuvės, naujas šildymas, vie
ta garažui, ilgos išsimokėjimo sąly
gos, pilna kaino $18-500.

Jane St. - Baby Point 
$4.500 įmokėti, 6 kamb. otskiros 
mūrinis narnos, moderni virtuvė, pui
kus viduje, gražiai išdekorutas, alyva 
šild., garažas, gražus didelis kiemas.

Mountvievr Ave. - Bloor 
$6.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis narnos, 2 virtuvės, naujos 
vandens šildymas, garažas, didelis 
kiemas.

Oakmount Road - Bloor 
$7.000 Įmokėti, 8 komb. per du ougš 
tus ir 3-jų saulės komb., atskiras mū
rinis nomas, vand. alyva šildomas, 
dvigubos garažas su privačiu Įvažia
vimu, didžiulis gjpžus kiemas, 10 
metų skola.

Jane - Bloor 
$7.000 Įmokėti, 6 kamb. atskiros 
mūrinis narnos, modernus viduje, 
naujos alyvos šildymas, garažas, na
mas išmokėtas, viena skola likučiui.

P. KER

High Pork 
Duplex 

$6.000 įmokėti, 8 komb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 2 
mod. virt., 2 vonios, 6 metų senu
mo, vand. alyva šildomas, žaidimų 
kamb. rūsyje, garažas su privačiu
įvažiavimu, viena skola likučiui.

Evelyn Ave. - High Park 
Duplex

$10.000 įmokėti, 12 kamb. atskiros 
mūrinis narrvas, 3 vonios, vond. šil
domas, dvigubas garažas su pločiu 
Įvažiavimu, puikus nuomavimui, $63 
savaitei ir 5 komb. butas šeimininkui.

į Jane - Bloor
Duplex

$10.000 įmokėti, 10 Okamb. per du 
ougštus, atskiras mūrinis, vond. aly
va šildomos, dvigubos garažas su pri
vačiu įvažiavimu, 1 skola likučiui.

Indian Rd. - Bloor 
T ripiex

Apie $15.000 Įmokėti, 14 komb. at
skiras mūrinis nomas, vond. alyva šil
domas, dvigubos garažas su plačiu 
įvažiavimu, galimo Įrengti dar vienų 
apartamentų. Arti Bloor, šeimininkas 
išvyksta.

Porkdole
Five plex .

$17.000 įmokėti, T1 kambariai, at
skiras mūr. namas, vond. šildomas, 

"^4 mūr. garažai, ilgos išsimokėjimo 
sųlygos, $743 mė. nuomos.
BERIS

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

tenka
Urbo-

sezo- 
buvo 

susirinkę aptarti einamuosius 
reikalus. Susirinkimo metu. pa
aiškėjo, kad futbolo sekcijai te
ko didžiausios išlaidos — apie 
$1.200. Šiai naštai palengvinti 
surastas globėjas — tai SLA, su 
.kuria Vytis jau senokai bendra
darbiauja.

J. Budreikai esame dėkingi už 
$10 paramą. A. S.

PETEiRS Ltd.
' R E A LT O R-S ■< - . ■;

Nurys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAI LE. 2-3321

St. Clair - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba
rių per 2 augštus. 2 varnos, 2j virtu
ves, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas^ 1 atviras mrjičius.

Št: Cldir - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, atski
ros namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuves, 2 vonios, vandens ir alyvos ših 
dymas. Garažas.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, lobai gražus 7 kam
barių atskiras namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienas atviras morgi- 
čius IX) metų. x v •

1162 ST. CixAlR AVE. WEST
College - Bloor

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

Dovcrcourt - College
$4.000 įmokėti, 11 Taboi didelių k., 
atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės,

1 Otvyos šildymas. . Privatus 
Įvožiaviąąąs. Labar arti susisiekimo ir 
apsioirkįnbS £ .* 7 ' \

MtrCiolr - 4Whurst
So.OOO įmokėti, 8 kambariai dvie- 
Įfcosb adgštuoše. 2 vonios/ 2 y.ŲĮuvcs; 
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus* įvažiavimas, 2r* garažai.* Vienos 
morqicius 10-čiai metų.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis LSK Vytis susirin

kimas įvyks vasario 8 d., 3 vai. 
p.p. Lietuvių Namuose. Susirin
kimas prasidės punktualiai ir 
kviečiame vytiečius būtinai ja
me dalyvauti. Susirinkimo die
notvarkėje numatomi įvairūs 
pranešimai bei bus renkama 
nauja valdyba. LSK Vytis.

Otava. — Kom. Kinija Kana
doje nupirko dvi Kobalto bom
bas vėžiui gydyti.

Otava. — Vienas parlamento 
narys pažadėjo pateikti projek
tą valstybinės loterijos.

Varšuva. — Lenkijoje netru
kus bus įvykdytas praktikuojan
čių gydytojų dokumentų patik
rinimas. Esą, norima apsisaugo
ti nuo šarlatanų.

v. VASIS
REAL ESTATE

872 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-4605

Pirkdami ar parduodami krejpkitčs:

Įstaigos tcl.
LE. 2-3321

Namų tel 
.. RO. 2-5543

Baby Point Paiiit & Wallpaper
CJ.L~B.MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms 

' popietis, jvoirios toiles ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%. 
, >? Kviečiame* atsilankyti orbo skambinti tel. RO. 2-4931.
! Sov.’ A. F. GALDIKAI J/., : 351 JANE ST. (prie Annette).

p \ -• 1 ............ "

I. MAWRODIN Realtor MN?£VT w-

St. Clair - Christie 
$7.000 įmokėti, 12 kamb. gero mū
ro, kvadr. plonas su privačiu įvažia
vimu, geras pajamų namas, orti mo
kyklų ir susisiekimo.

Bloor - Evelyn 
$6.500 įmokėti, 9 kamb. dupleksas, 
privatus įvažiavimas, vandeniu aly
va apšildomos, kvadr. planas, šviesūs 
kambariai, viena ilgametė skola ba
lansui.

Roncesvolles - Grenadier 
$5.500 įmokėti, 9 kamb. su saulės 
kamb. pea du augštus, 2 modernios 
virtuvės, oru alyva apšildomas, Ašo
ninis įvažiavimas, 2 garažai, vieno 
skola balansui.

Bloor - Havelock
$3.500 įmokėti, 8 kamb. pusiau at
skiras su įrengtu kambariu rūsyje, 
nepereinami kambariai, arti pagrin
dinio susisiekimo, greitas užėmimas.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui skambinti:

J. GUDAS — LE. 1-4605, namų LĘ. 6-7109.
Mūsų praplėstam biurui REIKALINGI DU LIETUVIAI AGEN
TAI. Patyrimas nebūtinas. Susitarimui skambinti LE. 1-4605.

r ’

Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 
nekilnojamo turto transakcijose.

A. M I C IŪ N A S

Ken WILES Ltd.
REALTOR

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241 
‘Didžiausias namų-biznių pasirinkimas visam Toronte. Nuošir
dus ir sąžiningas patarnavimas. Kas savaitę nauji pardavimai.

Geoffrey - Ronccsvollcs
$5.000 įmok., 10 did. kamb., grožių 
plytų, otsk., 3 virt., 2 vonios, alyva 
šito., du gorožoi, orti susisiek., mo
kyklų ir opsipirkimo. Geros išsimok. 
sglygos. Vertos dėmesio!

Weston Rd. - Jone
$6.000 įmok., 10 komb., otsk. mod: 
įrengtos narnos. Naujos šito., 3 mod. 
virt., 2 vonios, priv. įvai., go rąžos, 
idealus nuomavimui, puiki vieta. 
Skubus pardavimas.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui
S. JOKŪBAITIS

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

St. John's • Jone St. 
$3.000 įmokėti, ėtsk. 6 komb, na
rnas, murS mod.į virt, dfyvo .šild., , 
puikus kiemas, garažas, idealus vie- 
<hps šeimos namas. Namas be skolų.

Kėde • Eglintoh
$5.000 įmok., 2 metų $eoump, Šv<e- 

plytų, 14 komb. tripleksas. 3 mo- 
virt., 3 vonios, nuoma už 3 bu

tus $350 mėn., priv. įvoŽ., vandens 
fc$Sd., puiki vieto. Geriausias šių me-

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIUOS PASIŪLYMUS:

105 akrų farma, arti kelio 400 ir Holand Marsh kanalo. Pastatai 
labai geram stovyje, su visais patogumais, 35 minutės į Toron
tą, $9.500 įmokėti, šią nuosavybę Jūs turite būtinai pamatyti. 
Skambinti S. Dargiui.
$1.800 įmokėti, 6 kamb. izoliuotas vasarnamis, šiltas ir šaltas 
vanduo, šildomas. Lake Simcoe rajone, priėjimas prie vandens. 
Rami vieta. Tinka vyresnio amžiaus porai. Skambinti Š. Dargiui.

