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Laikraštines painiavos

Savaitės įvykiai

Moderniško žmogaus troškimas žinoti neturi ribų. Jis nori ži
noti viską, ir iaix kas svarbu jo gyvenimui, kuo jis Kasuien sielų
jasį, ir tai kas greta jo yyksia u? su kuo jam niekau neteko susiduri
ir gal niekau neteks, šitam moderniško žmogaus troškuliui tarnau
ja milžiniški spauuos, radijo, televizijos ir uar kitokie žinių sKiei
dimo aparatai. Kadaise eilinis žmogus buvo linkęs tikėti kiekvienu
spauuos žodžiu, “šitaip laikraštis rašė” — buvo nepajuuinamas
argumentas. Rimta spauda, žinoma, ir dabar savo pirmuoju tiksiu
laiko tiesą — teisingą informaciją. Tačiau bent diehraštinę spaudą
nuo to kelio labai dažnai išmuša pašaliniai tikslai, būtent noras
kuo greičiau gautąsias žinias paskelbti, nesiduoti kitiems laikraš
čiams aplenkti, ir sensacijų troškimas — noras užimponuoti, pa
traukti skaitytojų dėmesį. Dėl to dienraščių ypatingai gauuomos
sensacingos žinios, kurios skelbiamos šaukiančiomis antraštėmis.
Dažnai tai daroma nesiskaitant nei su savo linija, nei su visuome
nės nuotaikomis ir net su tiesa. Sensacijai viskas paaukojama.
Tokių pavyzdžių aienraštinėje spaudoje matome labai dažnai.
Juk dar taip neseniai aiškiai antikomunistiniai laikraščiai stam
biausiomis antraštėmis skelbė sovietų spaudos agentūrų sureda
guotas pagyrų žinias apie Chruščiovo skelbiamą planą nusigink
luoti bei sumažinti savo karines pajėgas, nei žodeliu nesisteng
dami paaiškinti tų pareiškimų prasmę bei vertę. Lygiai taip pat
buvo skelbiama apie sovietų pasisekimus raketų gamybos srityje,
taip pat pateikiant sovietinės agentūros suformuluotas žinias, su
darančias įspūdi visiško Vakarų technikos atsilikimo. Aišku, re
dakcijoms visų tų žinių vertė yra aiški, bet brangi-yra sensacija,
o iš kitos pusės nėra nė kada žinios perdirbinėti bei suderinti.
Jos juk plaukia nuolatine srove. Jų vertę vėliau ryškina apžval
gininkai bei komentatoriai. .
Agentūros neretai suvedžioja ir mūsų lietuviškąją spaudą.
Štai pereitų metų gruodžio paskutinėmis dienomis ir mūsų kaikurie laikraščiai, pranešdami apie mirtį didžiojo Kroatų laisvės
kovotojo Ante Pavelič, vadino Jį naciniu kvislingu ir kartojo ko
munistinės Jugoslavijos valdžios kaltinimą, būk jis esąs kaltas
už 700.000 serbų ir žydų nužudymą vokiečių okupacijos metu.
Dar keisčiau, kai mūsų lietuviškuose laikraščiuose skaitome,
mūsų pačių žinių teikimo įstaigų duodamas, žinias apie tariamus
nepaprastos reikšmės atradimus dabartinių Lietuvos mokslininkų,
lituanistų bei kultūrininkų. Tokios žinios pateikiamos sekant so■ vietinę Lietuvos spaudą, lyg tai būtų Dievas žino kokios naujovės,
nors ištikrųjų dažniausiai tai yra tęsinys jau nepriklausomybės
metais vykdytų, tyrinėjimų. Dabar Lietuvoje juk nevalia nieko
prisiminti, kas seniau buvo padaryta. Ten dabar viskas skelbiama
lyg ąhksčįau.meka ne^ūtų^.bųyę^lyg ,visi tyrinėjimai tik sovieti
niais laikais įradėB ir, girdi, štai kokių rezultatų pasiekia. Arche
ologai, girdi, štai tą ir tą išaiškino, literatūros istorikai štai tokių
nežinomų kultūros paminklų-atrado ar ką mikrofilmavo. Supran
tama, kad negausūs mūsų žinių teikimo įstaigų tarnautojai visko
tinkamai įvertinti negali, negali būti visų sričių specialistai, betgi
atsargumo' visdėlto galima būtų pageidauti. Mums patiems prisi
dėti prie, bolševikinės propagandos reikėtų labiausiai vengti. Būtų
gal geriaū-sū tokiomis žiniomis kiek suvėluoti, išsiaiškinti jų
vertę su specialistais, negu įsijungti i tą pačią bolševikinio choro
gaidą. Bent jau mes patys turėtume atskirti, kas tikrai padaryta
ir kas yra tik propagandinis burbulas. Kitose gyvenimą srityse
šito jau pasiekta, kartais net ir pertempto kritiškumo pasireiškia,
bet kultūrinėje srityje daugeliu atvejų mūsų laisvosios spaudos
informacijos tėra “Tiesos” žinių parafrazavimas arba net cita
vimas.

IIP

li

KAS NAUJO KANADOJE?
Daugiau džiovininkų įsileis Ka Paskolos namų statybai pagal
nados vyriausybė iš Europos sto namų statybos įstatymą — Na
vyklų ryšium su Tremtinių Me tional Housing Act išsibaigė, o
tais, pareiškė užsienio r. mm. H. privačios paskolos sausio mėn.
Green parlamente. Pasak jo, kai- labai sumažėjo. Tiesioginės vy
kurie atvykę ligoniai po trumpo riausybės paskolos per Central
laiko galėjo būti paleisti iš sana Mortgage and Housing Corp, su
torijų ir įjungti krašto ūkin kaip stabdytos iki parlamentas paskirs
darbingi asmenys. Išskyrus sau tam reikalui naujas sumas. Si val
jelę džiovininkų, iš 100 atvykusių, džios įstaiga sausio mėn. galėjo
visi kiti po 2-3 mėn. galės patys duoti tiktai 10, o pernai sausio
išsilaikyti. Paaiškėjus, kad džio mėn. 1.905. Apskritai šiemet sauvininkų įjungimas Kanados gy- •sio mėn. visos finansinės įstaigos
veniman yra paprastesnis ir trum davė 110 paskolų, o pernai tą patį
pesnis nei buvo galvota, vyriau mėn. — 2.933. Namų statyba su
sybė esą ryžosi įsileisti jų didesnį lėtėjo: pernai sausio mėn. buvo
skaičių. Tam pritarė ir opozici planuota 150.600 namu, šiemet
nės partijos.
— 125.000.
Moterys Elliot Lake vietovėj,
kur numatyta uždaryti uranijaus
kasyklas, sudarė 140 asmenų de
legaciją ir pasiuntė Otavon pas
premjerą Diefenbaker su prašy
mu įsteigti atominę jėgainę El
liot Lake. Premjeras maloniai iš
klausė prašymo, žadėjo svarsty
ti reikalą, bet neįsipareigojo.
Atominė jėgainė numatyta staty
dinti Manitobos provincijoje.

Viešosios gerovės tarybos atsto
vai lankėsi pas premjerą J. Diefenbakerį tremtinių reikalu ry
šium su Tremtinių Metais. Jie
prašė vyriausybę didesnės para
mos. Esą privatūs kvietėjai su
tiktų apmokėti tremtinių kelionę
Kanadon, parūpinti butą ir padėti
surasti darbą, bet vyriausybė tu
rėtų apmokėti gydymo ir šalpos
išlaidas, kol tremtiniai Įsikurs.

•

Derybos pradėtos tarp Kanados
it Čekoslovakijos dėl tiesiogihės
oro linijos. Čekoslovakija norė
tų, kad Canada Air pratęstų vie
ną savo Europos oro linijų iki
Prahos, o Čekoslovakijos lėktuvai
gelėtų skristi Kanadon iš kurios
nors Europos vietovės.

Kanados gydytojų suvažiavimas
įvyko Montrealyje. Mokslinę pa
skaitą skaitė prof. A. N. Sabanov,
Maskvos Botkin ligoninės direkto
rius. Jis pasisakė už didesnę gy
dytojų specializaciją. Medicina
esanti dabar tiek paini, kad bend
rosios praktikos gydytojai nedaug
tegalį padėti.

•.

