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Mažoji Lietuva
Nedidelė lietuvių tauta, nedidelius plotus ji yra apgyvendi

nusi, tačiau visdėlto yra dvi Lietuvos — Didžioji ir Mažoji, kitų 
tautu mastu vertinant, abi mažos. Bet taip jau yra susidarę lietuvių 
tautos istoriniuose keliuose. Mažosios Lietuvos vardą yra gavę 
tos lietuviškosios žemės, kurios nuo 13 amž. pabaigos buvo patekę 
vokiečių — iš pradžių kryžiuočių ordino, o vėliau Prūsijos kuni
gaikščių — valdžion, kurios istoriniais laikais nebepriklausė di
džiajai Lietuvos kunigaikštijai. Tačiau ir Prūsijos admnistraci- 
niame paskirstyme iki pat 19 amž. buvo vadinamos' Litauen — 
Lietuva. '

šių sričių (maždaug iki Priegliaus Alnos linijos), lietuvišku
mas jau seniai įrodytas pačių vokiečių mokslo. Tik kai 19 amž. 
pabaigoje ėmė kilti tautinė lietuvių sąmonė, kai jie. išėjo net i 
politinę veiklą ir pravedė savo atstovus į visos VoKietijos reichs
tagą (nuo 1898 m.), o pagaliau ir į Prūsijos landtagą (nuo 1903 m.), 
vokiečių valdžios pastangos vokietinti kraštą, suaktyvintos ypa
tingai geležinio kanclerio Bismarko laikais, buvo keleriopai su
stiprintos, betgi krašto lietuviško charakterio nepajėgė užtušuoti.

Po I Pasaulinio karo Mažosios Lietuvos vardu ėmė kalbėti 
“Prūsų Lietuvių Susivienijimo Tautos Taryba”, 1918 m. lapkričio 
11 d. įsikūrusi Tilžėje, kuri kartu su Lietuvos respublikos delega
cija iš Versalio taikos konferencijos reikalavo Prūsijos lietuviš
kąsias sritis sujungti su visa Lietuva. Maišant Prancūzijos palaiko
mos Lenkijos intrigoms,- konferencija betgi išskyrė iš Vokietijos 
tik dešiniame Nemuno krante esantį Mažosios Lietuvos ruožą, 
tada pavadintą Klaipėdos kraštu, kuris taip pat nebuvo perduotas 
Lietuvai, o paliktas karą laimėjusių sąjungininkų valdyme. Taip 
tęsėsi trejis metus, kol užvilkinta byla buvo vienu užsimojimu 
išspręsta Lietuvos naudai 1923 m. sausio 9-15 d. sukilimo.

Klaipėdos miesto užėmimo bei prancūzų įgulos kapituliavimo 
datą mes dabar kasmet švenčiame, kaip Klaipėdos krašto šventę. 
Taip pradėta švęsti dėl to, kad Mažosios Lietuvos dienos šventimas 
buvo neįmanomas Lietuvos nepriklausomybės laikais, nes tai bū
tų reiškę pretenzijas į Vokietijos teritoriją ir būtų dar labiau 
bloginę santykius su ja. Ištikrųjų betgi ir tada Lietuvai rūpėjo 
ne vien Klaipėdos krašto, bet visos Mažosios Lietuvos problemos. 
Taip pat yra ir šiandien. • ■ ' t

Šianuien Mažosios Lietuvos klausimas yra atsidūręs vėl kito
niškoje padėtyje. Klaipėdos kraštas šiandien yra sujungtas su 
tarybine Lietuva, kaip organiškoji jos dalis ir su gretimom Že
maičių sritim sudaro bendrą administracinį vienetą. Kairėje gi 
Nemuno pusėje esanti Mažosios Lietuvos dalis; šiandięn yra virtu
si Kusij^.fe^fa^ės>.respuhlikoskoloni ja. Pąvądmta Kalinin
grado (taip peartScTKstytaš Karaliaučius) apygarddš vardu, ji yra 
prijungta prie Leningrado srities ir visokiais būdais yra rusinama. 
Jos senųjų gyventojų beveik visiškai nėra likę. Vietovardžiai su
rusinti, kraštas apgyvendinamas rusais kolonistais, bet svarbiau
sia čia rusai kuria savo slaptąsias karines bazes, ypač raketinių 
ginklų. Jei kiltų karas, šioji Mažosios Lietuvos dalis galėtų virsti 
ištisu pragaro dugnu. Tik ją tryptų jau nebe vien kareiviškas 
batas, bet gal naikintų ir atominiai ginklai.

Po I Pasaulinio karo visai Mažajai Lietuvai susijungti su 
tautos masyvu sutrukdė Lenkija, svajojusi apie Prūsijos žemių 
pertvarkymą pagal jos planą, po II Pasaulinio karo prie to nepri
leido rusiškasis imperializmas, užsigeidęs sau strateginių forpostų. 
Bet tai nuo amžių lietuviškos žemės, kurios turi vieną kartą grįžti 
prie visos tautos masyvo. Kaip ir kada tai galės įvykti, šiandien 
mums sunku numatyti,,betgi toks yra mūtų tautos siekimas ir į 
tai yra nukreiptas mūsų dėmesys, šiuo metu Klaipėdos krašto 
problemos nėra jokios, yra tik platesnė Mažosios Lietuvos proble
ma. Ji labai komplikuota ir jos išsprendimas priklauso ne vien 
nuo mūsų. Bet mes turime tuo rūpintis, kad nebūtume visiškai 
nepasiruošę, kai ateis sprendimo metas. Ypač gera būtų išsiaiš
kinti. kągi tose lietuviškose žemėse daro dabartinis okupantas 
ir kokios jo tolimesnės intencijos, nes nuo to, ką jis ten padarys, 
daug kas priklausys. Pretendentų į šią lietuvišką sritį nemažai, 
bet niekas neturi į ją tiek teisių, kiek turi lietuvių tauta. Tai 
jos žemė ir dabartinei jos kartai net nevalia jos atsižadėti.

Sausio 15 d. tebus šitokio tautos ryžto ugdymo diena. Įsisą
moninti tai turi ne tik vyresnioji, bet ir priaugančioji karta, jau
nimas, o kad ir pasaulis tą sužinotų, reikėtų nors poros-trejeto tuo 
klausimu rimtų mokslo darbų. Tai puiki proga mūsų jauniesiems 
daktarantams bei visiems sukantiems į mokslo kelią.

Savaitės įvykiai

Stiklo uždanga skiria čiagimius 
kanadiečius nuo naujųjų ateivių 
— pareiškė imigracijos ministerė 
Fairclough, kalbėdama tarptauty- 
binio instituto atidaryme Londo
ne, Ont. Esą čiagimiai kanadie
čiai turėtų kviestis naujuosius 
ateivius į savo pobūvius bei su 
jais bendrauti, nes kitaip jie ben
drausią tik su savaisiais. Dėl to 
esą kalti patys čiagimiai. “Stiklo 
uždangas dažnai lygiai sunku 
pralaužti, kaip ir geležines, kurias 
jie paliko”.

Imigracijos Įstatymą kritikavo 
Ontario prov. sekretorius dr. Phi
llips. Esą jis palieka laisvas ran
kas imigracijos ministerijos pa
reigūnams nuspręsti ar norįs imi
gruoti asmuo tinkamas Kanados 
visuomeniniam ir ūkiniam .gyve
nimui. Be to, imigrantai vis turį 
prisibijoti deportavimo, nes įsta
tymas numato šią bausmę nusi- 
kaltusiems. Jie vengia kreiptis į 
viešosios globos Įstaigas vargo at
veju, nes biją deportacijos. Kar
tais iie esą priversti kreiptis Į 
nesąžiningus asmenis, kurie juos 
išnaudoją.

Antisemitiniai šūkiai ir svasti
kos buvo išpiešti ant įvairių na- 
statų Montrealy, Toronte, Londo
ne ir Vancouvery. Premjeras J. 
Diefenbaker pareiškė, kad tai la
bai apgailėtini reiškiniai bėtku- 
riuo požiūriu.

KAS NAUJO KANADOJE?
Kanados žydų delegacija, vado

vaujama S. Bronfmano, Žydų 
Kongreso pirmininko ir L. Frei- 
mano, išvyko Izraelin tirti socia
linių, švietimo ir ūkinių reikalų. 
Delegacijoj dalyvauja 51 asmuo 
ir ten išbus 10 dienų.

Prez. De Gaulle su žmona, lan
kysis Kanadoje balandžio 19-22 
d.d. kaip Kanados vyriausybės 
svečias. Be Otavos jis aplankys 
dar Toorntą, Montreal! ir Que- 
becą. Kandoj jis lankėsi 1944 m. 
kaip Prancūzijos išlaisvinimo ko
miteto pirm, ir laisvųjų karinių 
pajėgų vadas. Su Kanados prem
jeru ir užsienio r. min. jis svars
tys vakariečių planus ryšium su 
artėjančia viršūnių konferencija 
Parvžiuje gegužės 16 d. Iš Kana- 
dos^prez. De Gaulle vyks į JAV, 
kur išbus 5 dienas kaip prez. Ei- 
senhowerio svečias.

Italijos premjeras Segni, kvie
čiamas feder. vyriausybės, lan
kysis Kanadoj vasario 29 - kovo 
2 d.d. Jo vizitas buvo numatytas 
praėjusių metų spalio mėn., bet 
buvo atidėtas, nes Segni iš JAV 
skubiai turėjo grįžti Italijon dėl 
svarbių reikalų.

Pragyvenimas atpigo labai ne- 
•žymiai, praėjusių metų lapkričio 
mėn. gaminiu kainos krito ketu
riom dešimtojom taško: iš 128.3 i 
127.9, Lyginant betgi su 19581 gų ir augšto kraujo spaudimo.

m

Klaipėdos uosto švyturys, šviečiąs audrų ir Lietuvos okupacijų laikotarpiais.

v Dabartine akimis
Į Pabaltijo kraštus patenka vis 

daugiau užsienio laikraštininkų, 
kurie savo informacijas semia iš 
komunistinių šaltinių. Vieni jų 
perduoda jas taip kaip girdėję, 
kiti gi moka ir kritiškai vertinti. 
Vienas tokių yra Jugoslavijos ko
munistų laikraščio ‘Borba” kores
pondentas Zarko Bazič, lankęsis 
Vilniuje ir kitose Pabaltijo sos
tinėse. Jo, matyt, sugebėta susi
kalbėti su lietuviais be vertėjo, ir 
todėl įspūdžiai neišėjo vienašališ
ki. Pvz. jis pastebėjo, kad Pabalti
jo kraštai, nežiūrint sovietinės 
vergijos, yra išlaikę savitą, dva
sią ir kultūrą. Esą užtenka pa
vaikščioti sostinių gatvėmis ir pa
matyti katalikų katedrų ir vie
nuolynų bokštus, kad suprastum 
kuriai Europai priklauso tos tau
tos. “Renesanso ir katalikybės 
kultūrinės tradicijos, Gothes, šil- 
lerio ir Mickevičiaus įtaka Pa
baltijo respublikų meninei kūry
bai davė didžių bei naujų akstinų. 
Tie akstinai tebėra gyvi ir šian
dieną, nes tų tautų pastangos iš
likti stipriausiai pasireiškia dva
sinėje srityje”. Lietuviai esą di- 

m. pragyvenimu pakilo: 1959 m. 
kainų vidurkio rodyklė siekė 
126.5 taško, t.y. 1,1% daugiau 
nei 1958 m. Apskaičiavimo pa
grindu imama 1935-39 m. kainos 
vertinant jas 100 taškų.

Quebeco premjeru paskirtas 
Antonio Barrette, 61 m., buvęs 
darbo ministeris. Jis jau sudarė 
vyriausybę ir pareiškė eisiąs sa
vo pirmtakų politikos keliu, nors 
būsią ir šio to naujo, pvz. būsian
ti įvesta sveikatos apdrauda kaip 
ir kitose provincijose.

Kanadiečių sveikata, pasak 
Metropolitą n" Life Insurance Co., 
1959 m. buvusi gera ir rodanti 
tendencijos gerėti ateityje. Gy
ventojų mirtingumas tebuvęs 8 
tūkstančiui gyventojų, nors 1958 
m. jis tebuvęs 7.9. Jau dešimti 
metai tūkstančiui gyventojų ten
ka nedaugiau 9 mirusieji. Pra
ėjusieji metai nebuvę sėkmingi 
polyomeličio ligoniams: buvo 
1.700 susirgimų, t.y. didžiausias 
skaičius per 10 metų neskaitant 
1953 m.; 163 jų mirė. Kelių ne
laimėse žuvo 3.700 kanadiečių, 
maždaug kfeip ir 1958 ir 1957 m. 
Džiova mirė 1959 m. septyni gy
ventojai iš tūkstančio; prieš 10 
metų — 33. Naujagimių mirtin
gumas sumažėjo: mirė vienas iš 
tūkstančio gyventojų. Daugiausia 
kanadiečių miršta nuo širdies li- 

džiuojasi augštesne kultūra: pvz. 
1579 m. jie jau turėję universi
tetą. Ir dabar esą lietuvių kultū
rininkai reiškia nepasitenkinimą 
“socialiniu realizmu”, kurio lai
kytis verčia Maskva. Kiek galima, 
ypač dailininkai bando eiti savi
tu keliu ir pvz. 1959 m. dailės 
parodoj Vilniuje nebuvę to “so
cialistinio realizmo” atstovų. 
Apie Vakarus ten žinoma labai 
mažai. Kiek geriau Vilniuje, kur 
gaunama spaudos iš Lenkijos, nes 
lenkiškieji laikraščiai daugiau ra-

Pabėgo Lenkijos aviacijos viršininkas?
Diplomatiniuose sluogsniuose 

Londone kalbama apie naujai ki
lusį Jugoslavijos - Lenkijos san
tykių įtempimą, tačiau dar netu
rima visiškai tikrų žinių apie jo 
priežastis. Ikišiol buvo žinoma, 
kad tie santykiai pablogėję 1959 
m. gruodžio mėn., kai iš Varšu
vos buvo išvaryti Jugoslavijos 
kariniai atstovai — attache pulk. 
Nikola Pejnovič ir jo pavaduoto
jas maj. Svetozar Pazin, šiuo me
tu betgi pastebėtas naujas sujudi
mas. Kaikurie laikraščiai paskel
bė AP agentūros žinią, kad su
judimas kilęs dėl Lenkijos avia
cijos ivršininko gen. Frey-Bieliec- 
ki pabėgimo. Esą jis atskridęs 
MIG lėktuvu Jugoslavijon. Pabė
gimo motyvai nenurodomi, tik 
sakoma, kad gen. Frey-Bieliecki 
vadovavęs aviacijai nuo 1956 m. 
spalio mėn., kai valdžion atėjęs 
Wl. Gomulka. Prieš tai jis bu
vęs sovietų gen. Turkiel pavaduo
toju. Ir Lenkijos ir Jugolslavi- 
jos vyriausybės delsė su tos ži- 

? nios paneigimu ar patvirtinimu. 
’ Belgrado vyriausybė pagaliau pa- 
’ skelbė, kad žinia neteisinga. Ji 

betgi nieko nepasakė apie staigų 
Jugolslavijos kompartijos veikė
jo Svetozar Vukmanovic - Tempo, 
prezidiumo nario, išskridimą 

’ Maskvon. Pats Vukmanovic sakė
si vykstą atostogų su šeima, ta- 

, čiau politiniai stebėtojai mano, 
kad jo kelionė turi ryšį su Ju

NORKAITIENĘ ĮSILEIS
“T2” jau buvo rašyta apie Pra

nės Norkaitienės ir latvio Janio 
Mikelsono bylą, kuriems nelei- 
Ižiama atvykti pas savo šeimas į 
Kanadą dėl nesveiku plaučių, 
iors tuo pat metu leidžiama Įva
žiuoti visam šimtui tikrų džiovi
ninku ir dar su šeimomis. Sausio 
5 d. Ontario sveikatos ministeris 
oareiškė, kad abiems minėtiems 
asmenims būsią leista Įsikurti 
Ontario provincijoje. Federacinė 
vyriausybė tą automatiškai pa
tvirtinsianti, tad jiė galėsią at
vykti.

šą apie Vakarus ir kitaip juos ver
tiną.

Vilniuje korespondentas matęs 
baletą, sukurtą pagal komunisti
nius reikalavimus, bet jo pavadi
nimo nemini. Balete vaizduoja-! 
mi niekadėjai “buožės”, kurie va- i 
gia žuvis iš žvejų kolchozo, sabo
tuoja švyturį, o komjaunuoliai 
deklamuoja dirbtinai išpūstu sti
liumi apie komunizmo laimę. Ba
letas esąs menkas, dirbtinis ir 
nemokšiškai surežisuotas. Esą 
taip buvo įsakyta.

goslavijos-Lenkijos santykių kri
ze.

šia proga prisimintinas kito 
augšto Lenkijos pareigūno anks
tyvesnis pabėgimas, būtent pulk. 
Pawel Monat, kuris būdamas slap
tosios žvalgybos viršininku ap
lankė Lenkijos karinius attaches 
bei kitus agentus ir Lenkijon ne
begrįžo; Vienoje jis susirišo su 
amerikiečių žvalgyba ir skubos 
keliu gavo vizą persikelti į JAV. 
Jis pareiškė priklausęs lenkų są
jūdžiui, turinčiam antisovietinių 
tikslų ir soivetai kaiką apie tai 
sužinoję. Jo vieton liko paskirtas 
gen. W. L. Witaszewski, buvęs 
kariniu atstovu Čekoslovakijoj. 
Pasak pulk. P. Monat, Lenkijoj 
ir kt. satelitiniuose kraštuose an- 
tisovietinės nuotaikos esančios 
gyvos; sovietai organizuoją įmo
nėse socialines darbo brigadas — 
sau ištikimą elementą.

DIRBĘS KOMUNISTAMS
GRĮŽO NAMO
Prieš 8 metus britų mokslinin

kas Jan Campbell su šeima buvo 
pabėgęs Lenkijon, nes buvo ko
munistų simpatikas ir norėjo pa
sitarnauti komunistinei santvar
kai. Varšuvoje jis buvo mielai su
tiktas ir paskirtas dirbti tiriamo
jo darbo Marijos Curie radijumc 
institute. Sausio pradžioje jis gri- 
žo su šeima Britanijon ir pareiš- mus keliavo sportiniu automobi-
kė: “Anuo metu buvau labai pro- 
komunistiškai nusiteikęs. Dabar 
nebeturiu jokio politinio nusista
tymo ir domiuosi tiktai mokslu”. 
Tain, komunistinė tikrovė išgy
dė jį nuo komunizmo. Dar liko ne
išgydytas jo draugas Dennis 
O’Connor, kuris 1951 m. irgi pa
bėgo iš valstybinio medicinos in
stituto i soviet, kraštus. Kol kas 
apie jį nieko neskelbiama. Britų 
>nauda mini tiktai kitą sugrižėlį 
iš Sov. Sąjungos — A. Wraight, 
aviacijos karininką, kuris 1956 m. 
gruodžio 3 d. buvo pabėgęs Į R. 
Vokietija ir vėliau gyveno Mask
vai. Grižes pareiškė: “Noriu pa
dėti savo tėvynei”.

Naujausia sovietų stagimena buvo paskelbimas plano iššauti 
bandomųjų raketų eilę į Ramiojo vandenyno centrinę sritį ties Ha
vajų salonus. Banaymai esą prasidės šį mėnesi, bovietų specialistai 
esą nori patobulinti raketas, kad ateity galėtų jas panaudoti planetų 
palydovams ir tarpplanetiniams orlaiviams iššauti. Kad.sovietai 
panašius banoymus daro jau nuo 1956-7 m., yra žinoma. Naujas 
dalykas — bandymo srities pasirinkimas, kuriame nesunku įžiūrėti 
politinį pobūdį. Ta Ramiojo vandenyno sritis yra JAV interesų 
plote ir nuo jos iki JAV vakarinio pakraščio tėra 3.500 mylių. Prieš 
viršūnių konierenciją sovietai jaučia reikalą pakelti savo prestižą 
bei priblokšti savo raketų jėga#-----------------------------------------
amerikiečius, ketinančius vėl 
pradėti atominius bandymus. Jau 
nuo pat pirmojo “sputniko” 1957 
m. sovietai siekia sudaryti įspūdį 
“nenugalimos” valstybės, su ku
ria esą reikia arba sugyventi ar
ba jai pasiduoti.

Amerikiečių erdvės specialis
tai mano, kad naujoji sovietų 
staigmena esąs bandymas iššauti 
erdvėn raketą su žmogumi. Iki- 
šiol sovietų specialistai yra atlikę 
bandymų eilę su-gyvūnais, o da
bar atėjusi eilė ir žmogui. Ameri
kiečiai pirmąjį žmogaus iššovimą 
erdvėn yra suplanavę ateinančią 
vasarą, o žemės orbiton — 1961 
m. Sovietai esą nori pasirodyti 
pirmieji ir pasirinkę Ramųjį van
denyną ties Havajų salomis, kur 
galėsiąs nukristi iŠ* erdvės gaub
lys su žmogumi. Bet tai tik spėji
mas. Tikrieji sovietų užmojai pa
aiškės po bandymų..

Sujudimas dėl svastikų
Kalėdų išvakarėse pasirodžiu

sios svastikos — Hitlerio ženklai 
— sujudino savo šalininkus ir 
priešus netik V. Vokietijoj, bet ir

dievnamių, viešųjų pastatų ir pan. tvanka, kuri galės užtvenkti Nilo 
Jei šiapus Atlanto dėl to niekas ’ — ’ 1 " ' ’ ” "
•nesijaudina ir svastikų išteplio- 
jimus laiko pokštininkų, darbu, tai 
V. Vokietijoj ir kt. Europos kraš
tuose tie reiškiniai kelia susirū
pinimo. Vokietijoj, kur Hitlerio 
laikais buvo nužudyta masės žy
dų, svastikos pasirodymas jaudi
na ir visuomenę ir vyriausybę. 
Tūkstančiai V. Berlyno jaunimo 
demonstravo prieš neonacius. Fil
mai apie hitlerininkų žiaurybes, 
kurie buvo išimti, vėl pradėti ro
dyti jaunimui. Paryžiuje taipgi 
demonstravo tūkstančiai jaunimo 
ties vieno žydų kankinio pamink
lu. Dauguma jų buvo žydų kil
mės, bet su jais dalyvavo eilė ka
talikų ir protestantų dvasininkų.

Muz. St. Gailevičius, kurio vado
vaujamas vyrų kvartetas išpildys 

spaudos baliaus programą.
(Žiūr. 8 psl. skelbimą) "

Auto nelaimėje
Nobelio laureatas A. Camus

ŽUVO .

Prancūzų rašytojas Albert Ca- 

liu drauge su savo raštų leidėju 
M. Gallimard ir jo šeima į savo 
namus provincijoj. Sprogus rato 
kamerai, automobilis atsitrenkė i 
šalikelės medį ir užmušė rašytoją^ 
Prie vairo sėdėjęs Gallimard ir 
automobilio gale pastarojo žmo
na su dukra buvo sužeisti.

A. Camus buvo tik 46 m. am
žiaus, bet jau pasiekęs rašytojo, 
dramaturgo ir žurnalisto augštu- 
mų. Daugiausia jis pasižymėjo sa
vo romanais, vaizduodamas da
bartinio žmogaus idėjinį pasime
timą. Ynač pagarsėję yra jo vei
kalai “Sisifo mitas”, “Maras” ir

V. Vokietijos vyriausybė nutarė 
paskubinti įstatymą, draudžiantį 
rasinę ir tikybinę neapykantą. 
Suimta virš 20 jaunuolių, pri
klausančių neonacių grupėms, 
kurias rengiamasi uždrausti. Iz
raelio vyriausybė pareiškė protes
tą tų valstybių vyriausybėms, kur 
pasireiškė antisemitinio sujudi
mo. <

Ikišiol tebėra neaišku, kas yra 
to sujudimo kaltininkas. Visa 
kaltė verčiama neonaciams. Yra 
betgi ženklų, kurie, stebėtojų 
nuomone, rodo Maskvorf, kuri 
šiuo me m labiausiai esanti suin
teresuota V. "Vokietijos sukomp- 
romitavimu. Prieš Viršūnių kon
ferenciją jai esą rūpi parodyti, 
kad V. Vokietija yra pavojaus šal
tinis ir jos apginklavimas iš va
kariečių pusės esąs savižudiškas 
neatsargumas. Tuo tarpu sunku 
spręsti, kiek ta nuomonė teisin
ga, tačiau viena yra aišku, kad 
svastikų sukeltas sujudimas pir
moj eilėj pasitarnavo Maskvai.

Milžiniška užtvanka
Praėjusią savaitę Jungt. Ara

bų Respublikos Egipto provinci- 

upės vandenis ir juos laikyti at
sargoje. Sausrų metu jie galės bū
ti nuleisti upės vagon, be to, jie 
drėkins dykumas padidindami 
dirbamos žemės plocą 30% ir 
teiks elektros jėgą. Pirmąją už
tvankos projekto dalį vykdo so
vietai, dayę $93 mil. paskolos. 
Dar nežinia kas vykdys likusią 
projekto dalį, kuri pareikalaus ar
ti vieno bilijono dol. 1956 m. JA 
V-bės ir Britanija buvo pasiūliu
sios $70 mil. pagalbą, o Pasaulio 
Bankas — $250 mil. paskolą, bet 
kai Nasseris ėmė meilintis sovie
tams, pasiūlymą atsiėmė. Tada 
prezid. Nasseris suvalstybino Su- 
ezo kanalą ir paprašė paramos 
Sov. Sąjungoj, kuri ją davė ir 
tuo būdu išstūmė vakariečius iš 
senų pozicijų Vid. Rytuose.

Laimėjo darbininkai
Ilgiausią JAV istorijoj plieno 

darbininkų streiką, užtrukusį 116 
dienų, laimėjo darbininkai — jų 
atlyginimai buvo pakelti 39 et. 
valandai, nors buvo užsiprašę žy
miai daugiau. Iš savo pusės darbi
ninkų unija padarė nuolaidų dar
bo taisyklių srityje. Tam reikalui 
sudaryta komisija, kurioje daly
vauja abiejų pusių atstovai. Jos 
paruoštas projektas betgi turės 
būti priimtas abiejų pusių suta
rimu. Plieno b-vės sutiko su dar
bininkų reikalavimais, nes paaiš
kėjo, kad vyriausybės įsikišimas 
eitų jų nenaudai. Besirengiant 
prezidento rinkimams, politikams 
neįmanoma rizikuoti netekti dar
bininkų balsų. Streikavo gi 500. 
000 plieno darbininkų ir kita tiek 
nedirbo artimųjų šakų pramonė
je. Daugiausia nuopelnų teko vi- 
ceprez. R. Nixonui, padidinusi, m 
galimybę laimėti prezidento rin
kimus.

dini žmogaus pasaulį, kuriame nė
ra išeities. Jan patekęs žmorus 
ilgisi laimės, įieško prasiveržima, 
kelia revoliucijas, bet nėra r a 
tvirtos atramos. Jo veikalai 
sofiški, tačiau plačiajai publfl i 
prieinami.