Dėmesio! Pinigai paskoloms.
Mums yra pavesta tam tikra suma pinigų pirkimui antrųjų 
morgičių. Jei kas norėtų parduoti morgičius už gerą kainą, 
kreipkitės pas B. Sergautį, tel. LE. 4-9211.

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

gimui galimo nuostolio, valdyba 
nusprendė dar prieš žaidynes 
surengti pasilinksminimą ba
landžio 4 d., paimdama sales ir 
orkestrą šokiams. Perkėlus žai
dynes į Detroitą, Kovo valdyba 
liko “ant lėdo”. Kilo klausimas: 
kas daryti su sale ir orkestru? 
Nerengti pasilinksminimo, ap
mokant salei ir orkestrui pagal 
sudarytas sutartis $220 ir pa- 
šiunčiant sportininkus į Detroi
tą, taigi padarant per abi die
nas apie $400 išlaidų, ar rengti 
pasilinksminimą Hamiltone, iš 
kurio bus pelno, nes tai pirmi šo
kiai po Velykų švenčių? Be abe
jo, klubo valdyba dar negali leis 
tis į tokias “prašmatnybes” —- iš
leisti tik per dvi dienas $400. 
Taigi ir nusvėrė antras atvejis: 
rengti pasilinksminimą ir nepa- 
siunčiant sportininkų į Detroitą; 
nes daugumas jų bus surišti su 
tarnyba salėje. Be to, susitarta 
tą dieną sužaisti rungtynes su 
kanadiečių klubais. Atrodytų, 
kad klubo valdyba, įgaliota vi
suotinio susirinkimo, turi pil
ną teisę daryti sprendimus, tai
gi ir šiuo atžvilgiu, jos manymu, 
ji pasielgė teisingai. Nemanau, 
kad “Žiūrovas”, būdamas Kovo 
valdyboje įneštų kitokį pasiūly-

Rūta restorano sav. pp. 
nauskams.

Iš Centrinės Rinkiminės Ko
misijos sekretoriaus pareigų pa
sitraukė K. Baronas.

Artimiausios moterų krepšinio 
lygos pirmenybių rungtynės 
vyks šia tvarka: sausio 31 d- 
Wentworth xg-vės mokykloje 2 
vai. p.p. žaidžiame prie Living
stone .klubą ir vasario 3 d. Da
lewood mokykloje (Main St. 
W.) 7 vai. v. susitinkama su Bell 
Co. Vyrai sausio 31 d. Went
worth salėje 3.30 vai. p.p. žai
džia prieš Grimsby miestelio ko
mandą ir vasario 4 d. susitinka 
su Ryerson klubu Main St. E. ir 
Springer g-vės kampas, netoli 
CHML radijo stoties.

Kanados stalo teniso pirme
nybės ir jaunių krepšinio grei
čiausiai įvyks Hamiltone kovo 
14 d. Po pirmenybių, parapijos 
salėje, numatomos vaišės, kurio
se be pirmenybių dalyvių, bus 
pakviesti ir Hamiltono organi
zacijų pirmininkai. K. B.

FASK-to RINKIMŲ 
REIKALU

FASK-to Garbės Teismo 1958 
m. rugsėjo 23 d. pranešimu, į 
Centrinę Rinkiminę K-ją pa
kviesti ir sutiko įeiti K. Stanai
tis, A. Grajauskas ir K. Baronas.

Iva- ta telefonu, kad: 1) taupumo su
metimais FASK-tas pats atspaus
dins vokus ir balsavimo lapelius, 
2) FASK-tas informuos spaudą

mą.
Nuoširdžiai dėkojame HLSK

Garbės Nariui kun. dr. J. Ta- Pirmame posėdyje (CRK-jos 
darauskui už paaukotus klubo protok. Nr. 1, 1958 m. spalio 1

Pirmame posėdyje (CRK-jos

reikalams $100. Jau ne pirmą 
kartą mūsų parapijos klebonas 
paremia vietos sportininkus, ta
čiau paskutinioji piniginė auka
yra “brangiausia” iš visų, nes 
atėjo tuo laiku, kada kasoje bu
vo likusi nepilna šimtinė. Tuo 
tarpu, kiekvieną savaitę esama 
daug išlaidų Hamiltono krepši
nio lygos abiejų komandų pir-
menybėse, išvykose į kitus mies 
tus, sales treniruotėms ir t.t. Dar 
kartą sportinis ačiū Kovo Gar
bės Nariui! Taip pat dėkojame 
už paaukotus $5 loterijos reika
lams J. Bulioniui ir $2 Toronto

d.) jie pareigomis pasiskirstė:
pirm. K. Stanaitis, sekr. K. Ba
ronas, K-jos narys A. Grajaus
kas. Pirmame posėdyje, nagrinė
jant FASK-to rinkimų nuosta
tus, CRK-jai kilo daug neaišku
mų, kurie spalio 2 d. raštu F AS 
K-to pirm. dr. A. Nasvyčiui bu
vo pranešti. Vienas jų (rašto 
punktas Nr. 5) sako: “Rinkimų 
nuostatai nieko nesako apie iš
laidas. Prašome FASK-tą išlai
doms prisiųsti pinigų. Apyskai
tą prisiusime po rinkimų”. De
ja. Jau į pirmą raštą nesusilauk
ta atsakymo raštu, o tik praneš-

skelbdamas CRK-jos vardu vi
sus pranešimus (žiūr. 1958 m. 
spalio 7 d. pranešimą Nr. 1. Vi
sų sporto klubų ir administraci
nių pareigūnų žiniai). CRK-ją 
nieko blogo tame neįžiūrėdama, 
(taupumas yra dorybė!) sutiko 
su tom FASK-to sąlygom, nes 
kaip sako lietuviška patarlė — 
kur du stos, visados, daugiau pa
darys! Atrodė, kad vežimo ratai 
pajudėjo, nes CRK-jai buvo pri
statyti du FASK-to kandidatų 
sąrašai, paskelbtas balsavimo la
pų išsiuntinėjimas rinkėjams, 
(1959 m. sausio 3-7 d.d.) nusta
tytas balsavimo terminas, balsų 
skaičiavimas ir kt. formaulmai, 
(žiūr. pranešimas Nr. 2, 1958 m. 
gruodžio 12 d.). Laikas bėgo, ta
čiau iš FASK-to nesusilaukta 
nei balsavimo lapelių, nei vokų, 
nei pinigų pašto ženklams, nors 
artėjo balsavimo lapelių išsiun
timo laikas. 1958 m. gruodžio 27 
d. CRK-ja susirinko posėdžio, 
(CRK-jos protok. Nr. 3) nutar
dama parašyti raštą FASK-tui, 
kurio ištrauką paduodu: “Prašo
me prisiųsti vokus, kandidatų 
atspausdintus sąrašus, pašto iš-, 
laidoms padengti $50 ir Cleve- 
lando LSK Žaibas turinčių teisę 
balsuoti registruotų sportininkų 
sąrašą su adresais. Iki sausio 1 
d. negavus iš Tamstų prašomų 
žinių ir pinigų, būsime priversti 
viešai pranešti spaudai mūsų at
sistatydinimo priežastis iš FAS 
K-to CRK-jos pareigų”.

Sausio 2 d. FASK-to pirm. dr. 
A. Nasvytis telefonu pirm. K. 
Stanaičiui pranešė, kad visa rin
kiminė medžiaga randasi Buffa
lo autobusų stotyje (63 mylios 
nuo Hamiltono); prašydamas 
CRK-ją ją atsiimti. Savaime 
aišku, su tuo nesutikta, tačiau 
tikrumo dėliai, pasiteirauta te
lefonu Buffalo ir Fort Erie au-

MORRIS
A. T.

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

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
if SKOLINAME ĮMOKEJIMUI PINIGUS.

tobusų stotyse ir muitinėse apie 
paketą, siųstą iš Clevelando į 
Hamiltoną K. Stanaičio vardu. 
Tačiau po pusvalandžio išlaiky
to telefono Jokių siuntinių nei
Buffalo nei Fort Erie nerasta.

High Pork - Glenloke
$4.500 įmok., otskiros, mūrinis, tuš
čios, kg tik išdožytos, kryžminis ko- 
rid., 9 komb., 3 modreniškos virtu
vės, 2 vonios, 2 gorožoi, orti krau
tuvės, mokyklo, transportos, 10 me
tų morgičioi. Tik $20.500.

Už High Porko
$7.000 įmok., naujos ’ modern, dup
leksas, galimo įrengti tretį butų. Kai
no $27.000.

Dundas • Roncesvolles
$1.000 įmok., gerų plytų, 7 komb., 
2 virt., 2 vonios, naujo gozu šildy
mo sistema. $14.000.

Queen • Greenwood '
$990 įmokėti, pusiau atskiras, neper. 
7 kamb., olyvo šito., 2 virtuvės, di
džiulis sklypas, užpok. gatvelė, gali
ma pristatyti krautuvę, ^dirbtuvę. Tik 
$12.900.

