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Kalėdos nemiršta
Ar mes, šio laisvojo pasaulio žmonės, galime įsivaizdinti gy

venimą be Kalėdų? Ateina gruodžio 25 d., o Kalėdų nėra. Ir eglutės 
namuose nėra. Vaikučiai Kūčių, vakarą, po paprastos vakarienės 
eina gulti nieko negirdėję apie Kūdikėlį Jėzų, nei apie piemenė
lius, nei apie nušvitusį dangų bei angelų giesmes. Kitą rytą, tėve
liai eina į darbus gi vaikučiai į mokyklas... Ar mes nesijaus
tame taip baisiai, nežmoniškai nuskriausti, jei kas atimtų iš mūsų 
gyvenimo visą Kalėdų ir kalėdinio laikotarpio grožį? ...

Norima tai padaryti komunistiniame pasauly. Sovietų Sąjun
goje, vykdant antireliginę programą, Kalėdos oficialiai nepripa
žįstamos. Tai yra eilinė darbo diena. Mokyklos tą dieną taip pat 

. normaliai dirba, o viduržiemio atostogas pradeda nuo Naujų Me
tų, kurių vaidmenį stengiamasi išpūsti. Visa, ką krikščioniškasis 
pasaulis rengia Kalėdose, ten yra nukelta į Naujus Metus. Bet 
Dievas žmonių širdyse ir amžiais įsigalėjusios tradicijos nelengvai 
nugalimos. Kaip gauname žinių, pvz. Lietuvos kolūkiuose Kalė
dos kaip buvo švenčiamos, taip ir tebešvenčiamos — su Kūčio- 
mis, su plotkelėmis ir su Bernelių Mišiomis. Tik eglutes rengti 
uždrausta, bet ir to, turbūt, neretai nesilaikoma. Tarnautojai bei 
miestiečiai darbininkai turi eiti į darbą, tačiau daugelis ir Kūčias 
pasirengia (dažnai kelios šeimos kartu), ir Bernelių Mišių neap
leidžia.

Okupantai nori išnaikinti Kalėdų senelio atminimą ir visur 
kiša savo rusiškąjį Šenelį šaltį. Bet jis be jokio turinio ir vai
kams, turbūt, ir toliau pasakojamos Kalėdų senelio pasakaitės.

Satelitiniuose kraštuose Kalėdos dar labiau atsigauna. Pasta
rosios Kalėdos tebebuvo panaikintos tik Albanijoje, Bulgarijoje 
ir nuo Maskvos nepirklausomoje Jugoslavijoje, čia viskas buvo 
perkelta į Naujus Metus. Tuo tarpu kitur eglutės buvo ruošiamos 
ir vaikams dovanėlės dalinamos Kūčių vakare, tik oficialiai, ži
noma, buvo aiškinama, kad tai ne Kristaus gimimo, bet sena tau
tinė “Žiemos šventė”.

Kaip praneša laisvojo pasaulio spaudos korespondentai, ka
lėdinis laikotarpis ypatingai gyvas buvo Lenkijoje ir Vengrijoje. 
Prieškalėdinio laikotarpio tų kraštų miestų krautuvės atrodę ly
giai taip, kaip laisvuose Vakaruose*. Visur dominavę eglučių pa
puošalai ir vaikų dovanėlės, žinoma, tik nebuvo ten angeliukų, 
piemenėlių bei Trijų Karalių figūrų ir kitų kalėdinių simbolių. 
Dominavę Grimų pasakos, sniego karalaitės, nykštukų figūros 
ir panašūs dalykai. Netrūko, žinoma, raketų iššovimo rampų, 
lumkų, sputnikų ir panašių dalykų modelių. Po Čekoslovakijos 
miestus važinėjo* rusiškas Senelis šaltis, betgi ne briedžių tempia
momis rogėmis, o apžergęs tarpkontinentinę rusišką raketą.

Čekoslovakijos prekyboj ministerija buvo nusprendusi savo 
*pilįecfams parūpinti Kalėdų šventėms net lutųjų kraštų vaisių — * 

apelsinų, razinkų, datulių ir pan. Bet, kaip socialistiniame ūkyje 
dažnai pasitaiko, per klaidą jų pardavinėjimas buvo pradėtas per 
anksti ir Kalėdoms nebeužteko ...

Rumunijoje Kalėdas švęsti buvo uždrausta, bet buvo Šven
čiama žiemos šventė su eglutėmis ir Seneliu šalčiu, kuris dova
nas dalino. Aišku, taip buvo oficialiai, bet masės savo šeimose, be 
abejonės, šventė Kristaus Gimimo šventę.

Kalėdos savo duoklės reikalauja net iš bedievybės skleidėjų. 
Jos nesiduoda numarinamos. Praeis dar metai ar keli, greičiausiai, 
bus pradėta švęsti “Žiemos šventė” ir pačioje sovietijoje. čekų 
švietimo ministerija, leisdama Kalėdų eglutes, paskelbė, kad tai 
esanti ne krikščionių, bet sena slavų “žiemos šventė”, tad turinti 
būti švenčiama, bet tik ne kirkščioniškai. Kremlius tada, turbūt, 
paskelbs, kad tai visų tautų liaudies nuo amžių švęsta žiemos 
šventė, kuri gali būti švenčiama, tik turi būti apvalyta nuo viso
kių religinių prietarų bei tamsybių ... >

KAS NAUJO KANADOJE?

Penki metai lietuviškai radijo programai Madride

Parlamento sesija atidaryta 
Otavoje sausio 14 d. Tai 24-to 

taarlamento 3-ji sesija. Sosto kal
ybą perskaitė gen. gubernatorius 
/ Vanier. Ji buvo parašyta paties 

premjero J. Diefenbakerio. Joje 
suminėti šioj sesijoj numatyti įs
tatymo projektai bei pakeitimai: 
senatvės pensijų, šiaurės žemių 
paskirstymo į naujus administ
racinius vienetus, balsavimo tei
sės davimo indėnams federaci
niuose rinkimuose, smulkiųjų 
verslininkų apsaugos, platesnio 
visuomenės dalyvavimo dujų ir 
žibalo bendrovėse, nukentėjusių 
ūkininkų pagalbos vakarinėje 
Kanadoje ir kt. Taipgi numatyta 
suorganizuoti naują miškų minis
teriją. Sosto kalboje nepaminėta 
krašto gynyba. Dėl to kimba 
opozicija.

Senatvės pensijų įstatymas nu
matomas nežymiai pakeisti dar 
šioj parlamento sesijoj. Dabarti
niame įstatyme numatyta, kad 
pensininkai virš 70 m. gauną $55 
kas mėn,, turi gyventi Kanadoje 
bent 6 mėn. per metus, kitaip ne
gali gauti pensijos. Daugelis bet
gi pensininkų norėtų ilgesnį lai
ką praleisti užsieniuose pas gimi
nes ir pan. Esą jiems tuo būdu 
būtų pigiau pragyventi su pen
sija nei Kanadoj. Pakeitimo rei
kalauja ir opozicija. Abejojama 
tik dėl pensijos tų, kurie tėra 65- 
69 m. ir ją gauna kaip nepasitu- 
rį. Kadangi pusę šios pensijos 
moka provincinės vyriausybės, 
pakeitimas yra sunkesnis.

Naujos dvi provincijos planuo- 
sudaryti iš šiaurės vakarų 
kurias dabar administruo- 

speciali 9 asmenų ta- 
Klausimas pateiktas vyriau- 
studijuoti siūlant sudaryti 

provincijas iš Mackenzie ir

Keewatin sričių, kur gyvena dau
giausiai eskimai ir indėnai.

Atominės energijos konferenci
ja Toronto svarstė susidariusią 
kritišką būklę uranijaus pramo
nėje, nes JAV atsisakė pirkti Ka
nados uranijų po 1962 m. Įvai
rūs kalbėtojai pabrėžė reikalą 
nukreipti uranijaus vartojimą vi
daus rinkon. Ontario liberalų va
das Wintermeyer kaltino premje
rą Diefenbakerį ir Ontario prem
jerą Frost už nepaslankumą, nes 
valdant St. Laurent JAV esą pa
žadėjusios pratęsti sutarti ir po 
1962 m.

Darbininkų unijos, pasak Dar
bo Kongreso pirm. C. Jodoin, pa
čios pasivaliusios nuo komunis
tų. Jos esą gerai žino, kad komu
nizmo įsigalėjimas atneštų dar
bininkams vergiją. Šiuo metu uni
joms esą rūpi darbdavių laiky
sena. Jų dalis, susispietusi 
Chambre of Commerce, spau
džiat! vyriausybę paruošti įstaty
mą, kuris susilpnintų unijų veik
lą. Konfliktas tarp darbininkų ir 
darbdavių vis bręstąs, ir reikią, 
kad tiems klausimams spręsti vy
riausybė sušauktų abiejų pusių 
konferenciją. •

Naujų namų 1960 m. bus pa
statyta *125.000 — pareiškė M 
Jdubert, statybininkų sąjungos 
pirm. Esą metinis naujų namų vi
durkis per pastaruosius 5 mėtas 
buvo 138.000 vienetų. Kaikurie 
sąjungos nariai mano, kad 1960 
m. naujų namų skaičius tebusiąs 
100.000, nes pasunkėjęs paskolų 
gavimas. Pirmininkas betgi ma
no. kad įsįkiš vyriausybė ir neleis 
mažėti statybai. Esą tikimasi. ka<-’ 
palūkanų nadidinimas iki 6% % 
Sutrauks daugiau kapitalo staty
bos paskoloms.

Kai teko ieškoti kelių į paverg
tąją Lietuvą, atsakingųjų asme
nų dėmesys nukrypo į palankių 
kraštų radijus. Mielai įsileido 
lietuvius Vatikano, Italijos, JAV 
ir Ispanijos. Lietuviška progra
ma per valstybinį Ispanijos radi
ją buvo pradėta transliuoti 1955 
m. sausio 2 d. Per pirmuosius 
du mėn. jai tebuvo skirta kas
dien 10 min., o vėliau 15. Nuo 
1959 m. gruodžio 31 d. vakarinės 
lietuviškos programos pradėtos 
kartoti kitos dienos rytą, Sudė
jus viso penkmečio liet, progra
mų laiką išeina 32.265 min. arba 
537 vai. ir 45, min. arba 22 pa
ros, 9 vai. ir 45 min.

Lietuviškos programos per 
Madrido radiją pradedamos Maž. 
Lietuvos himnu “Lietuviais esa
me mes gimę” ir pranešimu, kad 
kalba valstybinis Ispanijos radi
jas iš Madrido, kuriuo naudotis 
leidžia Ispanijos vyriausybė. Pra-

Draugystė vienas dab
Iš Kremliaus augštybių buvo 

nutrenktas Aleksei I. Kiričenko, 
Chruščiovo draugas nuo Stalin
grado mūšio laikų, kompartijos 
sekretorius ir centro komiteto 
prezidiumo narys. Jis liko paskir
tas Rostovo rajono kompartijos 
vadovu. Nors naujosios jo parei
gos yra gana atsakingos, tačiau 
savo poaugščiu prilygsta vietai, 
kurią jis užėmė prieš 15 metų. 
Paskyrimo potvarkyje nepasaky
ta ar jis pašalinamas iš prezidiu
mo, tačiau iš visų aplinkybių at
rodo taip; niekur jis neįiemįni- 
mas kaip prezidiumo narys. Taip- 
gi neskelbiama ir nutrenkime 
priežastis. Anksčiau buvo mano
ma, kad Kiričenko yra nauja ky
lanti žvaigždė, galbūt net Chruš
čiovo įpėdinis. Įvyko betgi kitaip 
ir tai galbūt dėlto, kad Kiričenko 
pasirodė nepakankamai pajėgus 
centrinėse pareigose. Pasak N. 
Chruščiovo, esą natūralu pakeis
ti neproduktingus partijos vadus. 
Panašus nutrenkimas įvyko 1957 
m., kai buvo pašalintas iš kompar
tijos centro sekretoriaus parei
gų ir “išrinktas” Kazachstano res
publikos kompartijos I sekreto-
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Vaizdas iš kun. B. Pacevičiaus parašyto veikalėlio “Miškas Kalėdų naktį”, kuris buvo suvaidintas 
Toronto šeštadieninės mokyklos mokinių kalėdinės eglutės parengime. (St. Dapkaus nuotrauka)

Reikalauja uždrausti privačių namu statybą
Sovietinė spauda pastaruoju 

laiku ėmė rašyti apie “dačnikus” 
-vasarotojus, kurie aplink Mask
vą statydinasi namus ir ten pa
stoviai apsigyvena, nes pačioj 
Maskvoj, kur dirba, sunku gauti 
butą. Kadangi sovietiniai įstaty
mai nedraudžia turėti vasarna
mius, Maskvos ir kitų miestų gy
ventojai ėmė plačiai juos staty
dintis ant valdžios nuomojamų 
sklypu. “Sovietskaja Rossija” 
laikraštis puola tris Maskvos sta
tybos pareigūnus už pasistatymą 
Tuosavu vasarnamių ant rezer
vuotų sklypų. Esą, kai visas kraš
tas žengia į komunizmą, koktu 
matyti dygstančius vasarnamius 
kurie atrodą kaip pilys. Laikraš
tis reikalauja uždrausti tokias 
statybas aplink Kremlių 30 mylių 
srityje. N. Chruščiovas, kuris ta
ri cariškai ištaigingą vasarnamį,

nešėju yra vienas jau senokai Is
panijoj gyvenąs lietuvis. Jam 
talkina visa eilė bendradarbių, 
gyvenančių įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Per praėjusius 5 me
tas jie keitėsi, nors pągrindiniai 
darbuotojai buvo tie patys. Jie 
paruošia apžvalgas bei’politinius 
komentarus iš įvairių kraštų ir 
pavergtos Lietuvos. Jų tarpe, 
kaip dažnai girdimi, ^minėtini: 
Stasys Mingaila iš V. Vokietijos, 
Petras Skiemonis iš Britanijos, 
Zanavykas iš JAV, Alfonsas Tai- 
kūnas ir Augustinas Upėnas iš Is
panijos ir kt. Jie reguliariai seka 
tarpt, politikos, pavergtos Lietu
vos ir lietuvių išeivijos įvykius, 
juos vertina bei pateikia Lietu
voje klausantiems suprantamu 
būdu. Taipgi jie atskleidžia pa
vergtosios Lietuvos pareigūnų 
tikruosius kėslus bei pinkles. 
Duodamos .yra ir kultūrinės ap
žvalgos iš laisvojo pasaulio ir oku-

įkas, o darbas - kitas 
riu, bet paliktas c. komiteto pre
zidiumo nariu Beliajevas. Nese
niai Chruščiovas užsipuolė jį už 
trūkumus žemės ūkyje jo respub
likoje. Esą draugystė vienas da
lykas, o darbas — kitas.

Kiričenko yra ukrainietis, 51 
m. amžiaus; ikišiol kompartijos 
c. komiteto sekretoriate rūpinosi 
partijos narių vajumi, jų švieti
mu, kėlimu į augštesnius laips
nius ir pan. Užsienio diplomatai 
paskutinį kartą jį. matė. Kremliu
je N. Metų sutikime, kur jis bu
vęs nepaprastai smagus J
^Naujieji Kremliaus'

palietė ir diplomatus: Jokūbas A. 
Malik, ambasadorius Londone at
leistas iš pareigų “ryšium su per
kėlimu kitom pareigom”, o jo vie
ton paskirtas Aleksandras A. Sol
datov, Amerikos reikalų skyriaus 
vedėjas užsienio r. ministerijoj. 
Eilę metų jis buvo sovietų dele
gacijos nariu J. Tautoms, o ke
turių didžiųjų užsienio r. minis
teriu konferencijoj Ženevoj. — 
A. Gromyko pavaduotoju. Jis 
taipgi buvo Chruščiovo palydovų 
tarpe, kai šis rugsėjo mėn. lan
kėsi JAV.
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yra šalininkas bendrų vasarnamių 
darbininkams, kur jie galėtų 
atostogauti kaip įnamiai. Patys gi 
darbininkai, kol dar neuždrausta, 
statydinasi privačius vasarnamius 
ir juos išnuomoja kitiems “dač- 
nikams”. Pasak Maskvos spaudos, 
vienas maisto krautuvės vedėjas 
nusipirkęs dvylikos kambarių 
vasarnamį su septyniom veran
dom mokslininkų kolonijoj, pa
statydinęs dar du vasarnamius, ir 
visa tai atrodą kaip pilis, kyšanti 
iš augštos užtvaros. Esą trūksta 
tik pakeliamojo tilto. Be to, tas 
niekadėjas pasamdęs sargą su 
žmona aptarnauti vasarotojams, 
kurie sumokėję tūkstančius rub
lių už nuomą.

Darbininkai gi, kurie gyvena 
savo vasarnamiuose ir kasdien 
važinė ja traukiniu Maskvon į dar
bą, grįždami parsiveža ir maistą. 

puot. Lietuvos. Jos paruošiamos 
lietuvių kultūrininkų, gyvenan
čių JAV — Lietuvių Kultūrinin
kų Sambūrio Tremtyje vardu.
. Lietuvoje Madrido radijas yra 
girdimas. Jo programos yra la
bai trukdomos bolševikinių truk
dytuvų. Visdėlto jos pasiekia te
nykščius klausytojus ir dėlto ko
munistiniai pareigūnai jaudina
si — užsimena apie tai partijos 
suvažiavimuose ir augšč. soviete 
Maskvoje.

KUN VACLOVAS RASIMAS - 
GERASIMAVIČIUS,

Raudėnų klebonas, mirė sausio 13 
dieną.

Velionis buvo gimęs 1906. VI. 
28. gausioje. Bronislovo Gerasi- 
mavičiaus — Rietavo parapijos 
vargonininko šeimoje. Baigęs 
Kauno Metropolijos Kunigų Se
minariją 1929. V. 25. ir, būda
mas pats muzikalus, buvo paskir
tas Telšių vyskupijos kunigų se
minarijos* giedojimo profesorium, 
kartu ėjo vyskupo sekretoriaus 
pareigas, vėliau buvo tos pačios 
seminarijos prokuratorium, karo 
metu — Mažeikių par. klebonu. 
Sibiro tremty išbuvo 7 metus ir 
grįžęs įsijungė į Klaipėdos Tai
kos Karalienės bažnyčios statybos 
darbą. Jis kelis metus važinėjo 
po visą Lietuvą bažnyčiose saky
damas pamokslus, pravesdamas 
misijas ir kartu rinkdamas baž
nyčios statybai aukas. Bet jojo 
veikla bolševikams nepatiko' ir 
praeitais metais jis buvo ištrem
tas į Raudėnus. Sykį-jis rašyda
mas išsitarė: “Aš pas dėdę Ata
nazą, nei savo nei Petro noru va
žiavau, bet geriau pasfjį, negū paš 
Krušą”. (Velionis čia mini, jog ne 
vysk. Petro Maželio skyrimu, bet 
komunistų valdžiai ištrėmus, dir
ba Raudėnuose).

Velionio mintis, kaip jis ne kar
tą yra išsitaręs, buvusi duoti 
Klaipėdos statomai bažnyčiai Tai
kos Karalienės vardą ir ji buvusi 
priimta. Labai sielojosi šios baž
nyčios statybos reikalais, ypač rū
pinosi, kad būtų įtaisyti geri var
gonai, kad bažnyčia būtų didin
gai graži.

Banyčios statyba eina į galą, 
šiemet ją šventins. K.V.M.

iį^'

Jie turi betgi saugotis kontrolie
rių, kurie tikrina lagaminus ir 
mėta lauk juos ir keleivius, jeigu 
randa pavojingų daiktų pvz. ži
balo. Be to, už tai turi mokėti pa
baudą. Kadangi žibalas vasarna- 
muose labai reikalingas, darbi
ninkai gabenasi jį užmaskuotu bū
du — kaip maisto pirkinius ir 
pan.

Apie 193040 vasarnamiai bu
vo skirti tiktai partijos veikė
jams, mokslininkams, rašyto
jams, muzikams. Dabar gi sovie- 
inė soauda konstatuoja, kad i 

tas sritis veržiąsi “spekuliantai”, 
nepaisą sritinių statybos taisyk
lių. Tai spaudai teberūpi, kad 
■iarbininkams būtų atimta ir ta 
kukli teisė turėti savo ‘dačas” — 
vasarnamius, kurie jiems yra vie
ninteliai namai. Ji nori laikyti 
juos barakinėj sistemoj.

Savaitės įvykiai
Sovietų vyriausybė ir propaganda išeina viešumon vis su naujom 

staigmenom. Praėjusią savaitę N. Chruščiovas paskelbė sumažin
siąs sovietinę armiją iš 3.623.000 į 2.423.000 ir kvietė.vakariečius 
pasekti jo pavyzdžiu. Neapdairiems laikraštininkams tai pasirodė 
didelio dėmesio vertas mostas, ir ši žinia buvo paskelbta kaip sen
sacija. Tikrumoje gi tai ne kas kita kaip suvedžiojanti propaganda. 
Viena, tų skaičių sovietuose niekas negali patikrinti, antra, sovietų 
gynyba visą laiką didinama, trečia, nepaliesta saugumo pusketvirto 
milijono armija, o sovietams toks didelis skaičius kariuomenės esąs 
ir nebereikalingas, nes jų vietą užėmė atominiai-raketiniai ginklai, 
ir - pats Chruščiovas, sakydamas, < 
kad Sov. Sąjungos smogiamoji 
jėga niekad nebuvusi tokia dide
lė. Be to, esą sovietų mokslinin
kai ruošia naują fantastišką gink
lą, kuris atbaidysiąs betkokį už
puoliką. Taigi, Chruščiovo pasi
gyrimas, kad šia demobilizacija 
sutaupysiąs iždui 17% biudžeto, 
t.y. 17 bilijonų rublių ir padary
siąs pradžią visuotiniam nusigink
lavimui, yra klaidinanti propa
ganda. Tie rubliai ir toliau plauks 
naujiesiems ginklams, paleistieji 
kariai dirbs krašto ūkyje papildy
dami darbininkų kadrus, o nusi
ginklavimas tebus krašto karinių 
pajėgą pertvarkymas. Toks mos
iąs naudingas sovietinei politikai, 
svajojančiai apie Amerikos pasi- 
vijimą ūkinėj srity.

Vakariečių politikai, po pirmo
jo klaidinančio įspūdžio, tai pa
stebėjo. Atominės energijos ir 
oro erdvių specialistai spėja, kad 
fantastiškasis Chruščiovo minėtas 
ginklas galįs būti hidrogeninė 
bomba, iššauta žemės orbiton ir 
kiekvienu momentu galinti būti 
nuleisdinta į norimą žemės sritį. 
Sovietų mokslo akademijos pirm. 
Blagonravov tai paneigė. Mano- 
mą. šis klauesūąas yaajškės iki 
vasario 15 d., kai sovietai iššausią 
raketą į Ramiojo vandenyno cen
trinę sritį.

Irgi propaganda
N. Chruščiovas taipgi paskel

bė panaikinąs centrinę vidaus 
reikalų ministeriją MVD ir jos 
pareigas perkelius respublikoms. 
Esą tai padaryta augščiausiojo so
vieto prezidiumo potvarkiu pa
siūlius ministeriu kabinetui. M V 
D, paveldėjusi čekistinius užda
vinius ir metodus, tapo baubu ne 
tik okupuotiems kraštams, bet ir 
pačios Sov. Sąjungos gyvento
jams. Kremlius, matyt, nori pa
naikinti praeities kraujo dėmes 
bei atsisakyti gėdingo vardo, ta
čiau ir toliau pasilaiko kitą cent
rinę įstaigą KGB — valstybės 
saugumo komitetą, kuriam tenka 
MVD uždaviniai. Šiam komitetui 
vadovauja N. šelepin. Praeityje 
jis buvo sujungtas su MVD vado
vaujant iki 1953 m. L. P. Berijai. 
To nežinantieji šūkauja apie ne
paprastus pasikeitimus Sov. Są
jungoj. Deja, juo daugiau Sov.

Drąsus kardinolo žodis dėl pavergtųjų
Alfredo Ottaviani, vienas įta

kingiausių Romos kardinolų, lai
kęs pamaldas pavergtų tautų na
riams didžiojoj Marijos bazili
koj, pasakė pamokslą, kuris su
kėlė didelį susidomėjimą Italijos 
spaudoj ir kituose kraštuose. Jis 
aštriai pasisakė prieš gerinimąsi 
oavergėjui. Esą jau ištisas de
šimtmetis kaip deportuojami, 
metami į kalėjimus, kankinami 
tūkstančiai nekaltų žmonių. XX a. 
vidury esą tebevyksta tautų nai
kinimas, o pusė Europos neturin
ti laisvės. Vakariečiai, nebūdami 
vieningi, palengvina išsilaikyti

Kaltinamas tremtiniu ministeris
V. Vokietijos tremtinių minis

teris dr. Teodoras Oberlaender 
yra aštriai puolamas įvairių kri
tikų ryšium su antisemitinių šū
kių bei ženklų pasirodymu. Esą 
jis buvęs augštas Hitlerio parei
gūnas ir karo metu dalyvavęs 
2.400 ukrainiečių belaisvių žudy
me Lvivo mieste ir Lenkijoj 1941 
m. JAV Žydų Kongreso vadovy
bė reikalauja atleisti Oberlaen- 
deri iš ministerio pareigų ir tuo 
irodyti Bonnos vyriausybės nepri
tarimą antisemitinei propagandai 
Esą kancl. Adenauerio vyriausy
bė neapdairiai Įsileidusi buvusius 
nacius į atsakingas valdžios vie
ns Kol kas koncl. Adenaueris 
neskuba, o jo ministeris Ober
laender kreipėsi į tarptautinę an 
ikomunistinę karo veteranų bei 

rezistentų sąjungą, kurios cent-

Sąjunga keičiasi, juo-labiau pasi
lieka ta pati — esminių pasikeiti
mų dar nematyti.

Prie propagandinių Chruščiovo 
pareiškimų priklauso taipgi pasi
gyrimas, kad Sov. Sąjungoj jiesą 
politinų kalinių, baudžiamųjų 
stovyklų, o tik “auklėjimo” įstai
gos. Nežinantiems tai imponuoja, 
o žinantieji aiškiai mato ką Teiš- 
kia tos “auklėjimo’’ įstaigos. Var
do pakeitimas iš-esmės nieko ne
pakeitė. Jose tebekenčia daugybė 
lietuvių, vengrų ir kt. tautybių 
asmenų. Tokia propaganda sovie
tai siekia pakelti savo moralinį 
prestižą Vakaruose, įgauti jų pa
sitikėjimą bei paruošti atmosfe
rą prez. Eisenhowerio vizitui Sov. 
Sąjungoj birželio mėn., kur jis iš
bus 10 dienų.

