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Žodžiai ir akmenys
Gyvename žodžio infliaciją. Milijonais pilasi jis per spaudą, 

radiją, televiziją, suvažiavimus, sueigas, pokylius ir.. šeimyniš
kus pokalbius. Jo. vertė yra tiek sunykusi, kad jo skaičiavimai da
romi šimtais ir tūkstančiais. Jo nešamas turinys išblėsta ir sunkiai 
bepasiekia klausytojo dėmesį. O tai jau žymus posūkis šalin nuo 
tikrosios žodžio paskirties — reikšti. Juk žodis yra kelias, kuriuo 
žmogus išreiškia save. Juo išplaukia jis iš savo vidaus pasaulio 
viešumon ir per jį atneša savąjį pasaulį ir įjungia bendrąjin 
lobin. Tai žmogaus dvasinio pranašumo ženklas, kuriuo tik jis vie
nas pažymėtas. Nebylūs yra tiktai tie gyvūnai, kurie neturi ko pa
sakyti. žmogus gi taria savo žodį ir knyga, ir paveikslu, ir melio- 
dija, ir skulptūra, ir mašina, ir namais... Ir kur tik jis prideda 
savo ranką, gimsta žodis, nešąs jo vidaus pasaulį bei skleidžiąs 
reikšmę. Ne be reikalo senovės mintytojai bei rašytojai, neišski
riant nė šv. Jono Evangelisto, ir Kristų pavadino žodžiu: “Pra
džioje buvo Žodis. Tas žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas” 
(Jon. 1, 1). Kristus, kaip Įsikūnijęs Žodis, apreiškė žmonijai die
viškąsias misterijas ir tapo keliu, kuriuo dieviškasis pasaulis re
gimai pasiekė žmogiškąjį.

Tuo būdu žodis yra ir dieviško ir žmogiško turinio reiškėjas. 
Iš čia kyla jo vertė ir didybė. Jei žodis tėra garsas ar šiaip žemaas 
be reikšmės, nustoja savo didybės bei vertės. Jis gali būti skambus, 
patrauklus, bet bereikšmis. Tokio žodžio nureikšminimo yra pil
nas mūsų gyvenimas. Kartais plaukia žodžiai srovėmis, iškilmingai 
— kaip procesijoj, bet bereikšmiai kaip tušti laivai. Tai tuščio 
pilstymas iš tuščio. Bet būna ir blogiau. Būna, kad užuot reiškus 
savąją tiesą, ji paslepiama pasinaudojant žodžių gausos rezginiu. 
Tai veidmainystė, kuri oficialiu veidu nekartą pasirodo diploma- 

, tijoj. Ir žmogui, kuriam rūpi nenukrypti nuo žodžio paskirties, 
yra sunku joje išlikti. Yra sakoma, kad a.a. Kanados užsienio r. 
ministeris Smith, kuris iš universiteto rektoriaus pareigų buvo 
perėjęs diplomatijon, gerokai kentėjo, nes buvęs perdaug tiesios 
dvasios žmogus. Jam, kaip ir kiekvienam ^tiesiadvasiui žmogui, 
veidmainystė buvo ir yra žodžio išdavimas bei suniekinimas, kurs 
aitriai nuaidi tiesioje sąžinėje.

Dar didesnis žodžio suniekinimas — tai jo pavertimas akme
nim!. Čia nereikia jokio stebuklo. Daugelio lūpose žodžiai tampa 

. akmenimis. Jie suakmenėja todėl, kad apkraunami tulžimi, savo
tiška lava, kuri išorėje tampa aštria kietybe. Ir kaip galima norėti, 
kad tokie akmenys veiktų kaip pūkai! Jie neišvengiamai užgauna 
kitus, kurių lūpos taipgi žodingos, o rankos netuščios. Ir taip kyla 
apsisvaidymas, kuris nekartą įtraukia ir prašalaičius, neiškentusius 
bei savų akmenėlių paleidžiančius, žaizdos po tokio apsimėtymo 
paprastai būna nėlaū&Si gajos. Jos'atsiveria užkulisiniais keliais' 
net ir tada, kai viskas atrodo jau užglostyta.

Kai įvyksta apsimėtymai mažame susibūrime, pasilieka dau
giau ar mažiau izoliuoti reiškiniai. Bet kai tai atsitinka atviroj 
viešumoj, kyla plačiai aidintis triukšmas, liudijąs, kad ten kalbama 
jau ne žodžiais, o akmenimis, kurie vienus sužeidžia, kitus Įskau
dina bei nuliūdina. Tokių polemikų nereta ir mūsų spaudoj, kuri 
savo paskirtimi turėtų būti žodžio tarnyboje. Įsileišdama akmenis 
i savo puslapius spauda netik suniekina patį žodi bei jo paskirtį, 
bet ir pati susiniekina ir darosi neskaitytina. žodis mūsų spau
doj ir gyvenime turėtų būti vertinamas tikrojoj didybėj kaip 
dieviškojo žodžio atspindys. Pr. G.

Sdvaitės įvykiai

KAS NAUJO
Arkiv. J. Charbonneau, buvęs 

Montrealio arkivyskupas ordina
ras, mirė Viktorijoje, B.C., lap
kričio 27 d. Palaidotas Montrealio 
katedroje. Būdamas Montrealio 
arkivyskupu, jis pagarsėjo ypač 
darbininkų ir katalikiško auklė
jimo rėmimu, bet dėl nesveikatos 
ir kitų sunkumų atsistatydino ir 
gyveno Viktorijoje viename se
serų ivenuolyne kaip kapelionas.

Išvijo iš Jugoslavijos kanadie
tę Mirą Radjanovič, kuri buvo 
nuvykusi aplankyti savo giminių. 
Kanadon ji atvyko su motina 
prieš 7 metus pas tėvą — resto
rano savininką Toronte. Gavusi 
Kanados pilietybę ji ryžosi ap
lankyti gimines. Vizą gavo leng
vai, bet kai nuvyko Jugoslavijon 
policijos agentai niekur nepalei
do jos iš akių. Pakeliui i gimtą
jį miesteli ji buvo sulaikyta poli
cijos ir ilgai tardyta. Po to gavo 
Įsakymą palikti kraštą per 48 vai., 
o viza pase buvo panaikinta.

Mašinos sąžiningesnės už žmo
nes — tokia išvada buvo padary
ta Įrengus automatus mokesčiams 
rinkti už važiavimą per Jacques 
Cartier tiltą Montrealy. Paaiškė
jo, kad pajamos per pastaruosius 
mėnesius pakilo 40%. Mokesčių 
rinkėjai buvo atleisti iš tarnybos, 
bet nesant duomenų, Įrodančių 
jų nesąžiningumą vėl buvo pri
imti. Susisiekimo min. Hees pa
reiškė perduosiąs ši reikalą ištir
ti parlamento komisijai, kai pra
sidės parlamento sesija sausio 
14 dieną. •

Rusų katalikų parapija įsteigta 
Montrealy ir jos naujasis bizan
tinio stiliaus dievnamis buvo pa
šventintas lapkričio 21 d. Apei
gas atliko vyr. kunigas iš Niu
jorko Andrius Rogoš su vietinio 
kardinolo Leger sutikimu. Para
pijos klebonu paskirtas Tėvas Le- 
dit, jėzuitas. Jis yra prancūzas, 
laisvai kalbąs rusiškai ir nuolat 
sekąs rusų spaudą. Iškilmių pro
ga jis pareiškė, kad šios parapi-

mininkai ir 4 Kr. Valdybos na
riai. Visus maloniai ir vaišingai 
priėmė Montrealio apylinkės sei
melio prezidiumas, vadovauja
mas pirmininko p. Malaiškos.

Sesiją atidarė. Kr. Valdybos 
pirm. V. Meilus, invokaciją per
skaitė Tėvas J. Borevičius, SJ. 
Į prezidijumą bei i komisijas bu
vo išrinkti Kr. Vaidybos pasiūly
tieji: pirmininkauti T. J. Borevi
čius, S J, J. R. Simanavičius ir 
inž. J. Kšivickis, kurie kiekvienas 
iš eilės vadovavo vienam nosė- 
džiui; sekret. inž. Iz. Mališka ir 
P. Lukoševičius; į mandatų kom. 
dr. J. Sungaila, P'. Januška ir Pr. 
Matulionis; i rezoliucijų kom. Iz. 
Matusevičiūtė, A. Liūdžius ir L. 
Balzaras.

________ ___ ________ ______ Darbų tvarka buvo priimta Kr. 
kalu sudaryta sutartis tarp Kana-1 Valdybos pasiūlytoji, papildyta 
dos ir Italijos. Lėktuvai skris du Londono, Ont., apyl. v-bos 
kartus per savaitę per Lisaboną Plrm- J- Daniliūno pranešimu 
ar Paryžių. Iš Kanados pusės šią jaunimo auklėjimo klausimais, 
oro liniją aptarnaus Canadian Pa-1 Bendrą pranešimą Kr. Valdy- 
cific Airlines. Spaudoje reiškia- bos vardu padarė jos pirm. V. 
ma nepasitenkinimo, kad linijon Meilus. Prisiminęs pavasarį vy- 
neitrauktas Malton aerodromas kusius rinkimus, konstatavo, kad 
prie Toronto.

KANADOJE?
jos gyvavimas reiškia rusų daly
vavimą Kat. Bažnyčioje. Ji bū
sianti bazė, kuri paruošianti atei
čiai katalikybės Įėjimą Rusijon. 
Ateityje K.,Bažnyčia Rusijoj bū
sianti nevien lenkų, vokiečių, lie
tuvių ar latvių ptstovaujama, bet 
ir pačių rusų.’

Oro linija Montrealis - Roma1*5 
atidaroma nuo kovo 1 d. Tuo rei-|_.

Alkoholizmui tirti Kanadoj ir 
JAV sudaryta 25 asmenų komisi
ja, kuriai JAV vyriausybės pa
skirta $1.000.000. Iniciatyvos 
ėmėsi š. Amerikos alkoholizmo 
sąjunga. Šiuo metu jai rūpi ištir
ti alkoholizmo priežastis ir suras
ti atitinkamas gydymo priemo
nes. Kanadiečiams pavesta tirti 
alkoholio Įtaką socialiniu požiū
riu ir tobulinti priešalkoholinius 
vaistus, kurių vienas — Tempo- 
sil — buvo išrastas kanadiečių.•

Bankinių paskolų palūkanų 
nuošimčiai’bsu dideli dar ilgą lai
ką — pareiškė Kanados Banko 
valdytojas J. E. Coyne. Tainei 
paskolų gavimas palengvėsiąs tik 
už kelių mėnesių. Kol kas bankai 
esą turėtų duoti paskolas tik at
rinktiems’asmenims. šiuo metu 
vakarų pasaulyje paskolų parei
kalavimas esąs didesnis už pasiū
las. Tai esąs sveikas reiškinys.

Amerikos - Europos televizija 
būsianti sujungta per keletą me
tu — pareiškė Stewart, vienas ra
dijo valdytojų tarybos narių. Ne
trukus sovietų televizijos tinklas 
būsiąs sujungtas su v. Europos 
tinklu, o per Aliaską ir Sibirą bū
sią galima prijungti ir š. Ameri
ką. Tada televizijos programų pa
sirinkimas būsiąs žymiai didesnis.

i

Kariuomenės šventės proga š.m. lapkričio 22 d. Toronto Kūrėjų Savanorių Sąj. skyrius pašventi
no savo vėliavą. Nuotraukoje KLB Kr. Valdybos pirm.-V. Meilus, priėmęs vėliavą iš fundatoriaus 
dr. K. Liutkaus (antras iš kairės), kalba prieš perduodamas ją sky.iaus pirm. prof. A. Zubriui (tre
čias iš kairės). Toliau matyti Toronto šaulių kuopos vėliava ir išsirikiavę kūrėjų savan, sk. nariai.

KLB IV KRAŠTO TARYBOS PIRMOJI SESIJA
KRAŠTO VALDYBA IŠRINKTA MONTREALY

Pirmoji_ sesija pavasarį išrink- vos reikalais, reiškė nuomonę, įnašų $109. Didžiausios išlaidos: 
kad atėjęs laikas reviduoti mūsų 
laikyseną. Per gausūs raštai Įvai
rių apylinkių bei organizacijų 
valdžios organams tepasiekia sa
vo tikslo. Lygiai taip pat beato- 
dairinis kvietimas valdžios žmo
nių i savo iškilmes, kai mes daž
nai šlubuojame protokole, nemo
kam tokiu svečiu užimti. Lietuviu

tosios KLB Krašto Tarybos Įvyko 
pereitą šeštadieni ir sekmadienį 
Montrealy Aušros Vartų parapi- 
jos.salęje. Nors SJg^eaBs 
nuošali vieta ir iblinia; tačiau iš 
52 jos narių i sesiją susirinko net 
34. Jų tarpe’buvo vienas net iš 
tolimo-Winnipego, taip pat vie
nas -iš Windsoro. Dalyvavo 25
rinkti atstovai, 5' apylinkių pir- j Dienos turi likti tik mūsų švente. _

Vietoj ryšių su politikais, dau- soje yra $95,96.
giau esą siektina ryšių su kultu- Tautos Fondo Atstovybės pirm, 
rininkais. Ir mūsų kaikurie žmo- V. Vaidotas pranešė, kad Kana

i juose balsavo apie 450 mažiau, 
'negu pereituose rinkimuose. Tai 
rodą mūsų visuomenės lyg ir at
šalimą Bendruomenės reikalams. 
Kalbėdamas apie Kr. V-bos rū
pesčius, ilgėliau sustojo ties jau
nimo literatūros bei mokyklų 
klausimais. Tam reikia lėšų, ku
rių sudarymas yra apylinkių rei
kalas. Kalbėdamas politinės ko

Kunigu Vienybės suvažiavimas
Lapkričio 25 d. Toronte šv. Jo

no Kr. parapijos patalpose įvyko 
Kanados liet. kat. kunigų metinis 
suvažiavimas, kukliai paminėjęs 
savo gyvavimo dešimtmetį. Pir
mininku buvo pakviestas kun. A. 
Sabas iš Sudbury, sekr. — T. Mo
destas Stepaitis. OFM. Suvažiavu
sieji svarstė visą eilę klausimų, 
susijusių su lietuvių sielovada. 
Medžiagos svarstymams pateikė 
kun. Pr. Gaida, pravedęs savo 
paskaitoj paralelę tarp kanadiš- 
kos ir lietuviškos parapijos. Pasi
sakius dalyviams dėl iškeltų klam 
simų paaiškėjo, kad reikia gyvinti 
eucharistinę praktiką, ypač jau
nimo eilėse, įvedant specialias 
pamaldas ir daugiau dėmesio 
kreipiant į paruošimą lietuviškai 
pirmajai Komunijai. Nutarta rū- Į Raštu sveikino kun. J. Bertašius 
pintis jaunimo klubų organizavi-1 iš Winnipeg©. K.

nės radę kelius Į radijofonus, o 
kaikur ir mažos Liet. Bendruo
menės per savo kultūrinius pa
rengimus pasiekią daug ir politi
nėje dirvoje, kaip pvz. Italijos 
LB. Kad Kr. V-ba galėtų sėkmin
gai veikti, reikią siekti, kad ji 
pajėgtų turėti pastovų reikalų ve
dėją. šiaip net ryšius palaikyti 
nelengva.

Iš Kr. V-bos iždininko J. Mik
šio pranešimo paaiškėjo, kad Kr. 
V-ba nuo pereitų metų gruodžio 
6 d. iki š.m. lapkričio 28 d. paja
mų yra turėjusi $1.910,96 (Įskai
tant $869,57 pervestus iš 1958 
m.), o išlaidų $949,86, tuo būdu 
naujajai valdybai liko $961,10.

Laikinai ėjęs Kultūros Fondo 
pirm, pareigas dr. J. Sungaila 
priminė, kad KF yra pakeitęs sa- 
nu nusistatymą ir smulkiems rei
kalams lėšų nedalino, bet jas tel
kė didesniems užsimojimams ir 
dabar naujos sudėties KF perduo
sim! $950,76 buvusiųjų nutari
mu yra laikomi, kaip pagrindas 
jaunimo bei vaikų literatūros lei
dimo suorganizavimui. Prieš pra
nešimą išdalintoji spausdinta 
apyskaita rodo, kad didžioji tos 
sumos dalis yra gauta iš šių šal
tinių: iš ankstyvesnių metų $538, 
69, Toronto kredito banko auka 
$400, Hamiltono apyl. solid. Įna
šų $248,60 ir Toronto apyl. solid.

mu prie kiekvienos parapijos, jų 
apjungimu ir Įstatų paruošimu. 
Tam sudaryta komisija iš kun. B. 
Dacevičiaus, T. Pauliaus Baltakio, 
OFM ir kun. Pr. Gaidos. Sveikini
mą J.E. arkiv. J. Skvireckui, ju-
bialiatui, pasiųsti pavesta valdy- vyras, liesas, sveikata nesididžiuo 
bai drauge su atitinkama auka, ’ ja”. ‘Kalba jis lėtai, atsargiai, ta 
kuri bus sudaryta iš parapijų. į rytum abejodamas, ar verta šaky
KV nariui kun. J. Danieliui, su
laukusiam 50 kunigystės jubilė- 
jaus, pasiųstas sveikinimas su stu
la. Naujon valdybon išrinkti: 
kun. B, Pacevičius, T. Placidas 
Barius. OFM, ir kun. Pr. Gaida. 
Suvažiavime dalyvavo kunigai: 
P. Ažubalis, T. Borevičius, SJ, P. 
Barius, OFM, P. Baltakis, OFM. 
J Gutauskas. Pr. Gaida. B. Pace- 
vičitM, K. Riekus. A. Sabas, M. 
Stepaitis, OFM, J. Tadarauskas. 

mokytojų suvažiavimams $171,31 
ir Montrealio Dramos Teatrui 
$100.

dos pranešimo paaiškėjo, kad vi
sų Kanados lietuvių įnašą šalpai 
nustatyti neįmanoma, nes ne vi
sos apylinkės veikia per ŠF. Per 
SF apyskaitiniu laikotarpiu yra 
perėję $2.835.21, o šiuo metu ka- 

dos lietuviai numatytą $6.000 są
matą išpildo. Nuo 1948 m., kai 
buvo Įkurta atstovybė, iki š.m. 
lapkričio 1 d. Kanados lietuviai 
TF yra sudėję $47.617,12. Pirm, 
dėkojo visiems bendradarbiams 
ir aukotojams, primindamas, kad 
daugiausia yra suaukoję hamil- 
toniečiai, proporcionaliai mažiau
sia montrealiečiai, o geriausiai 
aukoję mažosios kolonijos.

Garbės teismo pirm, pranešimą 
padarė raštu. Pasirodo, kad teis
mas per 3 metus yra sprendęs 2 
bylas, o šiuo metu neturi jokios.

Kontrolės kom. aktus perskai 
(Nukelta į 2 pusi.)

VIZITAS PAS VYSKUPĄ PETRĄ MAŽELĮ
Komunistinės “Laisvės’ redak

torius R. Mizara nuvyko okupuo 
ton Lietuvon su ekskursija, ir 
gavęs honorarą už savo knygą pa
siliko ten tų pinigų ‘suvalgyti”, 
nes jų išvežti negali. Jis ten, be 
to, ruošiąs spaudai kitą savo kny
gą. Kaip ištikimam komunistui, 
jam buvo leista ilgiau pasidairy
ti bei eilę asmenų aplankyti. Jo 
laiškus iš Lietuvos spausdina ko
munistų “Laisvė” ir “Vilnis”. 
Viename jų “Vilny” R. M. ap
rašo apsilankymą pas vysk. Petrą 
Maželį, Telšių vyskupijos valdy
toją. ‘

Kūrijos būstinė esanti sename 
name, o ir visame mieste esą ne
matyti naujų namų, išskyrus vie
ną viešbuti, kuris baigiamas sta
tyti. Priėmimo kambary ji pasi
tikęs jaunas kunigas, vyskupo 
kancleris, ir nuvedęs pas vysku 
pa. Pastarasis esą “viduramžis 

ti tai, ka sako ar ne”. Paklaustas 
apie vysk. Pr. Ramanausko mirtį 
papasakojęs, kad jis atvykęs pas 
'i ir skundęsis bloga savijauta. 
Vysk. P. Maželis pataręs tuojau 
kreiptis ligoninėn. Jo kolega taip 
ir padaręs, bet buvę jau pervėlu 
rasta ligų komplikacija: cukrali 
gė, kepenų sugedimas ir gyslų 
sklerozė. Gydymas ligoninėj esa« 
ir kunigams nemokamas, kaip ir 
kitiems piliečiams.

Į kitus R. Mizaros klausimus 
vysk. P. Maželis atsakęs raštu ir

Vengrijos klausimas vėl bus svarstomas Jungtinių Tautų pilnaties 
posėdyje, bovierų blokas tam labai priešinosi, tačiau darbotvarkės 
komitetas 51 balsu prieš 10 nutarė Vengrijos klausimą įrašyti dar- 
jotvarkėn; iš 82 komiteto narių susilaikė 15. Pernai už Vengrijos 
Klausimo svarstymą pasisakė 61, prieš — 10. Veikliausiai prie šio 
Klausimo iškėlimo prisidėjo L. Munro, N. Zelandijos atstovas, bu- 
zęs JT. pirmininkas ir Vengrijos bylos pranešėjas. Jam 1957 m. 
buvo pavesta sekti Vengrijos bylą ir gautus duomenis pateikti JT. 
Bandė jis nuvykti pačion Vengrijon, tačiau nebuvo įsileistas. Savo 
jranešiman jis suuėjo faktus, Kuriuos gavo aplinkiniais keliais: pei 
vengrų pabėgėlius, per tarpt, teisininkų komisiją ir spaudą, kurioje 
buvo paskelbti. pačių komunistinės Vengrijos pareigūnų pareiški
mai. Pagal jo l»os puslapių pra- 9------------ —------------ -------------
nešimą, Vengrijoj po 1956 m. 
sukilimo buvo sušaudyta visa ei
lė asmenų ir dabar rengiamasi 
naujiems sušaudymams, nežiūrint 
j i iyo7 m. rezoliucijos, reikalau
jančios nepažeisti asmens teisių 
ir pravesti laisvus rinkimus. So
vietų atstovas V. Kuznecov prie
kaištavo komiteto posėdyje, esą 
Vengrijos iškėlimas ardąs taikos 
nuotaiką, sudarytą Eisenhowerio 
-Chruščiovo susitikimu. JAV at
stovas C. Lodge, betgi sąmojingai 
atkirto, esą tokie Įvykiai kaip 
Vengrijos daugiausiai ardo taiką 
ir jų paslėpimas negalįs sumažin
ti tarptautinės Įtampos. Šią savai
tę, manoma, bus pradėtos Veng
rijos klausimu diskusijos, kurios 
baigsis atitinkama rezoliucija, at
naujinančia JT laikyseną. Dau
giau iš JT šiuo metu nelaukiama.

Šaukia vienybėn
Indijos premjeras Nehru pasa

kė ilgoką kalbą parlamente gin
damas savo politiką Kinijos at
žvilgiu ir šaukdamas visą kraštą 
vienybėn. Esą jis daro viską, kad 
išvengtų karo^tasjMkj^^C^U? 
dėlto kiltų, Indija vieningai gin
sianti savo žemę. Be to, jis pa
reiškė, kad Indija įsipareigojusi 
ginti savo protektoratus: Bhutan, 
Sikkim ir Nepali. Opozicija stip
riai kritikavo, jo laikyseną, o 
5.000 demonstrantų parlamento 
aikštėj reikalavo išvyti iš krašto 
visus kiniečius. Kaikurie parla
mento atstovai Nehru laikyseną 
laikė naivia; esą 2000 metų tradi
cinė taika su Kinija nėra joks 
taikos laidas, kai turima reikalo 
su komunizmu. Kiti siūlė dėtis su 
Pakistanu ir priimti užsienio kari
nę pagalbą pavojaus metu. Neh
ru betgi tai laiko Įsipainiojimu 
į politinių blokų tinklą ir yra pa
siryžęs išsilaikyti ligšioliname 
neutralume. Jis tikisi atlaikyti Ki
nijos pastangas pirmauti visoj 
pietryčių Azijoj.

Kova dėl žuvų
Islandija, kurios ūkis parem

tas žvejyba — net 97% viso jos 
eksporto — susikirto su Britani-

ja dėl teritorinių vandenų ribos. 
Pagal tradicinę tarpt, teisę, teri
torinius vandenis sudaro 3 my
lios. Sov. Sąjunga to nepripažįs
ta ir savo terit. vandenimis laiko 
12 mylių. Tarptautinėse konfe
rencijose tuo reikalu nebuvo pa
siekta naujo susitarimo, nors vi
sa eilė kraštų siūlė teritorinių 
vandenų ribą-praplėsti. Islandija, 
nepaisydama tarpt, nuostatų, pa
skelbė 1958 m. rugsėjo 1 d., kad 
jos teritorinius vandenis sudaro 
12 mylių. Britanija to nepripa
žino ir jos žvejai tebesilaiko se
nosios 3 mylių ribos. Įvyko nevie
nas susikirtimas vandenyne. Pa
staruoju metu jie vėl padažnėjo, 
ir Britanija siunčia karinius lai
vus savo žvejams saugoti. Londo
ne susirinko posėdžio 11-kos kraš
tų atstovai, kurie bando suvieno- 

I dinti savo pažiūras Į terit. vande
nis ir žvejybos ribas.

Kairieji demonstruoja
Japonijos parlamentas svarsto 

naują tarpusavio saugumo sutar
tį su JAV, kurįngmhtoma pasira-

bai pnesinasi. Jų iniciatyva bu
vo suorganizuota demonstracija, 
kurioj dalyvavo 20.00 žmonių. Ši 
minia atžygiavo į parlamento 
aikštę, kur įvyko susirėmimų šu 
rolicijc; nukentėjo S71 a^muo. 
Tai buvo žiauriausia demonstra
cija nuo 1952 m., kai komunistų 
sukurstytos minios ėmė pulti 
amerikiečius, deginti jų automo
bilius. Dabar pasikartojo panaši 
istorija, tik ši kartą vadovauja
ma kairiųjų darbiečių unijų ir 
studentų.

Panamoj vėl įvyko demonstra
cijos prieš amerikiečius, kurie 
valdo kanalo zoną. Nežiūrint Pa
namos vyriausybės raginimo su
silaikyti nuo demonstracijų, apie 
300 panamiečių bandė iškelti sa
vo vėliavą kanalo zonoj nepri
klausomybės dienos proga. Pa
namos ir amerikiečių kariniai da
liniai juos sulaikė. Buvo sužeista 
keliolika karių ir 18 demonst
rantų.

dai labai trumpai. Į klausimą arįsevičiaus legalus Įpėdinis. Taipgi 
akintieji persekiojami už tai, i vysk. P. Maželis būtų pasakęs, 
‘kad eina i bažnyčią ir atlikinėja I kad negali skirti kunigų parapi- 
ikinčiųjų prievoles”, vyskupas: joms be valdžios leidimo, kad 
atsakęs: “neteko girdėti, kad kas Į bažnyčios apdėtos dideliais mo- 
aors šia prasme būtų nukentė- j kesčiais, kad kunigams neleidžia- 
jęs”. Esą netiesa, kad kunigai; ma mokyti tikybos net bažnyčio- 
aaudžiami už raginimą melstis, i se, kad nėra jokios religinės 
Bažnyčių dalis esanti uždaryta,! spaudos. Jei bolševikai leistų lais
tės tikintiesiems užtenką veikiam i vai kalbėti, R. Mizara būtų išgir
tųjų. Telšių vyskupijoj esančios I dęs, kad visa eilė kunigų buvo nu- 
iždarytos penkios bažnyčios, ati- j bausti ne už pagalbą “bandi- 
iarytos šešios naujos. Telšiuose tams”, kaip ‘Vilnis” vadina parti- 
veikiančios abi bažnyčios. Klaipė- zanus, o už ėjimą savo pareigų, 
’oj baigiama statyti nauja bažny- Antai “New York Times” lapkri- 
5ia ir ateinančiais metais joje bū- čio 23 d. pranešė, kad nuteistas 
ūančios pradėtos laikyti pamal- kalėti 9 mėn. kun. Mykolas Gyly; 
ios. Karo apgriautų bažnyčių bu- už “nelegalų” vaikų mokymą t: 
zę daug ir jos atstatytos tikinčių- kybos. Jis buvo Kauno Prisikėr 
ių aukomis. Valdžia išskirianti mo bažnyčios klebonas ir kunig 
'ėikalingą medžiagą, kurią reikią 
išpirkti pagal bendras kainas.

Ar R. Mizaros perduoti vysk 
P. Maželio atsakymai yra neiš- 
Teipti, patikrinti neįmanoma. 
Aiškiai betgi matyti tendencingas 
dausimų parinkimas: jie susta
tyti taip, kad išgautų sau galimai 
palankesni atsakyma. Pats R. M. 
įstebėjo, kad vyskupas buvęs 
labai atsargus, nes žinojo, kad vi- 
>os teisybės pasakyti negali. Lais
vėje vyskupas būtų neabejoda- 
nas pasakęs, kad Telšių kunigų 
seminarija tebėra uždaryta, kad 
vysk. Pr. Ramanauskas prarado 
savo sveikatą Sibire, kad grįžęs 
nebuvo leistas valdyti Telšių vvs- 
umijos ir kaip tremtinys turėjo 
gyventi Švėkšnoje, nors buvo a.a. 
nukankinto vyskupo V. Bori-

šėm. profesorius, j? pastaruo'u 
metu — Lygumų altarista. Pas 
lės klebonas, irgi Gylys, nubau 
tas už pastatymą gyvenamo nr- 
mo, kuris nacionalizuotas. Sude - 
kių klebonas kun. Alf. Gražy- 
kaip rašo ‘Sov. Litva” snalio 2 
d., nuteistas 6 mėn. kalėjimo i 
pinigine bauda už išsiuntinėjirr j 
savo parapijiečiams paraginime 
sumokėti parapinius mokesčiu 
Kun. Senkus buvo Įskųstas riet 
niu komunistų ir gavo pranešim.-, 
kad ištremiamas Ukrainon ar Lat
vijon. Vyskupai T. Matulionis i 
V. Slatkevičius tebėra ištremti i 
Kaišiadorių vyskupijos. Tai tik 
maža dalis reiškinių, rodančiu ' 
ko vysk. P. Maželis negalėjo pa
sakyti. O ir pats Mizara nedrįso 
viso to pavadinti laisve.
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įMOriJa
Pirmoji lenkų pogrindžio orga

nizacija buvo SZP (Shižba Zwy- 
eięstwu Polski) Tarnyba Lenkijos 
Pergalei. Ją suorganizavo Varšu
vos gynėjas gen. Tokarzewski. Jis

ST. LAIDINIS

sė tiesiog vyr. komėm 
cūzijoje. Tokia struki

dėl kurios 1940 m. sausio niėn 
lenkų

.................... i struktūra susilau
kė kritikos iš vidaus Lenkijos, 

isybė įvedė pakeiti- 
konspiracihie veiki

vęs ėjo per Londoną. Jei nori
ma buvo perduoti žinias pvz. iš 
Vihriaus Lvivan, reikėjo naudotis 
S radiju...

tas tikrovėje atrodė, pa- 
e toliau. x

Iki 1943 m. lenkai su ginklu 
niekur nepasirodė, bent Lietuvos 
žemėse. Tik rusams slenkant prie 
bwv. rytinių Lenkijos sienų bu
vo duotas parėdymas lenkams 
ginkluotis.

mą jokių pakeitimų Lenkijos ne
naudai. Tą aplinkybę turėtų pa
remti savo autoritetu ir anglosak
sų valstybės.
• Rusai turi rodyti jau dabar 
daugiau lojalumo lenkų atžvil
giu, kad ir partizanų tarpusavio 
santykiuose. Būtų gera, kad ru
sai pavestų jų partizanų vadovy
bę AK vadui.