Farma, netoli Wasagos, prie 26 kelio 
$2.500 įmok., 100 okrų kviečių že
me, 15 okrų miško, gerom stovy gyv. 
namas, sinka-vonduo viduje. 2 ce
mentu išlieti tvorktoi, visur elektra, 
10 metu 5% morgičius. Kaina apie 
$10.000.

Krautuvė-nomas, Darforth Avė.
$3-4.000 įmok., didelė tušČo krau
tuvė, 2 butai atskiru įėjimu, olyvo 
šild. Pigiai parduoda, nes išvyksta iš 
Toronto. Tik $20.000.

A. Bliudžius P. Budreika J. Kaškelis
LE. 5-4229 WA. 1-7672 RO. 9-9488

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

Sausio 3 d. rytą FASK-to pirm, 
vėl telefonu pranešė, kad visa 

: rinkiminė medžiaga yra naujai 
siunčiama į Hamiltoną ir ji bus 

įgauta trijų dienų laikotarpyje, 
įtaigi sausio 6-7 d.d. Pašto išlai
dų padengimui—jis siunčiąs $50, 

į kurie CRK-joje gauti.
Praėjo trys, penkios, dešimt 

dienų. Tik sausio 12 d. iš Hamil
tono muitinės gautas praneši
mas atsiimti siuntinį, kurį mui
tinėje patikrinus, rasta jame tik 
dideli vokai, be jokių balsavimo 
lapelių. O FASK-to sekretorius 
p. A. Bielskus, savo laiške iš 
sausio 7 d. (kada visa rinkiminė 
medžiaga turėjo būti jau Ha
miltone) rašo: “Pirmiausia la
bai atsiprašau dėl tos ’’išdaigos” 
su balsavimo medžiaga. Tai iš
ėjo daugiausia dėl mano kaltės, 
matote, norėjau, kad viskas grei 
čiau išeitų. Pakietas Buffalo ge
rokai užsivftkino ir tik vakar 
vėlai vakare (antradienį) atsi
ėmiau. Todėl išsiųsti galėjau tik 
šiandien — trečiadienį. Linkiu 
Tamstai sėkmės ir dar kartą at
siprašau ųž susidariusius ne-

(nukelta į 7 psl.)
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LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688 

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

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

BLOCKIS

LL4-3608

AUTOMOS.’Lili NAMUSXu PRANAS BARAUSKAS

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

RO. 6-9367 — V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 P5 ST W.

Telefch?s LE. 3-2991

Sav. D. KAUNAITĖ

SUDBURY OntSPORTAS
(Atkelta iš 6 psl.) 

į sklandumus, kurie tikrai, 
kite manim, įvyko ne iš blogos 

i valios”.
| Sausio 14 d. gautas Hamilto
no muitinės pranešimas, atsiim
ti du siuntinius. O juos iš muiti
nės išimti galima buvo tik sau- 

' šio 15 d., taigi praėjus oficialiam 
išsiuntimo terminui.

Neturint balsavimo lapelių ir 
visų vokų, praėjus išsiuntimo 
terminui, Centrinė Rinkimų 
K-ja š.m. sausio 15 d. susirinku
si posėdžio ir apsvarsčiusi susi
dariusią padėtį nusprendė, kad 
dabartinis FASK-tas yra visiš
kai nesuinteresuotas naujais rin
kimais ir CRK-jos darbą sąmo
ningai trukdo. Imant visa tai O. Pūdymatiis iš Toronto atvy- 
dėmesin, CRK-ja nuo š.m. sau- ’ ko pas savo tėvelius gimtadienio 
šio 15 d. nutarė iš eitų pareigų 
atsistatydinti. Apie tai sausio 16 
a. pirm. K. Stanaitis telefonu 
pranešė FASK-to pirmininkui, 
Kuris pradėjo prašyti visą CR 
K-ją pasilikti savo pareigose, ap Turkijai

i kaltindamas mane, kaip didžiau- Browne iš Halifaxo, kun. Ą. Sa- 
sią visos K-jos atsistatydinimo has, kum A. Heinrichs, vokiečių 

i inspiruoto  ją. sTą patį vakarą, kapelionas, J. Vaičeliūnas; M. 
sausio 16 d., susilaukiau telęfo- Kriaučeliūpienė/- J. Indrulaitie- 

\ no ir > iš FASK-to sekretoriaus nį ir N.. Indrulaitytė - Bawks. 
i A. Bielskaus, kviečiančio iš CR Prie sveikinimų ir linkėjimų vi- 
i K-jos sekretoriaus pareigų ne- ' _____ _____ ________
pasitraukti. Lygiai tą patį siūlė lirrinzlll ftBem,Ae TAIirA 
ir. Garbes Teismo narys p. P.
Vaitonis. Tačiau savo nusistaty- _  ___ _
mo nepakeičiau, nors likę du iįFkąKnuo'’1958 m7'įoiio*15 d~ikM959 

“CRK-JOS nariai, sutiko toliau ei- m. balondžio 15 d. Talkos metu naujai 
ti. savo pareigas.
- Šiandieną, žiūrėdamas į atlik 
tą darbą CRK-joje:

1) siūlau: kuo greičiausiai su- 
laUKti ŠALFASS suvažiavimą, jsario 15 d. iki 1959 m. balandžio 15

tikė-

I
J ....... ........

I Nepriklausomybės šventės mi-.si sugiedojo lietuviškai Ilgiausių 
nėiimas šįmet įvyks vasario 7 d., metų ir angliškai.
šeštadienį, žinomoj ukrainiečių Atitaisymas. “TŽ” 1959 m. Nr. 
sąjėj Frood Rd. Paskaitą skaitys 4 įsibrovė klaida rašant apie nau

džia 7 vai. vak. Po programos narių pasiskirstymą pareigomis, 
bus šokiai ir veiks, bufetas. Pirmininko pavaduotojas yra Z.

Prof. dr. J. O. Pūdymaitis už- ’ ^abuckas, o sekretorius M Za- 
siima netik medicina, bet jau Karevičius. _ Sudburiškis. 
anglų spaudoje yra gražiai pasi
reiškęs filosofiniais, pedagogi- Otava. — Kanados vyriausybė 
nia:s ir psichologiniais straips- paskyrė $6.000.000 vėjų tunelio 
niais. Paskutiniu laiku skaitė tu-į b ai. Tai svarbus lėktuvų 
riningą paskaitą apie jaunimo---------
auklėjimą Sudburio šv. Tomo 
mokyklos mokytojams ir tė
vams.

Šaunus gimtadienis. Stud. V.

Otava. — Kanados vyriausybė

pramonės* įrengimas, skirtas me
džiagų ir lėktuvų patvarumui 
tir’i
x Roma. — Italija sutiko Graiki
jai sumokėti 15 mil. dolerių ka
ro nuostolių.

atšvęsti. Šventėje dalyvavo: dr.. 
L. Szelle, Sudburio un-to prof., i 
buvęs Vengrijos pasiuntinybės 
Sofas Pabaltijo valstybėms ir 
Suomijai, vėliau JAV, Kanadai, 

ir Švedijai, dr. C.

, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TALKA
! Lietuvių Enciklopedijos Leidykla skel- 
bic paskutinę Lietuvių Eenciklopedijos

j LE užsisakiusieji gaus dovanų knygomis.
Užsisakę LE nuo 1958 m. gruodžio 

i 15 d. iki 1959 m. vasario 15 d. gaus 
pilną V. Krėvės Raštų rinkini (6 t.). Ir 
visi tie, kurie užsisakys nuo 1959 m. va-

" 2) Smerkiu FASK-to sekret 1d" ?°JS Liet“v“ ^melopj ir Jono Bo- 
' , -• - • ho Lietuvių Dainos Amerikoje.

v r£tKtr<>< darbai atliekami
’ » i prieinamomis 

kainomis

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.

' <> J.K.EV1C1L&,
• fenced master electrician

Telef. HI. 7-1601
Toronto

TAUPYK ir SKOLINKIS

Poškoje 1 csm. iki $3.003. Paskolos, inJėiia: ir gyvybė apdrausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5..30-9
Antradieniais— nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto

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

Telefonas LE. 2-8723

vaL vok 
vai. vok. 
užaaryia.

Ont.

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas.
TeL HO. 3-5493.

Perspėjimas
— Drauguži, man lyg ir neA 

smagu, bet noriu persjėti. Ke
lis kartus mačiau tavo sužieduo
tinę bevaikštinėjant su tokių 
smailiais ūsais tipeliu.

— Numanau. Tai tikrai bus 
Jonis. Tas tipas nesigėdi vaikš
čioti su betkokia mergina.

Mūsų laikų vaikas
— Tikrai gailiuosi tave nusi

pirkusi, — išmetinėja motina ne
klausančiam vaikui. ~ ;. »

— Tai tavo kaltė, mama. Tur
būt norėjai taupyti, o už mažus 
pinigus nekokia ir prekė.