Naujas universitetas steigiamas
Sudbury įjungiant vienon federacijon katalikų, anglikonų ir jung
tinės bažnyčios — United Church
mokslines įstaigas. Naujojo un
to vardas — Laurentian Univer
sity of Sudbury. Ontario parla
mentas jau svarsto jo įstatymą
Manoma, kad un-tas pradės veikti
nuo ateinančio rudens. Sudbury
jau anksčiau veikė tėvų jėzuitų
kolegija, kuri tapo katalikų universiteįu. Dabar jis pertvarko
mas iš pagrindų pagal Toronto
un-to pavyzdį. Pats branduolys
bus nekonfesinis, o apie jį spiesis
konfesinės kolegijos su filosofiniais-teologiniais mokslais. Moks
lo laipsniai ir diplomai bus tei
kiami universiteto vardu visose
šakose, išskyrus teologiją, kuri
rezervuojama paskiroms kolegi
joms, prisijungusioms prie un-to.
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Prieš viršūnių konferenciją keturi didieji pradėjo ruošti savo
pozicijas. N. Chruščiovas, keliaudamas po Azijos kraštus, nekartą
pareiškė pasirašysiąs atskirą taikos sutartį su R. Vokietija, jeigu
.aršumų Konferencija nerasianti visiem priimtino sprendimo V.'
Berlyno ir visos Vokietijos problemai. Tai įgėlė vakariečius, kurie
po Chruščiovo vizito Vašingtone buvo kiek aprimę, manydami, kad
susitarimo galimybės padiaėjo. Todėl vakariečiai iš savo pusės pa
reiškė neatsisakysią savo teisių Berlyne ir tam pabrėžti ėmė svars
tyti planą vėl pradėti skridimus trimis koridoriais virš 10.000 pėdu,
sovietai, nepaisydami jų teisių, yra uždraudę vakariečiams tokius
skridimus ir erdvę virš 10.000 •------------------------------ -------- r
pėdų rezervavę savo kAriniams iitikos kurstymo ypač tokiame
lėktuvams. Dėl tokio uždraudimo Urugvajuje, kur studentų grupė
buvo kilęs susikirtimas, ir vaka demonstravo prieš “jankius” ir
riečiai, britų įtikinėjami, susilai patį Eisenhoweri.
kė nuo augštųjų skridimų. Dabar
Indijos - Kinijos derybos
ši byla būtų vėl iškilus, bet vaka
Blogi
komunistinės Kinijos sam
riečiai, tų pačių britų raminami,
tą reikalą atidėjo. Maskva, išgir tykiai su Indija ir kitais kaimy
dusi tokį planą, iškeikė vakarie nais silpnina dabartines komu
čius bei išvadino provokatoriais. nistinio fronto pozicijas Azijoj.
"J. Chruščiovas betgi, vos grįžęs Pvz. kai Chruščiovas, siūlė- Indo
š Azijos, kitu mostu ėmė ramin nezijos prez. Sukarno pasirašyti
ti vakariečius ir kviesti nedrums pareiškimą, kad Kinija butu pri
ti prieš-konferencihės nuotaikos, imta i JT, pastarasis atsisakė. Rū
nors kelionės metu Azijoj visur pi todėl Kinijos valdovams su
vanojo vakariečius kaip bankru tvarkyti savo santykius su Indija:
čuenlai yra pasižadėjęs atvykti’į
tuojančius kolonistus.
New Delhi tartis dėl sienų per
Po kelionės
Prez. Eisenhoweris, aplankęs .4 tvarkymo. Nors Indija reikalau
'P. Amerikos kraštus ir padaręs ja, kad Kinija atitrauktų savo ka
‘ 15.600 mylių, grįžo į Vašingtoną, rines pajėgas iš visų užimtų In
avo išvadų JAV piliečiams jis dijos sričių, tačiau yra ženklų,
ar nepasakė, tačiau spaudos at kad Nehru parodys nuolaidų dėl
stovams pareiškė radęs P. Ameri- Ladakha srities, kur yra nuties
oj “rimtų nesusipratimų”. Ten tas kiniečių strateginis kelias, o
is patyręs, kad JAV politika P. čuenlai nusileis dėl Himalajų kal
merikos atžvilgiu taisytina. Iki- nų srities, kuri sudaro natūralią
■;
siol JAV savo dėmesį ir paramą gynybos liniją.
De Gaulle keičia politiką? .. /
elkė Europai, Azijai, Afrikai,
alikdami savam likimui savo kai Po sukilimo prez, De Gąullė
nynus pietiečius.. Manoma, kad pirmą kartą lankė prancūzų ka->o Sos Eifr-hjtAerio ^kelionės JA rihįmd^hrit^-^jr^^ur^ay. 1
į /-bių parama P. Amerikai bus sakė eilę kMbų. Jose prezidentas
ymiai padidinta it atskirų kraštų palietė politinę Alžerijos būklę,
.varankumas respektuojamas*, pabrėždamas, kad jai sutvarkyti
.ei ir Kiti jį respektuos. JAV. pa- reikės dar ilgų metų. Esą prąncū-į
ik prezidento, negalės pakęsti zų kariuomenė pirmįausia'turėtų
svetimų įtakų, grasančių P. Ame iškovoti pergalę, nes Alžerijos su
rikos kraštams atviru ar klastos kilėliai nerodo noro tartis dėl pa
būdu.
: ;
' liaubų prancūzų sąlygomis. Iško
Prez. Eisenhowerio kelionės vojus pergalę, Alžerijos gyvento
pažadintą gerų santykių nuotai jams būsią duota.galimybė pasisa
ką sudrumstė incidentas Havanos kyti dėl politinės ateities. Pre
uoste, kur sprogo karinę amuni zidento nuomone, Alžerija bū
ciją atgabenęs prancūzų laivas, sianti alžeriška. bet tampriai su
“La Coubre”. Nelaimėje žuvo rišta su Prancūzija. Pirmoji pa
apie 100 asmenų, sužeista apie reiškimo dalis kariams patiko,
200, apgriauti keli uosto namai. antroji — ne. Paryžiuje preziden
Kubos spaudoje pasirodė atviri to pareiškimas sukėlė susirūpini
kaltinimai JAV, o jų pilietis, ke mo, nes buvo tikėtasi greito pa
liavęs tuo laivu, D. Čhapman bu sitarimo dėl paliaubų su Alžerijos
vo suimtas už fotografavimą spro laisvės frontu. Kaikurių stebėto
gusio laivo, bet po 3 dienų pa jų nuomone, bandymas tartis te
leistas. JAV pareiškė užuojautą besąs tarpininkaujamas Tunizinukentėjusiems ir protestą už ne jos prez. Bourguiba.
Maroke įvyko žemės drebėji
pagrįstus kaltinimus; Premjeras
mas,
sugriovęs Agadir uostą. Iš
Castro pats vadovavo laidotuvių
procesijai ir nesidrovėjo pareikš 50.000 gyventojų žuvo 10-12.000,
ti, kad tai aukos amerikiečių sa kurių 4.500 buvo atkasti ir palai
botažo. Jo laikysena atsilieps ir doti. kiti liko po griuvėsiais. Vy
kituose P. Amerikos kraštuose ir riausybė planuoja atstatyti visą
prisidės prie antiamerikinės po- uostą iš naujo.

Pašalintas ministers Dirsė

JIE AUKOJA 1000 VALANDŲ VASAR*O Iii GifHNAziJAi! Muz. St. Gailevičiaus koncerto prog
ramos išpildytojai: viršuje D. Simanavičiūtė, sol. J. Sriubiškienė, kuri išpildys St. Gailevičiaus kū
rinius ir D. Pacevičiūtė. Antroj eilėj: Toronto Lietuvių Vyrų Kvartetas, kuris dainuos negirdėtas
dainas. Trečioj eilėj: B, Antanavičiūtė — 6 piano kl., R.* Karka — 10 p. kl., K. L. Gurevičius — 10
p. kl. Ketvirtoj eilėj: Sv. Jono Kr. parapijos choras, kuris išpildys religinės muzikos dalį. '

SEPTYNI NAUJ 1 KARDINOLAI
Popiežius Jonas XXIII paskyrė
naujus kardinolus: olandą B. J.
Alfrink, Utrechto arkivyskupą:
prancūzą J. Lefevre, Bourges ar
kivyskupą; italą L. Traglia. Vati
kano kurijoj dirbantį arkivysku
pą; italą A. Bacci. Vatikano kuri
jos vyskupą; japoną P. Tatsuo
Doi, Tokijo arkivyskupą; afrikie
tį negrą L. Rugambwa, Rutabo
vyskuoą Tanganyika krašte; fili
pinietį R. J. Santos, Manilos arki
vyskupą. Kardinolų ženklai jiems
bus įteikti kovo 28 d. Romoj spe
cialioje konsistorijoie. Pasaulio
dėmesį atkreipė ypač trys veidai,
negro, japono ir filipiniečio. Pir
mą kartą istorijoj jie įeina kar
dinolu kolegijon kaip augančios
K. Bažnyčios atstovai Azijos ir Af
rikos žemynuose. Jo Em. L. Ru-

gambwa, negras, yra 47 m. am
žiaus, tik vienais metais jaunes
nis už jauniausią Berlyno kardi
nolą J. Doepfner. Jis yra afrikie
čiu genties sūnus, mokslus ėjęs
misijonierių Baltųjų Tėvų mokyk
lose, o augštuosius mokslus Ro
moje. Dabartinę kardinolų kole
giją. įskaitant naujuosius, sudaro
85. kiurių 33 italai. Manoma, kad
įi bus padidinta iki 100.

Vašingtonas. — Amerikiečių
tarpkontinentinė raketa “Tytan”,
kuri 1959 m. rugsėjo 6 d. pirmą
kartą iššauta nulėkė 300 mylių,
š.m. vasario 2 d. ji nulėkė jail
2000 mylių, trečioji sprogo po 57
sekundžių, o dabar ketvirtoji nu
lėkė 5000 mylių. Ji svėrė 110 to
nų, o augščiu prilygo 10 augštų
namui.

B. Armonienė su sūnumi
Jonu, kurių išleidimą dukrai Ar
mona itei Chruščiovas pažadėjo
lankydamasis Pittsburghe, paga
liau atskrido į Clevelandą šį pir
madienį.
Armėnas su dukra jų pasitikti
buvo nuskridę net į Kopenhagą ir
nereitą sekmadienį visi jie pasie
kė Niujorką/Jų atvykimas į Cle
velandą buvo numatytas sekma
dienį 11 vai. vak., bet buvo ati
dėtas dėl TV bei radijo progra
mų Niujorke. Armono ir Armonaitės kelione į Kopenhagą finan
savo bei viską organizavo “The
Cleveland Press” dienraštis.
Armonienės ir sūnaus išvyki
mas paskutinį momentą vos nebu
vo sutrukdytas, kai iš Maskvos
juos norėta išvažiavimo dokumen
tų sutvarkyti grąžinti į Lietuva.
Per JAV ambasadą paspaudus
viskas buvo atlikta Maskvoje.