A. Camus yra gimęs Alžeri^ į. 
Tėvo neteko dar vaikystėje, r 
skurdžiose sąlygose ir kurį ’r’ t 
sirgo džiova. Mokslą išėjo 
uždarbiaudamas. Buvo pardav ? x, 
valdininku, raštininku. Kurį 'jV 
priklausė komunistų partijai, b v 
vėliau išstojo ir nutolo nuo ' i

idotas nrovincinio mi~a>
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Mano bendralaiškis pateikė il

gus samprotavimus apie nūdienę

TRVISKRS ŽIBURIAI

pirkti Lenkijoje, Čekoslovakijo
je. Tačiau Maskva visa tvarko, 
aavo patarnavimą ypač brangina 
ir važmos išlaidas nepaprastai iš
pučia. Kinai bando ūV
kius palaikyti su vakarine Vokie

GEDIMINAS GALVA Dėl Lietuvos kosulato Kanadoje

ko nerašoma apie Lietuvos kon
sulą Kanadoj. Reikią pratęsti Lie
tuvos pasus, bet žmonės nežiną 
ir yra jau Lietuvos konsulas Ka
nadoje ir kur reikią tuo reikalu 
kreiptis.

Deja. “TŽ” redakcija šiuorei-

* :rOpoj turi 40.000 studentų. Dau-
* • giausia jų turi Liuveno un-tas —
* 11.123 septyniuose fakultetuose; 
~ Milano — 10.669. šešiuose fakul-
* - tetūose; Romos Gregorianum —

t . dijuoja filosofai, teologai ir teisi-
* ninkai. Jie įsteigti 16-17 š. — Gre- 
X gorianum 1552 m., Angelicum
* ... 1580 m., misijų 1627, šv. Anzel-
* mo 1687, Laterano 1824 m. Se- 
: niausiąs katalikų un-tas, išlaikęs 
•>' katalikišką pobūdį, yra Liuveno 
Z. — įsteigtas 1425 m. Dublino un- 
X tas Įsteigtas 1851 m., katalikų in- 
“ jžBtniąi Paryžiuje, Lile, Angers,
* įLyone ir Tulūzoj—1875 m., Frei- 
e. Burgo un-tas Šveicarijoj — 1889, 
** Liublino 1918 m., Milano 1920
* m., Ninwegeno 1923 m., Sala- 
t mankos 1940 m.

• Komunistinis taikos komite- 
tas Čekoslovakijoj buvo sušaukęs 

»4vasininkų kongresą, kuriame
* «są dalyvavo 1.300 dvasininkų iš 
į visos Čekoslovakijos. Kongresui 
X ‘vadovavo komiteto pirm, iškuni- 
X gis Plojhar, sveikatos ministeris.
- Jis tebelaiko save kunigu ir kon-
- grese puolė popiežiaus encikliką 
^“Ad Petri Cathedram” už tai, kad

ji neužsimena apie bolševikų per- 
vLsamą koegzistenciją — sugyve- 
^ ztimą su bolševikine santvarka. 
:N. Chruščiovas pasveikino kon- 
2;gresą specialiu laišku. Kongrese 
įrfelyvavo -vengrų ir lenkų dvasi-

“delegacijos”. Okupuotoj 
^ lietuvėj irgi yra Įsteigtas dvasi- 
*i±±ų“taikos.komitetas”, kuriam

Ltuoju metu jų vardu Maskvos ra-

;<įg^endinimą.
t ■» Iškunigis Plojhar, komunisti- 
■^nės Čekoslovakijos vyriausybės 
^sveikatos min., lankėsi ryt. Vo- 
«kietijoj su prakalbomis. Visur 
iZrodėsi kunigo uniforma ir sake
isi kalbąs “krikščionijos” vardu.

• ^LabaF^Įįčė komunistinę santvar- 
'įšfcą, kurioje tikintieji timį daly- 
^vauti pagelbėdami socializmo Įgy- 
^vendinimui. Iš jo kalbų ir darbų 
^matyti, kad yra tapęs Kremliaus 
Starnu ir jo “krikščionybė” yra ly- 
Sgiai raudona kaip ir Chruščiovo.

• Katalikų mokyklų klausimas 
Prancūzijoj vėl paaštrėjo. Ikišiol 
kat. mokyklos gaudavo metinę 
^valdžios paramą apie $13 mil. Da
bartinės vyriausybės pasiūlymu 
^parlamentas 427 balsais prieš 71 
priėmė naują Įstatymą, padidi- 
2nantį paramą iki $60 mil. Socialis
tai su komunistais pakėlė triukš- 
Tiną visame krašte, o šviet nūn. A, 
“Boulloche, socialistas, atsištaty- 
<lmo. Socialistų vadas G. Mollet 
^pareiškė, kad toks įstatymas ar
siąs tautos vienybę ir kai socia- 
Šistai grįšią valdžion, jį panaikin
sią. Mokytojų sąjunga, kuriai pri
klauso nekat. mokyklų mokyto
jai, paskelbė kovosiantfprieš kat. 
^mokyklas, kuriose mokosi apie 
pusantro milijono vaikų, t.y. kas 
■penktas mokinys.
J • Nauja katedra pradėta statyti 
^naujai statomoj Brazilijos sosti-

— Brazilija, kur numatytą 
pastatydinti ir Lietuvos pasiun
tinybę. Katedra pavadinta Apsi
reiškimo Motinos vardu 
1.719 m. Parahyba upėj žvejų ras
tą paveikslą. Tuo pačiu pagrindu 
Marija buyo paskelbta .Brazilijos 
globėja 1929 m. Kertinio ak
mens pašventinimo iškilmėse da
lyvavo prez. J. Kubiček, lenkų 
kilmės brazilas, kurio dėka vy
riausybės ir B-os santykiai yra 
nuoširdūs. Naujojoj stostinėj gy
vens apie 500.000 gyv. ir turės 22 
dievnamius, kuriems numatytos 
ir vietos. Sostinės projektą pa
ruošė garsusis architektas O. Nie
meyer.

• Prieš ištuokas pasisakė Kairo 
universiteto rektorius Mahmoud 
Shaltout. Esą islaminių kraštų 
vyriausybės turėtų pakeisti įsta
tymus bei pritaikyti juos Kora- 
nui, kuris numatąs griežtas baus
mes. Jos esą turėtų būti taikomos 
vyrams, nes moterys islaminiuose 
kraštuose neturinčios persiskyri
mo teisės. Dabartiniai ištuokų įs
tatymai esą tokie, kad vyrai pa
metą žmonas perdaug lengvai. 
Egipte trečdalis santuokų išyraį 
o sostinėj Kaire — pusė.

• Uždraudė kunigams dalyvau
ti politikoj Belgų Kongo ir Ru- 
anaa-Urundi katf vyskupų kon
ferencija. Uždraudimas taikomas 
tiek vietiniams, tiek misijonie- 
riams kunigams. Neleidžiama 
jiems net dalyvauti politinuose 
susirinkimuose. Dabartiniu metu 
B. Konge vyksta politinės koros 
tarp atskirų genčių, partijų, gru
pių ryšium su artėjančia nepri
klausomybe. Kunigų įsivėlimas į 
tas kovas, vyskupų nuomone, bū
tų žalingas religiniu požiūriu.

• Nazareto savivaldybės rinki
muose komunistai šį kartą neteko 
pusės savo atstovų. Iš 15 tarybos 
narių komunistams teko 3, isla- 
mininkams 6, katalikams 3; orto
doksams, maronitams ir socialis
tams — po 1 vietą. Nazaretas yra 
laikomi’’‘raudoniausia” vietove 
visame Izraelyje. ?

• Didėja susidomėjimas katali
kybe protestantiškoj Švedijoj. 
Stockhdlmo universitete įvyko 
diskusijos apie religinę Švedijos 
būklę ir čia paaiškėjo, kad visuo
menė vis daugiau ima domėtis 
katalikų tikėjimu. Per pastaruo
sius dvejus metus perėję katali- 
kybėn 183 suaugę asmenys. Prieš 
30 metų Švedijoj tokios diskusi
jos, pasak jų vadovo dr. H. Sun- 
den, nebūtų buvusios galimos. 
Katalikų studentų s-gos pavesta, 
žurnalistė K. Rootzen sudarė są
rašą katalikiškų knygų, išleistų 
Švedijoj nuo 1900 hi. Tai pada
ryta, kad besidomintieji katali
kybe galėtų pasirinkti atitinka
mos literatūros.

• Diplomatas Luis Ignacio An
drade Įšventintas kunigu. Jis bu
vo Kolumbijos ambasadorius prie 
šv. Sosto. Dabar jis turi 60 me
tų, sūnų ir dvi dukras; žmona 
mirė prieš keletą metų. Kolum
bijoj jis buvo senatorių 21 me
tus ir keletą kartų vyriausybės 
nariu - ministeriu.

tai įdomūs ir verti skaitytojų dė
mesio: “Pastarajame laiške ra
šai, kad vakariečiams lieka dvi 
galimybės: karas ar pasidavimas. 
Padėtis be karo veda į Maskvos 
įsigalėjimą visame pasaulyje. Nu- 
rodai, kad klaidinga teorija, jog 
varžybos tarp Vakarų ir Rytų ga
li tęstis ilgesnį tarpsnį”. “Tai pla
čios, įdomios tezės, reikalingos il
gesnio aptarimo, kuris vargu įtal
pinamas Į laiško rėmus. Aš ir to
liau lieku teorijos šalininku, kad 
-neįvyks trečias karas, o Maskva 
^^^^S jogalėti visame pašau

“Ar Maskva siekia karo? Ar

V/ laviau
negali sudaryti rimtos apimties 
nesutvarkius prekybinio finansa
vimo ir atsiskaitymo”.

“Kinija yra ūkiškai išnaudoja
ma, Maskvos vergė. Tačiau ji at
sikerta politinėje srityje. Kai 
Chruščiovas ima skelbti “taiką”, 
kinai pradeda šaudyti. Pekinas 
nori ne tik apsiginkluoti, rusų ra
ketas gauti, beįgi ir savo žemės 
palydovą turėti, atomines bom
bas pasigamulti. Kinai, baigę 
Maskvos universitetą, daro ato
minius bandymus. Ugainiui išsi
vers ir be Maskvos universiteto. 
Šiandieną Kinija nepavojinga.

ar-daugiau metų, kai Ji pataps di
delė pramoninė ir karinė galy
bė? Aišku, Ji tuomet užtrauks 
visai kitą dainą. Azija — Kinijai,

čius įstaigos. Kol reikalas nepa- 
aiškėjęs, jos, žinoma, negali nieko 
skelbti. Ar dabar Kanados vy
riausybė sutiks 
kad ir neoficialų
spėti. Aišku tik, kad dabar padė
tis yra blogesnė, nes Lietuvos pi
liečių skaičius yra gerokai suma 
žėjęs ir Kanados vyriausybei bet 
kokis Lietuvos atstovas gali at

įvairūs siuntiniai
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skirtumai gali įžiebti atominį ka
rą? Ar JAV panaudos ginklą pa
vergtoms tautoms išlaisvinti?

Visuotinis karas jau atgyveno 
savo amžių. Jis išsigimė į šaltą ka
rą, kuris nėra nei kavas, nei tai
ka. Jį pakeitė “bendradarbiavimo 
politika*, t.y. rungtyniavimas vi
sose kitose srityse. Tai nereiškia, 
kad nebus panaudotas ginklas 
mažesniuose susidūrimuose, kaip 
jau yra buvę Korėjoje. Tačiau 
vietinio pobūdžio gaisrus nesun
ku užgesyti. 'Numanu, kad aštres
nis rungtyniavimas prasidės ūkio 
ir socialinėje srityse”.

Maskvos viešas šūkis pasivyti 
JAV ir jas pralenkti ūkio srityje, 
pakelti -gyventojų gerbūvį! šiam 
tikslui reikalinga taika: daugiau 
gaminti sviesto, mažiau ginklų. 
Visą tai veda į “viršūnių” pasi
tarimą, tiksliau tarus — pasitari
mus”.

KINŲ NURAMINIMAS
“Chruščiovas jau 1958 m. rug

pjūčio mėn. pradėjo diplomati
nius žygius “viršūnių” konferen
cijai sukviesti. Bet Maotsetungas 
jį sulaikė. Pekinui nepakeliui 
taikos politika. Jis apsisprendė 
apšaudyti Amoj salelę ir garsiai 
šaukti: mes išlaisvinsime Taiva-. 
ną”. ’ 1..

“Pekinas sukūrė komunas ir 
600 mil. gyventojų įkinkė į darbą. 
Jis pasišovė kinuose sukelti nuo
taiką “žemę pajudinti”. Komunos 
yra naujas, toliau siekiantis reiš
kinys, kuris nežinomas sovietuo
se. Protarpiais skelbiami nauji 
šūkiai nuotaikoms sukelti. Juos 
seka įvykiai Indokinijoje, Tibete, 
Laose, pagaliau susidūrimas su 
Indija dėl sienų.

“Čia prasideda nesutarimas su 
sovietais. Pekinas žino, kad Ki
nija reikalinga sovietams vesti 
politiką prieš JAV, Japoniją ir 
sutvirtinti komunistinį, sąjūdį 
pietrytinėje Azijoje. Neretais at
vejais ima brangintis.

KINŲ IŠNAUDOJIMAS
“Sovietai jau visą dešimtmeti 

remia Kiniją savo ir Europos ko
munistinių kraštų sąskaitom So
vietai daug pagelbėjo kurti nau
jas Įmones, tiesti geležinkelius, 
:kurti apsiginklavimo įmones, 
tiekti geležinkelio riedmenis, 
veislinius gyvulius. Maskva nieko 
nedovanoja. Kiniečių akimis žiū
rint, Maskva juos išnaudoja: par
duoda brangiai, o pirkdama kuo 
pigiausiai moka už kinų prekes. 
Kinai galėtų kaikurias prekes 
brangiau parduoti.ir pigiau jas

ir sovietų gyventojų ‘prieauglis 
toli nevienodi. Kinai dauginasi 
žymiai sparčiau. Sibiras pustuštis. 
Tai kinų “pažadėtoji žemė”. Te
reikia tik Maišės, kuris juos ves
tų. Netolimoje ateityje Pekinas 
parodys savo dantis. Politinio 
svorio centras iš Maskvos persi
kels i Pekiną”.

CHRUŠČIOVO
GALIMYBES
“Chruščiovas turi dvi galimy

bes: remti Kiniją ginklais, kurie 
gali būti nukreipti prieš Maskvą 
ar juos palikti savo daliai, 'ty. su
irutei, kuri gali išugdyti ^pavojų 
ne tik Pekinui, bet ir Maskvai”.

darė didelio įspūdžio, o anglams 
konservatoriams padėjo rinkimus 
laimėti”.

“Chruščiovo taikos piršlybos 
naudingos sovietams, kurie nori 
ūkiškai sutvirtėti, šiokį tokį pasi
tikėjimą išugdyti, ūkinius santy
kius pagyvinti, užsienio prekybą 
išplėsti. Diplomatus ima pakeisti 
ekonomistai, o diplomatinę veik
lą — ūkinė veržia”.

KAS IŠEIS IŠ
DERYBŲ?
“Vienas esminių reikalų yra 

tarptautinis saugumas. ’.Jis pa
reis nuo Vašingtono ir Maskvos 
sutarimo. Viršūnių konferencijo
je gal bandys sukurti šiokį tokį 
pasitikėjimą, kad iš pasalų nebū
tų užpuolama. Vėliau būtų ga
lima ir apie opesnius reikalus 
šnekėti. Nėra reikalo priminti, 
kad ;per ketverius metus pasaulis 
nenusiginkluos”.

“Viršūnių konferencijoje, ma
no nuomonė, jokio esminio klau
simo neišspręs, tačiau paliks at
viras duris toliau tartis kituose 
viršūnių suvažiavimuose. Gal tik 
propagandos išorės formos bus 
sušvelnintos ... Nenoromis ir 
storoji Pekino byla bus paliesta”.

Išvadoje taria, kad karas tarp 
sovietu ir vakariečių gali būti iš
vengtas. Eilė įrodymų, nežiūrint 
jų ypatingo rimtumo, mano ma
nymu, reikalingi pataisų. Kitą 
kartą bandysiu išdėstyti savo 
samprotavimus, kurie vargu bus 
tokie nuotaikingi, kaip mano mie
lojo bendralaiškio.

yra žinoma tik labai nedaug.
Kai mirė konsulo pareigas ėjęs 

a.a. min. V. Gylys, į laidotuves 
buvo atvykęs diplomatinę bei 
konsularinę tarnybą atstovauti 
Lietuvos konsulas Čikagoje dr. P. 
Daužvardis. Bent kiek aptvarkęs 
palaidžiai likusias bylas, jis jas vi
sas užantspaudavo ir paliko velio- 
nies našlės globoje. Taip tos by
los ir dabar tebestovi, nes miru
sio konsulo pareigų niekas nėra 
perėmęs,

I Lietuvos diplomatinio ar kon- 
sularinio atstovo Kanadoje klausi
mas yra labai painus ir{,dėl to, kad 
nepriklausomą Lietuva Čia niekad 
hera turėjusi tokių atstovų. Mat, 
kai -Lietuvą turėjo vyriausybę, 
Kanada dar neturėjo užsienių r. 
ministerijos, o kai ją 1945 metais 
Įsteigė, Lietuva neturėjo vyriausy 
bės, kuri galėtų paskyrimus dary
ti. Dėl to ir velionis konsulas Ka
nadoje tebuvo pripažįstamas tik 
de facto; bet^j£Qns|ilu oficialiai 
nes iskaite.tkon sūlų šą r asuose ne- 
figuravo ir konsulų kolegijai ne
priklausė, dėl to ir jo . laidotuvė
se nedalyvavo joks valdžios nei 
konsulų kolegijos atstovas. Jam 
tik buvo leista tvarkyti Lietuvos 
piliečių reikalus kaip tam tikram 
Lietuvos respublikos agentui.

A.A. min. V. Gylys buvo paskir
tas vesti konsularinę Įstaigą pa
sirūpinus tuo Lietuvos atstovy
bei Vašingtone, o skiriamąjį raštą 
pasirašė, berods, min. St. Lozo
raitis, kaip diplomatų šefas. Ir 
dabar tą reikalą aiškinasi tos pa-

SUOMIJOS-SOVIETU RUSUOS KARO SUKAKTIS

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

U Kanados:
Siunčiame /VD/k AČTI1 sudarytus ir apdraustus jvai- 
paprastu ir VtvV ■ Am? i v rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
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.
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SKYRIAI:

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki? vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.
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rodyti mažai bereikalingas.
Pasų pratęsimo reikalu atrodo 

dabar geriausia kreiptis į Lietu
vos generalinį konsulatą Niujor
ke. Jo adresas: Consulate Gene
ral of Lithuania, Mr. J. Budrys, 
41 West 82nd Str., New'York 24, 
N.Y., USA.
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ŽUKLfiVIMO

J. Beržinskas

Prieš 20 metų suomių tauta įro
dė -pasauliui,, ikad ji verta būti 
laisva ir nepriklausoma, nes mo
kėjo savo laisvę ginti ir dėl jos 
aukotis. “

šis suomių’apsigynimo karas 
yra geras pavyzdys mažoms vals
tybėms. Jis parodė, kad ir mažai 
tautai, jei ji kultūringa ir griež
tai pasiryžusį savo laisvę ginti, 
bėtkokie priešai yra nebaisūs. 
Suomiai drąsiai stojo prieš še
šiasdešimt kartų skaitlingesnį 
priešą Sovietų Rusiją ir per tris 
su puse žiaurios žiemos mėnesių 
narsiai gynėsi, padarydami so
vietams milžiniškų nuostolių,-dėl 
kurių sovietai pradėjo ieškoti tai
kos. šiame kare Sovietai neteko 
200.000 kariu, o suomiai 15.000. . . .
šiandien Suomija yra vienintelė1 ir kitų vietų savo^bazėms. Ji nori 
Sovietų Sąjungos kaimyninė vals
tybė, kuri nėra jos satelitas ir 
sovietai, gavę skaudžią pamoką, 
nedrįsta jos praryti.

Po lengvo laimėjimo užsmau
giant trijų Pabaltijo valstybių — 
Estijos, Latvijos ir-Lietuvos — 
laisvę 1939 m: spalio mėn., Sovie
tų Sąj'unga visą savo dėmesį nu
kreipė į Suomiją, kuri stovėjo jai 
skersai kelio Įsitvirtinti Baltijos 
jūroje. Norėdami atskirti Suomi
ją nuo pasaulio. Sovietai turėjo 
tikslą visų pirma paimti jūrų tvir
tovę — Šveaborg ir Alandų sa
las, kurios priklausė Suomijai. 
Tačiau savo reikalavimuose bolše
vikai šių tvirtovių neminėjo tak
tikos sumetimais. Šveaborg — tai 
Įtvirtintų salų žiedas priešais 
Helsinkio, dar carų laikais pasta
tytą jūrų tvirtovę. Alandų salos, 
su Estijai priklausančia Dago sa
la, ir suomių Hango pusiasaliu 
sudaro strategini trikampi, kuris 
-kontroliuoja šiaurinę Baltijos da
li ir Suomių Įlanką. Sovietai rei
kalavo iš Suomijos tik nedidelio 
teritorijos pakeitimo, nustumiant 
Suomijos sieną toliau nuo Lenin
grado, t.y. užleidžiant jiems Ka
relijos pusiasalio dalį. Užtai jie 
žadėjo suomiams perleisti daug 
didesnį plotą iš sovietams pri
klausančios Karelijos.

Suomiai greit suprato, kad juos 
rusai nori paimti už gerklės, kaip 
padarė su Pabaltijo valtybėmis, 
kad vėliau visai pasmaugtų. Tikė
dami, kad didžiosios valstybės, 
ypatingai JAV ir Skandinavija, 
juos parems, suomiai nutarė lai
kytis tvirtai.

Deryboms i Maskvą pasiuntė 
prityrusį ir gerai pažįstantį ru
sus diplomatą Paasikivi,d tuo pat 
metu prezidentas Kalio fr užs. 
reik. min. Erko išvyko f Stock- 
holmą konferencijon su Skandi-

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

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TEL. LE. 2-9547
čb pot goiite ožaiaAkyti leivoim motom bd ivotriot modžioklhitat ieotovoa.

navijos karaliais.
Kariuomenė, vadovaujama gen. 

Osterman, skubiai padidinta iki 
300.000, sudaryta Gynybos Tary
ba, kurios priešaky stovėjo mar
šalas Mannerheimas ffakt. karo 
vadas). Prekybinis laivynas iš 
Suomijos Įlankos evakuotas. Spa
lio 27 d. užs. reik. min. Erko pa
sakė per radiją, kad Suomija jo
kių nuolaidų savo valstybės lais
vės sąskaitoj nedarys. Įtemptai 
laukta sovietų pretenzijų paskel
bimo, bet Maskva tylėjo. Tik po 
5 dienų Sovietų užs. reik, komi
saras Molotovas, kalbėdamas 
Augščiaušiame Soviete atskleidė 
bolševikų reikalavimus Suomijai. 
Esą netiesa, kad Sovietų Sąjun- 
ga -nori iš Suomijos Alandų salų .. . . . . .. .
tik sudaryti su Suomija savitar
pinės pagalbos sutarti, pakeisti 
Karelijoj sieną už kompensaciją 
kitur, išnuomoti kelias salas Suo
mių Įlankoj ir Hango uostą, o be 
to, panaikinti abiejų pusių sienos 
sutvirtinimus (tai reikštų panai
kinimą Mannerheimo. linijos). So
vietų laikraštis “Tritd” rašė: 
“Suomijos buržuaziniai vadeivos 
pradėjo pavojingą žaidimą: ši ma
žutė, 3,5 mil. gyv. valtybėlė, nori 
grasinti 183 mil. Sovietų Sąjun
gai. Tai absurdas, anglų ir pran
cūzų imperialistai stumia Suomi
ją i prapulti”,.

Derybos Maskvoje ėjo sunkiai, 
buvo kuri laiką nutrauktos, bet 
spalio 27 d. vėl atnaujintos. Šį 
syki Paasikivi pasiėmė į Maskvą 
ir finansų min. Tanneri, kuris 
caro laikais išgelbėjo Staliną nuo 
arešto, paslėpdamas jį savo na-, 
muose, bet ir tas nepadėjo. Ketu
rias dienas prieš invaziją Mask
vos radijas, kaip įprasta, pranešė, 
kad suomių artilerija Karelų pu
siasalyje apšaudžiuši Sovietų teri
toriją ir užmųšusi keturius rau
donarmiečius. Molotovas įteikė 
suomių atstovui notą, reikalauda
mas, kad suomiai atitrauktų savo 
kariuomenę 12-15 km. nuo sienos. 
Suomiai laikėsi taikingai, -bet 
tvirtai. Jie sutiko su kaikuriais 
sienos pakeitimais Karelijoj ir 
kitur, bet griežtai atsisakė išnuo
moti Hango pusiasalį su uostu.

Lapkričio 28 d. Maskva atšaukė 
veikusi nepuolimo paktą, o kitą 
dieną nutraukė diplomatinius 
santykius. Paskutiniu momentu 
JAV prezidentas Rooseveltas ban
dė tarpininkauti, bet sovietai jau 
>i nieką nebeatsižvelgė ir 1939 m. 
lapkričio 30 d. pradėjo karą su 
Suomija.

Tą pat dieną sovietų lėktuvai 
bombardavo Helsinkį ir kitus 
miestus, o raudonoji armija pra
dėjo puolimą visoje 1.600 km. 
sienoje, sudarydama aštuonius 
frontus: Karelija, Salmi, Suojar- 
vi, Ueksha, Kuhmo, Suomusal- 
mi, Salia ir Petsamo. Svarbiau
sias frontas buvo Karelijos są
smaukoje, kur sovietai sukoncent
ravo 14 divizijų, o visuose kituose 
frontuose, nuo Ladogos ežero iki 
Petsamo 17 divizijų.

Maršalas Mannerheim, žinoda
mas rusų taktiką iš praeitų karu,

relijos sąsmaukoje ir dėlto ten 
buvo pastatyta, jo vardu gynybos 
linija — betoniniais bunkeriais 
sustiprinta 30 km. pločio juosta 
tarp Suomių įlankos ir Ladogos 
ežero. Svarbiausia toj linijoj at
spara — Vuoksi upės sistema su 
daug intakų ir ilgų šiaurų ežerų.

Pirmas rusų bandymas pra
laužti Mannerheimo liniją vaka
rų pūsėj, Viipuri kryptimi, .pasi
baigė liūdnai. SuomiaŲ panau
dodami jūros laivų ir Koivisto 
kranto baterijas, sudaužė 19 so
vietų tankų ir visą puolimą su 
dideliais rusams nuostoliais at
mušė.

Gruodžio 7 d. rusai vėl pradėjo 
dideli puolimą prie Taipalės upės, 
rytiniame Mannerheimo linijos 
sektoriuje, bet ir čia sutiko smar
kią suomių ugni iš bunkerių ir tu
rėjo traukti palikdamį.800 užmuš
tų. Rusams puolant Centrini sek
torių, suomiai turėjo kiek pasi
traukti, bet vėliau — gruodžio 22 
d. — jie perėjo į kontr-puolimą ir 
atmušė rusus, padarydami jiems 
milžiniškų nuostolių. Tik per 
vieną savaitę centriniame fronte 
suomiai paėmė 128 rusų tankus.

Arktikos šaltis ir sniegas daug 
padėjo suomiams prįęš mechani
zuotus rusų karo pabūklus. Tan
kai ir šarvuočiai dėl didelio šal
čio ir sniego negalėjo judėti ir 
daug jų buvo palikti Įšalę sniege.

Į rytus nuo Ladogos ežero, Sal
mi fronte, rusams geriau sekėsi, 
ten jie pasistūmė 60 km. Į Suomi
jos teritoriją. Kituose mažesniuo
se frontuose didesnių mūšių ne
buvo, tik žvalgybos ir patrulių su
sišaudymai.