Subraškėjimas Paryžiuje
Penktoji Prancūzijos respubli

ka, sulaukusi savo metinių, paju
to subraškėjimą savo valdžioj — 
finansų ministerio A. Pinay at
leidimą iš pareigų. Kiek anks
čiau atsistatydinęs švietimo min. 
Belloche tokio subraškėjimo ne
sukėlė, nes jo sritis nebuvo susi
jusi su ūkiniu krašto gyvenimu.

finansus'ir ūki fs" nuosmukio,įbu- 
vo labiausiai vertinamas minis
teris. Jis dar IV respublikoj 1952 
m. buvo sulaikęs franko smuki
mą, o 1959 m. stabilizavo valiutą, 
įvedė reformuotą franką, nuėmė • 
finansinius varžtus, davė laisvę 
verslams ir per trumpą laiką pa
statė krašto ūkį ant kojų. Jis at
virai kritikavo De Gaulle vyriau
sybės planus įvesti didesnę ūkio 
kontrolę, peikė už nesiskaitymą 
su Š. Atlanto S-ga ir nesistengi- 
mą eiti Europos vienijimo link
me. Tai nepatiko prez. De Gaul
le ir A. Pinay buvo atleistas iš fi
nansų min. pareigų. Pasiūlymas 
likti vyriausybėje ministeriu be 
portfelio jam buvo nepriimtinas. 
Jo vieton pakviestas W. Baum
gartner, buv. valstybės banko 
valdytojas, kilme ėlzasietis.* Jis 
pažadėjo eiti savo pirmtako ke
liu, kad nuramintų kraštą. Kaip 
tai jam pavyks, sunku pasakyti, 
nes teks derinti De Gaulle vy
riausybės planus, grįstus socializ
mo teorija, ir krašto atkutimo tę
simą, atremtą į liberalinį metodą.

vergijai. Esą laisvųjų kraštų va
dai krikščionys neutrėtų lanksty
tis tautų žudikams bei pavergė
jams. Esą kai Hitleris lankėsi Ro
moj, popiežius išvažiavo kitur. 
Dabar visi pripažįstą, kad tai bu
vo geras mostas. Panaši būklė 
esanti ir dabar tik kitose sąlygo
se ir vietose.

Kardinolas Ottaviani yra pa
rašęs plačią studiją apie Lietu
vos konkordatą žurnale “Apolli- 
naris” 1928 m. nr. 1. Romoje gy
veną lietuviai turėjo progų pain
formuoti ji apie dabartinę Lietu
vos būklę.

ras Olandijoj, kad ši paskirtų k >- 
misiją ištirti jam metamiems k- l- 
tinimams. Pasak min. Oberlae i- 
derio, šie kaltinimai einą iš korr u- 
nistų propogandos; jo atsistaty i- 
nimas esą reikštų jų laimėjimą

Antisemitinė propaganda V. 
Vokietijoj ir kt. kraštuose pasi
reiškia vienu kitu incidentu, ku
riuos išreklamuoja didžioji spru- 
da ir sudaro įspūdį plačiai kylan
čio antisemitizmo. Išsišokėlių 
tarpe yra pokštininkų, kurie tep^ < 
lioja svastikas iš juoko. Pvz. Bri
tanijos du kareiviai išrašė pieštu
ku svastiką ant savo viršinirko. 
žydų kilmės, biuro' duni. Britai 
panašius išsišokimus laiko rim
tais. Pasak vokiečių ambasados 
Londone, kelios firmos atlėku
sios vokiečius darbininkus iš dar
bo, boikotuojančios vok. prekes.

’ L
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BANKO PREZIDENTO
ŽVILGSNIS f KANADĄ

_ (CScį — Impjerial Kanados

J/ S Proctor
9 metų ūkinę

padėtį

skolų pareikalavimas 
tai didelis. Tai yra į 
krnys; bet tai faktas k 

ŠALPOS REIKALAI
Jau eilė metų JCL Bendruome-I šalpos klausimas yra opus, 

nes veikloje šalpai buvo skirta Į ir lengvai užmirštamas eilėje ki- 
nemaža dėmesio, šalpai vykdyti 
yra sukurta organizacija šalpos 
Fondo vardu. Tikslas — šelpti Į 
vargą patekusius Kanadoje bei 
Vakarų Europoje esančius lietu
vius, šelpti Kanadoje ir Vaka
rų Europoje besimokanti ir ma
terialinės paramos reikalingą 
moksleiviją, Vasario 18 gimnazi
ją ir kitas švietimo Įstaigas.

Nėra abejonės, kad šalpos Fon
das, atsiradus galimybei, nesiri- 
bos čia minėtais tisklais, o ban
dys ištiesti pagalbos ranką vargs
tančiam broliui betkur pasauly.

Nežiūrint kaip gera yra lietu
vio širdis ir duOsni jo ranka, re
zultatai bus menki be stiprios 
šalpos organizacijos. Išlaikyti 
stiprią šalpos organizaciją ir yra 
pagrindinis Šalpos Fondo rūpes
tis. Perijodiškai besikeičią KL 
Bendruomenės vykdomieji orga
nai, o drauge ir šalpos Fondo 
k-tai bei įgaliotiniai labai pasun
kina palaikymą nuolatinio ryšio 
su apylinkėmis. Vieną toki pasi
keitimą šalpos organizacijoje tu
rėjome pasėkoje paskutinio KLB 
Krašto Tarybos suvažiavimo 
Montrealyje. Pasikeitė asmenys 
ir būstinė. Praeis kiek laiko pa
kol naujas centras susiriš su KLB 
apylinkių ŠF komitetais. •

1959 m. rudenį buvusios šal
pos Fondo valdybos buvo pa
skelbtas metinis šalpos vajus, ku
ris šiuo metu kaikuriose apylin
kėse jau baigtas, kitur dar tęsia
mas, kaikur, turimomis žiniomis, 
dar ir nepradėtas, šalpos Fondo 
antrasis rūpės us yra, kad neliktų 
apylinkių, kuriose šalpos vajus 
nebūtų pravestas.

Vajaus sėkmingumas priklauso 
nuo galimybės išgyvendinti pir
muosius du rūpesčius.

Sakoma, kai yra reikalas, atsi
randa ir pinigų. Niekas neginčys,

Elektros - Electronic
t Technikas

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektras įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

» ..  . _______

bet

tų dienos rūpesčių. Todėl yra rei
kalingi asmenys, kurie šalpos rei
kalą karts nuo karto asmeniškai 
primintų. Tai aukų rinkėjai. Ne
lengvas jų darbas, tuo didesnė 
jiems pagarba. Tikrumoje jie nė
ra “rinkėjai”. Jie tik tarpininkai, 
siūlą savo patarnavimą aukos da
vėjui, skiriančiam savo dalį ne 
asmeniui, o lietuviui. Suplaukę 
aukos Į šalpos Fondą nustoja bu
vę asmeninės; jos tampa bend
ruomeninė, ir lengviau priimti
nos pagalbos reikalingam.

Reikia sutikti, kad didesnėse 
kolonijose šalpos vajaus pravedi- 
mas reikalauja daugiau darbo ir 
nėra toks nuosaikus kaip mažose 
kolonijose. Tačiau žvilgterėję at
gal matysime, kad gerus šalpos 
metus yra turėjęs tiek Torontas, 
tiek Montrealis, gi Hamiltonas— 
kas metai.

Laukdamas iš apylinkių ŠF ko
mitetų, bei Įgaliotinių, aukų rin
kėjų ir Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelių bei jų vadovų nuo
širdaus bendradarbiavimo, visuo
menės bei jos pajėgių ekonomi
nių vienetų geraširdiškos para
mos lietuviškai šalpai, šalpos 
Fondas prisistato naujame sąsta
te: valdybos nariai: J. Kęsgailie- 
nė, I. Lukoševičienė, A. Zubienė, 
G. Rukšėnas, iždininkas — 443 
Bedard, Ville Lasalle.

ŠF pirmininkas: Iz. Mališka — 
2085 Beaudet Place, Montreal 9, 
Quebec.

, _ t . meto svarbiausias 
Įvykis. Ėjm: liepos mėnesio pra

žemo lygio gamybą ir 2,3% pra
šoko 1956-57 gerų metų augščiau- 
sią lygį. Valstybės gamybos paki
limas 7,5% palyginant su prieš 
tai buvusiais metais yra rimtas 
laimėjimas, nes kainos pakilo tik 
2%. Darbai vykstą didesniam 
kieky ir nedarbas nupuolė daug 
žemiau visokių palyginimų. Ka
nadiečiai stovi daug geriau, negu 
kada jie buvo”.

Pateikti duomenys tautos ga
mybos augimo yra labiausiai Įdo
mūs. Sakoma, kad Sovietų ūkis 
kiekvienais metais pašokąs 7%. 
Žinoma, tai yra imponuojanti 
skaitlinė, bet tai nėra kažkas ypa
tingo, kada ją sulygini su kana- 
diško ūkio verte. Palyginus, mū
sų ūkis stovi patogesnėj padėty, 
kadangi jis yra visuomenėj gyve
nančioj pertekliuje, o ne taip kaip 
Rusijoj, kur visko jaučiama trū
kumas.

“Procentai dabar yra augšti ir 
kreditai suvaržyti, — tęsė Mr. 
Proctor, — tai ne dėlto, kad ne
būtų padaugėję pinigų ir bankuo
se kreditų paskutiniais dvejais 
metais. Priešingai, pinigų’kiekiai 
išaugo smarkiai 1957 m. pabaigo
je ir 1958 metais ... Pradedant 
1958 m. pabaiga ir per visus 1959 
m. bankinės paskolos išaugo vie
nu bilijonu dolerių arba beveik 
20% ... Nežiūrint šito jų išaugi
mo, bankinių paskolų pareikala
vimas dar padidėjo”.

Kodėl skolininkams pasunkėjo 
gauti pinigu pasiskolinti? Tai dėl 
to, kad besiplečiančiam ūky, ka
da gyvenimo lygis pastoviai au-

I papraš
ius reiŠ- 
Į^onėms 
lį naujų 

k vienas 
^tįalyosū- 
is mokė- 
Proctor,

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

ir nauju pjfsfcMų.
Kanados ekonomą 

reiškinys sudaro rirf 
kio, tai mūsų nepala 
jimų balansas. Pagal 1 
tai nėra klaida mūsų perdidelio 
importo ir permažo eksporto. Tai 
atsitinka, ka Proctor sako, 
dėl “neprekybinių sandėrių defi-

čių mokėjimų ųz procentus, ir di
videndus, keliones, krovinius, 
imigrantu perlaidas ... Paskuti
niame dešimttnėty šios grupės de
ficitas išaugo nuo $339 milijonų 
ligi $897 milijonų ... Dar dau
giau, šis grynas deficitas nesu- 
siaurėjo sunkumai] 
tai atsitiko, su prekių importo 
deficitu. 1958 m. dėfi “ už pre
kes nupuolė’ ligi $11 milijonų, 
o ne prekybinis def i vis pa
liko $865 milijonai”. ' '

Tai yra ribita problėma. Bet ji 
kyla kartu su mūsų gerbūviu: pi
niguočiai iš'Užsienio yra gundomi 
Įdėti savo pinigus į bujojanti Ka
nados ūkį; kanadiečiai palieka sa
vo pinigus Užsieniuose; už kelio
nes; palaiko savo gimines “senuo
se kraštuose”; mūsų augštas gy
venimo lygis — nelaimei — 
smarkiai pabrangina Kanados 
prekių gabenimą mūsų nuosavais 
laivais.

Perdėtas optimizmas yra, žino
ma, neprotingas, bet perdėtas pe
simizmas ir abejonės dėl mūsų 
pajėgumo, kurių taip dažnai da
bar girdime, taip pat yra ne vie
toj. Kaip Mr. Proctor pabrėžia: 
“Mes esame tikrai laimingi. Už
sieniečiai iš kitų valstybių tą ma
to geriau negu mes patys suge
bame įžiūrėti”.

Svetimais pinigais 
komunizmą 
skiepi na
Čekijoje netoli Bųhzlau yra 

Houtska pilis, jau penkti metai 
kaip pripildyta keistų svečių. Ofi
cialiai tai yra europinių kalbų 
mokykla, skirta vad. atsilikusių 
kraštų jaunimui paruošti studi
joms Europos augštosiose. mokyk
lose. Jai ’išlaikyti lėšas duoda UN 
ESCO, t.y. JT kultūrinei veiklai 
plėsti organizacija. Houtska pilies 
Įnamių didžioji dalis yra šiaurės 
korėjiečiai, bet yra ir arabų, 
meksikiečių, indonezijiečių, senė- 
galiečių ir kitokių, kurie visi gy
vena komunistinės dvasios atmos
feroje ir visus stengiamasi išmo
kyti marksizmo-leninizmo bei dia
lektinio materializmo “mokslų”. 
O oficialiai pasauliui skelbiama, 
kad tai kultūringųjų tautų patar
navimas atsilikušiųjų kultūrai 
pakelti. Ir UNESCO lėšos tam 
naudojamos, kurias sovietinis 
blokas labai šykščiai tepapildb. 
Vadinasi, už vakariečių pinigus 
komunistinis pasaulis ruošia 
agentus, kurie Vakarų interesų 
kraštuose jiems neramumus kel
tu.

Sukuriančius lietuvišką šeimą Šių metų sausio mėn 
NERUTĘ MARIJĄ CESNAKAVICIOT? į

■ - . • ir
, JERONIMĄ GAIŽUTI

nuoširdžiai sveikiname ir linkime laimingo gyvenimo v * i ■ . ' t
Ceponiai A-> P.,

... Draugeliai S„ A.,
... Gotceitai A., S., 

Kalinauskai M., L 
Kilinskai A.,

. Mockus ... . 
Morkūnai V., G^ 
Samulevičtat V,, JL, 
Žaliaduonis J., 
Vitalius M.
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IZIDORIUS BURBELĖ IR ŠAUNIAUSIAS BALIUS
, Baltos, didelės snaigės krenta 

iš augštybių į dideli miestą. Tok
sai; vadinasi, romantiškas jaus
mas sunkiasi i sąnarius. Kaip 
reumatizmas, kaip drėgmė i vil
nones kojines. Po nuplikusiu pa
kausiu renkasi visokie atsimini
mai ir prabėgusių pavasarių sal
dybė ima alinti širdį. Užmiršti 
tada žmogus,* kad, nebeturi nei

s: vieno locno danties, kad ant no
sies, nepaisant visokių medici- 

- niškų gudrybių, pastoviai įsikūrė 
porą karpelių, kad be jokios aiš
kios priežasties dreba pakinkliai, 
kad nugarkaulis lanku pūpso ap
dengtas bostonišku švarku! Taip,

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

J. Beržinskas 1
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.
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MOHAWK FURNITURE
Pats geriausias laikas
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AUTOMATINI DŽIOVYKLĄ
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skalbimo mašinos ir džiovyklos. 
Turime didelį pasirinkimą ir ki
tokių firmų jau I960 m. modelių
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FELJETONAS

BALYS J. ARŪNAS

su tokiais labai riestais antakiais, 
— visokių apgavikų priviso ir 
žmogus nežinai, kas madinga ir 
kas ne. Seniai, sakau, reikėjo tuo

pačiame tolimiausiame širdies reikalu susirūpinti. Ir tikslas gra- 
kamputyjė sužėri jaunystės ki- žus ir praktiškai naudinga, nes 
birkštėlė ir vėl žmogus nori kul- daugelis iš mūsų jau pasibaisėti
nu trenkti i žemę, sugriebti mer
giotę ir suraityti tokią polką, kad 
net lubos aprasotų!... Ir ką tu 
žmogus padarysi, kad jau,, toksai 
mūsų gyvenimo būdas: apie čer- 
kelę ir mergiotes vis norisi pa
svajoti, kad ir su grabnyčia ran
koje ...

Va, tokių minčių kamuojamas 
sėdėjo Izidorius Burbelė lietu
viškoje valgykloje ir stebėjo per 
langą krintančias snaiges, skuban
čius žmones, smagiai riedančias 
mašinas. Vadinasi, galvojo Izi
dorius, savaitėlė baigta. Ir užval
giau gerai ir kojoms šilta, rėmuo 
nei dūšios nei pilvo negriaužia, 
keli atliekami doleriai kišenėje 
trinks^ bet to tikro lengvumo 
sieloje nėra. Reikėtų kur nors va
landžiukę praleisti, koki dainos 
posmą suregzti, čerkelę nuryti...

Taip Izidoriui begalvojant val
gykloj! Įgriuvo du raudoni, vėjo 
nugairintais vedais, parapijonys.

— Pūpyt, — vienas jų šūktelė
jo padavėjai, — mums tiktai po 
kavytės puoduką! Pilvelius šian
dien rezervuojame vėdariukams!
— ir parapijonas vikrai plekšte
lėjo liežuviu.

— O kur, meldžiamieji, jūs 
gausite tų skanumynų? — nuste
bo padavėja.

Paklaustasis ne tuojau atsakė. 
’ Jisai susižvalgė su savo draugu ir 

tyliai nusijuokė.
— Taigi, kad gausime!... ži

nai ir pati, tiktai nuduodi nekal- 
tuolę... O ką, ar nemanai kojy
čių paraityti Vaikų Namų Staty
bos Fondo baliuje?! Sako nori 
kelius doleriukus surinkti ir na
mą vaikams statyti. Atseit, kad 
mamos galėtų kur savo mažiukus 
palikti, o ten jau vienuolės juos 
ir maldos ir gimtojo žodžio mo
kins ..: Graži intencija, ale man 
tai nei šilta, nei šalta. Apie tuos 
vaikus nei svajoti negaliu, nes 
niekaip nesiseka pačios rasti! Vė
darėlius tai mėgstu ir, brolyti, sa
ko, bus ne plastikinėse žarnose, 
bet tikrose. Aną kartą vienam su
buvime irgi davė vėdarų, ale, šė
tono vaikai, sukišo Dievo dovaną 
i tą plastiką ir tu, žmogau, nors 
pasiusk: nei praryti, nei išspjauti 
negali!... Pasiskubink, vabale, 
su ta kavute, laiko neperdaugiau- 
siai turime...

Izidoriui toji šneka apie vėda
rus švelniai glostė širdį ir jisai 
atidžiai, tolydžio nurydamas sei
lę, klausėsi.

— Sakiau tau, kad šokių studi
jos mokinės netiktai pašoks, bet 
taip pat pademonstruos paskuti
nes madas. Galėsi susivokti, kaip 
modemiška moteris turi rėdytis...
— Čiauškėdamos valgyklon įėjo 
trys, keturiasdešimts pavasarių

nai rėdosi. Jeigu toje srityje, sa
kau, nebus imtasi apšvietos, tai 
greitai įpūsti poniutės minkų pa- 
lerinas .Įm* ant blauzdų vynio
ti. ... Dėl valgių aš galvos nesu
ku ir taip jau tie svarai darniai 
limpa prie šlaunelių ...

Izidorius tuojau sumetė, kad ir 
tos gražuolės apie tą pati subuvi
mą, kur bus vėdarai, kalba.

Tuo tarpu už bufeto pasirodė 
pati valgyklos šeimininkė Put- 
rienė.

— Heilo, mieli sveteliai! — 
linksmai pasisveikino jinai. — 
Miela jus čia matyti. Jauskitės 
kaip namuose, aš pati tai jau su 
vyreliu Į vakarėli trauksiu. Girdė
jote turbūt, buvo ir gazietoj ap- 
znaimyta, kad tokio subuvimo dar 
nebuvo ir nebus. Mano Mykolas 
mane jau visą amžių už nosies ve
džioją. Tik pamanykite, nuo ve- 
selijos dienos nei karto nepašok
dino. esą, aš jam per prasta šo
kėja! O tame vakarėlyje parodys, 
kad geras šokėjas ir su kėde gali 
šokti, ir dar kaip šokti! Nu tai aš 
ir turiu vilti tam šokėjui vietoje 
tos kėdės pasisiūlyti ir Mykolui 
nosį nubraukti!... Tegu aš ir ne
kokia šokėja, bet vis gyvas daik
tas!.1

— Aš, — atsiliepė viena iš tri
jų poniučių, — girdėjau, kad bus 
demonstruojamas naujas šokis 
“Maža išdykusi blusą’.’., Esą tai 
kažkas panašaus i krakoviaką ir 
dalinai i polonezą su puikiniu at
spalviu. žodžiu, pagųndiškas šo
kis ir tikriausiai jūsų vyreliui at
siras noras pajudėti pagal muzi
ką.

— Kur jau čia jo amžiuje to
kios pagundos beims! .— nedrą
siai abejojo Putrienė.

Izidoriui visos tos kalbos apie 
vėdarus, dešras, naujų madų de
monstravimą ir blusihį šoki gi
liai smigo širdin ... Dabar jam 
visas pasaulis atrodė toksai švie
sus ir kupinas džiaugsmo. Jisai 
žvilgterėjo i laikrodį ir krūptelė
jo — buvo jau kone šešta valan
da. Jeigu jau čia, mažoje valgyk
loje visi kalba apie tą šaunų su
buvimą, tai, aišku, apie ji žino 
visas miestas. O jeigu, tarsi kiau
lės šerys dūrė į Izidoriaus širdį, 
bilietų pritrūktų?.. .Tr Izidorius 
skubiai pakilo. Mielai visiems 
šypsodamasis jisai spruko i gat
vę. Kur šiandien jis praleis vaka
rą, jau nebereikėjo rūpintis...

Iš tamsaus dangaifšTper nesu
skaitomus miesto žibų&ls, vis dar 
ramiai krito didelės snaigės ...

į. „ .....
PADAROMI

minkšti baidai

Vėl derast dėl 
SSRS Rara meto 
skolų
Viena iš priežasčių, kliudančių 

JAV ir Sovietų Sąjungos ūkinius 
santykius yra tebesančios nesu
tvarkytos pereito karo meto sko
los. JAV karo metu pagal vad. 
skolinimo bei nuomoj imo Įstaty
mą yra pasiuntusios gėrybių bei 
ginklų už maždaug $10.800.000. 
000. JAV, pripažindamos, kad S. 
Sąjunga yra labai nukentėjusi ir 
viską grąžinti negalėsianti, iš tos 
skolos nubraukė sąskaitas už gry
nai karo medžiagas, reikalauda
mos betgi grąžinti arba sumokėti 
už išnuomotus laivus; taip pat bu
vo nubrauktos visos sąskaitos už 
ne kariškas medžiagas, jeigu jos 
buvo sunaudotos prieš karo pa
baigą. čia buvo priskirtos sąskai
tos už maistą, drabužius ir pan. 
Pagal JAV apskaičiavimus karui 
pasibaigus Sovietų Sąjungoje dar 
buvo likę ne kariškų amerikoniš
kų medžiagų už $2.600.000.000. 
JAV šią sumą sumažino pusiau ir 
pateikė Soveitų Sąj. 1.3 bil. są
skaitą, kurią vėliau sumažino dar 

’iki $800.000.000. Ttio tarpu So
vietų Sąjunga už visas tas gėry
bes siūlė iš pradžių tik $170.000. 
000, o vėliau savo siūlymą pakėlė 
iki $300.000.000. Tuo būdu kelis 
kartus pradėtos derybos vis nu
trūkdavo galutinai išsiskyrus dėl 
pusės bilijono dolerių.

Dabar, kai ilgesni laiką išbu
vęs Maskvoje ambasadorius Men- 
šikovas grįžo i Vašingtoną, dery
bos dėl anos skolos sureguliavi
mo vėl atnaujintos. Joms vado
vauja iš sovietų pusės ambasado
rius Menšikovas, o iš JAV pusės 
Sovietų Sąj. reikalų ekspertas Ch. 
E. Bohlen.

Aplankė kun. dr. J. Gutauską
Dail. Tel. Valius, archit. Vyt. 

Petrulis ir kun. P. Ažubalis pra
ėjusį sekmadienį aplankė Delhi 
kleboną kun. dr. J. Gutauską. 
Dailininkas ir architektas mielai 
sutiko talkininkauti Delhi šv. Ka
zimiero liet.. bažnyčios Įrengimo 
kaikuriems projektams, šiaip, 
norima galimai greičiau Įeiti Į 
savo bažnyčią, kurią Londono 
vyskupas už, palyginti, labai mažą 
sumą, yra perleidęs lietuviams. 
Bažnyčia yra statyta 1933 m. iš 
oro atrodo gerai. Viduje reika
lingas naujas altorius, suolai ir 
dalinis jos pęrdažymaš. Naujasis 
klebonas yra pilnas pianų ir su
manymų, lankė parapijiečius ir 
užmezga su jais artimesnį kontak
tą. Atvykę torontiškiai jį rado 
parapijos kat. moterų gausiame 
susirinkime, ši- kartą vykusiame 
jau savo parapijos salėje. Sausio 
30 d. ruošiamas pirmasis para
pijos parengimas, kuriame prog
ramą sutiko išpildyti Toronto 
“Sietyno” teatro vaidintojai. B.

ARCHITEKTŪROS
PARODA • - :
Prieš porą metų Kanados par

lamento Įkurta kultūros taryba— 
“Canada Council” jau spėjo savo 
parama Įgalinti eilę krašto jaunai 
kultūrai gyvybinių darbų. Tary
bos parama naudojasi Šekspyro 
festivalis, dramos teatrai, dauge
lis menininkų. Jos parama ir To
ronto un-to Arčhitetūros mokyk
los pastangomis sausio pradžioje 
centrinės bibliotekos galerijoje 
buvo atidaryta moderniosios ar
chitektūros vieno vaisingiausių 
kūrėjų ir genijaus Le Corbusier 
apžvalginė paroda, kurioje išsta
tyta architekto projektai, darbų 
modeliai ir nuotraukos bei tapy
ba. Šis šveicarų kilmės; bet Pran
cūzijoje Įsipilietinęs architektas, 
šalia pernai mirusio amerikiečio 
Frank Lloyd Wright ir vokiečio, 
bet nacių išyietinto ir dabar Či
kagoje dirbančio Mies van der 
Rohe, yra daugiausia paveikęs 
dabartinę architektūrą.

Nors architektūrą pilnai tega
lima pažinti ir Įvertinti betarpiai, 
ši, galima sakyti, epochinė paro
da, yra nepaprastai reikšminga 
netik architektams ir jų kūry
bai, bet ir jų kūrybos vaisiais be
sinaudojančiai publikai — reta 
proga jai pažinti ir suprasti.

Central Library galerija ant
rame augšte iš St. George g-vėš 
Įėjimo, atidaryta šiokiadieniais

Puola sovietu rašytojų privilegijas
Sovietijoje visi augštai vertina^ 

mi, kas gali pasitarnauti komu
nistinei propagandai. Taip privi
legijuotoje padėty yra visi meni
ninkai, o ypač rašytojai. Jų patar
navimai diktatūrai yra brangiai 
apmokami, o jei kuris nukrypsta, 
žinoma, yra sutvarkomas-čekistų. 
Visos rašytojų privilegijos bei 
jiems mokamos sumos, matyt, jau 
perdaug erzina visuomenę, kad 
prieš tai išėjo net valdžios Orga
nas “IžVėstii”, kurių vyr. redakto
rių yra Chruščiovo žentas Alek
siejus Adžubej.

Izvestijos puola vad. Literatų 
Fondą. Tas fondas Rusijoj buvo 
įkurtas 19 amž. vidury į bėdas pa
tekusiems rašytojams remti. 1934 
m. sovietų valdžia jį nacionaliza
vo ir nustatė, kad visos leidyklos 
į jį mokėtų 16% savo pajamų, 
izvestijos ir nurodo, kad dėl šito 
fondo visų išleidžiamų knygų 
kaina yra 10% didesnė. Esą. L. 
Fondas 1955-1958 m. laikotarpy 
turėjęs 237.500.000 rublių paja
mų. Fondas esąs pastatęs eilę po
ilsio namų, sanatorijų, vasarna
mių ir puikių liuksusinių gyvena
mų namų. Esą nenormalu, kad 
fondo poilsio namuose esą net 
7.000 vietų, kai fondo narių ra
šytojų tesą 5.216. Tuo būdu fon
do teikiamais patogumais naudo
jęsi ir daugelis visai ne rašytojų.