ą aplinkybę

Žvilgsnis j praeities dešimtmetį
»» ’ . * 1 f WT   -T- _ _ .   —Jau praėjo 10 metų kai lietu

viai sportininkai Š. Amerikoje

sporto veiklą. 1949 m. čia pradėjo 
steigtis lietuvių sporto klubai ir 
cementuotis bendras mūsų spor
to judėjimas. Todėl tuos metus 
mes. ir laikome lietuvių sportinės 
veiklos šiame krašte užuomazga.

Per praėjusį dešimtmeti lietu
vių sporto organizacija iš gana 
kuklios pradžios išaugo i tvirtoką 
vienetą, kurio tobulėjimui, žino
ma", ribų nėra. Jos pulsą tinkamai 
te^li pajusti tik tie, kurie arti 
jos stovėjo, sielojosi jos augimu, 
drauge džiaugėsi ir liūdėjo. Net

galima apibūdinti tuos kelius, ku
riais sporto darbuotojai ir sporti
ninkai ėjo, klupo, stojosi ir vėl 
dėjosi naštą ant pečių.

Atmintyje stojasi 1949 m. vaiz
dai, kada iš tremtinių stovyklų at
vykusieji jaunuoliai ir paaugliai 
su vienu, kitu bežilstančiu plau
ku, stojosi lipdyti mūsų sportinio 
veikimo branduolius—sporto klu
bus ir aniems apjugti — bendri
nę sporto vadovybę.

Naujo krašto svetima aplinku
ma, naujos sąlygos ir vargai atsi
stojo jiems prieš akis. Įvairios 
šio krašto pramogos, malonumai 
pasisiūlė jonas pasinaudoti ir ne 
vieną taip sugundė, čia Įsimaišė 
ir žaliasis doleris, kuri irgi nema
žas būrys nusekė. Kiti, laikui bė
gant, suabejojo šio darbo pras
mingumu, o dalis — palūžo po 
sunkia našta ir pasitraukė poil
siui.

Tačiau, nepaisant pažymėtų 
juod*' 
riu*

l: šk , buvo tokių, ku- 
nea. - ia_ jokios pagundos 

ir i ndiei. mes visdėlto jau turi
me žymiai geresni vaizdą negu 
kad turėjome prieš 10 metų. Jei
gu 1949 m. sportininkų šeimos 
pagrindą sudarė dar tėvynėje gi
musieji ir ten brendusieji jau
nuoliai, tai dabar jau tokių už
tinkame nedaug, nes dauguma i 
sporto vienetus ateina jau išaugę 
svetimuose kraštuose, šie žmonės

žybų būdų. Ne mūsų pareiga yra 
spręsti kaip tai pavyko ir kokias 
reikia paruošti iš to išvadas — tai 
padarys ateitis — geriausia mūti? 
žygių Įvertintoja. Turėdami 
meniško intereso, mes kartai# 
tampame nevisiškai objektyviaįš 
ir galėtume ką nors nedavertĮg? 
ti ar pervertinti. B 4

Bet vistiek šioje vietoje norisi 
pasidžiaugti kaikuriais Įvykiais, 
kurie išsiskkia savo mastu bei 
apimtimi. Čia reikėtų paminėti 
metines (vykdomas dvejomis da
limis) sporto žaidynes, sutrauk 
kiančias iki 400 sportuojančio 
jaunimo; dar norėtųsi iškelti mū
sų iniciatyva gimusias pabaltie- 
čių sporto varžybas, jungiančias 
trijų tautų sportininkus glaudes
niam bendradarbiavimui; ir pa
baigai — lietuvių krepšinio rink
tinės išvyką į Pietų Ameriką, sa
vo išskirtina reikšme apvainika
vusią pirmąjį, mūsų veiklos de
šimtmečio barą.

Laisvoje tėvynėje sportininkai 
pasiekė gražių laimėjimų, kurie- 
dar ir šiandien dirgina mūsų jaus
mus. Taip pat ir pavergtos tėvy
nės sportininkai išeina pasaulio 
arenon su pergalėmis, tačiau dau
gumoje okupantų sąskaiton. Kito
se šalyse nutūpę lietuviai sporti
ninkai taip pat tęsia sportinę' 
veiklą, rikiuodami savo gretas ne-> 
priklausomos Lietuvos linkui. 
Mes, šio kontinento gyventojai, 
irgi bandome eiti ta pačia linkme. 
Vieną savo veiklos dešimtmeti 
jau' perėjome ir ruošiamės ant
rajam, kuris tebūna daug sėkmin
gesnis bei našesnis už pirmąjį.

Baigiame Pirmosios Tautinės 
Olimpiados priesaikos žodžiais: 
Te Visagalis mums tai padeda!

(H Ed. Šuiaičio redagouto 
laidinio “Lietuvių sporto 
dešimtmetis š. Amerikoj).

tarybą, kurios atstovai buvo va
dinami civiliniais komisarais. Tos 
organizacijos atstovas buvo pa
skirtas ir Vilniui 1939 m.

1939 m. lapkričio 13 d. Įsaky
mu, gen Sikorskis, vyr. lenkų ka
ro vadas ir egzilinės vyriausybės 
premjeras, Įsteigė krašte slaptą 
karinę organizaciją ZWZ — Zwią- 
zek Walki Zbrojnej — ginkluo
tos kovos sąjunga. Jos vyriausiu 
vadu buvo gen. Sosnkowski, da
bar gyvenąs Kanadoje. ZWZ sta
tutas organizacijos tikslus taip 
nusakė:

a. suburti Į konspiracinę sąjun
gą tik kruopščiausiai atrinktus 
asmenis. Imti tik stipraus charak
terio, didelės drąsos, pasižymė
jusius didele, tėvynės meile, aųgš- 
tos moralės ir idėjinio lygio as
menis. Jie turi sudaryti tautinio 
pasipriešinimo židinius, veikian- rijoj
cus abiejų okupacijų srityse. Jie 
tini stiprinti lenkų moralę ir sau
goti tautą nuo moralinio palūži
mo.

b. ginkluotoje kovoje bendra
darbiauti Lenkijos valstybės 
atstatyme. Įžengus i kraštą len
kų kariuomenei, sudarytai sve
timuose kraštose, toji organizaci
ja paleidžiama ir įjungiama i ro

Toliau statutas sako, kad or
ganizacija yra apolitinė, tautinė

sius lenkus, norinčius kovoti ak
tyviai su okupantais konspiraci
nėse sąlygose. Visas kraštas bu
vo padalintas i šešis plotus. Plo
tai dalinami f sritis, kurios ati
tiko senoms vaivadijoms. Sritys 
dalinamos i apskričius.

Ryšio palaikymui tarp plotų ir 
vyr. komendanto užsienyje buvo 
kuriamos bazės Vengrijoje, Ru
munijoje ir Lietuvoje (Anna). 
Rusams okupavus Lietuvą, Kau
no bazė buvo nukelta į Stockhol- 
mą. Plotų komendantai priklau-

1. Vokiečių okupaciją tiž centru 
Varšuvoje — vadas piilk’. Rowec- 
ki ir 2. Sovietų okupaciją su 
centru Lvive —vadas gen. To
karzewski.

Kartu buvo prisiųsta instrukci
ja, pagai kurią: 1. ZWZ yra Len
kijos ginkluotų pajėgų dalimi, 
kuri per vyr. komendantą pri
klauso vyriausiam Lenkų kariuo-

ZWZ, ir toliau pasilieka armijos 
kariu, veikiančiu fronte. Jam pr> 
klauso visos moralinės ir mate
rialinės aktyviosios tarnybos ka
rio teisės. '

1939 m.

tavos

steigti ZWZ. Gadi

Ryti ryšius su slaptu kariniu vei
kimu Sovietų ir Vokiečių okupa
cijose. * . . <•

Politiniai ir kariniai skiogsmai 
priėmė ta nutarimą, Vilniuje if 
Varšuvojė, su dideliu nepasiten
kinimu. ~ \

Nors Vilniaus sritis buvo iš

komendantui Paryžiuje per Kau-

Rytuose Lenkijos sienos turi 
eiti Rygos sutarties nustatyta li
nija (reiškia senos 1939 m. sie
nos).

Tarpusayiai santykiai tarp Lie- 
tuvQ& ir ąfęifrvplgisnt į,
lietuvių tautos nepriklausomy-

Vi» lenkų partizanų — po
grindžio armijos arba kaip va
karuose buvo sakoma, Krašto ar
mijos (Armia Krajowa) — skal

sugyvenimu ir draugiškumu.
Lenkų tauta . mato. tame pagrm-

Lenkų tauta

totas ne tik mūsų veiks 
įsk koka bu» Lietuva.

Į "Baro”
“Btarza” (Audra) vardu buvo

frontas pradėję artėti prie buvu
sių. Lenkijos žemiu.

■ Lenkų pogrindis, kaip matėme 
jo statuto, buvo kreipiamas 

dviem; pagrindinėm kryptim: 1. 
kefti lenkų tautos morsdę ir 2.

strukeijos leido ir palaikė tiesio
ginius ryšius su Varšuva.

Prancūzijai kritus, Roweckis 
buvo paskirtas vyr. vadu viso 
Lenkijos pogrindžio su sprendi
mo teise. Tokia santvarka pasili
ko iki karo pabaigos.

Lenkų karinis pogrindis turėjo 
daug vargo su civiliniu pogrin
džiu, t.y. su politinių partijų or
ganizacija, kuri buvo pasivadinu
si RJN — Rada Jednosči Narodo- 
wej (Tautinės Vienybės Taryba).

kovos planai buvo ruošiami nuo

KLB IV KRAŠTO TARYBOS PIRMOJI SESIJA

1942 m. gale vokiečiai Rusijoj 
buvo sulaikyti ir prasidėjo kelias 
atgal. Tiesa, rusai, negalėjo grei- 
&i vokiečiu stumti, frontas lė- 

bet traukėsi i vakarus. Toji 
aplinkybė vertė lenkus galvoti 
apie naujas kovos galimybes 
prieš vokiečius. Dėl pačios kovos 
nebuvo abejojimo nei Varšuvoj, 
nei Londone. Vokietis buvo prie

kurių 
binti

dėmesio ir tai jie randa tik sporti
ninkų šeimoje, nes kitur, dėl Įvai
rių pirežaščių, jie nenori ar ne
gali pritapti.

Iš čia ir išplaukia vienas išei
vijos sporto organizacijos pagrin
dinių tikslų — lietuviškumo mo
kykla, kuria stengiasi būti mūsų 
sporto klubai. Netenka aiškinti, 
jog per praėjusi dešimtmeti šio
je srityje yra daug nuveikta. Nau
jose aplinkybėse padiktuota ši 
pareiga, nors normaliose sąlygo
se nebuvusi reikalinga, sporto or
ganizaciją irikiuoti kitų mūsų or
ganizuoto jaunimo grupių vir
šūnėm

Žinoma, lietuviškumo aspektas 
neužstelbė ir sportinio momento 
sporto klubuose bei bendroje 
veikloje, čia buvo ieškoma naujų 
formų, krypčių ar sportinių var-

(Atkelta iš 1 pusi.) 
tė jos pirm. V. Aušrotas. Juosė 
konstatuotąĄliad visos knygos ir 
atskaitomybė^Vesta tvarkingai.

Apylinkių valdybų pranešimai 
Kr. V-bos buvo gauti raštu ir jų 
suvestinę perskaitė Kr. V-bos se^ 
kretorius'kun. dr. J. Gutauskas. 
Joje konstatuojama, kad apylin
kių yra 21. Vienos jų stambios, o 
kitos ir labai negausios. Stambio
siose yra po daugybę organizaci
jų, o smulkiosiose dažinausiai tik 
KLB apylinkė. Veikloje stropiau
sios ir solidarumo Įnašų, ir kitais 
atžvilgiais, mažosios apylinkės 
pralenkia didžiąsias, šeštadieni
nių mokyklų veikia 15 apylinkių, 
kuriose yra mokinių nuo 400 iki 
3, o išviso apie 1.000. Vidurkis 
šeštadienines mokyklas lankančių 
vaikų yra 64%. Augštąji mokslą 
čia baigusių yra jau apie 150. >.

Diskusijose kiek ilgiau sustota 
dėl Kr. V-bos pirmininko iškeltos

I

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ,

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

DĖMESIO!
Vaistai iš Europos valstybės atpiginti 

nuo 10% iki 40%.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinta vaistų katalogą Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVA

MAS MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS ir kitką.

Siunčiame ADA f> A čTt I sudarytus ir apdraustus jvai- 
paprastu ir W«Vv r I U rius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai labai geros 
rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairiu kitų prekių.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO. ■
CENTRINE ĮSTAIGA:

849 College Stn Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3898
SKYRIAI: ~

105 Cannon SL fc, Hamilton, Ont TeL JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis.
94 Douglas St, Sudbury, Ont. TeL OS. 3-5315. Ponia M. Venskevttlenė. 
17® Whitehall Drive, London, Orrt. TeL GL. 1-0RI. Ponas K. Kudukls.

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

Savininkai S. ir A, Kalūza

; minties susilaikyti nuo per dažno 
vietos politikų kvietimosi, priei
nant išvados., kad kviestina, bet 
pasirūpinant taip pat jų tinkamu 
priėmimu ir ne bet ką ir bet kada 
kviečiant. Tenka žiūrėti ar asmuo 
tinkamas ir kokios naudos iš to 
gali būti. Vietos sąlygos ir to me
to politinės aktualijos tegali lem
ti kviečiamųjų bei laiko pasirin
kimą. Mes patys taip pat nepri
valom užsimiršti, bet žinoti, kada 
ir kokiose apylinkėse ką turime 
akcentuoti. Kaikas kėlė mažumų 
bendros organizacijos sukūrimo 
reikalą, tačiau nebuvo Įvertinta 
jau veikiančių tokių organizaci
jų veikla bei jų struktūros tinka- 
'mumas ar netinkamumas. Kiti 
klausimai Įdomesnių diskusijų ne
sukėlė.

Iš jaunimo problemų referen
tas J. Daniliūnas išskyrė ypatin
goje padėtyje esanti mažųjų kolo
nijų jaunimą, kuriam susikurti 
savą gyvenimą labai sunku, nes 
jo nedaug ir, be to, dar skiria am
žiaus skirtumai. Dėl to lietuviškas 
prieauglis sumišta su nielietuvių 
jų amžiaus jaunimu. Prelegento 
nuomone mažosioms kolonijoms 
Į pagalbą turi ateiti didžiosios ko
lonijos. Tam reikią prie KF suda
ryti specialią komisiją jaunimo 
reikalams, ruošti kas pavasari 
Jaunimo Dienas, remti bendrui 
menės mastu sportą, skelbti kon
kursus su premijomis, remti lie
tuviškų filmų gamybą, tobulinti 
šeštad. mokyklas, nuolat disku
tuoti tą klausimą, burti jaunimą 
Į krūvą, pasirūpinti leidiniais ir 
taip toliau. {.

Sis-klausimas iškėlė vėl gyvas 
diskusijas, kartais nuslinkusias i 
visas gilumas, nutolusias nuo pre
legento iškelto siauresnio mažųjų 
kolonijų klausimo, bet buvo iš
kelta ir* artimesnių siūlymų, pri
menant pastarojo kunigų suva
žiavimo sumanymą kurti jaunimo 
klubus, jaunimo vadų paruošimo 
reikalą, primintas reikalas gau
siau naudotis vasaros stovyklo
mis, atskirų kolonijų jaunimo 
dažnesnių susitikimų propagavi
mas ir t.t. Prieita išvados, kad at
skira komisija tam nereikalinga, 
nes tai Kultūros Fondo reikalas, 
o Jaunimo šventės reikalu nutar
ta paruošti specialią rezoliuciją/

Svarstant sąmatą specialiai bu
vo išryškinti du nauji reikalai. 
Tai sumanymas KLB paremti po 
$50 kas mėnesį Italijos LB itališ
kosios Eltos išleidimui kas mėne
si (dabar ji eina kas 2 mėn.) ir 
paskirti $800 PLB Valdybos skir- 
simam jaunimo dramos konkur
sui, kuriam JAV LB sutiko skirti 
81.000. Pirmasis siūlymas priim
tas, o antrasis paliktas būsimai 
Kr. Valdybai.

sirinkimų kvorumo klausimą. Nu
statyta, kad kvorumui nesusirin-

tvarkąs apylinkių visuotinių su

Toliau raportas nagrinėja ru
sų imperialistinius siekius įjun
giant Į savo valstybę visus gudus 
ir ukrainus. ? ' • f .

AK vadas laiko būtinu patrauk
ti tas tautas prie savęs aiškia 
Lenkų valstybės deklaracija, už
tikrinančia toms tautinėms mažu
moms pilnas galimybes naudotis 
piliečio teisėmis ir garantuoti 
joms kultūrinį vystymąsi. (Dar 
vienas k lenkų vadų naivumo pa
vyzdys). * *

O kad sovietai negalėtų panau
doti savo propagandai Lenkijos 
luominės nesantaikos, AK vadas 
siūlė jau dabar paskelbti toli tie
kiančias krašte reformas. (Gerai, 
kad lenkai, nors krizių ir tautos 
nelaimių metu prisimeną apie 
krašto reformas, šiaip jos būna 
užmirštos).

1943 m. vasario mėnesi AK va
das pasiuntė Londonui jau reali
zacijos planus. -

(Bus daugiau) ;■ ■■.

nhi tos kovos aktu turėjo būti vi
suotinis sukilimas krašte, remia
mas Lenkų ginkluotų pajėgų iš 
užsienio ir kariniai veiksmai 
aliantų. Atsisakyti nuo sukilimo 
galėjo lenkus priversti tik išori
nės aplinkybės. Bet ir tuo atve
ju, buvo bendras Įsitikinimas, 
kad galutinėj karo fazėje turi bfi; 
ti, kad ir nesukilimas, tai kokia 
nors kita kovos forma, prieš vo
kiečius panaudota.

Didelių rūpesčių kėlė lenkams 
Rusijos padėtis. Rusija, vydamo
si vokiečius grėsė, ne tik Lenki
jos neliečiamybei, bet ir jos ne
priklausomybei.

1942 ir 1943 mėtų sąvartoje 
vyko diskusija AK vadovybės su 
Londonu, kaip Lenkija turi elgtis 
su atžygiuojančia Rusija.

Sikorskis 1942 m. lapkričio 28 
d. Įsakė:

1. AK (Pogrindžio armijos) va
das laikys raudonąją armiją savo 
sąjungininku ir neleis su ja ko
voti,

2. Pareikš Lenkijos teises į 
prieškarines žemes, pravesdamaš 
ginkluotą akciją prieš vokiečius, 
pilną karinių pajėgų krašte mo
bilizaciją ir iškėlimu viešumon 
organizacinio tinklo.

Toks Įsakymas Varšuvai nepa
tiko. Ji mėgina daryti visokias 
pataisas. Savo atsakyme 1943. I. 
12 d. AK vadovybė rašė:

“...Beveik visoje tautoje yra

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 3-4ST2.

P. KARALIŪNilSmetais, t.y. prieš Vokieeių-Rusų 
karą. Toliau jų buvo dar kėli. Jie 
keitėsi nuo politinių sąlygų. Po
litinės sąlygos keitėsi, kovos pla
nai irgi keitėsi.

Galutinai išsilaisvinimo kovai 
turėjo lenkų pogrindis pasiruošti, 
sukaupti atitinkamą skaičių vyrų, 
ginklų ir kitų kovai reikalingų 
reikmenų. Tain reikėjo laiko ir 
daug darbo.

Reikia priminti dar vieną len- 

tą, kad jo vyr. galva buvo Londo
ne. Visi svarbesnieji nutarimai 
tūrėjo būti patvirtinti Londone. 
Gi susisiekimas, nors ir radijo 
keliu, kartais trukdavo savaites 
ir mėnesius, nes anglai dar turė
jo ir savo cenzūrą (perduodama 
buvo anglų radijo). Vienas prane
šimas iš Varšuvos buvo pasiųstas 
vienu metų rudeni, o issifruotas 
Londone kitų metų birželio mėn. 
Taip pat ir susisiekimas tarp sa-

Mokslas dabar 
sutraukia hemorok

kų pogrindžio sunkumą, būtent -įsitikinimas, kad rusai yra mūsų

gali svarstyti tik kvietime pažy
mėtus klausimus.

Į Kr. Valdybą išrinkti montrea- 
liečiai.

Jie pareigomis pasiskirstė ši
taip: pirm. Step. Kęsgailą, vice- 
pirm. Povilas Petronis ir adv. 
Juozas Mileris, sekret. Petras Lu
koševičius, protokolų sekret. Le
onas Balzaras, iždin. Pranas Ru- 
dinskas, spaudos ir inform, reik. 
Jonas Kardelis, Kultūros Fondo 
pirm. Tėvas J. Borevičius, SJ, 
šalpos Fondo pirm. inž. Izidorius 
Mališka, Politinės kom. pirm. Jo
nas žmuidzinas.

Į Kontrolės kom.: VI. Sonda, 
inž. Alg. Ankudavičius ir St. Juo
zapavičius.

Į Garbės teismą: Petras Augus- 
tinavičius, inž. Jonas Kšivickas, 
Ant. Liūdžius, Edv. Sudikas ir 
Vikt. Užupis.

Klausimuos bei sumanymuos 
tarp kitko iškilo Lietuvių Dienų 
klausimas. VII LD vietos- klausi
mą palikta išsiaiškinti Kr. Valdy
bai. Po ilgoko ginčo priimtas kai- 
kuriuos apylinkių atstovus sujau
dinęs nutarimas LD rengėju be 
apylinkės laikyti ir Kr. Valdybą, 
kuriai taip pat paskirti 50% gry
no pelno. Vienos apylinkės atsto
vas tuojau atsiliepė,, kad jie taip 
ruošti atsisakysią. Ir kažin ar tai 
ateity nesukels bereikalingų gin
čų, nes Kr. Valdyba- praktiškai 
vistiek negalės būti reflgėja. Siū
lymas buvo priimtas 17 balsų 
prieš 9. ‘

šeštadienio darbai buvo užbaig
ti Montrealio apyl. seimelio pre
zidiumo suruoštu jaukiu pobūviu, 
kurio meninę dalį išpildė sol. E. 
Kardelienės studijos du mokiniai: 
nianistas R. Kličius ir sol. Agnė 
Paškevičienė-Stravinskaitė, sulau
kusi ypatingo auditorijos palan
kumo. Vakaras po 9 vai. posėdžių 
tarybos nariams buvo malonus at
sigaivinimas. Tik pačių montrea- 
liečiu galėjo būti bent dvigubai 
daugiau. >

priešas Nr, 2..., kad rusai Įėję 
;i Lenkiją išeis tik jėgos verčia- 
;in£\

Sikorskio Įsakymo vykdymą A 
K vadovybė sąlygojo trumpai su
glaudus taip: Visų pirma reikia 
labai stiprios propagandos, pa
remtos stipriais politiniais pa
grindais ir patvirtinančios juos 
faktais.
“ Kraštas turi žinoti, kad rytinė 
Lenkijos siena yra išspręsta tei-

prašė visų apylinkių paramos sun
kiame darbe ir kvietė visus į vie
ningą darbą, pamirštant Bend
ruomenės reikalų neliečiančius 
Įsitikinimų skirtumus ir užmirš
tant Įvykusius nesusipratimus. 
Paminėjęs keletą KLB uždavi
nių, pirmininkas savo kalbą baigė 
posakiu. ‘"Dieve mums padėk”.

Po to buvo perskaityti raštu 
gauti sveikinimai: JAV LB pirm; 
Si. Barzduko, Montrealio kūrėjų 
šavhorių, KLT Sąj'. C. Valdybos, 
L. Kat. Moterų D-jos skyriaus, 
Wmnipego apylinkės ir “N. Lie
tuvos”. žodžiu sesiją sveikino tik 
PLB Vald. pirm. J. Matulionis 
šeštadienio rytiniame posėdy.

Vėliau dar buvo perskaityti, re
zoliucijų komisijos paruošti trys 
sveikinmai — lietuviams tėvynė
je, PLB Valdybai ir pasaulio lie
tuviams, — o suvažiavimo svars
tymų išvadas susumuojančių re- 
zoliucijų nebuvo pateikta. Jas 
oaruošti ir paskelbti, buvo papra
šyta Kr. Valdyba pa^al protokolą, 
kurio nuorašus ji taip pat pasiža
dėjo išsiuntinėti visų apylinkių

Sesiją baigiant atsiveiknrimo 
žodį tarė buv. Kr. V-bos pirm. V. 
Meilus, posėdžiui vadovavęs inž. 
J. Kšivickas ir pataloų šeiminin
kas Tėvas J. Borevičius, SJ. Vis
kas užbaigta Tautos himnu.

Bendras sesijos Įspūdis buvo 
malonus. Nors ir daug laiko buvo 
sugaišta formalumams, tačiau pa-

sesijos dalyviai išsivežė malonų

iš eilės jau trečais, įvyko tuo- 
jaus po pamaldų. Tai buvo iškil
mingas posėdis, kurio centre bu
vo PLB Valdybos piritt.'J. Matu
lionio graži ir turiningi paskaita 
“Lietuvis, emigracija ir politi
ka”. (Ją mes išspausdinsime “T2”

džiai buvo vieši, tačiau svečių juo
se labai mažai tebuvo.-Tik šitame 
buvo gal per 100.

Jo pradžioje dar būvo pristaty- 
dinta naujoji Kr. Valdyba, jau 
spėjusi pasiskirstyti pareigomis,

pasitikėjimą montrealiečiams pe 
keliant KLB vadovavimo našta

ina. Visi sesijos- dalyviai buvo pa
vaišinti šeštadienĮ pietums ir ka
vute, o sekmadieni po paskutinio 
posėdžio vėl kavute. Netrūko ir 
“stiprinančių” gėrimėlių. Apylin
kei visa tai bus namažai kainavę.

m.

Važiavimo mokykla
WALDI

859 COLLEGE ST. LE. 2*546!

Kama $1 JO
Automatinės ir standartinės

ALEX’S 
Važiavimo Mokykla

1717 BLOOR ST. WEST 
prie Parkside 

TEL. RO. 6-6611
Pradedantiems pirmos 2 vai. 

— $3,90.
Nemokamas paruošimas egza
minams raštu. Nemokamai pa
imame pamokai iš namų. Vė
liausios laidos automobiliai — 
standartiniai if automatiniai.

nepatogumo
Surastos vaistas, karts palengvina 

skausmus bei niezėjimę ir sutraukia 
kemoroidus.

Toronto, Out. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidūs pa
lengvinti skausmą bei niefėjmą. 
Tūkstančiams pagelbėjo- ši nebrangi f 
oriemonė, privačiai savo namuose be 
iokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo Švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųją atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

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

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (BiorDyne) — atrasta garsai? 
mokslinio instituto.

Dabar Ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppositoryX 
arba tepalo (ointment) pavidale vadh 
noma PREPARATION H.

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

I ESTŲ ŽUVŲ KRAUTUVĖ
i PARKDALE FISH M AR K ET 

2204 DUNDAS ST. (kampas, Dundas-Roiicesvalles). Tel. LE. 2-2692. 
f namus pristatome nuo $3 vertės užsakymus. Angžtos kokybės šviežios, 
rūkytos ir konservuotos žuvys. Rūkyti unguriai, estiška juoda duona ir kt.

■ II I I II |l .III - ......... ■■ "l l.l——M——

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W., Toronto. LE 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

TAUPA INVESTMENT CO. LTD.

■M*

P. AUGUSTINAVICIUS — RO. 2-9153, , 
J. VAILOKAITIS — BE. 3-8460.

— Ar dalyvaujate Kanados ūkio augime?
— Ar Jūsų pMtaa Jums dirba?
— At Aooda ganėtiną uždarbį?

si u vejas
Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų 

kostiumams bei paltams.

994 DUNDAS
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TĖVIŠKES ŽIBURIAI

LIETUVIŠKI APMASTYMAIRITERIŠKUMAS AR LANKSTUMAS?
J. MATULIONIS A. ŠALČIUS

dažnai sukelia tik pasišlykštėji-1 
mo jausmą ir istorijoj lieka ap- i

3 PUSL.

Tokį klausimą pastatė “T2” 
Nr. 46 straipsny “Tauta ar valsty
bė”. Autorius nepasirašęs, o 
straipsnis vedamasis, reiškia at
sako už jį redakcija.

Bet ne tame esmė.
Klausimo esmė — ar neatėjo 

laikas keisti mūsų politiką? Ir 
taip rašoma: “Ar mūsosios poli
tinės veiklos pagrinde turi domi
nuoti riteriškas tiesumas, ar nū
dienei politikai būdingas lankstu
mas, kuris principų taip pat ne
paneigia”.

Straipsnis atsakymo neduoda. 
Tai jau blogai. Dabar, autoriaus 
manymu, vedama kova yra “rite
riško tiesumo”. Savaime tad pra
šosi išvada, kad šia politika au
torius nėra patenkintas ir nedrą
siai siūlo ją pakeisti, pirma ją lank_t - ir Lietuva ir t enkiiaišdiskutavus laikraščio skiltyse. .«nkstumą ir Lietuva ir Lenkija 
Kaip redaktorių suprantu — jis ‘ ,
nori sukelti diskusijas. i 1939 ir 1940 metais mes su bol-

Jeigu mes nors labai paviršium 
pažiūrėsime į savo tautos praei
tį, tai pastebėsime ir konstatuo
sime ir riterišką pradą ir lankš- 
čią politiką. Kada mūsų tauta va
dovavosi tiesumu ir riteriška po
litika išlošdavo. Gi kada prireik
davo lankstumo, tai dažniausiai 
prakišdavom.