Įdomus sudmių apsigynimo ka
ro epizodas atsitiko Suomusalmi 
fronte, kuavsttomiu karo vadovy
bės gudriu manevru dvi Sovietų 
divizijos pateko į spąstus ir buvo 
visiškai sunaikintos. Sovietų va
dovybė, -norėdamas greičiau su 
Suomija apsidirbti, buvo numa
čiusi ją perskelti į dvi dalis, per
kertant Suomijos teritoriją jos 
siauriausioje vietoje nuo Suomu
salmi prie rusų sienos į Oulų prie 
Botnijos. šiai operacijai Įvykdyti 
iš Uthua bazės rusai pasiuntė dvi 
divizijas, 163 ir 44, su tankais, 
šarvuočiais ir apie 36.000 karių. 
Pirmoji divizija turėjo apeiti ilgą 
Kianta ežerą iš šiaurės, o antroji 
(44) iš pietų, o užėmusios Suomu
salmi, jos turėjo žygiuoti prie 
Botnijos įlankos. Suomiai tame 
fronte turėjo tik vieną diviziją, 
vadovaujamą pulk. Siilsvuo, ku
riam teko šios pergalės garbė.

Jis leido rusų divizijoms lįsti 
kuo giliau i Suomių teritoriją ir 
atitolti nuo savo bazės. Rusai, ne
sutikdami priešo, žygiavo per be
galinius miškus dideliame šalty
je. Suomių daliniai tik sekė iš šo
nų rusų kolonas atvirai nesirody- 
dami ir nesipriešindami.

Kai tos divizijos pasiekė Kian
ta ežerą, kiti suomių daliniai at
kirto prie Sovietų sienos jų tie
kimo kelkis ir visą siunčiamą iš 
Uthua tiekimą suomiai paimda
vo sau.

Atkirsta nuo tiekimo bazės 163

Lietuva tolsta 
nuo Europos
Montrealio “The Gazette” 1959 

m. gruodžio 19 d. išspausdino 
Tom Lambert reportažą iš Vil
niaus, pavadintą “Lithuanians 
Face Sombre Christmas”. Tarpe 
kitų įprastų pasakojimų apie 
miestą bei jo gyventojus, auto
rius, pats ar savo kažkokio lietu
vio komunisto informatoriaus 
įtaigotas, pastebi, kad kultūrinis 
nūdienio lietuvio dėmesys esąs iš 
Vakarų perkeltas į Maskvą. Auto
riui ;b|iy^ stačiai nuostabu, kaip 
mažėt:ten Žmonės'žiną apie Va
karus. Kas ten yra ponas prime
ną daug dalykų: policija, kariuo
menė, gatvių užrašai, dalis laik
raščių, net valgyklose valgių pa
vadinimai. Naujos statybos gyve
namieji namai atrodą lyg dvyniai 
tokių pat Maskvos namų ir visiš
kai nesideriną prie senųjų baro
ko ar neoklasinių pastatų.

Vilniaus lenkai, Lamberto 
nuomone, kultūriškai ne taip esą 
nutolę nuo Vakarų^ nes jie skai
tą iš Lenkijos atvežamą spaudą, 
kuri duodanti daugiau žinių iš Va
karų ir kiek kitaip Vakarus ver
tinanti. s

Komunistas lietuvis, kuris Lam- 
bertą informavo, teigęs, kad lie
tuvių tautinės nuotaikos esą gy
vos, bet tai esąs “didžiavimasis, 
kad priklausą sovietinių taūtų šei
mai”. Lenkų laikotarpį tas infor
matorius vadinęs priespaudos 
laikais.

dėmesį suomiai nukreipė į .44 di
vizijos judėjimu. Ji tūrėjo pereiti 
per Kiahta ežero sąsiėdryje esan
tį tiltą prie Suomusalmi. Perėjus 
pusei divizijos per tiltą, suomių 
kariai prisėlinę naktį susprogdi
no tą tiltą. Tokių būdu divizija 
buvo suskaldyta?! dvi dalis, ku
rios klaidžiojo 7 dienas miškuose 
be maisto ir be pastogės, iki suo
miai jas apsupo ir sunaikino. Šioj 
operacijoj suomiai paėmė daug 
belaisvių, 1.200 arklių, 102 pa
trankas, 43 tankus. Panašiai so
vietų nepasisekęs žygis <buvo ir 
Salios sektoriuje, iš kur jie no
rėjo pasiekti Kemijarvi ir švedų 
sieną prie Tornio.-Suomių dalinių 
sumušti turėjo iš ten trauktis.

Šių rusų puolimų nepasiseki
mą aiškiai apibudino vienas rusų 
karo belaisvis - karininkas. Jis sa
kė: “Mūsų didžiausias sunkumas 
buvo tas, kad mes negalėjome 
matyti suomių, kurie taip greit 
keitė savo pozicijas. Mūsų kolo
nos buvo ankštai sujungtos 4r ne
turėjome jokių greit judančių 
apsaugos dalinių. O svarbiausia 
tai, kad mes nežinojome, kaip 
reikia šiame krašte kariauti”.

Didžiausias rusų spaudimas vi
są laiką buvo Karelijoj, norint pa
siekti didelį pramonės centrą Vū- 
puri (Vyborg). Po dviejų karo mė
nesių rusų nuostoliai žmonėmis 
buvo 150.000, o suomių 10.000.

Apie 500 sovietų lėktuvų be 
pertraukos bombardavo dides
nius centrus: Helsinki, Abo, 
Hango, sugriaudami daugybę na
mų ir palikdami gyventojus be 
pastogės. Per visus karo veiks
mus Suomijoj, civilinių gyvento
jų palyginti nedaug žuvo — apie 
700. Priešingai buvo Lenkijoj, 
kur civilių gyventojų aukų buvo 
keli tūkstančiai.

1940 m. vasario mėn. atvyko 
pirmieji savanoriai iš Švedijos ir 
Italijos, daugiausia lakūnai, ko 
Suomių aviacijai labai trūko. Ita
lai lakūnai sėkmingai bombarda
vo Kronstadtą ir Leningradą. 
Nors šie savanoriai ir teikiama 
iš užsienio karo medžiaga bei 
ginklai kiek pakėlė suomių nuo
taiką, bet ši pagalba buvo per- 
maža ir pervėlai atėjo. Nežiūrint 
augštos suomių karių ir civilių 
gyventojų moralės, suomių-rusų 
karas prasidedant kovo mėn. Įėjo 
į paskutinę fazę.

Karelijoj, nuo Viipuri iki Tai-

nas suomis turėjo kariauti prieš 
4 rusus. Paėmus rusams Summa,

rfikstą griuvėsiai, žiaurios kau-

miai taip nenorėjo rusams ati- 
(Nekelta 17 psl)



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Tai buvo prieš 25 metus — 
1934 m. vieną ankstų rytą sku
bėjau į universiteto bibiloteką. 
Prie Įgulos bažnyčios mane su
stabdė vyriausias skautininkas 
pulk. J. Barauskas (bolševikų 
sušaudytas Červenėje 1941 m.).

— Kur taip skubi?
— Į bibloiteką.
— Tikiu, kad laiko turi. Tau, 

kaip spaudos mėgėjui, būtų pra
vartu pasekti nacių bylą, — tarė, 
duodamas žurnalisto leidimą į 
teisingumo ministeriją, kur bu
vo teisiami Sassas ir dr. Neu
manas mūsų kariuomenės teis-

. mo. — Ilgai neužlaikyk. Grąžink 
Saulaičiui (dabar gyvena Ame
rikoje).

Pasukau į teisingumo minis
teriją. “Teisė — valdymo pa
grindas”, metasi į akis didelis 
lotyniškas užrašas. Sargas nuro- 
dė vietą. Tuojau prie manęs pri
sistatė anglas, siūlydamas puo
duką arbatos.

— Tamsta, turbūt, švedas?
Trumpai padėkojau už arba

tą. Tylėjau, nes mane Viešpats 
apdovanojo tik vienu pakenčia
mu lietuvišku liežuviu.

Prisistatė su kava vokietis, ly
dimas prancūzo. Jutau skruzdės valgyklos pakvipo, kaip čia sa- 
bėgiojančias kūnu. Prakaito rasa koma “delišiais”.
užpylė akinius. Girdėjau, kaip

mą “Zwergstaato” prieš Didįjį 
Reichą.' Laukiau progos pakeisti 
postą, nes sargo nurodyta vieta 
man per garbinga.

nokai atvykdavo “lašelį” nutrau
kęs, nes gyveno viešbuty. Atvy
ko Neumanas su grupe rudmarš- 
kinių iš kalėjimo, lydimas mūsų 
karių apsaugos. Drausmingi. Neu 
manui leidus, visi sėdasi. Tuo
jau iš termosų pilasi kavą.

— Teismas eina, stokit.
Įeina gen. Vymeris su asista. 

Generolas išbalęs, jo pareigos 
sunkios, nes tik 1945 m. pasaulis 
išdrįso teisti ruduosius...

Bylą sekiau keletą dienų. Ma
čiau mažos tautos kovą prieš ti
taną. Tylėjo didieji. Tylėjo Klai
pėdos signatarai, patarę būti 
švelniais. Turbūt, dėlto, sprendi
mas buvo per švelnus. Bylos eiga 
įrodė ginkluoto sukilimo organi
zavimą. Už tai mirties bausmė.

Pasekmės: Reichas nutraukia 
virš 300 milijonų prekybos su
tartį, norėdamas paklupdyti Lie
tuvą. Pasaulį jau tada supo kri
zė. ‘Atsirado priverstinis valgy
mas žąsienos. Studentų ir karių

. Sv. Jono Kr. lietuvių kapinės
Praeitą savaitę padaryti oficia

lūs vizitai Prisikėlimo ir Maldnės 
par. kunigams, o taip pat susi
siekta su Hamiltono par. klebonu 
ir painformuota apie lietuviškų
jų kapinių Įkūrimą. Kapinių va
dovybė yra dėkinga parlamenta
rui adv. Arthur Maloney už dide 
les pastangas Įvairiose kanadiečių 
Įstaigose tvarkant žemės nupirki
mo ir kapinėms teisių Įgijimo do
kumentus.* Už atliktą darbą p. 
Maloney iš parapijos nepareikala
vo jokio mokesčio. Dėkojame V. 
Montvilai, uoliai talkinusiam ka
pinių matavimo darbe, o taip pat 
už pradžiai paskolintą be nuošim
čių didesnę pinigų sumą, kuri šio
mis dienomis buvo jam grąžinta. 
Lietuviškoms kapinėms yra jau 
gauta aukų: pirmasis geradaris 
yra šv. Jono Kr. parapijos KLK 
Mot. D-jos skyrius, kuris jau pra
ėjusia vasarą kapinėms paauko
jo $30;> kiti kapinių geradariai 
vra: B. Sergantis $300, B. A. Gir- 
čiai $200 ir adv. G. Ban $100. 
Ačiū už aukas, jos bus panaudo
tos kapinių pradiniams Įrengimo 
darbams.

Dainos ir muzikos vakaras
Toronto Lietuvių Caritas ren

gia muziko St. Gailevičiaus kūry
bos ir jo diriguojamų chorų — 
‘Varpo”, šv. Jono Kr. parapijos, 
kvarteto ir muzikos studijos pa
žangesniųjų mokinių koncertą 
kovo 6 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Koncertas ketina būti Įdo
mus netik naujo repertuaro pa
rengimu, bet ir naujų dalyvių 
Įvesdinimu. Tikimasi, kad lietu
viškoji visuomenė šiam parengi 
mui teiks visakeriopą paramą. 
Koncerto pelnas skiriamas Vasa
rio 16 gimnazijai. A.

jaunimui virš 12 m. bus tėvų 
pranciškonų vasarvietėje New 
Wasaga ir truks 2 savaites: nuo 
liepos 9 iki 24 d. Smulkesnės in
formacijos vėliau^

Atsiuntė auką $10
“TŽ” dešimtmečio proga inž. 

P. Razgaitis, buvęs torontiškis ir 
‘TŽ” artimas bičiulis, dabar gy
venąs Clevelande, JAV.

Garbės prenumeratą po $10 at
siuntė kun. A. Šeštokas iš Čika
gos ir P. Augustinavičius iš To
ronto. Nuoširdus ačiū visiems.

‘TZ ’ leidėjai.
Toronto. — Ontario prdvinci- 

jos parlamento sesija prasidės 
sausio 26 d., pareiškė premjeras 
Frost.

Stockholmas. — Baltijos jūro
se sovietų karo laivynas yra stip
riausias, negu betkada yra bu
vęs. Jie čia turi: 7 moderniškus 
kreiserius, 50 medžiotojų, 120 po
vandeninių ir daugybę Įvairių 
rūšių smulkiųjų karo laivų.

pastebėti lėktuvų skrepdai 
žemiau 2.000 pėdų. Išlaidų 
padengs JAV.

Mylimam tėvui ir uošviui

ANTANUI AUŠROTUI mirus,

Vytautui ir Sigitai Aušrotams nuoširdžią užuojautą reiškia-

Toronto Ateitininkų Sendraugių Kuopa

R. Medelis.

Hamiltono lietuvių tvirtovė
Namai pragarai — 

' be namų negerai.
Lietuviško centro arba Lietu

vių Namų Įsigijimo istorija Ha
miltone yra beveik tiek pat se
na, kaip ir pati lietuvių kolonija.

Susibūrus didesniam tautiečių 
skaičiui Hamiltone neapsieita be 
ruošimo įvairių pramogų, susirin
kimų ir minėjimų, kurie yra tik
ras rodyklis tos kolonijos kultū
rinio gyvenimo. Tuoj pat teko su
sidurti su sunkumais gauti rei
kalingu laiku patalpą ir be to, sa
vų tautiečių sudėti pinigai atiduo
dami kitiems. Taip 1950 m. kilo 
mintis pirkti savo reikalams salę. 
Tuo laiku jauna lietuvių koloni
ja buvo ekonomiškai dar nepajė- 

« gi, o B-nės valdyba, kaip ir da
bartinė, neturtinga. Bet visgi ji 
ėmėsi iniciatyvos ir tokią salę, 
nors ir nedidelę, surado ir, finan
siškai -padedant gerb. kun. dr. J. 
Tadarauskui, užpirko. Bet, deja, 
ne dėl v-bos kaltės toji salė per
ėja i privataus asmens rankas ir, 
keletui metų praslinkus, buvo 
parduota.

Jau tada Hamiltono kolonijoje 
kilo didelė audra, kuri, laikui bė
gant, nutilo. Bet noras turėti sa
vo pastogę nedingo ir kiekviena
me visuotiniame b-nės susirinki
me iškildavo. Buvo sudarinėja
mos lietuviškos pastogės Įsigiji
mo reikalu komisijos, kurios pa
rinkdavo namams pirkti pasiža
dėjimų, padarydavo susirinki
muose pranešimus ir taip, nieko 
konkretaus nepadariusios, savo 
darbą užbaigdavo. Taip tęsėsi net 
keletą metų.

Tik 1956 m. imtasi rimto dar
bo: organizuojami pinigai, plati
nant šėrus. Per dvejus metus, in
tensyviai dirbant, buvo sukelta 
virš $50.000 ir buvo užpirkti Lie
tuvių Namai Hamiltone. Tie na
mai dar nėra toki, kokius mes 
norėtume matyti. Bet vis tik juo
se turi savo kamputi skautai ir 
“Aukuras”. Be to, buvo pasiūly
tas kambarys ir “Talkai”, kuriai 
betgi pasiūlymas buvo nepriimti
nas ir juo nepasinaudojo.

Lietuvių Namai yra ant tvirto 
ekonominio pagrindo ir patys 
mokasi, kartu duodami šėrinin- 
kams daug didesni nuošimtį, ne
gu kak laikytų pinigus kitose tau
pymo Įstaigose.

Taip' pat Lietuvių Namai su
šelpia mūsų jaunimo organizaci
jas, kaip skautus, ateitininkus, 
šeštadieninę mokyklą ir šalpos 
fondą. Deja, toji pašalpa dar nė
ra pakankama, kokią daug kas 
norėtų matyti. Bet reikia atsi
minti, kad Lietuvių Namai, kaip 
tas ^naujagimis, dar žengia tik 
antruosius savo gyvenimo metus 

' ir per daug visus paremti negali.
Liet. Namų b-vė turi pirma 

atsiekti savo tikslo: Įsigyti savo 
salę, kuria būtų galima pasinau
doti betkokiu savaitės laiku, kad 
ji patenkintų visus mūsų kultū
rinius ir organizacinius reikala
vimus.

Namų b-vės v-ba šio pagrindi
nio tikslo siekdama telkia lėšas 
ir atideda atliekamą kapitalą, 
kad, progai pasitaikius, galėtų 
nupirkti salę arba žemės sklypą, 
ant kurio būtų pradėta statyba.

nesantaikos židiniu. Bet juos lik
vidavus, ar padėtis pagerėtų? 
V-ba mano, kad ne. Tik būtų gai
la tiek daug Įdėto darbo ir vilties 
turėti tai, ko liet, b-nė troško nuo 
1950 m. Namų b-vės v-ba ne tik 
nemano esamus namus likviduo
ti, bet juos laikyti ir toliau, kaip 
pastovų pajamų šaltini, kuris vė
liau padės išmokėti ir išlaikyti 
salę.

Netolimoje praeityje Liet. Na
mai pergyveno gana didelius puo
limus, kurie betgi neinešė jokio 
nedarnumo į šėrininkų tarpą. 
Tai yra geriausias barometras, 
kad 400 šėrininkų vien tik iš Ha
miltono pritaria Liet. Namų 
stiprėjimui ir augimui.

Pasekime mūsų tautos senu 
priežodžiu: namai pragarai — be 
namų negerai ir visi dėkimės prie 
kūrybinio darbo. Tada išnyks iš 
mūsų tarpo visi nesklandumai ir 
nesusipratimai.

Namų v-ba kviečia visus Ha
miltono ir apylinkių lietuvius 
jungtis su savo kapitalu'i šėri-

Padėka
Mano šeima vykdama iš Lietuvos pas 

mano į Kanada kolvje buvo patekusi i 
sunkią ir beviltišką padėtį pasiekti 
mane. į

'Dėka Didž. Gerb. Klebonui Ažuba- 
baliui darant žygius augštose Kanados • 
valdžios įstaigose, šeima buvo išgel- ■ 
beta ir atvyko pas mane į Torontą.

Savo ir savo šeimos vadu Didž. 
Gerby Klebonui Ažubaliui reiškiu gi
liausią širdies padėką.

Su augšta pagarba B. Girdys.

Šv. Jono Kr. parapijos knygyne gauta:
Vysk. V. Brizgio ‘Negesinkime ži

burių”, kaina $3.
Dr. J. Balio “Lietuviu Dainos Ame

rikoje”, $5.
Pr. Naujokaičio lyrinė poema “Švie

sos mergaitė”, kaina $2.
“Baltaragio malūnas” ilgo grojimo 

albumas, kaina $10.
Be to, didelis pasirinkimas lietuviš

kų plokštelių. Priimamos laikraščių ' 
prenumeratos. Knygynas veikia sek
madieniais. Užsakyti paštu: 180 Glen- 
holme Avė., Toronto 10.

ninku eiles ir pagreitinti pasta
tyti lietuvių tvirtovę Hamiltone, 
kuri patenkintų visus mūsų rei
kalavimus.

Baigiant, Namų b-vė visiems 
šėrihinkams ir prijaučiantiems 
Lietuvių Namų idėjai linki sėk
mės ir laimės I960 metais.

Namų v-ba ir 
Kontrolės* komisija.

Toronto Vyrų Kvartetas, vadovaujamas muz. St. Gailevičiaus. iš
pildys programą “Tž” Spaudos Baliuje, sausio 16 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje: ” , Nuotrauka J. Dvilaičio.

Mielą Vytautą Aušrotą, jo šeimą bei artimuosius

mirus jo mylimam tėveliui

ANTANUI AUŠROTUI

nuoširdžiai užjaučia

P.’K. Abromaičiai, 
S. J. Andruliai, 
V. J. Jasinevičiai, 
E. S. Čepai, 
B. J. Prakapai, 
A. K. Rusinai, 
A. Saulis, 
L. Šalna.

Mieliems VYTAUTUI IR SIGITAI AUŠROTAMS, mirus jų 
mylimam tėveliui ir uošviui, •

A. t A. ANTANUI AUŠROTUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia :

Gražina ir Gerardas Balčiūnai / ? 
ir Marija Klementina Bėraitienė.

A. A. ANTANUI AUŠROTU! mirus, 
skaudaus liūdesio valandoje sūnui VYTAUTUI ir jo šeimai 7' 
gilią užuojautą reiškia ..

St. A. Petraičiai.
J. K. Kaknevičiai

ANTANUI AUŠROTU! mirus,

jo sūnui Vytautui ir jo šeimai reiškiame gilia užuojautą

K u ni učiai.

Canada

A.

Šiam tikslui atsiekti, reikia ne

pratimo
Kaip kiekviena idėja turi sa

vo pasekėjų ir priešu, taip ir L. 
Namai Hamiltone. Vieni stengia
si dirbti kuriamąjį darbą, kiti 
sąmoningai arba nesąmoningai 
ji trukdai. Vieni jų egzistencijai 
pilnai pritaria ir juos remia, kiti 
vienu plunksnos pabraukimu no
rėtų juos likviduoti, skaitydami

vieningumo

Naujieji ateiviai
jo žmonai, sūnui Vytautui su šeima ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Adelė ir Bronius Šimkevičiai.

MOKYKITĖS SAVO
NAUJUJU DRAUGU KALBOS

BENDRUOMENĖS KALBA, KURIOJE JŪS GYVENATE IR DIRBATE, 
YRA ANGLŲ BEI PRANCŪZŲ KALBA. JŲ MOKĖJIMAS TURĖS JUMS 
DIDELĖS REIKŠMĖS.

JŪS GALITE IMTI KALBŲ PAMOKAS BEVEIK KIEKVIENAME KA
NADOS CENTRE.

Jums susidarys daug naujų galimybių -
Pilietybė
Anglų ar prancūzų kalbos mokėjimas yra reika
lingas* Kanados pilietybei gauti.

Jūs galėsite daug lengviau gauti ir turėti pastoviai 
darbą. Jūs taip pat turėsite daug geresnę progą 
gauti pakėlimą darbe.

Bendruomenės gyvenimas
Jums bus daug lengviau Įsigyti draugų tarpe tų, 
su kuriais kartu dirbate ar tarp kaimynų. Jums 
greitai pavyks Įsijungti Į bendruomenės gyvenimą.

Mielą Aušrotų šeimą,

mirus jo mylimam tėveliui

AN TANUI . AUŠROTUI,

nuoširdžiai užjaučia

I. R. Paškauskai,
E. V. Krikščiūnai

ANTANUI AUŠROTUI mirus

Asmeniniai reikalai
Jums bus daug lengviau atlikti reikalus Įstaigose 
bei pirkti krautuvėse. Jūs galėsite išaiškinti savo 
reikalus namų savininkams, gydytojams, advoka
tams, amatininkams, autobusų vairuotojams, val
džios Įstaigų tarnautojams ir kitiems.

Informacija ir laisvalaikis
Jūs galėsite skaityti Kanados laikraščius, žurnalus 
ir knygas. Jūs gausite daugiau malonumo, stebė
dami televiziją, klausydami radiją, lankydami ki
nus, paskaitas bei teatrus: Jūs geriau suprasite 
Kanados gyvenimą ir papročius.

Pagalvokite apie šiuos palengvinimus ir VEIKITE TUOJAU!
Įsiregistruokite į kalbų kursus! Jeigu jūs negalite lankyti kursų, Įsigykite 
knygas nemokamai ir mokykitės namie. Jūsų vietinė mokykla, artimiausia 
Pilietybės ar Imigracijos Įstaiga bei Kanados Pilietybės Skyrius Otavoje 
mielai suteiks jums reikiamos informacijos.

ELLEN L. FAIRCLOUGH 
riiiciyDes ir imigracijos Ministras*

jo sūnui Vytautui ir Sigitai Aušrotams gilią užuojautą 

reiškia

Helen ir Leonas Gudžiauskai 
su šeima.

Mylimam tėvui ir uošviui
A. A. ANTANUI AUŠROTUI mirus,

Vytautui ir Sigitai Aušrotams bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia —

J. E. Matulaičiai.
L. O. Rimkevičiai, 
V. L. Kolyčiai.

Mirus mylimam tėvui
A. ANTANUI AUŠROTUI, 
»... , .............. , . .. .... ,. «

džią užuojautą

Mieliems Vytautui ir Sigitai Aušrotams, mirus jų mylimam 
tėveliui ir uošviui

A. t A, ANTANUI AUŠROTUI,
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
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Kaune dabar esą, rašo Mizara|7X)00, juodsidabrinė lapė 4.000, 
“Laisvėje*4 Nr. 98; 14 pradinių ikąilinė kepurė Kajetonui 150 

; mokyklų, 8 septynmetės, 24 vi- 
dūrinės; 20 technikumų, 4 spe
cialios mokyklos internatai, 2 vai-

• kų invalidų namai, 4 vaikų na
mai, 5; augštosios mokyklos. Bet 
Mizara’ nepastebėjo, kad visos 
augštosios mokyklos yra dar ne-

. priklausomos Lietuvos palikimas: 
Medicinos ir politechnikos insti
tutai perorganizuoti iš atitinkamų 
universiteto .. fakultetų, žemės 
ūkio akademija atkelta iš Dotnu
vos, o Veterinarijos akademija ir 
Kauno kultūros institutas tebe
veikia senaisiais vardais ir tose 
pačiose patalpose.

Kino teatrų esą 8, bibliotekų 
20, muzėjų. 5 (visi seno, išskyrus 
Cvirkos merųorialinį), 10 kultu- 

į ros universitetų, zoologijos sodas,
9 ligoninės;ir 4 dispenseriai, 4 
sanatorijos, 45 vaikų darželiai ir
10 lopšelių. Esą 1.400 mokytojų, 
800 dėstytojų (mokytojai augšt.

: mokyklose), 900 gydytojų, 10.000 
studentų^ 30.000 vidurinių mo
kyklų .mokinių (o mokyklų tik 
24!), 5.000 specialių mokyklų 
moksleivių ir 600 vaikų namų 
auklėtinių^ Jei tai būtų tiesa, tai 
moksTeivijos būtų 45.600 — maž
daug 25% visų miesto gyventojų! 
Ir tai dar be pradžios mokyklų 
mokinių. Gal draugas Mlzara vis- 
dėlto nušnekėjo ...

Kazlų Rūdos vaikų lopšelis esąs 
miškų ūkio gyvenvietėje, 2 klm.

! už miesto, vasarnamy, kuris nega
lįs būti apkūrenamas, o rajono 
vadovai'jam vis neduodą patalpų 
mieste, skundžiasi ‘Tiesoje” B*. 
Plioplienė ir G. Magevičienė lap
kričio 21 d. Įdomu ar kūdikiai 
ten pat sulaukė ir 'gruodžio 6 d. 
prasidėjusių šalčių, kai termomet-: 
ras krito iki 24 laipsnių žemiau 
nuliaus?