Pasak Izvestijų, 4 pastarųjų 
metų bėgyje L. Fondas pastatęs

800 apartamentų, 2.650 rašytojų 
buvęs, išsiuntęs i Įvairias savo Įs
taigas kurti, 3.788 sušelpęs finan
siškai, o 4.200 kitaip parėmęs. 
Pereitais metais fondas tam išlei
dęs 62 mil. rublių. Dėka to fondo 
rašytojų vaikai bei vaikaičiai ne
toli Maskvos turi net atskiras va
sarvietes, liuksusiškai Įrengtas. 
O visu tuo naudojęsi ir tokie, ku
rie kaip rašytojai dar negali nie
kuo pasirodyti. Izvestijų nuomo
ne, atėjęs esąs metas visom tom 
rašytojų privilegijom. padaryti 
galę. Rašytojai turi būti daugiau 
paslaugūs ir ne taip išlaidus.

iki 9.30 vai.; šeštadieniais iki 6 
vai. ir sekmadienį nuo 1.30 iki 5 
vai. vak. Paroda uždaromą sau
sio 24 d. P. alba.

DAILĖS ĮVYKIAI
TORONTE
Toronto miesto meno galerijo

je šiuo metu vyksta stambi hr idė
jomis reikšmingą' 15 Paryžiaus 
tapytojų darbų paroda, kurioje 
dalyvauja tokie dailinikai, kaip: 
Vieira da Silva, Soulages, Dubuf
fet, Bazaine- ir kt. — dabartinia
me dailės gyvenime jau tvirtai Įsi- 
pilietinę vardai. Jų darbų po
būdis daugumoje bedaiktinis —- 
abstraktus, tačiau yra ir regittHĮ 
daiktų vaizduotojų. Bendrai, rin
kinys’ plačiai atstovauja dabar
tinės tapybos reiškinių vaizdą.

Meno galerija atidaryta sek
madieniais iki 5.30 vai: p.p. Tai
pogi ir šiokiadieniais, o trečiadie
nių vakarais ten vyksta įvairios 
paskaitos dailės klausimais, fil
mai, demonstracijos ir organi
zuoti galerijos apžiūrėjimai.

ŠĮ trečiadieni, sausio 20 d., 8.30 
vai. v. galerijoje bus neeilinė pa
skaita apie dabartinę tapybą, 
skaitoma J. J; Sweeney, Guggen- 
heimo Modernaus Meno Muzėjaus 
Niujorke direktoriaus’ir vieno iš 
rimčiausių dabartinės dailės a- 
novų. Į šią paskaitą ypatingai 
tinka atkreiti dėmesį tiems, ku
rie dejuoja (ar giriasi) nesupran
tą modernaus meno ir savo ne
supratimą net viešai spaudoje de
monstruoja. P. alba.

“Tž” metinis balius 
pereitą šeštadienį praėjo tikrai 
malonioje ir jaukioje, nuotaikoje. 
Vakaras buvo paįvairintas meni
ne programa, kurią išpildė TL 
Vyrų Kvartetas, vadovaujamas 
muz.’ St. Gailevičiaus. Torontie- 
čių visada mėgiamas kvartetas 
programoje turėjo keturias dEai- 
nelesrjiPriėblandbj žavingoj, Nuo- 4 
stabus rytas, Sidabrinėj mėne
sienoj ir Madrido mergelė. Pub
likai prašant priedo buvo sudai
nuota dar viena linksma dainelė.

Kitas smagus vakaro paįvairi
nimas buvo loterija, kurią gyvai 
pravedė p. Kaknevičius. Laimėjo: 
p. Kiškūnas kumpį,-L. Kirkdis 
Augustino vaizdų albumą, p. Gru- 
bevičiūtė - Simariavičienė saldai- 
nių dėžę ir p. Vyšniauskas bei p. 
Šimkienė po tortą.

Svečių buvo apie 500, o jų tar
pe matėsi nemažai “TŽ” bičiu
lių iš Hamiltono, net iš tabako 
ūkių ir iš kitų tolimesnių vieto
vių. Rengėjai su malohuiriu pa
stebi, kad “Tėviškės Žiburių“ me
tiniai spaudos baliai virsta jau 
tradicine visų ir tolimesnių apy
linkių lietuvių susitikimo vieta. 
Šitokie susitikimai visais atžvil
giais yra mieli ir lietuviškajai 
bendruomenei naudingi, tad pa-s , 
laikyti ir plėstini. A. i

Toronto studentu at-kų kuopos 
susirinkimas Įvyko pereitą sek
madieni p.p. Vaštokų bute. K. 
Skrupskelis skaitė paskaitą “Atėt 
tininkai ir žodžio naudojimas’’, 
kuri sukėlė ilgai nusitęsusias dis
kusijas. Pasiklausius muzikos bei 
pasikalbėjus kitais reikalais, su
tarta netrukus suorganizuoti iš
važiavimą i laukus sniego spor
tui. ’ .

MM*

jos susėdo prieš Izidorių ir 
čiauškėjo toliau:

— Dabar, skundėsi viena iš ju
Telefonas WA. 2-7981

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

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
Tel. LE. 4-6675

A

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

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

SSXORO PAŠTU ir apdramtns lts*paprastu ir wr rNLVw i nūs siuntinius,
Tnriifie pardavimui Įvairią medžiagą ir k«ą prekią.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytas iki 17 starą gryno Sto
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybią, siąsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą pranešima.

Mūsą patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIU ĮSTAIGA

BALTIC £XPOR-HN<3 CO.

’ * SKYRIAI*
165 Cannon St E. Hamilton, Ont TeL JA. 86686. Ponta V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponta M. Vensketfčtenė. 
UM Whitehall Drive, London, Ont Tel. GL. 1-6821. Ponas K.ĄfMkk.c 

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo frvaL 
ryto iki 7 vai. Vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki S vai. vak.

SAVININKAI S. ir Ą. KALC2A
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KAUNIETĖ APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE
bo ant rytojaus paliuosuoja.

išlikusi senovės ginklų salė, liau- Plotkeliu tikintieji eina parsi- 
dies kūrybos — rankdarbių ir ki- ■ nešti į bažnyčią, ten zakritsijo- 
tų dailės rūšių salės, veikia nuo- ' nas duoda, o žpionės, kiek kas iš- v.—-_iz »>-x..x x---- xx_
dailininkų parodos, šiuo metu 
veikia japonų dailės paroda.

Sodo lysves puošia, įvairiaspal
vės rožės. Lysvelių kraštai apso
dinti rūtomis. Tarpai tarp takų 
išpilti baltais akmenėliais. *

Šiaip Kaune yra nemaža naujų 
namų. Prieplaukos pakrantė ap
statyta naujais gyevnamais na
mais; tačiau statybos stilius, dau
gelio kauniečių nuomone, esąs 
prastas: langai mažiukai, balkonų 
nėra. Juose daugiausia gyvena 
rusai.

Krautuvės dekoruojamos pa
čių pardavėjų, vitrinos neįdo
mios, languose prekių nedaug, vi
si meniškumo reikalaują dirbiniai 
labai grubūs.

... Daug būtų galima kalbėti 
apie jaunimą, jo nuotaikas. Dir
bantis jaunimas daugiau nutau
tėjęs, “surusėjęs”. Lietuvoj — 
miestuose rusai su savo “kultū
ra” daro daug įtakos, o kaime žy
miai mažiau. Miestuose lietuviškų 
liaudies dainų jaunimas mažai 
dainuoja, tiek pobūviuose, tiek 
koncertuose. Daugiausia rusiškų 
dainų vertimus ar šiaip pamėg
džioja melodijas iš girdėtų bei 
matytų kino filmų. Betkoks jau
nimo patriotiškas pasirodymas 
žiauriai nuslopinamas, sutriuški
namas. Kiek teko kalbėti su stu
dentais, jie sako, dar ateis laikas 
— parodysim, ką galim, o dabar 
nereikią per anksti ieškoti pra
žūties. Taigi dabar jaunimas tyli 
ir galvoja... Vengrijos sukilimą 
studentai labai džiaugsmingai su
tiko, dėl ko vietinė valdžia Kau
ne irgi keletą dienų laikė gerą 
būrį studentų uždarytų.

... Kalėdos Lietuvoje švenčia
mos toli gražu nei visų žmonių. 
Daugiausia susidaro žmonių’ bū
relis, kurių tarpe yra namų šei
mininkių. Jos paruošia šventinį 
stalą, o sugrįžę žmonės traukia iš 
darbo tiesiai pas sutartus pažįsta
mus ir taip praleidžia vakarą, o 
rytojaus dieną vėl į darbą. Tas 
pats ir su Kūčiomis būna. Mes 
namuose vakarais, naktimis, su 
mamyte ruošdavomės šventėms. 
Kadangi aš gyvenau Kaune, tai at
sivesdavau drauges, kurios būda
vo iš toliau atvažiavusios; taip 
praleisdavom vakarus, daryda
vom visokius “kūčių vakaro” 
burtus. Anksčiau (esant gyvam 
Stalinui) tai būdavo irgi neleidžia
ma, ir jei kas paskųstų, tai tuoj 
iš darbo paliuosuodavo. Dabar 
jau galima švęsti, tačiau eglutes!

“Darbininkas” paskelbė ištrau
kas lietuvaitės laiško, kurį iš
spausdinęs LF Europos Bičiulis

LIETUVIŠKIEJI {VAIRUMAI
AL. GIMANTAS

M...Apie senelį Kauną galima 
būtų kalbėti be pabaigos. Kas ja
me gyveno, tam jis pasiliks vi
suomet brangus ir mylimas, koks 
jis bebūtų. Jo veidas bendrais 
bruožais — nepasikeitė, detaliau 
yra pasikeitimų, būdingų komu
nizmo stovyklai. Nežinau, nuo ko 
ir bepradėti! Gal nuo Karo Mu
zėjaus? Muzėjaus sodelyje tebe
stovi skulptūros: “Sėja”, “Knyg
nešys”, o trečiosios tik pjedesta
las (kas ten buvo, aš neatsime
nu). Lentos su knygnešių pavar
dėmis nebėra. “Laisvės” pamink- 

. lo irgi nebėra, o taip pat ir “žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę”. Nė
ra ir senų rašytojų biustų — Mai
ronio, Valančiaus ir kt. Dabar vi
si šiolaikiniai ir komunistinių pa
žiūrų. Karo Muzėjaus sienoje, 
tarp beržų, palaidota poetė Salo
mėja Nėris. Jos kapo fotografiją 
aš turiu. Apie šią poetę jūs, be 
abejo, daug žinote, bet iš blogo
sios pusės. Aš, savo nuomonėje, 
ją nesmerkiu, nes tai buvo jaus
mų žmogus: puolė ir vėl kėlėsi, 

• bet vienu priešmirtiniu eilėraš-| 
, čiu save išpirko:
. r- Tarp žydinčių kaštonų 

Raudona bažnytėlė, 
Juk čia jaunystė mano, 
Nejau ji grįžo vėliai?
Aš neramiai stovėjau 
Pilioriun prisispaudus, 
O žmonės trankiai ėjo 
Ir prie altoriaus spraudės.
Manęs čia nepažįsta 
Pro gedulingą šydą, 
Bet kojos žengt nedrįsta, 
Tiek daug, tiek daugel klydę.
Kalba keista:
“Jisai iš Galilėjos, 
Tebūna jai atleista, 
Nes ji perdaug mylėjo”.
Ir man graudu be galo, 
Malda širdy netilpo, 
Vargonai gaudė, gaudė ... 
O žvakės tirpo, tirpo...

(Šis eilėraštis buvo spausdintas 
“TŽ” jau 1957 m. gruodžio 5 d. 
Nr. 49).

Tas eilėraštis — gyvas žmonė
se; literatūroje jo nerasite. Be 
to, ir mirtis šios poetės taip ne
aiški ..., kaip ir Petro Cvirkos...

.. . Karo Muzėjaus viduje ke- 
' lias sales ūžimą paskutinio karo 

metu veikusių komunistų ir po
grindininkų bei didvyrių išlikę 
daiktai, dokumentai. Nuo seniau

lat besikaitaliojančios dabartinių. gali — atsidėkoja. Matyt, šventės 
pabudina žmonėse užsnūdusius 
jausmus, nes per “Bernelių Mi
šias”, o Velykose per “Prisikėli
mą” tiek prisirenka žmonių, kad 
Įgulos bažnyčioj ant laiptų pil
na, ant šaligatvių, visos durys 
būna bažnyčios atidaros, nes vi
duje esantieji labai susispaudę.

... Dabar Lietuvoje tautosaka 
“slaptoji” labiau kuriama negu 
betkada. Partizaniškų dainų, anek 
dotų yra labai daug. Gaila, ma
no sąsiuvinis su dainomis dabar 
iškeliavęs. Kai jis grįš, galėsiu 
parašyti jums daug dainų. Žinau 
tik vieną posmą apie išvežtus į 
Sibirą:

Neverk, motinėle, kad prie 
Kūčių stalo 

Ne viena vietelė pasiliks tuščia. 
Tu jos vieton dėki žalią eglės 

šaką 
Ir, plotkelę laužant, prisimink 

•mane...
... Pasveikink visus sutiktus 

lietuvius mano vardu su šventė: 
mis. Tegul juos niekad neaplan
ko nelaimės šešėlis.

Birutė”.

Išraiškos šokio šokėja ir choreografė JONĖ KVIETYTĖ, kuri su 
partneriu ROBER DOYLE ir savo studijos šokėjomis atliks prog
ramą sausio 23 d. koncerte-baliu^e, rengiamame Toronto Vaikų 

Namų Statybos Fondo Rėmėjų.

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
vendinti taiką. Girdi, “jau įkyrė
jo visą laiką girdėti ne vien iš so
vietinės propagandos mašinos, 

studijavus užtinki žodį “Lithua- bet ir iš taip vadinamų atsakomin- 
niae”. * ‘ ‘
gi Vatikane užkliuvo mums bran
gus žodis? Iš kitos pusės toks ne
siskaitymas su dailininko auto
riaus teisėmis Amerikos konti
nente kainuotų pašto įstaigai gal 
net $100.000, kai dailininkas rei
kalą perduotų teismui, 
“lietuviai” — daugeliui tebėra 
kažkokia tai “tribe”!

vo pasitraukę į saugesnį užnuga
rį, palikę amžinąją sostinę įvai
rių atėjūnų siautėjimui ir sauva
lei, kol sovietai galutinai užant
spaudavo tuo metu Vilniaus liki
mą. Trumpai: jei lenkai mokėjo, 
kaipgi teisėti krašto šeimininkai 
galėjo prie tokios didelės taktinės 
klaidos prileisti? (Autorius, atro
do, čia pražiūri patį pagrindinį 
momentą, kad Lenkija tada su 
3ov. Sąjunga buvo formalūs są
jungininkai, o lietuviai laikė so
vietus paprastais okupantais, tad 
ir nebuvo jokio reikalo jiems tal
kinti prieš vokiečius. Gi sovietai 
dabar skelbia, kad Vilnių 1944 
m. išvaduoti pagelbėję lietuviai 
partizanai. Red.).

Šventinis diskusijų 
objektas
“Draugo” kalėdinėje laidoje 

buvo išspausdintas Aušrelės Skir- 
muntaitės rašinys “Šių dienų te
momis”, kurio mintys vertos pla
tesnio dėmesio ir įsigilinimo. Ne 
vieną stebino jaunos autorės gi
lus ir tikrai realus padėties įžvel- 

___ _________ r girnas bei vertinimas, švenčių 
rašymus apie lenku pogrindžio i metu teko lankytis keletoje po- 
veikla Vilniaus krašte vokiečiu būvių ir, kaip taisyklė, kalboms 
okupacijos metais ir prieš pat so- pasukus lietiviškųjų reikalų plo- 
vietu atėjimą. Iš teksto matosi mėn, kiekvienu atveju buvo pri-

Iš ten ir atgal
Tuo metu, kai Simaičių, Leonų, 

Armonų ir kt. šeimos tikisi ąrti- 
mu laiku sulaukti savo šeimos na
rių iš Lietuvos, teko patirti apie 
kiek kitokį atvejį. Istorija sekan
ti. Windsore, Ont., gyvenąs se
nesnės kanos tautietis B., jau iš
ėjęs pensijon, sumanė iš Lietu
vos atsikviesti ten jau ilgus me
tus begyvenančią žmoną, taipgi 
jau 65 m. Po ilgesnių pastangų 
jam tai pavyko ir žmona, paga
liau, pasiekė seniai bematyto vy
ro pastogę. Deja, jai čia labai ne
patiko. Nepatiko viskas — ir 
maistas, ir aplinka, ir gyvenimo 
būdas, žodžiu, gyvenimas tapo 
visiškai nemielu ir ėmė grąsinti 
savajam vyrui — arba jis ją grą
žinsiąs atgal Lietuvon ar ji mesis 
po traukiniu. Nepadėjo jokie at
kalbinėjimai ir, vos du mėnesius 
paviešėjusią žmoną, minėtas tau
tietis nuvežęs Montrealin įsodino 
į lėktuvą ir toji grįžo tėvynėn.

O kur buvome mes?
Daugelis skaitytojų nemažu su

sidomėjimu seke St. Lazdinio ap-

Sniečkaus ultimatumas?
A. Sniečkaus pareiškimą, kad 

joks kultūrinis ryšys nebūsiąs 
galimas iki išeiviai nepripažins 
LTSR de facto valdžios, Niujor
ke aiškinamas, kaip atsakymas į 
mūsų spaudoje pasirodžiusį įspė
jimą, ką bus nutarę lietuviai ko
munistai (kartu su R: Mizara) dėl 
Amerikos lietuvių iniciatyvos iš
gauti savo tautai teisę bendrauti 
su savo tautiečiais visam pasau
lyje. Iš kultūrinio ryšio iniciato
rių Niujorke Sniečkaus ultima
tumas susilaukė įvairios reakci
jos. Jei vieni sutinka, kad “ląiko 
tėkmėj kultūrinio. ryšio su tauta 
politika tėra viena logiška išva
da”, kiti žengti toliau nebedrįsta.

Filateliškas skandalas?
Niujorke vėl kaikas jaudina

si, kad Vatikano įstaigos bus už
lipusios “lietuviams ant mažo- ' 
lio”. Energingų lietuvių kunigų ' 
Vatikano pašto įstaiga buvo įpra
šyta lietuviui dailininkui leisti 
paruošti pašto ženklą, kuriuo bū
tų pagerbtas katalikiškos Lietu- xx,^xx„rxj;i h š • v l
vos šventasis Kazimieras nesenos įdomaus straipsnio, tilpusio bri- rikoniski propagandos vajai, ku-J 
sukakties proga. Buvo kontaktuo-i tiškam “Manchester Guardian” r”! n.^ y™ žmonoms
tas V. K. Jonynas, kuris metęs ■ lapkričio 28 d. Straipsnis ‘(Latvių ‘ amerikiečius jraizduoti siaubin- 
viską į šalį paruošė projektą. Pa-{premjeras,atsistatydino”,.parašy- S.a's- ' kV - es

sirodo, be dailininko žinios ženk-i tas Victor Zorza, parodo, koks di- tinga išvada yra, kad, jei sovietai

A. ŠALČIUS

. Niujorke spėliojom, kam ’ gų valstybininkų pareiškimus, ku- 
xn-----..xfcii--------------i------ rįe yra art,a absoliučiai absurdai

ar yra tiek priešingi žinomiems 
faktams, jog net vaikas jais ne
gali tikėti”. Kennan suskaičiuo
ja: dabartinius sovietų šūkius — 
buktai Leninas buvęs už taikin
gą sugyvenimą, o ne už pasauli
nę revoliuciją; kad nekomunisti
nės valstybės esančios supuvu
sios, o kapitalistinės valstybės, 
kurias pinigų ištroškę imperia
listai varą užgrobti visas kitas 
valstybes; fikcija, kad Rytų Eu
ropos tautos savanoriškai ant sa
vo galvos užsitraukė komunizmą, 
ignoruojant visiems žinomą faktą, 
jog mažumos to atsiekė tik su so-

Tie —

Autoriaus teisių neigimas?
Kaikurie pasaulinio garso susi

laukę lietuviai dailininkai skau
džiai pergyvena nesiskaitymą su 
lietuvių kūrėjų teisėmis ir res- 
pektu. Štai neseniai kaikurie laik
raščiai įsidėjo lietuvio dailininko

simintas ir minėtasis A. Skirmun-. 
taitės straipsnis, gyvai jį disku
tuojant ir, dažniausiai, pareikš
toms mintims pritariant. Autorė 
visiškai atvirai ir beveik naujo
viškai nagrinėja mums taip labai 
rūpimas ir įdomias temas, remda
masi šios dienos realybe ir dienos 
nuotaikomis, bet ne tokiomis 
prielaidomis, kurios, gal mums 

užmiršti ir pasilaikyti ateičiai, būtų ir labai malonios, bet šian- 
Bet, čia pat kyla labai didelės dien, deja, neįgyvendinamos. To-' 
svarbos ir reikšmės klausimas— dėl, jaunoji autorė visa galva 
o kur gi buvome mes, lietuviai, pakyla augščiau visos eilės mū- 
kpkie buvo mūsų planai tuo me- SU spaudos apžvalgininkų, kurie 
tu, kai vokiečiai traukėsi ir jų ’ 
įkandin slinko sovietinė armija į 
Vilnių? Jei atėjūnai lenkai suge
bėjo suorganizuoti pogrindį ir 
stengėsi užimti Vilnių dar prieš į 
rusų atėjimą, kągi veikė mūsiš- ’ 
kiai, ypač tie, kurie kaip tik turė
jo rūpintis panašiais strateginiais 
ir politiniais dalykais? Kodėl š- 
bėgome visi beveik be kvapo iš to 
pačio Vilniaus, ji palikę žydų, ru- ~ „iai tenkintis nuosavais su- 
su ir lenkų malonei’ Ir visame mušti^is. Taip pat, nuvvkus 
dalyke tikrai nei kiek neperdeda; Maskvon kartuOliavę lietuviai ū'Amnti m o m no I iatiivac

i svečiai buvo apnakvydinti viena- 
i me viešbuty “Maskva”, o R. Miza
ra, kaip amerikonas - užsienietis, 

net ir administraciniams nostamš buvo nugabentas i kitą — “Metro- net ir administraciniams postams matvt, žyjjriai. gęręsni ir tik .. 
užimu. Pasipriešinimas ir partiza- Ūžsieniečfanis skiriama Jei tai 
nims sąjūdis plačiai veike vsoje būtu Niujorke ar kitame kuriame 
Lietuvoje, bet tuo metu kai bent !Amiriko' mieste, tiek Mizara,- 
Simboliškai reikėjo lietuviškoms! 
jėgoms paimti Vilnių prieš bol
ševikų atėjimą, mūsiškiai jau bu

visas lenkų įžūlumas ir grobuo
niškumas bei naudojimasis padė
timi. Įdomu ir tai, kad lenkai ne
buvo jau taip “patriotiškai” nu
sistatę grynai lenkiškų sričių at
žvilgiu, bet kaip tik kišosi ir reiš
kėsi lietuviškose žemėse. Žinoma, 
dabar jau viskas praėjo ir gal ne
būtų reikalo vėl viską iš naujo 
kelti, nebent žinant faktus, jų ne-

dar. vis neįstengia pabusti iš mie
lų sapnų pasaulio ir nesugeba pa
justi pilkosios kasdienybės.

sukūrtą NEMOKAMAI pašto vietų raudonosios armijos galia; 
ženklą Vatikanui, nepažymėdami j peraėjimas apie Vakaru apsigv- 
kieno tai darbas ir auka savo tau- .
tos labui.

Žino padėti Latvijoj pokario metais, kurios grėsmėj ... . - .
Bičiulis prisiuntė fotokopiją S1OS sąjungos susikūrė; antiame-rjai teigdami, kad LTSR valdžiai 
nmanę tfraimnin filnndn hri- rikoniški propagandos vajai, ku-į grižus 1944 m. į Vilnių, ten ne

inu tikslas yra sovietų žmonėms buvo likę pakankamai lietuvių

nimo sąjungas nutylint Sovietui 
Sąjungos laikyseną pirmaisiais i

pardavinėti prieš Kalėdas drau-! las' buvo perpieštas. Pataisyta delis sikrtumas yra tarp dėmesio tikrai trokšta taikos tai jie turi 
džiama, milicija tokius piliečius; taip, kad tik gerokai ženklą pa- skiriamo pabaltiečiams Europoj atsisakyti visų siu ianiazijų, o 

' ir Amerikoj. Kada čia, JAV-bėse, pamatyti pasauli kokis jis yra

“Su kardu besišvaistant”
“TŽ” 1959 m. gruodžio 24 d. 

Nr. 51 p. K. Baronas rašo apie 
netikslumus “Tėviškės žiburiuo
se” ir pataria nebedėti savaitinės 
politinių įvykių apžvalgos, ne tik 
“TŽ”, bet ir kituose išeivijos laik
raščiuose. Sakyčiau, yra per drą
sus siūlymas. O kaip su tuo skai
tytoju, kuris tik “TŽ” teskaito? 
Ar ji mes norim priversti irgi 

.skaityti anglišką laikraštį? Ar jis 
neturi teisės rasti savo kalboje ir 
savų laikraštyje viską, kas aktua
lu.politikoje ir kt. Išviso negali
ma apspręsti pagal save kitų skai
tytojų nuomonės.
/ Atrodo, kad p. Baronas perne- 
Clyg plačiai švaistosi lyg su kar

du to laikraščio puslapiuose. (Tu
riu galvoje ir kitus to paties au
toriaus straipsnius). Mums lietu
viams reikia straipsnių, kurie 
mus jungtų, o ne skirtų.

Ginčas Hamiltone tarp Liet. 
Namų valdytojų ir Lietuvių Die
nos rengimo komiteto nebuvo įti
kinamai nušviestas spaudoje p. 
K. Barono ir neaišku kieno pusė
je buvo daugiau tiesos. Galėjo 
tai pasilikti vidaus reikalu, neer
zinant skaitytojų savo naminiais 
ginčais. .
' Neabejoju, kad yra naudinga 

skaityti anglų ar kitų kalbų spaus-

dintą žodį, tačiau labai abejoju, 
kad angliškai skaitant būtų gali
ma galvoti lietuviškai. Juk po
sakis, kad skirtinga kalba kalbąs 
žmogus, skirtingai supranta pa
saulį, yra labai teisingas. Tai nė
ra iš piršto išlaužtas dalykas. Tad 
mums lietuviams, kiek tik įma
noma, turėtų būti plačiau rašo
ma visais politiniais klausimais 
lietuviškoje spaudoje. Negalė
čiau nusiskųsti “TŽ”, kurie nėra 
šykštūs politiniais klausimais sa
vo skiltyse. Jokiu būdu mes ne
galim nei norėti, nei rasti ang
liškoje spaudoje tokių sampro
tavimų, kurie būtų tik mums, lie
tuviams aktualūs. Daugumoje 
yra bendrybės.

Nęsu joks priešas skaitančių 
angliškai, bet kai jau skaitytojas 
lietuvis skaito daugiau kaip 50% 
angliškai, jam yra pavojaus nu
slysti nuo lietuviškos mąstysenos, 
o ilgainiui ir nuo lietuviškos kul
tūros.