Pasiturį protėviai
. — Mano šeimos genealogija 
nuveda iki 11 amžiaus.

— Eik jau, eik! Dar pradėsi 
tvirtinti, kad tavo protėviai jau 
plaukiojo Nojaus arkoje...

į — O, ne! Mano giminės visa
da turėjo nuosavą laivą... — į

Nebaiminga
Mažai mergaitei, nenorinčiai 

lipti iš autobusą, motina pagra
sina:

— Atsiimsi, kai pareisim na
mo ...

— O, mamyte! Aš ne tėvelis, 
manęs taip pigiai neišgąsdinsi!

Dėl vulgariško juoko , ‘
— Kodėl išsiskyrė! su savo. 

Aldona? Tokia puiki, simpatiš
ka mergina!

— Kad nemoka juoktis. * * į
— Kaip tai nemoka juoktis? į 

' — Reikėjo pamatyti,7kaip vul- 
gariškai nusijuokė, kai .pasiūliau 
įtekėti' už manęs... v 5

I

I

WINNIPEG Man.
1958 m. gruodžio 14 d., 3 vai. 

p.p., Institute Prosvita, buvo 
sušauktas masinis įvairių tauty
bių mitingas, paminėjimui Anti- 
bolševikinio Tautų Bloko (AB 
N) 15-kcs metų sukakčiai.

Šių sukaktuvių vyriausiu mi
nėjimo organizatoriumi buvo 
Rev. S. Izyk, Chairman ABN 
Winnipege, Man., pavaduotoju 
pasikviecęs latvį Theodore Blas- 
manį, President, Baltic Federa
tion, Winnipeg Branch. Į salę 
susirinko įvairių tautybių atsto
vai, o pati salė sausakimšai pri
sipildė publikos. Susirinkimą

Free Press. ;
Iš lietuvių į garbės prezidiu

mą buvo pakviestas apyl v-bos 
pirm. M. Januška. Prie Lietuvos

Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda. 
PAMĖGINKITE NAUJAS

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow tires).

Parduodamos urmo kainomis.

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

Telefonas LE. 4-6682
Vulkonizacija, atnaujinimas gumų, ratų balansavi- 

' mas Gatontuotc.s darbas prityrusių ekspertų. Pasi
rink :jncs įvairių rūš ų padangų pigiomis ka.nomis.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

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

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gezo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo ir aly
vos. VĖSINTUVAI (oir conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney** — 
gozo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College SL. Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPA1TIS

7)

Paieškojimai
Viktoras Butauskas, gyvenęs 

Puodiškių km., Žaliosios past.. 
Vilkaviškio apskr., prašomas at
siliepti arba žinantieji apie jį 
pranešti Šiuo adresu: Bronius 
Strimaitis, 55 Sleeping Giant 
Dr., Hamden 18, Conn., USA. 
Yra gauta liūdna žinia iš Lietu-' 
vos apie jo brolį Joną ir seserį 
Pranę. ' ? •

Ramonai Ignas ;ir Juozas, Čy
žės Julius, Bukelis Juozas, visi

Šukys iš Sibiro. Atsiliepti ar ži
ną apie juos'pranešti “TŽ” ad
ministracijai, 941 Dundas St. W-, 
Toronto 3, Ont, Canada. Taip 
pat prašomas atsiliepti Lukąitis 
Vincas, lankęs „Vytauto Didžiojo 
gimnaziją Vilniuje 1940-41 m. i

vėliavos garbės sargyboje sto- ] kilę nuo Joniškio. Jų ieško P;

A. Bielskaus žingsnį, nepasiun- 
čiant daliai mūsų spaudos (turiu 

į omenyje nekomunistinę) rinki- 
i mų reiKalu pranešimų, 
į 3) Dėkoju Kanados ir JAV 
Sporto Apygardoms už gražų 

' bendradarbiavimą, laiku atša- 
: kant į visus raštus. 

' K. Baronas.
DĖL “ATLETO” PUOLIMŲ -
“Darbininko” Nr. 3, sausio 1'3 

d., kažkoks “Atletas” rašo apie 
FASK-to rinkimus ir puola ma- 
ne. Kad sportinė Visuomene, puolė ir iškoneveikė, o nprėdama nu._ 
“Atleto” informuota, nesusida- i ’ ;
ryta nepagristai blogos nuomo- ■ išsileisti susovietintą enciklopediją lietu 
■ a < a a + viškri. Tą pažado davė vien tik lietui.eo api mame, tJiiu ivai^.ą pasa
kytiir patarti “Atletui”. < ___ ____ _ ____  ______ __ _

i Malonu, kad FASK-to rinki-j Svietiška enciklopedija jau numarinta 
mais esi susidomėjęs ir varai Maskvos okupacinėje cenzūroje, šis į -2 

priešrinkiminę propagandą i(imos rodo, kokį mj|žinjškai lietuvišką kia Siaurės ir Pietų Amerikoje’ 
rai, kad savo, kandidatus (IN.Y.) ; šiamdien mes išeiviai atliekame, ir ’ Australijoje, Azijoje, Indijoje,: 
giri. Gali -peikti kitus ir -mane,-!-tiktai/ mes ja galime-drdžiuotis, nes "tik į Burihoje Japonijoje Turkijoje 
uk ne melagingais bei neteisto-1 vieni lietuviai išsiblaškę po visa lais-!jr kitO3e’§alvse. Įdomu, kad šiai; 
gaiš užmetimais. Nežinau kas, posouIį, leidžia bendrąją enciklope- oraanizac:ia- • _• npnrikia)1on]
1-.1C ‘-APptss” ’-ūci erai vipnac ič : diją su gausia lituanistika. Kito tokio Organizacijai Visai nepriklauso ] 

, .... ' » ’g ys • atsitikimo dar nėra pasaulyje. Mes dar- lenkai. !
iN.Y. sąraso kandidatų. Pasiro-■-.q dougiCu koip įpuSėjome, t.kime iri Pn.. kalbėio senatorius Wm
j do, tikrai — yla pati is maišo is-; :ki galo ištesėti. i iro to K eJ
l?nda. Aš tamstos bei N.Y. są- Mielas Lietuvi, mes kviečiame Tave M. Wall, o sveikino D. M. Sta- 

■rašo kandidatu (kaikuriu) re-:i5iMn9fi i LE prenumeratorių eiles ir tuo nes> Manitobos valdžios atsto- 
Ipuo’iau dėl tu nusikaltimu bet ■ pai!u bPr Pr9det°i° doli’ vas. Winnipego miesto burmist- . puv idu aei cų nusmaiumų, uei ;n!nku. |_g leidžiame visi ' sutslktmemis . ’ t? w
• tamstai knietėjo tas klausimas, j įstangomis, jo leidžiame visi bendra ro pareigas emąs r . N. Crow- 
I Kadangi pats užkabinai, esu pri- I talko. Todėl ir ją baigus, visas mūsų pa 
'verstas paaiškinti, tik bijau, kad j sididžiovimas ir būsimų kartų įvertini 
savo išsišokimu, nepadarytum XoH±°USyS le,de,oms' re'
m eskos patarnavimo savo proie- rotoriams; 
guojamam kandidatų sąrašui, ’ Laukiame 
nes tame (N.Y.) sąraše tikrai 
vra keletas “pavardžių, kalban- ; 
č ų už save”, kurios žinojo arba 
turėjo žinoti, kokioje padėtyje . - — — 
yra N.Y. futbolo komanda sąry- ‘mėgėjų sporto sąjungomis, nė
šyje su Amerikos mėgėjų futbo- : turi teisės dalyvauti jokiuose 
!o sąjunga, bet jie visa tai nuty- ‘turnyruose su mėgėjų teisę to
lėjo. Jei tamsta bei visuomenė j nnčiaįs. Gal “Atletas” šį faktą 
manim netiki, manau Amerikos norės paneigti ar ką mandresnio 

pasakyti? Jei tamsta to įvykio 
pagrindų nežinojai ar nežinai, 
geriau tylėtum, manęs nešmeiž
tom, o tuo pačiu padarytum ge
resnę propagandą N.Y. sąrašo

; “už save kalban- j šiame 
čioms pavardėms”. 

Ateityje šio klausimo su tams 
ta nebediskutuosiu, nebent la-. 
hai ’kvriai reikšiėsi. Tada prašy-! 
siu Toronto futbolo sąjungos tuo; 
reikalu pareiškimo ir paskelb
siu kartu tas N.Y. kandidatų są
rašo pavardes, kurios turėjo ry
šio su 1956 m. žaidynių nepagei
dautinu įvykiu. Kitą kartą, kai 
rašysi panašius šmeižtus, pasi-; 
rašyk savo pavarde, kad visi ži
notų, kad ji kalba už save.'