Bado jau nebesą. Laiške dėdei 
V. Uzdilai- į JAV sūnėnas, kuris 
iš Punsko yra-nuvykęs i Vilnių 
studijuoti lituanistikos, rašo: “Jei 
dar vos nuvažiavus man :Į Vilnių 
(jis studijuoja antrus metus) ne
gavau ■ cukraus, pasakojo, prieš 
metus dar ir duonos trūkę, tai 
šiandien maisto produktų, tiesa, 
pakankamai dar nėra, bet jau ba- 
•dą esam palikę toli užpakaly. Lie- 

'•tuvos miestai, galima sakyti, pil
nai aprūpinti maistu: iPo -6-7 me
lų šis klausimas bus galutinai iš* ■ 
spręstas ...” (“Laisvė”, 1969/Nr...
D- '

Kiek kainuoja? “Tiesos” 1959 
m. Nr.-289 B. Akstinas savo fel
jetone rašo: “... kailinis paltas

• I ? *4 t /Į s
f

TtVUKes ŽIBURIAI

HAMILTON, Ont. ■

Nr. 2 (522)

Dažai ir sienoms 
popierisl;

Vaskos, šepečia'i, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper

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

Važiavimo mokykla 
WALbi

859 COLLEGE ST. LE. 2-5461
Lietuvis instruktorius 

Kaina $1.50
Automatinės ir standartinės 

mašinos.

Pigiausi
SI U N TIN IA I
| i Lietuva
PRAMONĖS GAMINIAI — 
į MAISTAS — VAISTAI r 

Siuntiniai pristatomi per 3-4 sav.

J^nique Trading 
į Co. Ltd. •

835 QUEEN ST. W., TORONTO
< TEL. EM.'4-4025

“Senosios Kauno kapinės, — 
rašoma laiške iš Lietuvos, pa
naikinamos. Visi palaikai ir pa
minklai valstybės lėšomis perke
liami | naująsias kapines. Kas 
vėža palaikus į provinciją, turi 
vežti nuosavomis lėšomis. Nebė
ra senose kapinėse nepriklauso
mybės paminklo, nebėra lakūnų 
kapų (jų kaikuriuos perkėlė gi
minės), nebėra Dariaus-Girėno 
sarkofago. Tik stovi dar Jauniaus 
medinis kryžius, kuris su jo kapu 
irgi jau parengtas perkėlimui. 
Daugelio kunigų palaikus perke
lia kapitula”.

Pats laiško autorius perkėlė 
1928 m. mirusio savo brolio pa
laikus ir nuvežė juos prie tėvų 
kapų į tėviškės kapines. Už nu
vežimą nakties metu taksi šofe
riui sumokėjęs 300 rublių.

‘ Du Lietuvos dailininkai — V. 
Gečas ir A. Savickas — gavo TS 
RS dailininkų sąjungos premijas. 
Premijos buvo pripažintos prieš 
mėnesi atidarytoje Pabaltijo dai
lininkų tapybos darbų parodoje 
Taline.* Ten pat Įvyko dailininkų 
konferencija, kurioje “aptartos 
tematinio paveikslo problemos”.

Iš Punsko Vilniaus universite
te lituanistiką studijuoja du lie
tuviai studentai.

Gaurės kleboną kun. Adomą 
Milerį “Tiesoje” 1959. IX. 18 d., 
Nr. 219, smarkiai puola koresp. 
Miniota. Jis pristatydinamas kaip 
lupikas, kuris už kiekvieną patar
navimą lupąs didelius pinigus, o 
labiausiai puolamas, kad apsigy
venęs parapijos pastatytuose, pui
kiai Įrengtuose namuose — su 
vonia ir gerai Įrengta virtuve. 
Statant buvę sakoma, kad tai bū
sią parapijos namai, o apsigyve
nęs klebonas.

Priekaištas, žinoma, juokingas. 
O kam gi parapijai reikalingi na
mai, jei ne klebonijai. Parapijie
čiai tą, be abejonės, iš pat pra
džių žinojo, nes parapijai apie 
kokią nors visuomeninę ar kultū
rinę veiklą neleidžiama nei pa
galvoti. Juk net katekizmo neva
lia mokyti už bažnyčios sienų. Tai 
kam gi kitam parapija galėtų tuos 
namus panaudoti? . .

“Lenino .keliu” kolūkio pirmi- 
jlįnkūi Rudžiui prikišama, kad 
jis su klebonu gyvenąs bičiuliš
kai. Kolūkio valdyba parapijos 
namams paskyrusi sklypą ir da
vusi geriausios medžiagos. Klebo
nas nusipirkęs “Pabiedą”, ją bu
vęs sudaužęs, kad remontas kai
navęs net 10.000 rublių, kuriuos 
sudėję parapijiečiai. Už laidotu
ves klebonas imąs po 150-200 rub
lių. Prieš kurį laiką paskelbęs, 
kad bažnyčioje rinkliavų nebeda
rysiąs, bet .visos šeimos turėsią 
aukoti bažnyčiai po 25 rublius 
metams. Pinigus išrinksią mar
šalkos. Tai girdi dėl to, kad nori
ma išrinkti ir iš tų,- kurie bažny
čion neiną. Klebonas taip pat ka
lėdojus, žmonės duodą ir jam ir 
bažnyčios tarnams. Klebonui nu
sikaltimu korespondentas laiko ir 
tai, kad jis suruošė vyrams reko
lekcijas, kad tėvus perspėjęs iki 
10 metų savo vaikus prileisti prie 
Pirmosios Komunijos ir t.t. Bol
ševikams būtų geras klebonas, 
matyt, tokis, kuris patartų vaikų 
visiškai neleisti prie Pirmosios 
Komunijos ...

. V. M. Putino romanas “Altorių 
šešėly” Varšuvoje išleistas lenkų 
kalba. Vertė Lau-Gniedowska.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

(prie Dufferin)
Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 

romatie transmisijos.

4Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

APŠILDO TORONTĄ JAU -VIRS 90; METŲ
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BENDRUOMENĖ ŽINIOS
Naujų Metų sutikimas įvyko 

grudožio 31 d. Royal Connaught 
viešbučio Normandie salėje. Vei
kė turtinga fantais loterija, kurio
je laimingieji laimėjo vertingų 
dalykų. Sutikimo dalyviai šokių 
metu pasipuošė puikiomis kepu
raitėmis ir balionais, gi minkšti 
ir kieti bufeto gėrimai paįvairi
no sutikimo nuotaiką, kuri nepa
siekė kraštutinumų.

Peržengus 1960 N.Metų slenks
tį ir sugrojus Kanados ir Lietu
vos himnus, sutikimo dalyvius 
sveikino pirm. J. Varanavičius, 
palinkėdamas sėkmės ir ištver
mės.

Parduota bilietų suaugusiems 
227 ir studentams 18. Už salę su
mokėta $600 ir už orkestrą $210. 
Dėl šios priežasties pelno gauta 
tik kelios dešimtys dolerių.

Paskirtos pašalpos. Gruodžio 17 
d. posėdyje valdyba svarstė gau
tus prašymus ir paskyrė pašal
pas: šeštadieninei mokyklai $75, 
parapijos chorui $50 ir “Auku
rui” $50. šia proga patariama, 
kad organizacijos, užinteresuotos 
gauti pašalpą iš . likusių Lietuvių 
Dienos lėšų, privalo nedelsiant 
paduoti prašymus valdybai, nuro
dant pašalpos reikalingumo mo
tyvus.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas įvyks vasario 14 d., ku
riam jau intensyviai rengiamasi. 
Minėjimas bus pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis VAV bažny
čioje, gi iškilmingas aktas įvyks 
Lietuvių Namuose. Paskaitą skai
tys rašytojas J. Kralikauskas. Me
ninę dalį išpildys choras, tauti
nių šokių grupė ir ‘Aukuras”.

Vasario 16 d. nuo 10 iki 10.30 
vai. vakare per Hamiltono radijo 
stotį, bus perduodamas lietuviškas 
radijo pusvalandis. Pusvalandžio 
meninę dalį išpildys kun. Br. 
Jurkšo vadovaujamas choras. Va
landėlei vadovaus radijo komen
tatorė Mrs. Hyder, lietuvių nuo
širdžiausia bičiulė, dažnai čia 
tremtinių motina vadinama. Tech 
nišką programos parengimą tvar
kys Mr. J. Redmond, taip pat 
nuoširdus lietuvių bičiulis, nie
kados neatsisakęs mums padėti. 
Valandėlės metu bus kalbama ir 
lietuviškai.

Hamiltono sveikatos komitetas 
kreipėsi i Bendruomenės pirmi
ninką prašydamas paramos, pra
vedant rentgenu sveikatos patik
rinimą Hamiltone, kuris Įvyks ko
vo mėn. pradžioje, šis sveikatos 
patikrinimas bus nemokamas ir 
bendruomenės nariai skatinami 
nepraleisti progos patikrinti sa
vo brangiausią turtą — sveikatą. 
Tikrinimo laikas ii’ vieta bus skel
biama spaudoje, per radiją ir te
leviziją. - -

Thę United Nations Association 
in Canada Įsteigė Hamiltone sky
rių ir sudarė komitetą, kurio pir
mininkas yra Mr. Keith P. Wat
son. Organizacijos tikslas telkti 
lėšas ir tuo padėti vykdyti Jungt. 
Tautų Org. planą likvidudti liku
sias 120 pabėgėlių stovyklas, 
Įkurdinant šiais metais 22.000 
tremtinių kituose kraštuose. Ka
nados vyriausybė yra numačiusi 
dali šių tremtinių Įkurdinti sava
me krašte. Tačiau Įkurdinimo pla
no vykdymas yra apsunkintas lė
šų trūkumu ir dėl šios priežasties 
Jungt. Tautų Org. vyr. komisa
ras pabėgėlių reikalams Mr. Cas
son pr. metų pabaigoje lankėsi 
didesniuose Kanados miestuose 
ir sudarė atitinkamus komitetus 
Įkurdinimo problemoms spręsti. 
Bendruomenės valdyba irgi yra 
pakivesta bendradarbiauti šio kil
naus plano vykdyme. J. V.

Nauji LN nariai. Tarpšvenčių 
savaitė LN buvo viena iš laimin
giausių. Į juos nariais Įstojo 8 tau
tiečiai, Įnešdami $800. Su tikru 
dėkingumu ir nuoširdžiais laimės 
linkėjimais supažindiname su jais 
visą liet, visuomenę: Markevičius 
Juozas, Garkūnas Antanas, Pet
rauskas Romas, už kurį, kaip ne
dirbanti mažametį, šimtinę Įnešė 
jo geroji mamytė, Paulauskaitė 
Audrutė, 3 m., Gudinskas Mariu
kas, 3 m., Gudinskas Juozukas, 5 
m. (ačiū jų tėveliui Kaziui, Įtei
kusiam $200), Šimaitis Jurgis, 
163 Wellington St. So., ir vienas 
tautietis, nenorįs skelbti pavar
dės spaudoje.

Tuščia krautuvei patalpa, esan-

ti LN, moderniškai atremontuota 
ir pasiūlyta išnuomoti bankeliui 
“Talka”. Bankelio atėjimas į LN 
būtų dideliu teigiamu veiksniu 
mūsų kolonijos didesniam tauti
niam vieningumui. i :

LNamuose šiuo metu, gyvena 
trys lietuvių šeimos: Prunskai, 
Pilypaičiai ir Blankai. Iš 21 buto 
praėjusiais metais buvo neišnuo
motas dvi savaites tik vienas. Vi
si kiti buvo ištisai apgyvendinti.

Kalėdų eglutės proga Lietuvių 
Namai mūsų šeštadieninei mo
kyklai įteikė $50 kalėdinę auką.

LN paskolos lakštams įsigyti 
dabar pats parankiausią? ląikas, 
nes nuo vasarioTd. jiems pradės 
augti palūkanos. LN moka 5% ir 
savininkui raštų pareikalavus iš
perka juos ne vėliau, kaip per 
mėnesį laiko.

Praėjusiame LN narių susirin
kime narių pasamdytas valdžios 
pripažintas kontrolierius p. Swar- 
chuk savo gruodžio 15 d. laiške 
LN v-bai praneša, kad jis patikri- 
no nuodugniai LN ir kino Delta 
atskaitomybę už 1959.V.1. -1959. 
X. 31. laikotarpį ir viską rado vi
siškoje tvarkoje.

Šį ketvirtadienį, sausio 14 d., 
7t30 vai. Vak. mūsų Delta kine 
rodomi du filmai vokiečių kalbo
je. Nuo ateinančio pirmadienio, 
sausio 18 d., visą sayaitę ęis vie- 
.nas garsiausių ir spalvotas “Pil
low Talk” filmas. Seansų pradžia 
6.30 ir 9 v. v.

Stambi Ant. Tėvelio auką. Mū
sų laimingasis tautietis A. Tėve
lis sausio 1 d. įteikė per St. Pili
pavičiaus rėmėjų būrelį Vasario 
16 gimnazijai vienkartinę $100 
auką. Gimnazijos vardu jam siun-

>100

domėtis visais jaunimą liečian
čiais klausimais.

“Širvintos” ir “Nemuno” tau
tai gruodžio 20 d. parapijos sa
lėje suruošė Kalėdų eglutę skau
tėms- ams ir jų broliukams bei 
sesutėms. Džiugu buvo, kad šį 
kartą taip gausiai susirinko ir tė
veliai pasidalinti savo mažėjų 
džiaugsmais ir su jais praleisti 
keletą valandų. Programa buvo 
pradėta inscenizuota “Prakartė- 
le”. Toliau sekė tautiniai šokiai 
Audėjėlė, Kalvelis, Lenciūgėlis. 
Vyresniosios sesės , dar padekla
mavo ir inscenizavo pora šokit}.

Po programos jau salės vidu
ry skambėjo skautiškos dainos ir 
patys jauniausieji šokėjai su už
sidegimu šoko Suktinį, Noriu 
miego, Pasėjau žilvitį ir dar ke
letą žaidimų su atvykusiu Seneliu, 
kuris visus apdalino vienodomis 
dovanėlėmis. Dovanų užteko ir 
mažiesiems svečiams. Dovanėlės 
buvo kuklios, bet mažųjų veidai 
švietė, kai skirstėsi namo, sma
giai praleidę popietę ir kiekvie
nas išmėginęs savo jėgas,, nes 
programoj dalyvavo visos paukš
tytės ir vilkiukai. '

Kalėdų eglutės pagrinde netu
rėtų būtidovanos, kurių ir taip 
vaikai daug gauna švenčių metu, 
bet pats praleidimas laiko: bend
ravimas su Kalėdų seneliu, tauti
niai žaidimai ir dainos. Visada į 
Kalėdų eglutę susirenka daug vai
kų ir labai gera proga mokinti 
juos pamilti tąi kas savo, ypač 
kad jie patys taip noriai įsijungia 
į žaidimus ir dainas. Atrodo, kad 
tai skautų vadovams puikiai pa
vyko. D.

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

Niujorko Liet. Prekybos Rūmai 
rūpinasi pritvirtinti paminklinę 
lentą prie namo, kur prieš 300 
metų buvo pastatyta pirmoji Niu
jorko augštesnioji mokykla. Jos 
pirmuoju vedėju buvo “Dr. Alex
ander Carolus Curtius, late Pro
fessor in Lithuania”. Apie jį lie-

reigų, o perėjęs į vidaus reikalų 
ministeriją buvo policijos vadu ir 
pasienio policijos rajono viršinin
ku. Yra buvęs taip pat .Utenos, 
Zarasų, Telšių šaulių rinktinių 
vadu. Pabėgęs nuo bolševikų 
antplūdžio gyveno Graze, o vė
liau Bavarijos Kemptene.

Worcesterio Men© Mėgėjų Ra
telis paminėjo savo veiklos dešim
ties metų sukakti.

2221 Y o n g e Street HU 1-2221
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A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiaL
20 KING ST. E., HAMILTON

I dCTOfiOl*

Namą FU. 3-8928

Vasario 16 gims, rėmėjų būre
lį Nr. 81, kuriam iki šiol apie du 
metus vadovavo J. Bajoriūnas, 
perėmė Br. Grajauskas. J. Bajo- 
riūnųi už įdėtą kilnų darbą gim
nazijos mokinių ir jos vadovybės 
vardu nuoširdžiai dėkojame. -

Skaudi eismo nelaimė. Gruo
džio 24 d. sunkią auto katastrofą 
turėjo Jonas Bajoriūnas, 63 Stan
ley Avė. Jam įskeltas blauzdos 
kaulas ir sulaužytas šonkaulis. 
Ligonis po poros savaičių gydy
mosi ligoninėje, dabar sveiksta 
namuose. Jo koja įdėta į gipsą. 
Linkime mūsų veikliajam tautie
čiui greitos sveikatos. Sk. St.

Tikrai nesigailėsime atvykę į 
pirmus po N.. Metų sportininkų 
šokius, rengiamus sausio 23 d*. 
Knights of Columbus salėje — 
Main St. E. - Parkdale, kurioje 
kaip ir visuomet, sportininkai 
duos mūsų svečiams daug Įvairių 
staigmenų! Nepraleiskime retos 
progos, nes atrodo, kad šis pasi
linksminimas, šalia kaukių ba
liaus, bus paskutinis prieš gavė
nią Hamiltone. Šokiams gros ita
lų Benni Feri orkestras ir pra
džia 7.30 vai., vak.

Švenčių metu susižiedavo Ze 
nonas Stanaitis su Aldona Meš- 
kauskaite, Algirdas Trumpickas 
su Milda Enskaityte ir St. švilpa 
su Vanda Miniotaite. Malonu, 
kad Hamiltono jaunimas kuria 
lietuviškas šeimas. K. B.

Hamiltono skautams remti d-jos 
valdyba gruodžio 12 d. suruošė 
iškilmingą vakarienę, norėdama 
išreikšti pądėką pasitraukusiems 
iš aktyvaus darbo skautų vadams: 
psktn. A. Vilimienei, psktn. J. 
Trečiokui ir psktn. Z. Laugaliui, 
už įdėtą jų darbą organizuojant 
Hamiltone skautus ir jiems vado
vaujant per paskutiniuosius de
šimt metų.

Prie puikiai N. Navickienės rū
pesčiu paruoštų stalų, susėdo 80 
svečių. Vaišes pradėjo skautų 
dvasios vadas i klebonas kun. dr. 
J. Tadarauskas malda. Vakarienė 
praėjo šūkyje — koks mūsų jau
nimas — tokia ir mūsų tautos 
ateitis.

Valdybos pirm. St. Bakšys pa
dėkojo buv. vadams prašydamas 
ir toliau remti skantiško jaunimo 
ugdymą lietuviškoj dvasioj. Vi
siems trims laivo įteikti gražūs 
adresai su atitinkamais įrąšais. 
Savo kalboje pirmininkas prisimi
nė J. Laugalienę, L Gaižauskaitę 
-Jokubynienę ir J. Ėidukaitytę- 
Bernotienę, kurios taip pat labai 
daug dirbo su Hamiltono skautiš
ku jaunimu.

Kalbėjo klebonas kun. dr. J. 
Tadarauskas, notaras A. Liūdžius. 
tuntininkai — A. Pilypaitis ir R. 
Bagdonienė.

Buvo iškelta daug gražių min
čių, liečiančių mūsų jaunimo 
auklėjimą. Į kalbas atsakė buv. 
vadovai, žadėdami ir toliau kiek 
leis aplinkybės pasilikti skautų 
šeimoje. *

Vakaras praėjo jaukioje nuo
taikoje. Matėsi daug jaijnimo, ku
rie pradėjo savo gyvenimo etapą 
Hamiltone būdami jaunais skau- 
tukais, o dabar jau augštųjų mo-

■ .................................•v ...............................

siuvėjas
Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”

Hditodomo* potkolos Utį $3.000, morgižtų pockolo* ii 7% Ai $0% turto ver 
InMioi, poskolo* ir nario gyvybė opdreinto.

tol. JA. 7-5575.

Lentos, projektas yra jau pa
ruoštas, bet sulaukta netikėtų 
kliūčių iš namų savininkų pusės. 
Tikimasi, kad jų sutikimas vis- 
dėito bus gautas.

Povilui Dirkiui, žinomam sava
norių, šaulių ir buv. policijos 
tarnautojų organizacijų Čikago
je judriam veikėjui, gruodžio 21 
d. sukako 70 metų.

Jis gimęs Vilkapievių kaime 
Panevėžio valse, ir apskr. Mokė
si Vilniaus ir Kauno gimnazi
jose bei Kiivo un-te. Baigė karo 
mokyklą Tibilizi, Gruzijoj, Augš- 
tuosius karininkų kursus ir vė
liau Augštąją Policijos Mokyklą 
Kaune. Po I Pas. karo grįžęs i 
Lietuvą, stojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę, kur buvo pakilęs 
iki atskiro ba tali jono vado pa-

Vokietija
Aleksandras Milčinskas, buvęs 

Liet. Vyr. Tribunolo teisėjas, mi
rė prieš porą mėnesių Vak. Vo
kietijoje, Amberge, Opf., kur gy
veno iš kuklios pensijos. Buvo 65 
m. amžiaus.

Italija
Kun. J. Bičiūnas yra gavęs Ro

mos centre seną bažnyčią, kuri 
jau gražiai atremontuota ir kas 
antrą sekmadieni joje vyksta lie
tuviams pamaldos su lietuvišku 
pamokslu ir lietuvišku choru. Po 
pamaldų lietuviai dar susirenka 
gretimoje salėje pasivaišinti bei 
pabendrauti.

LONDON, Ont.
Gražiai pavykusi eglutė. Dėl. visi iš senelio gavo po didelį mai- 

blogo oro ir, reikia manyti, dėl į šą dovanų. Londono skautės, va- 
didelių atstumų Kalėdų senelis į)dovaujamos D. Chainauskienės, 
Londono šeštadieninę mokyklą ’ - ‘ -- -
šiemet atvyko truputį pavėluotai 
—* sausio 2 d. Jį pasitikti susirin
ko ne tik mokiniai, bet dauguma 
Londono vaikučių, viso 28. Jie

Mūsų mielam dirigentui Jonui Petrauskui, Jo Poniai Euge
nijai ir broliui Antanui, dėl mylimos motinos ir' uošvienės 

M. PETRAUSKIENĖS mirties Lietuvoje, 
gilią užuojautą reiškia

Londono Liet. Choras.

ŽVEJO DUKRA -
Hamiltono LN laimės simbolis

Audrutė Paulauskaitė
“Mes netroškome daugiau nieko, 

kaip per amžių amžius daugiau nie
kuomet nematyti šių nei kitų rusų. 
Mes esame gyvi ir iriamės į laisvės 
krantu. Ir liepos 17 d. 8.30 vali ry
to Maskvos laiku (1951 m. Sk. St.) 
mes jį pasiekiame — ačiū Dievui.

Pirmasis iššoko Paulauskas. Jis 
atrodė paaugęs nuo to laiko, kai 
atėjo į laivą, gal dėl to, kad jis bu
vo su ilgais žvejo batais. Ir tebebuvo 
jis su žvejo vatiniu švarku.

Mes negalėjome kalbėtis. Kažkaip 
painiojosi žodžiai. Kažkaip svaidė
mės trumpais nutarimais, kad tu
rime žygiuoti į artimiausią stotį ir 
būtinai vaižuoti į Stockholmą.

žiūrime į jūros pusę, atgal. Gal
vojame, kada vėl būsime aname 
krante, Lietuvoje — laisvoje jau — 
ir vėl atsisukame į šitą krantą, ir 
pakylame eiti trobesių link.

Žygiuojame pieva. Pievoje gano
si karvės, linksmi ėriukai, švariom 
garbanėlėm, žvaliai striksi šitoje 
pievoje, per kuriaą einame mes r— 
laisvi žmonės.

Ir iš šito laisvės pajautimo mū
sų širdys šokinėja, ir mūsų žings
niai darosi tokie pat guvūs ir džiu
gūs, kaip tų baltagarbenių ėriuku”.

(Juozas Grišmanauskas. “Tolimie
ji kvadratai”, 191-192 psl.).

“Mes trys, kurie čia esame, kaip 
liudijimas, prašome: — tikėkite! 
Mūsų lūpomis kalba visa mūsų že
mė, jūsų protėviai, kalba kapai, kal
ba dar gyvieji. Palaikykite anuos 
kovoje, nes ten kovojama be poilsio 
visokeriopai”. (Ten pat, 6 psl.).
Nuostabiu sutapimu Naujųjų 

Metų išvakarėse H. Liet. Namai 
susilaukė ypatingo savo, nario — 
3-jų metų Audrutės Paulauskai
tės*-^- duktės jauno žvejo, pabė
gusio į laisvę 1951 m., su dviem 
kitais į Švediją.

Audronė Paulauskaitė gimė 
1956 m. rugsėjo 3 d. Čikagoje, 
šiuo metu ji ilgesniam laikui ap
sigyveno pas savo tetą Hamiltone.

Mažoji Audrutė jau puikiai kal
ba lietuviškai ir, pagal savo am-

Stasė čižauskaitė, deda visas pa
stangas išauginti ją gera lietuvai
te. Audrutės sutaupytus pinigus 
ir jai sutinkant, globėja 'investa-

; vo ilgesniam laikui .jos vardu Į 
1 Lietuvių Namus. Kada LN atsto
vas atvyko -pas mažąją Audrą i 
namus, ji vaikišku nuoširdumu 
drąsiai pasitiko jį su klausimu: 
“Gal pinigų Lietuvių Namams 
atėjai?”... *

Audrutės Įstojimas LN nariu, 
o ypač pasitinkant Naujuosius 
Metus, sakyčiau, lemia LN išim
tiną laimę! Pabėgti trims vyrams 
mažu žvejų laiveliu esamomis są
lygomis, internavus kartu buvu- 

,sius tris rusus, reiškė jų didelę 
riziką, drąsą ir kartu retą lai
mę. Vieno jų, Paulausko, krau
jo atžalą dabar turi Lietuvių Na
mai, tuo pagiu, tarytum, pavel
dėjimo keliu, jie gavo anuos tris 
vyrus lydėjusią laimę. Be to, ma
žoji Audrutė yra artimiausias ry
šys, simbolizuojąs mūsų vienin
gumą su visa kenčiančia tauta.

Priimk mieloji Audra visų LN 
narių ir v-bos vardu nuoširdžius 
linkėjimus ir didelę padėką! Ti
kime, kad tavo pavyzdys uždegs 
daugiau lietuviškų širdžių jung
tis i šį didelį mūsų bendruome
nės tautini d arba. Sk. St.

Jož geroji teta,” MiOflhof sesuo

skaniai viakučius ir senelį pavai
šino. Senelis padovanojo ir mo
kyklos vedėją ir mokytoją L. Ei
mantą, nuo pat pradžios su dide
liu pasišventimu vadovaujantį 
šiai svarbiai mūsų institucijai. 
Arbatėlę ir kitas su šia proga su
sijusias išlaidas finansavo Tėvų 
komitetas, vadovaujamas A. Pet- 
rašiūno ir skautų rėmėjų būrelis, 
vadovaujamas V. Gudelio. Gera
širdžio KS pareigos šį kartą atite
ko M. Chainauskui. i • - ■

Tenka džiaugtis ir sveikinti 
mūsų apylinkės tėvelius, taip nuo
širdžiai parėmusius rengėjų pa
stangas. Linkėtina, kad ne tik šį 
kartą, bet ir kiekvieną syki, kada 
mokyklos vedėjas, skautai ar 
apyl. valdyba kvies, susidarytų 
panašus būrelis vaikučių. Tada 
būtų nuotaika dirbti ir būtų gali
ma pasiekti daug gražesnių vai
sių. Laimėjimas 'būtų dvigubasr ' 
behdroumenei nauda — pagyvėtų 
apylinkės veikla, o tėveliams — 
vaikai patys pradėtų domėtis lie
tuvišku gyvenimu.

■ Numatomi parengimai. Pirmas 
šiais metais pasilinksminimas 
įvyks sausio 30 d. gražiojoj OFT 
salėje. Pelnas skiriamas fondui, 
kurio dėka palaipsniui bus įgyja
mi tautiniai rūbai mūsų tautinių 
šokių ratelio šokėjams.