Dėl padarytos klaidos Kanados 
Krašto Tarybos suvažiavime no
rėčiau pasakyti savo nuomonę 
taip pat. Atiduoti 50% pelno 
nuo surengtos Lietuvių Dienos 
gal būti ir netikslu. Tačiau Kr. 
Valdyba yra reikalinga pajamų. 
Šitas klausimas yra gana opus,

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor J 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
if Puokštės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir kanodiškame stiliuje.
★ (vairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

■Ti i"—'■ 1 m—

Visi mašinų remonto darbai lietuviams 
atliekami pigiau, lietuviškame 
I"" WAL L Y 'S~GARAGE

Sav. VL. TARVYDAS

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

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

kadangi Kr. V-bos uždaviniai yra 
daug platesni negu vienos lietu
viškos kolonijos. Tad ir lėšos rei
kalingos. O jų ji negali prasima
nyti be mūsų visų paramos.

Drįsčiau pasiūlyti, suaktyvinus 
solidarumo - mokesčio išrinkimą, 
atiduoti 90%, o ne kaip iki šiol 
buvo tik 60%. Ir tai dar dalinosi 
su Kultūros Fondu. Atidavimas 
90% solidarumo įnašų nesudary
tų didelės spragos liet, kolonijų 
kasose, po to, kai jau praėjo ke
letas metų nuo jų įsikūrimo.

Lietuvių Dienos surengimo 
klausimas yra sunkus uždavinys 
betkuriai liet, kolonijai, bet nėra 
neįmanomas dalykas. Reikalinga 
tik vieninga dvasia ir tolerancija 
kitų nuomonei, šitame darbe visi 
turi būti lygūs, visi turi turėti ly
gų balsą sprendimuose. Vadovau
jantieji asmenys privalo rodyti 
susiklausymo pavyzdį, nors ir 
menkiausiamė darbe. Tada mes 
galėsime atlikti didelius darbus. 
Tačiau Lietuvių Dieną aš supran
tu platesne prasme, negu vienos, 
ar kelių apylinkių reikalų. Lietu
vių Dienos vietovėje tuo pat me
tu galėtų vykti ir kiti mūsų kul
tūriniai subuvimai. Be to, tūrėtų 
apimti ir JAV ne vien Kanada 
tenkintis. Netektų tada dejuoti, 
kad suvažiavimas ar koks kitas 
reikalas buvo labai skystas — 
mažai dalyvių buvo.

Lietuvių Dienoje viskas gali 
sutilpti — ir sporto varžybos, ir 
konferencijos ir kt. Tada tik ga
lėtumėm vadinti, kad buvo Lie
tuvių Diena. Kitą Lietuvių Die
nos šventę galėtumėm turėti, kad 
ir Čikagoje 1961 m. sutapdinant 
su dainų švente. Nors Čikaga 
mums duoda daug ir didelių iškil
mių, bet nebūtų persunku ir Lie
tuvių Dieną dar paskelbti. Juk 
Čikaga yra mūsų viso šio konti
nento tartum žibintas.

Vyt. Dulkė.

“durnius voliojamas” su viso
kiais pareiškimais bei pažadais, 
tai Europoj padėtis imama iš-es
mės. Stebina, betgi, kaip gerai 
Victor Zorza yra informuotas. Jis 
pvz. žino, kad naujasis latvių 
“sniečkus” yra Pelshe, kuris lat
vių komunistų žurnale jau rugsė
jo mėnesį, nepasirašytam straips
ny, reikalavo kovoti “su augan
čiu tautiniu komunizmu“ Mr. 
Zorza baigdamas išveda, jog “tau
tiniai komunistai” priešinęsi 
Maskvos norui paversti Latviją 
pramonės centru, bijodami, kad 
tokiu atveju maža latvių tauta bū
tų užtvindoma rusais.

Domisi “Dainomis”
R. Viesulo litografijų rinkinį 

“Dainos” užsisakė Čikagos Meno 
Institutas, o iš privačių asmenų 
įsigijo Čikagos dailininkas A. Va- 
leška. Pirmoji įsigijo Niujorko 
Didžioji Biblioteka. Detroito, lie
tuviai vieni jau įsigijo apie 10 
“Dainos” rinkinio atskirų pa- 
veikslų-litografijų.

Argi vertas?
NYTime vedamuoju garbino 

neseniai Eisenhower) už šio pata
rėjų sumanymą pakeliauti Ame
rikos prezidentui po pasaulį. Gir 
di, tai parodė Eisenhowerio nepa
prastus gabumus diplomatijai. 
Amerikai jis laimėjęs daugybę 
draugų ir t.t. Deja, ir šiuo kartu 
amerikiečiai nebuvo pirmieji. Tai 
buvo Nikita Chruščiovas, kuris 
pradėjo po svietą važinėti, įtiki
nėdamas, kad ko, o ko, bet mažų 
tautų didrusiai niekad neskriau- 
dę...

Kviečia .nefantazuoti
Ne Amerikos politiniai didvy

riai, bet George Kennan, “išlais
vintojo” Dulles nužemintas so
vietų žinovas buvo parinktas “Fo
reign Afrais” žurnale atsakyti į 
Nikitos Chruščiovo straipsnį tam 
pačiam žurnale, kuriame jis šau
kė už taika ir ramybę... Mr. Ken
nan kviečia rusų politikierius 
«rižti iš savo fantazijos realybėm 
jei jie iš tikro norį pasaulyje įgy-

tikrumoje.

Ir Mizara atskyrė
i Rojus Mizara savo “Laisvėje” 
; vis aprašinėja įvairius nuotykius 
; iš Lietuvos ir Maskolijos. Iš jo 
i aprašymų sužinome, kad Vilniaus

- Maskvos dyzeliniame traukiny 
lėra vagono restorano ir kelei-

sovietinamos Lietuvos tvarkyto-'

.ižimti. Pasipriešinimas ir partiza-

tiek ir jo svečiai būtų visiškai 
laisvi ir nevaržomi pasirinkti bet- 
kurį viešbutį. Masyviniai papro
čiai vis kitokie ... Kitame raši
ny, ‘Laiškas iš Kauno”, R. Miza- 
ra pasakoja apie to dimiesčio įdo-

Kaip dirbama kolūky?
Komunistinė “Vilnis" gruodžio t lyginimą. mybes. Buvo apsilankęs ir Petro

30 d., Nr. 256, paskelbė laišką iš į ' Mūsų kolūkis yra milijonierius, Cvirkos muzėjuje, kuris įruoštas 
Lietuvos, kuriame yra keletas ■ gavo už darbadienį po 2 klg. grū- į M. Šleževičiaus name. R. Mizara 
iuomių smulkmenų apie darbo są- i du ir 7 rublius pinigais. Moteris' aplankęs kambarėlį, kuriame gy- 
lygas kolūky. Rašo Ona Sliekaitė; išdirba lauke po 250 darbadienių,; veno P. Cvirka, vienu sakiniu pa
savo broliui į Miami. Atrodo, kadį vyrai po 300 ir daugiau per me-į mini, kad kitoje koridoriuko pu-
tas kolūkis yra prie pat Panevė
žio. Laiške rašoma:

“Kaip sakot, kad jums neaišku, 
kaip ten dirba kolūkyje, tai čia 
paaiškinsiu. Mūsų kolūkis “Rau
donoji žvaigždė” susideda iš 4 
kaimų: Šilalio. Pažugienių, Lep
šių ir Steliškių. Jie išsirenka kol
ūkio vedėją, o kolūkis paskirsty
tas į- 8 brigadas, Į kiekvieną bri
gadą įeina maždaug po 20 šeimų. 
Kiekvieną rytą arba iš vakaro 
brigadininkas praneša ir nurodo 
kur ir ką reikės dirbti ir kiekvie
nas eina prie savo darbo. Vasara 
dirba laukuose — ravi, riša, grė
bia. Nuravėt cukrinių runkelių 
.7 arai — 1 darbadienis, vienas ha 
sugrėbti šieno — 1 darbadienis,

tuš.
Kiekviena šeima laiko po kar

vę, kiaulę, avį; vištų ir žąsų kiėk 
nori. Žemės po 60 arų sklypą. 
Labai gera dirbti kolektyve.

Panevėžio miestas, kaip buvo 
45 metai tam atgal — kai tu kad 
palikai, dabar žymiai išaugo. Prie 
mūsų netoli yra technikumas ke
turių augštų. Yra dvi bažnyčios, 
viena senamiesty, kita Danutės 
gatvėje. Pats miestas maždaug 
po vieną kilometrą į visas puses 
išsiplėtė ir vidurys labiau prisi
pildė ...” —

Maskva. — Jau oficialiai pa
skelbta, kad vasario 10 d. Chruš- 

______ , čiovas išskris į Indoneziją ir 
ir t.t. Nuo darbadienių gauna at-' Burma.

Visų rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (kobifoi), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempas.

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poskola 1 otm. iki $3.000. Paskolai, indėliai ir gyvybė opdrausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktodieniois nuo 10-12’v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

BtMinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.r Torontą, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

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

kamas prityrusip laikrodininko greitai ir-sąžiningai.
FELIKSAS BARZDŽIUS

CONSUMERS' GAS CO.
Autorizuotas Dyleris

KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui. • • Visų rūšių remonto darbai.

Rose Heating Tinsmith Co.
KRAUTUVE: 723 GERRARD ST. E. • TEL. HO. 6-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI 
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

sėj, panašiame kambarėlyje, gy
veno ir rašytojas Julius Butėnas, 
pjesės apie Julių Janonį autorius 
ir ruošiamos tarybinės enciklo
pedijos redaktorius. 1940-41 m. 
jis buvo paskirtas revoliucinio 
muzėjaus organizatorių. Tai dziū- 
kas, 'su žinomuoju žurnalistu, žu
vusiu Lietuvoje partizaninėje 
veikloje, ne giminė.

Gaila tautiečio
Visiškai neseniai, vieno ameri

kinio didmiesčio lietuvius sujau
dino rytiniai dienraščiai ir pir
mieji žinių pranešimai per radiją, „ 
kalbantieji apie lietuvio S. apsi- 
vogimą stambiausioje to miesto 
universalinėje krautuvėje. Buvo 
pridėta nusikaltėlio nuotrauka ir 
ilgiausi aprašymai apie tai, kaip 
jis trys metai vagiliavęs ir tuos 
daiktus siuntęs Kaune gyvenan
čiai motinai. Visas kurjozas ta
me, kad asmuo vogė ne tiek iš rei- • 
kalo, ne tiek iš vargo, bet, grei- t 
"iausiai, buvo psichiniai sukrės- 

’ rs ar pan. Kas patikės, kad inži- 
lierius, uždirbąs $150 savaitėje, 
arėtų vagiliauti. Kaip ten bebū- 
ų, bet tos vietovės lietuviai tą 
ieną turėjo labai daug nemalo- 

’umų, nes visur, beveik be jo
jos išimties, darbovietėje buvo 
dausinėjami ar pažįstą tą nusi
kaltėlį ir pan. Iki šiol, pas mus 
yg ir įprasta, jog tokio pobūdžio 
inutės. liečiančios savo tautie

čius, mūsų laikraščių “nepastebi- 
noš”, ignoruojamos. Bet kyla 
dausimas, ar tai teisingas pri
ėjimas prie reikalo? Ar nebūtų 
‘eriau elgtis, kaip tik priešingai 
— ir savojoje spaudoje skelbti 
kad ir kaip nemalonu) įvykius ir 
įsmenis, kurie suteršia lietuvio 
/ardą bei garbę ir tai jau būtų 
lyg ir moralinė bausmė. Jei žino 
kitataučiai, težino ir savieji.

Visa laimė, kad tokių nusikal
tėlių mūsų tarpe tikrai yra maža, 
bet nemalonu, kad panašūs įvy
kiai. nors ir kaip retai pasitaiky
tų, kaip ir kiekvienas bolgas dar
bas, visados žmonių atminty il
giau išsilaiko už geruosius ir ken
kia lietuviškiesiems interesams.



Pavergtoje tėvynėje

mykla. Brėžinius ir gamybos tech
nologiją paruošę įmonės kon
struktoriai vadovaujami Vytauto 
Didžiulio.. . * •

Kolchozų centruose per 5 pa
staruosius metus esą pastatyta 
18.000 namų, pareiškė Sniečkus 
savo kalboje kompartijos usva- 
žiavime Maskvoje, o apie 300.000 
Lietuvos kolūkių ir tarybinių 
ūkių darbininkų tebesą viekie- 
miuose. Iki septynmečio pabaigos 
jie tikįsi perkelti į centrus bent 
150.000 kiemų, kalbėjo Sniečkus, 
turbūt, nė pats netikėdamas tuo 
ką sako. Juk tokiam atvejy rei
kėtų kasmet perkelti bent po 25 
tūkstančius kiemų.

Kan. X Stankevičius, Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytojas, kaip rašo 
“Vienybė”, pats parašęs vienam 
savo pažįstamam, kad jis netru
kus atvyksiąs su vizitu Į JAV.

Rietavo žemės ūkio mokykla, 
dabar . vadinama technikumu, 
Įsteigta kunigaikščio Oginskio 
1859 m., atšventė 100 metų su
kaktį pr. m. gruodžio 29 d. .Da
bar tame technikume esą 232 
mokiniai. Direktorius yra G' Gon
tis.

Kompozit. Eduardas Balsys 
parašė naują lietuvišką baletą 
“Eglė žalčių karalienė”. Sausio 7 
d. jo “perklausa” įvyko kompo
zitorių sąjungoje Vilniuje. Jis 
būsiąs dar šiemet pastatytas Vil
niaus operos ir baleto teatro.

Pašto tarifai nuo sausio 1 d. 
Sovietų Sąj. sumažinti 40-45%. 
Laiškas, kurio pasiuntimas kaina
vo 1 rubli, dabar siunčiamas už 
60 kp., 50 gramų banderolė, ku
ri kainavo 1.90 rb., dabar kainuo
ja 1 rubli.

Kauno Politechnikos Instituto 
statybos fakulteto studentų 7 dip
lominiai darbai buvo pasiųsti Į 
visos Sov. Sąj. diplominių darbų 
konkursą, kurį ruošia Architek
tų Sąj., ir 6 iš jų apdovanoti pre
mijomis. Pirmoji premija pa
skirta Kazio Balėno projektui 
“Klaipėdos meisto pietinio rajo
no centras”', antroji premija pa
skirta Algiui Lečkui už projektą 
“Lietuvos) liaudies ūkio paroda”^ 
dvi trečiosios paskirtos Gučio 
Tyškaus ir Zigmo Daunoravičaus 
projektams “Jachtklubas prie 
Kauno jūros” ir “Kėdainių mies
to centras”. Paskatinamoji premi
ja paskirta J. Brazio projektui 
“Gyvenamasis namas su studijo-

KAM. MOKĖTI DAUGIAU?

$2 už valanda !
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.
WALDI’S DRIVING SCHOOL 
859 College St. Tel. LE. 2-5461

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

Pigiausi 
SIUNTINIAI 

į Lietuva į 
PRAMONĖS GAMINIAI — 

MAISTAS — VAISTAI 
Siuntiniai pristatomi per 3-4 sav. 

Janique Trading
Co. Ltd.

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

atras Vilniuje” apdovanotas gar
bės raštu.

Kuų- Eduardą Semašką, Gruz
džių kleboną, smarkiai puola 
‘Komjaunimo Tiesojė” Nr. 225 
A. Sidlauskas iš “Komunizmo ry
to” kolūkio. Esą, kun. Semaška 
1944 m. rudenį buvęs Deltuvos, 
paliai Ukmergę, klebonas. Pas jį 
atėjęs naktį partizanas Pakėnas 
ir įtraukęs j “Žaliojo velnio” bū
rio narius. O tuo vardu buvęs pa
sivadinęs Jonas Misiūnas. Su Pa- 
kėnu, esą, “jau seniai susidorojo 
liaudies ranka”.

Ukmergietė Stasė L, buvusi 
partizanų ryšininkė, papasakoju
si, kad 1945 m. pavasarį kun. Se
maška bažnyčioje priėmęs “Stik
lo” partizanų būrio narių prie: 
saiką tarnauti Dievui ir tėvynei. 
Tuo metu kun. Semaška žinojęs, 
kad 1945. II. 11. Širvintų vaisė. 
Sukinių kaime tas būrys buvęs 
nužudęs Praskovją Fiodorovą už 
tai, kad ji džiaugusis tarybų val
džios atkūrimu...

Kun. Semaška “žaliajam vel
niui’,’ padėjęs suorganizuoti net 
keletą ginkluotų partizanų būrių 
(Šidlauskas, žinoma, rašo “ban
ditų gaujų”).

Kan. J. Stankevičiaus pamoks
las. Viename laiške iš Kauno žmo
gus rašo: “Sekmadieni klausiau
si arkidiecezijos valdytojo ka
nauninko Stankevičiaus pamoks
lo, kuris padarė man dideli įspū
dį. Buvo toks turiningas, galingu 
žodžiu pasakytas, kad pilnutėlė 
katedra klausės, lyg žadą užtrau
kus. Net vaikučiai ir tie ramiai 
laikės. 60 klierikų, sėdėdami už 
grotų, kaip anais laikais, irgi 
klausės didžiai atsidėję. Pamoks
lininkas paskelbė sakysiąs seriją 
pamokslų apie 10 Dievo Įsakymų, 
o šis pamokslas esąs įžanginis. 
Vakare mišparus laikė kun. Žit
kus. Katedra, kaip ir visad, tokia 
pat”.

Zakristijoje esąs paveikslas, at
gabentas iš arkivyskupo rūmų, 
kuriame vaizduojamas bažnytinės 
metropolijos Įkūrimas.

Alizavos parapijos bažnyčia, 
kaip rašo ‘Vilny” ekskursantas 
D. G. Jusius, “ta pati vienutėlė 
stūkso nepajudinta, medinė, dar 
neseniai nudažyta gelsvai, šven
toriaus sienose stacijų koplytėlė
se skulptūrėlės dingę. Šventorius 
apšepęs, kitu pastatu daug din
gę”- " ‘ ‘ ■

Ieva Simonaitytė dabar rašanti 
savo atsiminimus. Ji gyvena Kau
ne, Dzūkų ir Dainavos gatvių 
kampe.

Kauno bažnyčios: “Naujojoje 
žaliojo kalno Prisikėlimo bažny
čioje yra Įkurta dirbtuvės, bet 
bokštas yra paliktas, koks buvęs 
ir labai didingai vakare atrodo. 
Labai gražiai atstatyta Kauno pi
lis; aplinkui iškastas griovys, 
kurs bus užtvindytas, kaip anais 
laikais, kai did. kunigaikščių Lie
tuvoj pilis buvo aktuali tvirtovė.

Tuščia yra šv. Trejybės ir Jėzu
itų bažnyčia. Vytauto bažnyčia 
veikia, šaričių neveikia. Įgulos 
bažnyčia irgi veikia. Dėdei, ma
nau, malonu, kad tas bažnyčias 
priminiau. Kiek jose yra medi
tuota, svajota, viltasi, verkta ir 
džiaugtasi per ilgus metus, net 
šimtmečius, tikinčiųjų, kurie ti
kėjime ir bažnyčioje yra ieškoję 
ir daugumas radę paguodą”. (Iš 
laiško iš Lietuvos).

Cvirkos muzėjus yra M. Šleže
vičiaus name Donelaičio gt. Kau
ne. ?

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

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

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

KURO ALYVA -ANGLYS
Paskambinkite dėl:

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

THE

COMPANY

2 2 2 1

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

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didėlis medžiagų

Hamiltono LSK Kovas šį šeštadienį;

KNIGHTS OF COLUMBUS NAUJOJE, MODERNIŠKOJE SALĖJE

RENGIA PIRMĄ I960 M; LINKSMĄ

ŠOKIŲ VAKARA
su sportinėm staigmenom, loterija ir itališka Benni Ferri muzika.

Pradžia 7 vai. 30 nrin. vak.

HAMILTON Out
Jau šį šeštadienį visas Hamil

tono jaunimas ir senimas renkasi 
Į pirmus šiais metais linksmus 
sportininkų šokius, kurie yra ren
giami Knights of Columbus salė
je, Main St. E. — Parkdale, neto
li kelių rato, vedančio i Niagara 
Falls ir Torontą. Salė yra naujai 
pastatyta ir labai modernška, o 
be to, rengėjams duodamas lai
kyti bufetas, tad ir sportininkai 
paruošė jau įvairių skanėstų, ku
riuos kiekvienas atsilankęs nesi
gailės paragavęs. O namo išsi
vežti negalima bus, tad Kovo 
sportininkai ir kviečia visus at
vykti ir paragauti tų skanėstų, 
išmėginti savo laimę loterijoje, 
linksmai pasišokti prie. Benni 
Ferri muzikos — vienu žodžiu — 
nuotaikingai praleisti šeštadienio 
vakarą pas sportininkus. Be abe
jo, nėra reikalo šio šeštadienio 
vakarą sėdėti namuose, kai links
ma ir smagu bus sportininkų va
kare! Plačiau šio pusi, skelbime.

K. B.
Nauji LN nariai. Pirmoji šių 

metų savaitė Lietuvių Namus pa- 
sutiko su keturiais naujais na
riais Įnešusiais $500.

Pirmiausia tai Gintautienė Ele
nytė, gyvenanti su savo penkia
mete dukrele Reginute, Įteikė 
$200. Kitas taurus pavyzdys, tai 
Venckevičių šeima iš Water
down, Ont. šeimos maitintojas p. 
Vytautas šimtinę buvo Įnešęs jau 
1957 m , o šiuo metu ir p. Venc- 
kevičienė iš savo sutaupų Įteikė 
$100 ir LN nariu įrašė vyriausią 
14 m. dukrelę Putonę, ta pačia 
proga užsakydama savo mažie- 
siems “Eglutę”. Venckevičių trys 
vaikai nešioja gražius tautinius : 
vardus — Putonė, Kastytis ir Jū
ratė. Gyvendami apie 15 mylių 
nuo Hamiltono, jie visdėlto ran
da galimybę atvežti savo vaikus, 
pasikeisdami su kaimynu p. Na- 
rušiu, šeštadieniais i lietuvišką 
mokyklą. Augindami tris savo 
vaikus, jie turi paėmę 3 svetimus: 
du lietuviukus ir vieną 3 m. ka
nadietę, kuri jau irgi gerai kal
ba lietuviškai, žodžiu, tai reto ap
sisprendimo lietuvybėje šeima.

Trečias šios savaitės LN narys 
— tai p. Mikelėnienė Vera iš 
Bothwell, Ont. Ji su šeima — 
trimis vaikais — gyvena tabako 
ūkyje, o jos vyras Jonas Mike
lėnas yra žinomas Hamiltone na
mų pardavėjas Kronas-Valevičius 
įstaigoje. Kalėdų metu, nuvykęs 
pas šeimą, jis ir LN atvežė lauk
tuvių — vieną šimtinę, kurią 

‘ įteikė jo žmona p. Vera.
J. Mikelėnas taip pat sutiko 

kandidatuoti i apyl. valdybą.
Ketvirtuoju nariu atėjo Bal

tuška Kazys iš Hespeler, Ont., 
kur jis turi gražų Hespeler Ho
tel. Šis miestelis mums pažįsta
mas, nes daugelis važiuojame į jo 
tekstilės fabrikus siuntiniams i 
Lietuvą medžiagų. Prie progos 
užsukime pas savąjį tautietį nu
plauti kelionės dulkes. K. Baltuš
ka Į Kanadą atvyko 1927 m. ir 
jau yra puikiai Įsikūręs.

Krosnims alyvą antrus metus 
per LN Fondą užsisakė gruodžio 
mėnesi L. Meškauskas, 54 Proc
ter Blvd., V. Leparskas, V. Kaz
lauskas ir A. ščiuka. Už juos NF 
gavo po $5, o išviso $20. Tautie
čiams už paramą LN nuoširdžiai 
dėkojame:

Albina ir Alfonsas Pilipavičiai, 
mūsų kolonijos dideli veikėjai 
žiemos atostogas nuo gruodžio 18 
iki sausio 7 d. praleido Florido
je. Važiavo su savo mašina pada
rydami per 4.900 mylių kelio.

Užsakykime savo vaikams “Eg
lutę”, o patys sau kitus lietuvis- 
viškus laikraščius. Galima užsi
sakyti kiekvieną sekmadienį po 
11 vai. pamaldų parapijos salėje 
pas St. Bakšį arba telefonu JA. 
9-4662. Pinigai nesvarbu — ati
duosite, kada - norėsite. Užtenka 
tik pasukti telefonu ar tarti žo
dį St. Bakšiui ir norimas laikraš
tis tuojau pradės jus lankyti.

Sk. St.
BANKELIS “TALKA” 
PERŽENGĖ $200.000- 
KAPITALĄ
Prieš penkis metus Įkurtas ko

operatinis bankelis ‘Talka” už
baigdamas 1959 m. peržengė 
$200.600 kapitalo ribą — gruo
džio 31 d. balansas parodė $215. 
753,84. Narių indėliai - Šerai pa
siekė $204.829,29, o. išduotos pa
skolos $164.695,44. Šios balanso 
pozicijos buvo svarstomos pirma
me šių metų bankelio valdybos 
posėdyje pasidžiaugiant beveik 
šimtaprocentiniu metiniu banke
lio paaugimu. Kitos smulkios ba
lanso pozicijos bei pajamų išlai
dų apyskaita bus pateikta visuo,- 
tiniam narių susirinkimui, kuris 
Įvyks 1960 m. vasario 6 d., šeš
tadieni, 5 vai. p.p. parapijos sa
lėje, 58 Dundurn St. N. Iš anks
to kviečiami nariai gausiai da
lyvauti šiam svarbiam koopera
tinės kredito Įstaigos susirinki
me, nes čia bus svarstomi visų na
rių bendri reikalai: išklausyti ir 
priimti valdomųjų organų prane
šimai, paskirtomis grynas pel
nas, kurio susidaro virš $8.000, 
priimama kitiems metams sąma
ta, darenkami valdybos, kredito 
komiteto ir revizijos komisijos 
nariai. Tai svarbūs ir nariams ak
tualūs klausimai, kurių išsprendi
mas kiekvieną asmeniškai palie
čia, pvz. dividendo procento už 
šėrus nustatymas, kuri nuspren
džia patys nariai šiame susirinki
me. Susirinkimo metu nariai bus

HLSK KOVAS.

Lietuviai pasaulyje

IfnaUsos, vicep. dr. A. ceičys, se- 
||kret: dr. A. Čepulis, iždin. dr. J.

s ir narys dr. J. Stan- 

i Balūtienė, ministėrio B.

pavaišinti kava; sumuštiniais ir 
minkštais gėrimais, nes norima 
šiek tiek ypatingiau atžymėti ban- 
kelio penkių metų įkūrimo sukak
tį visiems nariams pabendrau
jant kooperatinėje dvasioje.