Sovietinės spaudos žiniomis,
okupuotos Lietuvos vyriausybės
sveikatos apsaugos min. Alfonsas
Dirsė atleistas iš pareigų. Prie
žastis nenurodoma.' bet galima
spėti, kad kaip ir Preikšas, bu
vo rastas perdaug lietuviškas. Jis
buvo vienintelis ministeris, nepri
klausąs kompartijai. Stalino lai
kais jis buvo sveikatos skyriaus
vedėjas Klaipėdoj, vėliau pakel
tas ministerio pavaduotoju ir pa
galiau ministeriu vietoj gyd. Br.
Penkausko, kuris perėjo į moks
linį darbą.
Socialinio aprūpinimo ministere vietoj Juozo Stimburio, pasi
braukusio pensijon, paskirta Tat
jana Jaičaitytė, buvusi Kėdainių
rajono kompartijos sekretorė.
Vieton pensijon išstumto Kazio
Preikšo premjero pavaduotojo
oareigoms liko paskirta Leokadi
ja Diržinskaitė - Piliušenko, buv.
kompartijos sekretorė Šiauliuose.

rektorius. Amerikon atvyko 1949
m. ir dirbo ligoninėj. Velionis
yra švėkšniškis, gimęs 1886 m.
birželio 10 d.

Mirė prof. Kazys Šalkauskis
Lietuvoje vasario 26 d. Jis yra žy
miojo filosofo Stasio Šalkauskio
brolis. Buvo žinomas advokatas
ir teisės profesorius, dėstęs VD
universitete civilinį procesą, ir
pastaraisiais metais jis dirbo tei
sių fakultete Vilniuje.
;

Vilniaus choralinės 'sinar 'gos, kuri, berods, yra vieninteli
Vilniuje, rabinas Judelis Rabinovičius, kilęs iš Kėdainių, Lietu
voje baigęs ir ješibotą, t.y. rabi
nų- mokyklą, yra ir vyriausias
Lietuvos rabinas. Dar rabinų esi
Kaune, Šiauliuose “ir eilėj kitų
miestų”. Sinagoga Pylimo (dabar
Komjaunimo) gatvėje buvusi at
remontuota “jau pirmaisiais po
kario metais”. Valdžia suteikusi
statybinės
medžiagos ir invento
Mirė prof. Kazys Oželis Čika
goje kovo 3 d. 3 vai. ryto; palai rių. žydų bendruomenės (kahalo)
dotas kovo 5 d. šv. Kazimiero ka- pirmininkas esąs Heršas Kabas.
oinėse. Velionis buvo žymus vei
Vilniuje esąs atiduotas naudo
kėjas ir gydytojas. Medicinos
jimui
naujas pastatas —• 80 butų
mokslus baigė Petrapily 1913 m.
Buvo vienas steigėjų gydytoju 2.500 kv. metrų bendro plota
korporacijos “Fratęrnitas Lithu Vadinasi, vienam butui išeina
anica”. Neprikl. Lietuvoj jis bu apie 31 kv. metrą! Kas tai per bu
vo VD un-to teismo medicinos tai vieno gero kambario ploto**
orofesorius ir Karo ligoninės vir Viengungių “butai” esą po 20
šininkas, vėliau un-to klinikų di- kv. metrų.
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vagonu pervažiuoti Vokietiją, jog
gerai žinojo bolševikų nusistaty
mą “paversti imperialistinį karą
pilietiniu”. Tas faktas knygoje
vadinamas “buržuaziniu šmeižtu*.
Ten pat tvirtinama, jog bolševi
kai nepritarę separatinei taikos
sutarčiai su Vokietija, nors ne
kas kitas kaip ju vyriausybė pa
sirašė tokią sutarti Lietuvos Bras
toje Į918 m.
Dar įdomiau aiškinamas bolše
vikų valdžios užgrobimas. Rusų
kontrrevoliucininkai, norėdami
turėti laisvas rankas krašto vidu
je, atidavė vokiečiams Rygą(l),
buvo pasirengę nėt Petrapilį ir
dalį krašto atiduoti už paramą re
voliucijai sutriuškinti. Tik nuversdami “išdavikišką” vyriausy
bę, bolševikai pasirodę tikraisiais
patriotais ir išgelbėję Rusiją.
Pats aiškinimas, be abejo, mažai
ką bendro turi su istorine tiesa,
tačiau skaudi visų nerusiškųjų
tautų patirtis nepalieka abejonių
dėl to, kad sovietinis komuniz
mas faktiškai tarnauja rusiška
jam nacionlizmui.
Aprašant vad. NEP (Naujosos
ūkinės politikos) laikotarpi, pa
brėžiama, jog Leninas reikalavęs
pasinaudoti visų sovietiniam reži
mui lojalių senosios visuomenės
jėgų talka. Be sąjungos su nepar
tiniais negalį būti jokios kalbos
apie sėkmingą “komunizmo sta
tybą”. Šita mintis, jog komunis
tai gali susirasti sau padėjėjų ne
todėl sleido ‘Leninui .užplombuotu būtinai darbininkijoje, bet kitose

ūkio sąlygomis tolydžio augs vis
platesnių darbo masių skurdas,
tikrovėje nepasitvirtino. Priešin
gai. proletariato skaičius naujai
siais laikais Vakaruoseliovėsi au
gęs, o tarp gerovės pasiekusių
kvalifikuotų ir pusiau kvalifikuo
tų darbininkų iš vienos pusės ir
nekvalifikuotų bei šiaip menkai
atlyginamos darbo jėgos iš kitos
pusės vargiai iš viso begalima
kalbėti apie koki nors klasini so
lidarumą. Ne kas kitas, kaip ši
oroblema, verčia šiuo metu Eu
ropos žemyno demokratines socia
listų partijas pasekti anglosaksų
bei skandinavų pavyzdžiu ir galu
tinai atsisakyti pasenusios mark
sistinės ideologijos.
Madinga tautinė skraistė
Kas viltųsi, jog sovietinis ko
munizmas, realistiškai pripažin
damas savo nepopuliarumą dar
bininkijos tarpe, jau rengiasi at
sisakyti kėslų užvaldyti pasauli,
tikriausiai klystų. Tuo požiūriu
labai Įdomus kitas naujosios par
tinės istorijos bruožas padaryti
kompartiją tautinių interesų gy
nėja. ir čia išeinama iš Lenino,
kuris savo raštuose yra nurodęs,
jog bolševiko idealas esąs būti ne
profesinės sąjungos sekretorium,
-bet liaudies (tautos) -tribūnu.
Naujosios istorijos autoriams
nebuvo lengva pavaizduoti rusų
komunistų “patriotiškumą” pir-

Dirbtinių dantų
atsipalaidavimo
nereikia bijoti

• Bernai vasarą Maskvoje vieno sų dirbančiųjų arba tiesiog tauti
re nemalonumų, kai plokštele įskraata,
milijono egzempliorių tiražu iš nių interesų reiškėją.
slysta ar pradeda slankioti kaip Hk nederu
taika. Nagyveakrtc baimėje/ kad or jumf taip
leista naujoji “Sovietų Sąjungos
Komunistų nusistatymą darbi
neatsitikta. Tik truputį uzdaikinkite FASTEETH,
.komunistų partijos istorija”. Ši ninkų klasės atžvilgiu Leninas
šarminiu miltelį (be rugitm) aat >6sų dirb
tinių dantų. Jie geriau laikysis ir jus daug
Už skelbimų turini redakcija neatsako.
to veikalo pasirodymo jau buvo yra apibūdinęs maždaug sekan
patogiau jausitės, neatsiras rūgščių. Dings
941 Dundas St W, Toronto S, Ont. Canada. TeL EBL 8-681S.
plokštelių gvapas". Reikalaukite FASTttTH
laukiama nuo 1956 m., kai XX-ja čiai: darbininkija pati savaime.ne
kiekvienoje cheminių gaminių parduotuvėje.
me kp suvažiavime buvo nuvai galimi pasiekti socialistinės są
nikuotas Stalinas, o drauge sukri monės, nebent per profesines są
tikuotas jo drauge su ždanovū jungas ginti savo interesus esa
Gavėnios rimčiai
socialistinėse klasėse, buvo pa
paruoštas ir iki tol be jokių pa mos santvarkos galimybių rė
brėžta XX-jame kp suvažiavime,
keitimų galiojęs "Trumpas SSKP muose, visiškai nesiekiant vad.
b
taip pat užsienio kompartijų
(b) istorijos kursas”.
proletariato diktatūros. Darbi
konferencijoje Maskvoje 1957 m.
Naujojo teksto puslapių skai ninkų norą ginti savo interesus
Žemiškos kelionės pabaigoje Iš- stebuklus, bet tai jų nestebino:
Pasaulinės revoliucijos
. < ganytojas vis dažniau prasitarda- Kristus juk Dievo siųstasis. Gi čius daugiau negu dvigubai virši ir nesiekti perversmo komunistai
ja
senąjį.
’
Dar
žymesni
turinio
vadovėlis
visuomet smerkė kaip “oportuniz
• • ■- vo savo apaštalams apie artėjan dabar Jo veidas sužibo kaip sau
skirtumai.
Senoji
laida
lietė
Įvy

mą
”
:
Pagal
ankstesnį
aiškinimą,
Galimybė pasiekti valdžios kai
čią karčios valandą, kuri vaini- lė ir drabužiai pasidarė balti kaip
kuriuose kraštuose teisėtu parla
: -kuos Jo mesijinę paskirtį. Deja, sniegas. Ir štai jie mato Mozę ir kius iki 1937 metų. Dabar ji pa kompartija atstovavusi tikrie
mentiniu keliu padiktavo šią nau
“ apaštalų galvosenai, persunktai Eliją, kuriuodu kalbasi sų Juo pildyta ir pritaikyta pagal nau siems darbininkų interesams, tik
jausius Chruščiovo kolektyvinės pastarieji to nesupratę.’Naujoje
jąją komunistų taktiką pabrėžti
• karalystės atstatymo idėjomis, tai (Pl.^Iat. 17,2). ’
’’visos tautos interesus, bendrus
sunku buvo perprasti. Gi kartą šv. — Viešpatie, mums čia gera bū vadovybės reikalavimus. Naujoje versijoje jau prileidžiama, jog
šalies nacionalinius interesus”.
Petras mėgino net prieštarauti: ti, jei nori padarykime Čia tris versijoje nebėra anksčiau buvu kai kada iš tikrųjų -komunistinė
Tačiau tai nereiškia, jog būtų at,.3, / 1. — Nieku būdu, Viešpatie, tai padangtes, vieną tau, viena Mo sių keturių skyrelių apie mark programa gali prieštarauti -darbi
siakyte pusiau legalių ar nelega
zei ir vieną Elijui, — sušunka nu sistinę filosofiją. Jų vietoje pla ninkų interesams. O tai dėl to,
. . tau neaisiuks (Mat. 17, 22).
čiai apžvelgiamos pokarinės prie kad nūdienis proletariatas nebelių priemonių. Tiesa, skelbiama
■ Išganytojas Petro žodžiuose stebęs Petras (Mat. 17, 4).
monės
partinės
ideologijos
srity

sąs
vienalytis,
kaip
nevienoda
jo
neišvengiama komunizmo pergalė
Jo
žodžius
greit
nuslopina
ar