Vasario 16-tąją Londoho apy
linkė šiemet minės vasario 13 d. 
Gretimos apylinkės, neturinčios 
galimybės surengti minėjimo, 
prašomos atvykti Londonan. Tiks
lesnė programa ir minėjimo pra
džia bus paskelbta vėliau. B-nės 
valdyba prašo visus Londono ir 
apylinkių lietuvius vasario 13 d. 
rezervuoti mūsų brangiai šventei 
paminėti, o taip pat — neatsisa
kyti prisidėti darbu prie progra
mos paruošimo. Vasario 16-oji 
yra ir turi būti visų lietuvių di
džioji metinė šventė* ir mes visi, 
kurie dar jaučiamės lietuviais, 
turime jausti pareigą vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėti prie tos 
šventės iškilmingumo padidini
mo. “ - D. E.
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■ Veda Rūta S/B, 89 Napier St. 
Hamilton, Ont.
Turinys ar forma? jos tikrai pla- 

tarpe.

ties knygą. Jame liečiau knygos 
turinį, formą ir Būdus, kaip da
ryti, kad knyga plačiau paplistų 
lietuvių tarpe. Į mano straipsnelį 
atsiliepė keletas asmenų už ir 
prieš. Tai džiugus reiškinys, kad 
lietuviška knyga dar domimasi. 
Tik atsiliepusieji pasisakė vien 
apie knygos formą, apipavidalini
mą. Ir bendrai visame knygnešių 
pasitarime, veik visi taip pat pa
sisakė apie knygos apipavidalini
mą. Atrodo, kad knygos apipavi
dalinimas yra labąi svarbus da
lykas.

Tuo tarpu- apie lietuviškos 
tremties knygos turinį veik nie
kas nepasisakė. Sakoma, kad apie 
turinį gali pasisakyti tik specia
listai, tie, kurie apie tai labai 
gerai nusimano. Gal tai ir tiesa, 
bet iš antros pusės juk knygos ra
šomos ne specialistams, ne žino
vams, bet pilkiesiems, kasdieni
niams žmonėms. Šie žmonės pirk
dami knygą turi mokėti savo pi- 

■nigajs, turi skaitytį savo laiku, 
’tad argi jie neturi teisės pašiša- 
’kyti, ko jie nori?
! Aš manau, kad turinys yra pats 
svarbiausias knygoje dalykas, jei 
ne — tai mums užtektų, kaip tam 
amerikiečiui, medinių knygų' 
Knygos apipavidalinimas yra lyg 
paveikslui rėmas, tuo tarpu tu- 

.'.rinys yra pats paveikslas, kuriuo 
žmonės susižavi, kuris žmogaus 
vidų nuteikia vienaip ar kitaip. 

Z Gaila, kad šiuo klausimu taip ma- 
:ža pasisakė.

Aš pasidžiaugiau savo aname 
^straipsnelyje, kad “Rūta” išlei- 
-džia pigių, nors ir prastai apipavi- 
! dalintų, "knygų, kurios gal pia-

Tėvynė, geležinė uždanga ir nikelio miestas
; Pirmoji “kultūrinio bendradar
biavimo” kregždė iš tėvynės ne
aplenkė ir nikelio sostinės lietu
vių. Tai filmas, gamintas Lietu
voje, kaip meškerės kablys nai

kiems tautiečiams medžioti.
! Gruodžio 12 d., šeštadeinį, Sud- 
: būrio Christ the King bažnyčios 
; salės ekrane pamatėme mažą ga
balėlį praskleistos geležinės už

dangos Lietuvos žemėje. Senos ir 
■ naujos imigracijos tautiečiai, tė- 

,’yynės ilgesio vedami, pripildė sa- 
!lę. Tėvynės miestų, vietovių, ta
pybinio meno bei kultūrinės veik
los vaizdai ekrane, nors ir perėję 
stiprią Maskvos cenzūrą negali 
paslėpti tarybinės tikrovės — 
prievartos ir vargo pėdsakų.

“Paskenduolis” — lietuviai ar- 
'tistai teršia savo lizdą, iš kurio 
patys kilo, pagal “partijos lini
ją”, pajuokdami dar nepriklau
somybės laikus.

Urugvajaus ir Kanados lietu
vių delegacijos lanko tėvynę. Ve
žiojami į žymesnius miestus, kol
ūkius ir kitas vietoves. Plentai ir 
vieškeliai tušti, jokio judėjimo. 
Svečius veža vakarietiško stiliaus 
autobusai. Pakelių sustojimo vie
tose, kaip tyčia, krūmpkšniąi, 
miškeliai, lygumos ar tušti lau
kai- Kam, filmą darant, slepiama 
pakelių lietuviškos sodybos su šu
linių svirtimis ir rūpintojėliais? 
O gal jų jau nebėra... kol
ūkiuose?

Autobusai rieda per Vilniaus, 
Klaipėdos, Kauno ir Šiaulių mies
tus. Bet “tarybinėje” spaudoje iš
garsintų naujų statybų nematyti, 
o tik tie patys, jau tremtiniams 
pažįstami didesni ar mažesni pa

MOHAWK FURNITURE
Pats įįeriaųįiias laikas 

įsigyti
AUTOMATIKĄ SKALBIMO MASINĮ

AUTOMATIKĄ DžIOVVKL*.
Geros ir pigios yra

tokių firmų jau i960 m. modelių 

Įsigyti dėl kainos brangumo šiau
rės Amerikoje išleistųjų knygų. 
Už šią mintį aš kaikunų asmenų 
buvau puolamas, kad peršu neti
kusius amerikiečių metodus.

Nesuprantu, kas šiame knygų 
apipavidalinime yra blogo? Gal 
todėl jis yra blogas, kąd išrado 
amerikiečiai? Mano manymu ge
riau, kad knygos tiražas būtų 
3.000 egz., nors ir prastu apipa
vidalinimu, negu 300 puikiu api
pavidalinimu. Juk rašytojas ra
šo, kąd jo mintys pasklistų pla
čiau, bet ne tam, kad būtų pui
kiai apipavidalintose knygose ir 
sukrautos knygų spintose, kur bū
tu tų knygų savininkų pasididžia
vimas: “Žiūrėkite, koks aš turtin
gas? pajėgiu pirkti tokias kny
gas”.

Džiugų, kąd žmonės dar per
ka brangias knygas ir jomis di
džiuojasi, bet tuomi neužkirski- 
me kelio ir mažiau pasiturin
tiems jsigytį knygų- IŠ pasisaky
mo Rūtos leidyklos atrodo, kad 
ji ateityje leis dviejų apipavida
linimų tą pačią knygą: standarti
nių ir geresnių, įrištų į kietus 
viršelius, čia būtų patenkinti ir 
vieni ir antri. Jei Rūtai šis ban
dymas pasisektų, reikętų tik 
džiaugtis, Jęad knyga paplinta pla
čiau. Tik leidyklai reikėtų steng
tis nenuslysti į prasto turinio 
knygų leidimo kelią. Prie lietu
vybės išlaikymo bus prisidėta 
tiek, kiek bus išleista gero turi
nio knygų, bet ne kiek puošnių, 
tačiau menko turinio.

P. Enskaitis.'

statai, statyti dar laisvo lietuvio 
rankomis. Vilniuje ir Šiauliuose 
matosi karo laiko griuvėsių, ku
rių ir per 15 metų “prišakinė 
technika” nepajėgė atstatyti.

Aiškiai matosi ir lengvai atpa
žįstu Šiaulių Apygardos teismo 
rūmus, Aušros alėjoje. Tai 1936 
m. statyba. 1940-1 m. buvo NK 
VD Įstaiga su “moderniomis” 
tardymo kameromis - kambariais, 
išklotais storu raudonos spalvos 
aižomu ir garso“ 'nepraleidžian
čiomis plokštėmis.

Dabar “delegatams” parodomą, 
kaip moderniška vaikų prieglau
da ir darželis. Puiku. Pirmiau, 
čia rusai ir parsidavę lietuviai ant 
kryžiaus kabino patriotus, šon
kaulius laužė, vilko elektrinius 
kombinzonus, o dabar gerai dre
siruotos “tarybinės” auklės “par
tijai padedant”, jaunus, nieko ne
kaltus kūdikius ruošia jiems pa
vaduotojais.

Vilnius, Aušros Vartai, Gedimi
no pilis ir kalnas žiūrovui suke
lia krašto medę ir ilgesį, o “de
legatų” nuoširdumas ar pamal
dumas juoką, kuomet eidami per 
Aušros Vartus, visi vienu kartu,, 
nusima kepures. Stebuklas ..* 
ne ... tik ‘politruko” įsakymas.

Kaunas, karo muzėjus, sodas, 
bet kur Nežinomo kario pamink
las? Jo jau nėra!...

Išniekinti mirusių kapus, iš
draskyti, išmesti jų palaikus ir 
nuversti paminklus, gali tik bar
barai arba lietuviškieji “komu- 
narai”.

Filmas sukasi toliau. Iš kol
ūkio (vardo nepamenu) meno ir 
saviveiklos kolektyvas vyksta į
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NAUJOS KNYGOS
TĄUTOS RĘĄEITIS, istorijos 
ir gretimųjų sričių neperiodinis 
žurnalas. Leidžia Lietuviu Isto
rijos Draugija. Tomas I, knyga 
1, Chicago, Hl. 1959, "
Kaina $3.

Jau daugelio sričių specialis
tai, virtę išeiviais, nenorėdami 
atsisakyti to, kas jiems buvo mie
la ir brangu tėvynėje, pradėjo 
Čia leisti savo žurnalus ar nors 
laikraštukus, kad tik būtų kur 
mintimis pasidalinti ar net pasi
guosti. Buvo suskatę sukurti sa
vus leidinius ir lituanistai, susi
būrę į Lituanistikos Institutą. Bu
vo galvojama apie rimtų studiji
nių lituanistinių darbų spausdini
mą. Deja, tam neatsirado lėšų 
įr Lituanistikos Instituto užsimo
jimus beveik galima laikyti jau 
palaidotais. Kiek tai liečia Lietu
vos bei lietuvių tautos istoriją, 
to reikalo gelbėti Išėjo grupė 
Lietuvos praeities mylėtojų Či
kagoje, kurie suorganizavo" Lie
tuvių istorijos draugiją ir štai 
jau pasirodė su pirmuoju savo 
leidiniu- žurnalu.

Žurnalo vardas parinktas, gal 
būt, prisimenant Lietuvoje ėjusią 
Lietuvos Istorijos Draugijos leis
tą “Praeitį”. Ir formatas bene 
toks pat ir viršelis toks pat, kokį 
prof. Janulaitis parinkdavo “Pra
eities” straipsnių atspaudams. 
“Tautos Praeitį” redaguoja žino
mas rašytojas č. Grincevičius, o 
jam talkina kun. V. Bagdonavi
čius, MIC, ir M. E. Naubaras. Is
torijos moksle tai nauji žmonės, 
berods, istoriniais klausimais nie
kad net nerašę, išskyrus mokyto
ją Nauburą, kuris yra lašinėjęs 
šiek tiek ir visą laiką domėjęsis 
Mažosios Lietuvos praeitimi. Pir
mosios knygos bendradarbių tar
pe taip pat neužtinkame nei vieno 
vardo įš tų, kurie bent iki šįpl 
mūsų istorijos" mokslą atstovavo.

Maskvos dekadą. Kolūkio cent
ras, matosi keletas naujos staty
bos namų, Čia pat sustatyti, jau 
anksčiau matyti autobusai. Vie
name iš gyvenamų namų, žmona 
ruošia vyrui ir sūnui išvykstan
tiems į dekadą maisto pakietą. 
Pranešėjas (filme) pakeltu tonu, 
pasididžiuodamas liaupsina, kad 
kolūkietė savo vyrui ir sūnui ne
pamiršta įdėti ir lietuviškų rūky
tų lašinukų, uogienės ir kt. Ku
riam gi galūiT Tik" kelionės ap
sunkinimas! Tarybinė tėvynė 
turtinga, maisto pilna, pakelėse 
valgyklos, o rublių, kaip “šieno”, 
tai geriau jau nusipirkti negu su 
savim tempti svorį.

Štai įr Maskva, žmonių minios 
sutinka lietuvius menininkus. 
Prie teatro didžiuliai skelbimai: 
“Lietuvos meno ir saviveiklos ko
lektyvų pasirodymąi, opera “Ma
rytė” ir kt.” Operoje matome tik 
vienos scenos dalelę. Nors rašalo 
ir upeliai tekėtų kuriant ir rašant 
operas ar veikalus Marytei Mel- 
nikaitei prisiminti, vistiek nepa
keis naktinių romansų ir laisvos 
meilės Marytės garbės. Ji tokia 
buvo, tokią ir liks lietuvių akyse.

“žydėk jaunyste”, spalvotas 
filmas, tai meno festivalis Vilniu
je ir jo apylinkėse.

Vilnius pasakiškame spalvų 
žaisme, pilnaties mėnulis, kažkur 
toli į Trakų pusę, skęsta ramia
me ežero vandenyje. Iš pilies 
bokšto matosi didingas, apšvies
tas belaisvio Vilniaus vaizdas.

Gatvėse karnavalai, eisenos su 
šviesomis, dainos. Teatruose ir 
aikštėse tautiniai šokiai ir kiti 
meniški išblyškusiais veidais ir be 
šypsenos jaunimo pasirodymai. 
Žiūrovus, kaip strėlė, veria tėvy
nės ilgesys.

Atrodo, kad šių lietuviškų fil
mų ir kronikinėse apžvalgose 
“linksmos”, “dainuojančios” ir 
“šokančios” Lietuvos parodymas 
užsienio lietuviams, turi vieną iš 
paslėptų tikslų “Repatrijacijos 
komiteto Berlyne” veiklos.

Mielas lietuvi!... daugiau no
stalgijos, čiupk už meškerės kab
liuko ... grįžk į tėvynę, ten MGB 
diriguojant galėsi dainuoti, šok
ti, svaigti dainos ir muzikos gar
sų sūkury, nors pilvas iš alkio ir 
griaudžius maršus staugs.

Nežinome, kokiais “laivais” ir 
per kuriuos “uostus” tėvynėje 
sukti filmai pasiekia mus, į ko
kius ‘bankus” dedamos pajamos 
už jų naudojimą ir kokiai valsty
bei mokami “income ta?”, — bet 
tąs ir nesvarbų. Viena tik žino
me. kad jų iškreipta propaganda 
netinkama mums, ypač jaunimui, 
ir pavojinga. į. Kručas.

PADAROMI
minkšti baldai

M90I utokyniiM ir optraukiami seni 
bW Durbės gorontuoto..

Telefonas WA. 2-7981

Kas keliatės Į kitę
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Net skelbiamame draugijos na
rių sąraše toli gražu ne visus ran
dame. Ar organizacinės pastan
gos nebuvo pakankamos, ar buvo 
kitų esmingesnių priežasčių, sun
ku spėti. Pirmosios knygos turi
ny taip pat nematome nė vieno 
darbo, kurio Wo skelbiami kaip 
jau paruošti tada, kai Lit. Insti
tutas aiškinosi galimybes leisti 
savą leidinį. Kažin ar buvo ban
dyta išsiaiškinti ir tos medžiagos 
panaudojimo galimybes?

šioje knygoje (tomą sudarys 4 
tokios knygos) yra 4 skyriai. Jų 
pirmajam (niekaip nepavadintam) 
yra 6 straipsniai (3-64 psl.): kun. 
V. Bagdonavičius aptaria I tomą 
Lietuvoje dabar išėjusios LTSR 
istorijos (iki 1861 m.); J. Karys 
rašo apie seniausius Lietuvos pi
nigus; dr. A. M. Račkus apie 
blaivybės sąjūdžio metalinius do
kumentus (medalikėlius); kun. dr. 
K. Ą. Matulaitis bando įtaigoti, 
kad etruskai esą lietuviams gi
miningi; Jonas Rugys rašo apie 
Palangos progimnaziją ir jos vaid
menį Lietuvos istorijoje, čia pat 
J. Antoniewicz straipsnelio lietu
viška santraųkėlė, pavadinta “Pa
slaptingieji sūduyiai”.

Antras skyrius pavadintas “Is
torinė medžiaga (65-110 psl.). čia 
telpa kun. dr. K. M. Rėklaičio, 
MIC, atsiminimai iš Petrapilio lai
kų; V. Liųlevičius skelbia me
džiagą apie mokyklas tremty Vo
kietijoje; M. Ivanauskas pateikia 
platų pranešimą apie savo suor
ganizuotą Liet, architektūros pa
rodą Sao Paulo; A. Ružaniec Ru- 
žancovas rašo apie projektuotą 
laikraštį gūdams ir lietuviams 
1861-1863 m.

Bibliografijos skyriuje yra po
ra recenzijų, sąrašėlis naujausių
jų istorijos veikalų, Ružancovb 
paruošta 1958 m. bibliografija už
jūrių periodikoje. Toliau seka 
kronikos skyr., straipsnių angliš
kos santraukos (139-142) ir atski
rai išspausdintos’Kario, Račkaus, 
Matulaičio ir Ivanausko straips
nių iliustracij’os.

“T. Praeities” įvadiniame žo
dyje kalbama apie užsimojimus 
tęsti Lietuvos istorijos tiriamąjį 
darbą. Tokia esanti žurnalo pa
skirtis. Vadinasi, taip tenka ver
tinti ir šią pirmąją knygą. Tad 
kas gi yra naujo šiuose 164 pus
lapiuose? ’

Tiriamojo pobūdžio darbu ga
lima laikyti tik Kario straipsnį 
apie seniausiuosius Lietuvos pi
nigus (2541 psl.). BėV'ištikrųjų 
tai yra tik ištrauka iš dabar’jau 
taip pat pasirodžiusios jo knygos 
“Senovės lietuvių pinigai”. Ir ne
suprantama, kodėl tai nepažymė
ta. Seniausiais lietuvių ir visų 
aisčių pinigais autorius laiko gin
tarą, "antkaklius ir kiaunių kai
lius. Tai nėra naujos teorijos, bet 
vis nepakankamai dar paremtos. 
Ir autoriaus pagrindinis argumen
tas "už gintarą kaip pinigą tėra 
“galėjo būti”. Norėdamas išaiš
kinti karčių bei grivinos termi
nus, autorius pinigų funkcijas pri
pažįsta ir antkakliam. Jie ir į ka- 
Eą "būdavę dedami kaip mainų 

irpininkai ne kaip papuošalai. 
Bet kodėl sagtys, segės ir kiti pa
puošalai ne pinigai ir visdėlto de
dami į kapus? Antkakliai, be to. 
randami daugiausia tik moterų 
kapuose. Tai kaip gi vyrai buvo 
laidojami be pinigo, jei antkakliai 
atliko pinigų funkciją? Čia be 
abejonės autorius pertempė no
rėdamas paremti karčių - grivinos 
lietuvišką kilmę. Klausimas vis
tiek liko neišspręstas ir grivinos 
prasmė neatskleista. Gaila, kad 
autorius net senųjų kalbų žody- 

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOŲHT ROYAL MOTORS 
garaže jm polite savo automobilio patoi>ymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
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nuošė jos prasmės nepaieškojo. 
Bent būtų paaiškėję, kaip tas žo
dis kitų suprantamas ir kiek daug 
prasmių yra turėjęs.

Visi kiti straipsniai yra tik pa
stabos įvairiais klausimais. Įdo
mios yra dr. Račkaus pastabos bei 
aprašymai blaivybės mędalikėlių, 
tik gaila, kad beveik nenurodo
ma jokių šaltinių- Iš kur autorius 
visą tai žino? Jei kada kas tuo 
klausimu vėl susidomės, turės 
viską iš naujo aiškintis.

Etruskų giminystės lietuviams 
problemą kun. K. Matulaičio ban
doma spręsti tik iš žodžių są
skambio, kai ką dar patempus. 
Ąr autorius yra tikras, kad etrus
kų laikais lietuviu kalba skambė
jo" taip, kaip šiandien? Jei ta pro
blema tirtina, tai vargu ar šito- 
kiuo metodu.

J. Rūgis strp. “Palangos pro
gimnazija ir jos vaidmuo krašto 
istorijoje” pateikia šiek tiek žinių 
apie tą mokyklą (55-62), nors nė 
tiek daug, kaip antraštę perskai
čius Įaugina.

Santraųkėlė Antonięvičiaus 
strp. “Paslaptingieji sūduviai” 
(63-64 psl ), be abejonės, be rei
kalo pateko straipsnių skyriun ir 
dar net su 9 puslapiais iliustra
cijų. Žurnalui tai tik kronikinio 
skyriaus dalykas, Jei kas tyrinės 
Sūduvių problemas, vistiek turės 
pasižiūrėti visų tų kasinėjimų 
duomenų. O pagaliau tėn dar jo
kių stebuklų neatidengtai Ir 
mums sūduviai nėra jau taip pa
slaptingi. Tokie patys, kaip įr ki
tos gentys. Jei lenkai juos nori 
atskirti nuo lietuvių, mums nėra 
ko tą patį bubnyti. Per tą kelioli
ka metų, kai nepasirodė laisvaja
me pasaulyje joks istorinis žur
nalas, daug kasinėjimų vykdyta. 
Būtų gera buvę visų jų pagrin
dinius duomenis paminėti apžval
giniame skyriuje, kuriam maž
daug atitinka šio žurnalo “kro
nikos” skyrius. žinoma, tai būtų 
sunkus darbas, bet reikalingas. 
Jame turėtų būti taip pat painfor
muota apie pastarojo meto naujai 
pasirodžiusią istorinę literatūrą. 
Tiesa, yra ir čia skyrelis “Nauji 
istoriniai leidiniai”, bet perdaug 
jau bėdinas. O po karo yra pasi
rodę jau daug leidinių — studi
jų ir šaltinių.

“Istorinės medžiagos” skyrius, 
nors dar nelabai turtingas, bet 
sveikintinas. Redakcijai vertėtų 
į jį ypatingai daug dėmesio kreip
ti, nes studijinių darbų daug ne
atsirado, o atsiminimų bei doku
mentų iš pastarųjų laikų dar il
gam užteks. Ir reikia juos pa
skelbti, nes taip daug kas pražus.

Recenzijų ir kronikos skyriai 
plėstini. Kad jie būtų tikrai įdo
mūs ir vertingi, kad galėtų orien
tuoti visose tose problemose, ku
rios dabar sprendžiamos istoriniu 
metodu, reikėtų suorganizuoti 
rimtą bendradarbių kadrą, kurie 
sektų viską ir žurnalui pateiktų. 
Reikėtų pirmiausia geros apžval
gos viso pastarojo 15 metų lai
kotarpio, p toliau nuolatinio se
kimo. Kitaip šis žurnalas nepasi
darys vadovaujančiu.

Apžvelgus visą leidinį mums 
dar liko praslydęs — neprisimin
tas pačiu pirmuoju išspausdintas 
kun. V. Bagdonavičiaus strp. “So
vietinė Lietuvos istoriografija. 
Kritiškas LTSR istorijos I tomo 
įvertinimas” (3-23 psl.). Tai pra
nešimas, skaitytas d-jos visuo
tiniame susirinkime 1959. I. 25 
d. Sovietinės istoriografijos čia 
ištikrųjų nėra, bet išėjusio LTSR 
istorijos I tomo recenzija. Istorio
grafinio pobūdžio problemos tik 
pakeliui kartais paliečiamos. Au
torius pirmiausia apžvelgia, ko
kie autoriai tame tome ką rašo, o 
vėliau jau savo vertinimą pateį- 
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iis laiko socialinio ūkio pobūdžio 
istorija ir marksistinio supratimo 
rėmuose. Taip atrodo žiūrint pa
viršutiniškai. Bet giliau žiūrimi 
pamatysime, kad marksistįųės is
torijos mūšų tarybiniai istorikai 
dar nepajėgė pagaminti. Jie tuos 
proteguojamuosius socialinius bei 
ūkinius klausimus užkrovė ant 
jiems žinomo skeleto. Į marksiz
mo gilybes jiems taįp pat mažai 
tereikėjo gilintis, nebent paieško
ti kokios Markso, Lęhino ar En
gelso citatos. Svarbiausias daly-, 
kas jiems buvo sekti, eiti lygia
grečiai su dabartinė rusiškąją is: 
torijos interpretacija. Tad ver
tinant LTSR istoriją, ne tiek rei
kėtų galintis į marksistines teori
jas, "kiek žiūrėti, kaip tie patys 
dalykai aiškinami nvz. ‘“SSRS is
torijoje” bei rusiškose monogra
fijose. Juk LTSR istorija pasiro
dė tik po visos eilės kolektyvinių 
“aptarimų”, be abejonės, taip pat 
ją peržiųręjųs Maskvoje.

Autoriaus nuomone, marksis
tinė “dogmatika-* apsaugojus LT 
SR istoriją nuo senosios Lietuvos 
praeities surusinimo, kaip buvę 
daroma caristinių.laikų rusų. Ka
žin ar autorius liktų prie tos pa
čios nuomonės susipažinęs su Gu

KULTŪROS IR
KNY^y
PASAULYJE

Kun. A. Miluko monografijos 
leidimo komitetas renka tam tiks
lui prenumeratas bei aukas.

Pasauliniams tremtinių me-, 
tams priminti š.m. balandžio nįęn. 
JAV paštas išleis specialų .4 cen
tų pašto ženklą.

“Naujienos” dabar bus bran
giausias liet, laikraštis pasaulyje, 
nes nuo Naujų Metų savo prenu
meratą pakėlė" Čikagoje iki $15, 
o kitur JAV ir Kanadoje $13. (Iki 
šiol buvo $13 ir $11). “Draugas” 
paskelbė prenumeratos tuo tarpu 
nekeisiąs, t.y. palieka $12 Čika
goje ir $ĮQ kitur.

“Naujienos” yra *dienrąštis. 
Proporcijonaliai imant už jas dar 
brangesnis laikraštis yra “Dirva”, 
šiemet eisianti 3 kartus per sa
vaitę. Jos prenumerata $10.

(E) Lietuvos kilmės vokiečiai, 
gyveną Vąk. Vo^etijoję, "tikrų 
nuoširdumu ir šiltu jausmu prisi
mena Lietuvos krašto ir Lietuvo- 
j’e išgyventų laikų. Jų organizaci
ja “"Landšmannšchaft der Litau- 
en-Peųtschen” įr šiemet išęlido 
kalendorių “Heimatgruss — 
buch der Deutschen aus LĮtau? 
en
Woldemar Guenther, spausdino 
Gerhard Rautenberg Leer — O.st- 
friesland. 100 pusi. 1959.

Jahrj A) FrąnzkėitVbe to, ririupsnW

1960” Redagavo ir paruošė

ATLIKITE
TAI

DABAR!
...kai patyrę žmonės ir medžiagos yra

lengvai gaunamos.

Neskaitant vidąųs atnaųjinipių namą$s, 

dirbtuvėms ir įstaigoms, yra daugybė 

kitų dalybų, Wfe gą|į Wi SflfeteHRl 

patogiais žiemos mėnesiais — sutvarkymas 

vejos bei daržo priežiūros įrankių? 

ele|rtro$ įrengimų, laiyęlįų motorų ir 

autų mašinų, o taip pat kaip išvalymas 

užuolaidų bei kilimų, pertraukimas 

ųiinkš& bątaų įr į,t.