šiame valdybos posėdyje buvo 
darbingai svarstyta visa eilė 
klausimų, kurių dalis bus pateik
ta visuotiniam susirinkimui. Kre
dito komitetas per gruodžio mėn; 
leido išduoti naujų paskolų $17. 
954,94. Paskirti $35.000 i pirmų
jų morgičių fondą, todėl nariai 
reikalingi šios paskolos prašomi 
kreiptis į bankelį, šios paskolos 
išduodamos iš 7%, nors kitur jau 
pradedama imti 7,5% arba net 
8%. Kadangi šiam fondui skirta 
ne- taip didelė suma, todėl pavė
lavusiems teks ilgiau palaukti. 
Ašmeninės paskolos iš 10% nor
maliai išduodamos visiems narių 
reikalams patenkinti. Todėl kam 
reikalinga didesnė arba mažesnė 
sumą pinigų kokiems pirkimams 
atlikti ir neužtenka savų pinigų 
arba perkama Į skolą, kur tenka 
sumokėti žymiai didesnis procen
tas, tegu nedvejodamas kreipia
si i savo kooperatinį bankelį, ku
riame greitai ir patogiai bus su
tvarkytas paskolos klausimas.

Kalėdinės eglutės proga šešta
dienio mokyklai buvo paskirta 
auka $30. Taip pat atspausdinti 
lietuviško kalendoriai, kurie vi
siems nariams buvo išsiuntinėti 
gruodžio mėn. Jei kas būtų dėl 
šventinio pašto apkrovimo nega
vęs, prašomi kreiptis darbo die
nomis i bankeli.

Taip pat nustatytas šiems me
tams nariams, kurie laiko pinigus 
depositų sąskaitoje^ pastovūs 3%, 
kurie bus priskaitomi du kartus 
metuose, birželio 30 ir gruodžio 
31 d. .Nariams, kurie laiko pini
gus šėrų sąskaitoje dividendo pro
centą nustato visuotinis narių 
susirinkimas, kuris iki šiol buvo 
išmokamas nemažesnis kaip 4,5 
%. Valdyba yra numačiusi reko
menduoti visuotiniam susirinki
mui ir už praeitus metus priskai- 
tyti Šerams dividendo 4,5%. Nau
jų narių gruodžio mėn. Įstojo 7, 
kurie įnešė $21.000 šėrų kapita
lo. Metai baigti turint 389 narius, 
15 depositorių ir 145 skolininkus.

SAUSIO 23 DIENĄ, Ukrainiečiu salėje, 175 Niagara Street; 
ST. CATHARINES, Ont=, Įvyks

SLA 278 k. 5-kių metų ir Klaipėdos kr. 
atvadavimo 36 m. sukakties minėjimas.

SLA vardu kalbės iš Toronto J. Strazdas.
Klaipėdos krašto: Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos atstovas iš Toronto.
Programą išpildys operos solistas A. PAULIONIS, V. PAULI0- 
NIENĖ ir jaunieji menininkai. Gros puikus orkestras, turtingas 
bufetas su minkštais ir kietais gėrimais. Pradžia 7 vai. vak. 

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.
, » Kuopos Valdyba.

LONDON, Ont.

dvi dukrelės.

Juozas Mieliulis ir Jonas Pilipaus- 
kas. Susirinkimus nutarta daryti 
kas mėnesį su programa ir disku
sijomis. Naują valdybą sąjungos 
sudaro: pirm. VI. Vaitiekūnas, 
sekr. Jonas Pilipaitis, kasin. VI. 
Vijeikis.

Sąjungos narių apžvalginė pa
roda numatoma atidaryti gegužės 
5 d. Jaunimo namuose.

D. Britanija
Tarptautiniame koncerte, kurį 

ruošią Pabėgėlių koordinacinis 
komitetas sausio 24 d. Londono 
Royal Albert Hall, iš lietuvių 
programoje dalyvaus Londono 
Liet, Choras, vadovaujamas V. 
Mamaičio ir Bradfordo liet, skau
tų tautinių šokių.grupė, vadov. p. 
Bružinskienės. Programoje taip 
pat dalyvaują gudų, estų, latvių, 
lenkų, jugoslavų ir ukrainiečių 
meniniai vienetai. Į koncertą at
vykti pasižadėjo ir Kento kuni
gaikštienė. -t

Į Eucharistini kongresą, kuris 
įvyks šlm. liepos-rugpiūčio mėn. 
Muenchene, kun. P. Dauknys or
ganizuoja Anglijos lietuvių eks
kursiją. Ji truks 5 d. Tris dienas 
ekskursantai praleis pačiame kon
grese, o dvi dienas kelionėje ten 
ir atgal. Kelionė kainuos apie 12 
svarų, neįskaitant maisto ir nak
vynės.

Prancūzija
Buv. diplomatai A. Liutkus ir 

pulk. Lanskoronskis yra Įsikūrę 
Prancūzijos Rivieroje. A. Liutkus 
gyvena savo viloje “Villa Ameri
ca” ir užsiima daile. Pas ji taip

Kazfihietb bažnyčios Forest 
Lawn-kapinėse.

Ji 1940 m. buvo atvykusi su 
dukra Ada į Lietuvą, kur dukra 
ištekėjo už Viktoro Rozenblato. 

thant bolševikams jie spė
jo pabėgti į Švediją, o M. Balu- 
tienė pas juos vėliau nuvyko iš 
Berlyno. Po karo ji su dukros 
šeima persikėlė į Kanadą, į To
rontą, iš kur prieš trejetą metų 
išvyko į JAV ir apsigyveno Los 
Angeles.

Sudaryta Korp! Neo Lituania 
filisetrių Sąj. laikinoji valdyba: 
pirm. Ant: Diržys, sekr. Ant. So- 
daitis, ižd. Br. Nemickas. Į Sąjun
gą norima suburti ir visų kitų 
Lietuvoje veikusių tautininkų 
akademinių korporacijų buvu
sius narius: Filiae Lituūnie, Jau
noji Lietuva, Hercus Mbilte, Ger 
ležinis Vilkas ir Viltis. 'j 

Liūtas Grinius, velionio buv. 
prezidehto dr. K. Griniaus sū
nus, gyvena Arlington, Calif., 
kur kaip inžinierius dirba lėktu
vų pramonėje. Jis su žmona augi
na dūkręlę.

Ifiž. Br. ir Antanina Budginai 
iš kelionės po Europą jau grižo Į 
Santa Monica, Calif. Kelionėje iš
buvo daugiau dviejų mėnesių.

B. Armoniėnė apie naujus me
tus pranešė vyrui i Clevelandą te
legrama iš Pasvalio, kad ji esanti 
gavusi formuliarus sau ir sūnui 
Juozui išvažiavimo leidimui gauti.

Dr. Kazys Ambrozaitis, veiklus 
visuomenininkas, dirbęs Clevelan 
do ligoninėje, išvyko dirbti Į Ga- pat gyvena dail. A. Veščiūhas.

OTTAWA Ont
Nauja apylinkės vaidyba. Lap

kričio 29 d., 1959 m., išrinkta 
nauja apyl. valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. — inž. J; Da
nys, sekret. — inž. Vyt. Trečio
kas, ižd: — inž. Gintautas Mita- 
talas. Pirmininko adresas: inž. J. 
V. Danys, 1681 Ainsley Dr., Ot
tawa- 3, ,Oht. Tel. PA. .2-0704. .
- Naujų Metų sutikimas Įvyko 
Broniaus ir L. Zabulionių bute. 
Tai jau ne pirmas kartas, kad pp. 
Zabulioniai mielai leidžia pasi
naudoti jų patalpomis Įvairiems 
lietuviškiems parengimams. Sve
čių tarpe matėsi prof. Ant; Pa
plauskas su žmona ir kun. Vikt. 
Skilandžiūnas.

Petras ir Antanina Jagminai 
nusipirko labai gražų ūkį prie pat 
Kemptville, Ont., maždaug 50 
mylių nuo Otavos. Visai neseniai 
pp. Jagminai susilaukė ketvirto 
sūnaus.
. Kun. Vikt. Skilandžiūnas buvo 
nuvykęs prieš Naujus Metus Į

Pembroke, Ont., kur vietos lietu
viams buvo surengta susikaupimo 
valandėlė ir atlaikytos pamaldos 
vietos katedroje. Daugelis atliko 
išpažinti ir priėmė šv, Komuniją.

Danguolė; ir Rima Bašūnaitės 
iš Pembroke, Ont., dabar gyvena 
Otavoje ir labai sėkmingai mo
kytojauja vietos katalikiškose mo
kyklose^;

Dr. J. Kubilius su žmona at
šventė 25 metų vedybinio gyve
nimo sidabrinę sukakti. Jų duk
ra Vida studijuoja jau paskuti
nius metus chemiją Otavos uni
versitete ir aktyviai reiškiasi lie
tuviškame studentijos gyvenime.

Birutė Žilinskaitė, baigusi Im- 
maculata High School Otavoje, 
Įstojo i Sisters of St. Joseph vie
nuolyną Peterborough, Ont. Ji 
visuomet mielai pagrodavo vargo
nais lietuviškose pamaldose. Vi
sa lietuvių kolonija linki Biru
tei gausios Dievo palaimos nau
jame pašaukime. Kor. *

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiat
20 KING ST. £., HAMILTON 

TcMomI: 
Ištaiso* JA. 7-5575 
Namų FU. 3-8928

šokių sezono atidarymas. “Kur 
mes I960 m. pirmą sykį susitik
sime ir linksmai praleisime va
karą?” — klausia ne vienas Lon
donan naujai atvykęs. Beveik 
kiekvienas iš seniau čia gyvenan
čiųjų atsakys: “žinoma, tik apyl. 
vaidybos rengiamame šokių va
kare”. O tai Įvyks sausio 3*0 d., 
šeštadieni, gražiojoj Odd Fellows 
Temple * salėje, svarbiausioje 
Londono m. gatvėje — plento 
Nr. 2 tęsinyje, 555 Dundas St., 
prie William St. (greta benzino 
stoties “Rent-a-car”). Pradžia 7 
vai. 30 min. vak. Veiks loterija ir 
bufetas su visų rūšių gėrimais. 
Toje pačioje salėje bus galima 
šokti, stebėti šokančius ir atsi
gaivinti vėsiu alučiu ar susišil- 
dyti kuo nors stipresniu. Norin
tieji daugiau paremti rengėjų 
pastangas prašomi, atnešti fantų 
loterijai. Vakaro pelnas skiria
mas fondui, kurio dėka palaips
niui bus Įgyjami tautiniai drabu
žiai taut, šokių šokėjams. Argi 
nėra malonu stebėti mūsų jauni-

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka-
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% 

turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
rvAnm/N antradieDiftis ir penktadieniais 8 -8 vai. vakaro, Minden

St. E., not. A. Liudžiaas įstaigoj II augktė, tel JA. 7-5575. 
• 2 vai. popiet, parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St N.

Building, 20 K 
Sekmadieniais

mą, pasidabinusį puošniais tauti
niais drabužiais ir grakščiai-su
kantį Kubilą ar Malūną?! It pa
čiam jaunimui daug smagiau da- 
lyavuti tokiame ivenete, kuris tu
ri gražius tautinius drabužius. To 
fondo lėšomis Įgyti rūbai bus 
Bendruomenės nuosavybė. Jie 
bus nuolatinėje Bendf. valdybos 
ir taut, šokių vadovybės priežiū
roje. Taigi vienu atėjimu — dvi
gubas laimėjimas: pačiam malo
numas ir lietuviško reikalo pa* 
rėmimas! Reikia manyti, kad po 
ketvirčio metų pertraukos įvyks
tantis vakaras susilauks tiek pat 
svečių, kiek ir trys paskutinieji 
pasilinksminimai. Be to, čia bus 
gera proga susipažinti su naujai’ 
Londone apsigyvenusiais lietu
viais. šį kartą tikimės sulaukti 
ir tabako augintojų; nebeturinčių 
‘degančių” darbų. Taip pat -— ne 
pusę, bet visą Sarai jos lietuvių 
apylinkę ir kitus mūsų prietelius 
iš Woodstocko, Ingersollio, Ayl-. 
merio, Rodney ir kitur, žinoma, 
ir daug daug naujų svečių. Mūsų 
šūkis ir toliau lieka tas patai vi
si nuo Detroito ligi Toronto susi
tinka ... Londone! x D. ė;

Kas naujo Delhi-TilIsonburgo apylinkėj
šv. Kazimiero iletuvių parapi

ja auga ir stiprėja. Pamaldose 
žmonės lankosi gausiai, parapijos 
reikalams aukoja duosniai. Kol 
kas pamaldos laikomos Courtlan- 
do vengrų bažnyčioje. Savoji Del
hi bažnyčia reikalinga pertvarky
mo — suolų, dekoravimo, kitų 
reikmenų. Per trumpą laiką baž
nyčiai ir klebonijai įsigyti fondui 
stiaUkbje virš $3.000.

X; Y. šeima $500; M; E Tui* 
nylos $300, Stasys AugUstinavi- 
čius sn. $200, Albertas Augusti- 
naviČius $200, M. D. Baltuliai 
$200, Petras-Augaitis $150, Sta
sys Aūgustinavičius jn. $150.

PO $100 aukojo: Br. Povilaitis, 
Br. Dirsė, M. Grincevičius, D. 
šiurtta, Ben? Stonkus, M. Norkus 
-Br. Krasauskas-, Ad. Trečiokas, 
F. Klimavičius; Ona Ceplienė, 
Br. GudiiisKas.

Bon. Guoga $50, Alf. Kairys 
$50, Stella Rbsetlberg $25, J. Da- 
dutka $20, Ign. Sams $10. Trys^ 
šimtai pažadėti.

Linksmas vaidinimas - vakaras

veikia labai gražiai, vadovauja
mas energingos valdybos. Į posė-'' 
džius valdybos narės nuvyksta 20 
ir daugiau mylių. Skyrius tik ką 
išsiuntė 9 siuntinius Suvalkų tri
kampio lietuviams. Narių susirin
kimas Įvyko sausio 17 d. tuoj 
po pamaldų savo bažnyčios salė
je. Tai; buvo pirmas savo salės 
panaudojimas: t

Kainos už tabaką šiais metais 
neblogos. Už geros rūšies svarą 
moka virš 60 et. Gaila, kad jo 
dali sunaikino šalnos, ledai, o 
VI. Vindašiui jis sudegė gaisre. 
Užuojauta nukentėjusiai šeimai.

Simeoe ligoninėje serga J Ka
zakevičius. . Linkime; greit pa
sveikti. ' •

Kleb. kun. dr. J. Gutauskas gy
vena 663 Peel Ave:, Delhi, Ont. 
Telef. 853W. Kor.

Rengia vietos KLK Moterų D-jos 
skyrius. Vaidina Toronto “Siety-

WINDSOR, Ont.
Ilgai tylėjęs Windsoro bend

ruomenės choras, vadovaujamas 
J. Sodaičio, šv. Kalėdų ir Naujų
jų Metų proga pasirodė sū nau
ju repertuaru. Windšoriečiąi bu
vo nustebinti gražiu giedojimu ir 
džiaugiasi, kad ir ateityje choras 
pagiedos bažnyčioje. .

Windsorietis.
mas, loterija ir kiti malonumai. 
Latikiama visų apylinkės lietuvių

rapijųJ

Otava. — Netoli nuo čia pra
dėtos statybos giliai kalnuose pa*

nebūtų sunaikintos ir atominių 
bombų.

Mieliems

NASTUTEI IR JUOZUI KISIELIAMS,

Otava. 1959 m. pirmaisiais 
9 mėnesiais Kanados prekybinis 
balansas rodė $426.00.000 defi
cito. Mokamasis gi balansas rodė 
$693.000.0q0 deficito. , (

Otava. 
9

rodė



šiuo klausimu jau buvo trupu
tį rašyta kalbant apie dabartinę 
knygos padėtį tremtyje. Buvo 
prieita išvados, kad dabartinis
knygos platinimas nėra visai tin^ 
karnas. Čia norima pasisakyti kas 
reikėtų daryti, kad jis būtų efėk- 

• tingesnis, turėtų geresnį pasise
kimą.

Duodame kaikurių šio pasitari- 
\ mo dalyvių pasisakymus. . ,

Platintojams reikia duoti ne
daugiau 20% komiso. Jei rašy
tojas rašo iš pasišventimo, dažną! 
visai negaudamas hAroraro, arba 
gaudamas labai kuklų, jei leidyk
los mažai uždirba arba kartais ir 
savo prideda tai ir platintojams 
reikėtų atsisakyti keietos nuo
šimčių* bendro lietuvybės reikalo^ 
labui.* Jei platintojai nenorėtų 
už mažesnį nuošimtį platinti — 
nebijokite yra daug senesnių 
žmonių, kurie ir už mažesnį nuo
šimtį platins. Manyčiau, kad kny
gų platinimą reikėtų pavesti Liet. 
Bendruomenei. Tai galėtų atlikti 
vienas valdybos narys. Kai priva
čiai platinama, tai priklauso nuo 
platintojo ūpo, o Bendruomenė 
jau jaustų pareigą.

(Skaitytojas).
‘ Siųsti patikėtiems knygos mė
gėjams knygos turinio aprašymą, 
ar net pačią knygą, suprantama 
naudojant ir senuosius knygos 
platinimo būdus. (Anis Rūkas).

Surinkti kuo daugiausia adresų 
ir jiems pasiųsti po knygą; pride
dant laiškutį, kad už knygą atsi
skaitytų arba ją grąžintų. Su
prantama vienas kitas neatsi- 
skaitys, bet tai bus lyg ir nuošim
tis knygos platintojams. Be to, 
ir platintojai ne visuomet atsi
skaito. (S; Pr.).

Kad taip pavyktų išpropaguoti 
idėją per lietuvišką spaudą — 
švenčių ir kitomis progomis duoti 
dovanomis lietuvišką knygą. Kiek 
pinigų išmetame perkant dova
noms visokius niekučius, kaip 
dažnai gauname ir duodame kas 
nereikalinga, kas neatitinka ga
vėjo skoniui. Tuo tarpu gaudami, 
ar dovanodami lietuvišką knygą 
visada pataikysime. Tai būtų

Mūsų-vakarėlių ir kitų pobūvių 
toetu dažnai daromos loterijos, 
kur išlošiams visokie niekučiai, 
tuo tarpu knygos labai retai pa
sitaiko. Panašių loterijų rengėjai 
turėtų daugiau leisti lietuviškų 
knygų.:, (Nr. 15).

Knygos platinimas nėra cent
ralizuotas. Daugumas leidyklų 
B tik savo leistas knygas, 

nas prie bažnyčių kioskų 
tik katalikiškas knygas. 

Neretai atsitinka, kad skaityto
jas norėdamas įsigyti kokią knygą 
turi daug sugaišti laiko susirašinė 
jant, kol sūranda kur tokią knygą 
gauti. Ar nebūtų gerai Įsteigti 
tokį, knygų platinimo centrą, kur 
būtų galima gauti visas lietuviš
kas knygšs? Toks centras nebū
tinai turėtų turėti pas save visas 
lietuviškas knygas, gal užtektų 
tik žinoti kur knygos yra. Gavęs 
prašymą kokios nors knygos, jis 
galėtų parašyti, kad tą norimą 
knygą išsiųstų, o jis atsiskaitytų 
stt prašytoju ir knygos^-leidėju. 
Tuo būdu būtų' sutaupyta daug 
laiko ir išplatinta knygų.

Toks centras galėtų leisti, nors 
ir rečiau, žymesnių knygų aprašy
mus su trumpai atpasakotu turi
niu,gal ir svarbesnėmis recenzi
jomis ir tokius knygų populiari- 
zatorius plačiau paskleisti.

(P. Enskaitis).
Knygos tiražas krito gal dau

giau negu pusiau. . Uętuviai, pra
turtėję materialiai, mažiau krei
pia dėmesio i lietuvišką kultūrą. 
Išrašyti knygai jis neranda laiko 
ir neprisirengia, šiandien retas 
atsitikimas, kad sk&įtytojas ieško
tų knygos. Tad, jei skaitytojas 
neieško knygos, tai turėtų knyga 
ieškoti skaitytojo. Pagarbos ver
ti tie knygnešiai, kurie knygą ne
ša į namus, ten ją pasiūlydami. 
Daugiau tokių knygnešių!”

(J. Matulionis. Iš kalbos lite
ratūros popietėje Hamiltone).

Moksleiviu ateitininkų suvažiavimas Čikagoje

Vatikano pašto išleisti šv. Ka
zimiero ženklai “Tž” jau buvo iš
spausdinti pereitų metų paskuti
niame. nr. Spausdiname juos dar 
kartą kartu su dail. V, K. Jonyno 
projekto nuotrauka, daryto V? 
Maželio. Kaip matome, ženklas iš- 
tikrųjų išleistas ne visai toks, 
koks dail. Jonyno buvo paruoštas; 
Parašas “Poste Vaticane” iš šono 
nukeltas apačion. Paties šv. Ka
zimiero1 galva sumažinta ir rate 
kilstelėta augštyn, o tuo būdu pa
sirodę pečiai padengti hermelinu. 
Jonyno projekte parašas “Prima- 
rius-Lithuaniae Patronus”, kuris 
užleido vietą parašui “Poste Va
ticane”, nukeltas Į šv. Kazimiero 
galvą supantį ratą ir sujungtas su 
žodžiu S. Casimirus; o ten Jony
no sutalpintos datos iškeltos ženk
lo viršun ir parašytos ne romėniš
kais, bet arabiškais skaitmenimis.

Pakeitimai, kaip matome, pa
daryti ryšy su Įrašų vietų pakeiti
mu. Dėl to pasikeitė ir ženkle 
vaizduojamų dalykų proporcijos, 
kas ypatingai atsiliepė Į katedros 
kairį šoną, atgręžtą i šv. Kazimie
rą supantį ratą. Nors ir dapiešta 
viena kolona, tačiau ten liko tuš
tuma, kurioje galėjo iškilti ir pa
ties šv. Kazimiero koplyčios bruo
žai. Kitkas atrodo taip, kaip Jo
nyno projekte, tik jo buvo nu
matytos trys spalvos, o išspaus
dinta viena spalva, matyt dėl to, 
kad pigiau. Jonyno projekte ra
tas su įrašu apie šv. Kazimiero 
galvą turėjo būti auksiniai gelto
nos spalvos, kas sudaro aureolės 
įspūdį, fonas ramiai mėlynas, o 
pats portretas, įrašas “Poste Va
ticane”, pilies ir katedros pieši
niai — pilkšvai juodi.

Kodėl visi šitie pakeitimai pa
daryti be autoriaus žinios ir ar 
dail. Jonyno projektas buvo daro
mas pagal iš Vatikano pašto gau
tus nurodymus, niekas iki šiol nė
ra paaiškinęs. Reikia laukti, kad 
paaiškins tie žmonės, kurie tą rei
kalą tvarkė Romoje. Gera būtų 
išgirsti apie visus rūpesčius tuo 
ženklu bei jo paruošimo eigą.

Viešai berods dar nebuvo 
skelbta, kad to ženklo išleidimu 
buvo pradėta rūpintis dar jubi- 
lėjiniais. šv. Kazimiero metais — 
1958. Pagaliau buvo išgautas Va
tikano pašto sutikimas, o netru
kus buvo paruoštas ir ženklo pro
jektas. Jį pąruošė Vatikano pašto

Dail V^. Jonyno projektas
............

Vatikano' išspausdinti ženklai

Vinco Krėvės vardo literatūrinė 
premija paskirta Mariui Katiliskiui 
už "Išėjusiems negrįžti"

Vinco Krėvės vardo literatūri
nės premijos (3509), skiriamos 
kas antri metai Lietuvių Akade
minio sambūrio Montrealyje, Ka
nadoje, jury komisija (I. Gražytė, 
M. Jonynienė, R. Siniūtė, J. Kar
delis ir H. Nagys) 1960 m. sausio 
mėn. 8 dienos posėdyje nutarė 
balsų dauguma skirti premiją 
Marfui Katiliškiui už jo novelinį 
romaną “Išėjusiems negrįžti”. ,

Komisijos galutiniam balsavi
me trys jury komisijos nariai pa
sisakė už M. Katiliškio knygą, du 
— už A. Nykos-Niliūno poezijos 
rinkini “Balandžio vigilija”. Pa
siūlytos ir svarstytos dar buvo 
dvi knygos: K. Ostrausko “Kana
rėlė” (drama) ir Antano Škėmos 
romanas ‘Balta drobulė”.

Ši premija paskirta už 1957-58 
metais išėjusius — ir nepremi
juotus— grožinės literatūros kū
rinius. Dėlei techniškų (ir finan
sinių) sunkumų, ši premija (vie
ton 1959 metų pavasario) bus 
įteikta 1960 metu sausio mėnesio 

ženklų nuolatinė gamintoja daili
ninkė lenkė. Kadangi įrašas, kad 
šv. Kazimieras yra Lietuvos pir
masis globėjas, buvo ir tame pro
jekte, tai kaikurie tuo rūpinęsi 
lietuviai kunigai buvo sutikę pa
sitenkinti tuo projektu ir bijoda
mi, kad nesutrukdytų kaip nors 
įsikišęjenkai, prašė kuo greičiau 
tuos ženklus išspausdinti. Berods 
tik kun. Mincevičius, kaip Italijos 
Liet. B-nės pirmininkas, pareiš
kė protestą prieš nelietuvio dai
lininko projektą ir pareikalavo 
spausdinimą atidėti, paprašė ženk 
lo projektą paruošti dail. V. K. 
Jonyną. Dabar mes turime pasiro
džiusius ženklus, kurie iškelia 
daug klaustukų. Kas nors iš lie
tuvių, be abejonės, žino, kodėl 
taip padaryta ir kodėl skubintas!, 
kad dėl pakeitimų net autoriaus 
neatsiklausta. Ar vėl buvo bijo
masi kokių kliūčių? Atrodo, kad 
lietuviškoji visuomenė paaiškini
mų turi teisės laukti.

Varšuva. — Sovietų Sąjungos 
augštosiose mokyklose studijuo
ja tik 327 studentai lenkai. Jų 
tarpe yra 67 ten siekią laipsnių. 
1959 m. Įstojusių yra 50.

23 dieną Montrealyje. Tačiau LA 
Sambūris yra tvirtai pasiryžęs 
mūsų didžiojo prozaiko vardo li
teratūrinės premijos tradiciją 
tęsti toliau. Tokiu būdu sekanti 
Vinco Krėvės vardo literatūrinė 
premija (už 1959 ir 1960 metais 
išleistus grožinės literatūros kū
rinius) bus skiriama ir Įteikta 
1961 metų pavasari.

Kaip žinia, šioji Vinco Krėvės 
vardo literatūrinė premija yra 
trečioji. Pirmą kartą ji buvo pa
skirta Jonui Aisčiui, gi antrąjį 
kartą — Jonui Mekui.

Pažymėtina,- kad anksčiau pa
minėtoje jury komisijoje dalyva
vo dvi mūsų jauniausių akademi
kų atstovės: Ilona Gražytė, bai
gianti ruošti literatūros doktora
tą Montrealio universitete ir Re
gina Siniūtė, baigianti egzaminus 
literatūros diplomui (MA). Moni
ka Jonynienė, diplomuota litua
nistė, baigusi studijas 1943 me
tais Vilniaus universitete.

Liet. AS Montrealyje.

KULTŪROS IR 
KNYGŲ 
PASAULYJE

“Draugo” romano konkursui 
gauta 11 rankraščių. Sprendėjų 
komisija premijuojamąjį atrinks 
dar sausio pabaigoje. Premijos 
įteikimas Įvyks vasario 7 d.

Premijos mecenatas neskelbia
mas.

Ohio liet, gydytojų draugija ir 
šiemet paskyrė $1.000 lietuviš
kiems reikalams. Ji gruodžio 29 
d. įteikta JAV LB pirmininkui 
St. Barzdukui ir skiriama elemen
toriui išleisti.