Pradėkim nuo didžiųjų kuni
gaikščių gadynės. Kol buvo kęs- 
tutiškas riteriškumas, buvo Lie
tuva ir galinga, ir įtakinga. Kada 
Jogaila ir jo palikuonys pradėjo 
varyti ‘lankstumo” politiką, Lie
tuva kentėjo ir nukentėjo.

Lietuvos - Lenkijos valstybė, 
kol laikėsi su Maskva kieto tie
sumo ir nepalaužiamo riterišku
mo, dar vis šiaip taip gyveno. Gi 
kada pasileido į diplomatišką

Iš kitos pusės negalima irgi su- ševikais pasileidom į ‘lankstumą”, 
tikti, kada jis “nūdienę politiką” Kezultaiai žinomi. O būtų buvę 
vadina “lanksčia”. Kieno veda- daug geriau (žiūrint iš dabartinio 
ma politika yra lanksti? Rusų ar taško), jei ir rudenį 1939 m. ir 
Vakaru? Rusu bolševiku politika birželio 1940 m. mes būtume pa
būtų . agresyviai lanksti ir visą sielgę “riterišku tiesumu”, t.y. 
laiką yra puolimo stadijoj. Vaka- kovoję dėl savo nepriklausomy- 
rų politika visiškai nėra lanksti, bės su ginklu. Valstybę palaido
ji yra-tik gynimosi ir tik tada, j°m be triukšmo, o žmonės vis- 
kada bolševikai puola kokiam' tiek nukentėjo. Kova būtų buvusi 
nors punkte. Ir per 15 metų nuo pralaimėta, bet nepriklausomybės 
karo pabaigos ši politika daug į atgavimas ir kova už ją būtų ėju- 
pralaimėjo. Nes amžinai tik gi-' si lengviau.
nantis ir laimėki ko nors nega-Į Sukilimas 1941 m. birželio 23 
Įima. Bolševikų agresyvumas dar' d., lietuvių atliktas riteriškai, kė- 
nesustabdytas. Jie keičia formas, lė prestižą ir mūsų pačių akyse 
Jie keičia taktiką. Nuo karo veiks-1 ir Lietuvos istorijai liks riteris-
mų pereina prie diplomatijos, dar 
šios nepabaigę vėl griebiasi karo 
ir taip amžinai. Vakarai vos spė
ja žvalgytis! Juk ir dabartinis 
politikos gyvumas yra iššauktas 
tik dėl bolševikų sumanytos ir 
Vakarams Įpirštos “viršūnių kon
ferencijos”.

Noriu konstatuoti, kad kas 
šiandien vyksta tai nėra “lanks
tumas”. Vakarai, būdami žymiai 
stipresni, išleido iniciatyvą iš sa
vo rankų ir užleido politikai vado
vauti silpniesiems Rytams, kurie 
savo nachališkumu kaikam bai
mės Įvaro, kaikam užimponuoja, 
o kaikur ir simpatijų laimi.

Bet daleiskime, kad “lankstu
mas” yra, ir štai mums siūloma 
tąjį lankstumą pasekti. “Kultū
rinis bendradarbiavimas” turėjo 
būti vienas aspektas iš “lankščios 
politikas”. Atrodo, kad jis jau yra 
pas mus žlugęs , (kaip, idėją). Jei 
bolševikai puola “kūlturinio ben
dradarbiavimo” priešininkus ir 
juos maišo su dumblais, o šalinin
kus skaito “dorais žmonėmis”, 
reiškia, norėjo to “bendradarbia
vimo” patys bolševikai. Jiems jis 
buvo reikalingas.

Mūsų, kaip išeivių, politika 
santyky su savo okupuota tauta 
ligi šiol buvo labai aiški, princi
pinė, i kompromisus neinanti.

Mes statėme ir tebestatome 
klausimą labai tiesmukai — Mas
kva, okupavus Lietuvą, pavergė 
mūsų tautą, sulaužydama visą ei
lę tarptautinio pobūdžio sutarčių

gailėjimo vertu faktu, kaip men
kaverčių žmonių nesugebejimas.

Koks galėtų būti mūsų lanks
tumas santyky su bolševikais?

Nuo principo mes nusileisti ne
galime. Jie yra okupantai ir to
kie pasiliks. Jokio bendradarbia
vimo su jais mes negalime dasi- 
ieisti, nes toks bendradarbiavi
mas ir pačių bolševikų, ir visų 
prašalaičių, ir pačių lietuvių tiek 
šitoj pusėj, tiek anoj pusėj būtų 
išalkintas kaip okupacijos pripa
žinimas. To bolševikams tik ir 
reikia. Jie to seniai troško ir da
bar trokšta. Tai kam mums lįsti į 
jų užstatytą būčių?

Ne apie lankstumą šiandien 
reiktų kalbėti, bet apie kovos in
tensyvumą. Tas intensyvumas tu
rėtų reikštis labai Įvairiai, o svar
biausia raštais, literatūra, Įvai
riais priminimais savo reikalo. 
Kova turi būti vedama nenuolai- 
užiai ir Lietuvos vardas neturi 
nueiti nuo spaudos puslapių. Mes 
turime priminti ir pasauliui ir 
sau, kad Lietuvos žaizda negyja 
ir negis, kad lietuvis dėl savo 
krašto laisvės niekad ir niekad 
nenustos kovojęs.

Tai ir būtų mūsų didžiausias 
•lankstumas”, kuris eina lygia
grečiai ir su riteriškumu.

Redakcija džiaugiasi pirmuoju 
svariu savo vedamojo atgarsiu. 
Tik be reikalo p. M. rašo blogai 
esą, kad laikraštis atsakymo ne
duoda. Jis ir nenorėjo duoti, bet 
tik klausimą iškelti diskusijoms, 
Kaip ir pats p. M. toliau nurodo.

Redakcija savo nuomonės tais 
klausimais dar nepasakė. Ji ma
no gal galėsianti pasisakyti po 
tolimesnių diskusijų, kurių lau
kia daugiau. Kadangi p. M. re
dakcijos nuomonę tariasi iššif
ravęs ir su ja polemizuoja, tai čia 
norėtume trumpai kaiką pastebė
ti. Pirmiausia politika iš esmės 
yra lankstumo menas, gi p. M. 
lankstumo sąvoka yra labai ne
aiški. Visus nepasisekimus jis 
skiria lanksčiai, o pasisekimus

Lenkija santykių.
Mes riteriškai pasielgėme ne- 

ir privalo — pagal tarptautinės puldami Lenkijos 1939 m. rugsė- 
teisės dėsnius ir Jungtinių Tautų jo mėn., kada sovietai “lanksčiai” 
Organizacijos chartą — išeiti iš okupavo pusę Lenkijos. 
Lietuvos, paliekant lietuvių tau
tą pačios jos likimui ir apsispren-' kų pabėgėlius ir lenkų kariuome- 
dimui. O tas apsisprendimas ves i nės dalinius. Tik ir vėl nemokė- 
savaime prie Lietuvos valstybės jom to kapitalo išnaudoti. O len- 
atstatymo. kai tą viską ‘lanksčiai” nutyli ir

Taip mes skelbėme patys sau, vėl “lanksčiai” kelia pretenzijas 
skelbiame visam pasauliui, tą pa- prie Vilniaus. (Kur čia lankstu- 
tį sakome visokiais būdais ir mū- mas? Red.), 
su krašto okupantui — Sovietų 
Sąjungai. Tai ir yra riteriškas tie- garbingu veiksmu, nors dažnai 
sumas!

kas prisiminimas. Plačiai politiš- 
Kai mes jo neišnauaojom ir kapi
talo nesukrovėm dėl Vakarų po
litinio nesugebėjimo atskiru bol
ševikus nuo nacių. Geriau pasa
kius, dėl “sugebėjimo atskirti”. 
Taip pat yra neišnaudotas ir kru
vinas Lietuvos partizanų ilgame
tis veikimas. Tai buvo riteriškas 
tiesumas.

Prisipažinkim, mes šiandien 
esame silpni. O mūsų priešas if 
stiprus ir suktas. Silpnas negali 
oūti lankstus politikoj. Mes nesa
me lygus partneris. Taigi kovoje 
su klastingu ir galingu priešu 
yra galimas tik tiesumas. Mes ne
turime nei priemonių nei priėji
mo su juo lanksčiai kovoti.

Kada mes pradėsime “lanks
čiai” politikuoti, mes išeisime iš 
įprastų normų ir pradėsime mai
nanti ar keliaklupščiauti.

Maskva, neturėdama nei vieno į 
kozirio, vien klasta sudėstytais j 
faktais ir išgalvotais savo machi-įre, kitas sūnus Patirgasbūvo nu- 
nacijų ėjimais ir tai tikina pašau- grūstas kažkur Į gudų sritis ir 
IĮ, kad prisijungėme savanoriškai, dingo, o ir pats Vytautas labai

O kada mes pradėsime bėgioti Įtariamas ar tik nebus buvęs .To
per virtuvės duris pas Chruščio- 
vienę, tai tik pagelbėsime jų 
klastoj ir apgaulėj.

Su lenkais, kada jie “lanksčiai” 
Vilnių okupavo, mes pasielgėme 
riterišku tiesumu. Nelaimėjome 
Vilniaus, bet okupantui teko 18 
metų nešti kartų Lietuvos rite
rišką nusistatymą — neturėti su nės valstybės paskendo anarchi- 
Lenkija santykių. joje. Ar 1939, 1940 m. Įvykiai

Vyrai, atgaivinkime
Lietūkį!
Koperatininkų motto “Vieny

bėj — gįąlybė” ir drąsuolių šūkio 
“Vyrai, pąjudinkim žemę” Įtakoj 
šiuo rašiniu norima atkreipti vi
sų lietuvių dėmesį į visoj Europoj 
ir AmeriKoj greitu tempu besi
plečiantį judėjimą — maisto ko- 
operatyvinį planą. Augančios 
kainos, ištobulėjusi maisto prista
tymo ir namuose išlaikymo tech
nika paskatino prancūzų, o dabar 
jau ir amerikiečių ekonomistus 
paruošti planus, kaip kiekvieną 
savaitę pas privačius krautuvinin
kus ir net maisto super-turguose 
perkamas maistas gali veik % 
atpigti, jei jis yra perkamas 
urmu. į

Pastudijavus šio plano gerą
sias puses, nerandi jokių priežas
čių, kodėl lietuviai Amerikoj ir 
Kanadoj, kiekvienoj kolonijoj, 
Kiekviena jų bendruomenės dalis, 
neturėtų susiburti bendram la
bui. Be kiekvienam apčiuopiamos 
naudos, visiškai naujas impulsas 
atsirastų jungtis į Amerikos ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenę, 
kuri iki šiol tesugebėjo tik dejuo
ti, kad “nutaustame”, kad “nesi- 
jungiame” ir tebuvo arkliukas 
mėgėjų visuomenininkų ir buvu
sių politikų.

Jei Amerikoj už šios koncep
cijos tuoj užsikabino didieji ka
pitalistai, tai Amerikos ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenė 
savo pačios labui kooperatyviniais! 
pagrindais, lietuviška talka, net 
cik sutaupytų kas savaitę ne vie
ną dešimtį dolerių kiekvienai šeL 
mai, bet taptų tikrai efektyvia, 
piniginiai pajėgia tautinio išlaiky
mo organizacija. Ji Įgalintų kolo
nijose prie kooperatyvinių sąjun
gų lietuvišką kultūrinę veiklą, 
jos premijos ir dovanos išlaikytų

tuos visiems kokių tik politinių, 
religinių ar kitokių įsitikinimų 
lietuviai bebūtų. Kasdienio mais
to vartojimo prekių įsigijimas pu
se kainos svarbus kiekvienam, o 
per šitą kooperatyVinį lietuvių ju
dėjimą tolimesnėj išvadoj kiek> 
vienas narys galės žymiai pigiau 
nei pas privačius prekybininkus 
įsigyti net automobilius ar na
mus. Atvykę iš Lietuvos .atsime
na kokių lik pirkimo planų nesiū
lė savo nariams kooperatyvai — 
jau tada buvo “kredito knygu-

Vakar ir ši diena mūšy spaudoje
AL. GIMANTAS

supranta informaciją? Ar tiksli infor
mavimas? Ar neperdaug paslapčių? Ar vi- 

lygyje? Vakarykštėje uniformoje į ryt-

N 
maclja 
sad liksime 
dieną...
įdomūs lietuviškosios laikraš- ’ Esą, kitu atveju, jam galį būti ne- 

tybos užkulisiai ir tik gailėtis ten- j malonumų. Tas dar kartą parodo,
tnhni •‘ZUroi“ t/iA&tmrko • Ixorl hnnt inn 1 oilxi»ooriniu 4-trilrro

jau įaua muvv mvunv
tės”, kurios savininkas, juo dau-ęJ'5 
giau tokioj Paramoj pirko, juo cllom 
didesnę nuolaidą gavo...

Vyrai, atgaivinkime Lietūkį — 
visų labui atgaivinkime mūsų 
liaudies talkos gražiąsias tradici
jas. Lauksime pasisakant mūsuo- 
sius, dar nemirusius, kooperati? 
ninkus, ekonomistus.

Kolegos nepykit!
Dėl vieno šioj pastraipoj raši- 

nioko apie dabartinę sovietų lie
tuvišką spaudą prikišant jai nuo
bodumą ir padlaižiavimą “užsiga
vo” mūsų kolegos “Laisvėj” ir 
kitur. Bet* jie neturėtų. AP žinio
mis iš pačios Maskvos, pats tik
riausias ir išmintingiausias iš vi
sų sovietų, Nikita Chruščiovas, 
sovietų žurnalistų miniai,, beabe- 

f jo joje besiklausant “Tiesos” re- 
: daktoriams, pareiškė, kad jis no- 

__ . rėdamas patirti kas darosi Vaka- 
ais j ruošė tegalįs skaityti tik (sovieti

nės žvalgybos jam pateikiamą) 
Vakarų spaudą. Sovietinės spau
dos apžvalga esanti tokia neap
sakomai buka! “Mūsų laikraš
čiuose perdaug glušumo”, — ci
tuojamas Chruščiovas, — “I 
tais pasiimi laikrašti, perverti ir

ka, kad labai retai viešumą pa
siekia jų nuotrupos. O esama ir 
tokių, kad prašyte prašosi skai
tytojų dėmesio. Tiesa, suklysti 
tenka visiems dirbantiems ir čia 
nebūtų nieko blogo ar juokingo, 
bet kai “klaidos? daromos sąmo- 

_ ii ir su atitinkamomis inten
cijomis, reikalas jau kvepia savo
tišku nesąžiningumu, kurio kuo- 
mažiausiai turėtų būti spaudos 
pasaulyje. Štai, Zimanas kalbasi 
su būreliu lietuvių Čikagoje. Mū
suose tokei reikalai labai nepo
puliarūs ir kiekvienas ten buvęs 
ir kalbėjęs (net spaudos žmonės), 
laikomi lyg ir savotiškais išsišo
kėliais. Tūlas laikraštis minėda
mas tą įvykį, sumini visus asme
nis dalyvavusius tame pokalby, 
bet sąmoningai nutyli vieną pa
vardę. Lyg ir bandymas “gelbėti 
gerą vardą”. Kiti, kurie tam laik
raščiui gal ir ne tiek mieli, aišku, 
galimi paminėti. Būdingas profe
sinės etikos pavyzdys, kai redak
toriai, žinodami viską, skelbia tik 
dali, kuria norima tendencingai 
insinuacijas nukreipti prieš tam 
tikrus asmeąis.

Dar iš to pasikalbėjimo su Zi
manu. Vienas reporteris labai są-

kad bent jau laikraštiniu žvilgs
niu vertinant, tas pasikalbėjimas 
galėjo būti pakankamai Įdomus. 
Atrodo, kad mes labai dažnai už
mirštame pagrindinį laisvosios 
spaudos principą ir Įsitikinimą: 
tiksli Informacija netik pasitar
nauja tiesos skelbimui, bet ir jo
kiu būdu nereiškia savųjų prin
cipų išdavimo.

“The New York Times”, iš ku
rio labai dažnai galėtume pasi
mokyti. kaip reikia informuoti 
savuosius skaitytojus, pirmąjame 
nuslaoy Įsirašęs gana kuklų ir ne
iššaukiantį, bet labai daug ką reiš
kiantį posakį: “All the News 
That’s Fit to Print”.

Arba, pvz., ką mūsų visuome
nė plačiau žino apie buv. nesklan
dumus BALFo administracijoje 
(reik, vedėjo kun. L. Jankaus nu
šalinimas ir vėliau vėl grąžini
mas), o kiek įvairių gandų apie 
tą visą reikalą vaikščiojo ir vien 
tik dėl to, kad visuomenė nieko 
tikro nežinojo, bet gyveno spėlio
jimais ar kokiomis lakoniškomis 
žinutėmis rėmėsi. Pagaliau, mūsų 
įvairūs posėdžiai, sesijos. Kaip 
taisyklė, oficialūs komnuikafai, 
jei tokie ir išleidžiami, būna la- 

i bai šykštūs ir žodžiais ir turiniu.ziningai paruošęs visą medžiagą, Ca spaudos uždavinys gaIi. 
siunčia skubiai savajam laikraš- maį plačiau viską sužinoti ir gali- 
čiui, kaip labai Įdomią ir nevisiš- maj skubiau pateikti savo skaity- 
kai kasdieninę medžiagą. Bet en- tojams. Ir vėl kyla gandų bangos 
tuziazmas labai greit turėjo nuvys; įr vėi eilinis visuomenės narys

ti ir Pon^entą išbara, girdi, nebandyk tomis žiniomis, o, kas svarbiausia, 
rnpti'šnnan o nn tn nipkn ™s baugiau siųsti tokios me-; iš j0> kaip tik ir laukiama tu visu I 
meti šonan. O po to nieko ido- dziagOs. Kągi, tą pati straipsni i ištaigu ar institucijų rėmimo * 
maus negalima prisiminti . inriPlandė kita«s laikraštis išJ A t i- Vu-z-ūi leinl . • • .•! priglaudę Kitas_ laiKrasns, is- Ar galima stebėtiš, kad tas rėmi-

jti, kai laikraštis savo uolų korės- gyvena nuogirdomis, nepatvircin-

jvd picuujvo 11 uvvauvo loiai^jių. r>AmP<;in ir iępiviii rpHak-tnriai i r m gailina bieueus, Kau iaj> lenii-
Kultūrininkus, ji Įgalintų lietuviš-l spausdmęs per keletą numerių. mas vis mažiau rėmėjų sasiiaukia
kojo ūkio Įsisteigimą ir plėtotę ie ™ iŠ i-r’ kiek teko §irdet1’ tie egzemp- ir tie patys vis sykštesni tampa,

riteriškai tiesiai politikai. Dau- j Hondūre, Kanadoj, Amerikos že- raxx:.. ■ ° 7 ‘ K skaitytojų buvo grobsto- jr čia kyla dar vienas klausimas
guma gi straipsny suminėtų pa- imės ūkio srityse. •’ imi, viens kitam skolinami. Kyla —ar nenerdaug tu paslančių mū-

.................................... • Ar ne perdrąsiai? I klausimas, ar išties yra koks nu- sų tarpe, ar nererdaug tu pasiauvyzdžių ištikrųjų reikalauja prie
šingų išvadų. Juk senosios Lietu
vos galybės kūrėjai — Mindau
gas, Gediminas, Algirdas, Vy
tautas — kaip tik lanksčiosios po- 
r - '
tutis težinojo viena politika: vo- — -— ;------
kietis lenda, duok jam per galvą!penimo ir maitinimosi būdą. — . , .. . - . . . V. . Ion nco L’AAnnrofimni H/pfu

Masinė individualybė
’ 20 amžiaus ekonomikos specia

listų apskaičiavimu šitoks masi-

Ar ne perdrąsiai?
“Tiesoje” neseniai tilpo dail

E. Varno piešinys, kuriame i ka-

, ... sų tarpe, ar neperdaug tų paslan-
sikaltimas padaryti pasikalbėjimą čių ten, kur jų išvis nėra. Bet vi-
su sovietinamos Lietuvos pareigū- 

i nais? Pagaliau, jei netinka koks
nis maisto apsirūpinimo planas tilą metami tankai ir kitokį civili- į nors ryšys šiaip jau visuomenės

litiknc atstovai Riteriškasis Kės- suteiktų kiekvienai šeimai betgi'Zuoto žudymosi Įrankiai, o iš jo ! nariams, ar tikrai neleistina, tik- iniKos atstovai, ruterissasis rvęs , vįsiškai atskirą individualinį gy. išrieda traktoriai bei keleiviniai' rosios informacijos labui, laik- 
(lėktuvai. Šalia esančiam rašiny• raštininkui? Ar tokie rėmai ne

jau esą kooperatiniai lietuviš- G. Zimanas įrodinėja, kad ameri-i varžo žurnalistinės praktikos, in- 
ki bankai Kanadoje galėtų imtis kiečiai milijonieriai esą pagrin- i formacijos? Kas be to, jei vėl 

x.-_ Minė priežastis ginklavimosi. ..• grįžti prie Zinamo, teko patirti,
Tos priežastys! O kas bus, kai Ki-į xau jam išvykus, ^o^tmėj am- 

rijos, Amūro srities, Sinkiango, jęsis su' lietuvių spaudos atsto
■ -uiės iviongolijos — ką tada vais. kilo tam tikras nepasiten- 

kaltins p. Zimanas? Kodėl trak- kinimas. Buvo bandomi kontak
tuoti savuosius tautiečius kaip j i.uoii kaikurie tame pokalbyje bu- 
glušus? Argi manoma, kad Lietu-1 vę asmenys, jiems primenant, 
voj esą lietuviai nebeturi protą- Į kad Zimanas neturėjęs jokių Įga- 

uovanos už tai kad jie už-hiojimu kalbėti kieno nors vardu 
daryti rezervate? ’ - • ... .

Bet jo politika juk priėjo liepto 
galą. Ne tik Algirdaičiai, bet jo 
paties sūnūs stojo prieš ji. Juk 
jo sūnus Butautas pabėgo i Vaka
rus’ ir’prišiglaudė Karolio IV dvS-

gailos bei jo brolių naujosios li
nijos rėmėjas prieš tėvą. Povy- 
tautiniais laikais Lietuva smuko 
ne. dėl to, kad buvo lanksti poli
tika, bet dėl to, kad jos jokios 
niekas nevedė, kai Jogailaičiai 
Įklimpo Lenkijos vakarinės poli
tikos painiavose. O vėliau jungti-

suomenė ir toliau kai*inama abe
jingumu ir nesidomėjimu ...

Čia tik keli pavyzdžiai buvo 
minėti iš visos eilės temų ir rei
kalų, kurie kasdien supa mus ir 
kaip tik sudaro žinią. Gi nas mus, 
’.ar vis madoje, kaip tik bėgti nuo 
žinios. Girdi, vienam ji bus ne
maloni, kitam nepatogi, trečiampastudijuoti šią minti.

Juk jau greitomisLnąsvarsčius ... - »— --------- ■ —-
nusistebi, kad tiek laiko, pinigo PrĄa_®s reikalauti^ Mandziū- ( h-<=?doi sužinoius,<Jpg jis kalbė 
ir energijos per dekadą buvo iš- 
leista politinėms, parapijinėms 
rietenoms, kurios absoliučiai nie
kam nedavė jokios apčiuopiamos 
naudos. O kad taip ši energija bū
tų buvusi investuota išeivių ūki
mo gerbūvio kėlimo reikalui? 
Kartą sutiktas vienos didelės biz
nio Įstaigos kadrų skyriaus vedė
tas nusistebėjo ir apgailestavo, 
kad negalįs pasinaudoti pabaltie- 
ėių ekonomistų talentu. Iš tikro, 
kai pagalvoji, koks tautai nuosto
lis, kad šimtai buvusių pirmaeilių 
Lietūkio, Pienocentro, Paramos, 
Maisto, Lino direktorių ir kitų va
dovaujančių žmonių dar ir dabar 
tebedirba “kuli” darbą smarkes-1 
nių tautų suorganizuotuose fab-j 
rikuose. Jau antru kartu net ir iš ■

?is”, ketvirtas džiaugiasi tik jis 
galis žino:i ir jokiu būdu neat
skleisti “paslapties” liaudžiai. 
Nekalbėkime čia apie plepumą, 
lerdidelį plepumą, juk viskam 
yra saikas ir ribos, bet kad šie vi
si klausimai pas mus dar nėra 
tvarkoje, tikėtina, sutiks nema-

Tiesa. turbūt absoliutinė dau-

angį

ir daryti betkurių pareiškimų, žas.skaičius skaitytoju.
■ j Tiesa, turbūt absoliutinė dau-

> ’ guma mūsų laikraščiu bendradar-
- j bių tesame tik mėgėjai, tokių pa-

‘ [Čių rasime ir redakcijose. Kaip
* :į V-. / i mėgėjams, turėkime viltį, daug

' 7 Ji < i kas turėtų’būti mums atleidžia
ma, bet kiekviena mėgėjystė yra 
galima tobulinti ir tik stebėtis 
tenka, kad nelabai daug pastangų 
toje srityje rodo lietuviškoji 
spauda, teisingiau, tam tikra jos 
dalis, kurios informacinio larbo 
supratimas yra stipriai konserva
tyvus ir nepajudinamas, labai pri- 
sibijant bent kiek naujesnių ke
lių, bent kiek stipresnio vėjo 
dvelktelėjimo. Kiekviena diena 
lietuviškąjame gyvenime šiandien 
atneša naujas temas, naujas pro
blemas ir naujus ivykius. o mes 
vis tūpčiojame apie vakarykščias 
temas ir toliau, gal tik kitais žo
džiais ias tebegvildename. Ir to- . 
kiu keliu žingsniuodami, tikimės 
žengią i ateiti (kuri, daugelio mū
sų supratimu, bus tokia pat kaip 
vakar ar ši diena ...).'

Mes riteriškai priėmėm ir len

kai tą viską ‘lanksčiai” nutyli ir

Riteriškumas visada pasilieka

mažai naudingu. Bet lankstumas

MOHAWK FURNITURE
Pats geriausias laikas

. LIETUVIS STOGADENGYS

Abest Roofing & TinsmithingP 4

Kaina — 7%, 10, 15, 20 ir 25 et 
už vieną atvirutę su voku.

Gaunamos:
Sp. B-vė “ŽIBURIAI” 
941 Dundas St. W.,

Toronto 3, Ont., Canada

Tinka sveikinimams siųsti ne 
šiame kontinente, bet ir į Lietuvą 
ir į Sibirą ištremtiems savo gimi

nėms ir pažįstamiems.

Mohawk Furniture 
LTD. •

244M DANFORTH AVENVE. • TEL. OX. S4444, OX. M224 
Keičiame senos matracas naujais. • Remontuojame visų rūšių baldus.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j nauias patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3. Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

buvo lanksčios, o 1941 m. rite
riškos politikos rezultatas, kaikas 
galės taip pat ginčyti. Noras vo
kiečius 1941 m. pastatyti prieš 
Įvykusi faktą, kas gi buvo — 
lanksti ar riteriška politika?

N e pa p ra stos 
išskiria Bulovą

Teisingai autorius nurodo, kad [ Tarptautinės Kooperatyvų Sąjun 
mūsų jėgos per silpnos palyginus ’ T 
su priešu, kuris ‘stiprus ir suk
tas”. Taigi, suktas, o mes pridė- 
sim, kad ir labai klastingai lanks
tus. Tai ar mūsų tauta krašte turi 
šokti i jo nasrus, ar turi ungu- 
riuoti saugodama savo jėgas ir 
lietuviškas širdis? O išeiviai ar 
turi tik šaukti už uždarų durų, 
ar rasti ir aplinkinius kelius prie 
savo tikslo veržtis? Autorius pri
mena. ką mes sakome ir kaip tu
rime šaukti okupantui bei pasau
liui. Bet tai juk mūsų principai, 
diskusijom gi iškelti metodo klau
simai, ne principų.

AUTOMATINI SKALBIMO MAŠINĄ

AUTOMATINI DŽIOVYKLĄ
Geros ir pigios yra

tikskalbimo mašinos ir džiovyklos. 
Turime didelį pasirinkimą ir ki

tokių firmų jau 1960 m. modelių

KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS

* 
Lietuviškais tekstais.

gos Londone buvo atsiklausta, 
I kasgi atsitiko vadovaujantiems 
! lietuviams kooperatininkams, ku
rie pasitraukę užsienin tarytum i 
vandeni sukrito? Argi negalėtų 
visas šis reikalas prasidėti nuo 
eilinės kolonijos, kur prie bend
ruomenės ar betkurios lietuviškos 

! organizacijos būtų įsteigtas ūki- 
: nis skyrius tirti talkos maistu ir 
kitomis kasdienio vartoj mo pre
kėms apsirūpinimo reikalus. Ir 
nereikėtų delsti. Kam kiekvieną 
dieną prarasti kad ir kitą penki
nę, kad smarkesnės tautos pilie
čiai mūsų vartotojų sąskaita, 
Įvairiausi “tarpininkai”, galėtų 
praleisti saulėtoj Floridoj, arklių 
lenktynėse ar žiemos atostoginė
se kelionėse po saulėtas jūras? 
Prasidėjus nuo eilinės kolonijos, 
lietuviškoji talka galėtų plėstis i 
vis didesnius junginius, apimti 
valstijas, vėliau kad ir visą Kana
dą ir Ameriką, Įsteigti centrą, ku
ris koordinuotų ir padėtų apsi
pirkti.

Kalbos nėra, kokia tai būtų di
džiulė įtaka Lietuvai išgirsti apie 
atsikūrusi Lietūki — ne politinę 
ekonominę organizaciją, kuri tar
nautų nekieno kito kaip tik savo 
tautos gyvenimškiems reikalams. 
Jei iš pradžių kiekvienoj koloni
joj administracini aparatą suda
rytų mėgėjai, kurio nors lietuvio 
prekybininko vadovybėje, tai ne
trukus, gal tie patys prekybinin
kai apsižiūrėtų, kad šitokia pla
taus masto prekyba ir jiems pa
tiems yrą;naudingesnė. Kitaip ju 
laukia vįstiėk sunkūs laikai, kai 
šitokį planą visomis išgalėmis šo
ka monopolizuoti didieji kapita
listai.