K. Lukošius.

Išėjusius LE 15 tomų naujieji prenu
meratoriai gaus iŠsimokėjimui jų pagei- j -. , . 1 _
Jautomis sąlygomis, o už naujai išeinon- atiaarė kun. S. Izyk. Pakvietęs 
čius tomus, kurių bus .dar 12-13 t., mo- sugiedoti O Canada, padarė
tomo kaino JAV $7.75, visur kitur

‘ 8 doleriai.
i Lietuvių Enciklopedijos leidimas nėra 
kieno nors asmeninis reikalas, bet visų 
lietuvių sutelktinių pastangų ’____ ,
nors, deja, tik laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių pastangos už savo kul- 
1 _

j tapęs ir besąlyginės laisvinimo kovos da- 
: limi. Šiandien jau jokia | 
į pradėjus leisti išsibarsčiusiems pasaulyje 

lietuvams LEZ

i- sugiedoti O Canada, padarė 
ka už kiekvieną išeinantį tomą. Vieno trumpą apžvalgą.

Kalbėtojas pabrėžė, kad 1943 
m. Ukrainoje, tinkamam ir pa- 

vaisius, l togiam momentui esant, Ukrai
ną Sukilimo Armija (UPA) su
šaukė tautų judėjimo konferen- 

tūr<? ir lietuviškumo išlaikymą, šiandien cjją 13-kos valstybių, kurių 
tnnae ir kacnlMninėc Izvjev/ir-j įmQ j^OVOS do~ • . •• • • • • y-

paslaptis, kad lsteigtoJi organizacija pasivadi
no: Antibolševikinis Tautų Blo- 

Moskvo susirūpino,’ jo kas. Jo šūkis: Laisvė tautoms ir 
nuro-! asmenims. Šiandien tai organi-

minti okupuoto Lietuvą suteikė jai teisę zacijai _ ABN priklauso 23 

tik lietu- valstybes su savo atstovais bei

vėjo J. Demereckas. Be - anks
čiau paminėtų, suvažiavime lie^ 
tuvifis atstovavo: M; Šarauskas, 
Vera Zavadskienė, Marija Ja
nuškienė, Šmaižienė, A. Genys 
ir K. Strikaitis. . ?

Suvažiavimas praėjo: puikioje 
nuotaikoje ir gražiame tautybių 
bendradarbiavime prieš komur 
nizmą, kas padarė grąžų įspūdį 
Kanados atstovams ir visiems. ■

< Kstr. '

Vašingtonas. — JAV Jordanui 
suteikė $7.5 milijono pašalpą 
biudžeto deficitui padengti.

, viorns, bet, kaip įprasta, pažadas liko atskiromis organizacijomis. Jos į 
. i pažadu ir Lietuvoje turėjusi pasirodyti Į būstinė yra Vokietijoje, Miun-Į

. . ., . . . - .. i i - vucut!, o jos pirm, yra Y. S. įmais esi susidomėjęs ir varai Maskvos okupavę cenzūroje. S-s į Stecko Jqs skyriai gį.ažiai vei.^

Dr. E, Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas) ■

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: 

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

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).

talkininkams ir prenume

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

ir Kanados futbolo sąjungomis 
patikėsit. Patikrinimui faktų pa
tariu kreiptis į Toronto & Dist- 

• et futbolo sąjungos pirmipin- 
ką p. W. Simpson, 344 Leslie 
Ave, Toronto, Ont. (Amerikos kaikūrioms 
futbolo sąjungos andreso neži
nau). Atrodo, kai lietuviai turi 
žaidynes, niekas apie jas neži
no^, tačiau taip nėra, ypatingai 
1956 m., dėl kurių “Atletas” ma
ne puola. Ponas W. Simpson, iš
šaukęs mane posėdin pasiaiškin
ti, parodė kokių poros svarų su
sirašinėjimą tarp Amerikos ir 
Kanados futbolo sąjungų tų žai
dynių ir N.Y. futbolo dalyvavi
mo klausimu, ir pagrasino, kad 
jokia komanda, kuri neturi — 
good standing — su tos šakos

ford, parlamento atstovas Mur
ray Smith ir ukrainiečių Cana- 

’ dian Committee dr. Marunchak. 
i Toliau sveikino tautybių atsto
vai: slovakų Joseph Kutko, estų 
Mr. Anniko, gudų Mr. Hucko, 
Winnipego liet. apyl. pirm. My
kolas Januška, slovakų Mr. Re- 
ner, latvių Talis Snikeris, veng
rų Mr. Babletek ir ukrainų — 
John Parkasewych.

Koncertinėj daly dalyvavo 
ukrainiečių, vengrų, slovakų ir 
latvių meninės pajėgos. Pabai
gai sugiedota God save the 
Queen. Užbaigus tautybių atsto- 

i vai buvo pakviesti bendrai nusi- 
! fotografuoti. Fotografija su ap- 
; rašymu buvo ptalpinta didžiau-

Winnipego dienraštyje

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

elektros įrengimai ir pataisymai
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwyn ne AVe., Toronto

Visi

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room’107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA ____

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Kabinetas: LE. 4-445Į
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais • 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto 4.
(į rytus nuo Diifferin^St.) u

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus
. telefonu.

TEL. WA. 3-2003 <

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES.AVE.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Four Seasons Travel
' 4

Didžieusios kelionių biuras Toronte.
Mūsų didelis patyrimas garantuoja- jums 

geriausias ir patogiausias keliones.
Mes padedame sudaryti jums kelionių 
planus. Mes sutvarkome trumpos ir il
gas keliones į visas pasaulio dalis ir pa
rūpiname nakvynes ir kt. patarnavimus.

FOUR SEAtoNS TRAVEL
109 BLOOR ST. W., TEL. WA. S-5S55 

Lietuviams patarnauja V. Balėnas, tel. 
įstaigoje ir vakarais tel. LE. 6-4681.

Mes užsiimame vien kelionių tvarkymais.

Dažai ir sienoms 
popieris!

Voikos, šepečiai, terpentinas.
Sky’s, Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

GEORGE BEN, B.A 
teisininkas —• 

advokatas ir notaras, 
a 

Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St W., Toronto 

TelefoMi: LE. 4-8431 b Lt 4-8432

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE STO Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Kvalifikuotas technikas taiso

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

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

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

STANLEY SHOE STORE
AugŠčiousios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir pla
tūs EE-EEE. Perkantiems siuntiniam* 

į tėvynę duodame 15% nuolaidų.
1438 DUNDAS ST. WEST, 

prie Gladstone

VEDYBOS
UI norite vetH, r o lykite /vokiečių et 
lenke k.A telefonuokite er atvykite 
asmeniškai )

VEDYBŲ BIURĄ "WALDP 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5441.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote-

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

AL DŪDA
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Linksmiausias ir įdomiausias si sezoną^ Tėviškes Žiburiu metinis

SPAUDOS BALIUS
i Įvyks sausio 31 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje

Linksmą, dar negirdėtą programą išpildys sol VACLOVAS VERIKA1TIS 
ir jo vadovaujamas Toronto Vyrų Kvartetas. Jam akomponuos muzikas 
Stasys Gailevičius. • Šokiams gros lietuviškas orkestras “Olympia”. 
Visus gaivins bufetas, laimingiesiems loterijos fantai, o kitas įdomybes 
parnatys atvykusieji. '

liti atsilankykime! .
Svečių susirinks ne lik iš Toronto, bet iš plačių apylinkių, nes “Tėviškės 
Žiburių* balius įvyksta tik vieną kartą į mėtys. Nepraleiskite šios progos 
smagiai praleisti vakarą ir susitikti seniai nematytus bičiulius.
Pradžia 7.30 vai. vak. įėjimas $1.50, studentams $1. Bilietai jau gaunami 
“TŽ” administracijoje ir V. J. Margio vaistinėje — 408 Roncesvalles Avė.

TORONTO, Cnt.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį šv. Mi

tu pamoksluose keliamos lietu- šių metu buvo prisiminti Klai- 
viškojo jaunimo problemos. Pa- pėdos krašto sukilimo dalyviai 
mokslai kun. P. Ažubalio: Pa- ir visi, kurie paaukoja savo jė- 
fapijos misija jaunimui. Sekma- g as ir gyvybę už to krašto laiš-

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį pamaldų me- 

amoksluose keliamos Iii

mokslai kun. P. Ažubalio: Pa-

dienio vakare parapijos salėje 
įvyks jaunimo pobūvis - šokiai

vę ir gerbūvį.
— Specialioje misijų ir imi-

Ai kavute. Visi maloniai kvie- grantų šalpai rinkliavoje pra- 
eiami. Įėjimas ir vaišės veltui, ėjusį sekmadienį suaukotą $107. 