įžiūrėjo šėtono gundymą ir ji atje.
Visa
ankstesnė
medžiaga
nau

sąmonė ir konkrečios gyvenimo
pasaulyje bent šiuo tarpu neiš
tėjantis debesis, nušviestas nie
’ : metė.
skiria “taikaus sambūvio”, bet
. > • -< — Eik nuo manęs, šėtone, — kad neregėtom varsom. — Taip, jai “perrašyta” ir žymiai pra sąlygos.
plėsta.
atsakingi Vakarų vadovai turėtų
........ kalbėjo Kristus. — Tu man papik- jis leidžiasi žemyn, berdamas
Kovos prieš darbininkų sąjūKas
sako,
jog
tai
svarbus
da
gerai pamąstyti, ką reiškia šie
įvairiaspalvių
spindulių
pluoštus.
■ tinimas, nes tu mėgsti ne tai, kas
barties
dokumentas,
tikriausiai
nedviprasmiški žodžiai: “Klasių
' Dievo, bet kas žmonių ... Jei kas Ar tai ne trumputė' amžinpjo
neperdeda.
Niekur
kitur
taip
ne

kovos
Įnirtingumo mastas ir jos
nori eiti paskui manė, tegu pats džiaugsmo valandėlė, spindulių
viršūnė art __ _
_____
atsispindi
dabartinių
Kremliaus
formos šiomis sąlygomis priklau
savęs išsižada, tegu ima savo kry- pluoštas iš anapus ribos, kur nudarbininkų klasės daugumą. Tai
komunistinių
vadovų
nusistaty

sys ... nuo tos jėgos, kuria reak
' žiu ir teseka mane (Mat. 17, 23). džiūsta ašaros, dingsta baimė, kur
ženklas, kad ji realistiškai vertina
ciniai sluogsniai priešinasi”.
1
’ Šie žodžiai, įsmigę į apaštalų prasideda gyvenimas. — Taip, mai, kaip čia. Partijos istorija nė esamą padėti. Iš tikrųjų, Markso
ra
eilinis
propagandos
veikalas,
Jeigu Stalino “trumpas kursas”
- * širdis, neretai sukeldavo baimės džiaugsmo trumpa valandėlė ir
įtvirtinimas, jog .kapitalistinio
nors
su
tikraisiais
istorijos
fak

... , ir rūpesčio.
buvo skiriamas vidaus naudoji
spindulių pluoštas iš anapus,
tais
joje
labai
“
laisvai
”
apsieina

mui, siekiant sustiprinti komunis
Po šio Įvykio, praslinkus ke- prieš artėjančią lyg šmėklą Gol
ma. Ji yra taip sukirpta, kad ją
tinę diktatūrą pačioje Sov. Sąjun
■■ lioms dienoms, Kristus, pasiėmęs gotos tragiką.
goje, tai Chruščiovo istorija ski
— štai mano mylimiausias sū studijuodami dabartiniai komu
_
su savim tris išrinktuosius: Petrą,
riama užsienio komunistams ir
Jokūbą ir Joną, leidosi kelionėn. nus, kurį aš sau labai pamėgau, nistai išmoktų tos veikimo tech
yra tikras vadovėlis, kaip Įvesti ir
: ' Ankstyvo pavasario saulės spin Jo klausykite (Mat. 17, 5) — ta nikos, kurią jie privalo naudoti
(Tęsinys iš pr. nr.)
JONAS MATULIONIS
tuvių tautos kultūra.
išlaikyti
komunistinę diktatūrą
duliai apaštalų veiduose ryškino rytum griaustiniu nuskambėjo artimoje ir tolesnėje ateityje.
JR. — **
Besikuriant
Lietuvai
visko
trū

Nededa vilčių į
šis projektas bebuvo apdirbtas
nerimą, ypač, kad kelionės tikslas dangaus Tėvo balsas.
Iš atsiminimų
ko. Bet didžiausias trūkumas bu pasaulyje. Neatsitiktinai šį vei
darbininkiją
nei
peržiūrėtas
'pačioj
Finansų
Tik
dabar
pasidarė
aišku,
kas
jiems nebuvo aiškus. Tačiau Movo
išmokslintų žmonių bendrai ir kalą paruošusiam kolektyvui va
dovavo V. N. Ponomariovas, tvar
kytojas, žengdamas būrelio prie yra Kristus. Tai ne pavargęs že Kokie tad yra žymesni naujo ministerijoj, nei buyo perduotas
visos eilės specialistų'
kur
nors
toliau.
sios
versijos
ypatumai?
Smulkiau
ninku
rėžimo
jau
.nedalyvavo.
Iš
mės
keleivis,
prie
Jokūbo
šulinio
šaky, buvo nuostabiai ramus ir iš
Prieš karą-šių visų reikalų nie kąs centro komiteto ryšius su už
Valdiškas seimas tokių reikalų esmės jis kas :buvo ir pasiliko, kam organizuoti nerūpėjo. Kiek sieninėmis kompartijomis.
... Jo veido tartum liejosi antgamti prašąs samarietės vandens. Jis gvildenamas komunistinės dikta
tūros
klausimas.
Pagrindą
sudaro
irgi
nesvarstė.
J. Vidzgiris (ELI).
daugiau
nei
žmogus.
Petras
ir
ne

bet figūruoti kur nors jam nebu vienas sprendė šias mokymosi ir
nis paslaptingumas ir palaima.
O pasaulio politika jau sukosi vo patogu. O politika ir partija, mokslinimosi problemas pats vie 9
Jis vienas žinojo kelionės tikslą ir pajuto, kai dingo jo nerimas ir Lenino “grynas mokslas” apie ko
vą
už
valdžią,
partijos
kaip
profe

karų
linkme. Taigi, kaip daugelis kuriai jis ir priklausė ir kurią nas, individualiai.
dulkėti
drabužiai
švytėjo
ranguartėjančio Taboro kalno graniti
nės uolos Jame nežadino nuo mi. Jis matė tiktai Kristų, kurs sinių revoliucininkų organizacijos gerų dalykų buvo palaidoti, taip mėgo, -t.y. Krikščionių Demokra Tie, kas norėjo pabaigę moks kyklos — universiteto.
tapo jo gyvenimo dalia ir būsimo sandarą, reikalą kovoti su laisvu buvo palaidotas ir kunigo Juozo tų partija, jau buvo nuėjusi į po lus likti ir dirbti Lietuvoje, turė Tie vist kurie vienais ar kitais
vargio.
darbininkų judėjimu ir t.t. Šitie “javų monopolis”.
grindi -ir veikė nelegaliai.
Gera kalno viršūnėje pabuvoti, džiaugsmo pilnuma.
jo iš anksto pasirūpinti profesija. sumetimais ar netiko, ar buvo at
tolimo
nuotolio
teiginiai
iš
esmės
O
jis
buvo
Įdomus.
Tiesa,
ne

Dingo akimirka. Paslaptingi
Nors ^oficialiai uždaryta, bet Rusai lietuvių ir su augštuoju leisti' kokiais nors paragrafais, ;
ypač kai slėnv palieka rūpesčiai
ir nesiekia aštrios žmonių neapy spindulių pluoštai išsisklaidė, bet nesikeičia, tačiau turi būti “kū buvo lengvas jo .vykdymas. Bet •paritja niekad nebuvo sustojusi mokslu Lietuvoje neprotegavo. ėjo i mokslūs, ir tai vyko į užsie
kantos vilyčios. Tačiau tas palai tik trumpai valandėlei: dangaus rybiškai išvystyti” pagal laiko Lietuvos tuolaikinėmis sąlygomis funkcionuoti, taip kaip ir visos Jie davė gerai apmokamas vietas ni, daugiausia i kaimyninę Vokie
mintas mintis nutraukė staiga atspindžiu jie nuo Golgotos grįžo reikalavimus. Tuo požiūriu krin jis būtų atnešęs gerų rezultatų kitos.
. '
;
:
Kaukaze, tolimoj Rusijoj ar Sibi tiją: ■:
Taigi ir partijos-centro komite re. Bet gauti vietą Lietuvoje lie Valstybė pinigų pati neturėjo,
persikeitęs Kristus. — Argi tai į nesuskaitomą daugybę taber ta į akis du dalykai: dar labiau kaimo pakėlimo prasme. Kaimas
Jis, kurs prieš trumpą akimirką nakulių, kurie' šimtmečius žėri negu anksčiau pabrėžtas komunis būtų gavęs žymiai daugiau paja tas pastoviai posėdžiavo. Dažniau tuviui katalikui buvo neįmanoma. jų remti, stipendijomis negalėjo.
juos vedė į kalną? Dažnai Ji ma Taboro varsom ir perkeičia mili tų nepasitikėjimas darbininkų mų ir būti; buvęs pajėgus vytis siai posėdžiavo trečiame Leono
Turėjo rinktis tokią profesiją, Ūkininkai po karo buvo nualinti.
klase; ikompartija vaizduojama ne Vakarų pasaulį, Įsigydamas visas XIII namų augšte. ^Patalpos ir kuri nieko bendro neturėjo su Jie irgi nepajėgė savo vaikų fi
tydavo pavargusį ir neturinti kur jonus žmonių.
Ėun. B. Pacevičras. tiek darbininkų, kiek bendrai vi- reikalingas jam priemones.
mažos, ankštos ir .šiaip nepato valdiškom įstaigom. Lietuviai tad nansuoti. Beliko privati iniciaty
galvos priglausti. Tiesa, Jis darė !
gios.
Kaikųrie nariai nelabai mė ir rinkosi profesijas — gydytojų, va. Lietuvių miesčionių buvo ne
Kiti kunigo Juozo
go ir lankytis, ypač esantieji pos advokatų. Inžinieriui jau buvo skaitlingas skaičius.
planai
■ .
KLK Moterų D-jos šv. Jono Kr. parapijos skyriaus
'
;
Kunigas Juozas nebuvo užsida tuose. ’
Ir štai dėl ko Ūkio Bankas ima
sunkiau. Dar sunkiau kokiam
Kaip
tai
išsikalbėjome
su
kuni