Jei tikrai norime ir tikime išsi
laikyti Lietuvai tai svarbu supras
ti. kajįLreikia vadovautis ne iliu
zijomis, bet kasdieninio gyvenimo 
realybe. Reikia jungtis tose sri- 

ityse, kurios būtinos ir privalo-

Parinkite

Bulovą 
tiems, kuriuos 

mylite
1. LAIKO DIEVAITĖ “T’ 

(GODESS OF TIME) 
Stilizuoto lapo formos puoš
nus laikrodėlis ir apyrankė. 
Geltonos ar baltos spalvos. 
17 akmenėlių.

$49.50
2. DEBUTANTE “T”

23 akmenėliai, 14 k. auksas, 
puošniai graviruotas; gelto
nos ar baltos spalvos.

$79.50
3. AMBASSADOR “H”

17 akmenėlių, pats užsive
dąs, netruksiančia pagrin
dine spyruokle, nebijąs su
trenkimų. Geltonos spalvos.

$59.50
4. JO EKSCELENCIJA ”CW” 

(HIS EXCELLENCY) 
Nuostabiai plonas, vandens 
nepraleidžiantis! 
nėlių, nebijąs si 
pasitempiančia 
Geltonos spalvos.

$7930

Jūs galite didiiuotis šiuo 
nepaprastu BULOVĄ •

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir ankainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6075

Pas geresnius juvelyrus vi*



TtVHKtS ŽIBUKUI

oje levyneje HAMILTON, Ont

Vilniaus m. sveikatos apsaugos 
skyr. vedėjas yra J. Kavaliaus
kas, o greitosios pagalbos virši
ninkas M. Ginkus.

Medicinos darbuotojų profsą
jungos pirm. V. Narkus.

Em. O. Bliūdžiūtė yra Kauno 
miesto klinikinių gimdymo namų 
vyr. gydytoja.

Gyd. Sofija Salagubaitė yra Ro
kiškio rajono vyr. gyd. “pavaduo
toja gydymo reikalams”.

Gyd. Em. Dačinskienė yra Kau
no miesto mokyklų vyr. gydytoja.

Kun. Mykolas Juodelis paskir
tas klebonu į Naujamiesti prie 
Panevėžio, o kun. S. Palešynas 
klebonu Į Kupreliški.

Prof. P. Slavėnas žurnale 
“Mokslas ir gyvenimas” rašo, kad 
dabar Vilniaus observatorija se
kanti žemės palydovus, kurie pra- 
skrendą per Lietuvą. Tuo būdu 
observatorija padedanti skaičia
vimo Įstaigai tiksliai sekti jų ta
kus.

Antalieptės hidroelektrinės jė
gainės turbinos paleistos veikti 
lapkričio 1 d. Iškilmėse kalbėjo 
kp ck sekret. J. Maniušis, darbų 
vykdytojas P. Petraitis ir kt. Be 
Petraičio vyr. darbų vykdytojai 
buvę Rusteika ir Čiapas. Jėgainę 
statant Šventoji buvusi pasukta 
nauja vaga ir sujungti net 25 eže
rai. Naujos jėgainės direktorius 
yra A. Žilėnas.

Merkinės vidurinės mokyklos 
direktorius yra K. Grinkevičius, 
mokykloje esą 330 mokinių, mo
kytojų 22. Ligoninėje esą 25 lo
vos. Ligoninės vąyr. gydytojas 
Stančikas. Veterinarijos gydyto
jas esąs Cegelis.

Miestelio vidury stovinti cerk
vė neveikianti. Pasak Mizaros 
(“Laisvės” Nr. 87), ją galvojama 
paversti muzėjumi.

’ nislovaitis “Laisvės” Nr. 90 tarp 
kitko rašo, kad sveikatos ministe
rijoje Vilniuje juos painformavę 
Bie medicinos tarnautojų algas, 

gauną: felčeriai nuo 300 iki 
400 rublių mėnesiui; gailestingo
sios seserys 300 rb. mėn., “gydy
tojai pradeda nuo 725 rublių Į 
mėnesį; po 5 metų gauna 850 rb., 
o po 10 metų pasiekia 1.050 rb. 
Paprastai gydytojai dirba 6V2 

j vai. į dieną”.
Gyvenimas klesti, bet... “Vil

nis” lapkričio 20 d. laidoje iš
spausdino tūlos V. Zivot gautą 
sesers laišką iš Kauno. Ląiško 

t autorė, pasidžiaugusi, kad dabar 
t gyvenimas Lietuvoje jaaklestis, 
'pastebi, kad “kaime yra blogiau 
'.gyventi”,., o į pabaigą laiško 
.rašo: “Dabar tik dar tas blogai, 
Ikad mažas atlyginimas. Gaunu 
»,300 rublių. Bufete, kai dirbu, tai 
’maždaug pavalgau. 15 dienų dir- 
fbu, 15 laisvų per mėnesi. 0 15 
?dięnų reikia valgyti, tai 200 pra
žvalgai 100 rb. lieka. Kasdie- 
?niai batukai kainuoja 100 rb. Ge- 
era suknelė 300 rb. Nu, bet tiki- 
jmės per šį septynmeti bus daug 
pasiekta, pagerės darbininkų bui- 
?tis. Tad tikimės ir laukiame”.
< Pridėti čia nėra ką. Laiškas, 
:be abejonės, tikras. Juk “Vilnis” 
Ijį paskelbė.
1 Leonas Spėčius, grįžęs iš Vo- 
Ikietijos Į Lietuvą, “TB” pasako
ja, kad jis buvęs išvežtas i Vo
kietiją darbams 1943 m. Patekęs 
4 Wuerzburgą, kur sulaukęs ir 
^amerikiečių. Po to bastęsis po sto
vyklas, vedęs tūlą Marytę, sulau
kęs sūnaus, šeimą palikęs Wein- 
(heimo stovykloje 1953 m. Įstojęs 
4 2040 darbo kuopą Kaiserlaute- 
ne. Kai prasitaręs apie norą griž
ai į Lietuvą, buvęs persekiojamas 
kuopininko Alb. Baranausko ir jo 
būrelio — Jurgio šabono, Ant. 
Kvięsulaičio ir Pr. Kanapicko. 
Pągaliau buvęs uždarytas į psi
chiatrinę ligoninę. Kadangi gydy
tojai radę sveiką, tai žmonai Įsi
kišus ji paleidę. Tada susirišęs su 
sonetų" atstovybe Bonnoje ir grį- — 13 Chestnut East St., St. Ča- 
žęs. Gyvenąs Panevėžy.

. t Minimi taip pat kuopų karinin
kai, kurie ji priėmę — kpt. Venc
kus ir raštininkas Musteikis ir ku
rių kuopoje tarnavęs — H. Ber- 
yingas ir Dauknys Jurgis.
Š Kaži ar nebūtų gerai, jei iš jų 
kuris' paaiškintų,: kas per asme
nybė buvo tas Spėčius?

Salomėjos Nėries 55 m. gimi
mo sukakties proga lapkr. 17 d. 
•Vilkaviškyje buvo atidengta me- 
"morialirtė lenta, o kitą dieną su
ruoštas iškilmingas minėjimas. 
Savo kūrybas paskaitė Ant. Miš
kinis, V. Rimkevičius ir V. Žilins
kaitė.

Daugiau kaip du milijonus po
rų avalynės rudens-žiemos sezo
nui išleisią Lietuvos avalynės fab
rikai, didžiuojasi “Tiesa” Nr. 215. 
Du milijonai skamba garsiai.- At
rodo nemažai. Tegul tiek ir paga
mins, bet juk dabartinėje Lietu
voje gyventojų yra 2.700.000. Tai 
ar tie 700.000 vaikščios basi? O 
kas bus su tais, kurių Įsigyti ba
tai per žiemą neištvers? Tai, mat, 
kodėl dabar taip prašoma iš Lie
tuvos prisiųsti odos arba batų.

Vilniaus universiteto medicinos 
fakulteto dekanas yra S. Pavilo- 
nis.

Literatūros popietė, šį sekma
dienį, gruodžio 6 d., 4 vai. p.p. H. 
Lietuvių Namuose įvyksta gran
diozinė literatūros popietė, ku
rioje dalyvauja su savo naujausia 
kūryba dešimts rašytojų. Kaiku- 
riuos dalykėlius skaitys Rodžio 
menininkai iš Aukuro kolektyvo. 
Skaitomoji kūryba yra labai Įvai
ri — proza, poezija ir humoras.

Praleiskime porą valandėlių 
kultūringai su rašytojais, jie nori 
leisti mums žvilgterėti į jų kūry
bini pasaulį. Nepraleiskime pro
gos. {ėjimas tik $1. Pelnas, jei 
toks susidarytų, bus panaudotas 
literatūros konkurso fondui. Ren
gia Rūta spaudos bendrovė.

Ateitininkų kuopa atšventė 
savo gyvavimo dešimtmetį

Lapkričio 21 d., šventės išva
karėse buvo šokių vakaras, kurio 
metu programą išpildė vietos jau
nieji. M. Pusdešrytė pašoko porą 
baleto dalykų, akomp. V. Stanku
tei. Jaunieji V. Beniušis ir G. 
Pronskus pagrojo akordeonu. Bu
vo turtinga loterija daiktais ir 
maisto staleliais. Vakaras praėjo 
jaukioje nuotaikoje. Dalyvių bu
vo apie 150.

Pati sukakties minėjimo šven
tė — lapkričio 22 d. — prasidėjo 
11 vai. vai. Aušros Vartų liet, 
bažnyčioje šv. Mišiomis ir bend
ra Komunija. Prieš pat šv. Mi
šias pašventino naują kuopos vė
liavą. Kūmai — mokytoja Ant. 
Grajauskaitė ir dr. A. Šapoka iš 
Toronto Šv. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kun. V. Dabu- 
šis, At-kų Federacijos gen. sek
retorius iš Niujorko. Po šv. Mi
šių buvo Libera už visus mirusius 
at-kus. Pamaldų metu giedojo 
parapijos choras, vedamas kun. 
B. Jurkšo.

Po šv. Mišių parapijos salėje 
buvo bendri kuopos ir svečių pie
tūs. Svečių tarpe buvo Nek. Pr.

ST. CATHARINES, Ont
LB apylinkės nauja valdyba. 

Lapkričio 8 d. visuotiniame su
sirinkime po gerų pastangų bal
savimo būdu buvo sudaryta se
kanti valdyba: pirm. Jonas Grigas

tharines, Ont., tel. MU. 4-3944. 
vicepirm. Petras Polgrimas. sekr. 
Juozas Girevičius, ižd. Juozas Ka- 
valėlis ir v-bos nariu Juozas Di
lys, kandidatais liko J. Švažas ir 
Pr. Dauginas. Rev. kom. pasiliko 
ta pati: Al. Zubrickas, V. Satkus 
ir A. Gverzdys. Sąstatas puikus, 
tikimės ir geros veiklos. Dabarti
nės sąlygos yra gan sunkios ir 
joms nugalėti reikia gerų pastan
gų, kurių matosi šios v-bos sąsta
te nestinga.

Į Krašto Tarybos suvažiavimą 
Montrealyje vyksta pats pirm. J. 
Grigas.

Vietos kariai ramovėnai jau ke
li metai iš eilės rengia Kariuo
menės šventės minėjimą ir prog
ramai pasikviečia Toronto" “Var-

pijiečius Tėvas yra sužavėjęs o 
dėl savo tautiškumo bei taktišku
mo visų yra mylimas.

IŠ VILNIEČIŲ VEIKLOS
Šiemet VLIKo sesijos posė

džiuose dalyvavo ir Kanados vil
niečių atstovai: K. Baronas ir J. 
Cicėnas. K. Baronas lapkričio 1 
d. buvo pakviestas padaryti apie 
paskutinę VLIKo sesiją praneši
mą VKLŠ-gos St. Catharines sky
riaus narių visuotiniam susirinki
me. Kiekvienam buvo Įdomu -ką 
nors gero sužinoti ir apie augštes- 
nius mūsų veiksnius.

Susirinkime buvo išrinkta ir 
nauja skyriaus valdyba. Skyriaus 
uždaviniams ir darbams didėjant 
buvo reikalinga i skyrių ir valdy
bą Įtraukti daugiau darbščių ir 
energingų žmonių. Buv. pirm. K. 
Bogušiui toliau tose pareigose at
sisakius likti, skyriaus pirm, vien
balsiai išrenkamas St. Ulbinas iš 
Niagara Fallst, Ont., o pagal balsų 
daugumą vicepirm. Ign. Šajauka,v .. • ved V Iv11 111 • JLglla OdJd vllxd

pa’. Šiemet šventė atšvęsta gan sekr. J. Dilys, ižd. J. Lelevičius ir 
iškilmingai lapkričio 14 d. Pa- v-bos narys E. Jurkuvėnaitė - Rut- 
skaitą skaitė pulk. Saladžius iš kūnienė; "kandidatais liko M. Sau- 
Rochesteno ir pulk. Lormanas. i Ra jr k. Skrebutėnas. Perduodant
“Varpas” su nauja programa su
žavėjo klausytojus. Ant rytojaus 
10 vai. ryto tėvų pranciškonų 
koplyčioje Įvyko pamaldos už žu
vusius lietuvius karius. Jas laikė 
Tėvas Tercijonas, OFM, pasakęs i 
iškilmėms pritaikintą ir pamoks
lą. Tenka priminti, kad savo pa
mokslais jau ne pirmą kartą para-

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybėapdrausta.

DARBO VALANDOS:

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

BtMinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Totonto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME ;

MOUNT ROYAL MOTORS
feraže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Dorome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus potai’.ymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymą, priekinių rotų sureguliavimą ir balansavimą su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pot turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandos. Lietuviams duodama nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
z Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., į vakarus nuo Six Point).

APŠILDO TORONTĄ JAU VIRŠ 90 METŲ

KURO ALYVA-ANGLYS
- Paskambinkite dėl:

KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių apatarnavimas savo klijentams

*• eh as ROGERS
* COMFAHV UimiTRO________________ _________________

2 2 21 V o r* <j e S t r e e t < H U 1 - 25 2 1

senajama pirm, pareigas buvo 
padėkota už jo gerą ir sąžiningą 
penkių metų vadovavimo darbą, o 
naujajam pirm, palinkėta geriau
sios kloties ateites darbuose. 
Pirm, padėkojo už pasitikėjimą ir 
linkėjimus, pasižadėdamas, kad 
tas parėigas eis kuo stropiausiai.

Naujasis pirm. St. Ulbinas yra 
kilęs iš Vilniaus krašto. Tame 
krašte gimęs ir .augęs ir kaip di
delis patriotas nukentėjęs nuo 
lenkų ir bolševikų. Dar ir dabar 
neseniai yra gavęs iš tėviškės ži
nią, kad jo brolis Juozas jau po 
karo dabartinio okupanto tapo 
žiauriai nukankintas. Dabar Ka
nadoj gyvenadamas St. U. akty
viai reiškiasi lietuviškoj visuome
ninėj veikloj.

Kitas energingas asmuo Įėjo Į 
valdybą — stojo i lietuvišką veik
lą vykdydamas savo brolio kanki
nio testamentą. Tas 20 metų jau
nuolis provokaciniu būdu lenkų 
buvo nukankintas, o mirdamas 
paliko nerašytą testamentą: “Aš 
mirštu už Lietuvą. Likusieji 
dirbkite toliau’’. Reikia tikėtis, 
kad šios sudėties skyriaus valdy
ba nuveiks dar didesnius darbus, 
o jų pavyzdžiu paseks ir kiti, nes 
kankinio Vlado Jurkuvėno testa
mentas “likusieji dirbkite to
liau ...” Įpareigoja visus lietu
vius.

Niagaros pusiasalio Jaunimo 
šventė — šeštosios Joninės 1960 
m. Įvyks ten, kur ir pernai buvo 
— Merritton Community Centre 
Hali — dar su didesnėmis iškil
mėmis nei pernai, birželio 25 d. 
Visas susirinkimas pritarė, kad 
ateinančiais metais reikalinga 
praplėsti sportą ir papildyti kitas 
visos dienos programos dalis, ne
aplenkiant televizijos. Iš pasiruo
šimo ir atliktų darbų matosi, kad 
ateinančioje šventėje mūsų lanky
tojai bei rėmėjai galės matyti ir 
pasigėrėti daugeliu naujų įdo
mybių.

Daug lietuvių bedarbių. Ameri
kos plieno streikui ilgai užsitęsus 
atsiliepė tas ir St. Catharines.

seselės Margarita ir Tarcizija iš 
Toronto, J. Matulionis, dr. Po
vilaitis su ponia, Toronto moksl. 
at-kų, iš Oakvilės ir kitur. J. Ma
tulionis savo ilgesniame žodyje 
priminė žiogo ir skruzdės pasaką, 
žmonės, kaip toji skruzdė, iš pa
vasario — savo jaunystės, turi 
krauti kapitalą — dvasines verty
bes ateičiai — žiemai, senatvei, 
įvairios žinios ir vertybės ateina 
per šeimą, mokyklą, bažnyčią ir 
gerą organizaciją. Jei čia negau
nama tvirtų pažiūrų, dvasinių ver
tybių, vėliau suklumpama pirma
me bandyme. Tai įrodo mums ir 
tautiečiai Sibire. Kada iš žmo
gaus ten viskas atimta, visa ap
linka užklota sniegu, vienintelė 
užuovėja lieka. Dievas. Ir jei žmo
gus, kaip tas žiogas, neturės su
sikrovęs žiemai dvasinio kapita
lo, jis žus. Ir gyvenimo praktiko
je — vedybose, darbe — susidu
riame su vidaus kovomis — ne 
taip kaip aš noriu, bet kaip pa
reiga iš manęs reikalauja.

Dar sveikino pulk. Giedraitis 
iš Hamiltono, džiaugdamasis, kad 
at-kai neišsiblaškė, bet atsineštus 
idealus iš tėvynės išlaikė.

4 vai. p.p. Liet. Namų salėje 
vyko šventės tąsa — akademija. 
Atidarė kuopos pirm. J. Pleinys 
dėkodamas visuomeeni už jos pa
lankumą, jei per 10-ti tremties 
metų kuopa išsilaikė ir gretos dar 
padidėjo. Prezidiuman pakviesta: 
kun. V. Dabušis, Fed. gen. sekr., 
kuopos dvasios vadas kun. dr. J. 
Tadarauskas, Ham. LB pirm. Va
ranavičius, skautų tuntininkė 
Bagdonienė, vėliavos kūmai, Ka
nados at-kų pirm. inž. Ankudavi- 
čius ir vysk. Valančiaus šeštad. 
mokyklos ved. J. Mikšys. Toliau 
pirm. Pleinys kvietė duoti prie
saiką naujuosius narius — B. Ky- 
bartaitę, J. Kaminskaitę, V. Be- 
niušį, L. Klimaiti, A. Chromans- 
ki, J. Chrolavičių ir V. Kalman- 
tavičių — o kun. dr. J. Tadaraus- 
ką priimti priesaiką bei kun. Da- 
buši segti ženkliukus. Po priesai
kos sugiedotas at-kų himnas. To
liau sekė sveikinimai. Sveikino: 
kun. dr. J. Tadarauskas, LB pirm. 
Varanavičius, skautų “Širvintos” 
tunto vardu Bagdonienė, vėliavos 
kūmas dr. A. Šapoka, šeštad. mo
kyklos ved. J. Mikšys, Kanados 
krašto valdybos ir Toronto stud, 
at-kų vardu inž. Ankudavičius, 
Toronto sendraugių ir moksl. at- 
kų vardu Količius. Dar gauti svei
kinimai iš Windsoro ir Montrea- 
lio at-kų. Ilgesni žodį tarė kun. 
Dabušis. Pirmiausia pasidžiaugė, 
kad per vieną vai. klausykloj ne
išgirdo nė žodžio angliškai. Tai 
garantija, kad lietuvybė šioj ko
lonijoj ilgai išsilaikys. Toliau 
kalbėjo apie 1960-sius at-kų jubi- 
lėjinius metus. Per tuos metus 
tenka supažindinti liet, visuome
nę kas mes esame, iškelti at-kų 
kilmę, idėją ir atliktus darbus. 
Sukakties metais reikia labiau su
sitelkti ir suveržti savo gretas, 
ypatingą dėmesį kreipti Į sakra
mentinį gyvenimą. Ne tik mėnesi
nės Komunijos, bet gilus sakra
mentinis gyvenimas yra būtina 
sąlyga kiekvieno at-ko. Įvykdyti 
šią vasarą kongreso šūki: “Išti
kimybė Kristui, ištikimybė Lietu
vai!” ir paskleisti jį savo aplin
koje. Su Kristaus gim. švente 
1960 metais baigiasi at-kų jubi
liejiniai metai šv. Mišiomis ir Pa
dėkos Komunija.

Moksleivės at-kės išpildė trum
pą meninę programą, kurioje su
vaidino A. Giedriaus “Ramutės 
sapną”, pašoka “Čigonų šoki” at
liko eilėraščiu, pynę, akomp. V. 
Staniutės ir pianinu paskambino 
M, Klevaitė ištrauką iš Listo 2 
Rapsody ir Sonatina M. Clemen
ti. Pranešinėjo L. Verbickaitė.

Baigdamas akademiją kuopos 
pirmininkas Įteikė dovaną dva
sios vadui kun. dr. J. Tadaraus- 
kui ir K. Mikšiui, kuris per 10-ti 
metų visada padėdavo. Muksi- at- 
kės Įteikė dovaną kuopos pirm. J. 
Pleiniui. Akademija baigta Tau
tos himnu. < Vaidilutė.

Prof. dr. Vanda Tumėnienė, 
kuri gyvena Čikagoje, yra įteikusi 
Hamiltono viešajai bibliotekai 4 
knygas: Mano atsiminimai ir Dr. 
Justinas Tumėnas po 2 egz. kaip 
dovaną tai bibliotekai. Lietuvių 
knygų skyrius yra gana gražus 
— ten yra Liet. Enciklopedija, 
Liet. Dienos, Kanados Lietuvių 
Dienų Metraščiai ir kita. Gal rei
kėtų kitoms kolonijoms hamilto- 
niečius pasekti? Kl. P.

mūs 
sai

s netik LN nariams, bet ir vi- 
lietuvių visuomenei.
’osėdį atidarė St. Bakšys ir, ry- 
tn su 500-jo nario įstojimu,

Lietuviai pasaulyje

t

Vienas iš didžiųjų vietos‘fabri
kų auto mašinų McKinnonrfGene- 
*ral Motor) fabrikas pradedant 
lapkričio 1 d. iki šiol atlėi4b.4.300 
darbininkų. Į jų skaičių, pateko 
bemaž visi ten dirbantieji,lietu
viai. Kaip ilgai, nekas nežino. Bu
vo spėliojimų, kad į darbą grįžti 
galės tik po Naujų Metų, bet šio
mis dienomis pasirodė -vietos 
spaudoje žinutė; kad dalis darbi
ninkų i savo darbą grįžta gruo
džio 7 d. Jei tiesa, tai reikia pasi
džiaugti, kad daliai per šventas 
neprisieis būti- bedarbiu, bet ar 
ilgam, jei streikas dar negalvoja 
baigtis. Bedarbis.

šium su 
pateikė trumpą 
V-ba patvirtino 20 
įstojimą ir dviems 
nimą. Taip pat 
pelną, kurio 
$753,67 ir spalio

Sausio 1 d. baigiasi LN drau
dimas. V-ba peržiūrėjo 2 pasiū
lymus ir nutarė LN apdrausti se
kantiems trims metams per J. G. 
Skaistį, kadangi jo duotos kai
nos buvo žymiai mažesnės. Imant 
stambmenomis draudimas atrodo 
šitaip: LN pastato draudimas 
$350.000 sumai — mokestis 3 
metams $2.075,30; LN pajamų 
draudimas $32.000 (draudimo 
b-vė sudegus pastatui jo pajamas 
draudžia neilgiau, kaip vieniams 
metams) — mokestis 3 m. $|95, 
75; žmonių susižeidimo atvejų; jei 
vienas nukenčia, iki $25.00Q, jei 
grupė, nedaugiau $200.000; as
meniško turto sugadinimo atveju 
(jei, pvz., kino lankytojas susiplė
šo paltą) iki $1.000, už šį draudi
mą reikia mokėti 3 m. $453,43. 
Katilinės draudimas $132. Visas 
LN draudimas 3 metams kainuos 
apie $2.856,48.

Apsvarsčius pasiūlymą pirkti 
Liet. Sodybą, v-ba priėjo išvados, 
kad šiuo metu dar nesą pakanka
mai lėšų ir šį reikalą atidėjo atei
čiai.

Tuščia krautuvei patalpa, kuri 
buvo išnuomota pagal sutartį ir 
gautas mokestis už rugsėjį $70, 
nuomininkui nuo sutarties atsisa
kius, iki šiol dar neišnuomota. 
V-ba nutarė patalpą atremontuo
ti, galvodama, kad tas palengvins 
jos išnuomavimą. Remontas kai
nuos apie $500.

Gavėnios metu, jei bus priim
tos sąlygos, kviesti “Dainavos” 
ansambli su “Vestuvių” operetės 
premjera. Gegužės mėnesi ban
dyti suruošti 4-rių metų sukak
tuvini balių.

Bibliotekos steigimas atidėtas 
ateičiai.

Einamųjų reikalų Įdomesni nu
tarimai yra šie: išduoti reikalų 
vedėjui Alf. Patamsiui avansą 
$500, iš kurio jis turi atsiskaity
ti iki 1960 m. gegužės 1 d.; nu
pirkti skaičiavimo mašinėlę, išlei
džiant iki $200 ir pianinui suoliu
ką iki $15; liet. org. ruošiamiems 
ne pelno minėjimams už salę im
ti $25.

Į si posėdį, kaip anksčiau buvo 
pageidauta, buvo kviestas ir 
B-nės pirm. J. Varanavičius, bet 
neatvyko.

Posėdžio eigoje ir ji uždaryda
mas v-bos pirm. St. Bakšys nuo
širdžiai prašė visų v-bos narių pa
dėti jam sunkiame naujų LN na
rių telkimo darbe.

LN naujais nariais su $100 Įsto
jo Adolfinos ir Gedimino Skais
čių vyresnioji duktė Rūtelė, Tere
sėlė Verbickaitė ir Jūratė Pily- 
paitienė. K. Žukauskas, • “Pelė
dos” redaktirius, prisiuntė vieno 
tautiečio šimtinę, kuris prašė jo 
neskelbti. Iš viso per savaitę gau
ta $400.

Nuoširdžiausia padėką K. Žu
kauskui, prisiuntusiam jau antrą 
šimtinę.

Krosnims alyvą per LN Fondą 
spalio mėnesi užsisakė iš Shur- 
Heet Sales b-vės St. Bakšys ir iš 
Gillies-Guy M. Kazlauskienė ir J. 
Stungevičius. Iš pirmosios gauta 
komiso $10 ir iš Gililes-Guy .$30. 
Naujiems alyvos užsakytojams 
per NF Įteiktos asmeniško? do
vanėlės: Št. Bakšiui $3, o M. Kaz
lauskienei ir Stungevičiui po $5.

Sekantiems metams sutartis at
naujino 20 ir už juos gauta po $5 
komiso: S. Zaranka, J. Gylys, J 
Didžbalis, 1006 Cannon E., M. 
šniuolis, V. Strikas, V. Domeika, 
A. Pusdešris, J. Jokubynas, Z. 
Didžbalis, Staney Creek, J. Steib- 
lys, S. Urbonavičius,-E. Alšaus- 
kas, P. Labuckas, J. Stanius, K. 
Gudinskas, J. Bajoriūnas, B. Šo- 
pys, J. Pyragius, B. Orvidas, J. 
Ordyniec, A. Jusys, A. Vinda- 
šius, J. Stanaitis ir A. Gelžinis. 
Nuoširdus ačiū! Iš viso NF gavo 
komiso $160.

Matome, kaip lengvu būdu ir 
dideles sumas liet, reikalams gau
name tik iš mažos dalies tą rei
kalą remiančių tautiečių. O kiek 
būtų galima gauti kasmet, jei vi
si alyvą pirktumėm per Namu 
Fondą?

Jaunimo vadų pagerbimas. 
Gruodžio 6 d. yra paskutinė data 
užsiregistruoti norintiems atsi
lankyti Į Z. Laugalio, J. Trečioko 
ir A. Vilimienės — ilgamečių 
skautų vadų — pagerbimą, kuris

;sėjo mėn. gauta 
mėn. — $770,66.

Newarko 
rapija tapk 
savo amzia 
Dabartinis ] 
Kelmelis, p 
karas kun.

karskas. Vajaus pinigus nutarta 
laikyti gimnazijos sąskaitoje, ne
naudojant jų kitiems reikalams. '

Šv. Mykolo liet, parapijos či-9 d. išrinko naują 
A. Varnas, vicep. 

ir S. Dzikas, sekr. A.
sekr. St. Lu- 
A. Ošpalas ir
S. Briedis.

šv. Trejybės liet, pa- 
22 d. paminėjo 

65 metų sukaktį, 
yra prel. Ig.

1922 m., o vi- 
Totoraitis. .

Lietuvių saleziečių padėtis Ši
luvoje prie Cedar Lake, Indiana, 
generolo sprendimu yra atstatyta 
ir visi lietuviai tėvai yra grąžinti 
į savo vietas. Pareigomis jie pa
siskirstė šitaip: kun. Vincas End- 
riūnas — namų viršininkas ir ad- 
ministratojrius; kun. Antanas Sa
baliauskas — misijų, saleziečių 
spaudos, Šiluvos koplyčios - šven
tovės statybai vajaus ir rėmėjų 
vadovas; kun. Antanas Naujokas 
— mažosios seminarijos - high
school dvasios vadas ir mokyto
jas. Kun. Augustinas Sabas šiais 
metais paskirtas saleziečių mo
kyklos vedėju ir mokytoju Ka
nadoje (Salesian School — Ja- 
cquet River, N.B.) iš kur ateinan
čiais metais pažadėta jį grąžinti 
Į Šiluvą.

JAV Stud. At-kų Sąjunga Ka
lėdų atostogų metu ruošia dvejis 
ideologinius kursus — Rytuose 
ir Vakaruose. Rytų sričiai kursai 
Įvyks Marianapoly gruodžio 27-30 
d.d., Vakarų sritims vieta dar ne
parinkta.

V. Sidzikauskas, PE Seimo vi
cepirm., lapkričio 24 d. išskrido 
i Europą vizituoti PE Seimo at
stovybių.

Vokietija
VLB Kr. Valdybos reikalų ve

dėju ir Vasario 16 gimnazijos ūk
vedžiu nuo lapkričio 1 d. paskir
tas J. Bataitis. Berniukų bend
rabučio vedėjo padėjėju paskirtas 
mokytojas A. Krivickas.

Vargo mokyklomis rūpintis pa
vesta J. Stankavičiui.