Artinantis Vasario 16 pa-1 Nuoširdžiai dėkojame.
rapijos komiteto poąėdy aptarta —Pirmos komunijos, kateche1- 
galimai gražiau bažnyčioje at- tiuės ir religijos pamokos neka- 
švęsti Nepriklausomybės šven- talikiškas gimnazijas lankan- 
tę. Be sekmadienio, vasario 15 d. j tiems mokiniams vyksta regu- 
pamaldų, pačią Vasario 1 d. va- nariai kas sekmadienį po 10 vai. 
kare įvyks pamaldos, į kurias Mišių. Dėmesio gimnazistams: 
pakviestas Toronto vyskupas. sekmadieni religijos pamokos

Šią. savaitę vizituojami lie- bus įprasta tvarka, bet kitą sek- 
tuviai šiose gatvėse: Willson, madienį, vasario-8 d., religijos 
Beaty, Dowling, Sprjnghurst, į pamokų nebus. 
Dunn. Cowan, Spencer, Tyndall, 
King ir Merick.

— Dėl parapijos patalpose per 
eitą savaitgalį vykusių daugelio 
susirinkimų ir. posėdžių/'skelb
tas tėvų, kurių vaikučiai moki
nasi mišioms tarnauti, susirin
kimas įvyks šį sekmadienį po 11 
vai. pamaldų.

’ ' V . . ' . '   ■ ■ ’• »

KLK Mot. D'jos Prisikėlimo parapijos skyrius, š.m. vasario 7 d., 
Prisikėlimo parapijos auditorijoje ruošia 

šauniausia šiame sezone

Tradicinių (JzgavėniUų Baliu,
• Gros puikus “Olympia” orkestras.

• Stalai apkrauti žagarėliais ir spurgomis veltui.
• Bufetas pilnas gėrimų atsigaivinimui.

• Apetitui užėjus gausite skaniai-pagamintų bulvinių ir kruopinių VĖDARŲ.
• Laimę galėsite pabandyti turtingoje loterijoje.

• Priede — puikiausia nuotaika. .
TAD NEPRALEISKITE PASKUTINĖS PRIEŠ GAVĖNIĄ PROGOS PASILINKSMINTI.

Pradžia 7.30 vai. vakare. • įėjimas 1.25 dol.

MONTREAL, Cue.
M. Liet. Kredito uuija “Litas” 

įšaukia šm. vasario mėn. 8- d., 
.sekmadienį, 12.30 vai. p.p., Auš
ros Vartų parapijos salėje “Li
to” metinį visuotinį narių susi
rinkimą sekančia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Balsų skaičiuotojų ir tikrin

tojų rinkimas.
. 3. Paskutiniojo metinio susirin 

kimo protokolo skaitymas ir 
, priėmimas.

4. Vaidybos pirm, pranešimas.
5. Banko vedėjo pranešimas 

apie finansinį Stovį.
6. Kredito komis, pranešimas.
7. Revizijos kom. pranešimas.

— Šį sekmadienį tuoj po pas
kutinių Mišių metinėms vienuo
lyno rekolekcijoms į Brooklyn, 
N.Y. išvažiuoja T. Modestas, T. 
Paulius, T. Rafaėlis ir Br. Hor-. 
tulanas. Rekolekcijos tęsis vie
ną savaitę ir išvažiavusieji grįš 
Torontan apie vasario 11 d.

t, . njr x •• . — Tarp vasario 1 ir 15 d. “bus
. . . Mot. Draugijos susi- kalėdojami tile tie, su kuriais iš

koje. Padaryti pranešimai iš pra 
ėjusių metų skyriaus veiklos, nu 
matyta veikimo kryptis 1959 m. pįrmoji savaitė bus skirta mo j^a 
Susirinkimui pageidaujant, vai- terims, antroji — vyrams. Re----- - ------j- -

“ko ta patu-vadovaujama kolekcijas praves visiems iš spau 'dirigentu buvo vienas iš popu- 
«J. Jonaitienės.^ Gerokai disku- dos labai gerai žinomas kun dr. hariausių dainininkų Kanadoje 
luotą musų mažųjų globojimo ir j Prunskis.

fink1™3s,Pra5A° Puikj.°ie nuotai- anksto asmeniškai bus susitarta. Kvartetas. Jury komisija pirmą 
’ — Parapijos metinės rekolek- vietJį pripažino mūsiškiam kvar-

cijos bus nuo kovo 8 iki kovo 22 tetui, kuris padainavo “Rožių

i 11. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.
Po suširiukiino— trumpas po

būvis.
Gerbiamieji nariai prašomi at

sinešti Į susirinkimą savo banko 
knygutes. Dėl kandidatų išstaty
mo rinkimams atkreipiame tams 
t'į cėmesj j šia “Lito” įstatų 18 
(b) skyriaus ištrauką:

“KandidaluMi rinkimuose į 
valdomuosius organus narys'tu
ri būti pasiūlytas raštu mažiau
sia kitų dviejų narių ir toks pa-, 
siūlymas turi Luti padarytas per 
•sekretorių naažiausip vieną są
vade -y • i>v visuotinį na
rių susirinkimą. Sekretorius tu- 

iri apie tai painformuoti pasiū- 
____ __ r_____ ____ ; lytuosius narius prieš visuotinį 

kredito komisijų narių rin- jmetinį Susirinkimą”, 
kiniai.________ *________________ 1* Rndinskas. v-bos sekr.,7
Pranešimai apie numatomą! Skautai ruošia šiupinį sausio 
veiklą 1959 m. ' [31 d., ši šeštadienį ‘*

■ ’ ; -jos salėje.

Solidarumo mokesčio rinkimo ' ' >n'3 Ku'lsrsos 
vajus Toronte baigėsi gruodžio n,ctų minėjimas . 
mėn. Apylinkės valdyba nuošir- lvyks Si sekmadienį 
džiai dėkoja mokesčio mokėto- Aušros Vartų parar-ijos salėje, 
jams ir rinkėjams, kurie supra- Meninėje dalyje dalyvaus Dra- 
tę Bendruomenės pareigą, savo mos Teatro artistai ir jauni mu- 

__________  _ __ _  j i našu ir darbu prisidėjo prie lie- zikai.
(auta naujai išleistų knygų: A./[1Visko ^^mmo jrostiprinimo av spaudos kioskas kviečia 

atnaujinti laikraš 
tas. Kioskas pri- 
iviškū laikraščiu

— ■ 'i

Kanados gamybos filmai vi- jKVARTETAS LAIMĖJO į Valgykla “Rūta”
KONKURSĄ i “Tėviškės Žiburių” spaudos ba-1 siškai nemokamai bus rodomi

Kaip “TŽ” jau buvo pranešta, ■ liui paauokjo p. Elenos Ivanaus; ! sausio 29 d , ketvirtadienį, YM- 
pereitą sekmadienį per radiją į kienės keptą tortą. Tortą loteri-;YWHA auditorijoje — Spadina 
vyko užbaigiamosios menininkų joje laimės vienas iš baliaus da-; Avė. prie Bloor St. Bus rodomi i 
bei meninių vienetų varžybos lyvių. “Rūtai” ir p. Ivanauskie-! trys filmai: “Vasarą per Kana-į 
yad. CBC Trans-Canada Talent i nei baliaus rengėjai nuoširdžiai i dą” — Kanada pakelėje; “Lais- 
Show. Iš buvusių apie 5000 var- dėkoja 
žovų viešai per radiją buvo leis
ta savo numerius išpildyti 4 in-: 
dividualiems menininkams ir j 
Toronto Vyrų Kvartetui, kuris 
buvo pristatytas kaip Lietuvių

kuris padainavo “Rožių 
___ ___ tango”, ir vienam pijanistui.

— vyrams. Re-1 Pr?Sramos Vedėju -ir orkestro

moterų žurnalo “Moteris” me
džiaginė ir moralinė parama. 
Kaip • visada, taip ir šį kartą 
skyriaus susirinkimas buvo su
jungtas su kavute.

Paskirti dvasios vadai
Kanados liet. Kunigų Viėny- 

zbės valdybos posėdyje paskirti
Ąt-kų Sąj. dvasios vadai: sen
draugių — kuri. P.. Ažubalis, stu
dentų at-kų — kuri. dr. J. Gu
tauskas, Kanados moksleivių — 
kun. B. Paceyičiusir Toronto 
inoksįeivių — Tėvas Rąfaėlis, 
OFM. Pbšėdyj.e taip. pat nutar
tą “Tėvynės Prisiminiinų radijo 
valandėlės metu pravesti religi
nę programą “Krikščionis pa-[ 
šaulėje”.

Inžinierių uždaras pobūvis šv^ •
Jono Kr. salėj praėjusį šeštadie- ni Hiafcumuv ixwwvo x j— ^3 mciian Ka. eres., nu ./-oo'ta
"A Si DaIyva’ bus siunčiami tik tiems, kurie jų A. Masionis — 168 Concord Ave.

— Parapijos choro repeticijos 
daromos vieną kartą savaitėje 
vyrams — pirmadienį, 7.30 vai. 
vak. ir vieną kartą moterims — 
trečiadieniais, 7.30 vai. v. Kvie
čiame naujų choristų. Jau pra
dėtos ruošti daugumai kituose 
choruose giedojusių choristų ge
rai pažįstamos šv. Liudviko Mi
šios. <

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti ir paremti šį šeštadie
nį mūsų salėje “Tėv. Žiburių” 
naudai rengiamą Spaudos Balių 
ir kitą šeštadienį KLKat. Mote
rų D-jos Prisikėlimo par. sky
riaus veiklai paremti ruošiamą 
Užgavėnių balių.