SS3S B

dijos ir Ukrainos sovieto 
istorijomis. Būtų aišku, ir d 

riaus teigimu/kad ši istorija m 
santi perdaug antikrikščionišk 
Esą tik feodalizmas laikomas « 
daline krikščionybės apraiška. I 
tikrujn marksistiškai reikėtų i 
virkščiai, kalbėti, nes ūkinė to 
ma pagimdanti idėjas, n3 pri 

hėms neteisybėms pato

ninkija.
Šio ri 

buvęs J 
taip pat 
Bet jos 

tyta ar ne.
• Bendrai tenka ] 

naujasis žųr 
lingųmu nepaši

Tik sunku suprasti, kodėl neno
rima jį padaryti fikrąi vąjtip vęj- 
tu mokslinių žuriWt Jėgų tuo

Prof. J. ĮStrąųch Lietuvos vo
kiečių vardų parašė įyądą, kuria
me tarp kitko pastebi, kad’ Vąk- 
Vokietijos miestas Nebeįm-^li
sten pastarais perėmęs 
Lietuvąoš vokiečių glob£. Ragina 

ten atvyksta.' Lietuvos vokiečiai, 
Vakaruose radę antrąj ą tėvynę ir 
ūkiniai šusid?urę trirtą pagnųctą 
po kojom, turėtų, -r. tgšo Ptoj- 
Straįięh, 4? nėpam|ršti ir bė tėvy
nės likusių lietuvių, lengvinant 
jiems jų egzilinę buitį.' • 7 

šimto puslapių kąlendpriųje 
yra net 37 Lietuvos gražūs vai
dai. Kiekvienam mėnesiui yra 
duotos atskiros pastabos, kuriąs 
parašė Elisabeth Josephį. Prof, 
dr. V. Jųngfer strąipsny “Vokię- 
čių-lįetuyįų kaimynyštę istorijos 
raidoje”, suteikia kaikųrių įdo
mių duomenų. Kitas bųy. Kauno 
universiteto profesorius, dr.- v- 
Rėgel, rašo apie “Botanikos sodą 
Kaune”. SįraipšųĮs’ trjmiįpąs, bet 
ir jame yra daug įdomių smulk
menų. Arthur Hofmann davėpra- 
eities apybraižą m^fdr. M- Hell
mann istorinė’ Tauragės iniesto 
apžvalgą, O. Oleclmowitsch at< 
minimus apie Šančius 1925-194Į 
metais.’Gale' yra ir Vinco Krėvė? 
apysakos “Silkės” vertimas (vertę 

apie Lietuvos arklius (autorę Ly^ 
dia Janusžis-Krebs).' Prijungtas ir 
Lietuvos vokiečių ąjįreąyiiąs. pe- 
tuvos vokiečius, išleidusius tokį 
kalendorių, galimą tik sveikinti;

Mohawk Furniture 
LTD.

2446-8 DANFORTH ĄVENUR. - TEL. (ft. 94444, OX. 9-4224
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MANN & MARTEL Ltd. Realtors
1159 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-2611 

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 pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant Įmokė- 
jimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

1199 Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481 
2336 Bloor St. W

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, modemiška 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.

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. ,

Tabąk ofanna (ūkis) 
$10.000 įmokėti, 140 akrų tabako 
farma sii gerais trobesiais ir visa 
reikalinga mašinerija. Visa žemė 
tinkama tabakui auginti. 14 mylių 
nuo Simcoe, arti Ene ežero. 50 ak
rų patvirtinta (rights). Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos. ,

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 39 mylių nuo 

Toronto
$15.600 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.

Jane • Bloor
7 kambariai — 2 augštai
1 atvira skola 10 metų

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
moderniškos virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas, šoninis įva
žiavimas. Tuoj galima užimti. Kai
na $19.900. Geras pirkinys.

Roncesvalles - Fermenagh
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 mod. virtuvės, dvigubas ga
ražas, įvažiavimas iš kiemo. Arti 
Roncesvalles.

Dupleksas 3 metų senumo 
Queensway . Royal York Rd.

$23.750 piln,a kaina, mūrinis, 10 
kambarių padalyti j 2 butus. Nuoma 
$230 mėnesiui, 2 vonios, 2 virtuvės. 
Imokėjimas $6.900.

Annette - Runnymede ' 
. 2-jų butų

$5.960 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 
ii kambarių per 2 augštus, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, naujas vandeniu 
alyva šildomas pečius, didelis kie
mas, abu butai išnuomoti.

Bloor - Jane
8 kambariai — 2 augštai — 2 butai 
$22.600 prašoma kaina, mūrinis, at
skiras, 2 virtuvės, 2 vonios, 2 atski
ri įėjimai, kelios minutės ėjimo iki 
Bloor. Arti prie visko. Imokėjimas 
$6.000.

Roncesvalles - Wright 
9 kambariai — 3 virtuvės

$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 3 
garažai, privatus i važiavimas, 1 
minutė iki Roncesvalles. Kaina 
$18.900.

Bloor - Jane 
8 kambariai

$5.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės. 2 vonios, vandeniu 
alyva šildomas, garažas, privatus 
įvažiavimas, gražūs, dideli, šviesūs 
kambariai.

2 augštai

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo tekf. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

Indian Rd. - Geoffrey St.
10 kambarių — 3 virtuvės 
Pajžmos $150 mėnesiui . * ■ 

Priedo 3 kambariai savininkui
$6.900 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 
vaimeniu alyva šildomas, 3 vonios. 
Geras pajamų namas, kvadratinis 
planas. Kaina S24.900.

T. STANULIS
Raštinės LE. 7-2611

Namu RO. 6-0105 iki 12 vai. vakaro 
1159 ST. CLAIR AVE. W.

Bloor • High Park Ave.
$8.000 įmokėti, 2 augštų, 10 kamba
rių, rusvų rauplėtų plytų, 2 atski
ros alyva vandeniu šildymo kros
nys, kiekvienas butas turi atskirus 
įėjimus į rūsį ir rūsys padalintas į 
dvi dalis (tikras dupleksas), 2 mū- 
ro garažai, šoninis įvažiavimas, gra
žioje vietoje. Namas išmokėtas.

' Glencairn - Dufferin
$200 įmokėti, 5 kambarių banga- 
liukas, 2 garažai, gražus didelis 
kiemas. $12.500 kaina.

Bloor - Delaware *
$7.000 įmokėti, 8 kambarių, gražių 
plytų atskiras, alyva apšildomas, 
trečias namas nuo Bloor gt., 3 ga- . 
ražai. Skubus pardavimas.

St. Clair - Keele
Mašinų • caru taisymo garažas.

Roncesvalles - Queen
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūro namas, geros pajamos. Na
mas išmokėtas.

Lauder - St. Clair
$6.000 Įmokėti, 12 kambarių, atski
ras mūro ftamas, vandeniu alyva ap
šildomas, 4 virtuvės, 3 prausyklos, 
mažais butukais, geras išnuomavi
mui, gražus kiemas ir garažas. 
Skubus pardavimas — išvyksta iš 
Kanados.

St. Clair - Albert St.
$3.000 įmokėti, 5 kambarių, gero 
mūro bangaliukas, mūro garažas, 
vand. alyva apšildomas, šoninis 
įvažiavimas. Skolų nėra, lieka vie
nas morgičius.

Glencairn - Marlee
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūro 
bangaliukas, alyva vandeniu apšil
domas, didelis sklypas, geras susi
siekimas.

Bathurst - Dundas
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, alyva 
apšildomas, 2 augštų, prie gero su
sisiekimo, kambariai dideli. Geras 
kapitalo investavimas. Kaina tik 
$16.000.

Bloor - Spadina
$4.000 Įmokėti, 16 kambarių mūro 
namas, alyva vandeniu apšildomas, 
garažas. Biznio namas. Kaina 
$17.500.
Turiu dideli pasirinkimą 6-7 kam
barių, 2 augštų su 2 virtuvėm ir 
bangaliukų. Kainos nuo $12.000 — 

$21.000, labai gražių.

Dundas • Claremont
$900 Įmokėti, naujai atremontuotas 
mūrinis, 6 kambarių namas 
dviem virtuvėm. Kaina $11.900.

su

Bloor • High Park Ave.
$2.900 Įmokėti, vienas atskiras mor
gičius balansui, labai geram stovy 
7 kambarių namas, vandeniu šildo
mas, naujai išremontuotas.
kaina tiktai $16.500.

Pilna

Jane - Scarlet Rd.
3 metų senumo — dupleksas 

$16.300 pilna kaina, 2 butai po 3 
kambarius,. 2 moderniškos virtuvės, 
2 prausyklos, privatus įvažiavimas.

High Park Blvd. - Parkside Dr. 
Dupleksas — 12 kambarių 

$4.000 įmokėti, mūrinis atskiras, 
dviejų didelių butų pastatas. Nau
jai išremontuotas, vandenių alyva 
šildomas, dvigubas garažas. Visai 
netoli High Parko. Pasinaudokite 
reta proga. Pilna kaina tik $23.900.

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 - Kennedy Rd.
$8.000 Įmokėti, puikus 7 kambarių 
atskiras namas, moderniška virtu
vė, 2 moderniškos prausyklos, 2 
kambariai rūsyje. Privatus įvažia
vimas, garažas.

Mes turime dideli pasirinkimą 
bangalovii vienai šeimai arba su 
įrengtais butais rūsiuose nuomavi
mui, netolimuose vakarų Toronto 
priemiesčiuose. Labai prieinami 
įmokėjimai ir patogios išsimokėji- 
mo sąlygos vienais valdiškais NHA 
morgičiais.

J. KUDABA
1159 ST. CLAIR AVE. WEST

1st. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

Įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
rime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes tu-

Joseph A., PETERS Ltd. Tillsonburg, Ont.

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321

Christie - St. Clair 
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

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.

Bloor - High Park 
$5.000 įmokėti, atskiras gerų 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 tek 
LE. 2-3321

- Namų teL 
KO. 2-5543

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse nkių-farmų, vasarnamiu, garažu, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
«e.us v. (vic) BUTRIMAS

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

GEO. HUNT REAL ESTATE
Į 128 Hurontorio 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.

 v

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMIN1MS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

Rodykite, tclefonvokltc ar atvykite >»» mur. vir» informocijot veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS
Bathurst - Colege lyga. Sekma

dienio rungtynėse Aušra nugalė
jo latvius 89:74 ir Andys • Tri
dents 103:89. Andys, turėdami 1 
pralaimėjimą ir 5 laimėjimus, dar 
vis tvirtai laikosi pirmoje vieto
je; Aušra,turėdama 2 pralaimė
jimus ir 5 laimėjimus, stovi 11-je 
vietoje; Tridėnts su 3 pralaimėji
mais ir 3 laimėjimais — III-je 
vietoje; latviai dar iki šiol netu
rėjo Idimės laimėti.

Si sekmadienj 12,45 vai. mūsų 
salėje žais Aušra su Andys ir 
Tridents su latviais. Praėjusio 
sekmad. rungtynėse žaidė: A. 
Buntinas 20, J. Laurinavičius 9, 
R. Juozaitis 9, R. Strimaitis 2, R. 
Gudas 15, K. Grigaitis 6, R. Bur- 
dulis, R. Juodikis ir A. Jankaus
kas 16.

CYO lyga. Aušra sr. užbaigė 
abu ratu ir, turėdama 1 pralai
mėjimą, 1 lygias ir 6 laimėjimus, 
stovi I-je vietoje. Aušra juvnl. ši 
antradieni 7 v.v. Bloor Coll: žais 
paskutines rungtynes su St. Basil. 
Aušra Juvnl. stovi III-je vietoje. 
Aušra Midget ŠĮ pirmadieni 7 v. 
v. St. Josephs Coll, turi irgi pas
kutines rungtynes su St. Basil M. 
•Aušra M. iki šiol nepralaimėjo nė 
vienų rungtynių.

Church lyga (berniukų) — Auš
ra Midget varosi su 2 pralaimė
jimais ir 2 laimėjimais. Paskuti
nėse rungtynėse nugalėjo žydų 
“Shaarei” 52:43; žaidė: A. Šle
kys 7, S. Skrinskas 2, R. Jukne
vičius, R. Grigas 4, V. Rušas 2, J. 
Genys, V. Ruseckas 8, A. Žaliaus
kas 29 ir L. Kriščiūnas. ŠĮ antra
dieni 8 v.v. mūsų salėje žais su 
Kimbourne.

Aušra Bantam turi irgi 2 lai
mėjimus ir 2 pralaimėjimus. Pas
kutinėse rungtynėse pralaimėjo 
St. Christ 10:31. Žaidė: P. Genys 
3, A. Genys 3, E. Ramanauskas 1, 
R. Astrauskas, R. Bartusevičius 
3, J. Lasys ir T. Galinis. ŠĮ ket
virtadieni 7 v.v. Alhambra patal
pose žais su Alhambra.

Aušra Minor Bantam teturi tik 
vieną priešininką St. Christ — 
Toronto ir Ontario čempijoną. 
Paskutinėse rungtynėse nuo jų 
gavo 45:1. Garbės tašką Įmetė aš
tuonmetis Jonas Vaškevičius.

Tinklinis. Pirmose lygos rung
tynėse aušrietės pralaimėjo lat
vėms 2:15; 4:15. Šį trečiadieni 8 
v.v. Harbord patalpose žais su 
Kalev. Treniruotės vyksta kiek
vieną antradieni St. Wlaidimir sa
lėje 405 Bathurst. Paskutiniu lai
ku susiorganizavo ir jaunių ko
manda. Sekcijai vadovauja Vyt. 
štuikys ir J. Genys. Treniruoja 
žinomas latvių treneris.

Z- ' ■ j
Šachmatai. Labiausiai nepasto

vi komanda! Vienas rungtynes 
pralošia 41/2:l1/2, sekančias laimi 
4V2:11/2. Paskutinėse rungtynėse 
pralošė vengrams 41/2:l1/2 ir nu
galėjo norvegų Vikings 4:2. Taš
kus laimėjo: V. Petrauskas 1, 0; 
V. Gečius 1, 1; B. Genčius ¥2, 1; kauskaitė 1, Dargytė 6, O. žėkai- 
M. Abromaitis 1. Ši šeštadienį tė 36, E. Žėkaitė 10, Kasperavi- 
Aušros jaunių krepšinio koman- čiūtė 2, Anskytė 2, Balsienė 26. 
da ir moterų stalo teniso koman- ŠĮ ketvirtadienį 8.15 vai. vak. 
da vyksta i Rochester! Kanados Bloor Coll, vytietės žaidžia pas- 
Sporto Apygardos pirmenybėms., kutinės .pirmenybių rungtynes

527 Bloor St. W, Tel. LE. 2-4404
Rexdale rajone 

$2-3.000 įmokėti, 6 ir 7 kamb. vi
sai nauji bangalovai, kvadratinis 
planas, garažas su privačiu įvažiavi
mu, 25 metų NHA skola.

Bloor - Dovercburt 
$2.500 įmokėti, rūkalų krautuvė su 
maisto baru, $850 savaitinė apyvar
ta, 8 metų nuomos sutartis. Būk 
pats sau bosas.

St. Clair - Lansdowne 
$3.500 įmokėti, 6 kamb. naujas mū
rinis namas, garažas, labai arti su
sisiekimo, viena atvira skola 10-čiai 
metų. Viso tiktai $65 mėnesiui, pi
giau negu mokėti nuomą.

Windermere Ave. • Swansea 
$4.000 įmokėti, 7 kamb. per 2 augš- 
tus, atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas^ mod. virtuvė, gara« 
žas, namas be skolų.

Jane • Baby Point 
$4.300 įmokėti, 6 kamb, 4 metų se
numo mūrinis namas, kvadratinis 
planas, modernus viduje, garažas su 
privačiu įvažiavimu, šeimininkas iš
vyksta, pilna kaina tiktai $15.700.

Bloor - Quebec Ave.
$5.000 įmokėti, 7 kamb. ir pusryčių 
kamb., šiurkščių plytų puikus at
skiras namas, kvadratinis planas, 
vand. alyva šildomas, modernus dvi
gubas garažas, arti Bloor, lengvos ir 
ilgos išsimokė j imo sąlygos.

Evelyn - Bloor 
$6.000 įmokėti, 6 kamb. presuotų 
plytų, atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vand. alyva šildo
mas, garažas su privačiu įvažiavimu.

Indian Rd .- Bloor
$5.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo
nios, vand. alyva šildomas, gara
žas su plačiu įvažiavimu, viena sko
la 10-čiai metų, puikus nuomavimui.

Swansea * Bloor
$6.500 įmokėti, puikus 6 metų sę- 
numo centrinio plano bungalow, 
puikiame Swansea rajone, išklotas 
kilimais, garažas su privačiu įvažia
vimu, aplink gyvatvorės, 20 metų 
atvira skola.

Durie St. - Annette 
$6.500 įmokėti, 8 kamb. šiurkščių 
plytų atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis planas, vand’ alyva šildomas, 
2 mod. virtuvės, dvigubas garažas, 
tpuikus, namas, tinką nusipirkti 
’dviem šeinfom. **'•*<■

Runnymede • Bloor 
$7.000 įmokėti, 11 kamb.’ per du 
augštus dupleksas, atskiras mūrinis 
pastatas, vand .alyva šildomas; mo
dernus viduje, viena skola 10-čiai 
metų, garažai, maži mokėjimai. .

Bloor - Runnymede į 
S8.000 įmokėti, 9 kamb? per 2 augš£ 
tus, puikių šiurkščių plytų, atskira^ 
namas, 2-4 dalių vonios, 2 mod. vir
tuvės, žaidimų-poilsio kamb. rūsy, 
vand. alyva šildomas, garažas su 
privačiu įvažiavimu. Vienas iš pui
kiausių namų High Parke. Daugiau 
tokių hebestato. Jei nęnori pirkti, 
nors pažiūrėk. Visai arti Bloor. \

P. KERB E RIS
TEL. DARBO LĖ. 2-4404 - - NAMŲ LE. 5-1584

prieš Corpus Christi, _
‘. Jaunimo, šokiai yra numatomi 
ateinantį .sekmadienį šy. Jono Kr. 
parapijoj salėją S*. /' A. Si

.f'
KOVO ŽINIOS ' Į
Sausio a d. Kovo krepšininkės 

vėl laimėjo Hamiltono lygos pir
menybių rungtynes prieš Stebi 
Co. 1005 komandą, kuriai perei
tais- metais, liątuvaitės vbuvo du 
kartu pfalaimėjtišios. ' Likus iki 
rungtynių, pabaigos., 45 sek. jr 
esant pasekmė lik?vieno „taško 
skirtumu Kovo naudai, R. Petru- 
šaitytė Įmetė dvi baudas ir tuo pa
čiu baigė rungtynes 32:29 (15:17) 
lietuvaičių naudai", žaidė ir taškų 
pelnė: Prunskytė 15, Stanaitytė 
2, Virbickaitė 4, Meškauskaitė J, 
Miniotaitė 2, Petrušaitytė. 8, Ma- 
čiulaitytė. '

Artimiausios lietuvaičių pirme
nybių rungtynės -vyks šia- tvarką: 
sausio 16 d. Kovas Wentworth7 
znokyklos salėje žaidžia prieš Stel 
fesco ir toje pačioje-salėje-sauso 
23 d. prieš Hagersville m.' ko
mandą. ĄbiejiT rungtynių, pra
džia 2 vai. p p. Mūsų visuomenė 
prašoma i rungtynės atsilankyti.’ 
Įėjimas nęmokamas. Šalė yra Bar 
ton ir Wentworth g-vių kampe.

Neatvykus Toronto Vyčio krep
šininkams, buvo sužaistos drau- • 
giškos rungtynės tarp Kovo jau
nių ir “senių” krepšininkų. Lai
mėjo jauniai pasekme 62-59.

(Nukelta , j. 7 psl.) ,

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis klubo susirinkimas

■ Įvyks ši-sekmadieni 2 vai. p^). 
j Toronto Lietuvių . Namuose.

Stalo fėniso C.^Ontarid'pirme- 
: nybėse praėjusi šeštadieni Toron
te dalyvavo 7 -vytiečiąi.- Meiste
riams ši kartą nepasisekė pakar
toti pergalių, tačiau jaunieji sta
lo tenisininkai pasirodė puikiai. 
Vyrų vieneteP. .Gvildys finale 
pralaimėjo ' M? Maredko 21:19; 
24:22; 23:21. S. Kasperavičiūtei 
teko pralaimėti'pusfinaly.'

Mergaičių grupėje pirmą vietą 
laimėjo E. Sabaliauskaitė, finale 
Įveikusi Nešukaitytę. šioje gru
pėje dalyvavo 4 vytietės.

Šiuo metu taip pat vyksta ir 
klubo klasifikacinės pirmenybės, 
kuriose pirmauja R. Paškauskas. 
Į Kanados lietuvių stalo teniso 
pirmenybės ši šeštadieni vyksta 
dvi vyrų, viena moterų komanda 
ir keli pavieniai stalo tenisinin
kai.-

Krepšininkai Church lygos pir
menybėse Įveikė St. Cyril krep
šininkus 64:22. Daugiausiai taš
kų pelnė Preikšaitis 31 ir Gvildys 
21. Moterys CYO pirmenybėse 
nesunkiai Įveikė Christ the King 
krepšininkes 83:5. Žaidė: Rut-

6. Rudokienė Bronė, Tilsonburg 1
7. Rudokas Alfonsas, Tillsonbur 1 

Jauneikaitė Regina, Straffordv. 1 
Jauneikaitė Nijolė, Strafordv. 1

10. Lapenas Antanas, Tillsonburg 1
11. Jurėnas Juozas, Eden
12. Jurėnienė Elenonora,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tilsonburgo Lietuvių Namų 
akc. bendrovės organizavimas "už
baigtas gavus b-vės čarteri. Car- 
teris yra duotas b-vei Provincial 
Secretary įstaigos dokumentas - 
leidimas, kuriame apibūdinamas 
b-vės veikimas, vekimo plotas, 
tikslai, vardas, kapitalas bei jos 
akcijos.

TLN akc. b-vės kapitalas $50. 
000. B-vės akcijos — dviejų rū
šių: paprastos akcijos (common 
shares) $1 vertės ir paskolos ak
cijos (preferred shares) $100 ver
tės kiekviena, čarteryje pasaky
ta, kad abi tos akcijos eina drau
ge, t.y. perkant vieną paprastą 
akciją kartu reikia imti ir vieną 
paskolos akciją, taigi išviso $101.

Kodėl taip padaryta, kad pa
prastos akcijos tik $1? Tai tam, 
kad dalininkui nepririšti jo pi
nigų. Čia pasilieka pririšti tik pa
prastų akcijų pinigai ($1), gi pa
skolos akcijos grąžinamos atgal 
— nėra pririštos ($100). Taigi 
b-vės veikimas daugiau paremtas 
skolintu kapitalu, kuris palaips
niui grąžinamas, gi savas kapita
las, už paprastas akcijas, labai 
mažas. Už paskolos akcijas mo
kama 5% dividendo.

Pardavimas akcijų pradėtas
Kad b-vė galėtų- pradėti veik

ti ir siekti savo tikslų, reikalinga 
sukelti čarteryje paminėtos lėšos. 
Tam laikinoji TLN b-vės valdy
ba, drauge su kontrolės komisija 
(sudaro 10 asmenų) paskirstė ta- 
bokininkų liet, kolonijos rajoną į 
5 apylinkes, po 2 asmenis kiek
vienai, ir pradėjo lankyti tautie
čius verbuodami akcijas.

Kiekvienam perkančiam akci
jas išduodamas kvitas, spausdin
ti b-vės Čarterio punktai (lietu
viškas vertimas) ir bendrovės įs
tatų projektas, kurie Įgys galios 
visuotiniam akcininkų susirinki
mui juos priėmus.

Pradėjus akcijų pardavimą, 
džiugu konstatuoti, kad lietuviai 
noriai jungiasi i TLN akc. b-vę, 
pirkdami jos akcijas, dideli ir 
mažutėliai.

Štai pirmųjų lankymų rezultatai:
I apylinkė — verbuoja D. šiurna ir 
B. Stonkus.
Pirko akcijų šie tautiečiai:
1. Bakšys Stasys, Hamilton. Ont. 1
2. Bubnienė Elena, Hamilton 1
3. Stonkus Bronius, Tillsonburg 1

8.
9.

1

Pūkas Pranas, Tillsonburg 
Pukienė Lina, Tillsonburg 
VarnaviČius Ignas, Tillsonburg 
Augaitis Petras, Tillsonburg 
Augaitienė Sofija, Tillsonburg 
Budreika Antanas, Tillsonburg 
Balčiūnas Povilas, Courtland 
Mikėnas Zigmas, Tillsonbur 
Mikėnienė Alfonsą, Tillsonburg 3 
Nemura Viktoras, Eden 
Gobis Vincas, Eden 
Ožalas Petras, Eden 
Ožalienė Marija, Eden 
Ožalaitė Aldona, Eden 
Vasiliūnas Stepas, Eden 
Onaitienė Jadvyga, Tillsonburg 
Onaitis Jonas, Tillsonburg 
Onaitis Algis, Tillsonburg 
Šernaitė Niolė, Tillsonburg 
Pargauskas Pranas, Tillsonburg 2 

33. VindaŠius Paulius, Straffordv.
Vindašienė Emilija, Strafordv. 
Galeckas Vincas, Eden 
Galeckienė Elena, Eden 
Galeckas V. Henry, Eden 
Gurklys Feliksas, Tillsonburg 
Yanchis Antanas, Eden 
Yanchis Robertas, Eden 
Augustinavičius Stasys, Tills. 
Racevičius Liudas, Tillsonburg 
žilvitienė Marija, Tillsonburg 
Čepaitis Juozas, Tillsonbur 
Augustine Stasys jr., Tillsonb. 
Augustine Jennie, Tilsonburg 
Pocius Kazys, Tillsonburg 
Gudinskas Stasys, Simcoe 
šiumienė Ona, Tillsonburg 
šiurna Domas, Tillsonburg 
Kairys Alfonsas, Tillsonburg 
Dragunevičius Algis, Mt. Br. 
Bersėnas Juozas, Mt. Bridges

II apylinkė — verbuoja, A. Augus
tine ir J. Janušauskas.

54. Gudinskas Jurgis, Simcoe -
55. Gudinskienė Ema, Simcoe
56. Miceika Vladas, Simcoe
57. Povilaitis Bronius, Delhi
58. Dadurka Jonas, Delhi
59. Janušauskas Jonąs, gimcoe
60. MikneviČius Aleksis, Lasalette
61. Janulis Petras, Lasalette
62. Bartulį? Mykolas, AJL Centre
63. Rugienienė Elena, Tillsonburg
64. čeika Bronius, St Williams
65. Augustine Albertas, Lasalette
III apylinkė — verbuoja A. Aleliu- 
nas ir J. Dambrauskas.

66. Balnys Pranas, Langton 1
67. Balnys Leonas. Langton 1
68. Laureckas Justas, Delhi 1
69. Aleliūnas Antanas, St. Will. 1
70. Dambrauskas Jonas, Courtland 2
71. Tuinyla Mykolas, Simcoe 2

1
1
1

1
1
3
i

24.

26.
27.
28.

30.
31.
32.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

n H

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1 
1 
1 
5 
1 
1 
1

1
2

1 
1 
2 
1 
1

1

1
2
2

2

2
1

Toliau, štai jaunimas, užsidir- f džiai dėkoja ir linki jiems viso- 
bęs per tabako nuėmimą, užkal-' fr^rinnnc iaim4« ir in la
bintas stoti i b-vės narius, mielai, 
be išsisukinėjimo, pėrka iš savo 
sutaupų akcijas. Pavardės kaip: 
Jauneikaitė Niolėr Jauneikaitė 
Regina, šernaitė Niolė, Ožalaitė 
Aldona, Galeckas Vincukas, Ston
kus Arvidas ir Onaitis Algis — tai 
jaunuoliai tarp 11 ir’ 17 metų. 
Bravo, jaunime, ir didelis ačiū. 
Jūs esate pavyzdys likusiam mū
sų . jaunimui, kurio apsčiai pas 
mus yra. Lietuvių Namai tai bus 
daugiau priaugančios kartos, tai 
jūsų namai. Pakalbinkit savo 
draugus-es, kad visi^ kaip vienas 
prisidėtų prie tų namų Įkūrimo, 
pirkdami akcijas.