Sudaryta Vasario 16 gimnazijos 
vajaus komisija: direkt. dr. J. Gri
nius, mokyt, F. Skėrys ir A. Ma-

įvyks parapijos salėje gruodžio 12 
d. Registruotis prašome pas G. 
Breichmanienę.

Atitaisymas. “TŽ” 28 nr., š.m. 
liepos 9 d. duodant žinias apie 
Ham. Skautams Remti būr. vado
vų pristatytus pinigus, Įvyko klai
da. Išspausdinta “H. Rimkevi
čiaus $6,25”, o turėjo būti $8.25.

“TŽ” Nr. 47, lapkr. 19 d., pa-' 
žymėta: “H. Rimkevičiaus $1”. 
Už pasktuinį perijodą H. Rimke
vičius dar nėra atsiskaitęs ir turi 
surinkęs $8.25.

Gerb. p. H. Rimkevičių už šias 
klaidas maloniai atsiprašau!

Sk. St.
Stasys Savickas prieš 2 savai

tes iš vokiečio nupirko nepapras
tai gražią kirpyklą Hamilton 
Court Barber Shop, 668 Fennell 
Ave. East. Tai visai arti Upper 
Sherman Ave. Naujasis verslinin
kas yra labai patyręs savo ama
te ir plačiai žinomas hamiltonie- 
čiams. Jo įmonė yra moderniai 
Įrengta. Be "paties šeimininko dar 
dirba 3 samdomi darbininkai.

Malonu pabrėžti, kad Stasys 
Savickas yra senas mūsų spaudos 
draugas, plačiai ją skaito ir pa
laiko visas mūsų kultūrines bei 
šalpos įstaigas. Be to, jis yra di
delis savo amato specialistas, ku- 
ris pataiko kaip čia sakoma “į 
skoni”. Todėl visi lietuviai palai
kykime savo tautietį. Reikalui 
esant galįma paskambinti: FU. 
3-8455.

Vieša padėka. Mano 65 metų 
sukakties proga gavau dovanų 
bei sveikinimų. Jų labai daug. Ne* 
galiu kiekvienam" asmeniškai pa
dėkoti. Todėl per šio savaitraščio 
skiltis visiems geradėjams tariu 
lietuvišką ačiū!

Kl. Prielganskas.

kun. B. Baginskis, MIC. Jis mo-

tyt, norima prie lietuvių parapi
jos koncentruoti ir latvius ka
talikus.

D. Britanija
Lietuvių Sodyboje ruošiamos 

tradicinės Kūčios ir Kalėdos. Už 
3 švenčių dienas svečiams nu
statytas mokestis £5.

Bradford tarptautiniame festi
valy spalio paskutiniam savaitga
ly dalyvavo ir lietuviai — pasiro
dė Atžalyno choras, sol. J. Kas
peravičius, šeštadieninės mokyk
los mokinės šokėjos ir skautų 
tautinių šokių šokėjų grupė. Dai
noms dirigavo ir solistui akom
panavo T. Burokas. Lietuviai žiū
rovų buvo šiltai priimti, ypač ma
žosios mokinukės šokėjos.

Škotijoje dar yra 4 Liet. Ka
talikių Moterų D-jos skyriai. Vie
nas jų — Mossend — tik ką at
šventė 30 metų savo gyvavimo su
kaktį. LKM D-jos skyriai susikū
rė 1929 m. paraginus Škotiją ta
da aplankiusiam prel. M. Krupa
vičiui, pirmiausia Bellshill, o vė
liau ir visose lietuvių kolonijo
se: Glasgow, Shotts, Holytown ir 
kt. Dabar jų veikla apsilpusi, nes 
daug" senųjų veikėjų išmirė, o jau
noji karta nebesijungia. Jos pa
deda rengti šeimyniškus vakarus, 
pamini Motinos dieną ir, pan., 
platesnės veiklos nebeišvystoi

Lietuvių Namų Bendrovė yra 
visa ūkinė" Anglijos lietuvių veik
los atrama. Parengtos 1958 m. 
apyskaitos bei pirm. M. Bajorino ■ 
pranešimas rodo, kad finansiniai »• 
reikalai yra pagerėję. 1958 m. 
spalio 31 d. palyginamoji lente
lė rodo, kad bendrovė per me- - 
tus turėjo 895 svarus pelno, kai 
pirmaisiais namų veikimo 1955 \ 
m. buvo 1.987 sv. nuostolio. Ta
čiau ne visos bendrovės įmonės 
vienodai verčiasi. Namai Londo
ne davė 911 sv. Pasirodo, kad 
smarkiai padidėjo pajamos iš ba
ro, bet valgykla yra nuostolinga 
(šiemet ji išnuomota privačiam 
asmeniui) ir ją greičiausia teksią 
likviduoti, nes valgytojų skaičius 
vis mažėja. Sezono oras buvo ne
palankus, tad Sodyba vietoj pel
no, kurio 1957 m. buvo 793 sv., 
1958 m. davė 134 sv. nuostolio, 
nes personalą vistiek teko laiky
ti, o vasarotojų buvo mažai. No
rint pajamas padidinti, projek
tuojama padidinti kambarių skai
čių, pakelti mokesti ir prailginti 
sezoną. Bet tam dar reikėtų per
tvarkymų, o tam trūksta lėšų. 
Yra taip pat projektas i Sodybą 
iš Londono perkelei “Nidos” 
spaustuvę, bet tarnautojai neno
ri keltis. “Nidos” spaustuvė taip 
pat davė 529 svarus pelno, tik ne 
iš savų operacijų, bet dėka pra
vestos loterijos ir aukų. Be tų pa
jamų spaustuvė būtų turėjusi 29 
sv. nuostolio.

Visų metinių operacijų rezul
tate bendrovės kapitalas yra pa
didėjęs 936 svarais, t.y. tokia su
ma yra sumažintas ankstyvesnių
jų metų nuostolis. 1958 m. spa
lio 31 d. tuo būdu ankstyvesnių 
metų nuostolio buvo likę dar 542 
sv. Po to dar buvo parduotas vie
nas namas. Iš jo gautas pelnas tą 
nuostolį jau išlygino.

Bendrovės pagrindai atrodo 
stiprūs. Bėda tik, kad vis dau
giau ir daugiau lietuvių iš Angli
jos išvažinėja, tad ir lietuviškųjų 
įstaigų apyvarta mažėja.

LN Bendrovės f 
skelbė apyskaitos 
yizoriai padarę klaidą — 
vės atlyginimų 464 
šę Sodybai. Tuo būdu 
Nidos spaustuvės 
65 sv., o Sodyba 
lio, bet 330 sv. pelno. 
B-vės padėtis dėl to nesikeičia.

.»»

vėliau pa-

spaustu- 
is prira

Ino tebuvo 
•ėjo nuosto- 
Bendra LN

Taupyk h- skolinki* bankelyje “Talka”
Hdooclamos paskolos iki $3.000, morgižiy paskolos H 7% iki 50% turto vortta. 

hųltaoi, ^skolos ir nario 9Y*yko apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Minden
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus įstaigoje II augite, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vai. p^., pprgpųps bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

A. LIŪDZIUS, B.L.
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Advokatas ^Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 
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20 KING ST. E., HAMILTON
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: (K. KUDUKIS)

LONDON, ONTARI 
1702 Whitehall Drive. Tel. GL
įvairūs siuntiniai Ir vaistai į Lietuvą ir kitus kraštas, ėta gapi 
mos visokios lietuviškos Knygos, vadovėliai ir itvirates. FUW 
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televizijos aparatai.
"Žymiai žemesnės kainos kaip kitur,

Dsrto valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio mio 4 »»l.j
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'Eis klausimas yra patsjdomiau- 
sias ir tikimės, kad nemaža bus

Nr. 49 (517) TtyiSKJKS .ŽIBURIAI

Veda: Rūta S/B, 89 Napier St 
Hamilton, Ont.
Mūsų keliami klausimai apie 

lietuvišką knygą pradeda išju
dinti ir daugiau skaitytojų. Jau 
buvo spausdinta keletas straips
nelių Šiuo klausimu “T2”. Tai

didesnį susidomėjimą. Šiuose 
straipsneliuose buvo liečiama 
daugiau lietuviškos knygos trem
tyje apipavidalinimo reikalas. 
Apie tai daugiau mes pasisakysi
me kada bus kalbama apie kny
gos apipavidalinimą. Prie šio 
klausimo norime prieiti sistema- 
tingai. . ;
, Iš nagrinėtų klausimų mes nu
statėme, kad lietuviškos knygos 
išeivijoje svarbiausias uždavinys 
yra padėti lietuviams išlikti lie-

* tuviais. Mes prieiname išvados, 
kad dabar toji knyga jai skirtų 
uždavinių pilnai neatlieka, kad 
jos tiražas yra labai menkas (per 
■10 metų tenka kiekvienam lietu
viui tik po dvi knygas). Mes pri
einame išvados, kad knygas skai
to tik maža grupė lietuvių — kny-, 
gos mėgėjai, kurie ir taip yra są-: 
jnoningi lietuviai. Kita dalis lie
tuvių knygų labai mažai skaito, 
o dar mažiau perka. Tad ir per
šasi išvada, kad knyga turi prasi
skverbti į platesnes mases. Kaip 
tą padaryti, nagrinėsime dabarti
nių klausimu: Būdai lietuviškos 
knygos lygiui pakelti.

Dailininkas Jonas Rimša S. Paulyje
Pro didžiulį apartamento langą jo paveikslus, o dabar čikagiškė _................ _ . _ .

taipogi mano įsigyti porą jo kū-. tekti į išrinktųjų skaičių, skaitytiŠvelniai plaukia Brazilijos dan
gaus atspindžių pluoštai, šliauž
dami pastelinės spalvos melsvo
mis kambario sienomis, suteikda
mi puikų apšvietimą dailininko 
darbui. Čia įr priėmė lietuviškos 
spaudos korespondentę gerbia
mas dailininkas Jonas Rimša, 
prieš kurį laiką atvykęs iš Argen
tinos į Sao Paulo.

Dail. J. Rimšos talento žvaigž
dė sužibo pirmiauria Bolivijos 
danguje, kur jos spindėjimą pa
stebėjo Bolivaro ainiai, nes tik 
lietuvis Jonas Rimša geriausiai 
įsigyveno į Bolivijos gamtą, paži
no aimarų tipą ir'visa tai įamži
no savo kūriniuose. Todėl boli- 
viečiai jam suteikė “Orden del 
Condor de los Andes” — augš- 
čiausio laipsnio civilizacinį orde- 
ną “grado comendador”, Bolivi-. 
jos pilietybę, ir apsigyveninio rie-^ 
tą su namais ir patogumais. Ta
čiau, nežiūrint visos suteiktos 
jam garbės, .dail. Rimša visada 
ir visur pabrėžia esąs lietuvis. Pa
togumai, soti diena, neviliojo me
nininko sielos. Čia jis organizavo 
savo meno studiją ir turėjo visą 
eilę studentų, kurie ne tik nepa
laikė materialiai savo mokytojo, 
bet pats mokytojas daugelį jų iš
laikė, dalindamasis duonos kąs
niu ir pinigais. Taip Rimša savo 
sąskaiton buvo atvežęs tris stu
dentus į Braziliją, viso gi 5 žmo
nės savo lėšomis išsiuntė į užsie
nį studijų pagilinti, šiandieną tie 
jo mokiniai išisskiaidė po platųjį 
pasaulį. Ir pats didysis Peru dai
lininkas Servolo Gutięres, gerai 
žinomas visoj lotynų Amerikoj, 
yra Rimšos mokinys.

Paties gi Jono Rimšos kūriniai 
puošia viso kultūringo pasaulio 
meno galerijas ir privačius na
mus, ypatingai Lotynų Amerikoj. 
Nepriklausomoje Lietuvoje Čiur
lionio galerija buvo įsigijusi du 
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rimų tvarką, męs į šį klausimą 
įglaudėme: a. turinį, b. apipavi
dalinimą, ir kainą, c. platinimą, 
d. kitus, būdus.

Knygos turinys
Skelbiame jau anksčiau gau

tus šiuo, klausimu pasisakymus.
Knygų turinys, be abejonės, 

visur, visada ir visose tautose (jų 
tarpe ir lietuvių) turėtų būti kuo-

yrą gana lėtas, tačiau žinant, kad 
jį išjudina vis maždaug ta pati 
pasišventusių žmonių saujelė, ne
galima ir kakž ko ypatingo reika
lauti bei tikėtis.

Skaičiumi lietuvių kolonija S. 
Paulyje yra gana gausi, bet vi
suomenėje jaučiamas tam tikras

stipriausias kūrybiniu atžvilgiu, pasyvumas ir abejingumas lietu- 
Tačiau — visur ir visada — pasi-i viškiems reikalams. Gerokas skai- 
taiko ir išimčių. Ką gi padarysij čius inteligentijos gyvena savo 

if leugyesnįo turi , uždarą gyvenimą, nesidomėdami, 
bent kiek silpnės-įkas nuveikta, kas veikiama ir ką 

atneš ateitis lietuviškos išeivijos 
kultūros baruose. Ypatingai skau
du, kad tie, kurie tik prieš 15 me
tų paliko neviltyje skęstančią 
Lietuvą, kurie dėka nepriklauso
mos Lietuvos turėjo galimybės 
pasinaudoti kultūriniais turtais ir 
tik /lėl to šiandieną čia užima 
tam tikras augštas pozicijas, ku
rie visą savo dvasinį lobį susi
krovė laisvoje tėvynėje, šiandie
ną mažiausiai rūpinasi lietuviškos 
kultūros išlaikymu, likdami kur
tūs nuolatiniam kvietimui į dar-

Tačiau-

Antra vertus, ir lengvesnio turi
nio, kariais ir į 
nes kūrybos knygos suranda sa
vo pasekėjų. , (P. Alšėnas).

' A- - - *'

Turinys, svetur gyvenantiems 
turi būti daugiausia lietuviškas, 
iš Lietuvos būtovės (history), Lie
tuvos draugijų nuotaikų, daugiau
sia apysakos, tik jau ne piemeniš
kos, kad ir kiek “talentuoto” rašė- 
jo, ko jau apie 6 metai perpilnis; 
neišmanau, kas jas ir beskaito.

(Anis Rūkas).
Dėl knygų turinio nestatau jo

kių reikalavimų, juoba, kad Lie
tuvos niekad nemažiau ir todėl, 
viskas man aktualu ir įdomu, ar 
būtų aprašoma praeitis ir žila se
nove, karo ar dipukų gyvenimo 
epizodai. Kaip miestietė mėgstu 
daugiau aprašymus iš kaimo bui
ties. - (Regina K.)

su pasigėrėjimu savo vardą pla
čioje lietuviškoje spaudoje. Ben
druomenė sukurta, Taryba išrinš- 
ta, bet tuo pačiu išblėso entu
ziazmas, išmirė apylinkės, posė
džiuose vos-ne-vos susirenka kvo
rumas. Vėl ta pati pasišventėlių 
grupė varo kiek išgalėdama sa
vo darbo vagą, kurią ji varė dar 
bendruomenei neegzistuojant.

Bendruomenės valdyba sten
giasi išlaikyti savo prestižą ir yra 
užsibrėžusi bent šį tą pozityvaus 
nuveikti, kas paskatintų lietuvių 
visuomenę daugiau domėtis Ben
druomenės išlaikymu. Yra nu
matyta išleisti leidinį apie Lietu
vą portugalų kalba, kas turėtų 
reikšmės Lietuvos' reikalų propa
gavimui Brazilijoje. Be to, yra 
užsibrėžusi suruošti sekančiais 
metais Brazilijos Lietuvių Die
ną, sąryšyje šų 35' mėtų imigra
cijos sukaktimi. Jau dabar pra
dėti paruošiamieji darbai, svars
tomi projektai, kaip sėkmingiau 
šią šventę pravesti.

Lietuviška mokykla, taip gra
žiai pasirodžiusi prieš 5 metus, 
vos vegetuoja. Kas dėl to kaltas, 
sunku atsakyti. Mokytojos, kaip 
ir anksčiau, dirba nemokamai mo- 
kydamos vaikus tėvų kalbos, bei 
atrodo, kad tėvams toji mokykla 
nedaro jokio įspūdžio. Juo ma
žiau ji atrodo reikalinga vaikams 
ir todėl, nesulaukus mokslo me
tų pabaigos teko gimnazijos kla
sę uždaryti. Nes mažuosius gali 
dar “botagu” prigrąsyti, o vyres
niųjų patys tėvai klauso.

Dar laikosi lietuviškas radijas. 
Kultūrinio radijo sekmadieniniai 
pusvalandžiai per Nove de Julho 
stotį globojami prel. Pijaus Ra
gažinsko, visuomenės mėgiami ir 
mielai klausomi. Programos pa
įvairinamos mūsų rašytojų poe
zija ir proza, politiniais komenta
rais, lietuviškomis dainomis ir 
t.t. Čia daugiausia pasireiškia 
Aleksandras Vinkšnaitis, atiduo
damas visą širdį ir sugebėjimą

Pigiausi 
SIUNTINIAI 

j Lietuvą 
PRAMONES GAMINIAI — 

MAISTAS — VAISTAI
Siuntiniaį pristatomi per 3-4 sav. 

JaniqueTrading 
Co. Ltd.

835 QUEEN ST. W, TORONTO 
TJEL. EM. 44025

rimų.
Palikęs Boliviją, Jonas Rimša 

išvyko į Argentiną tolimesnei kū
rybai, nuolatiniam ieškojimui, 
nuolatiniam tobulėjimui. Čia jo 
žvaigždė dar skaisčiau suspindė
jo, iššaukdama meno pasaulyje 
tikrą nustebimą ir susižavėjimą.

Įvykus jo kūrinių parodai, Ar
gentinos spauda ispanų, lenkų ir 
lietuvių^ kalbomis, išsamiais 
straipsniais iškėlė Jono Rimšos 
genialų talentą, nuolatos kylantį 
į augštumas. Vieno Argentinos 
meno kritiko jis buvo pramintas 
“Amerikos džiunglių Gauguin”. 
Vienok, kaipo -savitas kūrėjas, 
Rimša yra nepakartojamas. Dėl 
to jis susilaukė nepaprasto pasi
sekimo. Argentiniečiai gaudyte 
išgaudė jo paveikslus, todėl į Bra
ziliją jis teatsiyęžė tik kęlįus alie
jus ir apie 40 akvarelių.

Jonas Rimša atvyko į S. Paulį 
su nusistatymu pasilikti Brazili
joje dvejus metus, gerokai padir
bėti ir surengti savo kūrinių pa
rodą. Jis planuoja kitų metųpra- 
džidje, kada čia prasideda ruduo 
ir sušvelnėja karščiai, nuvykti į 
Amazones užfiksuoti to paslap
tingojo “žaliojo pragaro” egzoti
kos ir tenykščių indėnų tipus. 
Taipogi mano aplankyti* naujai 
statomą sostinę Braziliją ir įam
žinti jos charakteringiausius siu
žetus;

Jono Rimšos, iš pažiūros trapi 
ir švelni asmenybė, visa dega at
sidavimu tik menui. Neabejotinai 
greitu laiku teks grožėtis jo kū
rinių paroda S. Paulyje, kuri at
neš lietuviams didelį džiaugsmą 
ir pasididžiavimą mūsų tautos 
meno žvaigžde, mirgančia aki-, 
nančiu spindėjimu Pietų Kryžiaus 
padangėje.

Halina Mošinskienė.
(Brazilija)

Iš kultūrinio Sao Paulo 
lietuvių gyvenimo

Sao Paulo kultūrinis lietuvių 
gyvenimas daugumoje pasireiškia 
organizacijų, lietuviško radijo 

-------------a—>arengi- 
savimas 
nt, kad

įvairinimui.
“Tėvynės Garsai” per “Come- 

tos” radijo stotį linksmina klau
sytojus heiuviškų plokštelių mu
zika. Jai vadovauja agr. Alek
sandras Boguslauskas. “Mūsų Po
piečių” radijo programėlė, išlai
koma “M.Popiečių” rėmėjų, duo
da lietuviško-žodžio ir dainos 
įvairumų. Jai vadovauja mu
zikas Jonas Kaseliūnas. Radijo 
programoms talkina nedidelė sau
jelė pasišventusių žmonių.

lėtą metų ir gimė idėja sukurti. 
Lietuvių Bendruomenę, kuri ap
jungtų visas intelektualines ir po
zityvias pajėgas.

Brazilijos LB susikūrė. Nepa
prastu entuziazmu buvo ruošia
masi BLB Tarybos rinkimams. 
Buvo organizuotos apylinkės Įvai
riuose S. Paulo priemiesčiuose, 
daug kam buvo taip svarbu pa-

tuviškos publikos indeferentišku- 
mas. S. Paulyje turime “Mūsų 
Lietuvą” savaitraštį ir “Gintarą” 
periodinį žurnalą, lietuviškai ir 
portugališkai prirašytą.

Iš organizacijų stipriausiai lai
kosi KL Bendruomenės choras, 
suruošęs šiais metais du įspūdin
gus koncertus, vadovaujant ma
estro F. Girdauskui.

Spalio 10 d. buvo surengta ir 
“Musų Popiečių” šventė su me
nine programa, kurioje pasirodė 
įvairių S. Paulo priemiesčių jau
nieji scenos mėgėjai vaidindami, 
deklamuodami ir dainuodami. 
“Mūsų Popiečių” talkininkai ta 
proga buvo apdovanoti Kanados 
L. Bendruomenės padovanotais 
1958 m. Lietuvių Seimo ženkle
liais, o aktyvūs uždavinių spren
dėjai gavo daiktines ir pinigines 
premijas.

Nepaprasta šventė, kuri sukrė
tė mūsų koloniją, buvo JAV lie
tuvių sportininkų krepšinio ko
mandos ir jos palydovų atvyki
mas, Atgijo lietuviškas žodis, at
gijo entuziazmas, atgijo parijotiz- 
mas, troškimas laimėti, laimėti 
prieš visą pasaulį, ir didžiuotis 
lietuvių laimėjimais... Bet sve
čiai išvyko tolimesnių laurų siek
dami, o S. Paulo kolonija vėl pa
sinėrė apatijoje, savo interesuo
se. Tyliame tvenkinėlyje nebe- 
banguoja skaidrus vanduo, nebe- 
nardo jaunos antelės ... Tik ty
lios pilkos žuvelės dar kartais su
drumsčia ramų jo paviršių ...

Brazilijos lietuviams reikia nau
jų jėgų. Kaip sena patarlė sako: 
“Niekas negali būti pranašu sa
vo šalyje”, taip ir pas mus. To
dėl norėtųsi, kad pasaulio lietu
viai dažniau prisimintų tropikų 
šalyje gyvenančius brolius. Kaip 
būtų malonu sulaukti svečiuosna 
atvykusius menininkus, intelek
tualus, sportininkus, žurnalistus. 
Mes pasiilgstame naujo vėjo, ku
ris atgaivintų sudrumstų ramųjį 
tvenkinėlį, neleistų jam plūdė
mis apželti.

V. Zelinos parapijos bažnyčio
je lapkričio 14 d. įvyko iškilmin
gas dekano Pijaus Ragažinsko 
pakėlimas į. prelatus. Iškilmėse 
dalyvavo Jo Ekscelencija Dom 
Paulo Rolim Loureiro vyskupas, 
Sao Paulo kardinolo arkivyskupo 
augziliaras. Dekanas Pijus Ra- 
gažinskas Jo Šventenybės popie
žiaus Jono XXIII pakeltas į pre
latus š.m. rugpiūčio 7 d.

Iškilmės tęsėsi dvi dienas: šeš
tadienį ir sekmadienį. Iškilmin
gose šv. Mišiose dalyvavo J.E. 
vyskupas Dom Paulo, pasakyda
mas reikšmingą, pritaikytą toms 
iškilmėms pamokslą. Giedojo LK 
B-nės choras, vad. maestro F. Gfr- 
dausko. Iškilmėse dalyvavo Lie
tuvos konsulas Brazilijoje Al. 
Polišaitis su ponia ir skaitlingas 
būrys mūsų tautiečių. H. D.

A. P. GARAŽAS
1S39 OUNPAS ST. W. 
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KULTŪROS IR 
KNYGŲ 

I PASAULYJE
“Draugo” romano konkursui 

yra prisiųsti 7 rankraščiai. Rank
raščių įteikimo paskutinė data

Moksl. Ateitininkų Sąj. Centro 
Valdyba smarkiai ruošiasi sąjun
gos suvažiavimui, kuris Įvyks 
gruodžio 27-29 d.d. Čikagoje, Jau
nimo .centre. Į suvažiavimą lau-

kūręs nemaža vertingų kūrinių - 
kompozicijų. Jis dar Pirmojo 
Pasaulinio ‘karo metu vadovavo 
liet, chorai Tiflise ir aktyviai 
reiškėsi lietuviškame darbe. Lin
kime Jubiliatui ilgiausių metų!

“Laiko” — Argentinos liet, 
laikraščio konkurse ! premiją lai-

liaudies dainos”, Ii 
mėjo Edv. Šulaitis už 

strp. “Lietuvio santykiai su kitų

mėjo P. Gudelevičius už strp. 
“Lietuvi 
premiją “t
tautybių žmonėmis svetimame 
krašte” ir III premiją laimėjo 
Pranys Alšėnas už strp. “Lietu
vio emigranto uždaviniai savam 
kraštui ir »savai tautai”. Premijų 
mecenatas buvo kun. dr. J. Praus
kis. Jos įteiktos lapkričio 14 d.

(E) Profesūros ir kiti paskyri
mai Rytų Europos studijų srityje. 
Dr. Boris Meissner, žinomas So
vietų Sąj. žinovas ir publicistas, 
kuris prieš keletą metų išleido 
knygą “Die Sowjetunion,* die bal- 
tischėn Staaten und das Voelker- 
recht”, lapkričio 1 d. paskirtas 
Kielo universiteto teisių fakulte
to profesorium Rytų Europos

Lietuvių sporto dešimtmetis 
Amerikoje. Tokiu vardų iš spau
dos išėjo Edv. šulaičio redaguo
ta ir išleista 60 psl. knygelė apie 
lietuvių sportinę veiklą Šiaurės 
Amerikoje 19494959 m.: apra
šymai lietuvių sporto klubų, spor
to apygardų, *FASK-to, sportinės 
spaudos, žaidynių ir kt. Leidinys 
gausiai iliustruotas.

Norintieji jį Įsigyti gali kreiptis 
jo redaktoriaus - leidėjo adresu: 
1330 So. Slst Avė,, Cicero 50, III. 
Kaina $1.50. Taip pat šiuo adresu 
dar galima gauti ir anksčiau iš-: 
ėjusį sporto leidinį — “Lietuviš
kasis krepšinis”. Jo kaina $1.

Dr. M. Gimbutienė - Alseikaitė, 
kaip amerikiečių archeologų at
stovė, dalyvavo UNESCO konfe
rencijoje Prahoje, po konferen
cijos buvo nuvykusi į Varšuvą, o 
iš ten į Suvalkų kraštą susipa
žinti su ten vykdomais archelo- 
giniais kasinėjimais jotvingių ka
pų. Ta proga ji susitiko ir su 
Punsko lietuviais. Iš Lenkijos dr. 
Gimbutienė atskrido į Londoną, 
kur skaitė keletą paskaitų Oksfor
de ir Londone. Lapkričio 1 d. ji- 
papasakojo savo kelionės įspū
džius Londono lietuviams Lietu
vių Namuose, kur jai buvo su
ruoštas kuklus priėmimas.

Dr. Br. Nemickas šį rudenį 
pradėjo skaityti Europos civili
zacijos istorijos kursą Good Con- 
sel College, White Plain, N.J.

Pianistas Ant. Smetona, buv, 
prezidento vaikaitis, koncertavęs 
Niujorke, kur jis mokosi, lapkri
čio 29 d. koncertavo Čikagos 
Jaunimo centre.

Komp. J. Starkai, gyv. Brook- 
lyne. spalio 4 d. suėjo 75 m. Jis 
yra išvaręs plačią muzikinės veik
los vagą. Jo didieji darbai buvo 
sukrauti organizuojant Lietuvos 
Operos chorą, kurį jis ištobulino 
iki retos tobulybės.

Jo 70 metų sukaktis, nors kiek 
ir pavėluotai, buvo paminėta ga
na plačiai. Bet 75 metai visai nu-, 
tylėti! Labai gaila. Gal reikėtų 
mesti naują šūkį: Lietuviai neuž
mirškime pagerbti mūsų tautai 
nusipelniusius asmenis!

Komp. Julius štarka yra su- 

JAU DABAR
renkitės savo kalėdinėms

siuntoms

Išvenkite susigrūdimų ... 
pasinaudokite šiais paprastais

patarimais:

klausimams. Kartu jis eis “Rytų 
Europos politikos ir teisės semi
naro” direktoriaus pareigas. Dr. 
Meissner, be to, Įeina į “Rytų ko
legijos” Koelne direktoriją.

Rr. Hellmuth Weiss, buv Her- 
dėrio instituto bibliotekos vedė
jas, paskirtas to instituto vado- ■>. 
vaikančiu direktorium. Herderio 
institutas, kaip žinoma, tyrinėja 
ypač Rytų-Vidurio Europos klau
simus, jų tarpe ir Pabaltijo kraš
tų problemas. Instituto bibliote
koje yra šiuo metu apie 45.906 
leidinių Rytų Europos klausi
mais, kurių nemažas skaičius lie
čia Pabaltijo kraštus. Institutas, 
be kita ko, leidžia žurnalą “Zeit- 
schrift fuer Ostforschung”.

Dr. Peter Schreibert, anksčiau 
Koelno universiteto docentas, per 
ėmė Rytų Europos istorijos ka
tedrą Marburgo un-te (iki tol pro
fesoriavo dr. Georg von Rauch), 

Dr. Geor Stadtmueller paskir
tas Rytų ir Pietų Europos istori
jos profesorium Miuncheno un
to Filosofijos fakultete.

‘ Prof. dr. Heinrich Falk SJ pa
skirtas “Rytų akademijos” Koe- 
nigsteine Bavarijos skyriaus ve
dėju.

Kalba komunistinėje santvarkoje
(E) Kalbų klausimas sovietų 

valdomuose kraštuose visdėlto 
yra opus. Kai komunistinėj spau
doj vis dažniau pasisakoma prieš 
“nacionalistines tendencijas” at
skirose tautinėse respublikose, 
verta mesti žvilgsnį į tai, kaip 
tautinių kalbų santykius nušvie
čia atitinkami sovietiniai organai. 
Pastarajame TSKp XXI-jame su
važiavime pirmenybė teko ekono
minio gyvenimo problemoms, 
kalbų klausimas jame kaip ir ne
buvo paliestas.

Dabar tą spragą bando užkišti 
kp centro komitetas teoretinio 
pobūdžio straipsniais žurnale 
“Komunist”.