— Kadangi daugumai parapi- į įgaliotinis Kanadoje patvirtino 
; jjėčią :aukų kvitai dėl pajamų šiuos asmenis: V. Užiipis — 41 
mokesčių — income tax — su- Hewitt. LE. 5-1961, P. Vilutis — 
mažinimo nebus rėikalmgi, jie 202 Indian Rd. Cres., RO .7-8849,

8. Peino paskirstymas ir meti- 
i’ o balanso priėmimas. 
Naujų valdybos, revizijos ir9.

10
A V parapiį

i” — Kanada pakelėje; “Lais- 
|vė Įpareigoja” — Vakarų Indija 
nepriklausomam kely; Otava —

į Filmus rodys The National 

salėje.! District Film Council.

-Visiems Toronto vaikams iKandos sostinė“.
užgavėnes i T.'.____ _____ __________

Įvyks . vasario 8 d., 3 vai. p.p., ’ Film Board ir The Toronto & 
Prisikėlimo parapijos salėje, i District Film Council. 
Programoje laisvi žaidimai, ku-i 
riuos praves Marijos Nek. Pr. { Sv. Jono Kr. par. knygyne 
seserys. Salėje visi vaikučiai 
galės Įsigyti dekoratyvines ke
puraites ir gražias dūdeles. Vi
si Toronto vaikučiai kviečiami 
nepraleisti puikios ir naudingos 
progos! Čia visi drauge galėsite 
praleisti, sekmadeinio popietę 
lietuviškoj^ dvasioje.

Religinė radijo programa ;lis pradinei mokyklai — $1.25; 
Nuo šio. šeštadienio, sausio 31 kur?

d., paskutinės 10 minučių “Tė- vu” 
vynės prisiminimų” programos nės mintys” 
bus paskirta religinei programė
lei “Krikščionis pasaulyje”, ku
ria rūpinsis Kanados Kunigų

Dany Waugham. Auditorija lie
tuviškąjį kvartetą priėmė labai 
entuziastingai, šių pirmų varžy
bų piniginė premija $100, antro
se varžybose balandžio mėn. bus 
$200, o trečiose $1-000.

Mes sveikiname mūsų šaunųjį 
kvartetą ir linkime laimėti pir
mas vietas visose trijose varžy
bose.

Tor°ntieclai, be abejones, gau- vienybės valdyba. Pirmasis pro- K- Plačenis “Pulkim ant kelių’ 
v*at ^uplūs pasveikinti kvarteto gramą atidarys KV pirmininkas 
šį šestadeini į “Tėviškės Žibu- kun. dr' J. Tadarauskas. Ret- 
rių” balių, kur išgirs ir premiją; karčjais bus kviečiami kalbėti ir 
atnešusi “Rožių tango”. ’ •

Sudaryta TF Atstovybė 
Toronte

i Į Tautos Fondo Atstovybės 
(Toronto skyrių sutiko įeiti ir TF

vo apie 120 asmerių. ’asmeniškai pageidaus. Prašome
Viešnios pranešti. Neparapijiečiams aukų

. Pereita savaitgalį Toronte lan-1 kvitai bus išsiųsti šio mėnesio 
kėši viešnios iš Otavos: dr. M. į pabaigoje. ■
Kamūnienė - Paplauskienė ir Į — Kviečiame visus parapijie- 
prof. dr. Agota Šidlauskaitė. Al-.čius skaitlingai dalyvauti Pris!- 
vykę šeštadienį, sekmadieni jos kėlimo parapijos visuotiniame 

----- - - • _ metiniame susirinkime, kuris
bus šį sekmadienį po paskutinių 
Mišių parapijos salėje. Susirin
kimo metu bus išdalyta parapi
jos metinė finansinė apyskaita 
ir žodžiu išdiskutuota. Be to, bus 
pateikti aukotojų ir aukų sąra
šai. Kviečiame visus parapijie
čius aktyviai dalyvauti parapi
jos komiteto išrinkime. Prieš siū

aplankė eilę savo bičiulių ir pir
madienį grįžo į namus.

Kraujo denarų
Raudonojo Kryžiaus pareigūnai 
Jauks: sausio 29 d. — 1470 Ger- 
rad .St E.- — 2.30-4.30 ir 6.30- 

, 8.30 Ovai, v.; sausio 30 d. — 67
College St. — 10-2 vai. p.p.; va
sario. 2 d. — 67 College St. — 12- 
.1.30, 5.30-8 v.v., C. B. Parosns įant kandidatus reikalinga turė- 
School—2999 Dufferin St.. North ti kandidatų sutikimą. Gavus 
Y7ork. — 2.30-4.30, 6.30-8.30 v.v»; sutikimą, kandidatų vardus jau 

. vasario 3 d. — 67 College St. —į dabar galima pranešti specialiai 
12-3.30 ir 5.30-8 v.v.; vasario 4 d. i nominacijos komisijai, kurią su- 
— Terreview School, J pietus j daro Aloyzas Kuolas, LE. 6-3470. 
nuo 401 Highway, tarp Victoria į Liudas Medelis. RO. 9-4254 ir 
park ir Warden Ave. I Jonas Simanavičius, LE. 4-1274.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame savo mielai narei 
p. MORTAI NORKIENEI

dėl jos sesutės J. Varatinskicnės mirties Lietuvoje.

Liet. Kat. Moterų D-jos 
šv. Jono Kr. parapijos skyriaus narės.

A. t A.
J. VARATINSKIENEI Lietuvoje mirus,

jos seserį Mortą Norkienę nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi .

Steponaičių šeima.

gimimo 100 
Montrealyje 
vasario 1 d.,

Baronas “Mėlyni karveliai”, apv ’r lietuvybės išlsiKymo. 
sakos jaunimui, kaina $1.50;! 1958 m- solidarumo mokesti 
prof. dr. V. Tumienė “Kūdikis”,irinko ^ie rinkėjai: Ą. Bumbulis 
jo augimas ir auklėjimas—30 et.; ’surinko $96,_ P. Lelis 70, J. Sea- 
Šv. Raštas, Senojo TestamentoJkus Šernas 52,-J. Draga-i 
I dalis - $10. II- $12; M. Ka- ;;/s .ir 
tiliškis “Išėjusiems negrįžti”,' C1US A- Bubehs, S. Jase-.

' liūnas, Aug. Kuolas ir V. Vaito-j PARDUODAMI:
his po 28, S. Banelis, E. Bubelis. j Dupleksai Montreal West. Nau- 
K. Grigaitis po 26. A. Petraus- Hi, paisau atskiri no 5 atskirus 
kas, L. Tamošauskas po 24, J. [kambarius. Cer i Ulinis šildymas, 
Cicėnas ir Al. Kuolas po 22, A. i 2 mašinoms garažas. Nuoma vir- 
Banelis, J. Jasinevičius po 20, j šutiniame $120. Kaina $24.500. 
O- Indrelienė.. V. Sendžikas po j P. Adamonis — VI. 2-8501 arba 
18, J. Andrulis, A. Kantvydas i RA. 2-2472.
po 14, J. Mockus 12, A. Duda, V. | <'
Petraitis,; j. Smolskis po 10, J. ■ Otava. — 1^58 ni. per pirmus 
Račvs. V. Spndą. L, Šalna, B. i9 mėnesius Kanadon imigravo

savo klijentus
čių prcnumer;
ima visų liet
T

j r _
Įciorno mokesčio -už pinigų per-

? \ Siuntimą.

prenumeratas. neimdamas papil

536 pusi. — $5; Tikybos vadovė-

J. Prunskis “Metai su Dic-
— $2; J. Prunskis “Rinkti-

— $4.50 kietais vir
šeliais; A. Vaičiulaitis “Auksinė 
kurpelė”, pasakų rinktinė, — $4; 
J. Švaistas “Trys žodžiai” — $2;

kun. A. Strazdo gyveinmo ro
manas, I d. — $2. j i Petrulytė po 8, J. Žilys, J. Si-H00 131, kai 1957 m. per ta pati

Knygynas atviras sekmadie-į )Yinnn ‘ - A - —o
niais po pamaldų. Užsakymus j 
paštu siųsti: V. Aušrotas, 180 
Glenholme Avė., Toronto 10.

Priimamos ir visu laikraščiu

manav.'čivs ir V. Simanavičię- į laikotarpi imigravo 244,266. 1958 
rė po 6. Supronas $4. [ m. imgiravo 22.620 britai, 21.281

Tor. apylinkės valdyba, (italai. 12.202 vokiečiai. 8-043 ame
iri kiečiai ir 6.838 olandai.