Štai sąraše Nr. .40 . Yanchis 
(Jančis) Robertas yra visų jau
niausias mūsų b-vės narys-akci
ninkas, 3-jų metų, kuriam pado
vanojo akciją jo krikšto tėvas p. 
Vaičiūnas Tomas. Skaitydamas 
save per senu naudotis tais na
mais, jis vistik neatsisakė prisi
dėti prie L. Namų, bet Įteikdamas 
$101 čeki prašė užrašyti akciją 
jo krikštasūnio vardu. Didelis dė
kui, mielas Tomai, už toki gražų 
mostą! Aišku, tais namais dau
giau naudosis jaunesnioji karta, 
bet ir mes vyresnieji, kol svei
kata leis, susirinksim,} tą mažą 
Lietuvą atsigaivinti tautinėje dva
sioje, pasisemti iš jųraęities stip* 
rybės... o kas be ko' Įirišimin- 
dami jaunatvės laiką ir burnelę 
išmesim ... f , _ _

Toliau sąraše matom, kad tau
tiečiai pagal kiekvieno išgales 
perka 1 ar 2; 3, 4 ar 5-akcijas. 
Bendrovės Įstatų projekte numa
tyta. kad vienaš narys .negalėtų 
turėti daugiau kaip 5 akcijas. Bet 
žinoma pajėgiantiems ir norin
tiems daugiau paremti L. Namus 
vra galimybė pirkti kiekvienam 
šeimos nariui po 5 akcijas.

Visiems tautiečiams pirkusiems 
b*ės (akcijas, v-ba nuošir-

ir K. Lukošius — dar nėra daviniu. 
Viso 75 akcininkai ir akcijų 100.
Štai, turime gražią pradžią. Vi

sa eilė iš šio sąrašo tautiečių pa
sižadėjo po naujų metų dar papil
domai pirkti b-vės akcijų.

Pažvelgus Į sąrašą tenka ypa
tingą padėką pareikšti mielam St. 
Bakšiui, kurs yra pirmasis Ha
miltono L. Namų akc. b-vės stei
gėjas ir jos v-bos pirmininkas, 
taipogi yra ir mūsų organizuotos 
b-vės pirmasis narys-akcininkas. 
Dirbdamas atsidėjęs Liet. Namų 
Įkūrimui Hamiltone, jis jautriai 
atjaučia ir kitus panašaus tikslo 
siekiančius. Dar pavasari atsilan
kęs Tillsonburgo apylinkėje ir pa
tyręs, kad tabokininkai organizuo
jasi statydintis L. Namus ir greit 
gaus savo b-vei čarteri, jau gegu
žės mėn. 1 d. Įteikė v-bai $101 
čeki. Didelis dėkui, mielas bičiu
li, už pralaužtus pirmuosius le
dus mūsų užsimojime. Linkiu 
Tamstai naujuose metuose asme
niškos laimės ir geriausios sėk
mės siekiant užsibrėžto tikslo — 
Hamiltono Lietuvių Namų Įkūri
mo — nepavargti ir šaukti tautie
čiams, duokite, duokite... kol 
tikslas nebus galutinai pasiektas.

Antrasis b-vės narys p. Bub- 
nienė Elena taipgi iš Hamiltono. 
Ponai Bubniai atvyko Kanadon 
prieš 10 metų, pirmuosius metus 
dirbo Tillsonburgo apylinkėje ta
bako ūkyje. Gražiai mini tą laiką 
ir jaučia tabokininkams simpati
jos. Dar šią vasarą atsilankę šion 
apylinkėn, užkalbinti kad parem
tų mūsų siekimą, mielai sutiko ir 
Įteikė $101 čekį p. Elenos vardu, 
o p. Juozas pažadėjo' vėliau Įsi
jungti Į mūsų namus. Didelis 
ačiū, mieli bičiuliai, linkim jūsų 
šeimelei naujuose metuose ge
riausios laimės.

Taigi, pirmoji parama mums 
atėjo iš kaimynų. Tikėsimės, kad 
ir daugiau hamiltoniečių ateis 
mums Į talką va

keriopos laimės ię sėkmės jų už
simojimuose I960 metais.

Laikinoji b-vės valdyba yra ati
dariusi Imperial Bank of Canada, 
Tillsonburgo skyriuje 2 sąskai
tas. Viena scąskaita -kur Įneša
mos Įvairios bėgamos pajamos, 
kaip iš parengimų ir kit. ir varto
jamos bėgamų reikalų išlaidoms 
padengti. Antra sąskaita yra lėšos 
namų fondui, tai pinigai už par
duotas akcijas, kurie tebus var
tojami tik namų statymui ar jų 
pirkimui. Iš abiejų sąskaitų pini
gai gali būti išimami tik.su trijų 
v-bos narių parašais. :

Kviečiame visus tabako rajono 
lietuviškos kolonijos tautiečius, 
nuo Simcoe - Woodstock iki Rod
ney apylinkės prisidėti prie Lie
tuvių Namų Įsigijimo perkatit 
b-vės akcijas.

Dėl akcijų kreiptis Į apylinkių 
verbuotojus, o iš tolimesnių vietų 
čekius galima siųsti b-vės pirmi
ninkui p. St. Augustinavičiui. (Ad
resas: Mr. St. Augustine sr., RR 4 
Tillsonburg, Ont.). Ant čekio ra
šyti — Lithuanian Home in Till
sonburg Ltd.

Malonūs tautiečiai, akcijų ver
buotojai ir toliau lankysis pas ko
lonijos lietuvius siūlydami pirkti 
b-vės akcijas, neatsisakykite pri
sidėti prie L. Namij įsigijimo.. Jie 
yra mums reikalingi, tai būtų 
mūsų tautinio subrendimo sim
bolis’ir mes be didelio apsisun- 
kirtimo pajėgūs juos Įsigyti, jei 
tik kaip vielai, visi suaifgė ir dar 
augintieji/ bet ‘ užsidirbantieji, 
pareisime bent po T

■ -Tad apsijunkimi--Parodykim, 
kad lietuviai bendram reikalūi 
mokėjo ir moka; susiburti 
bėn! Ir kaip tos Skruzdės 
darban visos, kad ir maži vabale 
liai, Sukrauna palyginant didžiu
li kalną-skruzdelyną, taip ir mes 
visi susibūrė pastatysim didžiu
li Lietuvių Namą. Visi pirkim TL 
Namų akcijas! ,,, «

72. Dirsė Bronius, Wallsingham
73. Lukošius Karolis, Glen Meyer 2
74. Vieraitis Jonas, Tillsonburg 1
75. Voitkiewicz Alfonsas, Tills. 1
V apylinkė — verbuoja Ch. Pocfttf

t
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Jokios kolektos iš nusidė-

KLB St. Catharines apylinkės mokyklos mokiniai mokytojos V. 
susirinkimas ir “Milžino paunks- Grezdienės paruošti padeklamuo- 
»ė”. Viens iš įdomesnių ir pro-

ST. CATHARINES, Ont
mokyklos mokiniai mokytojos V.

s

* 1

« ■ 
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3269 BLOOR JgT. W., TORONTO - BE. 3-3263 •

♦ į JBLOOR - JANE. $22.900. Atskiras namas, šiurkščių plytų, 6-dideli kam:
J i Žbfiiiąt, kvadratinio plano, .karšto vandens. alyvos šildymas, 2 modernios/ 
« : vonios ir žaidimų kambarys rūsyje. Privatus įvšžiavimas, garažas. f

KLOOR - SIX POINTS. $15^00 pilna kaina šiam 6 kambarių, šiurkščių ply- 
lųlnamui, maždaug 8 metų senumo. Moderni virtuvė, alyva šildomas, pri
vatus Įvažiavimas, netoli .susisiekimui autobusas ir krautuvėm. Savininkas 
išsikelia. Užimti galima kiekvienu laiku.

HLOOR - SIX POINTS. $21.500, atskiras namas, gerų plytų, centrinio pla
no. 9 kambariai per du augštus. 2 miegamieji ir 4 gabalų vonia pirmame 
augšte, viršuje 4 miegamieji su 4 gabalų vonia. Alyva šildomas. 60 pėdų 
■pločio sklypas. Privatus Įvažiavimas. 4% % skola. Apžiūrėti galima kiek
vienų laiku. •

i

<

•SHORTILL and HODGKINS LTD. REALTORS firma jrra pasižymėjusi ge
resnių namų pasirinkimu su geresnėmis išmokėjimo sąlygomis.

' Del ‘šių ir kitų nuosavybių norėdami pirkti ar parduoti skambinkite 
GEO KARALIUI. Telefonai: Įstaigos BE. 3-3263, namų LE. 2-8146.

MORRIS
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.) 
LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namu BE. 3-5996
KRAUTUVES SU NAMU

. .$5.000 įmokėti, mūrinis namas, krautuvė tinkanti įvairiam bizniui, 16 iš 
40 pėdų dydžio su 1 kambariu. Viršuje 3 kambarių butas su atskiru įėji- 
mu: Alyva šildomas, garažui vieta. Vieta Queen St. prie Ossington. Kaina

; $3.000 įmokėti, gerų plytų namas, namų apyvokos krautuvė su 1 kambariu. 
Viršuj 3 kambaritf butas su atskiru įėjimu. Moderni virtuvė, vandeniu

Į alyva šildomas. Garažas. Vieta: Gerrarde - -Broadview. Kaina $14.000.
10 AKRŲ ŪKIS
$4.000 įmokėti, lygi ir sausa vieta prie Mil ton miesto ir frontu prie Ba- 

j į seline gątvės. ,21 mylia nuo Toronto. Kaina S8.000.
BLOOR - RUSHOLME
$4;000 įmokėti, geni plytų, 9 didelių kambarių dupleksas, 2 modernios 

. virtuvės, alyva šildomas, 200 pėdų ilgio kiemas su dvigubu garažu. 10 me- 
tų vienas morgičius, arti Bloor St.

1 BLOOR - INDIAN ROAD
' $4.000 įmokėti, atskiras, švarus, dviejų augštų, 6 kambarių, 2 modernios 
' virtuvės, 2 vonios, vandeniu alvva šildomas, garažas, geri morgičiai. Kaina 

W500.
1 BLOOR - DUFFERIN
’ S2.500 įmokėti, gerų plytų, 8 kambarių, 2 virtuvės, .2 vonios, išilginiai ko- 
7 ridoriai, vandeniu alyva šildomas, dvigubas garažas. 7 metu morgičiai, 
r Kaina $I€.700.

Vyt. Morkis J.Kaškelis A. Biiudžius

j

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.) 
Telefonas LE. 7-3173

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

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.

darni net po kelkis eilėraščius. Po 
to vikrus Kalėdų senelis (Kazys 
Butkus) visus mažuosius apdali
no Kalėdų .dovanomis: kiekvie
nam po specialiai paruoštą saldu
mynų pokelį, nes jaunių vaidini
mas, šokiai, nykštukų, kiškiukų 
ar snaiguolių rūbai netik tėvelių, 
bet ir visų atvykusių džiugino šir
dis. Prie įėjimo, salėje buvo rink
ta aukos šeštadieninei mokyklai 
*ir surinkta $54,25. Gražus gestas 
rūpintis savo ateitim. -s -s

SLA 278 kuopos įsisteigimo 5 
metų ir Klaipėdos atvadavimo su-

■ gruodžio 20 d. parapijos patalpo- 
pfe: Tai buvo naujos valdybos pri

sistatymas ir nueviktų aarbų pa-
Į, sirodymas — pranešimas ir pra- 

šyinas ateities numatytuose dar-
I huose vispusiško pritarimo.
\ "Valdyba savo trumpame veiki- 
mo laikotarpyje turėjo 4 valdytos 
St. Catharineje ir 2 su Wellando 
apyl. v-ba bendrus posėdžius. Su

. Wellando v-ba susitarta rengti
■ tartu vaikams eglutę ir Vasario
16-tos šventę, šventės didesnei 
reikšmei programai išpildyti kakčių minėjimas. St. Catharines 
kviesti Montrealio Lietuvių Dra- SLA kuopa jau kelinti metai iš 
mos Teatrą su “Milžino paunks- eilės rengia Klaipėdos atvadavi
me”, duodant jai kitą, pobūdį,------------------- ---------------------
vietoj kalbų gyvą Lietuvos isto
rijos vaizdą. Susitarta ir parengi- 
mų sureguliavimo Niagaros pu
siasalyje klausimu. Kaip žinoma,

/per eilę metų dėl parengimų yra 
kilę nemaža ginčų ir nesusiprati
mų, kad tūli asmens sąmoningai 
Įlenda tą pačią dieną ar savaitę 
prieš su savais parengimais, kad 
to išvengus numatyta šaukti sau-' 
šio 10 d. visų Niagaros pusiasalio 
organizacijų atstovų susirinkimą, 
nustatyti teisingą tvarką.

Susirinkimas visiems iškel
tiems klausimams be didesnių 
diskusijų pritarė. Valdybai pib 
nas pasitikėjimas ir užsimotiems 
darbams pritarimas. Beliko tik 
visiems planuoti, kaip daugiau 
sukviesti žmonių, kad Vasario 16 
šventė Niagaros pusiasalyje būtų 
kuo iškilmingiausia. -s -s

Kalėdų eglutė. St. Catharines 
ir Wellando apylinkės v^bų pa
stangomis tradicinė Kalėdų eglu
tė buvo surengta bendra viso Nia
garos pusiasalio gruodžio 27 d. 
slovakų salėje, St. Catharines, 
Ont. Susirinko iš Niagara Falls, 
Wellando ir St. Catharines apy
linkių virš šimto vaikų ir dar 
daugiau suaugusių pasižiūrėti sa
vo gražaus jaunimo paisrodymo. 
Programos svarbiausią dalį išpil
dė meno ir šokių grupė “Ginta
ras”, kuris suvaidino kun. B. Pa- 
cevičiaus “Miškas Kalėdų nak
tį”. Vaidinimą pritaikė vielos sa

ulei -klebonas Tėvas Barnabas, re- 
* žisavo jau pagarsėjusi šioje apy- 
I linkėję iš Niagara Falls Z. Ul- 
binienė, muzikiniais -dalykais pa- 

Įsirūpino ir akomponavo R. Ul- 
Į binaitė. Už tat gintariečiai už jų 
triūsą ir pasiaukojimą .apdovanot 
jo vertingomis dovanomis. Jie 
puikiai supranta, jei ši trejukė: 
Tėvas Barnabas, Z. Ulbinienė ir 
R. Ulbinaitė dirbs solidariai, kaip 
iki šiol dirba, iš “Gintaro” gali 
likti rimtas meninis vienetas. 
Gražiai pasirodė ir šeštadeininės

mo sukakties minėjimą, šiais me
tais kartu minės ir savo isisteigi- 
mo penkmetį, šios iškilmės bus 
sausio 23 d., šeštadienį, ukrainie
čių salėje, 177 Niagara St., St. 
Catharines, Ont. Programoje nu
matoma specialiai sukaktims pri
taikinta paskaita, kuriai sutiko iš 
Toronto atvykti mažlietuvių vei
kėjas Tamošauskas. Meninę dalį 
paįvairinti sutiko A. Paulionis su 
Z. Paulioniene ir jaunių mėgėjų 
šokių grupė. Po to šokiai ir “Lai
mės šulinys”. Bus ir pilnai aprū
pintas bufetas. Pradžia 7 vai. v. 
Tikimasi visuomenės nuolankaus 
.pritarimo.

SLA 278 kuopos susirinkimas. 
Gruodžio 12 d. į kuopos narių 
susirinkimą buvo atvykęs iš To
ronto J. Strazdas. Kaip žinome, 
augštesnės instancijos asmens pa
sirodymas susirinkimui atneša 
jaukumą ir didesni įdomumą, šį 
kartą net ir svarbu buvo, nes iš
siaiškinta daug organizacinių ne
aiškumų. Ypač prieš metus kana
diečiai nusidžiaugė, kad ameri
kiečiai iš savo kasos perves kana
diečiams tam tikrą sumą inves
tuotų pinigų. Tačiau pasirodo, 
kad šis pažadas kaž kur užkliuvo. 
Tikrumoje pasirodo, kaip J. Straz
das paaiškino, pinigų investavi
mas kanadiečiams neatneštų nau
dos, o susidarytų tik bereikalin
gų išlaidų. Tad kol Kanadoje 
SLA narių skaičius padidės nuo 
šio pažado tenka atsisakyti, o kad 
tas greičiau įvykdyti raginama 
kuo daugiausiai rašytis nariais.

j.d.

Paieškojimai
Gerulaitytė.-.Dapkuvienė Mari

jona, duktė Jurgio, gimusi Ve
liuonos valsčiuje, Autsakių kai
me yra ieškoma Gerulaitytėš-Arš- 
tikaitienės (Marijonos brolio Vin
co duktės) — šakių rajonas, Kriu
kų apylinkė, Pasčiūnų kaimas, 
Lithuania.

OAKVILLE, Ont
Sausio 17 d., 5 vai. p.p. šau 

mas KLB Oakville apylinkės 
tuvių visuotinis metinis susirin
kimas. Jis įvyks 217 Mary St., 
Oakville, Ont., pp. Linkevičių na
muose.

Kviečiame visus vietos ir apy
linkės lietuvius skaitlingai atsi
lankyti susirinkiman, nes be ki
tų reikalų ta proga bus svarsto
ma ir Vasario 16-tos šventės mi
nėjimas. Valdyba.

Delhi, Ont
LK Moterų D-jos Delbi - Till- 

sonburgo skyrius maloniai kvie
čia visas nares ir prijaučiančias 
draugijos veiklai, atsilankyti į 
šaukiamą susirinkimą, kuris įvyks 
sausio 17 d. po pamaldų Delhi 
miestelyje šv. Kazimiero para
pijos salėje. Narės maloniai pra
šomos atsinešti užkandžių, kavu
tės bus salėje.

Tikimės gausaus atsilankymo.
Valdyba.

SPORTAS
(Atkelta iš 6 psl.)

Kanados lietuvių stalo teniso 
pirmenybėms Ročesteryje šį šeš
tadienį, Kovas išsiunčia Brazlaus- 
ką, N Avi c ką ir Stanaitį. Hamilto
nas yra š. Amerikos lietuvių vi- 
cemeisteris. Sėkmės mūsiškiams!

Kanados vyrų ir moterų krep
šinio pirmenybėms Toronte, siun
čiamos abidvi komandos stipriau
siame sąstate. Vyrų penketuke 
matysime Kroną, Savicką, Vizba
rą, kurie taip pat žaidžia Hamil
tono gimnazijų rinktinėse. Į To
rontą koviečiai pirmą kartą atveš 
jaunutes mergaites — 10-12 m. 
amž. — stalo tenisininkes, kurios 
rungtyniaus rengiamose tos kla
sės Kanados lietuvių pirmenybė
se. K. B.

Maskva. — Sovietų Sąj. pasira
šė su Indija naują paskolos sutar
tį. 1.5 bilijono rublių paskola ski
riama Indijos ūkiniam planui vys
tyti ir prekybai su Sovietų Sąjun- 
ga pagyvinti. ' '

MILNES FUEL OIL CO. 
-atstovas

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

rūsiu anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rusių Sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ave., Toronto B.
Tel. HO. 6-8252.

C. SW ANKAS

- Problema kitur
Mikas kas 

žinėti pas savo i 
miestų.

— Mikai, 
draugas,

liai nieko neduokite, 
tonas.draugas, — kodėl tu šavo mergai- tonas.

tės nevedi? Juk J^t/taip tas sa^ Pasirodė, kad tą sekmadienį 
vaitgali važinėji, matyt, ji tau bažnyčioje nepasitaikė nė vieno 

nusidėjėlio — visi gausiai au
kojo.

Marksas ir -šv. Juozapas 
čenstakavoje lenkų milicija su- 

s ėmė du vyrukus, kurie gerai Už
dirbo prekiaudami šv. Juozapo 
paveikslais. Pasirodė, kad jie pa

že imdavo K. Markso -paveikslą, ku- 
inotaČĮIt riais dabar užpilta visa -Lenkįja, 

l“‘"“ ■" virš jo galvos nupiešdavo švento
jo aureolę ir .pardavinėjo kaip šv. 
Juozapą. Jie turėję didelį pasise
kimą. '

patinka. '
— Na, žinoma. '
— Tai ko lauki? Rūtų mažiau 

■vargo ir išlaidų. •' f - -'
— Taip tai taip, bet kągi aŠ ta

da veikčiau savaitgaliais?.
Taisyklėm reikalaujant

Pavydi žmona pielija '
— Begėdi, ne

iš paskos sekei v s. _ —„,r.
— Sekiau, nes to reikatauja ju- 

dėjimo taisyklės. Ta. gatvė buvo 
vienos krypties. Priešmgai judė
ti draudžiama. Ten buvo parašyta.

r
c*

Drau dimų ag en tūra į

TELEFONAS

arba RO. 6-9832
. 49 Catneo Crės., Toronto 9, Ont.

1.11 I ■>! nmil ■ Į I .. I I Į. 'l.ĮĮl'llfĮlllifl

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’$ Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME 4R PRISTATOME J NAMUS.
Darbo -valandos: -8 -vai. ryto —- 7 vai; .vak.

DĖMESIO! l^MESKJ!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL.-ČIŽIKAS

j 18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. €-4063

TELEFONAS LE. 24108

DANTŲ GYDYTOJA '
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)

DA^fTŲ GYDYTO JA 
129 GRENADIER RD. 

(2-ras namas muo Roncesval- 
les), Toronto.

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

Priėmimo valandos:
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Suomijos - Sovietu Rusijos karas
(Atkelta iš 2 psl.) ,dr. Paasikivi, gen. Walden ir M.

duoti. Norėdami apeiti Viiuurio Voionmaa. 
gynėjus iš užpakalio, rusai pa
leido per užšalusios Įlankos leaą 
tankus. Suomių lakūnai bombar
davo ledą ir visi rusų tankai su 
įgulomis paskendo. Laike Viipu- 
rio puolimo, tik per vieną dieną 
suomiai numušė 14 rusų lėktuvų 
ir sunaikino 30 tankų. Viipurio 
.gynimui vadovavo gen. Oqvist.

Nors rusai neįstengė Viipurio 
paimti, bet tuo puolimu jie su
tvirtino savo pozicijas Suomių 
įlankoje, — visas įlankos pakraš
tys iki Viipurio buvo jau rusų 
rankose. Suomiai atsidūrė pri
remti prie sienos ir jų jėgos pra
dėjo silpnėti.

Kovo mėn. pradžioje švedų 
laikraščiai prasitarė apie slaptas 
derybas ir greit Įvyksiančias pa
liaubas. Kovo 7 d. Suomių vyriau
sybė oficialiai paskelbė, kad ru
sai numato .pateikti Suomijai rei
kalavimus, kurie būsią griežtes
ni, negu buvo rudenį.

Kaip vėliau paaiškėjo, Sovietų 
Rusija, bijodama ruošiamos Va
karų valstybių intervencijos ir- 
karo išsiplėtimo, pati pradėjo ieš- 
koti taikos ir Sovietų ambasado
rius Maiskis pranešė anglų užs. 
reik. min. sekr. Butleriui Sovie
tu S-gos reikalavimus Suomijai* 
Taikos sutartis buvo pasirašyta 
1940 m. kovo 13 d. ir tą pat dieną 
sustabdyti karo veiksmai. Sovie
tų sąlygos, .kurias suomiai pri
ėmė, "buvo tokios:

1. Perduodamas visas Karelijos 
pusiasalis su Viipuri miestu ir 
visa Ladogos ežero pakrantė.

2. Sovietai išnuomoja Hango 
30 metų ir Įrengia ten jūrų bazę.

3. Perduodamas rusams Ryba-. 
čij pusiasalis šiaurėje. Suomiai 
pasilaiko Petsamo, bet jį demili
tarizuoja.

4. ’Suomiai negali laikyti šiau- 
rės Atlante karo ir povandeninių 
laivų ir lėktuvų, išskyrus mažus 
krantų apsaugos laivus.

Sutartį pasirašė iš Sovietų pu
sės: Molotovas, ždanovas ir gen. 
Vasilevski, iŠ Suomių — dr. Ryti,

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus. , .

Šatai- i

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

Iš perduodamų rusams sričių 
apie 400.000 suomių gyventojų 
buvo perkeldinti i laisvą, bet ka
ro sunkiai nuvargintą kraštą. Sa
vo' paskutiniam Įsakyme marša
las Mannerheim tarė žodį savo 
kariams: “Taika tarp mūsų krašto 
ir Sovietų Rusijos padaryta ... 
taika, kuri perdavė Sov. Rusijai 
beveik visas vietas, kur jūs liejo- 
te kraują už tai, kas jums buvo 
šventa. Jūs nenorėjote karo. Jūs 
mylėjote taiką, bet buvot privers
ti stoti Į kovą, kurioj jūs daug 
padarėte ir jūsų žygiai šimtme
čiais spindės istorijos lapuose. 
Daugiau 15.000 jūsų ginklo drau
gų nebegrįš Į savo namus, bet jūs 
taip pat sudavėte kietą smūgi ir 
jei 200.000 mūsų priešų guli 
sniege žiūrėdami nematomomis 
akimis į mūsų žvaigždėtą dangų, 
tai kaltė yra ne mūsų“.

Marš. Mannerheim po karo bu
vo valstybės prezidentas, mirė 
1946 m. Jo nuopelnai suomių 
kovoje už laisvę yra didžiausi ir 
jis pasiliks suomių tautos istorijoj 
kaip didelis karys — valstybinin
kas ir .pergalėje ir pralaimėjime.

P. Lelis.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuakfte ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
S59 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpėninkavrmas

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST.W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Lietuvio advokato j

Mm.

1082 BLOOR W., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

✓ ■ ’ '« v ' i . Y. ' ’ v : - - -1

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS 

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay “& Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-1585

Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 ŽRONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
tel. le. 2-5493

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

Bioor-aiighPark 
$5.000 Įmokėti, 6 dideli kambariai, ’ 
•rupių plytų, atskiras, moderni vir
tuvė, vandeniu alyva šildomas, 2 
-garažai, arti susisiekimo.

Clendenan ■ Bloor
$6.000 Įmokėti, 9 kambarių per du; 
augštus, atskiras, mūrinis, 2 virtu- . 
vės, garažas ir įrengtas rūsys.

Howard -Park • Roncesvalles 
$6,000 Įmokėti, 9 dideli kambariai,' ■ 
atskiras, mūrinis, gražių plytų, 3- : 
virtuvės, 2 vonios, vandeniu alyva. ■ 
šildomas, dvigubas garažas, arti su
sisiekimas ir krautuvės.

Oakwood - St. Clair į 
$8:000 Įmokėti, B kambarių per 
.augštus, atskiras, labai gražūs, dide-’ 
lis sklypas, dvigubas garažas. Pasi-į 
tetraukite.

Eglinton - Dufferin s 
$40.000 įmokėti, 14 kambarių, nau-, 
jas tripleksas, moderni statyba, : 
vandeniu alyva šildomas, arti krau
tuvių, šiuo metu visas išnuomotas.