Stalinas XVI suvažiavime 1930 
m. nurodė, kad noras didžiarusių 
kalbą laikyti bendra kalba esąs 
“socialšovinizmas”. (Stalino raštų 
1953 m. laidos 13 tomas, 5 pusi.). 
Stalino teigimu, kai socializmas 
nugalės pasauliniu mastu ir pasi
darys bendru gyvenimo pagrin
du, tautinės kalbos turėsiančios 
sudaryti vieną bendrinę kalbą, 
kuria nebus nei didžiarusių, nei 
vokiečių, o kas tai visai nauja.

Karo metu visas ‘socialšoviniz
mas” buvo pamirštas ir jo vietą 
užėmė rusiškas šovinizmas. Da
bar sovietų oficialus žurnalas filo
sofiniais klausimais, “Voprosy fi- 
losofiji” (1959 m. 7 nr.) komu
nistinės visuomenės kūrimo lai
kotarpyje pažymi jau “naują eta
pą” ir skelbia naujas teorijas so
cialistinių tautų ir tautinių san
tykių išvystyme.

To žurnalo 41 psl. rašoma:
“Visų tautybių ūkio ir vienos

valstybinės santvarkos laikotar
pyje, o taip pat bendrame socia
listinės kultūros fone atsirado 
reikalas turėti bendrą visiems 
kalbą. Tokios bendros kalbos 
funkcijas atlieka rusų kalba — 
didingos tautos kalba”.

Maskvos “Komunist” šių metų 
13 nr. 31 pusi, kalbama apie 
“tautų ir tautinių kultūrų susi
liejimą”. To vyksmo nereiktų įsi
vaizduoti kaip proceso, kuris ga
lįs prasidėti tik komunizmui „lai
mėjus visuose pasaulio kraštuo
se. Vienos bendros kalbos įgy
vendinimas ir tautinių kultūrų su
siliejimas esąs sudėtingas ir ilgas 
kelias, kuris, “mums atrodo, jau 
turi savo pradžią mūsų dabartinė
je tikrovėje”.

Tai gana aiškus išsireiškimas, 
kuris pavergtiesiems kraštams 
nieko gero nelemia. Toks parti
jos nusistatymas dėl rusų kalbos 
vyravimo, savaime aišku, stiprins 
rusifikaciją netik tautinėse res
publikose, kaip Lietuvoje, bet . ir 
satelitinėse. Tiesa, visa tai nelil.s 
be pasipriešinimo. Jau tuoj po 
Stalino mirties pasireiškė tauti
nis pasipriešinimas prieš rusifika
ciją. Jis nėra nuslopintas nei da
bar. Komunistų partija stengiasi 
akcentuoti ir kalbos srityje ‘lais
vanoriškumą”, tačiau tai yra tik' - . 
akių dūmimas, panašus į “sava
norišką” kolchozinimą ir Lietu
vos žmonhr“savanorišką” perkel- . 
dūlėjimą į Sibirą.

Būdinga yra įvykių raida so
vietinėje Kazachstano respubliko
je. Ten vietiniai jau besudaro tik 
trečdalį gyventojų, o atkeltieji 
vartoja rusų kalbą. Kazachijoje 
jau ketvirtoji dalis vaikų lanko 
mokyklas rusų kalba, apie ką pa
tenkintas pranešė Masvos “Ko
munist” šių metų 3-jame numery.

Toje akcijoje prieš atskirų res
publikų tautines kalbas didelis 
vaidmuo tenka, žinoma, vieti
niams komunistams. Bet kai jie 
vergiškai pildo visasąjunginio ru
siškojo centro nurodymus ir pa
geidavimus, atspara iš tos pusės 
prieš rusifikaciją yra menka. 
Tuo tarpu Maskvos ck deklaruo
ja: “Kova su vietiniu nacionaliz
mu ir skiepijimas draugystės ir 
begalinės meilės didingai rusų 
tautai yra pirmaeilė pareiga visų 
atskiru tautu komunistu”. * fe fe fe
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TĖVIŠKO ŽIBURIAI

Mann & Martel Ltd.
SPORTAS

1199 Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481 
1159 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-2611 
2336 Bloor St. W. Tel. RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j Šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse^ Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmo- 
kėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto 
reikaluose*

Bloor - Margueretta
$1.500 įmokėti, 6 kambarių namas, 
mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo: Pilna. kaina $10.800.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles - Wright 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius. 

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

, Bloor - Jane 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. . Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti. K

Oakwood - St. Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane 
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Tabak ofarma (ūkis) 
$10.000 įmokėti, 140 akrų tabako 
farma su gerais trobesiais ir visa 
reikalinga mašinerija. Visa žemė 
tinkama tabakui auginti. 14 mylių 
nuo "Simcoe, arti Erie ežero. 50 ak
rų patvirtinta (rights). Geros išsi- 
mokojimo sąlygos.

Benzino stotis. 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto 
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, . 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui .labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

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

K • ■ . . ■

15 metų atvira skola 6% % ' 
Dundas - Gladstone

$1.900 įmokėti, inūrinis, 8 kamb., 
2 mod. virtuvės, 2 garažai, gražus 
kiemas 18 iš 166. Kaina $14.900. 
Išeina tik $100 mėnesiui plius 5 
kamb. išnuomavimui.
Bloor • Quebec Ave. - High Park 

$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
rių per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, 
nauja šild. krosnis, prašo $14.900.

3 metų senumo 
Jane - Anette - Warren Park 

$2.000 Įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, privatus įvažiavimas. Savinin
kas Amerikoje. Turi būti parduotas 
greitai!

Annette • Runnymede 
ATSKIRAS — 2 mod. virtuvės. 
2 garažai — gražus kiemas. 9 
kambariai. Kaina $17.900. Tik 
$3.000 įmokėti.

Bungalow
Annette • Runnymede
1 atvira skola 10 metų 

$3.900 įmokėti, mūrinis, 5 gražūs 
kambariai ant pirmo augšto priedo 
3 kamb. atskiras butas, išnuomotas 
už $70 mėnesiui, garažas. Kaina 
$17.900.

Bloor • Indian Rd.
10 metų atvira skola. Atskiras —
11 kamb.
3 virtuvės 
§26.000 — 
skiri įėjimai. Savininkas išvyksta 
į Europą.

— Pajamos $2.400. 
—-2 vonios. Kaina 
$6.000 įmokėti. 2 at-

4 atskiri butai
4 kamb. butas I-me augšte, 4 vo
nios. '4 moderniškos^ virtuvės, 14 
kambarių. Atskiras mūrinis garažas, 
didelis kiemas, 10 metų skola. Pa
jamos S2.500 metams, priedo 4 
kamb. butas savininkui. Ramiame 
Bloor - High Park Ave. rajone. 
Kaina $28.9000 su $10.000 įmokė- 
jimu. . ’

Dupleksas — 11 kambarių.
Bloor — Runnymede

10 metų atvira skola. 4 garažai 
— 2 butai. Kaina $28.900. — 
$9.000 įmokėti.

College - Dovercourf Rd.
$2.900 įmokėti, mūrinis,-8 kamba
riai, 2 mod. virtuvės, 1 atvira sko
la 10 metų. Savininkas pirko. Ge
ra proga pigiai nusipirkti.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

Įstaigos tel. LE. 7-2611 
Namų RO. 6-0105 iki 12 v. nakties.

SĄJUNGOS VISUOTINIO SPORTO 
KLUBU ATSTOVU BEI SPORTO 
DARBUOTOJU SUVAŽIAVIMO 
NUTARIMAI
SALFASS-gos 'suvažiavimas įvyko 

1959 m. lapkrčio 14-15 d.d. Cadillac 
viešbutyje, Rochesteryje, N.Y.

Gausaus suvažiavimo (50 dalyvių) 
metu, prieita išvadų:

1. Nutarta remti SALFASS-gos lei
džiamą laikraštį Sportas.

2. Prieita prie glaudaus visų sporto 
klubų, sporto darbuotojų bei Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komiteto (FAS 
K-tas) bendradarbiavimo.

3. Suvažiavimas džiaugiasi Siaurės 
Amerikos lietuvių vyrų krepšinio rink
tinės išvyka Pietų Amerikon, išgar
sinusia lietuvio vardą tuose kraštuose. 
Suvažiavimas dėkoja Siaurės Ameri
kos lietuvių visuomenei ir organiza
cijoms, išvykos iniciatoriams, sporti
ninkams, įgalinusiems šią kelionę. Iš
skirtinė padėka dosniai finansiškai pa
rėmusiam J. J. Bačiūnui, Amerikos 
Lietuvių Tarybai if Amerikos Lietu
vių Tautinei Sąjungai. Dar stinga pi
nigų išlaidoms apmokėti, dėl to tiki
masi, jog visuomenė ir organizacijos 
atsilieps į kvietimą skolai padengti. 
Suvažiavimo padėka Pietų Amerikos 
lietuviams už tokį nuoširdų mūsų krep
šininkų priėmimą.

4. Suvažiavimas reiškia padėką JAV 
ir Kanados Lietuvių Bendruomenių 
Centro Valdyboms ir kitoms lietuvių 
organizacijoms už materialinę bei mo
raline paramą, lengvinančią sportinę 
veiklą tremtyje.

5. Suvažiavimas dėkoja Rochesterio 
sporto klubui Sakalas už jaukų suva
žiavimo atstovų priėmimą.

6. Suvažiavimas kviečia lietuviškąjį 
jaunimą aktyviau prisidėti prie spor
tinės veiklos, burtis į lietuviškuosius 
sporto klubus, išlaikyti tautinę sąmonę 
lietuviškojo jaunimo tarpe, tyra spor
tine veikla tobulėti bei garsinti lietu
vio vardą tarp svetimųjų.

Rezoliucijų komisija.
AUŠROS ŽINIOS
Pereitą sekmadienio rungtynė 

se Aušros vyrai nugalėjo latvius 
63:50 ir Aušros mergaitės — vy- 
tietes 39:30. Vyru komandoje 
žaidė: A. Buntinas 6, K. Grigaitis 
4, R. Gudas 12, J. Laurinavičius 
2, R. Strimaitis, E. Rigby 14, R. 
Juodikis 1, R. Burdulis 2, A. Jan
kauskas 13 ir R. Juozaitis 9. Mer
gaičių komandoje: A. šapokaitė, 
A. Astrauskaitė 3, A. Gataveckai- 
tė 11, G. Uogentaitė 8, D. Simo
naitytė 9 ir S. Sheepway 8.

Draugiškose rungtynėse jaunu
čiai Aušra Midget nugalėjo Cent
ral YMCA 27:19 ir sužaidė lygio
mis su West End YMCA 33:33. 
Žaidė: A. Žaliauskas, L. Kriščiū
nas, G. Skrinskas, R. Grigas, V. 
Ruseckas, P. Kaizeris, J. Genys, 
R. Astrauskas, R. Juknevičius. 
Reguliarios Church lygos rungty
nės jaunučiams (Juvenile, Midget, 
Bantam ir M. -Bantam) prasidės 
sekančią savaitę.

Šį sekmadienį UNF salėje (Col- 
lege-Spadina) B-C rungtynės: Tri
dents - Andy’s 1 vaL p.p, ir Aušra 
- Latviai 2.30 vai. p.p. ts ,

Aušros priešadventinis,.kąukių 
baliui praėjo su dideliu, pasiseki
mu. Svečių buvo apie 600. Šia 
proga Aušros klubas dėkoja vi-

dų darbą, svečiams už finansinę 
ir moralinę paramą, V. J. Mar
giui, Dunderams ir Beržinskams 
už vertingus fantus loterijai. Se
kantis Aušros parengimas bus 
vasario 6 d. Kanados Sporto Apy
gardos vyrų ir moterų krepšinio 
pirmenybių proga. Vakarą ruoš 
tėvų-rėmėjų bėrelis.

Šachmatų sekcija šį savaitgalį 
pradeda Toronto m. tarpklubines 
rungtynes į kurių eilę įsiregist
ravo ir Aušros B komandos 8 žai
dėjai: V. Petrauskas, V. Gencius, 
P. K. Mačiulaitis, M. Šlepetys, V. 
Rušas, H. Chvedukas, B. Genčius 
ir M. Abromaitis. ;i-'

Šį savaitgalį, gruodžio 6-7 d.d., 
įvyks pirmosios rungtynės. Dar 
nežinoma su kuo ir kur. P.M.

Varžėsi Čikagos 
krepšininkai
Lapkričio 21-22 d.d. Čikagoje 

buvo pradėtas krepšinio sezonas: 
Foster parko salėje įvyko liet, 
krepšinio pirmenybės, kuriose da
lyvavo 6 komandos, kovojusios 
dėl konsulo dr. P. Daužvardžio 
pereinamosios taurės. Meisterio 
vardą laimėjo ASK Lituanica, 
baigmėje įveikusi praėjusių metų 
meisterį LSK Neri 70:64. Be tau
rės laimėtojams atiteko ir $100 
dovana, kurią per ALTS paskyrė 
Juozas Bačiūnas.

Iš viso buvo sužaistos 7 rung
tynės. Pirmąją dieną Baltijos Jū
ra Įveikė Arą 49:47, Neris II — 
Gintarą 65:32, Lituanica — Bal
tijos Jūra 62:39 ir Neris I — Ne
ri II 95:49.

Antrąją dieną Aras nugalėjo 
Gintarą 77:42, Baltijos Jūra — 
Neri II 49:44 (dėl III. vietos) ir 
Lituanica — Neri I 70:64 (dėl 
I vietos). Baigminės rungtynės 
pasižymėjo gyvumu ir Įtampa. 
Jose žaidė 5 pagrindiniai Š. Ame
rikos rinktinės žaidėjai, praėju
sią vasarą gražiai pasirodę P. 
Amerikoje. Trys iš jų: Valaitis, 
Varnas ir Šimkus atstovavo Neri 
ir du — Dirvoms ir Kamaraus
kas — Lituarųcą. Rungtynių pra
džioje pasekmė svyravo tai Vienų 
tai kitų naudai ir tik pirmo kėli-

Dufferin- Glėncair
$2.000 įmokėti, mūro 5 kambarių 
bangaliukas, alyva vandeniu apšil
domas, 2 garažai, šoninis Įvažiavi
mas. Kaina $14.000.

Roncesvalles - High Park Blvd.
$3.000 įmokėti, 10 kambarių, mūro, 
alyva vand. apšild., modren. virtu
vė, 2 garažai. Geros pajamos.

Yonge - Eglinton
$4.000 įmokėti, 5 kambarių mūro 
bangaliukas. modern, virtuvė. Aly
va apšildomas, garažas. Skubus ir 
geras pirkimas. Prašoma $14.000.

Bloor - Ossington 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių. 2 augš
tų, mūro, alyva naujas šildymo pe
čius, atskiras, 2 garažai ir sklypas 
10 mašinų pastatymo vieta 
Bloor gatvės. Kaina $18.000.

prie

Jane - Bloor
S5.000 įmokėti. 2 augštų, 7 kamba
rių, mūro, atskiras, naujas moder
nus alyvos apšildymas, moderni vir
tuvė, viduje labai švarūs kambariai, 
garažas, šoninis platus Įvažiavimas.

Bloor • Dufferin
$5.000 Įmokėti, 2 augs tų. 6 kamb., 
modemiškos 2 virtuvės, dideli gra
žūs kambariai, prie gero susisieki
mo ir apsipirkimo.

Indian Rd. • Bloor
$5.000 Įmokėti, 12 kambarių, atski
ras, mūro, modern. 3 virtuvės ir vo
nios. 2 garažai, geras Įvažiavimas, 
vand. alyva apšildomas.

Bathurst • St. Clair
$6.000 Įmokėti, 8 kambarių, atskiras 
mūro, gražių rauplėtų plytų. 2 mod. 
virtuvės, geros išmieros kambariai, 
visai atskiri įėjimai, garažas, platus 
įvažiavimas, prie pat St. Clair gt.

Eglinton - Querme Rd. 
$6.000 Įmokėti, atskiras. 2 augštų 
mūro, 7 kambarių, vand. alyva ap
šildomas, kambariai dideli, garažas 

-šoninis platus 9 pėdų įvažiavimas. 
Raina $17.000.

Bathurst - Laurence 
$7.000 Įmokėti, 6 kambarių, gražių 
plytų bangaliukas, mod. virtuvė, 
rūsys visai baigtas — 3 kambariai. 

r2 mūro garažai, prie gero susisie
kimo.

Dundas - Claremont 
S900 įmokėti, naujai atremontuotas 
mūrinis, 6 kambarių namas su 
dviem virtuvėm. Kaina $11.900.

Annette - Runnymede 
$1.900 Įmokėti, mūrinis atskiras na
mas, 8 nepereinami kambariai ir 
apšildoma veranda, vandeniu šildy
mas. dvigubas garažas. Pilna kaina 
$16.900.

Jane - Scarlet Rd.
3 metų senumo — dupleksas 

S16.300 pilna kaina, 2 butai po 3 
kambarius. 2 moderniškos virtuvės, 
2 prausyklos, privatus įvažiavimas.

Jane - Annette 
Dupleksas — 10 kambarių 

$4.000 Įmokėti. Mūrinis, atskiras 
pastatas dviejų atskirų butų. Pilna 
kaina S22.90.

Royal York Rd. - Dundas 
Dupleksas — 5 metų senumo 

$5.000 Įmokėti, moderniškas mūri
nis pastatas iš dviejų didelių butų 
po 5 kambarius. Dvigubas pristaty
tas garažas, augštas ir erdvus rū
sys. Kiekvienas butas dabar nuo
mojamas po $150 mėnesiui. Labai 
arti apsipirkimo centro, gražiame 
Kingsway rajone.

Riverside Dr. - Bloor 
$10.000 Įmokėti, mūrinis 8 didelių 
kambarių, dviejų augštų su centri
niu įėjimu namas, 3 prausyklos, 2 
virtuvės, pristatytas apšildomas ga
ražas. 280 pėdų sklypas atšlaitėje 
su labai puikiu vaizdu į Humber 
upės pusę. Namas, kurį įsigijus ne
bereikės galvoti apie kilnojimąsi.

Bloor • Jane 
$6.000 įmokėti, puikus 7 kambarių 
rupių plytų atskiras namas, moder
niška didelė virtuvė, 4 dalių nauja 
prausykla su spalvotomis plytelė
mis, ąžuolo vidaus įrengimai, kili
mais išklotas pirmas augštas ir laip
tai, vandens apšildymas, 10 pėdų 
įvažiavimas, garažas. Labai arti 
Bloor gatvės. Parduodamas dėl sky
rybų, tad pasinaudokite reta proga.

Bloor - Royal York Rd. 
Bangalovas

$3.900 Įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
su pristatytu garažu ir puikiai 
įrengtu pasilinksminimams kamba
riu rūsyje su atskira prausykla. 
Randasi idealioje vietoje tarp me
džiais apaugusių, gėlėmis ir gyva
tvorėmis puošiančių rezidencijų. 
Kaina $16.900.

Mes turime dideli pasirinkimą 
bangalovų vienai šeimai arba su 
Įrengtais butais rūsiuose nuomavi
mui, netolimuose vakarų Toronto 
giemiesčinose. Labai prieinami 

okėjimai ir patogios išsimokėji- 
ilvgos vienais valdiškais NHA

Nr. 40 (517>

U1O
tė 3 taškų pirmavimą ir jį laimė
jo 31:28. Po pertraukos Lituani- 
cai pradėjo fedLz cc™ “t! 
muose ir ji išlaikė pirmavimą iki 
rungtynių pabaigos.

Laimėtojai žaidė: Kaunas 14, 
Kanapackis 19, Bosnauskas 14, 
Puodžiūnas, Dirvoms 7, Kama
rauskas 10, Stukas 6; Neries: 
Varnas 25, Žvinakis 17, Šimkus 
6, Valaitis 12, A. Barkus 2, Kar- 
sas 2, Al. Barkus.

šiose pirmenybėse daugiausia 
taškų per vienas rungtynes pa
siekė Neries I komandos žaidė
jas Varnas — 28. Jis taip pat tu
rėjo ir augščiausiąjį taškų vidur
kį — 26.5. Antroje vietoje ėjo 
kitas Neries I žaidėjas — Žvina
kis su 20.5 taškais.

Komandos žaidynėse išsirikia
vo tokia tvarka: 1. Lituanica, 2. 
Neris I, 3. Baltijos Jūra, 4. Ne
ris II, 5. Aras, 6. Gintaras.

Prieš baigmines rungtynes įvy
ko oficialioji dalis, kurios metu 
buvo įteiktos š. Amerikos Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungos pa
skirta lentelė su atatinkamu įra
šu dideliam krepšinio išvykos į 
P. Ameriką rėmėjui Juozui Ba
čiūnui. Ją perdavė tos išvykos 
vadovas Valdas Adamkavičius. J. 
Bačiūnas taip pat tarė sveikinimo 
žodį sportininkams, čia pat buvo 
įteikta Kanados Lietuvių Dienų 
Hamiltone rengėjų dovana jos 
metu įvykusio krepšinio JAV -- 
Kanados lietuvių rinktinių susi
tikimo geriausiam žaidėjui — 
Neries atstovui Jonui Rimui Va
laičiui. Dovaną perdavė ir žodi 
tarė LB Čikagos apyg. pirm. J. Ja
saitis. Oficialiąją dali pravedė 
P. Petrutis. Pirmenybes stebėjo 
apie 300 žiūrovų. Jų pravedimu 
rūpinosi ASK Lituanica.

E. Sulaitis.

riau sektis med
ikė pirmavimą iki
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527 Bloor St. W.
Scarlett Rd. • Jane 

$2.000 įmokėti, visai nauji 6 kamb. 
mūriniai namai, 2 vonios, pusiau 
baigti kamb. rūsyje, kvadratinis 
planas, privatus įvažiavimas, 20 
metų skola.

Rexdale rajone 
$3-4.000 įmokėti, 6 ir 7 kamb. visai 
nauji bangalovai, kvadratinis pla
nas, garažas su privačiu įvažiavimu, 
25 metų NHA skola.

. Evelyn Ave. • Annette
$3.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas. Kvadratinis planas, 
3 virtuvės, 3 vonios, vand. alyva šil
domas, platus įvažiavimas.

Windermere Ave. • Bloor 
$4.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
garažas su plačiu įvažiaivmu, namas 
be skolų.

Jane • Bloor
$5.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyva šildomas, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

Indian Rd. - Bloor
.$5.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
puikus mūrinis namas. 2 vonios, 3 
virtuvės, vand. alyva šildomas, kam
barys rūsyje, garažas su plačiu įva
žiavimu, viena skola likučiui 10- 
čiai metų.

Westminster - Roncesvalles 
$5.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
vand. alyva šildomas, 3 virtuvės, 
garažas, skubus pardavimas.

Bloor • Swansea
$6.500 Įmokėti, 6 metų senumo 
puikus bangalovas, pusiau baigtas 
kamb. rūsyje, garažas su privačiu 
įvažiavimu, 20 metų atvira skola,

Bloor • Runnymede
$7.000 Įmokėti, 7 kamb. šiurkščių 
plytų atskiras namas, kvadratinis 
planas, vand. alyva šildomas, mo
demus viduje, dvigubas garažas, 
arti Bloor, viena skola likučiui 10- 
čiai metų, turi būti parduotas.

Evelyn Gres. - Bloor
$7.000 Įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas. 
Vand. alyva šildomas, garažas su 
privačiu įvaž., namas bę skolų.

Runnymede - Bloor 
$7-8.000 Įmokėti, 11 .kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas - 
dupleksas, modernus viduje, vand. 
alyva šildomas, viena skola 10-čiai 
metų. - 3 —

Jane • Annette
$8.000 įmokėti, 14 kamb. — triplek- 
sas, vand. lay va šildomas, 3 metų 
senumo, gauna $340 nuomos mė
nesiui, šeimininkas išvyksta.

Rusholme Road
$8.000 Įmokėti, 16 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildo-. 
mas, 2 vonios, 3 mod. virtuvės, 
vand. alyva šildomas, didžiulis skly
pas, dvigubas garažas, namas be 
skolų. ; • '

P. KER BERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

Aiškėja nešvarūs darbeliai

Miško medžiaga - Fanera - Maldingai

Nė vienas užsakymas nėra per didelis ar per mažas.

© SPECIALI MEDŽIAGA NAMŲ REMONTUI.
9 VISKAS MEDŽIO DARBAMS.

• NEPARUOŠTA AR PARUOŠTA MEDŽIAGA.

SPECIALIAI GRUODŽIO MĖN.I
• /

1x12 MELSVOJI EGLĖ 1 E - 
SAUSAI SUKRAUTA »J C. pCOO

JOHN B. SMITH and SONS LTD.
22 ST. HELENS prie Dundas gatvės. TEL. LE. 4-9293

Joseph A. PE TE R S Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Bloor - Jane

$5.000 Įmokėti," atskiras 7 didelių 
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai metų. Labai arti 
Bloor.

Bloor • Gladstone
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
2 minutės iki Bloor.

St. Clair - Oakwood
$2.500 Įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

$2.000 Įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

Bloor • High Park
$5.000 Įmokėti, atskiras gorų plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

buvo imama $3. Tačiau, įsikišus 
valdžios įstaigoms, šis ‘vaistas” 
jau prieš kiek laiko buvo išimtas^ 
iš rinkos.

“Geritol”, kuris yra dar ir šiuo 
metu reklamuojamas, AMA (gy
dytojų draugijos) tarpe nebeturi' 
pripažinimo, nes jame yra 12% 
alkoholio. Už šio vyno stiprumo 
vaisto buteliuką imama $2.98,- 
kai panašus televizijoje nerekla
muojamas skystis, kainuoją. tik' 
$1.70. Kai patiriama, rieh tik? 
“Geritol” reklamai televizijoje: 
per metus išleidžiama apie 3 mi
lijonus dolerių, kuriuos, savaime 
aišku, turi sudėti televizijos žiūro
vai — tų vaistų vartotojai.

Ir kurgi tie televizijos nuvarė 
ginti žiūrovai^i atsispirs, tokiai, su-» 
maniai reklamiškai pagundai, ku
ri taip Įtikinančiai perša “Geri
tol”: “Per trumpą laiką gausi tai; 
ką apytikriai gautumei iš kraują 
transfūzijos — tavo paties tipo in 
sudėties naujai atgimusias, gerai' 
veikiančias sveikas kraujo iąste-

Šalia žiūrovų mulkinimo sure
žisuotais klausimais - atsakymais, 
tų programų savininkai reklama
vę visokius vaistus ir panašius i 
juos dalykus, kurie toli gražu 
nebuvę tokie vertingi. Spaudos 
komentatorius Jack Anderson sa
vo straipsnyje taip pat kvietė at
kreipti dėmėsi ne vien tik i suk
tus programų vedėjus ar daly
vius, bet ir i tai — koki pelną pa
darė vaistų kompanijos, rėmusios 
”21” programą savais skelbimais.

Tų savaičių laikotarpyje, kada 
“21” programoje žiūrovus mulki
no Van Doren, “Geritol” vaisto 
prieš “nuvargusi” kraują parei
kalavimas pakilo 20%, “Somi- 
nex”, kuris užtikrinąs “100% 
saugų miegą”, prekybą padidinęs 
net 70%. Taip pat reklamose bu
vo minimas ir RDX — vaistas nuo 
nutukimo, kuris, kaip kongreso 
narys Blatnik jau anksčiau išaiš
kino, yra padarytas iš nugriebto les, pilnas gyvybiškumo ir hemo^ 
pieno, pridedant kiek citrinos, globino. Tai gausi su pirmu ,“Gė^' 
Šio vaisto vieno butelio paganu- ritol” šaukštif’. 
nimas atsiėjęs 7 centai, o už ji ~ *

Paskutiniu metu vis plačiau 
dienos švieson išeina nešvarūs : 
darbeliai kaikurių televizijos 
klausimų-atsakymų programų ve
dėjų, o taip pat ir tų programų 
dalyvių, šis klausimas paskuti
niais mėnesiais pasidarė toks ak
tualus, jog juo susidomėjo ir JAV 
kongresas, tam reikalui tyrinėti 
paskirdamas net specialų komite
tą. Komitetas jau atidengė daug 
nešvarių dalykų. Krašto gyvento
jus stebina kaikurių žymių žmo
nių menka moralė, intencijos ap
gauti gyventojų mases.

Neseniai buvo atidengta pa
slaptis, kokiu būdu laimėjo $129. 
000 “genijus” — 33 metų am
žiaus anglų kalbos instruktorius 
Kolumbijos universitete Charles 
Van Doren. Jis kongreso komite
tui prisipažino, kad jis, kaip ir 
ankstesnieji liudininkai, gavęs 
klausimus bei atsakymus iš anks
to — prieš einant į “21“ televizi
jos programas. Van Doren sakė
si pradžioje norėjęs rizikuoti i 
klausimus atsakinėti savo jėgo
mis, tačiau programos savininkas 
Friedman jam paaiškinęs, jog tai 
būtų beviltiškas dalykas. Be to, 
Friedman ji nuraminęs, sakyda
mas, kad tokios rūšies progra
mos yra tik vaidinimas ir niekas 
į tai nekreipia didesnio dėmesio 
— pakanka, jog žiūrovai jomis 
domisi ir firmos duoda brangius 
skelbimus.

Kadangi Van Doren yra kilęs 
iš inteligentiškos šeimos ir pats 
buvo gerokai išsilavinęs žmogus, 
tad daug kas įtikėjo, kad jis tikrai 
žino atsakymus į visus klausimus 
ir tokiu būdu per trumpą laiką 
pasidarė dideliu herojumi. Pra
džioje jis jausdavęs dideli sąži
nės prikaišiojimą, bet vėliau — 
apsipratęs su ta mintimi ir kitų 
spiriamas apgaudinėjo žiūrovus.

Tačiau po šio savo darbo, kai 
buvo prispirtas pralaimėti vienai 
moteriai (kai nežinojo, kas yra 
Belgijos karalius), jis vistiek šir
dyje jautęsis negerai, bet tada 
jau nebuvę kelio atgal.

Jis kartą net pamelavo teismui, 
klausiamas dėl “21” programos 
tikrumo. Po prisipažinimo kon
greso komitetui Van Doren pa
reiškęs, kad dabar jam ant širdies 
ramiau pasidarę. Prisipažinimas 
jam daug kainavęs — visų pirma 
$50.000 metuose tarnybą NBC te
levizijoje, kur jis dirbo kaip ko
mentatorius (turėjo 5 min. ap
žvalgą savaitėje) ir mokytojo vie
tą Kolumbijos universitete.