Liet. Kat. Mokslų Akademija, 
kurios centras yra Romoje, turi 
94 narius. Daugiausia jų yra JAV 
— 52, Italijoje 24, Vokietijoje 6, 
Kanadoje 4, Šveicarijoje 3, Pran
cūzijoje 2 ir po 1 Australijoje, 
Austrijoje ir Urugvajuje. Nariai 
yra trijų rūšių: nariai mokslinin
kai,. nariai mokslo mėgėjai ir na
riai rėmėjai. Nariai, išskyrus na
rius mokslininkus, moka po $5 
metinio mokesčio.

Antrasis LKMA narių moksli
ninkų ir mokslo mėgėjų suvažia
vimas rengiamas 1961 m. Čikago
je. Suvažiavimui parinkta tėma: 
“Krikščioniškosios kultūros padė
tis ir uždaviniai dabartiniame am
žiuje”. Suvažiavimą organizuoti 
yra pavesta Čikagos LKMA židi
niui.

Muz. Br. Budriūnas, kuris va
dovauja Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos chorui, pradėjo 
dirbti taip pat kaip miesto Bu
reau of Mu$ic vienas iš dirigentų. 
Jis' vadovauja naujai susidariu
siam latvių chorui.

Rapolas Skipitis rašo savo atsi-; 
minimus. Jų būsią viso 4 tomai. 
Pirmieji du tomai spaudai būsią 
paruošti jau ateinanti pavasarį.

Elenos Otrembskienės ir Jono 
Otrembskio paruošti “Lietuviški 
tekstai” išleisti Varšuvoje. Teks
tai yra kirčiuoti ir skiriami stu
dijuojantiems kalbotyrą. Leidinys 
turi 84 psl. Išspausdinta liaudies 
dainų, patarlių, mįslių ir atskirų 
autorių ištraukų:' Vienožinskio, 
Donelaičio, Baranausko, Mairo
nio, Janonio, Binkio, Vaičiūno, 
Biliūno, Vienuolio, Cvirkos ir 
Putino-Mykolaičio.

Kalendorių 1960 m., kasdien 
nuplėšiamą, " su lietuviškais ir

šventųjų vardais, o 
lio pusėje su pūsis 
leido 1tfdos J , 
Dolerio kraštuose jo kaina $1

TELEVIZIJOJE
Sausio 31 d. 10.30 vai. ryto, 

Niagara ;Falls ir St. Catharines; 
Oht., meno mėgėjų,^-upės “Gin
taras”, globojamos Tėvo Barnabo * 
Mikalausko, OFM, vadovaujamos 
Z: Ulbinienės ir muzikinio paruo
šimo Ritos Ulttnaitės, jaunės šo
kėjos Lionė Bušauskaitė, Vijpte- 
ta Liangaitė, Dalė Siarblytė, Irę* 
na Čeporytė, Vijoteta Grigaitė, 
Aldona Grunytė, Birutė Bbgušy- 
tė ir Regina Bušauskaitė šoks te
levizijoje per channel r4r Buffalo, 
Unele Jerry

Pasjsąkoi^nuošaikų

Neseniai Detroito Tarptautinia
me Institute. Almaus Meno Galė- 
rija buvo suruošus! vos 5 vai. už
trukusią mūsų' dailininkų paro
dą. Joje buvo išstatyti T5.’ Valiaus; 
R-; Viesulo. V: K Jonyno, K. Žo- 

jai mažiau ar daugiau atstovauja- 
moderniojo meno kryptį, bet rei
kėtų pridurti,nuosaikaus htodėr- 
nizmo. DetroitiėČiai nemažu dė
mesiu sutiko (lankytojų buvo virš 
250) mūsų i menininkų - kūrybą ir 
per trumpą laiką įsigijo virš 10 
litografijų. Didelio pasisekimo su
silaukė R» Viesulo litografijų

Redakcijaiprisiųsta
Stepas Zobarskas, Selected Li

thuanian Short Storiės,- Edited 
by..., Introduction by Charles 
Angoff, Voyages Press,- New 
York, 1959, 264 psi., Aplankas P. 
Osmolskio. Kieti viršeliai. Kai
na $5.

Stasius Bfidavas, Rūsti siena, 
apysaka. Išleido spaudos b-vė 
Rūta, Hamilton; Ont., 1959 nr. 
Viršelį piešė dail. T. Valius,-194 
psl. Kaina §1.40.

Lux Christi, 1959 m. gruodis, 
Nr. 4-33,- 124 psl.

Turinys: Vysk. V. Brizgys — 
šių dienų amžinųjų principų švie
soje. Pamokslai kun. H. Bajer- 
čiaus— nuo Kalėdų iki Verbų 
sekmadienio. Tėv. Kęstutis But
kus, OFM, — Išganymas Kryžiaus 
kelyje. Knygos. Kronika.

kuopose, netinkamas programų 
paruošimas, neskaitymas aplink
raščių. Kilo gyvos diskusijos;‘ku
riose buvo nutarta įvesti bendrą 
maldą, Įvesti taškų sistemą kuo
pose narių veiklumui atžymėti, 
daugiau kreipti dėmesio i susi
rinkimų programų paruošimą ir 
planuoti daugiau į ateitį. Atsto
vai mėgins Įgyvendinti šias mintis 
savų kuopų veikloje.

7*30 val. vak. Įvyko susipažini
mo vakaras, kuriame visi sma
giai pašokome ir linksmai padai
navome iki 10.30.

Antrą dieną po šv. Mišių ir 
bendrų pusryčių vyko atstovų 
pranešimai iš savųjų kuopų veik
los. Toronto kuopos pranešimą 
padarė valdybos pirmininkas R. 
Burdulis. Kadangi visos kuopos

1959 m. gruodžio 27 d. Čikago
je Jaunimo Centre (tėvų jėzuitų 
pastatuose) prasidėjo moksleivių 
at-kų suvažiavimas, kuris užtruko 
tris Hienas. Dalyvavo virš 50 at
stovų. Kanadą atstovavo tik To
rontas nusiuntęs tris atstovus: R. 
Burdulį, V. Simanavičiūtę ir A. 
Kuolaitę.

Po registracijos ir pamaldų jė
zuitų koplyčioje, iškilmingą po
sėdį su vėliavomis atidarė MAS 
Centro Valdybos pirm. V. Kleiza. 
Trumpu gražiu žodžiu pasveikinęs 
atstovus, pakvietė į garbės prezi
diumą: vysk. Brizgi, kun. Dabu- 
šį, kun. Urboną ir dar kelis at-kų 
veikėjus, kurių pavardžių nepa
sižymėjau.

Po sveikinimų buvo paskelbti 
kuopų veiklumo konkurso rezul
tatai. Pirmąsias vietas laimėjo šei- minėjo, kas yra gera, ką nuveikė, 
mininkai (kaip ir pritinka), tačiau 
Toronto ir Hamiltono kuopos bu
vo pagirtos viešai už gražų veiki
mą. Smagu, kad ir mes nepaskuti
niai. Tada torontietė A. Kuolaitė 
buvo pakviesta paskaityti pasvei
kinimą broliams ir sesėms at- 
kams Lietuvoje ir Sibire, bei pa
dėką už prisiųstą maldaknygę 
“Marija, Gelbėk Mus”, iš kurios 
V. Simanavičiūtė perskaitė vieną- 
maldą.

Po pertraukos prasidėjo pagrin
dinis tos dienos dienotvarkės 
punktas — P. šoliūno paskaita 
tema: “Veiklos problemos”. Pre
legentas įdomia forma iškėlė ke
letą minčių dėl mūsų veiklos trū
kumų: trūkumas paskaitininkų,- 
trūkumas drausmės ir entuziazmo

tai taip iš pranešimų ir neteko pa
tirti, kas kuopose yra neigiamo. 
Tik diskusijų metu iškilo klausi
mas, kodėl didelė dalis mokslei
vių at-kų nebeįsijungia į studentų 
at-kų veiklą. Plačiai išdiskutavus 
rasta, kad būtų gera; jei studentai 
at-kai suruoštų baigiantiems gim
naziją at-kams įvedamąjį pobūvį 
į studentų at-kų eiles, kurio me^ 
tu būtų rastas artimas dvasinis 
ryšys vos pradedančio studijuoti 
ir jau pažengusio at-ko.

.Plačiai, apsistota ties žurnalo 
“Ateitis” klausimu. Moksleiviai 
at-kai nusiskundė, kad “Ateityje”

Idai suprantami angliškoje mo
kykloje besimokančiam jaunimui. 
Diskusijų išdavoje nutarta pra-

šyti patį jaunimą daugiau rašyti 
i “Ateiti”-, -siųsti- daugiau nuo-; 
traukų iš kuopos veikios,- 'įvesti 
klausimų - atsakymų skyreli ir 
skaityti Įdomesnius straipsnius 
susirinkimuose.

Šios dienos paskaitos tema bu
vo “Religinis atsinaujinimas”. 
Tėvas Urbonas šioje labai Įdomio
je paskaitoje trumpai pabrėžė, 
kad dabar jaunimas yra paveiktas 
nuodėmės ir atskirų grupių (pvz. 
“beatnicks”), kurių idealai yra 
labai žemi. At-kas turi šiems 
“dievams” atsispirti gyvendamas 
praktiškai su Kristumi, sekdamas 
Jo idealus ir vykdydamas labda
rybės darbus kūnui ir sielai. Šiuo 
būdu at-kas atsiskirs nuo kitų ir 
bus statomas pavyzdžiu visiems.

Centro Valdybos pranešime bu
vo paliesti dvasiniai bei finansi
niai s-gos reikalai. Prašė para
ginti narius susimokėti nario mo
kesti ir kuopas atkreipti daugiau 
dėmesio į CV aplinkraščius bei 
laiškus.

* Paskutinė diena buvo pati dar
bingiausią. Pradžioje V. Kleizos 
paskaita “Jubilėjiniai metai”. 
Jiems atžymėti prelegentas nau
jai Centro Valdybai siūlė: 1. iš- 
dibti naujas drausmės taisykles, 
2. mokeleiviams giliau susipažin
ti su at-kų ideologija, 3. pratinti 
moksleivius at-kus daugiau pasi
rodyti visuomenei, 4. rasti tamp
resnius ryšius su parapijom, ku
rių ribose kuopa veikia. Suvažia
vimas daugumoje sutiko su pre
legento mintimis ir nutarė jas 
priimti dėmesin.

Buvo svarstytas statuto pakei
timas ir keletas punktų buvo pa
keista.

Į naują Centro Valdybą slaptu 
balsavimu buvo išrinkti: Vaclovas 
Kleiza, Asta Orentaitė-Kleizienė, 
Auksė Liulevičiūtė, P. Narutis ir 
Jonas Meškauskas. Į revizijos ko
misiją: Irena Valaitytė, Janina 
Katilytė, Marytė Meškauskaitė.

Suvažiavimas baigtas at-kų 
himnu, po kurio visi: ryžosi suva
žiavimo nutarimus parvykę na
mo savo kuopose Įgyvendinti ir 
pasižadėjo vėl susitikti Jubilėji- 
niame Kongrese, kuris įvyks šių 
metų rudeni. A. Kuolaitė.

CANADA

Geriau pažinkite Kanada^
Prašykite atsiusti siu 

KNYGELIU NEMOKAMAI
Jos gaunamos 
anglų bei; 
prancūzų kalba.

Kai jūs geriau pažinsite Kanadą, labiau džiaugsitės 
,t gyvenimu savo naujame krašte.
■ ■į, -i

i; šios knygelės, kurios gaunamos anglų bei pran- 
, cūzų kalba, aprašo Kanados geografiją, istoriją;

krašto valdymąsi, gamtos turtus ir meną.

Jos Įdomios visiems naujiems ateiviams, o ypatin
gai naudingos jūsų vaikams;

Norėdami gauti tų knygelių, paprastai užpildykite

CITIZENSHIP BRANCHj 
CITIZENSHIP BUILDING, 
OTTAWA, ONTARIO.

žemiau paduotą lapelį ir siųskite jį į Citizenship 
Branch, Citizenship Building, Ottawa, Canada. 
Pašto ženklų nereikia.

ELLEN L. FAIRCLOUGH 
Pilietybės ir Imigractjoš Ministras.

“Jie qflieka tai grožibidj^lĮyJįjįpflai'
Paprastai, gražiai... ceremonijos pilnos žmogaus supratimo 

dvasios... ramūs veiksmai nedrumsčią susikaupusių maldų.
Per daugiau kaip šešiasdešimt metų Wm. S]

simpatijų i daugelio širdyse... if m peši
su jumis kiekvieną laMottMų tvarkos plaft 

įprastinius pasiruošimus.

Wm. SPEERS FUNERAL DIRECTORS
(LAIDOTUVIŲ NAMAI)

2926 DUNDAS ST WEST (prie Keefe) RG. 7<HM-

ikatuoti

Please forward to:

Name ■ĮFT A « «r «»*«»-«■ *'«****«>*<• * •» • *» •“ “• ■» •’• ' 4-0 ** »**4.*«B MMX ■- 1 ■ UXX^eWlWrBMBa..

(Vardą ir pavardę rašyti didžiosiomis spausdintomis raidėmis)

Address _________________ ____________ ___________________ —
prašau atsiusti sekančias knygeles (pažymėti tik vienoje kalboje):
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Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

r kainomis.
VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Toronto



MANN & MARTEL Ltd. Realtors
1199 Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481 1159 St. Cloir Ave. W. Tel. LE. 7-2611

2336 Bloor St. W. Tel. RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo Įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parąma trūkstant įųiokė- 
jimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

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

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

Roneesvalles - 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 x 
$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.

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

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

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

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Parbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte 
rime naujo, nes mes gauname

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.

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

Dupleksas 3 metų senumo 
, Queensway - Royal York Rd.

$23.750 pilna kaina, mūrinis, 10 
kambarių padalyti į 2 butus. Nuoma 
$230 mėnesiui, 2 vonios, 2 virtuvės. 
Įmokėjimas $6.900.

Annette • Runnymede 
2-jų butų

$5.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
11 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., Įmokėjimas 
$6.000.

Roneesvalles - Wright
9 kambariai — 3 virtuvės

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

Bloor - Jane
8 kambariai — 2 augštai

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

Indian Rd. - Geoffrey St.
10 kambarių — 3 virtuvės 
Pajamos $150 mėnesiui

Priedo 3 kambariai savininkui
$6.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
vandeniu 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.

šiame skelbime sau tinkamo namo 
kas dieną naujų nuosavybių.

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.$00 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.

Roneesvalles - 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 namas, 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 didelį pasirinkimą 6-7 kam
barių, 2 augštų su-2 virtuvėm ir 
bangaliukų. Kainos nuo $12.000 — 

$21.000, labai gražių.

J. KUDABA
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

1st. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105 

ar biznio, tuojau skambinkite mums

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

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

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, vandeniu 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, modemiška virtu
vė, 2 modernišk’os prausyklos, 2 
kambariai rūsyje. Privatus Įvažia
vimas, garažas.

Mes turime dideli pasirinkimą 
bangalovų 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.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W. 

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

pasiteiraudami ką mes tu*

Joseph A. PETERS Ltd.
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.

t

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 dideliu kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

Bloor - High Park 
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10 ties kambarui namas su atskirais 
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood 
Dupleksas

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

Namų tol 
KO. 2-5543

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farnių, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nckiln.

• turto pirkimo • pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
***““ y. (vjc) BUTRjMAS

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

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

KANADOS SPORTO
APYGARDOS ŽINIOS
Sausio 16 d. Rochestery Įvyku

siose KSA jaunių krepšinio ir vy
rų-moterų stalo teniso pirmeny
bėse jaunių krepšinio nugalėto
ju liko Toronto Aušra, nugalėju
si Rochesterio Sakalą 62:58. Sta
lo tenise vyrų komandiniu nuga
lėtoju liko Toronto Vytis; vyrų 
vienete Pr. Gvildys Įveikė J. Ka
zakevičių (Sakalas) 21:13; 21:5; 
21:14; moterų vienete A. Gry- 
bauskienė finale nugalėjo R. Ar- 
monaitę (abi Sakalo) 21:10, 21:7; 
moterų dvejete Sakalas (A. Gry- 
bauskienė ir R. Armonaitė) nuga
lėjo Aušrą (D. Augaitytę ir L. 
Stirbytę) 21:13; 21:16; vyrų dve
jete Hamiltono Kovas I-ją ir IIją 
vietą (Navickas - Brazauskas — 
Stanaitis - Petrušaitis 21:10; 21: 
14).

Aušros jaunių krepšinio ko
mandoje žaidė: R. Gudas 23, A. 
Klimas 18, J. Bukšaitis, A. Ža
liauskas 7, R. Burdulis 14, K. Ba
tura ir K. Augustinavičius; Sa
kalo komandoje: Lelis 2, Vid
mantas 2, Vosylius 4, Januškevi
čius 6, Sedlickas 3, Bartašius 20 
ię Malašauskas 21.

Vyrų ir moterų krepšinio, jau

nių ir jaunučių (berniukų ir mer- 
gaičių)stalo teniso ir šachmatų 
pirmenybės Įvyks š.m. vasario 6-7 
d.d. Toronte Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Pradžia 10 vai. ry
tą. Pirmenybes praveda PPSK 
Aušra. Registruotis stalo tenisui 
ir krepšiniui iki sausio 26 d., 
šachmatams iki vasario 1 d.

Mergaičių A klasės krepšinio ir 
vyrų, moterų bei jaunių tinklinio 
pirmenybėms užsiregistravo Vy
čio 2 moterų ir 1 vyrų komanda 
tinkliniui, 1 mergaičių krepšiniui, 
Aušros moterų, mergaičių ir jau
nių komandos tinkliniui ir mer
gaičių krepšiniui.

Minėtų šakų pirmenybes pra
ves Aušros klubas, susitaręs dėl 
laiko su Vytimi. KSA.

Kas keliatės Į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

VENUS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir Įvairios pompos.

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

Tinko remontas ir gyptex darbai 
Tel. RO. 6-5420

S . A N D R I E K U S

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

Roiykite, telcfonuokitc ar o lykite poi muv Vi-m inUtmocijot veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė ®
1147 DUNDAS ST. W., Owingian kampo, (prieš Lietuvi, Namu.)

J i . TELEFONAS 2 L3.^

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS 
garaže jas galite rara automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes gorontuojome darbo sgžiningumg.

Darome visų rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su- 
lohkstymų ištaisymus, dažymų, priekinių ratų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškas ir standartines greUių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00. *-

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

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

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

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS
Krepšinio pirmenybėse laimė

tos dvi reikšmingos pergalės. 
CYO senior klasės pirmenybėse 
vytietės dideliu skirtumu 49:28 
Įveikė Corpus Christi komandą, 
kuriai pirmam rate buvo pralai
mėjusios. Vytietės labai gerai gy
nėsi ir naudojo visas žaidėjas, 
ko anksčiau komandai trūkdavo. 
Žaidė: Dargytė 6, O. Žėkaitė 12, 
Anskytė, E. čėkaitė 8, Barauskai
tė, Balsienė 23, Rutkauskaitė.

Pirmenybes vytietės užbaigė 
antroje vietoje.

Church lygoje vytiečiai Įveikė 
pirmaujančią Leaside • komandą 
50:44 ir šiuo metu turi 4 laimėji
mus ir 1 pralaimėjimą. Geriau
siai mėtė: Preikšaitis 32, Gvildys 
12.

Stalo teniso pirmenybėse Ro- 
chestery Gvildys laimėjo vieneto 
varžybas ir Gvildys, Nešukaitis, 
Rautinš, Vaičekauskas laimėjo 
komandines varžybas. Komandi
nėse varžybose gražiai pasirodė 
Rautinš, lemiamose varžybose iš
kovojęs pergalės tašką. Dėl pa- 
blogėjusio susisiekimo daugelis 
“Vyčio” stalo. tenisininkų Į šias 
pirmenybes nevyko.

Visiems slidininkams! Artimiau
sioj ateity LSK ’’Vytis” ruošia 
slalomo pirmenybes Colingwoo- 
de, kuriose dalyvauti kviečia vi
sus Toronto ir apylinkės slidinin
kus. Pirmenybėms registruotis 
pas sekcijos vadovą V. Paulionį, 
tel. HU. 8-2274 iki vasario 1 d.

Visuotinis susirinkimas ap
svarstė einamuosius klubo reika
lus, išklausė vadovaujamų organų 
pranešimus, tačiau valdybos rin
kimus atidėjo dar 1 mėnesiui.

A. S.
AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname Aušros jaunuosius 

krepšininkus, išsikovojusius Ka
nados Sporto Apygardos čempi- 
jonatą ir praturtinusius Aušros 
pergalių lentyną gražiu “Tėviš
kės Žiburių” skirtu skydu-taure.

Sekmadienio B-C rungtynėse 
Aušros vyrai nugalėjo Andys 93: 
82 ir Tridents - latvius 106:76. Po 
šios pergalės Aušra užkopė Į I-ją 
vietą, šiuo metu Aušra turi 12 
taškų, Andys 10, Tridents 8 ir 
Latviai 0. ši sekmadienį Aušra 
žais paskutines • III-čiojo rato 
rungtynes: Aušra - Tridents; An
dys - Latviai.

Aušros komandoje žaidė: R. 
Strimaitis 2, R. Juozaitis, R. Juo
dikis 2, A. Jankauskas 29, K. Gri
gaitis 6, R. Gudas 17, A. Bunti- 
nas 22, E. Rigby 14 ir J. Lauri
navičius.

Church lygoje Aušra M. pra
laimėjo Kimbourne 51:33; Aušra 
B. nugalėjo Alhambrą 40:26 ir 
Aušra M. B. pralaimėjo St. Christ 
58:5. Aušros M. komandoje žaidė: 
G. Skrinskas 5, R. Grigas 6, V. 
Ruseckas 6, V. Rušas 4, R. Jukne
vičius, A. Šlekys 6, J. Genys 2 ir 
P. Kaizeris. Aušra B komando
je: P. Genys 8, A. Genys 2, E. 
Ramanauskas 18, R. Astrauskas 
2, R. Bartusevičius, A. Sapijonis

527 Bloor St. W.
Jane • Baby Point 

$1.500 įmokėti, tiktai už tą 6 katnb. 
mūrini namą, 4 metų senumo, aly
va šildomas. Modernus viduje, pri
vatus įvažiavimas, 20 metų skola.

Rexdale • Islington 
$2-3.000 įmokėti, visai nauji 6 ir 7 
kamb. bangalai, garažas su priva
čiu įvažiavimu, modernus, 25 melų 
NHA skola.

St. Clair - Caledonia 
$3.500 įmokėti, visai naujas 6 kam
barių mūrinis namas, graži didelė 
virtuvė, garažas, arti susisiekimo, 
viena atvira skola likučiui 10-čiai 
metų, mokama tiktai $65 mėnesiui, 
pigiau negu nuoma, pilna kaina 
tiktai $15.500.

Windermere Ave. - Bloor 
$4.000 įmokėti, 7 nepereinamų 
kambarių, atskiras mūrinis namas, 
mod. virtuvė, garažas, arti visko.

Kingsway - Prince Edward Dr. 
$5.000 įmokėti, puikus 6 kamb. bun- 
galovas, modernus viduje, žaidimų 
kamb. rūsyje, alyva šildomas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, gražus 
kiemas, arti susisiekimo, pilna kai
na $12.800.

Runnymede • Bloor rajone 
$9.000 įmokėti, už tą puikų 9 kam
barių per du augštus šiurkščių ply
tų, atskirą namą, 2 mod. virtuvės, 
vonia pirmame augšte ir antrame, 
žaidimų kamb. rūsyje, vand. alyva 
šildomas, mūrinis garažas su priva
čiu įvažiavimu, arti Bloor.

P. KER
TEL. DARBO LE. 2-4404

10, J. Lasys ir T. Galinis. Aušra 
M.B. komandoje: K. Strimaitis, J. 
Vaškevičius 2, A. Bušinskas, A. 
Puzeris, A. Kryžanauskas 1, R. 
Danaitis 1, R. Tamulionis 1.

CYO lygoje Aušra Juvl. nuga
lėjo St. Basils J. 20:15.-Aušra M. 
nugalėjo St. Thomas 74:1 ir St. 
Basils M. 26:3. Aušra J. koman
doje žaidė: A. Sapijonytė 2, A. 
Grigaitė 6, E. Juozaitytė, Z. Ba
rauskaitė 7 ir I. Ramano vaite 5. 
Aušra M. komanodje’: R. Bilkytė 
2, 2; Z. Barasukaitė 30, 12; I. Ro- 
manovaitė 34, 10; M. Romanovai- 
tė. I. Gampaitė, Ž. Greičiūnaitė 
2, V. Juozaitytė, J. čeponkaitė 2, 
D. Klimaitė 6.

Draugiškose rungtynėse Aušra 
Jv. mergaitės nugalėjo latves 49: 
26. Žaidė: A. Gataveckaitė 11, S. 
Uogintaitė 22, O. Simonaitytė 2, 
A. Sapijonytė, A. Grigaitė 3, Z. 
Barauskaitė, 9 I. Romanovaitė 2.

Tinklinio lygoje Aušros mer
gaitės pralaimėjo estėms 8:15; 
5:15 ir latvėms — 8:15; 6:15. Tre
neris ir teisėjai buvo nepaprastai 
nustebinti tinklininkių didele pa
žanga ir jei jos neapsileis po me
tų liks rimtu priešininku lat
vėms bei estėms. Pasktuiniu lai
ku susiorganizavo ir jaunių ber
niukų tinklinio komanda. Treni-

Vienas iš Ontario valdžios

PADEDAME 977

SAVIVALDYBĖMS

Galbūt nustebsite, kad Ontario provin
cijoje yra 977 savivaldybės, susidedan
čios iš apskričių, miestų, rajonų, mies
teliu ir kaimu. *• *•

Kiekvieno vieneto piliečiai susiorgani
zuoja, priima potvarkius, tvarkačius vie
tos reikalus, kaip išlaikyti ugniagesybą, 
policinę apsaugą, vandens tietamą, gatvių 
ir mokyklų priežiūrą bei išlaikymą.

Per paskutinius dešimt metų nepapras
tas pramonės išsiplėtimas Ontario yra už
dėjęs nemažą naštą provincinei valdžiai 
kartu su Įvairiomis savivaldybėmis.

Tel. LE. 2-4404
High ParkAvr.

$5.000 įmokėti, 9 kamb. išilginio 
plano atskiras mūrinis namas, vand; 
alyva šildomas, 4 kamb. pirmame 
augšte, 2 mod. virtuvės, privatus 
įvažiavimas, 200 pėdų gražus kie
mas, prašoma kaina $23.800.

Durie St. - Annette
$6.000 įmokėti, už tą puikų 6 kam
barių šiurkščių plytų atskirą mū
rinį namą, kvadratinis planas, 2 
mod. virtuvės, vand. alyva šildomas, 
didžiulis gražus kiemas su dvigubu 
garažu.

Swansea - Bloor
$6.300 įmokėti, puikus 6 metų so- 
liumo bangalovas, puikiame Swan
sea rajone, garažas su privačiu įva
žiavimu, aplink gyvatvorės, 20 metų 
atvira skola.

Jane • Annette
$8.000 įmokėti, 3 metų senumo, tri
jų atskirų butų* viso 14 kambarių, 
atskiras mūrinis namas - tripleksas, 
vand. alyva šildomas, gera nuoma, 
arti visko, kaina $32.000.