ręs
žmogus.
Jis
mėgo
žmones.
Mė

si
šelpti stipendijomis studentiją.
nors
mokytojui,
valdininkui.'
metinis susirinkimas įvyko vasa . Skyrius talkino parapijai Įvai rėms pp. A. Augaitienei, A. Bur
gu
Juozu
apie
tą
c.
komitetą
ir
go
susieiti,
mėgo
dalyvauti.
Bu

Kada aš atėjau į banką, radau
Bendrai anais laikais Lietuva
rio 21 d. Pirmininkavo p. Sergau- riom progom beruošiant parapi dulienei, H. Gudžiauskienei, O. vo išimtinai vaįgiffgas. Jojo du jo posėdžius, -ir jis pasiūlė: .
banko
“aktyvuose” apie 50.000
nebuvo
pramonės
kraštas.
Mies

ar jaunimo pobūvius, agapes Jonaitienei ir Of Kuniutienei už
tienė, sąkretonįjyo.. ik Girėniemė. jos
—
•
Posėdžiaukite;
pas
mane
.
rys
buvo
befiksraBĮ)jbetkam
atda

tai nedideli-—Vilnius, Kaunas su litų “stipendijų” paragrafe. Daug
ir pan. Talkinta Lietuvm Katali ligonių lankymą, dovanėlių suda
Tik man pranešk apie posėdį iš negausia pramone.
Besivaišinant kavute, buvo pada kų Federacijai ruošiant Kristaus rymą. Foniai H. Gudžiauskienei ros.
jau jų buvo nurašyta, bet dalis
ryto
...
—
Man
viena
diena
kainuoja
ryti pranešimai skyriaus nuveik Karaliaus minėjimą, KLB Toron dar ir už savo automobilio panau
Ir pabaigti mokslus universite dar buvo ir užsilikusi.
Taip toliau ir vyko.
tų darbų pr. metais. Skyriaus to apylinkei ruošiant Motinos dojimą belankant ligonius. P.p. vidutiniškai 50 litų, — sakydavo
te nebuvo lengva. Lietuviai bu Iš šitų “stipendijų” buvo norė
Ir
pradėjo
visi
punktualiai
lan

jis.
bendros veiklos pranešimą pada Dienos minėjimą.’ Vasario 16 ir čirūnienei, Deimantavičienei, S.
vo tik ūkininkų luomo.. Išleisti ta sudaryti tam tikrą fondą, kuris
Oficialiai jis buvo Ūkio Banko kytis. Net ir esantieji augštose vaikus į augštuosius mokslus bu suktųsi nuolat — jas duodamas
rė sk. pirm. O. Jonaitienė, finan Birželio 14 minėjimuose dalyvau Jagėlienei, E. Jankauskienei ir
sinį skyriaus stovį — ižd. J. Kak- jama bažnyčioje su skyriaus vė visoms kitoms narėms už agapių Tarybos pirmininkas. Ponas Jo pareigose, kaip Bizauskas, Z. vo ir sunku. Suprantama, kodėl su pareiga mokslus baigus, jas
nas buvo Ū. Banko valdybos pir- Starkus, Turauskas ir kt. Viena, ūkininkai spaudė savo vaikus ei grąžinti. Bet tokių “grąžintojų”
nevičienė, revizijos komisijos ak liava ir prie paminklo žuvusiems paruošimą.
tą perskaitė p. Bartininkaitienė. padedamos gėlės.
Po pranešimų sekė valdybos mininkas. Pareigos sėdėti banke kad jau posėdžių kambarys — ti į kunigus. Po keturių klasių se procentas buvo labai menkas.
Iš pranešimų paaiškėjo, kad bu Trys mūsų skyriaus narės ne rinkimai. Išrinkta: O. Jonaitienė, kun. Juozui nebuvo. Gyveno jis • kunigo Juozo salionas — buvo la- kė tik kunigų seminarija. O uni Dauguma stipendijatų, nors bai
vo padaryta: 5 susirinkimai, iš ku teko savo brangių artimųjų. Sky A. šimkevičienė, O. Kuniutienė, prie banko iš Gedimino gatvės i bai padorus, antra ir svarbiausia, versitetas reikalavo ir 8 klasių, ir gę mokslus gyveno gana pasitu
rių 3 su paskaitom, 9 valdybos rius liūdėjo kartu su jomis, pa V. Aleknavičienė, H. Gudžiaus- pusės. Bet interesantus priiminė- po posėdžio gera vakarienė. O mažiausiai 4 metų universitete, rinčiai. bet stipendijų grąžinti ne
posėdžiai, 15 pasitarimų, užpra reikšdamas nuoširdžią užuojautą., kienė, A: Vaišvilienė. Socialinių davo. O tie interesantai, tai buvo prie vakarienės vėl pokalbiai, kurie buvo dideliuose miestuose. skubėjo. Todėl ir fondas gerai
«
šytos 8 šv. Mišios įvairiom inten- Dvi skyriaus motinos pagerbtos reikalų komisiją sudaro: E. Jan savotiška publika: inteligentiški kaikada net atviresni ir nuošir Pas ūkininkus buvo ir savotiš nefunkcionavo.
” : cijom, 7 agapės. KLK Moterų dovanomis. D-jos organą “Mote kauskienė, B. Norkienė, M. šaka- ubagai. Paprastas ubagėlis ten desni. Pats kunigas Juozas retai kas sentimentas turėti vaiką ku Kunigo Juozo turtas
Visas Ūkio Bankas, su visomis
D-jos suvažiavime skyrių atstova rį” skaito visos sk. narės, o atski linienė, V. Steponaitienė; revizi kindavosi keliais centais ir pas dalyvaudavo diskusijose, bet vi nigu. Matyti jį prie altoriaus, bet
sada
vienas
iš
paskutiniųjų.
Jis
ponus
į
kabinetus
nevaikščioda

kitomis
įmonių akcijomis, pri
vo 6 atstovės. Suvažiavimo daly rų numerių išplatinta 75.
daug lėmė ir grynai ūkiškas mo
jos komisiją: B. Bartininkaitienė,
tada
buvo
linkęs
į
visokius
kom

vo.
Inteligentiškas
ubagas
eina
klausė dviem broliam Vailokai
vėms suruošti pusryčiai - agapė.
mentas.
Už gėles bažnyčiai puošti įvai S. Jagėlienė ir J. Kaknevičienė.
promisus.
būtinai
pas
“
vyriausią
”
ir
tik
Draugijos metinė šventė žolinė riomis progomis iždo pinigai ne
Lietuviai studentai absoliutėj čiam— kunigui Juozui ir ponui
Naujai .valdybai, ypač sk. ilga
Mes
jaunesni
įvairių
.partijų
‘
specialiais
reikalais
”
,
ši
katego

atšvęsta Springhurste. - Suruošti naudojami, suaukoja pačios na metei pirmininkei O. Jonaitienei,
daugumoj patys turėjo užsidirbti Jonui. Visi kiti “akcininkai” bužmonės
pradėjom
retkarčiais
surija
niekad
neprašo
išmaldos.
Ne!
2 vieši pobūviai, vienam jų buvo rės. Šio skyriaus narės ne tik linkėtina kuo gražiausių ir na
duoną bestudijuodami. Ir bus su Į vo tik formalūs akcijų laikytojai.
sitikdinėti
ir
aptarti
einamąją,
o
Ji
prašo
paskolinti
”
.
Ir
tai
“
bū

tautinių d‘ v bužių konkursas. Pr. darbą, ne tik brangų laiką auko šiausiu metu.
’D-vė.
prantama, kodėl studentas baig 'Akcijas buvo pervedę jų vardu
nevengdavome
ir
tolimesnės
po

tinam,
svarbiam
reikalui
”
.
m. kovo c d, surengta lietuviškų ja draugijos tikslams, bet ir labai
damas studijas, baigdavo ir svei Vailokaičiai. Reikėjo sudaryti
Atrodė, kad kunigas Juozas litikos. Nekvietėm iš tautininkų, katą. Tokiu būdu mes esam nete valdybas, tarybas ir tai ne vienoj
audiniu ū išdirbinių parodėlė.
dažnai savo nemažą piniginę au
Berlynas. — Rytų Vokietijos
Šv.Kah ū-i ir Velykų proga ap- ką. Lankydamos ligonius, be sky kompartijos gen. sekr. Ulbricht niekam neatsisakydavo. Vieniems nek-vietėm ir iš komunistų.
kę didelio skaičiaus talentingų bendrovėj, ir dauguma augštesPainformavau kun. Juozą .apie vyrų, kurie mirė žymiai per nių tarnautojų tokiais akcininkais
lankyti Ii: tuviai ligoniai Weston riaus duodamų dar ir savo pa- laišku kancleriui Adenaueriui jis ‘skolindavo” stačiai iš savo
buvo.
sanątorijo.Je. Ontario psichiatri kietėlius paruošia, kad suteiktų pagrasino taip pat paprašyti ato kišenės, kitiems skolindavo iš diskutuojamus klausimus, tai jis anksti.
•
netik užgyrė tokius rnūsų vaka . Kuriantis Lietuvos valstybei
Taigi, nors Ūkio Bankas ir ki
nėje ligoninėje ir skyriaus vardu daugiau džiaugsmo sergantiems. minių bombų iš Rusijos, jei V. banko.
rus,
bet
prisipyręs
sugestijonavo,
Dėl
šitų
paskutiniųjų
ir
teko
su
reikėjo žmonių visų specialybių. tos įmonės buvo akcinės-bendro
■
įteiktos dovanėlės. Aplankytos ir Kai rengiamos agapės, užkan Vokietija savo kariuomenę jomis
kad
>mes
kviestumėm
ir
iš
tauti