Taip pat panašių prisipažinimų 
padarė ir daugiau garsių žmonių'. 
Jų tarpe ir žymusis orkestro ve
dėjas Xavier Cugat. Jis taip pat 
patvirtino, kad buvo aprūpintas 
iš anksto atsakymais “$64.000 
Challenge” televizijos programo
je. Už savo vaidybą jis ten gavęs 
$16.000. Cugat, kaip ir daugelis 
kitų, teisinosi, jog jis tuo nieko 
nenuskriaudęs ir nesijaučiąs nusi
dėjęs įstatymams. Tai daugiau bu
vusi pramoga žiūrovams ir gali
mybė save išreklamuoti.

Be to, paaiškėjo, kad nemaža 
garsių žmonių atsisakė pagundų 
lengvai uždirbti pinigų ir kartu 
tapti nemirštančiais genijais. Vie
nu iš tokių buvo amerikiečiu dra
mos aktorius Orson Welles, ku
riam sukčiai siūlė laimėti mažiau
sia $150.000, tačiau iš jo buvo 
sulauktas neigiamas atsakymas.

Edvardas-Sulaitis

Ken WILES
REALTOR LTD

Telefonas LE. 7-3173

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo • pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
agentas y (vjc) BUTRIMAS

Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood. 
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.

GEO. HUNT REAL ESTATE 
128 Hurontario Str. 
Collingwood, Ont.

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.)

Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte. 
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas. 

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

Geoffrey • Roncesvalles 
$7-8.000 įmok., atsk. 10 kamb., la
bai patogus, nes yra: 4 kamb. jr vo
nia pirmam augšte, 4 kamb ir vo
nia antram, 2 kamb. ir vonia tre
čiam augšte. Dideli kamb., vand. 
alyva Šud., 4 garažai, be to, tik 
vienas morgičius 10-čiai metų.

Indian Rd. - Annette 
Pomirtinis pardavimas. 9 kamb., 
mūr., atsk., vand. aylva šild. Skly-

Galley - Roncesvalles 
$1.000 įmok., 9 kamb. mūr., 2 vo
nios, naujas šild., vieta garažui ir 
vienas 10-čiai metų atv. morgičius.

Mimico Ave. - Lakeshore 
$2.500 Įmok., mūr. 6 kamb., 2 virt., 
naujai išdekoruotas, garažas ir šo
ninis įvaž. Prašo $15.900.

Indian Rd. - Bloor — 
$3.000 įmok., 9 kamb. mūr., 3 virt., 
2 vonios, naujas šild., visas išnuo
motas, arti Bloor.

žemės sklypas 
$7.000 prašoma kaina, sklypas 50 iš 
172. Yra vanduo, elektra, sūrai ir 
Lt, randasi Jane-Wilson rajone. Pa
skubėkit! >!

NEPAPRASTA INVESTACIJA
Garažas, gazolino stotis, krautuvė ir 3 butų mūrinis nanias, 

' tikrai geras pirkinys, didelės pajamos, žema kaina; įmo-
kėjimas $10-15.000. Suinteresuoti šiuo bizniu skambin
kite mums. 1 “

PARDUODAMI MORGIČIAI
Jei norite saugiai investuoti savo pinigus ir gauti gerą 

. nuošimtį, skambinkite muihs. Mes turime Įvairių-morgi-
čių pardavimui. % J r ' 4 ; : . ; LlldU

Kreipkitės B. SERČAllTlS, ĖRJ. 
' Tel. LE. 4-9211 r -

EXTRA Realty Limited-
989 Bloor S. W. ir 758 Dovercourf Rd.

J. KUDABA
mo 
mo

1159 ST. CLAIR AVE. WEST
Įsi. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105

S. KEKSTAS
2336 BLOOR ST. W. 

įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namu tel. BE. 3-1372

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi
me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

rinkimui su $2.500 Įmok., 20 
išsimokėjimui. Skubėkit’^ 
patį gražiausią!.

į. Skambinkite tuojau
LL 7-3173 arba RO. 6-0417

S. JOKŪBAITIS



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI ? MJSL.

V. VASIS 
tEAL ESTATE 4 
ST Telefonas LE. 1-4605 
gyvėsumų namtfe biznių, žemės statyboms, 
patarnavimui skambinti: 
UXE. 1-4605, namų LE. 5-7199.

Skaitytojų laiškai
▼I LD Org. Komitetas

savo pelno paskirstyme pamiršo mūsų 
svarbiausius tautinius reikalus — ne-

? nieko nei Saip< 
Fondui, nei liet

nei

BE. 3-32833269 BLOOR ST. W., TORONTO

BLOOR 6 POINTS; $18pilna kaina, 6 kambarių, geltonų plytų, nau-- 
jas modernus bungalow. 1300 kvadratinių pėdų, šviesūs dideli kambariai, 
alyva apšildomas. Privatus įvažiavimas ir garažas, arti susisiekimo ir apsi
pirkimo. Išsimokėjimui 25 metai 6% po $83.40 mėnesui. Apžiūrėti galima 
betkuriuo laiku. »

BLOOR • GLADSTONE; $19.700, 8 kambarių, gražių plytų, atskiras na- 
. mas. Nepereinami kambariai, karšto vandens alyva šildymas. 2 virtuvės, 
2 saulės kambariai ir 2 automobiliams garažas. Išsimokėjimui' atvira 
skola.
BLOOR 6 POINS. $4.000 jmokėje galėsite užimti šį 6 kambarių, naują ,— 
modernų, bungalow; 3 dideli miegami, šviesi - moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas. Privatus įvažiavimas ir vienam automobiliui garažas. Arti su
sisiekimo ir krautuvių. Išsimokėjimui geros, 10-čiai arba 20-čiai metų są- 
lygos. , ; '-. ų

SHOKTILL and HODGKINS LTD. REALTORS firma yra pasižymėjusi ge
resnių namų pasirinkimu su geresnėmis išmokėjimo sąlygomis.

Dėl šių ir kitų nuosavybių norėdami pirkti ar parduoti skambinkite 
GEO KARALIUI. Telefonai: įstaigos BE. 3-3263, namų LE. 2-8146.

B-nės vaidybai reikėtų apie tai rimtai 
pagalvoti. Iš Hamiltono siųsti $500 Ra
šytojų D-jai į Čikagą literatūras pre
mijai vargu ar pateisinama. Šių. premi
jų yra jau bent kelios ir, atrodo, pilnai 
jų užtektų. Žymiai tiksliau būtų pre
mijuoti knygų uoliausius platintojus. 
Pagaliau gi Čikagoje ir JAV yra tiek 
daug hr turtingų lietuvių ir organiza
cijų, jog čia Hamiltonui persistengti 
ggl ir nereikėjo. Pagaliau, jeigu pa
skyrė klebonijos statybai, nereikejo 
užmiršti ir Lietuvių Namų. Tai dar 
vienas faktas, kiek dabartinei B-nės 
vaidybai- ir Org. K-tui rūpi Hamiltono 
kolonijos vieningumas! Sk. SL

; Atitaisymas
Dr. A. Mustekio straipsnyje 

“Kuklumas ir pretenzijos” “TŽ” 
Nr. 47, XI. 19, išspausdinta:

“Idealo nevalia atsisakyti ir jo 
reikia siekti, tačiau kalbant, pvz., 
apie “nuosmuki”, pirmiausia rei
kėtų žinoti, kada ir kokioj vietoj 
buvo “nuosmukis”.

Autoriaus buvo parašyta “ne- 
nupsmūkis”. Dėl korektūros klai
dos redakcija labai atsiprašo.

• Vardan tiesos 1
Ne pirmos jaunystes mokytoja 

aiškina vaikams žmogaus galvos 
sudėtį. Petrukas gaudo muses ir 
nesiklausė. Mokytoja, tai paste
bėjusi,;jb užklausė: ■■

— Apie ką kalbėjau?
— Apte galvą.
— Gerai, bet išvardink galvos 

dalis, <— ir, norėdama jam pa
lengvinti, parodė savo nosį, klaus
dama. — Kas čia?

— Nosis.
— O žemiau nosies kas?
— Ūsai, panele, mokytoja.

Gera klausa
Žmona pasakoja vyrai:
— Girdžiu, kažkas vaikščioja 

spintoje. Atidariau, gi. mano ke
puraitės ir suknelės beeinančias 
iš mados ...

Evangeliškas patarimas
Motina skundžiasi, kad nega

linti rasti'pirštinių. Vaikutis pa
taria: > ...

— Mama, pamėgink ieškoti 
Biblijoje.. Tėtis ir tu sakai ki
tiems, kad ten: galima visko rasti.

— Kai mudu susituoksime, aš 
pašvęsto tau visą sava gyveni
mą, — sako Įsimylėjęs jaunuolis.

— Geriau, kad pašvęstum dar
bui, o maę atneštom tik užmo- 
kesnį... — atsake praktiškakesnį... 
mergina.

— Vadinasi vedei našlę?
— Taigi, vedžiau.
— Ar ji neap^dlestauja sa

vo mirusio vyro’. •- .-
— Ji tai ne, bet aš tai gailiuo

si, kad jis' mirė.... S * ; . /»

Ką tu’sugalvotai, girdyti 
karvę vynu?:— klausia vienas gir
tuoklio ūkininko. ' /

— Tiriu, ar pienas neišeis ge
resnis. Mat, daktaras įsakė man 
gerti, tik pieną, o žinai, pienas 
tai vis pienas . . ? . x ■

La&ai keičiasi
1. Maži berniukai-mėgsta ka-

• V * •*

Fort William, Port Arthur, QrL

.  ..i >ii. ..i! i y*—, y ■     
Nauja Lietuviška Valykla

Lenard9s Cleaners
9SS Cottage St. TeL LE. 1-5166

PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. 
Darbo valandos: 8 vai ryto — 7 vai vak. 
šeštadieniais •- 8 vai ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L, LEVECKIS

PRANO BARAUSKO
Draudimų agentūra

’ Visų rūšių draudimai.
/ TELEFONAS

arba RO. 6-0832
k 49 Camee Cres., Toronto 9, On t

CONSUMERS' GAS CO.

MORKIS Antanas
Real Estate and Business Broker

1077 Bloor St. W.# prie Dufferin St. 
LE. 4-8459, LE. 4-8150. Namij BE. 3-5996
WESTMINSTER • RONCESV ALLES
$7.000 Įmokėti, geras iš lauko ir vidaus atskiras namas. 8 didelį ir šviesūs 

kambariai, didelis laukiamasis, 2 modernios virtuvės ir 2 vonios, vande
niu alyva Šild., didelis kiemas ir 2 garažai. Kaina apie $21.900.

RUSHOLME • BLOOR
$4.000 Įmokėti, dupleksas, 9 kamb., alyva apšnd. Naujai atremontuotas, 

didelis kiemas,, 2 garažai, 10 metų morgičkis. Kaina S1&500.

RONCESVALLES - DUNDAS
$1.000 Įmokėti, atskiras. 6 iamb., išilginis koridorius, 2 virtuvės, alyva 

apšildomas. Kaina $11.900.

KOTELIS - KABINOS - MOTELIS
$10.000 įmokėti, prie Simcoe ežero, 39 mylios nuo Toronto prie Keswick. 

200 pėdų ežero kranto <$1-00 už pėdą), 8 sklypai; hotelis iš 17 miegamų
jų, 5 vonios; 130 žmonių valgykla, didelė seklyčia; snack baras, didelė 
virtuvė; 6 vienetų motelis; 11 kabinų, 7 vonios; gyvenamas 7 kamb. dvie
jų augštų namas su modernia virtuve ir vonios kambariu. Kitas namas 
tarnautojams, 4 miegami kambariai. Garažas. Turtingas inventorius: 
indaų šaldytuvai, patalynės ir t.t. Smėlio — negili ežero pakrantė, žu
vinga vieta, didelių medžių sodas. Tai puiki ir gero vardo vasarvietė. 
Pardtioda-dė^^eiratvėS-’Vienas 15 metxr morgičius. Kaina1 apie $45.000. 
Kas interesuojasi tokiu bizniu, nepraleiskite progos!

SKLYPAI PRIE EŽERO
Lietuviams d?.r parduodama žemesne kaina pradedant $600 už 100 pėdxi 

fronto. Sklypai Kaškelio-Preikšaičio subdivizijoje prie Simcoe ežero 
Keswick. Verta dar prieš Kalėdas užpirkti prie ežero ir arčiausiai prie 
Toronto, tik 41 mylia, gražioj vietoj esamus sklypus.

Ruošia partizani- | WINDSOR, Ollt. 
niam karui r 1 R _ / .i Bendruomenes visuotinis susi- 

Neseniai pasibaigė \4 savaites rinkimas šaukiamas ši sekmadie- 
uztrukę amerikiečiu kariuomenės j <? „„fl „specialių dalinių partizaninio ka- n>; g™^'° 6cd ' 3 b™a‘ų 
ro manevrai Vokietijos Alpių pa- saleje, 2520 Seminole St. Dieno- 
pėdėje. Juose dalyvavo nemažai i tvarkeje tarpe kitų bus: apylinkes 
batalijonu specialiai treniruotu I Y:bos. * revizijos komisijos prane- 
karių, išmokytų gyventi atvirai10*1- diskusijos del pranešimų, 
me ore visokiausiose oro sąlygo-' naujos valdybos ir rev. kom. rin
se, pėsčiomis sukarti didelius at- i kiniai, -sumanymai ir Irt. Apylin- 
stumus ir dar mažai teturint kvieaa vwus nanus
maisto.

šitų specialiu daliniu kareiviu 
nvMKilWK Vra Tw> nZ *"-y- ** »uMiMuuiua»nežiūrint dalyvaujančiu skaičiaus, ruošiami taip;, kad galėtų kovoti J J • ■
pavieniui. Jie ruošiami kaip pi- Pasiklausykime per CBE radi- 
jonieriai, ryšių ir sanitarinės tar- jo stoti “Traditonal Echoes” pro- 
nybų karai. Manevrų metu šie gramos, kuri dabar transliuoja- 
‘partizanai” .turėjo' uždavinius ma nuo 10.30 vai. iki 11 vai. iš ry- 
“užpulti” karinius transportus, Į to kiekvieną šeštadieni, šios prog- 
“susprogdinti”' tiltus ir visaip ramos metu yra duodama laikas 
stengtis sukliudyti medžiagų tie- nuo laiko ir lietuviškos muzikos 
kūną. -- - v i bei dainų. ' P. J.

, susirinkime dalyvauti. Nesant 
' kvorumo 3 vai. p.p., už valandos, 
t.y. 4 vai. p.p., susirinkimas Įvyks

Seniai bebuvo žinių iš mūsų 
padangės. Atostogavome.

Spalio mėn. Įvyko KLB mūsų 
apylinkės pirmasis susirinkimas 
pp. Jokubauskų bute. Ten ap
žvelgta mūsų šių metų veikla. Pa
vasario parengimas davė pajamų 
$32,75.

Rinkiminę komisiją i KLB Kr. 
Tarybą sudarė: mokyt. L. Radze
vičienė, pirm., nariai A. Kamins- 

■:kiėnė ir J. Špokauskas. Talkinin
kavo H. Poškus, Tvarijonavičius, 
V. Radauskas, J. Škėma ir kt. 
atstovaudami dirbančius miškų 
kempėse. Tad pirmą kartą KLB raip pat uaoar uarome ruue- 
Kr. Tarybos rinkimuose dalyva- ninę rinkliavą seneliams, ligo- 
vo didesnis skaičius iš tolimųjų niams Vokietijoje Kalėdų šven-

• plotų. čių proga ir Vasario 16 gimnazi-
| K. Kaminskas su žmona ir tri- jai remti.
mis vaikais pardavė savo bizni, ” —

‘namus ir išvyko i N. Zelandiją. $48, J. Škėma $36. Nuoširdžiai 
Šiame krašte buvo atsiekęs labai dėkojame rinkėjams ir maloniai 
daug. Jis čia gavo darbą priva- prašome visų, kas kiek gali, pa
čioj Įmonėj Plumbing and Heat-! 
ing Čo. Išmoko tą darbą, išlaikė 
dvejopus egzaminus reikiamus 
specialybei Įgyti. Prieš 3 metus 
pradėjo savistovų biznį Charlie’s 
Plumbing and Heating Co. vardu. 
Dirbo labai daug. Jau turėjo savo 
krautuvę, didelius namus. Pas ji 
nuolat dirbo 5 darbininkai su 5 
mašinomis, sekretorius, krautu
vės vedėjas- Artėjant rudeniui 
pardavė viską ir su šeima išvyko 
i N. Zelandiją, i Auckland. Ten 
jau nupirkę namus, vaikai eina 

I mokyklon. Tikim, kad jam ir ten 
'pasiseks gerai susitvarkyti.

K. Kaminskas buvo Įruošęs čia 
pirmojo savo namo rūsyje gana 
gražią ir patogią salę, kurioje 
mes galėdavome daryti apylinkės 
susirinkimus. Jie visada buvo 
jautrūs lietuvių reikalams, o ypa
tingai A. Kaminskienė. Ji visada 
ir visur savo darbu ir rūpesčiu 
buvo geras talkininkas. Tikrai 
buvo gaila skirtis. Lietuviai su
ruošė išleistuves ir atminimui 
Įteikė dovaną — lietuvišką dirbi
ni — albumą.

P. Ramonas 1958 m. vedė ame
rikietę ir čia nusipirko namus.

P. Paukštys vedė torontiškę. 
Įsigijo namus.

Mr. McKinnon ir gail. sės. Stel
la Giedraitytė Įsigijo gražius, nau
jus namus. Visos trys šeimos susi
laukė dukrų.

Bruno Kalibatas, televizijos ir 
radijo taisymų Įstaigos savinin
kas, susilaukė ketvirtoje šeimos 
prieauglio — sūnaus.

Nuoširdžiai sveikiname visas 
keturias šeimas ir linkime jiems 
geriausios sėkmės auginant jau-

Reakanie solidarumo mokestį 
už 1959 m. Jau dauguma yra už
simokėję. Visi, kurie dar nespėjo, 
labai prašomi užsimokėti. Tie du 
doleriai metinio mokesčio yra ne
daug, bet visų bendras reikalas ir 
labai svarbus. Šįmet gana rūpes
tingai moka ir miškuose dirbą. 
P. Krapaitis užsimokėjo pats ir 
dar iš kitų 13 žmonių surinko. 
Jam didelis lietuviškas ačiū. J. 
Zigmantas žadėjo nepasiduoti, 
dar daugiau surinkti. Džiaugia^ 
mės tuo ir laukiame jo darbų.

Taip pat dabar darome rude-

domėtis lėlytėm, © mergaitės ka- 
retvėlfais. ••.

■„ 2. Po keleto vedybinio gyveni
mo metų vyras, žiūrėdamas Į žmo
ną, jos nemato j o žmona — visai 
nežiūrėdama r vyrą mato ji kiau
rai.
' 3. Moteriai 100 metų sulaukti 

sunkiau negu vyrui, -nes moteris 
prie kaikurių metų stabteli kiek 
ilgiau .

4. — Kiek tamstai metu?
— 95.

i — Ir visą gyvenimą tamsta pra
gyvenai šiame kaime?

— Dar ne visą . ..
5. — Tai ponios vyras mirė?
— Prieš savaitę palaidojau sa-

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS—1

'ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
' "GURNEY” — gazb ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Dttedama iM 5 metų išsimokėjimui. - - Visą rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co»
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. - TEL. BO. 64623

Lietuviai savininkai ZALECKIAI . ' 
Pas . mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

gazo ir alyvos. VĄNDENS TANKAI — "azo

ŽUKLAVIMO
ir Įvairius kitos SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik:

J. Beržinskas
niams Vokietijoje Kalėdų šven
čių proga ir Vasario 16 gimnazi-

P. Tvarijanavičius jau surinko

aukoti tam svarbiam reikalui.
Šią vasarą čia daug lietuvių 

sirgo bei buvo susižeidė miško 
darbuose. Visi pasveiko. Dabar 
dar yra A. Savickas St. Joseph's 
ligoninėje, Port Arthure. Jau 
apie mėnesi jis ten gydosi. Al
bertas Broumanas jau išėjo iš li
goninės ir grižo, i stovyklą. P.

cijos, jau gerėja. Visiems linkime 
geriausios sveikatos.

Leo Druktenio uošvis p. Kuz- 
nik staiga mirė ir praeitą šešta
dieni palaidotas. Leo Drukteniui 
su žmona ir visai šeimai reiškia
me gilią užuojautą.:

Juozas Straupys tragiškai mirė. 
Jis palaidotas prieš 2 sav. Port 
Arthur, Ont., katalikų kapinėse 
dalyvaujant lietuviams ir Father 
Bathurst šv. Andriejaus bažny
čios klebonui. Sekančią savaitę 
apylinkės lietuviai užprašys at
laikyti šv. Mišias už jo vėlę.

Visuotinis apylinkės susirinki
mas ir pobūvis Įvyko lapkričio 8 
d. Išrinkta valdyba. Prašėme at
stovus iš kiekvienos stovyklos 
bendradarbiauti su mumis čia. 
Nutarta sekančiais metais ruošti 
parodą vėl, kuri Įvyks rugpjūčio 
pradžioj. Tad iš anksto- visus pra
šome prisidėti prie to darbo.

Mokyt L. Radzevičienė, 274 
Argyle St., Port Arthur, Ont., te- 
lef. 47185, yra sutikusi tarpinin
kauti siuntinių siuntimui Į Lietu
vą iš Londono^ Anglijos, lietuviš
kų siuntimo kompanijų.

Manau, toks siuntimo būdas 
yra tikrai geras. Jau pati siunčiau 
tuo keliu 4 siuntinius. Esu paten-

turn?
— A>pie tai dar anksti kalbėti 

Ateik tamsta po mėnesio.

Paieškojimai
RuRriai Stasys ir Ona ieškomi 

pažįstamų iš Lietuvos. Atsiliepti 
ar žiną apie juos pranešti: Savic
kienė Ona, 142 Market St., Ha
milton, Ont., Canada.

Jacevičius Vytautas, sūn. Jokū
bo, gimęs 1922 m. Beištakių km., 
Kaišiadorių valse., Trakų apskr., 
ieškomas A. šveistytės, neseniai 
atvykusios iš Lietuvos. ’Atsiliep
ti i ‘T2”. administraciją.

Dažai ir stėnoms 
popietis I

Vaskos, šepečiai, terpentinas.
Sty’s Paint & Wallpaper 

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

Piano ir Grand-Piano 
specialistas

A. BRIČKUS
Atlieku visus pianinų remon
to darbus. Perku ir parduodu 
naudotus pianinus. LE. 7-3782.

Visi elektros darbai atliekami

, kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CD.

v..rosKEVicrus, 
Licenced waster electrician.

Tėtei . HT. 7-im
h' . . ’ •.,*<**. , . ' "4 * >. • * « w

Otava. ^— Federalinio parla
mento sesija šaukiama sausio 14 
d. ir tęsis 6 mėnesius.

Otava. — Maskvos vykd. komi
teto pirm. Bobrovnikov pakvie
tė Otavos burmistrą Heimes at
vykti su vizitu Į Maskvą. Burmist
ras mano vykti 1960 m. vidury.

karte esat susirūpinę šeimos snkū- 
rm reikalais, kreipkitės i

INTERNATIONAL CONTACT 
BUREAU

Box 1021. STN. -C", Toronto 3. 
Ontario, Canada.

Už plačias informacijas anie asme
nis ir fotografijas tik $2.

Kvalifikuotas technikas taiso

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

J. STANĮ ON I S
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

• 

Sav. D. KAUNAITE

OILS LTD.. 
AMwras

H. ROŽAITIS
Greitos kuro-olyvos pmfotymas

TetefeAM LE. 3-490S.

h

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namą Fr auto radijas
Darbos sažinmcas W garantuotas. AL. ČIŽIKAS

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

ŠILDYMO KMTRAKTORIDS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St. Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JtJdBAPAITIS

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-S5-I7 
čia pat galite užsisakyti laivams motorą* bei įvairias medžioklinius šautuvus.

Baby Point Paint & Wallpaper
-Gl.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECT ONE, O.P.W. firmų dožai, sienoms
popieris, įvairios tailės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti te!. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette}.

Dr. E. Ziibrietiė
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 Ronęesval- 

les), Toronto.

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

W. A. LENCKl,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

' Telefonas EM. 6-4182

Toronto

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą. ,

1982 BLOOR W.T Toronto 4.
(Į rytus nuo Dufferin St.)

Lietuvio advokato

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefaaas EM. 2-2585

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.

Kamuoja-pigiau ir greičiau nuei
na. Taip pat atpuola lakstymas po 
krautuves supirkinėjant medžia
gas. L. Radzevičienė yra užpra
šiusi ir greitai gaus didžiąją kny
gą - katalogą, iš kurio bus galima 
pasirinkti Įvairiausių dalykų ir 
visokių kainu siuntinių.

Balys Giedraitis su žmona at
šventė 20 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Vietos lietuviai 
oadarė staigmeną suruošdami iš
kilmes - minėjimą jų pačių na
muose ir Įteikė dovanas.

Pp. Giedraičiai yra malonūs 
mūsų bendradarbiai. Jie augina 
3 vaikus — 2 sūnus ir dukrą.

Nuoširdžiai sveikiname pp. 
Giedraičius ir linkime jiems ge
riausios sėkmės ir ilgiausių metų.

Pp. Kaminskai atsiuntė laišką 
iš Naujosios Zelandijos, dėkoja 
labai .visiems už suruoštas išleis
tuves, už nuoširdų išlydėjimą sto- 
tin ir prašė perduoti geriausius 
linkėjimus visiems lietuviams, su 
kuriais jiems teko susitikti. J.

raitis su. žmona at- *

PADAROMI

Telefonas WA. 2-7981

*
SEQIHN

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

Wet įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9561. f BU 3-0978

iriais nuo 16 vai ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

tHftų ir norite pigia kaine per
vežti savo baldus, kteipkRės tetefena 

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

VEDYBOS
Jei norite verti, rėžykite /vokieti* 
lenk* k./, tatefonvoktlo ar etvyi 
eMnenifltoi j

VEDYBŲ BIUkA "WALDT 
656 COLUtt ST., Toronto, On

Atsakymoms raitu pridėti $1. 
rimt iki 35 n*, amt, tarpMnh 

VELTUI.

UNITED ELECTRONICS SERVICES
LE. 4-0812 1226, College St. LL 4-0921

Taisoma: Televizijos, radijai, patefonai, tape recorderiai ir kiti 
elektroniniai prietaisai.

Pašaukimas Į namus 12.50. Skambinti nuo 9 vai. ryto — 10 v. vak.
Vadovaujama: F. Norvydo ir V. Semaškos

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž-' 
nai sukelta galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai. auto !r

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

DRAUDIMAS
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TORONTO, Cnt.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Advento susikaupimas para

pijos bažnyčioje vyks šį savait
gali — penktadienio vakare 7.30 
vai. šv. Mišios su pamokslu, šeš
tadienio rytą pamaldos 8, 8.30 ir 
9 vai. Laike pamaldų klausoma 
išpažinčių. Sekmaidenj pamokslai 
kun. dr. J. Gutausko.

— Gruodžio aštuntąją, antra
dienį, yra Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventė: vakarę 7.30 vai. 
prie Aušros Vartų altoriaus įvyks 
iškilmingos pamaldos: šv. Mišios 
su pamokslu. Ši diena yra Mari
jos vardo sodaliečių šventė. Soda- 
lietės pamaldose dalyvauja orga
nizuotai primdamos Sakramen
tus.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Parkay, Lynd, High Park 
Blvd, Wright, Algonquin Ave, 
Fermanagh, Garden ir Galey.

— Prieš Kalėdas, gruodžio mė
nesį, šv. Jono Kr. parapiją To
ronte apleidžia dešimt metų są
žiningai joje darbavęsis kun. dr. 
J. Gutauskas. Naujajam Delhi šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonui atsisveikinimo vaišės ren
giamos sekmadienį, gruodžio 13 
d. šv. Jono Kr. parapijos salėje.

— Kalėdinių plotkelių, siunti
mui laiškais, galima gauti para
pijos klebonijoje ir sekmadieniais 
po pamaldų.

— Gauta' laiškų iš Romos nuo 
parapijos klierikų: Jono Staškevi
čiaus ir Liudo Januškos. Abu jie 
gyvena šv. Kazimiero liet, kole
gijoje, o studijuoja Romos kuni
gų seminarijose.

— Prieš šventės maloniai pra
šoma pranešti apie ligonius, kad 
juos būtų galima aplankyti, o 
taip pat duoti galimybę Įvairioms 
karitatyyinėms organizacijoms 
paduoti jų adresus kalėdinio lan
kymo tikslu.

— N. Metų parengimas parap. 
salėje rengiamas parapijos ir šv. 
Jono Kr. Pašalpinės D-jos. Pa
ruošiamiesiems darbams vykdy
ti, šį penktadieni, gruodžio 4 d, 
8 vai. vak., tuoj po vakarinių pa
maldų, klebonijoje šaukiamas pa
sitarimas.

— Artimiausioje ateityje bus 
šaukiamas organizacijų ir pavie
nių asmenų pasitarimas kleboni
joje tikslu daugiau Įjungti pasau
liečius, tikinčiuosius Į parapijos 
veiklą: vaikučių katekizaciją, sek
madienių popiečių jaunimui pra- 
vedimą, studentų Įjungimą į pa
rapijos veiklą ir kt.

Toronto gydytojų Įnašas 
Vasario 16 gimnazijai

Prieš porą metų dr. E. Nor
vaišienės suorganizuotas gydyto
jų būrelis yra Įėjęs i garbingą' 
gimnazijos rėmėjų draugiją. Pra
eitais metais gydytojai yra sudė
ję $168, gi šiemet, pralenkdami 
visas viltis, sudėjo net $241. Į ŠĮ 
būreli Įeina šie lietuviai gydyto
jai ir jie aukojo:

Dr. M. Arštikaitytė $100, dr. 
A. Barkauskas $15; dr. A. Sun- 
gaila, dr. A. Pacevičius, dr. S. Pa- 
cevičius, dr. A. Valadka, dr. A. 
Užupienė, dr. J. Yčas, dr. J. H. 
Kelertas ir dr. V. Sadauskienė 
po $12; dr. A. Didžpinigaitis - 
Dickson, dr. J. Urbaitis ir dr. E. 
Norvaišienė po $10.

Pinigai skiriami išlaikymui ant
ros klasės mokinės Zitos Darge- 
lytės. V. Sonda.