Indian Rd. - Bloor
$8.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
didžiulis namas, išilginis planas, 3 
mod. virtuvės, vand. alyva šildomas, 

, dvigubas gajražas su privačiu įva- 
:: žiavimu, puikus nuomavimo dis- 

triktas.
f Roneesvalles rajone

$8.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus, dviejų atskirų butų, atski
ras mūrinis namas - dupleksas, van
deniu alyva šildomas, dvigubas ga
ražas, namas be skolų, žema kaina.

BERIS
- - - NAMŲ LE. 5-1584

ruotės abiem. grupėm vyksta. 
kiekvieną antradieni 8-v.v. St- 
Wladimir salėje 405 Bąthurst. 
Laukiama nauju narįų abiem ko
mandom. 5 . i

Vasario 6-7 d.d. Aušra praves 
KSA pirmenybes vyrų, moterų 
krepšinio, jaunių-čių stalo tenb 
so ir šachmatų. Ta proga vasario 
6 d. Aušros tėvų-rėmėjų būrelis ? 
rengia šaunius šokjųs.' Ruoški- J 
mės visi! ’ " ‘ a ?

kovo žinios : 2
— Sausio 10 d. Įvyko visuoti

nis sporto klubo Kovas, narių su- s 
sirinkimas, kuriam pirmininkavo . 
J. Bulionis ir sekret. L. Virbič- ■ 
kaitė. Plačią klubo veiklos ap
žvalgą padarė pirm. K. Stanaitis 
pabaigoje pareiškęs .visos valdy
bos atsistatydinimą. Revizijos ko--, 
misijos aktą perskaitė J. Bulionis ’ 
pažymėdamas, kad visos knygos į 
vedamos tvarkingai. Jokiu pini- ' 
giniu trūkumų nerasta. Išrinkta ; 
nauja valdyba. Klausimuose ir ; 
sumanymuose iškelti Hamiltono ■. 
sportuojančio jaunimo reikalai.

— Savo pirmame posėdyje nau- 
jai išrinktoji valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. K. Stanaitis, 
vicep. ir sekretorius K. Baronas, 
ižd. J. Bulionis. nariai E. Bart- ,

(Nugelta į 7 psl.)
——-———-_____—i. ?----- ---- ;-- —--- ---- -r

pranešimų serijos

bių darbą, taip kad reikalui esant gali 
suorganizuoti atitinkamą akciją.

Ministerija taip pat gali padėti saviavldy- 
bėms tobulindama atskaitomybės bei bu
halterijos metodus, patardama finansinė
se ar kitose problemose.

Vienas ypač toli pramatančiu šios mi- 
Ontario, valdžia, suprasdama savivaldy- nisterijos planų greitai augančioj provin- 
biu-problemas, dabar joms išmoka apie ciioi vra organizavimas nauju gyvenvie- 
$302.000.000 per metus, t.y. $33.000.000 čių bei pagerinimas rajonų šiaurinio On- 
daugiau nei praėjusiais metais. tario gamtos turtų išnaudojimo srityse •

. arba arti jų. Tuo būdu vietovės gali iš- '
Be šios tiesioginės finansinės pagalbos augti i pažangias ir stiptias savivaldybes. 
Ontario valdžia per savivaldybių ministe- w 4 ’ "" ■ ' ■
riją padeda dar keliais kitais būdais. Si 
ministerija nuolatos stebi 977 savivaldy-

MINISTtt
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NIAGAROS PUSIASALIS
Kai vasaros saulutės spinduliai i lonijų lietuviai, pa: 
rargina žmogaus kūną, jis ieško parama labai kukli - 
linksnio, pavėsio atsigaivinti, kite į taip didingą Vi

pat yra ir su mūsų dvasinėmis 
jėgomis. Karštos pilkojo kasdie
ninio gyvenimo dulkės ir svetimo
ji aplinkuma naikina mūsų dva
sines jėgas. Mes pasidarome at
bukę ir pavargę dvasinėms ver- 

, tybėms ir šventoms savo parei- 
>kėtL 6 kambarių, atakas, kvad- goros tėvynei. Užmirštame, kuo 

esame gimę, kuo buvome, kuo

tybėms ir šventoms savo parei-

krautuvių ir

872i£K||£
'Didelis
!b£oor - oss»feT8^
| ®^jįyvacaPšiidoi 
i 

susisiekimo ir mo
/SWANSEA - ĘLUS PAfcK RD, $7.000
Į HIGH t?AR£lanA^NETTE^SoM 
? pajamų namas, alyva apšildomas,

'/ JŪSŲ PATARNAVIMUI SKAMBINTI:

J. GUDAS - namų tel. RO. 6-8096 Bg^ĮBaĮįį.* i^į i i«n mmZi i .■«, iiw .11 r ti i '
'.m % • II 'ui III i įĄ.i ■■'iLiii 11 i j i ui ><iii 111 i illi i i ^lįįlįįįįLį&ili

. ' LIMITED...... '

3269 BLOOR ST. W., TORONTO

BLOOR • JANE. $22.900. Atskiras namas-, šiurkščių plytų, 6 dideli kam
bariai; kvadratinio plano, karšto vandens alyvos šildymas, 2 modernios 
vonios ir žaidimų kambarys rūsyje- Privatus įvažiavimas, garažas.

BLOOR • ŠIS POINTS? $15.586-pilno-kaina-šiam 6 kambarių, šiurkščių ply
tų namui, maždaug 8-metų senumo. Modterni virtuvė, alyva šildomas, pri
vatus' įVažiavimas, netoli susisiekimui autobusas ir krautuvės. Savininkas 

^išsikelia. Užimti galima,' kiekvienu laiku.

BLOOR • 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. flO pėdų 
pločio sklypas; Privatus įvažiavimas. .4% % skola. Apžiūrėti galima kiek
vienu laiku. ■ ' . -

SHORTILL and HODGKINS LTD. REALTORS firma yra pasižymėjusi ge- 
r&nių namų pasirinkimu su geresnėmis išmokėjimo sąlygomis.

Dėl šių ir kitų-nuosavybiu norėdami- pirkti ar parduoti skambinkite 
GEO KARALIUI. Telefonai: Įstaigom BE. 3-32S3, namu LE. 2-8146.

m U II M aartmMsh——

MORK1S A.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. (prie Dtrfferm St.) 
LĖ. 4-8459, LE. 4-8450. Mamų BE. 3-5996

esame ir kuo turime būti. Prade
dame perdaug garbinti dievaitį 
doleri ir jam skiriame visas savo 
jėgas. Pagal Faustą: “Vien tik 
auksui mes tarnaujam, vien tik 
auksas valdo mus”.

Tas rodo, kad mes esame rei- 
kaMngi dvasinio atsikvėpimo — 
paųnksmės. Ta dvasinė paunksmė 
yra: graži lietuviška knyga, laik
raštis, daina ir vaidinimas.

St. Catharines ir Wellando lie
tuvių bendruomenių vaidybos pa- 
siryžo sudaryti progą tai dvasinei 

jjJaunksmei. Vasario 16 minėji
mo proga, vasario 20 dienai, pa
sikvietė Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatrą suvaidinti B. Sruogos 

(parašytą, B- Pūkeievičiūtės nau- 
ijai inscenizuotą, K. Veselkos re- 
Izisuotą “Milžino paunksmę”.

Darbas didėlis, taip pat susi- 
i jęs ir su didėlėmis išlaidomis — 
apie tūkstanti dolerių.

Darbą tikimės padarysime, bet 
kartu norime paprašyti ir jus, 
brangios ir sesės ir broliai, arti- 

: mesnių Amerikos it Kanados ko-

parama labai kukli — atsilanky- 
Vasario 16 mi
lo 16 dažniau

siai minime tik savo kolonijos 
nariai. Šįmet ją paminėkime visi 
kartu ir tikrai pasijusime lyg ją 
rąinim,ė Wrūsų brangioje tėvynėje 
Lietuvėj^’ Be to, yra labai reta 
proga pamatyti gražų lietuvišką 
vadinimą, o Montrealio lietuvių 
dramos teatro sąstatas yra labai 
puikus, o statomas veikalas di
dingas. Vaidinimo metu, keletą 
valandų persikelsime į taip gar
bingus mūsų brangios tėvynės 
Vytauto Didžiojo laikus ir turėsi
me tikra to žodžip prasme dvasi
nį atsigaivinimą — paunksmę.

Taigi mes iš anksto užprašome 
Tamstas, laiko dar yra taip pasi
tvarkyti, kad tą dieną paskirti sa
vo dvasios atsigaivinimui ir įver
tinimui mūsa dirbamo darbo. 
Prisižadėkime šiąndien sau, kad 
kelias koks jis bebūtų, vasario 20 
d. turi mus nuvesti į “Milžino 
paunksmę.’’.

Minėjimas, po jo vaidinimas 
bei šokiai prasidės 5 vai. p. p. 
punktualiai. Įvairiausių valgių 
bei gėrimų bufetai -pradės veikti 
nuo 12 vai. dienos.

Minėjimo, vaidinimo ir šokių 
vieta St. Catharines priemiesčio 
Merrittoh Community Hall, kur 
praeitais metais koncertavo Čiur
lionio ansamblis per vilniečių 
ruoštas Jonines.

St. Catharines ir WeTafitdb 
lietuvių bendruomenių valdybos.

SPORTAS

KRAUTUVĖS SU NAMU '
$5.660 įmokėti, mūrinis namas, krautuvė tinkanti įvairiam bizniui, 16 iš 
40* pėdų dyd^o su 1 kambariu-. Viršujė 3 kambarių butas su atskiru .įėji
mu. Alyva šildomas, garažui vieta. Vieta Queen St. prie Ossingtoii.,Kaina
$281900. >■ ' ‘
$3.000 įmokėti, getų plytų namas, namų apyvokos krautuvė su 1 kambariu. 
Viršuj 3 kambariu butas su atskiru įėjimu. Moderni virtuvė, vandeniu 
alyvai šildomas; Garažas. Vieta: Gėrrafde - Broadview. Kaina $14.000; -
10 AKRŲ CKIS
$4:000 įmokėti, lygi ir sausa vieta prie Milton miesto ir frontu prie Ba
seline gatvės. 21'myUa nuo Toronto. Kaina $8.000.
BLOOR - RUSHOLME
$4.000 Įmokėti, geni plytų, 9 dideliij kambarių dupleksas, 2 modernios 
virtuvės, alyva šildomas, 200 pėdų ilgio kiemas šu dvigubu garažu. 10 me- 
tų vienas morgičius, arti Bloor St.
BLOOR - INDIAN ROAD
$4.000 Įmokėti, atskiras, švarus, dviejų augštų, 6 kambarių, 2 modernios 
virtuvės, 2 Vonios, vandeniu alyva šildomas, garažas, geri morgieiai. Kaina 
$19.500.
BLOOR - BUFFERIN’
$2.500 įmokėti, gerų plytų, 8 kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, išilginiai ko
rdonai, vandeniu alyva šildomas, dvigubas garažas, 7 metų morgičiai, 
^aina' $16.700.'

(Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bl i adžius

Ken WILES
REALTOR LTD.

. H90 Bloor St. W. (prie Brock Avė.) 
Telefonas LE. 7-3173

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

Rūpestingas morgicių sutvarkymas. u

(Atkelta iš 6 psl.) 
kūtė ir J. Stankevičius.

— Malonu buvo sekmadienio 
vakarą stebėti Hamiltono parapi- 

' jos salėje kaikurias mergaitės, nė 
f kiek neaugštesnes už pati stalą, 
^tačiau savo rankutėse laikančias 
f raketes ir stipriai smūgiuojančias 
baltą kamuoliuką! Tai būsimos 
staid teniso mėisterės, kurios 

' treniruojamos penkis mėnesius 
: V. Subatnikaitės, stojo pirmą 
! kartą savo jauname gyvenime 

(žaidėjų amžius mlo 8 iki 12 me
tų) i surengtą Kovo turnyrą. Pir- 
moji vieta atiteko Rūtai Skaisty- 

: tei, Įveikusiai baigmėje Danutę 
Kudabaitę 21:16, 21:18. Trečioji 
buvo Vidutė Paškevičiūtė ir ket-

■ virtoji Sigutė šopytė. Paguodos 
turnyrą laimėjo Nijolė Petrūnai- 

f tė, Įveikdama baigmėje Onutę Bu- 
gailiškytę 21:18, 21:16. Turnyre 
dalyvavo vienuolika mergaičių jr 
ji stebėjo gausus būrys tėvelių ir 
svečių. Pirmosios vietos laimėto
ja gavo kun. dr. J. Tadarausko 
taurę, kurią pats klebonas ir itei- 

. kė, pasveikindamas žodžiu nuga
lėtoją. Antrai vietai skirtą Kovo 
taurę Įteikė klubo pirmininkas. 
Paguodos rato nugalėtojos gavo 
savo trenerio paskirtas saldainių 

į dėžės. Atrodo, kad tokio pobū-

JAUNAS LIETUVIS — 
GARSĖJANTI FUTBOLO 
ŽVAIGŽDĖ
Richardas Bizauskas (Leeson), 

sūnus Martos ir Albino Lizauskų, 
17 metų Scott Township gimna
zijos senjoras, jau kelintą kartą 
iš eilės laimėjo Rūgštus garbės 
pažymius.futbolo žaidynėse. Ri
chardas visur su pasididžiavimu 
pasisako esąs lietuvis. Pittsburgh 
patys didieji dienraščiai pakarto
tinai aprašė jo nuopelnus, jo ne
paprastą talentą futbolo žaidi
muose ir bendrai sporte. Jam bu
vo Įteiktas augštas WPIAL pažy
mėjimas, taip pat jis buvo apdo
vanotas Pennsylvanijos valstybės 
garbės ženklu ir laimėjo All-Ame
rican augščiausi garbės medali. 
Jam jau keli universitetai pasiū
lė stipendijas, bet Richardas dar 
neapsisprendęs dėl savo ateities.

6 pėdų ūgio, svėriąs. 180 svarų 
lietuvis jaunuolis auklėjamas lie
tuviškoje dvasioje gali'būti dau
gel kam pavyzdžiu. Richardo ma
mytė — tai SLA 3-čios apskr. 
Pittsburgho pirm. Stasio Bakano 
duktė. Ji baigusi Pittsburgho 
universitetą ir dabar mokytojau
ja. Albinas Lazauskas, Richardo 
tėvelis taip pat baigęs mokslus 
tame pačiame un-te, jaunystėje

■ džio ir tokio masto turnyras buvo > irgi buvo didelis sporto mėgėjas 
'me tik pirmas Kanadoje, bet ir vi- - atletas. Tad ir sūnus eidamas tė-
same Amerikos kontinete.

—Prieš stiprią Beil Co. koman
dą mūsų moterys pralaimėjo ly
gos rungtynes 21:36, turėdamos 
po šešių rungtynių tris laimėji
mus ir" tiek pat pralaimėjimų, 
žaidė ir taškų pelnė: Prunskytė 
15, Stanaitytė'4, Miniotaitė, Ver- 
bickaitė 2. Meškauskaitė, Mačiu- 
laitytė.

— Visi sportininkai, atvykdami 
Į pirmus šokius ši šeštaideni, at
sivedame ir savo svečius, o taip 
pat iki penktadienio kiekvienas 
paskiriame nors po dešimti fantų 
loterijai. Fantus iki penktadienio 
įteikime klubo pirm. K. Stanai
čiui. - K. B.

veliu pėdomis žada patapti. visa- 
keriopai naudingas ne vien sau, 
bet ir lietuviškai bei amerikietiš
kai visuomenei. Daug laimės ir 
sėkmės Richardui jo tolimesniam 
gyvenimo kelyje.

Ryte L. Spingytė.

OAKVILLE, Ont.
Nors ir neskaitlinga mūsų apy

linkės liet, kolonija, ir labai išsi
blaškiusi, bet-nors retkarčiais pri
sideda savo auka prie reikalingos 
paramos.

Viena iš duosnlųjų šeimų mūsų 
apylinkėje yra p.p. Miškiniai. Jie 
vieni patys praėjusiais metais net 
kelis siuntinius dangos ir vaistų 
yra pasiuntę Punsko krašto lie
tuviams.

Bendroje rinkliavoje sušelpti 
likusius Vokietijoje senelius - li
gonius buvo surinkta $30. Daugu
ma vietos lietuvių šalpos reika
lams mielai aukojo. Visuomet 
duosnus J. Juodviršis ir šį kartą 
aukojo daugiau už kitus.

Reikia pažymėti ir Z. ir A. Vai-- 
čeliūnus, ąurie dar neperseniau
siai įsikūrė mūsų apylinkėje. 
Nors pp. Vaičeliūnai augina gra
žų būrį jaunimo ir abu mažai už
dirba, bet visuomet yra jautrūs 
ir duosnūs saviems lietuviškiems 
reikalams. Taip pat priklauso pa
dėka pp. Krivickams, Sargau- 
čiams ir kit. vietos lietuviams 
mielai aukojusiems šalpai.

Solidarumo mokesčio už pra
eitus metus buvo surinkta kiek 
mažiau. Tam tikra dalis lietuvių 
ir mūsų apylinkėje, kad ir mažos 
duoklės bendram reikalui; nete
sėjo. Koresp.

WOODSTOCK, Ont.
Šios vietovės lietilvių koloniją 

sudaro Woodstocko, Ingersolio ir 
Princetono apylinkėse gyveną lie
tuviai. Kolonija skaičiumi negau
si, bet savo darbais ir veikla ne
atsilieka ir nuo didesnių lietuviš
kų kolonijų. Be kito, šios kolo
nijos visi lietuviai yra Vasario 16 
gimnazijos rėmėjai mokėdami po 
$12 i metus. Taipogi Įvairiomis 
progomis susirenka draugiškai 
aptarti savo ir bendrai lietuviškų 
reikalų. Paskutinis toks draugiš
kas susibuvimas buvo Naujųjų 
Metų sutikimas. Prano Kaziuko- 
nio tik ką pirktame gražiame na
me, prie skoningai paruoštų.val
giais bei gėrimais apkrautu stalų 
ir prie plokštelių muzikos gražiai 
pasikalbėta, padainuota ir pasi
šokta.

Reikia dar pasidžiaugti, kad 
šios kolonijos lietuviai yra ir as
meniškai gražiai Įsikūrę bei ku
riasi. Jie visi turi po nuosavus 
namus bei tabako ūkius, daugu
mas iš jw net ir po kelis namus, 
pvz.: Norvilas. Vitkauskai, Ja
kaičiai. Mulevičiai, Vaitkuj, ša
kinis ir kiti turi net po dvejus ir 
trejus namus. Jiems visiems yra 
linkėtina stiprėti ir būti lietuviš
kos veiklos rėmėjais ir lietuviško 
žodžio saugotojais. S. J.

Paieškojimai
Dr. L. Rudis, gyvenęs Montre- 

alyje, prašomas atsiliepti šiuo ad
resu: A. Steinbachs, 2308 Drum
mond Rd., Niagara Falls, Ont.

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rūšių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

1 Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ave., Toronto 8. 
Tel. HO. 6-8252.

C. SW4NKAS

— Ar dažnai paimi?
— Dėl šventes ramybės kas 

trečią dieną trukteliu.
Ne visų interesai vienodi

Belfasto teatre vienos premje
ros metu vienas iš žiūrovų staiga 
sušunka:

— Užgesykit, pagaliau šviesą, 
kad galėčiau nors pamiegoti!

— Ne! — atsišaukė kitas bal
sas, — aš dar noriu pabaigti skai
tyti laikraštį...

Tik ūgis nenormalus .
Gydytojas diplomatiškai savo 

pacientei, atsistojusiai ant svars
tyklių, sako:

— Pagal jūsų svorį jūsų ūgis 
turėtų būti du metrai ir dvide
šimts centimetru.

jas kalboj pasakė:
— Pusė šios tarybos narių yra 

vagys...
Priverstas saw pareiškimą at« 

šaukti, jis pasakė:
— Pusė šios tarybos narių nė

ra vagys...
Entuziastiška šaulė

Ginklų krautuvėje jauna mo-' 
teris renkasi revolveri. Apžiūrėk 
jusi vieną, sako:

— Imsiu šitą, mažytis ir gra-- 
žus, — prašau įvynioti.

— Būsite vispusiškai patenkin- • 
ta, — kalba pardavėjas vynioda- ’ 
mas. — Tai klasiškas Įrankis, pa
taiko į taikinį nuo Soties metrų.
— O, tai visai nesvarbu, — 

šneka moteris, dėdama revolvėri 
rankinukam — Aš galvoju šauti 
kur papuls h* iŠ arti.

Draudimų agentūra 
Visų rūšių draudimai. 

TELEFONAS

arba RO. 6-0832
49 Cameo Cres., Toronto 9. Ont.

M.Iui 1 HiiJ^rtiiiii ■■ 6. h n <ia
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Natrja Lietuviška ValyM*

Lenard's Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis masinami*.
PRHMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

Savininkas L. LEVECKIŠ
įhbmb ii ■■■ Tin ■■■—niRHėĮ imB h i n

■ II...................-II..-

DĖMESIO!
ii

DĖMESIO!
Taisau visų rūšių

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

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

Dr. L ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

Priėmimo valandos:
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

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

Bloor - Dufferin
$1.000 už krautuvės įrengimus, ku
rie tinkami betkokiam bizniui. Ide
ali vieta, krautuvė 50x20. Pasitei
raukit dėl smulkesnių infortnacijų.

College • Dufferin
$Ė500 įmok., 7 kamb. per 2 augš- 
tus, vand. alyva šild., kietmedžio 
grindys, vieta garažui, prašoma kai
na $13.800. >

Indian Rd. • Annette
$2.000 įmok., .8 kamb. mūr..atsk., 
2 virt., alyvos šild., vieta 2- garaž., 
lengvas išmokėjimas, prašo $14.900. 
Arti mokyklas ir susisiek. Idealus 
dviem šeimom..

Vakarų Toronte
$2.500 įmok., maisto it smulkmenų 
krautuvė, plius 4 kamb., Mūr. 2 
augštų namas, garažas. Gerai ei
nantis biznis. Savininkas išvyksta 
iš Kandos. $14.500 visa kaina už 
namą, biznį ir prekes. Tikrai puiki 
pttoga.

St. Clair - Oakwood
$3.000 įmok., 6 kamb. rupių plytų, 
atskiras gražus namas, 2 mod. virt., 
vand. alyva šiM., garažas, arti susi
siekimo ir kraut., prašo $16.500.

St. Clair • Dufftrin 
$3.506 įmok., 10 kamb. atsk. duplek
sas. Turi būti skubiai pard. Namas 
be skolų. Prašo $19.000.

Rogers Kd. • Keele 
$4.000 įmok., 5 kamb puikus mūr., 
atsk. namas ir' kirpykla su visais 
įrengimais. Puiki vieta. Geras biz- . 
nis. ir 10-čiai metų išsimokėjimas. 
Parduos už $18.000. Savin, išvyksta.

Bloor « Rtnmymedė 
$5.006 įmok;, 7 kamb. atsk. mūr.. 
gražus namas, mod. virt. Naujas 
alyvos šild. Pirmą kartą parduoda
mas. Vienas atviras morgiėius 10 
metų Arti Bloor kraut ir susisiek. 
Puikus pirkinys. ,

Durie St. - Annette 
$6.600 įmok., 11 kamb. rupių plytų, 
origin, dupleksas, mod. virtuvė. 
Naujas vand. alyva šild. 2 garažai, 
didelis sklypas. Pasiteiraukit?

Miiffico - Church St * 
$12.500 pilna kaina už mūr. 6 kam
barių atsk. narna. Vand. alyva šHd. 
Prit. įvaž. Retai pasitaikantis pir
kinys.

S. JOKŪBAITIS
PARCPINU MORGICIUS

Telef. LE. 7-3173. Namu KO. 6-0417

“ŽIBURIŲ” SPAUDOS
BENDROVĖS METINIS
ŠĖR1NINKŲ SUSIRINKIMAS 

šaukiamas š.m. vasario mėn. 6 d., 
šeštadienį, 3 vai. po pietų, prie
state virš “Tėviškės, žiburių” re
dakcijos patalpų, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ont.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Valdybos pranešimai,
3. Rev. kom. pranešimas,
4. Diskusijos dėl pranešimų,
5.1959 m. ataskaitos ir Rev. k. 

akto priėmimas,
6.1959 m. pelno paskirstymas,
7.1960 m. sąmatos priėmimas,
8. Valdybos ir Rev. k. rinkimai,
9. Einamieji reikalai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus tei
sėtas neatsižvelgiant. i dalyvau
jančiu skaičių.

šėrininkas, negalįs susirinkime 
dalyvauti, gali raštu įgalioti save 
atstovauti kitą šerini n ką.

B-vės valdyba.

Trumpai iš visur
Viena. — Iš kompartijos paša

linta 11 žymių Vengrijos asme
nų, jų tarpe gen. Laszlo Hegyi, 
buvęs gen. štabo viršininkas. Jis 
kaltinamas pabėgimu nuo savo 
dalinių per 1956 m. sukilimą.

Otava. — Kanados vyriausybė 
iš savo atsargų nemažiau kaip 75 
milijonus sv. konservuotos kiau
lienos išdalys šalpos organizaci
joms, tiek pačioje Kanadoje, tiek 
užsieniuose šalpos darbą dirban
čioms. *

Otava. — D. Britanija iš 1946 
m. paimtos 1.250 milijonų pasko
los grąžino pereitų metų ratą 

($38.900.000. Tai tik antras mo
kėjimas. 1956 m. ji buvo atsipra
šiusi neišgalinti mokėti.

VEDYBOS
Jei norite vesti/ rašykite /vokiečių or 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai J

VEDYBŲ BIURĄ "WALD!"
859 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., tarpininkavimas

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvio advokato 
įstaiga

Kvalifikuotas technikas taiso

— i į i

Kabinetas: LE. 4-4451

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR W., Toronto 4.

- (į rytus nuo Dufferin St,)

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-S431

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BfSSETT

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

J. STANĮ O N I S
19 GLEN BELLE CRESC. » Telefonas RU. 1-7861

SEGUIN
Advokatai — Notarui

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

Telef. įstaigos Telef. namųk 
WA. 4*9501. BE. 3-0978

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
IBM BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE.' 3-2904

OILS LTD. 
Atttevo* 

H. ROžfilTIS

MOTERIŠKŲ ROBŲ siu vejas
A. Beresnevičius

Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų.
AugŠčiausios klasės darbas. Žemos kainos.

1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 1-1432
TORONTO buto tel. LE. 1-4764

■ II ........ IIII .1 "II m- > I  ........................ ■■■ ■■ - ■ I ■■■ Į...............

Lietuvaitė, 
gyvenanti Vokietijoje, 5’7’ 
ūgio, vedybų tikslu nori susi

Informacijų reikalais kreiptis:
WALDFS VEDYBŲ BIURAS,

Sav. D. KAUNAITĖ Telefono* LE. 3-4908.

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 V. Semaška

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

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

Darbe valančios: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.V.

I Pritaiko akinius visiems akių defek- * 
. toms. Ištiria akių nervus, kurie daŽ- . 
nor sakelio galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbemfe. p 
47B COLLEGE ST., Torwnta ‘

Akių specialistas
U LUNSKY, R.O.