Quebec • Annette
$10.000 Įmokėti, 16 kambarių tri-j 
niekšas gražios ir modernios staty-. 
bos. Arti mokyklos, krautuvių ir su
sisiekimo. 15 metų morgičius. Ver
tas dėmesio. J

Parkdale 
$t.’060 Įmokėti, 9 kambarių atskir. 
namas, 2 virtuvės, dvigubas gara
žas. Prašo $14.000.

Eglinton - Oakwood 
$2.060 Įmokėti, 6 kambariu rupių 
plytų, atskiras, 2 virtuvės, naujas 
alyva šildymas. Garažas 

West Toronto

mūrinis, 2 vonios, mod. virtuvė, 
naujas gazo šildymas, 20 metų mor- 
gičius. Skubus pardavimas.

Indian Rd. • Annette 
$3.000 įmokėti, 7 kambarių, mūri
nis, atskiras, 2 virtuvės, alyva šil- 
-domas, vieta garažui, savininkas 
pirko kitą namą, turi būti skubiai 
parduotas. Prašo tik $16.500.

Annette - Windermere 
$3.506 Įmokėti, 6 kambarių, mūri
nis bangalovas, gražūs kambariai, 
moderni virtuvė, naujas alyva šil
dymas, šoninis Įvažiavimas, gara
žas. Prašoma kaina žema.

Bloor • Runnymede 
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių per 2 
augštus, atskiras, mūrinis, moderni 
virtuvė, naujas alyva šildymas, ga
ražas ir vienas 10-čiai metų atviras 
morgičius.

j $2.500 įmokėti, 6 gražių kambarių,

i

v

S. JOKŪBAITIS 
PAROPDAJ MORGKIUS 

Telef. LE. 7-3173 - - - LE. 7-3173

MOTERIŠKŲ RŪBŲ siuvėjas I 
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 
_ Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.

1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 14432
TORONTO • — < • buto td. LE. 14794

Į

<H4».

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOT AR A S 

praneša, kad 
persikėlė 

. į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

-Kvalifikuotas technikas -taiso

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

*

LIETUVIO ADVOKATO
i-
i

i 19 GLEN BELLE CRESC.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ŠT. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUKAITĖ

Telefonas BU. 1-7861:

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

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

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Iltiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST„ Toronto

W'.2

OILS LTD 
Atstovas 

H. ROžAIHS

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti Iki 11 vai. vak.

Įj RO. 6-9367

Įstaiga veikia 
168 vai savaitėje

R O. 9-4612
GENERAL INSURANCE

1
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI Nr. 2 (522)• FUEL. i

BS

VISIEMS BUS LINKSMA IR SMAGU "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" METINIAME

sausio 16 dienų, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje.
• Nuotaikingą, dar negirdėtą programą iš

pildys muz. St. Gailevičiaus vadovaujamas
- Toronto Vyrų Kvartetas. Programos pra

džia 8.30 vai. vak.

Šokiams gros lietuviškas orkestras 
"Olympia".
Svečius, gaivins bufetas, laimingiesiems 
loterijos fantai ir kitos įdomybės. ‘ 
Bilietai jau gaunami "TŽ" administracijoj.

• Nepraleiskite šios progos smagiai praleisti 
vakarą ir susitikti seniai nematytus bičiu
lius, nes "Tėviškės Žiburių" balius įvyksta 
tik vieną kartą į metus, tai į jį suplūsta sve
čiai ne tik iš Toronto, bet ir iš apylinkių.

VISI ATSILANKYKIME.t Pradžia 7.30 vai. vak. Įėjimas $1.50, studentams $1.

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį specia

liu biuleteniu buvo paskelbta pa
rapijos finansinė padėtis. Nors 
parapija negali pasidžiaugti savo 
balansuose astronominėmis sumo
mis, o turi pasitenkinti savo apy
skaitoj virš poros dešimčių tūks
tančių, jos finansinė padėtis yra 
ant sveikų pagrindų: skolų para
pijai liko penkiolika tūkstančių, 
kurios, jei nebūtų plačiau kurta- 
si Springhurste, jau senokai būtų 
išmokėtos. Praeitais metais buvo 
įgyta Gerojo Ganytojo stovykla 
ir nupirktos lietuviškos kapinės. 
Šiais metais pradėti darbai bus 
tęsiami.

— Šį sekmadienį, kaip visada, 
pamaldos: 9.30, 11 ir 12 vai. Pa
mokslai kun. P.-Ažubalio. Pa- 
mokslouse bus paliesti einamie
ji parapijos reikalai.

— Tikybos pamokos vaikams, 
lankantiems viešąsias mokyklas— 
sekmadieniais po 11 vai. pamaldų 
muzikos studijoje. Pamokas nuo 
N. Metų dėsto Nekalto Prasidė
jimo seselės.

— Sekmadieniais 9.30 vai. pa
maldose gieda kun. B. Pacevi- 
Čiaus suorganizuotas altoriaus 
berniukų choras, kuris paskutiniu 
laiku daro gražią pažangą. Ka
pelionas yra pasiryžęs berniukų 
chorą praplėsti, įjungiant mokyk
linio amžiaus mergaites. Choro 
repeticijos: šeštadieniais tuoj po 
šeštadieninės mokyklos pamokų 
ir sekmadieniais 4 vai. p.p. Ger
biamuosius tėvus prašome paska
tinti ir išleisti savo vaikus į repe
ticijas.

— Parapijos choro vaišės įvyko 
šeštadienį parapijos salėje prie 
chorisčių puikiai paruoštų stalų. 
Choras pradeda ruošti naują re
pertuarą, kurio dalis bus išpildy
ta Liet. Caritas ruošiamame kon
certe kovo 6 d. Chorui vadovau
ja muz. St. Gailevičius.

— Praėjusį sekmadienį prie 
bažnyčios durų Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje surinkta $95.

— Nuoširdi užuojauta parapi
jos knygyno vedėjui V. Aušrotui 
ir visai šeimai mirus jo mylimam 
tėveliui.

— šią savaitę lankomi parapi
jiečiai šiose gatvėse: Indian Rd., 
Indian Grove ir Indian Rd. Cr.

— Praėjusią savaitę aplankytas 
kun. dr. J. Gutauskas naujojoje 
parapijoje. Mielas Daktaras nau
jose pareigose jaučiasi patenkin
tas. Jaučiamas didelis bendradar
biavimas tarp naujojo klebono ir 
plačiame rajone gyvenančių, para
pijiečių.

— Šį šeštadienį 8.30 vai. ryto 
pamaldos A. B. Girčių šeimos in
tencija; 9 vai. — už Barborą Ži
lienę, ponių Grigaitienės ir Kup
čiūnienės motiną. Sekmadienį 
9.30 vai. už a.a." Juozo Augulio 
vėle.

Padėka
Daugiausiai prisidėjusiems, rengiant 

šv. Jono Kr. parapijos salėje N. Metų 
sutikimą, gili padėka: Gudžiauskams, 
Karpavičiams, Aleknevičienei. Vekte- 
rienei, Cirūnienei, Beinorienei, Samu- 
levičienei ir Kuniutienei.

. Tėvo Pauliaus, OFM, tėveliui mirus Lietuvoje

Aušros klubas ir rėmėjai dalinasi skausmu ir
• •-*

reiškia nuoširdžią užuojautą.

PADĖKA.
A. t A."

ONA SLA ROKIENĖ
Mūsų mylima žmona ir sesuo mirė 1959 mt. gruodžio 
mėn.‘ 12 d. ir buvo palaidota gruodžio 15 d. Park Lawn 
kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame Tėv. Pauliui, OFM, ir kun. dr. 
J. Gutauskui už lankymą ligoninėje, o Tėv. Modestui, 
OFM, už gedulingas pamaldas ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą. - . '

Reiškiame nuoširdžią padėką visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už lankymą koplyčioje, už šv. Mi
šias, už gėles, už pareikštas užuojautas ir už dalyvavimą 

' laidotuvėse.
Nuliūdę:

vyras ir sesuo.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus T. Pauliaus tėveliui, 

parapijos ir vienuolyno vardu 
reiškiame gilią užuojautą. Šv. Mi
šios už velionio sielą bus laiko
mos šį sekmadienį, sausio 17 d., 
11 vai. Paprastai šios Mišios yra 
laikomos visų parapijiečių inten
cija, bet šia ypatinga proga tos 
Mišios bus laikomos 11,30 vai. 
salėje. Velionio sielą pavedame 
visų tikinčiųjų maldoms.

— Praėjusį sekmadienį, 9, 10, 
11, 11.30 vai. Mišių metu kleb. 
T. Placidas baigė parapijos meti
nės veiklos pranešimą apie para
pijos finansinę būklę. Per pra
ėjusius metus, neskaitant sumo
kėtų nuošimčių ir apmokėjus vi
sas laik. bažnyčios tvarkymo iš
laidas, sumokėta skolų $57.269, 
87. Klebonas vaizdžiai nušvietė 
dvasinę ir materialinę aukojimo 
prasmę ir paaiškino priežastis, 
kodėl salės pajamos parapijiečių 
neatpalaiduoja nuo pareigos savo 
parapijai aukoti. Parapijos mate
rialinės egzistencijos pagrindas 
turįs būti parapijiečių aukos, o 
iš šalies ateinančios pajamos tik 
priedas. Be to, vietoje aukų laik. 
bažnyčios pagražinimo išlaidoms 
padengti, klebonas prašė specia
lios aukos naujiems vargonams 
įsigyti, kurie greit bus nupirkti ir 
dedikuoti už Lietuvos laisvę kri
tusioms, nukankintiems ir į Si
birą išvežtiems prisiminti. Var
gonų pašventinimas numatytas 
Vasario 16 proga. Vargonams įsi
gyti sausio 24 d. bus speciali rink
liava; tos dienos 'aukos ir Visų 
Mišių rinkliavos bus skiriamos 
tam tikslui.

— Ateinančią savaitę bus lan
komi parapijiečiai, gyveną sekan
čiose gatvėse: Glendale Ave., Har
vard Ave’., Marion St., Merrick 
St., Pearson Ave., Sorauren Ave. 
ir Triller Ave.

— Po Kalėdų atostogų nuo pra
ėjusio sekmadienio Pirmos Ko
munijos ir katechetinės pamokos 
vaikučiams bei religijos pamokos 
moksleiviams vėl reguliariai tę
siamos. Gimnazistai po 10 vai. 
Mišių renkasi į kleboniją, o vaiku
čiai — į kavinę ir artistų kamba
rius. ;

— Parapijos biblioteka veikia 
sekmadieniais po 10 ir 11 vai. Mi
šių. Jaunimas kviečiamas knygo
mis apsirūpinti po 10 vai. Mišių.

— Prisikėlimo parapijos visuo
tinis susirinkimas numatomas 
sausio 31 d. po paskutinių Mi
šių. Parapijos ekonomas duos 
smulkią finansinę apyskaitą, bus 
renkamas parapijos komitetas ir 
svarstomi parapijos veiklos rei
kalai.

— Visuo’tinis Katalikų Vyrų 
Draugijos susirinkimas šaukia
mas šį sekmadienį, sausio 17 d., 
tuoj po paskutinių Mišių muzikos 
studijoje. Kviečiami visi nariai ir 
draugijos veiklai pritaria vyrai.

— Pakrikštytas Antano ir Dan
guolės Baziliauskų sūnus Antanas 
Vytautas. Tėvelius sveikiname, o 
jauniausiam parapijiečiui linki
me Dievo globos.

Maž. Lietuvos Bičiulių 
d-jos Toronto skyrius sausio 24 
d., 4 vai. p.p. Liet. Namuose ren
gia viešą paskaitą ir kartu sky
riaus narių susirinkimą. Paskai
tą skaitys svečias iš Montrealio 
klaipėdietis A. Lymantas.

KLK Moterų D-jos, 
Prisikėlimo parap. skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas šau
kiamas sausio 24 d. 5 vai. vakaro, 
Prisikėlimo parapijos III augšto 
salėje. Kviečiamos visos narės ir 
prijaučiančios. Valdyba.

“Dainos” Grupės 
metinis susirinkimas įvyks šį sek
madienį, sausio 17 d., 3 vai. p.p. 
pas narę p. Jankaitienę — 60 
Evelyn Ave., tel. RO. 7-8711. Vi
sos narės prašomos būtinai daly
vauti. Valdyba.

Mergaičių popietes 
vyksta kiekvieną sekmaidenį 3 
vai. p.p. Prisikėlimo par. muzi
kos studijoj. Kviečiamos visos 
Toronto lietuvaitės mergaitės nuo 
6 iki 10 metų. Šiuo metu mergai
tės pradėjo ruoštis “Velykų Bo
butės” sutikimui, kuris bus At
velykio sekmadienį, šioms popie
tėms vadovauja Nek. Pr. Marijos 
seserys.

Toronto Lietuvių Caritas 
posėdis įvyks sekmadienį po 11 
vai. pamaldų šv. Jono Kr. par. 
klebonijoje. Yra gauta keletas pa
siūlymų artimoje ateityje suruoš
ti kultūrinius parengimus. Dėko
jame visiems geradariams, kurie 
taip duosniai atsiliepė į Caritas 
atsišaukimą pagelbėti porai ne
turtingų liet, šeimų maistu, dra
bužiais ir pinigais.

Lietuvių, sergančių džiova Vo
kietijoje, yra sudarytas sąrašas. 
Jis pasiųstas Kanados valdžios įs
taigoms, o taip pat oficialiems ka
nadiečių pareigūnams Vokietijo
je prašant juos aplankyti.

KAD TIK NIEKAS 
NEUŽMIRŠTŲ —

labai sielojasi Vaikų Namų Staty
bos Fondo rėmėjai, kad šeštadie
nį, sausio 23 d. Prisikėlimo para
pijos salėje bus didelis koncertas 
- balius. Programoje išraiškos šo
kio šokėja Jonė Kvietytė su part
neriu Robert Doyle išpildys net 
šešis šokius, o jos studijos šokė
jos parodys žavingiausias sukne
lių ir skrybėlaičių madas iš Pa
ryžiaus, Niujorko, Maskvos, Mi
lano, Toronto ir kt.

Pasistiprinimui: cepelinai, vė
darai, dešrelės su kopūstais, na
mie kepti pyragai ir pončkos; 
taip pat stiprūs, saldūs ir šalti 
atsigėrimai.

Rasite laimės šulinį, kuris vi
siems bus laimingas. Be to, lote
rijoje daug vertingų fantų lai
mingiesiems.

Ateikim visi ir paremkim Vai
kų Namų Statybą.

Vaikų Namų Statybos Fondo 
. Rėmėjai.

Liet. Inž. Archit. S-gos 
Toronto skyriaus uždaras pobū
vis su vakariene ir šokiais įvyks 
sausio 23 d. 7 vai. vak. šv. Jono 
Kr. parapijos salėje. Kvietimus 
galima gauti pas sąjungos narius 
arba telefonu RO. 7-6619 ir 
LE. 1-8760. Skyriaus v-ba.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
pamaldos įvyks sausio 17 d. 1 vai. 
po pietų, Išganytojo liuteronų 
bažnyčioje, 1601 Bloor St. W. ir 
Indian Road kampe. Jas atlaikys 
vikaras H. Dumpys. Parapijos 
triūbininkai pagražins pamaldas 
grojimu. Maloniai kviečiame To
ronto ir apylinkėse gyvenančius 
evangelikus kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Par. Taryba.

Juliui Narušiui gautas laiškas 
iš Lietuvos — Kalvarijos m. Jis 
adresuotas į Burlington, Ont.. 
bet pašto iš ten persiųstas “TŽ” 
administracijai, kuri prašo J. N. 
atsiliepti.

BALTIC MOVERS

TEL. IX4>140110 DEWSON ST._

TORONTO STUDENTŲ

Metinis Balius 
įvyks kitą šeštadienį, sausio 23 d., 

gražiojoje Malloney’s Studio salėje — 66 Grenville St.
(prie Bay St. į šiaurę nuo College) 

UŽKANDŽIAI — LOTERIJA — ŠOKIAMS GROS PUIKUS 
ORKESTRAS. Pradžia 8.30 vai. vak.

VISI KVIEČIAMI.
Bilietų galima gauti iš anksto pas studentus po pamaldų prie 

bažnyčių ir prie įėjimo.

ĮSIDĖMĖKIME!
Sausio 23 d. 7.30 vai. vak. Prisikėlimo parapijos Auditorijoje 
įvyks didžiulis

Koncertas - Balius
Programoje: Išraiškos šokio šokėja JONĖ KVIETYTĖ 
ir partneris R. DOYLE, jos studijos šokėjos. Be to, 
bufetas, loterija, laimės šulinys, šokiams gros “Olym
pia”. Įėjimas $1.50. Studentams $1.00.

Toronto Vaikų Namų Statybos Fondo Rėmėjai.

“TŽ” SPAUDOS BALIUS
Kiekvienų metų pradžioje ren

giamas “TŽ” spaudos balius jau 
virto gražia ir visų mėgiama tra
dicija. Kasmet jis įvyksta sausio 
mėnesio vidury, šiemet jis įvyks 
šį šeštadienį, sausio 16 d., Prisi
kėlimo parapijos salėje. Tai “TŽ” 
skaitytojų ir bičiulių susitikimo 
diena. Tokia būna tik vieną kar
tą per metus. Tiesa, pereitų metų 
lapkričio 18 d. buvo taip pat pa
našus susitikimas. Bet tai buvo 
ne eilinė šventė. Tai buvo laik
raščio 10 metų sukakties minė
jimas, kurio programoje buvo 
minėjimo aktas, koncertas ir pa
galiau balius, šį kartą “TŽ” bi
čiuliai ir skaitytojai kviečiami į 
eilinį tradicinį metinį susitikimą.

Kaip kasmet, bus smagi meni
nė programa, kurią išpildys To
ronto Liet. Vyrų Kvartetas, vado
vaujamas muz. St. Gailevičiaus, 
bus loterija ir smagūs šokiai. 
Veiks, žinoma, ir bufetas. O svar
biausia — vėl visi susitiksime 
jaukioje bičiuliškoje nuotaikoje.

Tad laukiame ir iki pasimaty
mo!

Laiškas iš Vilniaus, adresuotas 
Br. Thomas, 16 Bracondale Hill, 
Toronto 10, neradęs adresato pa
siekė “TŽ”. Jo siuntėja yra A. 
Kopūstienė. Atsiimti “TŽ” admi
nistracijoje.

Dr. K. Žymantienė
sugrįžo iš New Yorko ir priima ,

• yėl ligonius.-
■ ’V,

TEL. LE. 4-9115.

Specialiai žemos kainos 

kontinentalinių lovų 
Moderniai suplanuoti miegamųjų 
kambarių'’įrengimai perstatomų 
“Multiform” baldų formoje. Pa
vieniams baldams speciali nuolai
da. M. S. HOME CENTRE 

704 Queen St. W., Toronto.

Naujai4 atidaryta krautuvė

Right-Time Watch and Clock Repair 
2748 Dundas St. W. Tel. RO. 3-1862
Taisomi visu rūšių laikrodžiai ir žadintuvai, darbas atlie

kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.
FELIKSAS BARZDŽIUS

■ - - ■ -............................. .................... ■ ' -

Visi mašinų remonto darbai lietuviams 
atliekami pigiau, lietuviškame
° WALLY'S GARAGE

Sav. VL. TARVYDAS

5 Robert St., Toronto (prie spadma-coiiege) 
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami 

sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3*2445. TEL. DARBE: WA.'1-9541.

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys 
/

1611 Bloor St W. - - Toronto, Ont.
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9*1543

HUMBERSIDE - INDIAN ROAD. $3.000 įmokėti, 10 metų balansas. 7 kam
bariai per 2 augštus. 4 kambariai ir vonia su modemiška virtuve pirmame 
augšte. garažui vieta. $13.500.

SYMINGTON *, BLOOR. $3.000 Įmokėti, 10 meta balansas. 6 modernMM 
kambariai, nauja apšildymo sistema, garažas, didelis sklypas. Viso $14000.

\ : M-' "y

HARDWARE BIZNIS. $$.000 viso kaina niius inventorius. Lietuvių rajo
ne, Bloor gatvėje. Metinė apyvarta $50.000. Pigi nuoma.

LEGALUS TRIPLEKSAI. $9.-10.000 imokėti. viso tiktai $35.000. 18 kam
barių su balkonais, modemiškai įrengti, dideli sklvpai. orivatūs įvažia
vimai, gražioj vietoj, prie Humber upės. Tiktai du liko. Pasiskubinkit.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

STUDENTAI KVIEČIA
Toronto lietuviai studentai (K. 

Liet. Studentų Sąjungos Toronto 
skyrius) sausio 23 d., šeštadienį, 
rengia savo metinį balių Malio- 
ney s Studio salėje — 66 Gren
ville St. (prie Bay St., į šiaurę nuo 
College St.), šis tradicinis meti
nis studentų balius yra skiriamas 
susitikimui bei susipažinimui su 
vyresniąja karta ir visu lietuviš
kuoju jaunimu.

Studentai tiki, kad vyresnieji 
nuoširdžiai domisi jais ir prašo 
tą vieną vakarą ateiti pabendrau
ti" su jais, susipažinti ir paremti. 
Jeigu bus iš to viso kiek pelno, 
jis bus paskirtas į Paskolų Fondą, 
iš kurio mūsų studentai galėtų 
reikalui esant nors šiek tiek pa
siskolinti. j

Salė yra puiki, orkestras taip, 
pat. Bus ir užkandžiai. i

Bilietai pardavinėjami pačių 
studentų prie bažnyčių po pa
maldų. V. K.

KLB Toronto apyl. valdyba 
sausio 5 d. posėdyje svarbiausią 
iš svarstomų punktų turėjo Vasa
rio 16 d. minėjimą. Aptarta stam
bieji metmenys, paliekant deta
les sekančiam posėdžiui; suda
rytas metų veikimo planas, pri
siminta Lietuvių Diena, kuri ei
lės tvarka š.m. tenka Torontui, ir 
eilė smulkesnių klausimų.

Vasis-Vasiliauskas su žmona, 
Real Estate, 872 Bloor St. W., sa
vininkas, nuo sausio 15 d. iki va
sario 15 d. išvyksta atostogų į 
Floridą. Jo įstaiga nebus uždary
ta ir atliks visus patarnavimus.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais ar be baldų, su maistu ar be 
maisto. 38 Denison Rd., Weston. Tel- 
CH. 74977.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė 
II augšte be baldų, yra garažas. 306 
Beresford Ave., prie pat Bloor. Telef. 
RO. 6-7065, skambinti po 6 vai. vak. 
VISŲ RųšIŲ-SIUNTINIŲ tarnybą į 
Liet, ir kt. kraštus. Sausio mėn. spec, 
stand, siunt. 16% jd. viln. medž. tik 
$55. Didelis pasir. kitų mėgiamų Lie
tuvoje medž. Vaistai oro paštu svaras 
tik 75 c. Skambinti kiekvienu metu 
St. PRAKAPUI, RO. 7-9088.

MONTREAL, Que.
Metinis “Lito” susirinkimas.
“Lito” valdyba, remdamasi “Li

to”. įstatų 20 skyr., šaukia š.m. 
vasario mėn. 7 d., sekmadienį, 12 
vai. 30 nūn., Aušros Vartų para
pijos salėje “Lito” metinf visuo- 
anį narių susirinkimą sekančia 
darbotvarke:-

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Balsų skaičiuotojų ir tikrin

tojų rinkimas,
3. Paskutiniojo metinio susi

rinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas,

3. Valdybos pirm, pranešimas,
5. Banko vedėjo pranešimas 

apie finansinę būklę,
“ 6. Kredito komisijos praneši

mas,
7. Revizijos komisijos praneši

mas,
8. Pelno paskirstymas ir meti

nio balanso priėmimas,
9. Naujų valdybos, revizijos ir i 

kredito komisijų narių rinkimai, :
10. Pranešimai apie numatomą: 

veiklą 1960 m.,
11. Klausimai ir sumanymai,
12. Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo -— nemokami 

pietūs.
Gerbiamieji nariai prašomi at

sinešti į susirinkimą savo banko 
knygutes. Dėl kandidatų išstaty
mo rinkimams atkreipiame Tams

Nepilnos dienos 
(Part-time) 

nuolatinis 
pristatymo darbas 
šioje apylinkėje. Pardavinėti nerei
kia. Canadian Corporation Distri
buting reikalingi vietos gyventojai 
lengviems pristatymams visame 
krašte skelbiam^ gaminių pagal su
darytus šios apylinkės klijėntų są
rašus.

Patyrimas nereikalingas.
Kandidatas turi turėti gerus va

žiavimo pažymius, būti patikimas, 
blaivus ir teisingas, turėti trans
porto galimybes, t.y. mašiną ar 
lengvą sukvežimį ir turėti $1,200 
pinigais.

Tai gali atlikti ir turį kitą darbą. 
Kreiptis raštu:

Contract Division
SUITE 316, 

67 YONGE STREET, A 
TORONTO, ONT.

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
< __________________ _

tų dėmesį į šią “Lito” įstatų 18 
(b) skyriaus ištrauką:

“Kandidatuoti rinkimuose į - 
valdomuosius organus narys turi 
būti pasiūlytas raštu mažiausia 
kitu dvieju narių ir toks pasiūly
mas turi būti padaryats per sekre
torių mažiausia vieną savaitę 
prieš metinį visuotinį narių susi
rinkimą. Sekretorius turi apie tai 
painformuoti pasiūlytuosius na
rius prieš visuotinį metinį susi
rinkimą”.

P. Ručinskas, v-bos sekret.
Vinco Krėvės vardo literatūri

nė premija paskiria Mariui Ka- 
tiliškhii už “Išėjusiems negrįžti”. 
Plačiau sekančiame “TŽ” nr.

AV parapijos komiteto susirin
kimas šaukiamas antradienį, sau
sio 19 .. 7 v.v. AV klebonijoje. Vi
si nariai, esamieji ir buvusieji, 
labai prašomi dalyvauti. -

Šeimos gyvenimo žinovai ruo
šia ne^a7 rastai svarbius kursus 
besiruošiantiems kurti šeimą. 
Auršai nrasi ės šiomis datomis: 
sausio 17. 24 ir 31 d. Platesnei in
formacijai -prašome kreiptis į AV - 
tarsni jos kunigus.

AVP^K Tauro krepšinio rung
tynės Montrealio krepšinio lygoj: 
sausio 16 d. 6 v. v., St. Richard 
salėje, kampas Lasalle Blvd, ir 
Reįtie, Verdun. Tauras — Tnter- 
na+innal Y.: sausio 20 d.. 8.15 v.v. 
5675 Lafond St., Rosemount, Tau
ras - Rosemount Blvd.

Sausio 16 d. AV parapijos sa
lėje įvyks “Neringos” skaučių ir 
“Geležinio Vilko” skautų tuntų 
jungtinis šokiu vakaras - balius. 
Visa lietuviškoji visuomenė šir
dingai kviečiama atsilankyti. Va
karo pradžia 7 vai. vakaro.

A.A. Nikodemas Burba.
Vos spėjo vilasaliečiai atsipei

kėki po vienų laidotuvių — a.a. 
Petro Kuncevičiaus, kai už poros 
dienu nuo vėžio ligos mirė kitas 
lietuvis. Nikodemas Burba buvo 
jau vyresnio amžiaus žmogus, ži
nomo Villa Lašale maisto parduo
tuvės savininko A. Gaurio uošvis. 
A.A. Nikodemas buvo pašarvotas 
Verdune ir palaidotas sausio 9 d. 
iš AV bažnyčios. Tebūnie ir jam 
lengva Quebeco žemelė. J.P.