Tarybos
pirmininku
aiškintis.
sušelptos 4 lietuvių šeimos.
Ir tik tada pamatyta, kaip mažai vės, bet faktiškai tai buyp dvie
džius suneša pačios narės.
apginkluosianti.
ninkų
ar
iš
komunistų,
ir
mėginKaip
banko
tyąrkytojas
aš
ne

jų brolių Vailokaičių nuosavybė.
jų turime.
Paaukota Kanados ateitininkų
Vašingtonas. — JAV ukrainie galėjau leisti dubti paskolas, kad tumėm susikalbėti su visais.
Kada atėjau į banką, kunigas
Bet žmogaus trumpu laiku ne
vasaros stovyklai $20, lietuviškom čiai nustebo, kad sovietų respub
Mes galvojom kiek kitaisp. Vie išmokslinsi: Čia reikėjo ilgų dis Juozas^ buvo pasiekęs 60 metų ir
ir‘“garsiam” meno vardui, bet
kapinėm
pirkti
Toronte
$30,
alto

Mokslas dabar su riaus berniukų uniformoms $15, likų premjerų delegacijos narys jau esančiam bankų “juoduose na >ir kita partija yra diktatūri tancijų — keliolikos metų. 6 Lie rengėsi išeiti į ‘pensiją”.7^
Rusijos feder' premjeras D. Po”, kaip žmogui, kurio nės ir centralizuotos. Ten nėra tuvoj nebuvo ir augštosios mo(Bus daugiau)
traukia hemoroidus Toronto liet, šeštad. mokyklos ge lianskis su ūkininkais ukrainie sąrašuose
laisvės
individui
su
savo
nuomo

vekseliai
yra
protestuoti.
Tai
jau
riausiai baigusiai mokinei $10, čiais S. ©akotoje kalbėjosi ukraibe skausmo ir
“Tėviškės žiburiams” dešimtme nietiškai. Spėjama, kad ir jis uk •ir formali pusė. Antra, buvo ži ne. Kada susirenkame kelių ide
nomi tie “inteligentiški ubagai”, ologijų žmonės, '.mes norime vie
čio proga $10, pirkti 2 šėrai “Ži rainietis.
nepatogumo .
kad jie vekselių if šiaip neišpirks. nas kitą suprasti, rasti kiek gali
buriu” bendrovės linotipui įsigy
Taip kad ir nedidelės sumos, po ma kompromisų, na ir bendrai
Surastas vaistas, kuris palengvina ti —' $20.
100 litų, ,po 150, bet jos bus ša asmeniškai susipažinti, kad ateity
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia
Sk. pirm. O. Jonaitienė valdy
Lake
Simcoe
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R,
hemaroiduš.
šas ir tik viena peckelynė, o nau dirbant kartu politinį darbą, ne
bos vardu pareiškė nuoširdžią.pakuro alyvos ii burnelių aptu novimas
būtų
ir
psichologinių
barjerų.
dos jokios.
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą dėką Dv. vadui kun. kleb. P. Ažu
Toronte, lietuviškai kalbantieji klauskite
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
Ar galimas bendradarbiavimas
kartą mokslas atrado naują gydomą
Bet kunigui Juozui buvo ne
Betty'
baliui
už
visokeriopą
pagalbą;
nają priemonę sutraukti hemoroidus ir
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2.
patogu nieko prašančiam neduo su komunistais, kurie gauna di
palengvinti skausmą bei niežėjimą.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS
rektyvas
iš
Maskvos?
Kunigo
Juo

ti.
Neleido
nei
jo
širdis,
nei
mi

Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
lijonieriaus prestižas. Pagaliau zo neįtikinau, Anot jo ‘viską rei MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
gi priemonė, privačiai savo namuokia daryti vardan Lietuvos”?
.se be jokio vargo ar nepatogumo.
dėl to jis ir nebankrutuos.
Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
Atrodė, kad jis nujautė dau
Tai mes susitarėm dėl jo “klilengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
giau
negu kas nors kitas artėjan Siunčfame
D O D A ČTI I
sudarytas ir apdraustas jvaijentų
”
taip:
jis
deda
ant
“
savo
gimas (sutraukimas) įvyko.
paprastu
ir
V!\V
FAj
I
V
rias
siuntinius.
klijehto” inicialus, o vekselio ne- čią Lietuvos okupaciją. Ir norėjo
Nuostabiausia—kad rezultatai bu
Tarime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo:
išpirkus ir jį protestavus, bankas iš anksto lyg ir palengvinti jąją,
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
automatiškai nurašo nuo kunigo pradėjus bendradarbiauti su tais
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo- ,
ma!”.
Paslaptis šios naujos gydymo prie
SPORTINĖS KELNAITĖS Juozo einamos sąskaitos. Reiškia, žmonėmis. Tai būtų gera ir nau rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
bankas nuostolių neturi, juos ne dinga, jei Lietuvos komunistai mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
VYRAMS IR
Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
saus mokslinio instituto.
būtų savistovi partija, o ne Mask
ša kun. Juozas.
BERNIUKAMS
.Dabar ši nauja gydymo priemonė
Kiek jis tokių vekselių prisi vos filiale.
LIETUVIŲ IŠTAIGA
yra pasiūloma žvakučių (supposiSportuoją vyrai labai rinkdavo sunku būtų ir pasaky
Ūkio Banko stipendijos
J
tory) -arba tepalo (ointment) pavi
vertina WATSON’S kelnaičių
Ūkio Bankas nuo pat pirmų sa
dale vadinamu Preparation H.
apatinės dalies sutvirtinimą ti, bet jų kolekcija susidarė.
BALTIC EXPORTING CO
Klauskite šio vardo vaistų visose
vo darbo dienų buvo susirūpinęs
trijuostj prilaikymą'.
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
Mėgo kunigas Juozas ir politi ne tiktai materialiniais dalykais, 849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098
rantija.
Elastinis juosmuo —
.SKYRIAI:
neprilygstamai patogus nį ir bendrai socialini gyvenimą. ne tiktai ūkiškais jaunos valsty
muskulams. Aktyviai politikoj jis prie tauti- bės reikalais, bet kartu ir visa lie105 Cannon St. En Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis.

Kunigas Juozas Vailokaitis

įvairūs siuntiniai
-■

•

■■

Ilgai nešiojamos, ekspertiškai
pasiūtos, lengvai skalbiamos —
nereikalii
Atitinkami apat.
*»»■*>! Ii
IS-* o

94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė.
1702 Whitehall Drive, London, Ont Tel. GL. 1-0821. Ponas K. Kudukis.
europietiško skonio.
VISI maloniai kviečiami atsilankyti
Atidaryta nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

1RONTO. • Telefonas LE. 6-4393
Savininkė (Nga Compagnin.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais * penktadieniais nuo 9 vai.
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vok.
SAVININKAI S. ir A. KALOZA

.

tėviškės žiburiai
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LENKIJOS LIETUVIAI PER RUŽAVUS AKINIUS