P o d ck a
MieHcms skautu bičiuliams, pnsiJc-

evangelikai kunigai. -
; “T. Pr.” programa girdima 
kiekvieną šeštadieni 5 - 6 vai. v. 
banga 1400. __ _ __ ___

■ “Tėvynės Prisiminimų” prog-j bei žurnalų prenumeratos, 
ramoje šiuo metu seriją trumpų j e j jusiems prie skautų eglutės surengimo, j
paskaitų skaito J. Matulionis-, i ?av0 namuose jau ji-, reiškiomc nuOšir<jžiq podeko,. Ypatingo11

Planuojama įvesti trumpa skv j ^GSni la,ką. n?JalyoJa z- Pacevi- j ciėkoiamc Tėvams Pranciškonams už pa- 
relĮ mokykliniam jaun rnu, be . ® ,r „ Jokcj„ arupci.
prajuokinti kiekvieną linksmais!. . Šatrijos ir Rambyno tuntų
anekdotais. imanavicius. Po sėkmingos opc-; Tuntininkai.

Jei kas nors naujo lietuviška- racijos is sv. Juozapo ligonines .’ -- -------------------------------- ---------
me gyvenime atsitiko, skambin- (grizo V.. Steponaitiene, 
kite radijo vedėjui LE. 4-1274.

Radijo programai paremti ren , 
giamas grandiozinis vakaras at- *’* valandos mokinimą vazjuotj j 
velykio šeštadienį, balandžio 4 į BATHURST DRIVING : 
d.. Prisikėlimo parapijos salėje. ‘

J. R. Simanavičius. Bathurst St. Tel. LE. 2-62ii

Vasario 16 minėjimui , . , ■ ■ . . ----
apylinkės valdyba sudarė prog- ; 7/° ,kr°/UV"i- Geras atlyginimas 5 į 
ramą ir išsiuntinėjo pakylėti- ; ninkos.ė penktadieniais ir šeštadic- J 
mUS kanadiečiams svečiams. ■ niais. Kreiptis 335 Roncesvalles Avė.! 
Min. Fulton pranešė minėjime! Tel: LE. 5-1258.
negalėsiąs dalyvauti. ! ——------- - —------------------- ;

. Išnuomojamas kambarys II augšte su j 
Toronto Lietuvių Medžiotojų : maistu ar be maisto. Galima naudotis !

. ZuklaS.ojt! klubas ’ ("° \
susirenka vasario 7 d., 7.30 vai. -—  —— ------------- -  - —- ;
vak., Lietuvių Namų virstuinėse Į Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
salėse savo tradiciniam meti- I augšte su baldais, tinkamos Vienai mer- i 
Iriam “zuikių” baliui, kviesdami ! 9°itei- į5.. Blo°r - Ossington ;

įvyks vasario J d., sekmadienį, atsilankyti visus tautiečius, ku- 
v . ‘ . rių gyslose teka kraujas lietu-

Važiuoti nuo Bloof-Jane Kjngs yįšgo vėjo kvapu ir širdis 
pilna džiaugsmo ir neišdildomų 
medžiokliškų tėvynės prisimini
mų iš paliktų girių, miškų, šilų, 
arimų, krūmų,pievų ir neįeina
mų pelkių. Nuo stumbrų, meš
kų, briedžių, elnių, stirnų,lapių 
ir neišskaitomų žvėrelių iki lie
tuviško zuikiuko; nuo kunigaikš 
čių sapnų iki prezidentų, inteli
gentų, mužikų ir ponų medžiok 
lių. Kiekvienas iš mūsų vos gi
męs turėjo tris profesijas iš kar
to: ūkininkas', karys ir medžio
tojas, o jų žmonos — grybauto
jos. Kas nežino ir nemoka dai
ros “Išėjo tėvelis į mišką... Šia
me krašte tinka daugiau pasa
kos apie lapes’ir vilkus, nes gy
venti reikia. Būkime gudrūs ir 
nepraleiskime geros progos atsi
lankyti, pasivaišinti šeiminin
kių paruoštų zuikiena stribo sn- 
skaiton ir prie “čerkos” ir mūri-į 
kos tikrai įdomiai ir šeimyniš- j 
kai pasilinksmint.

Jėimui pakvietimai $1.50 ir jie’ 
gaunami J. Beržinsko krautuvė
je, pas narius ir prie įėjimo. Skai 
čius mažas ir ribotas.

Iki pasimatymo.
Medžiotojai - žuklautojai. ,

LE. 4-4554 ir Elzė Jankutė.
įgaliotiniui juos pristatė apy

linkės valdyba.
Studentų šokiai

Vasario 6 d., penktadienį, LSS 
ruošia šokius Lietuvių Namuo
se. Jaunimas' maloniai kviečia
mas dalyvauti. Pradžia 8 vai. v.

LSS valdyba.
Toronto k.-savanorių skyriaus 

metinis visuotinis narių susirin
kimas šaukiamas vasario 1 d., 4 
vai. p.p.. Lietuvių Namuose.

Kviečiami atsilankyti netik 
nariai, bet ir dar nesantieji na
riais kūrėjai - savanoriai, gyve
ną, Toronte ir jo plačioje apylin
kėje. Bus svarstoma k.-savano
rių veiklos aktualūs reikalai.

Skyriaus valdyba.
“Dainos” susirinkimas

3 vai. p.p., 32 Statler Ave. 

vvay-Roydon autobusu iki Sha-! 
ver Aye.t paeiti du trumpus blo
kus i pietus. Mašinomis važiuoti 
iki Shaver Avc.

Susirinkimą priima p. Kuli; 
kauskienė ir p. Rimienė. Tele
fonas BE. 3-9692. V-ba.

Toronto šaulių Putvio kuopa 
vasario 7 d.. 7 vai. vak., (prieš
paskutinį šeštadienį prieš gavė
nią) šv. Jono Kr. parapijos salė
je ruošia linksmą pobūvį. Prog
ramoje: vieno veiksmo komedi
ja. rež. p. Ramanausko. 'Vaidins 
Toronto Jaunimo Meno Mėgė
jų grupė. Šokiams gros dūdų or
kestras. Bus sočiai užvalgyti ir 
išgerti.

Rengėjai pasiryžę suteikti se
novišką - šaulišką nuotaiką.

Vasario 8 d.. 12 30 vai. p.p., šv. 
Jono par. mažojoj salėj šaukia- 

Į mas kuopos metinis susirinki- 
jmas.

Nepriklausomybės šventėje 
; kuopa organizuotai dalyvaus su 
j vėliava.

Kovo 1 d. šventinama vėliava, 
kurią, pagal Liet, šaulių vėlia
vos pavyzdį, pagamino dail. T. 
Valius. šaulys.

DU DOLERIAI

SCHOOL
1043 Bathurst St. Tel. LE. 2-6211

REIKALINGAS prityręs darbininkas-ė

rajone. HU. 7-0475.

išnuomojamas kambarys mergaitei High 
Pork rajone prie Bloor St. susisiekimo. 
Galimo naudotis virtuve. Skambinti po 
6 vai. vak. tel. RO. 2-1245.

išnuomojamas 1 arba 2 kambariai ir 
virtuvė. College - Dovercourt rajone. 
Tel. LE. 1-7017.

BALTIC MOVERS 
3oldu pervežimas Toronte ir tolimomi 

Visos vežamos turtos op 
raustos. Važiuojam kos savaite j Mont 
??alĮ, Londonu, ♦ Windsor^, Ham»!tont 
iorth Boy, Sudbury ir kitur.
O OEWSON ST. TIL. LI.4-140.

TORONTO

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir chirurgas

i nmųas patalpas
2259 Bloor St W.

(prie Runnymctlc) 
Tclcf.: kabineto RO. .6-6791 

namų LE. 3-8408.
Darbo valandos: kasdien 1-4 

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

MILNES FUEL OIL CO. 
atstoves 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos kresrvms Įstatyti ir visqr 
• rūšru anglių pristatymui. 

Skambinkite: LE. 5-0527

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “ L 5 T A S ” 

■. .• 'iSantaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai , 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

"UTAS ’ veikia sekmadieniais 1 l-l vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

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

rižsakvmai priimami ir pastų.

A L GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloc*y St. W. - - Toronto, Gnt.
Kanado*. O..,«no ir Toronto Real Estate Boards- narys

elefonai: 6-2738, LE. 6-2664
vakarais. HU. 9-1543

'7.000 įmokėti, atskiras, pražus namas, ekstra dideli 7 kamba
riai, vandeniu alyva apšildomas, moderniška virtuvė, geras įva
žiavimas, plytinis garažas. Prašoma karna $21.909. Jeigu pagei
daujamas liuksusinis namas, tai šis atitiks jūsų skoni.

Biznis ir namas. Gėlių krautuvė 
jį'*-'' *

$8.000 imokėti, Bloor St. W., lietuvių ęaione, su visu įrengimu, 
4 kambarių butas II augšte, vandeniu alyva šildomas, 2 mūri
niai garažai. Prašoma kaina $28.000

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