Įstaiga veikia
16S vai. savaitėje



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

£ Praėjusio sekmadienio pamal
dose, tiek skelbimų, tiek pamoks- 
lų metu, buvo iškelta eilė klausi
mo, liečiančių parapiją ir iš viso 
liėtuviškuosius reikalus. Iškeltas 
didelis susirūpinimas dėl vis daž
niau pasitaikančių mišrių vedybų 
lentiniu žvilgsniu. Skatinta nuo- 
Širdžiau palaikyti lietuvišką spau
du laikraščius ir knygas. Lietu
vis, negaunąs jokio lietuviško 
laikraščio Į namus, tautiniu at
žvilgiu yra mirties agonijoje. Bū

ti lietuviškąsias parapijas sekma
dieniais, nepasiteisinant nuoto
liu, laiko neturėjimu ar kitkuo. 
Priminta krikščioniškųjų laidotu
vių esminiai klausimai: be daugy
bės mirusiam vainikų, nepamirš
tina ir šv. Mišių auka už miru
siojo vėlę, o taip pat artimųjų 
šv, Komunija už velionį laidoji
mo dieną.
“ Pasidžiaugta parapijos tikin
čiųjų sąmonirigumu ir duosnumu 
bažnyčiai paremti sekmadieninių 
rinkliavų metu. Parapijos kunigai 
dėkoja už tai visiems gerada
riams, pasižadėdami ir toliau pa
gal savo išgales kiekvienam tau
tiečiui, be parapijinių, religinių 
bei pasaulėžiūrinių skirtumų, pa
gelbėti ten, kur bus prašoma, 
ypatingai socialinėje srityje.

Lietuviškų kapinių klausimu 
pranešta, kad smulkus kapinių 
planas jau baigiamas gaminti. 
Projektą ruošia arcihtektas Algir
das Šalkauskis. Kapinės planuo
jamos europietiškų būdu — jose 
fiumatomos aikštelės paminklams 
(Nežinomam Sibiro Tremtiniui, 
bendrajam kapinių centro pa
minklui ir t.t.). Parapijos klebo
nas tiki, kad tautinių kapinių Įgi
jimo idėja yra tiek kiekvienam 
brangi, o nupirkta vieta tiek gra- 

' a, kad visos išlaidos, liečiančios 
kapinių žemės nupirkimą, o taip 
pat jų įrengimą, nebus jokia naš
ta parapijai.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Keelė, Parkside Dr., In
dian Valley, Montview, Oak
mount, Vine ir Mulock. Be to, už
baigiama Indian Grove.

Jaunimo choro repeticijos 
šeštadieniais po lietuvių mokyk
los ir sekmadieniais 4 vai. p.p.

— Ši sekmadieni daroma spe
ciali rmkliava popiežiaus karita- 
tyvinei veiklai.

Malonės liuteronių bažnyčioje, 
1424 Davenport Rd., sausio 24 d. 
1-1 . vai. lietuvių pamaldos su 
šv. Komunija. Pamaldų metu 
įvyks iškilmingas naujosios pa
rapijos tarybos Įvedimas.

Kun. L. Kostizenas.
Toronto Lietuvių Caritas 

Įsisteigimo dešimtmečiui atžymė
ti vasario 6 d., šeštadieni, šv. Jo
no Kr. par. salėje rengia minėji
mą. Programoje trumpa oficia
lioji dalis, Caritas ponių puikiai 
paruoštos vaišės, bufetas, šokiai. 
Caritas savo posėdyje nutarė 
mielai globoti muz. S. Gailevi- 
čiaus rengiamą koncertą, kuria
me dalyvaus visi maestro vado
vaujami meniniai vienetai. Kon
certas Įvyks kovo 13 d. Prisikė
limo salėje. Jo pelnas skiriamas 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoj.

Dr. N. Novošickis
< atostogauja nuo sausio 8 d. iki 

vasario 8 d. Tuo laiku jo dantų 
gydymo kabinetas bus uždarytas.

Toronto gudai nuo gruodžio 27 
d. turi savo radijo programą kas 
sekmadieni 7 vai. vak. iš CHWO 
stoties, banga 1250. Programa pa
vadinta “Gudijos daina”, veda 
Anton Markievič.

Nauja pilietybės tarnyba
(CSc) — Naujiems kanadie

čiams dažnai yra sunkumų su ga
vimu Kandos pilietybės ir atliki
mu visų formalumų — reikia pa- 
siliuosuoti iš darbo, netekti pa
jamų, užpildyti tinkamai pareiš
kimus ir juos Įduoti Pilietybės 
Teismui, kurie randasi kiekvie
name Kanados mieste. Norint 
specialiai pagelbėti naujiems atei 
viams Toronto Kanados Piliety
bės Teismas — 1200 Bay St. — 
nuo sausio 27 d. yra atdaras to
kiems pareiškimams priimti va
karais kiekvieną trečiadieni nuo 
6 iki 9 vai. vak. Tikimasi, kad 
šios rūšies pagalba bus suorga
nizuota ir kituose Kanados cent
ruose.

TO, Ont.
Prisikėlimo parapijos žinios
— šį sekmadienį, sausio 24 d., 

per visas Mišias daroma viena, 
bet speciali rinkliava naujiems 
vargonams įsigyti. Kadangi baž
nyčiai pagražinti aukų nebuvo 
prašyta, tikimasi, kad tikintieji 
Šiam tikslui aukos dosniai. Nau
jieji vargonai jau užpirkti. Jie 
yra elektroniniai, Hammond 
bendrovės. Pasirinktas didžiau
sias modelis, taip vadinamas kon
certinis, nes norima tuos pačius 
vargonus naudoti būsimoje baž
nyčioje. Jų kaina yra $5.500, bet 
išsiderėjus įvairių, nuolaidų, jie 
mums kainuos truputį virš $4500. 
Naujieji vargonai bus pašventin
ti Vasario 16-tos minėjimo pro
ga, vasario 14 d. ir bus dedikuoti 
už Lietuvos laisvę žuvusiems, nu
kankintiems ir išvežtiems prisi
minti. Kaip ši dedikacija yra gra
ži, taip ir tikinčiųjų aukos tebū
na ir širdies. Visos, net ir kukliau
sios aukos tebūna įteikiamos vo
keliuose.

— Visos moterys kviečiamos 
susidomėti ir dalyvauti L. Kat. 
Moterų D-jos Prisikėlimo parap. 
skyriaus susirinkime šį sekmadie
nį 5 vai. p.p. parapijos kavinėje. 
Programoje numatyta įdomi šei
mos reikalais paskaita su diskusi
jomis, meninė programėlė ir ma
žytės vaišės. Tegu tas vakaras bū
na paskirtas mūsų motinų ir mo
terų poilsiui ir atsigaivinimui. Vi
sos kviečiamos. Namuose mažiu
kus nupraus ir suguldys vyrai. 
Tai bus proga parodyti, kad jie 
retkarčiais ir be žmonų gali apsi
eiti.

— Pasirodykime dėkingi Mari
jos Nekalto Prasidėjimo sese
lėms, kurios mūsų kolonijoje ne 
tik veda vaikų darželį ir dėsto 
šeštadieninėje ‘ mokykloje, bet 
taip pat mūsų parapijoje dėsto 
Pirmos Komunijos ir katecheti
nes pamokas, praveda mergaičių 
popietes ir vadovauja Įvairiam 
jaunimo judėjimui. Paremkime 
dosnia auka jų Vaikų Namų sta
tybą. Atsilankykime jų statybos 
fondui paremti baliuje-koncerte, 
kuris bus šį šeštadienį mūsų pa
rapijos salėje.

— Prisikėlimo parapijos visuo
tinis metinis susirinkimas bus 
sausio 31 d., sekmadieni po pas
kutinių Mišių par. salėje. Parapi
jos ekonomas duos smulkią finan
sų apyskaitą, parapijos komitetas 
darys pranešimą iš savo veiklos, 
bus renkamas parapijos komite
tas ir diskutuojami parapijos toli
mesnį darbai.

— Pradėtas spausdinti parapi
jos aukotojų ir aukų leidinukas, 
kuris šio mėnesio gale ir ateinan
čio pradžioje bus išsiuntinėtas vi
siems parapijiečiams ir tiems ne- 
parapijiečiams, kurie praėjusių 
metų bėgyje vardinia yra davę 
aukų. Pre leidinuko bus pridėtas 
aukos pažymėjimas, tikslu iš val
džios gauti pajamų mokesčio su
mažinimą. *

— Ateinančią savaitę bus lan
komi parapijiečiai šiose gatvėse: 
Beaty Ave., Fuller Ave., Golden 
Ave., Lansdowne Ave., Lynd Av., 
MacDonell Ave., Maple Grove 
Ave., Parkway Ave., Ritchie Ave., 
Seaforth Ave., Silver Ave., West 
Lodge Ave. ir Wilson Ave.

— T. Rafaėlis yra laikinai iš
vykęs i Kanados šiaurę pakeisti 
poilsiui išvykusio kleb. kun. L. 
Kemėžio. Jis Torontan grįš atei
nančios savaitės vidury.

— Pakrikštyta Broniaus ir L. 
Marijos Miciulevičių dukrelė Vik
torija Ona. Tėveliams ir mažytei 
linkime Dievulio globos.

TLCh. “Varpas” vasario 21 d. 
išpildys programą Vasario 16 d. 
minėjime Clevelande, St. Joseph 
gimnazijos salėje. Minėjimą ren
gia vietos ALTo skyrius.

Sūnų ir Dukterų Draugijos To
ronto I kuonpos susirinkime sau
sio 3 d. kanstatuota, kad pereitais 
metais mirę “beveik tuzinas na
rių, o jų vietos kol kas liko neuž- 
nildytos naujais”. Tame susirin
kime tas klausimas nebuvęs net 
iškilęs.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame pp. Pūkams 

už surengtą Naujų Metų sutikimą. Da
lyvavusiems ilgą laiką paliks atmin
tyje gražiai papuošti stalai, linksma 
nuotaika ir rūpestingas šeimininkų 
vaišingumas. Už visa tai, kas galėjo 
sudrumsti p. Pūkų giedrą nuotaiką ir 
už jų įdėtą darbą, visų dalyvavusių 
vardu, dėkojame ir atsiprašome.

Dalyvis.

Visi bus laimingi,
kurie atvyks šį šeštadienį, sausio 23 d., 7.30 
v. v. j Prisikėlimo parapijos salę. Ten įvyks 

DIDŽIULIS KONCERTAS-BALIUS.
Programą išpildys išraiškos šokio šokėja JONĖ KVIETYTĖ su partneriu 

R.POYLE ir j^s studijos šokėjos.
Bufete cepelinai, dešros su kopūstais, pyragai ir pončkos, saldūs ir 
kartūs gėrimai. Be to, laimės šulinys, loterija. GROJA “OLYMPIA” 

ORKESTRAS. Pilnas bufetas veiks jau nuo 6 vai. vakaro.
(ėjimas $1.50, studentams $1. Toronto Vaikų Namų Statybos Fondo Rėmėjai.

Įdomiausias šio sezono parengimas jau čia pat! 
Tai Prisikėlimo parapijos choro

KONCERTAS-BAL1LS
sausio 30 d. 7 v.v. Prisikėlimo auditorijoj.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI.

Programoje: sol. V. VERIKAITIS, parapijos mišrus ir vyrų^horai. 
Piktas bufetas nuo 7 v.v. Koncerto pradžia 8 v.v. punktualiai. 
Puikus orkestras • Loterija • Įvairenybės • Įėjimas $1.25

REAL, Que.

VISĄ MONTREALIO LIETUVIŠKĄJĄ VISUOMENE 
KVIEČIAME Į IŠKILMINGĄ IR PUOŠNŲ

V. Krėvės'vardo Literatūrinės Premijos 
įteikimo VAKARĄ - BALIŲ,

rengiamą 1960 m. sausio mėn. 23 d., 7.30 v. v. Aušros Vartų 
par. salėje, dalyvaujant iš Čikagos atvykstančiam, šios.premijos 

LAUREATUI RAŠYTOJUI MARIUI KATILIŠKIU!.
Programoje: Iškilmingas įteikimo aktas; MENINĖ PROGRAMA, dalyvau
jant pačiam laureatui, solistams J. PAULIŪTEI ir A. KEBLIU! bei akto
riams J. AKSTINUI ir L. BARAUSKUI. Bus skaitomos ištraukos iš pre- 

, mijuotos knygos “Išėjusiems negrįžti”.
Po meninės programos, baliaus metu, vyks šokiai, grojant pirmaeilių! 

orkestrui, bus įvairūs atsigaivinimai, užkanda ir staigmenos.
Gausioj ir turtingoj loterijoj, tarpe kitų dalykų, galima bus išlošti 

originalių mūsų dailininkų kūnmų-paveikslų: R. Bukausko, V. Remeikos, 
V. Petravičiaus ir V. Igno.

•Visas vakaro pelnas skiriamas Vinco Krėves vardo literatūrinės pre
mijos fondui. x

IKI MALONAUS PASIMATYMO!
Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje.

. A. t A.
ANTANUI AUSROTUI mirus, '

jo žmonai, sūnui Vytautui su šeima ir visiems artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškia

Z. ir A. Stančikai su šeima.

Mylimam' tėvui ir uošviui
A. t A. ANTANUI AUSROTUI mirus, 

mieliems Vytautui ir Sigitai Aušrotams nuoširdžią užuojautą 
reiškiame

VISI ATEIKIME
į Vaikų Namų Statybos Fondo 
Rėmėjų ruošiamą koncertą-balių, 
kuris įvyks šį šeštadieni, sausio 
16 d., Prisikėlimo parapijos salė
je. Pradžia 7.30 v.v. Pilnas bu
fetas pradės veikti įau nuo 6 v.v. 
Programą išpildys išraiškos šokio 
šokėja Jonė Kvietytė su partne
riu R. Doyle ir savo studijos šokė
jomis. Pragrama įvairi ir nuotai
kinga.

Bufete cepelinai, dešrelės su 
kopūstais, namie kepti pyragai 
ir pončkos, taip pat saldūs ir kar
tūs gėrimai.

Laimės šulinys neapvils nė 
vieno. Loterijoje daug vertingų 
fantų. Atėję ne tik praleis malo
niai laiką, bet ir parems Vaikų 
Namų statybą, kuri numatoma 
pradėti jau ši pavasari. Padėki
me visi N.P.M. seselėms atsiekti 
kilnaus tikslo — mūsų jaunučių 
gražaus išauklėjimo.

Vaiku Namų Statybos Fondo 
Rėmėjat

Moterų susirinkimas
KLK Moterų D-jos Prisikėlimo 

parapijos skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, sausio 24 d', 5 vai. p.p. Su
sirinkimo vieta — Prisikėlimo 
parapijos kavinė (nė III a. salė
je, kaip buvo skelbta). Programo
je bus Įdomi paskaita, meninė da
lis, kavutė ir užkandžiai.

Maloniai kviečiamos abiejų pa
rapijų KLK Moterų. D-jos narės 
ir viešnios iš visų Toronto lietu
vių moterų organizacijų.' V-ba.

Mergaičių popietė Įvyks ši sek
madieni 3 vai. p.p. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje.

Jaunesniųjų ateitininkių 
mergaičių susirinkimas įvyks ŠĮ 
sekmaideni, 4 vai. p.p. Prisikėli
mo par. muzikos studijoje. Narės 
kviečiamos gausiai dalyvauti.

Šiuo metu ateitininkės yra su
pažindinamos su ateitininkių už
daviniais. Be to, ruošiasi ateiti
ninkų šventei, kuri bus gegužės 
mėnesį.

Jaunesn. ateitininkų berniukų 
susirinkimas šaukiamas šį sekma
dieni, 4 vai. p.p. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Visi nariai daly
vauja. Kviečiami ir nauji 8-13 m. 
amž. Po susirinkimo berniukai 
žais salėje, vadovaujant V. Bi- 
retai.

Paskaitą apie Klaipėdos kraštą 
sausio 24 d., 4 vai. p.p. L. Na
muose skaitys klaipėdietis sve
čias iš Montrealio A. Lymantas. 
Paskaitą organizuoja Maž. Liet. 
Bičiulių d-jos Toronto skyrius. 
Kviečiame tautiečius kuo skait
lingiausiai dalyvauti. V-ba.

Remtinas vakaras
Jungtinis Vilniaus Krašto Lie

tuvių Sąjungos ir sporto klubo 
“Vytis” šokių vakaras įvyks sau
sio 30 d. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Šiam parengimui yra su
aukota daug dovanų. Vertingos 
įėjimo bilietų premijos. Vakaro 
pelnas skiriamas Suvalkų trikam
pio lietuviams ir Toronto sporti
ninkams paremti. Tikimės, kad 
visuomenė gausiai atsilankys.

TL Choras “Varpas” 
vasario 13 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje ruošia didžiulį balių- 
maskaradą. Už geriausias tris 
kaukes yra skirtos, dar nematyto 
dydžio premijos. Bus dedamos 
pastangos, kad šis vakaras skirtų
si nuo eilinio parengimo. Salės 
papuošimas ir visokie maskara
diniai priedai sudarys tikro kar
navalo vaizdą. Smulkmenos bps 
paskelbtos vėliau. “Varpas”.

Saleziečių gimnazijos . direktorius 
kun. S. Petraitis širdingai dėkoja To-

Jurgis ir Anelė Aušrotai.

STUDENTŲ BALIUS 
ruošiamas KL Studentų Sąj. To
ronto skyriaus, įvyks šį šeštadie
nį, sausio 23 d., puikioje Mallo- 
ney’s Studio salėje — 66 Grenvil
le St. (prie Bay, vienas blokas į 
šiaurę nuo College St.). Pradžia 
8.30 vai. vak.
Mielai laukiami ir svečiai nestu- 

dentai. Bilietų galima bus gauti 
ir prie įėjimo.

Dėl siuntinių į Lietuvą 
ir visą Sovietų Sąjungą nuo sau
sio 1 d. išleistos naujos taisyk
lės. Nebeleidžiama dėti į siunti
nius hermetiškai uždarytų jokio 
maisto konservų. Tas nuostatas 
apsunkina pasiuntimą maisto 
ypač Sibiro tremtiniams.
Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės arba 1 kambarys su virtuve 
ir garažu. Tel. LE. 1-1554.

Dr. K. Žymantienė
sugrįžo iš New Yorko ir priima

vėl ligonius.

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.
Krautuvė atidaryta nuo 6 iki 9 
vai. vak. šeštadieniais nuo 10 vai. 

ryto iki 6 vai. vak.'

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldų 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
realį Londonu, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

$100 VAIKŲ NAMAMS '
Prisikėlimo parapijos Katalikų1 a 

Vyrų Draugijos valdyba ir netu-į 
rėdama turtingos kasos, bet su-. 
prasdama didelį reikalą remti 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių užsimojimą pastatyti mo
derniškus vaikų namus Toronto 
lietuvių kolonijai, savo posėdy
je nutarė, tam tikslui paskirti 
vienkartinę auką $100.

Tuo pačiu metu Draugijos val
dyba prisidėdama prie “TŽ” li- 
notipo vajaus — nutarė nupirkti 
šėrų už $50.

Vykstant Vasario 16 gimnazi
jos vajui nutarė tam reikalui pa: 
skirti $10 auką. V. S. ’

Toronto uoste liko žiemoti 45 
laivai. Iš jų 27 yra pakrauti ja
vais, išviso 148.758 tonos javų. 
Kai tik leis oro sąlygos, tie laivai 
išplauks pagal savo paskirtį Į vi
sas pasaulio puses.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstoves

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

rusių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Nepilnos dienos 
(Part-time) 

nuolatinis 
pristatymo darbas 
šioje apylinkėje. Pardavinėti nerei
kia. Canadian Corporation Distri
buting reikalingi vietos gyventojai 
lengviems pristatymams visame 
krašte skelbiamų gaminiu pagal su
darytus šios apylinkės klijentų 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, 
TORONTO, ONT.

' Iškilmingas ir puošnus vakaras 
•balius. Lietuvių Akademinis 
sambūris sausio 23 d. 7.30 v.v. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
ruošia neeilinį pobūvį. Jo metu 
bus įteikta rašytojui Mariui Ka
tiliškiu!, specialiai atvykstančiam 
į šią šventę iš Čikagos, Vinco 
Krėvės vardo literatūrinė, premi
ja (500 dol.). Po iškilmingo akto 
seks trumpa,, bet įdomi ir turinin
ga, meninė programa. Ją išpildys 

, { solistai J. Pauliūtė ir A. Keblys, 
aktoriai J. Akstinas ir L. Baraus
kas, bei pats laureatas M. Kati
liškis. Po meninės programos pra
sidės šaunu§ balius, kurio metu 
gros pirmaeilis šokių orkestras 
(grojęs Studijų dienų metu Queen 
Elizabeth viešbutyje). Bus Įvai
rūs atsigaivinimai, užkanda, pra
mogos ir t.t. Gausioj ir Įdomioj 
loterijoj bus galima išlošti tarpe 
kitų dalykų ir vertingų mūsų dai
lininkų originalių kūrinių: R. 
Bukausko ir V. Remeikos alieji
nių paveikslų, V. Petravičiaus ir 
V. Igno grafikos darbų. Vakaro 
pelnas skiriamas Vinco Krėvės 
vardo literatūrinės premijos fon
dui. Kiekviena ir kiekvienas atsi
lankęs netik pakiliai praleis lai
ką, bet taip pat parems ir lietuvį 
rašytoją bei lietuvišką knygą. L. 
Akad. sambūrio vakarai yra- čia 
žinomi savo puikia nuotaika, sko
ningu pravedimu ir pirmaeile 
menine programą. Be abejonės, 
ir šis bus lygiai kultūringas ir il
gai liks atmintyje. Šiuo vakaru 
Liet. Akad. sambūris švenčia ir 
savo organizacijos dešimtmetį 
(suėjusį 1959 metais).

Jono Balčiūno šeima atšventė 
25 metų vedybinę sukakti.

KLB Šalpos Fondui vietoj ka
lėdinių sveikinimų aukojo: po $10 
— dr/j. Mališka ir DLK Vytau
to Klubas; po $5 — Br. Mozū
ras, P. Paukštaitis, P. Rudinskas, 
P. Lukoševičius, J. Lukoševičius 
ir Iz. Mališka; $2 — A. Blauzdžiū- 
nas. Viso $52. Aukojusiems nuo
širdus ačiū! ŠF pirmininkas.

AVPSK Tauro krepšinio rung
tynės Montrealio krepšinio lygoj:

Sausio 23 d., 6 v.v., St. Ri- 
chafd salėje, Tauras — Rose
mount Blvd.

Sausio 28 d., 8 v.v., St. Hubert, 
Tauras - RCAF St. Hubert.

Sausio 31 d., 6 v.v., St. Richard 
salėje, Tauras - Holy Trinity.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.
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Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikią paistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite Į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

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

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W. VI. 2-8501 

D. N. Baltrukonis €R. 6-5075 
F. Yasutis LA. 2-7879 
A. Markevičius CR. 9-9793 
A. Budriūnas RA. 2-8035 
P. Adamonis RA. 2-2472 
P. Baltuonis LA. 6-2084 
Pr. Rudinskas HU.1-2957 

S. KULIAVAS. sekret. CL. 4-2696 
Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus “NL”, “Tž”, “La Press“.

KLB Politinis Komitetas sau
sio 10 d. pasiuntė Vatikano vals
tybės sekr. kardinolui Tardini 
raštą, prašydamas perduoti po
piežiui visos Kanados Liet. Ben
druomenės padėką už išleistus šv. 
Kazimiero pašto ženklus Lie
tuvos globėjo pagerbimą.

A V parapijos klebonas savo 
biuletenyje primena parapijie
čiams, kad dar ne visi yra su- 
tvąrkę parapijiečio mokesnio rei
kalą už 1959 m., o kiti už 1958 
ir 1957 m. . . Ji; r. - ..

M. Sporto klube Tauras per
eitą sekmadieni Įsikūrė filate
listų sekcija.

Šv. Elžbietos Draugijos vaka
rienė Įvyks sausio 23 d., 7 vai. y. 
šv. Kazimiero parapijos salėje.

Skautų vakaras praeitą šešta
dieni AV parapijos salėje praėjo 
pavyzdingai tiek programos, tiek 
pramoginės dalies pravedimo at
žvilgiu. O buvo daug gražaus jau
nimo, tokio rečiau sutinkamo, ku
ris eina pas prancūzus ar anglus, 
bet ne taip dažnai rodosi lietuviš
koje visuomenėje. Sveikintini 
skautai, kad jie sugebėjo patrauk
ti ir ši retesni jaunąjį prieaugli.

Programą pradėjo G. Vazalins- 
ko vedama skautų vyčių taut, šo
kių grupė pašokusi Žiogelį ir či
gonėli, akordeonu pritariant P. 
Jurgučiui. Du dalykėlius pianinų 
paskambino R. Piešiha., Nuotai
kingą “jūreivių šokį” pašoko R. 
Šemogaitė ir D. Sibityte. Po to 
buvo skaut. laužo pobūdžio ko
medija apie Adomą ir Ievą, At
liko R. Piešina, K. Barteška,. A. 
Keturka, V. Rušytė, V. Lukošius 
ir susilaukė publikos entuziastin
go Įvertinimo. Programą su tik
ru ‘furoru” užbaigė trys ,vyr. 
skautai, S. Geležiūnas, R. Urbo
nas ir D. Mažeika, atlikę Holy- 
woodo “Can-can“ parodiją. Pub
lika kvatojosi ir plojo šluostyda
ma ašaras iš juoko. Pranešėju, 
kaip ir kitais skautiškų , pasirody
mų atvejais pabuvo J. Ramanaus
kas, papasakojęs naujų anekdotų 
ir “tikrų atsitikimų”' iš mūsų 
veiklos. * .

Po programos buvo šokiai, gro-’\ 
jant lietuviškai kapelai. Nuotai
ka buvo smagi. Veikė bufetas ir 
loteriia. Dalyvavo apie 170 žmo- \ 
nių. Matėsi merginų su taut, dra- \ 
bužiais ir Montrealio liet, visuo
menės ramsčių: daktarų, inžinie
rių. visuomenininkų.

Praeitą sekmadienį AV parapi
joje pamaldų metu St. Navicko 
“Avė Maria” duetu gražiąi sugie
dojo I. Gili ir A. Keblys. J.P...

Mūsų specialybė — pa jamų na
mai 6-15 vienetų garantuoja tik
rą, pastovų pelną už investuotus 
pinigus. Perkant ar parduodant 
kreiptis: ‘ DISTRICT ESTATE 
BROKERS P. ADAMONIS. Tel. 
VJ. 2-8501.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LIT AS ”

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

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
parapijos salėje. Banko kambaryje. ' - T- •

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

AL 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

MK

1212 Dundas W. TeL LE. 2-9547 
. .. _ J. BER2INSKAS

’ Užsakymai priimami ir paštu.

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. < s

SYMINGTON • BLOOR. $3.000 įmokėti, 10 metų balansas, 6 modemiški 
kambariai, nauja apšildymo sistema, garažas, didelis sklypas. Viso $14.000.
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HARDWARE BIZNIS. $8.000 viso kaina plius inventorius. Lietuvių rajo
ne. Bloor gatvėje. Metinė apyvarta $50.000. Pigi nuoma.

LEGALUS TRIPLEKSAI. $9.10.000 įmokėti, viso tiktai $35,000. 18 kam
barių su balkonais, modemiškai įrengti, dideli sklypai, privatūs įvažia
vimai, gražioj vietoj, prie Humber upės. Tiktai du liko. Pasiskubinkit.

iALINGI NAMAI PARDAVIMUI