Montreal is Didžiųjų Misijų ženkle

-

kalba išleisti daug literatūros.
Tautinė kultūra,
socialistinis turinys
Varšuvoje būdamas matėsi su
Pasiekęs Balstogę,' vėl susiri
A. biavu — partijos ck tautinių
mažumų komisijos pirmininku. su partijos patikėtiniais. Čia
Jo teigimu, Lemtijos ribose šiuo ypač švietė ir aiškino A. Laše
metu esą apie 20.000 lietuvių, ge cius, partijos Bialistoko vaiva
riausiu atveju 25.000. Jų daugu jos pirmasis sekretorius. Jis tu
ma gyvena Balstogės vaivadijoje, pabrėžęs, kad Lenkijoje neda
oeinų apskrity. Lietuvos pasieny yra tautinių mažumų, bet kit
ištisi kaimai ir valsčiai yra lietu vienai tokiai mažumai jie tai
viški. Tautinis jausmas ten labai lenininį principą: tautinė kuli
stiprus. Lietuviai turi 7 pradžios ra, socialistinis turinys. R. Ml
moKykias, o kitose 8 lietuvių kal ra šioje vietoje tuoj lam part
ba uestoma kaip privalomas daly čiui primine Lenkijos lietuv
kas. Punske veikia lietuviška vi laikraščio būtinybę. A. Laševiči
durinė mokykla, o Seinų viduri pažadėjęs, kad toks laikraštis t:
nėje mokykloje lietuvių kalbos rai bus. Po to R. Mizara jau bu
išleistas lankyti lietuvių gyver
dėstymas privalomas.
mas vietas.
Partija už lietuvį kunigą
Prie Lietuvos pasienio ...
Partinis pareigūnas “nusinešė
Turistas labai grožėjosi Augi
visus kreditus” už Punsko paraMuz. St. Gailevičius
tavo
miškais — tokie gražūs, <
pjos klebono lenko pakeitimą lie
tuviu. Girdi, lietuviai ėmė reika dingi! Seinuose viešbučio ne:
lauti lietuvio Kunigo, augštoji tad apnakvyuino juos (su R. A
Lenkijos uvasiškija atsisakiusi jų žara iš Vilniaus kartu vyko ir
reikalavimus patenkinu, tada par Zenkevičius, sovietinės Lietuv
tija buvusi priversta įsikišti. Tas spaudos žurnalistas) viuurin
pats pareigūnas pareiškęs, kad mokyklos direktoriaus kabinei
Lenkijos lietuvių dalis, ypač inte Nakvynė, girm, buvusi puiki.
Organizacinis gyvenimas:
ligentija, baigią nutauieti. Vieni
jų vedą lenkaites, arba lenkai lie kultūra ir kolchozai
tuvaites, o jų varnai jau mokomi' R. mizara pateikia kiek duom
lenkiškai. \ra dar lietuvių Var nu apie beinu ir apylinkių liet
šuvoje,. Krokuvoje, Vroclave viii gyvenimą. Esą, Lenkijoje v<
(Breslau), Sčeėine (Stettin); esą kianti Lietuvių visuomeninė ki
lietuvių dėstytojų universneįuo- tūros draugija turi apie 700 r
se, bet, kaikune jų, jau atitrukę rių. Draugijos kuopos - rateli
veikia visoje Lenkijoje, net !
nuo lietuvių bendruomenės.
K. Mizara paklausęs, ar nebus vietose, kur tik esama lietuvi
leidžiamas gimtąja kalba koks Draugijos centras esąs Seinuo
laikraštis ar žurnalas Lenkijos (anksčiau Punske). Nariai mo)
lietuviams. Partijos balsas atsa 12 zlotų mokesčio metams. <
kęs, kad apie tai .seniai galvoja draugijai materialiai verstis pad
ma, tik nerandą tinkamo redakto ua Lenkijos valdžia. Seinų apsk:
riaus. Girai, seiniečių tarpe to ty veikia 5 saviveiklos rateliai
kio neranda, o jei leidinį redaguo vienas choras Punske. Draugi
v?’ ’
tų kas Varšuvoje ar Krokuvoje, turi du nuolatinius ir apmokami
tai jis būtų bevertis. Jie norį, tarnautojus. R. Mizara mini dra
Yra žmonių, kurie mėgsta pra darbo bruožas yra kur kitur —
k£d patys seinieciai būtų leidė gijos valuomųjų organų narių p
našauti, nusakyti, pasmerkti, su buueii visuose lietuviško darbo TL Choras “Varpas”, kuris taip pat dalyvauja muz. St. Gailevičiaus darbų apžvalginiame koncerte
jais ir redaktoriais, o jau valsty varues: Algirdas bKripka,- pirn
barti ir net papykę palaidoti, postuose. įbesti sargybą. Laukti
Antanas ceplinskas, Jonas Kmi
šį sekmadienį Prisikėlimo parapijos salėje.
bė jiems pauėtų materialiai.
kaip štai p. K. Baronas, kad pa veiKimo dienų — aiužio veikimo
liauskas, Ant. jučė, Aldona L
Nenori leisti
laidojo Lietuvių Dienas Kanadoj. dienų.
ončikienė, Jonas Karčiauska
lietuviškų vadovėlių
O pranašų likimas visų vieno Pagaliau geriau ir mažiau nu
<
Įdomiai a. Slavas paiaškino ir vincas Žilinskas.
das: ateina pranašivimo diena. veikti, bet taikiau. Kas iš didelio
Lenkai jau spėjo dalį lietuv:
mokyklinių vadovėlių reikalus.
strungų daužymo, jei tas palie
Nemalonus dalykas.
sodiečių
sukišti į kolchozus Esą lietuviai norį, kad juos aprū
Tai atsitinka, kai mes kartais ka ratus sulaužytus, kaip sakysi
Amžiais atsilikę
A. ŠALČIUS
I rūgšties, dervos. Gintarą naudo- pintų lietuviškais vadovėliais. jau yra 8 lietuviški kolchozai
panorime būti dideliais vadais. me aną vasarą po Lietuvių Die Tarybinėje Lietuvos spaudoje
———
< ja dabar širdies ligoms, gydyti, Jiems patariama naudotis Lietu vienas sovehozas. Tie liet, kolch
Viskas pareis nuo mūsų vieno nos? Kiek košes tapo užvirta! Ar daug rašoma ir šiaip ateina žinių
laimėjo, nežinau, betgi man be-i laivu statyboj, medvilnę audžiant, voje išleistais. bet kaikurie jų to zai yra: Pelaliuose, Ožkiniuos
piršto mostelėjimo, vieno lūpų tas jau didelis veikimas?
Kampučiuose. Pristavonysc, -P
apie Lietuvos kaimų gyvenviečių
Senoji KLB Kr. Valdyba veikė perstatymo planus bei vykdymą. veik atrodo-. . .- Smarvė abiejų: laką gaminant, spalvotiems fil- daryli nenorį — saką, kad Lietu tūliuose, Vidurgiriuose, ;Vali
pravėrimo. Deja, mes esame ne
mains, fotografijai, plastikai, la- voje išleisti vadovėliai esą per
vienas žmogus, bet masė žmonių, kiek galėjo, veikė stipriai ir veikė Štai išdraskomi romantiški vien vienoda '.
; boratoriniams tyrimams. Bet gin- da ug ‘•kairūs”. V aidžiai leisti va čiuose ir Trompuliūose. To so
masė gerai jau žinanti lietuviško labai rimtai. Ačiū už tai. šios val sėdžiai ir statoma kolūkiams nau Dėmesio susitinkantiems
žmones iš Lietuvos!
į carą eksploatuoja Rusijos respub- dovėlius lietuviams labai brangiai chozo direktoriumi yra lenką
veikimo pagrindus — netaip, kaip dybos karūna tapo palikta pride ja gyvenvietė. Ar manote gal,
’Tiesoj” S. Butautas, su i lika, esą, “bendram darbe ginta- kaštuoja. Vienos knygos atspaus įmokąs lietuviškai. Girdi, jis lab
ramoje augštumoje. Tai yra svar kad vietoj bakužių planuojami į kurRašO
aš noriu, bet taip, kaip visi.
juo pasisaibėjimus eilėj iaik-iras tapo tikru taurios bičiulystės dinimas kaštuoja apie 35-40 zlotų, i gvrė lietuvius kaip gerus dari
Be logikos nieko nebus, o logi biausia.
lietuvių sodžiaus gyventojams . - .
i . . r.
_ ................
o ją parduoti tegali tik už 5.(j-dinkus.
_
_
Kiekvienai valdybai veikti rei-l! moderniški butų namai kolonijos, raščių neseniai skaitėme išeivijos simboliu”. Tokia jau lietuviška zlotus. Tad, ir nežada lietuviu1 Laikomasi senųjų
ka yra štai kokia: pelną nuo Liet.
lalia.
Dienų parengimų paimti nutarė kia bent įmanomų sąlygų. Ko tad1{! su visais miesto gyventojams pri- spaudoj• f tradiciją-ir papročių
“Po ?jngtynių salėje mus apspi
7atogumais77u“kraūtu- to nemažas ourys iiecūvių. Daugu
ne vienas kuris asmuo, bet svar pykti, jei' viena tų sąlygų ir pati!
j Punske yra gražūs lietuvių Kr
ma
jų
.
ai
važiavo
iš
Čikagos
esan