Toronto viešosios bibliotekos 
svetimųjų kalbų skyrius (1115 
Queen Št W.) Įsigijo naujų lietu
viškų knygų: dr. J. Balio Lietuvių 
mitologijos sakmės, 1956; A. Ba
ranausko Sniego platumos; J. 
Grušo Karjeristai; B. Pūkelevi- 
čiūtės Aštuoni lapai; A. Rūtos 
Trumpa diena; B. Sruogos Mil
žino paunksmė; Al. Merkelio Juo
zas Tumas Vaižgantas, 1955.
šv. Jono Kr. parapijos knygyne 

jau gauta Ig. šeiniaus novelių rin
kinys “Vyskupas ir velnias”. Kai
na $3.00. Labai didelis šventinių 
sveikinimų pasirinkimas. Priima
mos visų laikraščių prenumera
tos. Apsilankykite sekmadieniais 
po pamaldų.

Solistė LIONĖ JUODYTfrMathews, 
palydint Rūtos chorui, diriguojant 
Algirdui Kačanauskui, yra įdaina
vusi eilę lietuviškų dainų Hi-Fide- 
lity ir Stereo plokštelėje — “Dainos 
Iš Lietuvos”. Galima gauti Toronte 
pas V. Aušrotą šv. Jono Kr. para
pijos kioske, pas J. R. Simanavičių, 
132 Havelock St., J. V. Margis 
Drug Store, 408 Roncesvalles Avė-, 
W. Koppel prekyboje, 60S Yonge 
St, SL Prakapą, 18 Brookside Ave, 
J. Beržinsko “The Times” krautu
vėje, 1212 Dundas St. W.
Kaina Kanadoje M. Stereo $6-50 

albumas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Laikinosios bažnyčios puoši

mo darbai eina prie galo. Šį sek
madienį visos Mišios — 8, 9, 10, 
11 bei 12 vai. bus jau bažnyčioje. 
Salėje ne tik nebus Mišių, bet 
dargi ji bus visai uždaryta, nes 
joje bus atliekamas pusmetinis 
grindų lakavimas. Kavinė veiks, 
bet ją bus galima pasiekti tik pro 
užpakalines duris arba iš zakris
tijos, einant laiptais žemyn.

— Šį sekmadienį, tuoj po pas
kutinių Mišių bažnyčioje bus mė
nesinė tretininkų konferencija ir 
susirinkimas.

— Šis penktadienis yra pirmas 
šį mėnesį. Be Mišių rytą 7, 7.30 ir 
8 vai, dar vienos bus laikomos 
7.30 vai. v. Kadangi laik. bažny
čios darbai tuo laiku dar nebus 
baigti, tiek ryte, tiek vakare Mi
šios bus laikomos muzikos stu
dijoje, kurią pasiekti bus galima 
tik iš kiemo pusės. Visų Mišių 
metu bus klausomos išpažintys 
ir dalijama Komunija.

— Kitą savaitę lankysime para
pijiečius sekančiose gatvėse: 
Boustead Ave, Hewitt Ave., In
dian Grove, Indian Trail, Rad
ford Ave, Sunnyside Ave ir Rus- 
holme Dr.

— Parapijos adventinis susi
kaupimas, kuri praves klebonas 
kun. dr. J. Tadarauskas, bus 
gruodžio 17-20 d.d.

— Svečiuodamiesi Toronte, pa
rapiją aplankė Prisikėlimo para
pijos pastatų planus daręs arch, 
dr. S. Kudokas ir statybą prave
dęs statybininkas J. Augustina- 
vicius.

— Nori gauti kalėdinių plotke
lių. prašomi kreiptis Į parapijos 
raštinę. Paskutinius du sekma
dienius prieš Kalėdas plotkelės 
bus dalijamos prie Įėjimo į baž
nyčią.

— Bilietai i Naujų Metų suti
kimą, kuri Prisikėlimo parapijos 
salėje rengia parapijos komitetas, 
bus gaunami parapijos kavinėje 
ateinančios savaitės šeštaidenį, 
gruodžio 12 d, 2-6 vai. p.p. Bi
lietų kaina bus paskelbta sekan
čiuose biuletenio ir “TŽ” nume
riuose. Visos vietos, kurių bus tik 
400, rezervuotos.

KLB Toronto apylinkės III 
Tarybos 

pirmasis posėdis įvyks šį sekma
dieni, gruodžio 6 d, 4 vai. p.p. 
Liet. Namuose. Visi išrinktieji 
tarybos nariai ir organizacijų at
stovai valdybos yra prašomi' at
vykti nevėluojant.

Darbų tvarka jau buvo paskelb
ta anksčiau.

Toronto šaulių susirinkimas
Gruodžio 6 d, 3 vai. p.p. šv. Jo

no Kr. parapijos salėje šaukia
mas susirinkimas. 3 vai. p.p. A. 
Rinkūno paskaita: “Mokyklinio 
amžiaus vaikų auklėjimas namuo
se”. Į paskaitą kvieskite šeimas 
ir pažįstamus. Po paskaitos susi
rinkimas narams - kandidatams. 
Prašome atsinešti anksčiau gau
tus užpildytus pareiškimus.

Kuopos valdyba.
Tėvų - auklėtojų žiniai

Gruodžio 6 d, 3 vai. p.p. šv. 
Jono Kr. parapijos salėje, žino
mas auklėtojas, dirbęs ir dirbąs 
mokykloje, A. Rinkfinas skaitys 
diskusinio pobūdžio paskaitą: 
“Mokyklinio amžiaus vaikų auk
lėjimas namuose”.

Nuo vaikų auklėjimo priklauso 
vaiko ateitis ir gerovė, tautos li
kimas, tėvų senatvė. Auklėjimo 
žinios ir patarimai ypač svarbu 
išeivijoje, kur neturime savos 
literatūros, savų mokytojų.

Kviečiame atsilankyti ir akty
viai diskusijose dalyvauti moti
nas, tėvus, auklėtojus, buvusius 
ir esamus mokytojus, dvasiškius, 
jaunimo organizacijų vadovus ir 
visus, kam rūpi jaunimas, kas sie
lojasi tautos likimu.

Toronto Putvio šaulių kuopa.
K. savanoriai sušelpė invalidus

Kalėdų švenčių proga Vokieti
joje pasitikusiems laisvės kovų 
invalidams sušelpti per ten vei
kianti Kur. Savanorių S-gos sky
rių, Toronto Kur. Sav. S-gos sky
rius pasiuntė $100.

Taip pat $25 paskirta veikliam 
skyriaus nariui V. Puodžiūnui, 
kuris po širdies priepuolio sveiks
tantis grįžo iš Collingwoodo ligo
ninės i Torontą, tačiau dar pilnos 
sveikatos nėra atgavęs.

Parap. salėje. Į šią vaikų eglutę 
jokios registracijos nėra. Kviečia
mi visi Toronto.lietuvių vaikai ir 
iš aplinkinių kolonijų. Prašome 
nedelsiant pradėti nešti savo vai
kams dovanas Į lietuvių vaikų 
darželį — 48 Delaware Ave. Prog
ramą išpildys lietuvių vaikų dar
želio auklėtiniai ir sekmadienio 
mergaičių popietės junginys, šiai 
vaikų pramogai vadovauja Nek. 
Pr. Marijos seserys.

Mokyklos Kalėdų eglutė
šeštadieninės mokyklos Kalėdų 

gelutė įvyks gruodžio 27 d., 3 vai. 
p.p. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Vaikų registracija bus abiejose 
parapijose po pamaldų gruodžio 
6, 13 ir 20 d.d. ir mokykloje pas 
mokytojus.

Vienam vaikui $1.50. Dviems 
ar daugiau vaikų iš šeimos $3.

Mokyklos vadovybė.
“Dainos’ grupės prašymas

“Dainos” grupės bazaras ir lo
terija įvyks gruodžio 11 d., penk
tadienį, nuo 7 vai. vak. Lietuvių 
Namų II augšto vakarinėje salėje. 
Kas galėtų prisidėti fantais, pra
šome pranešti pirm. V. Lapai- 
tienei, tel. RO. 2-5246 ar prista
tyti jai | namus — 278 Ellis Ave. 
Už suteiktą paramą iš anksto dė
kojame.

“Dainos” bazaro komisija ren
ka fantus savo keliu.

“Dainos” valdyba.
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

D-jos Toronto skyrius gruodžio 
13 d., 3.30 vai. p.p. Lietuvių Na
muose rengia viešą paskaitą' Ma
žosios Lietuvos klausimu. Paskai
tą skaitys svečias iš Montręalio 
A. Lymantas.

Literatūros vakaras Hamiltone
Literatūrinių vakarų kanados 

lietuviškose kolonijose niekad ne
buvo perdaug. Greičiau permažai 
jų pasitaiko. Dėl to tad pagirtina 
lietuviškų knygų leidyklos “Rū
ta” Hamiltone iniciatyva tokį li
teratūrini subuvimą suruošti.

Programoj popietės dalyviai tu
rės gerą progą išgirsti apie lietu
viškąją knygą išeivijoje kalbant 
PLB Centro Valdybos pirm. J. 
Matulionį. O po to — savąją kū
rybą skaitys net dešimt Kanadoj 
gyvenančių rašytojų — beletris
tikos, poezijos, humoro. Naujau
sius kūrnius skaitys patys kūrė
jai, o dali jų Hamiltono dramos 
sambūrio “Aukuras” aktoriai.

Taigi,. šioje literatūrinėje po
pietėje derėtų dalyvauti itin gau
singu skaičiumi netik hamiltonie- 
čiams, bet ir Toronto lietuviams. 
Juk hamiltonieciai Į Toronto kul
tūrinius parengimus gana dažnai 
atsilanko. Automobilių gadynėje 
— ne kažin kokia problema toks 
kelio gabalėlis. Tai Įvyksta jau 
advento metu, kad, pagal iš tė
vynės atsivežtą gražų paprotį, ap- 
tilsta dainos ir muzika. Tad iš
naudokime tą progą! Visa tai 
vyks Hamiltono Liet. Namuose.

Pr. Al.
Serga. Western ligoninėje Vin

cui Baliūnui buvo amputuota lū
žusi koja. Ligonis jaučiasi geriau, 
šv. Mykolo ligoninėje širdimi ne
galuoja p. Jakavičius. Danguolės 
Baziliauskienės sveikata žymiai 
pagerėjo.

Lietuviška radijo programa 
“Tėvynės prisimiiiimai” kiekvie
ną sekmadeinį nuo 1 vai. iki 2 
vai. p.p. duodama iš stoties 
WHLD, Buffalo, Niagara Falls, 
N.Y. Banga 1270.

“Dainos” grupės padėka
Širdingai dėkojame visiems atsilan

kiusiems j “Dainos” vėdarų balių, lap
kričio 7 d. šv. Jono Kr. parapijos salė
je, ypač tiems, kurių aukos prisidėjo 
prie gausesnio pelno. Dėkojame gerb. 
klebonui kun. P. Ažubaliui už nuolaidą 
salei ir $2 auką, p. St. Dabkui už dailiu 
plokštelių muziką; p. J. R. Simanavi
čiui už skelbimus per radiją; p. Porto- 
fėjui už kelias dėžes importuotų sal
dainių ir sausainių; pp. E. Abromai
čiui ir J. Rukšai už didelę talką bufe
te. Už pinigines aukas: p. M. Pocienei 
$10, p. E. Abromaičiui $5 ir p. M. 
Šimkui $2. Kitomis progomis gauta: 
iš p. U. Yauniškienės iš Winnipego 
$10, p. Lemežytės $2. Lai jūsų pasida
linimas su mažiau laimingais suteiks 
jums ramybę ir džiaugsmą šv. Kalėdų 
metu. “Dainos” valdyba.

Moterų Šalpos Grupė "Daina" rengia 
LOTERIJĄ-BAZĄRĄ,

kuris įvyks gruodžio 11 d., penktadienį, Lietuvių Namuose.
Pradžia 7 vai. vak.

Skanūs dainiečių kepti pyragai, kava, vertingi fantai; 
Į e |ima s laisvas.

Visi prašomi savo atsilaikymu paremti vargstančius Vokietijoje.

MONTREAL. Oue.

Kūrėjų savanorių 
vėliavos šventinimo ir jos Įteiki
mo nuotraukas galima matyti ir 
užsisakyti pas skyriaus sekretorių 
St. Banelį — 230 Salem Avė.', 
tel. LE. 5-5803.

Toronto psichiatrinėse ligoni
nėse yra apie 5.000 ligonių. Dalis 
jų neturi jokių giminių bei arti
mųjų. Artėjant Kalėdų šventėms 
The Canadian! Mental Health 
Association Toronto skyrius ir 
šiemet ruošiasi ligoninis Įteikti 
po dovanėlę, kurios labai teigia
mai veikia jų nuotaiką. Tam rei
kalui prašoma paaukoti dovanė
lių. Ju vertė neturėtų būti dides
nė kaip $2. Jas siusti minėtai or
ganizacijai į 111 St. George St., 
Toronto. Daugiau informacijų ga
lima gauti tel. WA. 2-5195.

“ŽVAKIDĖS” PREMJERA
Sekmadienio vakare .tarontie- 

čiai turėjo progos gerutis vieti
nio teatro “rietyno” pastatyta A. 
Škėmos “Žvakide”. Pradžioje My
kolas šakalinis perskaitė Br. Vaš
kelio parašytą prologą, kuriuo 
žiūrovai buvo supažindinti su pa
grindine veikalo idėja: vienų at
sidavimu visatos Kūrėjui bei Jo 
tvarkai, kitų nusisukimu nuo Jo 
bei maištu. Pakilus uždangai žiū
rovai nustebo pamatę neįprastą 
moderninio stiliaus scenovaizdį 
— zakristiją, kurioje ir telkėsi 
visas veiksmas. Per beveik dvi 
valandas jie betgi apsiprato ir 
II-ji veiksmą galėjo lengviau sek
ti. Nevienas dairėsi Į programą, 
bet, deja, nerado turinių ątpasa- 
kojimd, kuris būtų palengvinęs 
vaidinimo sekimą. Nors turinys 
kaikam ir sudarė sunkumų, tačiau 
visi gėrėjosi vaidyba, kuri rėmė
si ne išoriniais efektais, o -psicho
loginiu pergyvenimu. Daugelis

PADĖKA
Švenčiant “Tėviškės Žiburių” 

dešimtmetį leidėjai 1959. XI. 14. 
suruošė koncertą balių. Ta proga 
buvo gauta daugybė svekinimų iš 
laikraščių, organizacijų ir pavie
nių asmenų. - “TŽ” leidėjai vi
siems nuoširdžiai dėkoja.

Šia proga norime padėkoti ir 
visiems prisidėjusiems prie kon- 
certo-baliaus pasisekimo.

Nuoširdžiai dėkojame solistams 
Lionei Juodytei ir Vaclovui Veri- 
kaičiui bei jų akompaniatoriui 
prof. Fritz Kramer, suteikusiems 
augšto lygio koncertą; K. Mang- 
licui gražiai papuošusiam sceną; 
M. F. Yokubynienei, E. Čepienei, 
S. Aušrotienei, R. ir P. Bražu- 
kams, J. ir K. Kaknevičiams, J. 
ir B. Mažeikams, E. ir V. Krikš
čiūnams, E. Abromaičiui, VI. Ra
manauskui, V. Senažikūi, St. Pra- 
kapui ir L. Šalnai pagelbėjusiems

Kariuomenės šventės minėjimas 
Įvyks gruodžio 6 d. 3.30 vai. p.p., 
220 Pine Ave., D’Arcy McGee sa
lėje. Montręalio liet, visuomenė 
noširdžiai kviečiama Į minėjimą 
skaitlingai atsilankyti ir tuom pa
gerbti tuos, kurių |našas kovoje 
už mūsų tautos laisvę buvo le
miantis.

Abiejų lietuviškų parap. gerb. 
klebonams leidus, šventės proga, 
prie abiejų parapijų bažnyčių bus 
renkamos aukos Lietuvos karo 
invalidams paremti. Sese, brolau, 
nepamiršk tą dieną atiduoti savo 
auką ir paremti senatvėje mūsų 
karo invalidus, kurie kovose už 
Lietuvos laisvę prarado savo 
brangiausią turtą — sveikatą.

Kariuomenės šventės minėji
mo dieną (gruodžio 6 d.) abiejų 
parapijų bažnyčiose užprašytos i 
šv. Mišios žuvusiems prisiminti. 
Mišios atnašaujamos 11 vai. Lie
tuviškos organizacijos nuoširdžiai 
prašomos i pamaldas atsiųsti sa
vo organizacijų vėliavas su asista. 
Vėliauninkai prašomi atvykti į 
parapijos salę ne vėliau 10.45

Minėjimą ruošia jungtinis tri
jų organizacijų komitetas — Sa- 
vanarių-Kūr., atsarg. karių “Ra
movė” sk. ir Montręalio Liet, 
karaliaus Mindaugo šaulių kuopia. 
Šiam komitetui šiemet iš eilės pir
mininkauja atsarg. karių “Ramo
vė” skyr. pirm. J. Adomaitis. Vi
sais šventės reikalais prašome 
kreiptis telef. DO. 6-7639.

Šventei ruošti komitetas.
Šv. Kazimiero parapija, vado

vaujama energingo klebono kun. 
J. Bobino. pastatė naują ir bran
gią bažnyčią. Pereitą sekmadienį, 
3 vai. p.p. J.E. vysk. Lawrence 
P. Whelan pašventino bažnyčiai 
net 4 varpus: Kidmierą-Vytautą, 
Mariją, Joną ir Oaą-Elzbietą. Pir
mom varpo aukotojai — parapi
jiečiai ir Vytauto Didžiojo lietu- 

įvių klubis. -lis sveria 1.475 sv. ir. 
‘ turi įrašą: “Šv. Kazimierai, mūsų 
Globėjau, a’saugok mūsų šalį — 
Lietuvą”. Marijos vardo varpo au
kotojai — trys Juškevičių šei
mos. Jame įrašyta giesmės pos
mas: “Karaliene visų šventųjų”. 
Šv. Jono v?r >as. 1 050 sv., nu-

• kv ! j Bitino 30 m. ku-
št‘BayrtaOusk^ia''U eiSe,U nigavimo jubįlėjui atmmU ir 'ke- 

kasoje, prie įėjimo, bufete ir pla- į , Minėjimo pajamos -bus sunau-
-o___  _____ _____ o—. tinant loterijos bilietus; L. švėgž-!dotos parengimo išlaidoms pa- __ _
pasigedo tiktai kaikurių vaidinto-! daitei ir A. Bušinskaitei iteiku-1 rengti, ° jų likutis:bus perduotas Sų šir.’vse”. u
jų stipresnio balso — salės gale sioms gėles solistams; J. Plėiniui, i Het-_ ..karo invalidams sušelpti. Į ,0 §v qrcs jr

Hamiltone, ir J. Beržinskui, To- s Minėjimo apyskaita bus paskelb-jru (’rangi os 
ronte, platinusiems bilietus; vi-. ta spaudoje. ' 760 sv, ir turi
siems loterijos fantų aukotojams,! ...... .............. — šv. El.’bię

sunku buvo girdėti. Salė gi buvo 
pilna žiūrovų, kurie dėkingai plo
jo vaidintojams. Vaidino: D. Mei
lutė, ž. Nalivaikaitė, Stp.'Rama
nauskas. K. Manglicas, VI. Ruk- 
šys. R. Vaštpkas. Dekoracijas pa- __ ____  __
ruošė J. Vaštokienė ir Stj. Rama- siems ši “TŽ 
nauskas, o režisavo R. Vaštokas. minėjimą. 
Išskyrus Stp. Ramanauską, tai KLKK D-jos valdyba
ginaliu pSymuTiSėtina5, kid Toronto miesto rotušės statybą atostogų.. Be to, ji dar vaidina 
jos bręstų ir toliau dirbtų,’kaip numatoma pradėti—Įmūryti ker- į viename pastatyme televizijoje.
tai pažadėjo kun. B. Pacevičius,! tini akmeni ■— 1961 m. vasario: Jurgis Račys, torontiečių gerai 
“Sietyno” globėjas. Po spektaklio; (nėn. Paruošiamiesiems darbams pažįstamas ilgametis “Varno” se- 
sietyniečiai buvo susirinkę prem-. jau 1957 m. buvo paskirta $4. i nįūnas LVS “Ramovės” Niujorko 
jeros vakarienei, kurios metu bu- '■ 500.000. Pilna sąmata yra paruoš-' skyriaus surengtoje loterijoje

Išskyrus Stp. Ramanauską, tai

ginaliu pastatymu. Linkėtina, kad

saiės tvarkytojams ir visiems kon-| stud živilė Na]ivajkaitė daly- 
certo-baliaus dalyviams is toli.ir V3Uja Toronto un-to'dramos ko- 
arti savo dalyvavimu pag-rbu- Į2k{yVe jr ĮUrį pagrindini mote- 

desimtmecio pa- vaidmenį “Glass Menage
rie” veikale, kuris bus statomas 
Hart House teatre po Kalėdų

tai pažadėjo kun. B. Pacevičius,; tini akmeni ■—

vo pasidižaugta pasiektais rezulta
tais ir pasiryžta pasirodyti su di
desniu veikalu dešimtmečio pro
ga ateinančiais metais. K.

Padėka
LK Kūrėjų Savanorių S-gos Toronto 

skyrius reiškia gilią padėką: dr. K. 
Liutkui savo lėšomis padariusiam ir 
padovanojusiam- skyriui gražią bei ver
tingą vėliavą, J. Naujokui už padary
mą veltui vėliavos kotui metalinio 
viršelio, p. Puniškienei už padarymą 
ir dovanojimą skyriaus nariams tau
tinių trikampių, klebonui kun. P. Ažu
baliui už pašventinimą skyriaus vėlia
vos, Šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo para
pijų klebonams, leidusiems prie bažny
čių daryti’rinkliavas laisvės kovų in
validams sušelpti, aukų rinkėjams O. 
Indrelienei, L. Sendžikienei, L. Būtė
nienei ir P. Morkūnui už uolų talkinin
kavimu rinkliavoje. Skyriaus v-ba.

Išnuomojamas II augšte front i n is 
kambarys ir virtuvė. 262 Rusholme 
Rd., tel. LE. 2-2269
Išnuomojamas kambarys viengungiui 
Tel. LE. 4-8656.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte, be baldų. Tel. RO. 64628.
Išnuomojami 3 ar 2 kambariai ir vir
tuvė II a., be baldų. Tel. LE. 4-8154.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
High Parko rajone be baldų, atskira 
vonia, šaldytuvas ir gazo plyta. Gali
mas garažas. $16 sav. Tel. LE. 34007, 
skambinti po 5 vai. vak.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte, be baldų, atskira vonia, yra 
TV antena ir garažas. Gali būti šeima 
su vaikais. Tel. LE. 14866.
PARDUODAMAS labai gerom sąlygom 
3 šeimų namas be ypatingo įmokėjimo 
rytų Toronte prie Queen ir Pape St. 
Tel.' OX. 9-2601, skambinti po 5 v. v.

Niekada nevėlu
užsakyti giminėms siuntinius į Lietuvą 
ir kt-, nėr ST. PĘAKAPĄ x paskambi
nant RO. 7-9088, geriausia iš ryto. 
Nepajėgiems patarnauju be pelno. Ga
lite užsakyti viską, kas tik yra galima 
siųsti. Pavyzdžiai ir kainarašciai prista
tomi į namus pagal susitarimą. Per
siunčia ir dalinai jau supirktus daly
kus. Visi siuntiniai apdraudžiami.

"SNORE CURER" 
pagaliau gaunamos. "SNORE CURER" yra 
naujas patentuotos išradimas, kuris pilnai 
pagydo jūsų knarkimą. Rašykite sdvo ad
reso Ir pasiųskite $1 už komplektų "SNORE 
CURER" su instrukcijomis "J. and J. LA B." 
Box 84, Stn. E. Toronto 4, Ont.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

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

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninj2„ręika- 
Lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite Į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokaą prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

lių kitų avi.otojų lėšomis. Jame 
Įrašyta: “Kris au Karaliau, vieš-, 
□atauk Lietuvoje, viešpatauk mū-

'n-Ėlzbietą paauko- 
šv. Elzbietos mote
rs varpas sveria 

įraŠT: “šventa Ona 
.a. apsaugok mūsų

metu bažnyčia bu- 
ži;pj«iančių parapi-

motinas'

ta 26 mil. dol. Toronto miesto ta
ryba visą laiką buvo nusistačiusi 
statybą pradėti, bet reikalauja, 
kad ir Metro dalį išlaidų prisiim
tų. Gal dėl to Metro vadovybė 
tebėra prieš rotušės statybą ir 
mano, kad ji kainuos ne 26, bet 
per 30 mil. dol. T. miesto taryba 
lapkričio 4 d. nebojant Metro 
pasipriešinimo, nutarė darbus 
pradėti. Dėl to architektai jau 
tuojau pradės gaminti braižinius 
bei daryti apskaičiavimus.

Dėl naujos rotušės ‘
“The Telegram” lapkričio 27 

d. išspausdino Pr. Alšėno laišką, 
kuriame jis, kaip mokesčių mo
kėtojas, reiškia protestą “dėl to
kios naujosios rotušės statybos, 
kurios kaina dar nepradėjus sta
tyti jau pašoko nuo $18.000.000 
iki $26.000.000”, kuri, be to, kaip 
“super-kolosalinė ir super-moder- 
ni” Torontui iš viso netinkanti, 
perbrangi, perdidelė ir neprak
tiška.

Toronto dienraštis “Daily Star” 
lapkričio 20 d. atspausdino Pr. 
Alšėno laišką, kuriame reiškiama 
pasipiktinimo dėl po namus išne
šiojamų visokių komercinių skel
bimų lapų. Jie užteršia namų ap
linkas ir savininkams sudarą ne
reikalingo valymo darbo. Auto
riaus nuomone, “šitoks šiukšly- 
niškas visokiausių prekių pirši
mas kam jų reikia ir kam nerei
kia turėtų būti Įstatymiškai už
draustas”.

laimėjo dail. V. K. Jonyno pa
veikslą (akvarelę) ■“Atlantas ir 
uolos”." 1

LIETUVIŠKIEMS 
PARENGIMAMS 

kiekviena proga išrūpins gėrimų 
leidimus iriais reikalais taip pat 
Kalėdų sezono metu duos betko- 
kią asmeniška pagalbą.

J. R. Simanavičius, 
Tel. LE. 4-1274.

Lietuvių Vaikų Namų Fondui 
aukojo:

S50 dr. J. Sungaila;
Po S10 dr. V.aladka, A. ir A. Šapo

kai, dr. A. ir V. Užupiai, A. Saulis;
Po §5 V. Karasevičius, A. Valadkie- 

nė, Strimaitis;
Po $2.50 K. P. Daulianskis, A. Besą* 

sparytė:
Po $2 p. Kušlikas, V. Lukoševičius, 

K. Lukošius, Br. Pabedinskienė, I. A. 
Gataveckas, D. Rautinš, A. Šarūnas, 
E. Čižikienė, J. Ignatavičius, B. Igna
tavičius, L. J. Česėkai, J. A. Gudavi- 
čiai, S. šenferis;

Po $1 L. Kybartienė, B. Žiobienė, 
B. Poška, E. Lorencienė, E. Sakalaus
kas, V. Zentins, A. Lajukas, P. Dūdie- 
nė, R. Dūda, J. Bernatavičius, T. Ži
lys. J. Šimkus, J. Valiulis.

Visiems aukototojams nuoširdus lie
tuviškas ačiū. Teatlygina Jums Dievas 
šimteriopai.

Nek. Pr. švč. M. Marijos seserys, i

•70 nilnn be:
iečių. Po pašventinimo kiekvie
nas ju iiaškambiro varnais, ku- 
•ių melodingi aidai ilgai skambė- 
o ruimingoje bažnyčioje. Vaka- 
ienėie buvo pilna salė parapijie- 

vių* ir įv bi.'iuli’j. Be vyskupo, 
šventinimo išk-lmėse ir vakarie
nėje, dalyvavo kunigai: P. Ažuba
lis. T. J. Aranauskas, T. St. Kul
nis; J. Gutauskas. Pastarasis pa
lakė šventinimo proga pamokslą.

Niujorkas. -- Kai miesto bur
mistras Wagner pasiūlė fluori- 
■uoti vandenį, susidarė speciali 

organizacija ginti vandens tyru
mui.

Vašingtonas. — Valstį Depar
tamentas patvirtino gandus, kad 
Lenkijos karinės žvalgybos virši
ninkas pulk. P Menat tikrai yra 
prisiglaudęs JAV. Anksčiau jis 
yra buvęs karo attache Vašing
tone.

Vašingtonas. — 1958 m. pasi
rašyta JAV ir Sov. Sgj. kultūrnio 
bendradarbiavimo sutartis lap
kričio 21 d. pratęsta dar dviems 
metams.

Vašingtonas. — JAV užsienio 
tarnybos diplomato lentelė rodo, 
kad jų tarpe yra 3, kurie moka 
lietuvių kalbą. Kokiose jie parei- 
gose. nenurodyta.

MILNES FUEL OIL CO.
atstovas

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims Įstatyti ir visų 

rūsių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

REIKALINGA
“PARAMOS” LIETUVIŲ 

KREDITO KOOPERATYVUI 
TORONTE

ta mauto jas-ja
nepilnam laikui, mokąs-anti 

rašyti mašinėle ir anglų kalbą.

Prašymus įteikti raštu valdybai 
1129 Dundas St. W., 

Toronto, Ont.

Ar norite išmokti 
dirbti su I.B.M 

mašinomis?
Dieniniai ir vakariniai kursai dirb
ti su “punch card” mašinomis. In
formacijų teiraukitės rašydami, pa
skambindami ar užeidami pas mus.

FICH’S INSTITUTE
OF DATA PROCESSING

774 Yonge St. WA. 2-0881

BALTIC MOVERS
BoMii parvežimas Toronte ir tolimom^ 
distoficijomts. Visos vežamas tartas ap 
draustos. Važiuojam kas savaitę } Moot

North B«y, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

I4K

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

KonodoSf Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 BIogf St. W. Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2661. Vakarais — HU. 9-1543

NAUJI TR1PLEKSAI
$9-10.000 įmokėti, lesalus 3-jų butų pastatai su balkonais. Butai po 6 
kambarius, modemiškai įrengti. Pilnas rūsys, salima įrengti žaidimo 
kambarius arba naudoti kitiems patogumams. Vandeniu alvva šildomi. 
Turi didelius sklypus daržui arba garažams, privatūs iva^avimai. Gra
žioj vietoj prie Humber uoės. P-ašoma kaina $35.000. Dėl kitų infor
macijų skambinkite A GARBENIUI

INDIAN ROAD. $5-6.000 įmokėti. 8 kambariai per 3 austus, 2 virtuvės 
ir 2 moderniškos vonios. Vandeniu alyva šildomas. Garažas. Viso kaina 
$19.500.

EGLINTON • OAKWOOD. $42.500. Naujas triplcksas, 18 kambarių, pilnai 
įrengtas su .pečiais ir Šaldytuvais. $15.000 įmokėti.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