baus susirinkimo dauguma. Tai syarbiausioji — pinigas
tapo. vėmis. mokyklomis, teatrais, kultūros namai. Parapijoje kleb
qhi Iryliai ir.
oicitiot na
_
■ .
•
y. . m • x
čios apie 250 mylių nuo teorijos.
išspręstas rradikaliai
ir aiškiai:
ne Ljau ir diskusijų apie tai vargu iccnroctac
nauja kum Juozas Suminskas, p
tūros centrais. Juk Sovietija tur
pats pirmas jų klausimas mums • Nepriklausomybės šventė pa- sinaūdodama plačiomis pažintibegalėtų būti. Sakysime, neklau- : su lapais, bet doleriais reikia ap- tinga! Ne, statomos “naujos” ba Jau
maldos vyksta lietuviškai. R. M
nuskambėjo keistai ir juokingaisome to nutarimo, neklausome mokėti kiekvieną veikimą. Ir vei kūžės, tarytum lietuviai architek ■ArKjums’’galimalsu muim^Tatoė-;Wheta ukrainiečių salėje vasario mis. svetimtaučių tarpe, pajėgė žara darė pranešimus gausiai s
kite, tai kur mes nueisime?
kimą dar nereikia būtinai tiek tai niekad nebūtų girdėję, kaa tis?” ■Kada‘mes i šį klausimą atsa-i27 u. Per Lietuvos himną Violeta!sutraukti tiek daug gražios pub- surinkusiems tautiečiams Seinų
w_
pasipila gausyoė Į ir Dalė Jasiūnaitės gražiai pritarė I likos.
'
1
Į se Vidurgiriuose, Punske, Ju
Taip pat bloga mada yra pa- jau išjudinti, kad kasoje nebe žmogus jau pasiekė mėnulį, kad kerne ,_šypsęna,
kanklėmis.
Atidarymo
žoai
lietuPamaldos
užjtėvynę,
kurias
už-j deiiškėje ir Klevuos. Mini Dan
peikti buvusią valdybą. Kuri vai- liktų nei cento.
automobiliai važinėja be ratų,
dyba nenori pasireikšti geriauGerai veikė senoji KLB Kr. kad lėktuvai skraido greičiau nei kaip airoao Vilnius, Kaunas ir t.t. viskai ir angliškai tarė sumamo- prašė bendruomenės valdyba, bu-j Nevilytę, Žvikelių septynmeti
šiai? Deja, veikimo sąlygos šiais Valdyba, gerai iki paskutinio mo- garsas. Ar visažiną lietuviai ad Keistų klausimų puvo ir daugiau,' ji apyl. pirmininkė Jadvyga La- vo iškilmingai atlaikytos savaitę! mokvkios moknojm Vienu šok:
de-•■ inetu k. Mizara pastebėjo, k2
laikais vra tokios, kad kitasyki vi memo: subarė tuos, kurie nesi ministratoriai tėvynėj niekad ne pavyzdžiui, "Artiesa, kad(Lietuvoje. ouckienė. Progai priiaikvia turi- nksčiau. Po šitokio pavykusio dejveaa
rusišką
raidyną.Kada
paša;
■
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skaifė
I
pbinto
bus
galima
drąsiai
imtis
ir dalis jaunimo, merginų, net ir v
sus norus ir pastangas paverčia stengė persiimti lietuviško bend girdėjo apie kooperatyvines na- . Kai, Kad tai pasenęs anekdotas. ir , dingą ir puikią paSnaną SKaite Le
ro veikimo, bet nori užsiimti in mų-butų kolonijas Amerikoj ir ki parodai lieiuviSKą laikrašti, reiKaias : Onal’uas KaSperiunaS. bveikino daugiau platesnio masto parengi lamos neina šokti. Kodėl? Pas
sunkiai beįmanomu darbu.
’ .
i Kanauos panamento atstovas R. mų. Canadian Friendship jau se .•odo. buvo advento metas ir ja
Ar ne ačiū tiems ramiems lie dividualiais triukais.
tam pozityviai galinčiam galvoti paaiškėja.
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p^oiKaibėjimo
jie
buvo
labai
Į ^i[Chell ir Mine Mill darbininku niai kviečia lietuvius pasirodyti. nimaš susilaikė nuo trankių pr
tuviams, kurie dar šiandieną su Taigi — demokratija. Galėtu pasauly?
•
patenkinu. Visu iu axyse pastebėjo-,
■ • ,
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Atrodo, kad balandžio 27 d. pa mogų. Beje, tie šokiai buvo bi
tinka išviso užsidėti ant pečių mėm jau pradėti priprasti girdėti
“Švyturio” Nr. 24 viršelyje ro me Tėvynes ilgesį. Tačiau poKalms !: dmj OS pirmininkas Don Gllhs.
Dalyvavo ir kiti unijos valdy rengimui vadovauti nereikėtų at liotekoje, kuri yra įkurta vier
naštą visų vardu, kai daugelis be daugumos balsą ir galėtumėm pa domas arch. Ignas Kvašys prie parodė, Kaip blogai jie yra infor
muoti
apie
gyvenimą
Tarybų
Lietu

velija sėdėti prie televizijos ir bandyti, jei jau tam balsui nenu Naujosios Vilnios naujojo kvarta- Į voje ir kaip šlykščiai meluoja jų bos nariai su poniomis, visa lat sisakyti.
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kuo toliau nuo durų plyšio . . .
kas buvo labai nepatenkintas š
lo gražaus urbanistinio projekto, i propaganda .
rainiečių ir kitų tautybių. Meni ry Daily Star” įdėjo trumpą mi kančiais ir muzikantu, kur
Šiais laikais didelis, veikimas tyla jį pagerbti. Ar tai nėra bet- Kouėl tai išimtis? Argi neįsisą-' Gen. Vytautas Puina
nėra būtinai didelius ar mažus šo kurios tvarkos pagrindas?
moninama, kad technikinė revo-į bteoieoi, Kaip Li oR išdrįstama nę aali išpildė P. bėmezys su sa nėjimo aprašymą ir nuotrauką su linksminosi advento metu.
mokinėmis Violeta ir Dalyte pirmininke J. Labuckiėne, parla Valdžia nenori BALFo ,,
S. Šetkus.
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Kurios
voac suaouameies,
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sudo

uraziai
veikta
saleziečių
gimnaskyrė
ir BALFo dovanoms, k
“svirtelėmis”, būdelėmis’’?
■ Karveuyš, vienas is rauuouosios mino svetimtaučius. >. Kaitulis zijos Muiens. jam vauuvaWJa m. rias gauna
Lenkijos lietuviai. J
armijos Kūrėjų, organizatorių, Ka pasakė progai pritaikytą eiiėraš- xKuMiiSiUS. liauju nariu įsiujv TuLietuvių kalbos žodyno
šaiposi
iš
BALFo
pastangų ir ša
ro mOKsių žinovas, visapusiai a. Šokiams grojo geras orkestras VliaS wuellS, ii Kartu Sunlurtejęo
naujas /omas
kia, kad nereikalinga jokia šalp
Lietuvoj pasirodė knygų rinkoj issuavinęs ir apsisvietęs asmuo . ir vence turtingas tieiuviSKas ou- invitesiĮ uz visus metus. i\uu. rv. Girdi,
Seinų apskrities lietuvi
l.Ouo psi. pciiAiasis lumas me tu nesoj uaoar net nurodoma, kaa ietas. Per loteriją laimė nusišyp oauas n* J. vaiceiiunas taip pa<. valstiečiai yra gerai pavalgę, gr
vių ixaious zouyno , apimantis puma Rygoj, mokėsi uaiies, Vil sojo V. jasiunaicėi, hi. Žukaus SUmuKejO uz visus metus. xą tuv žiai apsirengę ir jokių aukų
raiues k pusę zouzių. l arytum tei- niuje oaiyvavo meno parodose kui ir Pr. Griškoniui. Prie paren iai lietuvišką gimnaziją Kiekvie JAV klerkalų nenori. Tokie yi
sinuamasis, proi. a. ivruopas nu Karai su uiuriiomu, ivaipoKu, Ši gimo, be vaiayoos narių, aaug nas lietuvis patriotas remia, nes pačio Mizaros žodžiai. Labai pra
rodo, kau nuo m tomo zouynan leika, Žmuidzinavičium, parašęs prisidėjo A. L. Baltučiai, A. P. laisvoje r,urupoje teturime tia tai į balfiečius žiūrinti ir Lenk
turėjo outi įvesti tarptautiniai nemaža uOKumenunes literatūros. Mazaiciai, Z. LaoucKas ir Pr. v asano lo ir baieziecių gimnaziją
vyirausybė ir jungtinė 'dari
žodžiai uaoar nauuojaini lietuvių Rytų irontas ’ (Operacijos prieš Gabrėnas. Viskas praėjo labai Italijoje, Kitos jau &umv7iuuutvoi jos
ninku
partija. Esą. toji balfir
Kalboje, pirmoj enej įvedami pa- aoicaKąj; “iki Vyslos ir atgal '; gražiai ir tikrai iškilmingoj nuo Kaip netUVlSKOS Įstaigos.
parama nustato žmones prū
’vyzaziai is aaoarlimu tarybinio Kronštadto sukilimasnesą taikoj. Labai retai Vasario 16
įseius Goisene, uuvęs lietuvių Lenkijos liaudies respubliką
gyvenimo. Kruopas toliau Kviečia betgi tikrai nerašytų apie tautie minėjimas pas mus išeidavo į tautinių šokiu grupes aKtyvus so-1 prieš Lietuvą. Galime būti tiki
paskubinti zouyno isieiuimą ir tį rutną — komunistą, jei Mask
• Atsiminkite rašydami užrašyti gavėjo ini gražiai pradėjęs šitaip uzoaigia voj rusų karinė leiayKia nebūtų platesnę visuomenę. Šį kartą vi ^ejas ir lietuvių ui augąs, mirė la kad kai Lenkijos lietuviai pati:
i sa tai atlikta tikrai platesniu mas jai jauname amžiuje, rvauangi kaip apie šalpos darbą parai
cialus ar vardą.
yasKuinų straipsnio sakini: "Lie išleidusi Pumos knygą “Rytų ĮI tu ir tuo būdu Lietuvos vardas n jis taiKinuavo lietuviškuose pa TAV R. Mizara. tik jau nebus p
• Rašydami adresą, visuomet užrašykite nu tuvių k. žodynas" yra Kapitalinis irontas’.
mūsų tautai daromos skriaudot rengimuose, tai ir oenuruomenes tenkinti. Yra pakankamai fakl
merį, gatvės pavadinimą, pašto zonos nu visos tautos kūrinys, pateikiąs
Kasyklos Lietuvoj
daug" garsiau nuskambėjo. Parla ✓aiuyoa ir pavieniai asmenys, ju :r Lenkijos lietuvių sunki mat
merį (kur yra rajonas), miesto ar miestelio Tarybiniam (argi uk vien?) filo Daugeliui išeivių naujiena, kad memo atstovas buvo tikrai suža ir augai, užprašė uz jo veię uaug rialinė padėtis yra gana gerai i
logijos mokslui didžiulius looius . prie Naujosios Akinenes iš tikro vėtąs lietuviais ir reikale visad, alsių ir nupirko vainikų ir genų. '•omą. O kad siunčiama paran
pavadinimą ir provinciją.
jei tai visos tautos Kūrinys ar ne
Algis re»ras husinsivis, laimė tikrai yra neparanki nei sovietin
•' Savo, t.y. siuntėjo adresą užrašykite vir vertėtų benaraaarbiais kviesti išdygo impozantiškos kasyklos, pasižadėjo padėti. Pirmą karti,
pilnai
automatizuotos.
Jos
gami

oudbuno
lietuvių
istorijoj
į
sai,
jęs daugelį varzyoų ir auKso me mam kraštui, nei dabartinei vj
šuje, kairiajame voko kampe.
gausius išeivijos lituanistus, kurie na vis didesniais tempais cemen netilpo visi norintieji dalyvauti ,aiių, Kuri dažnai matome televi ižiai. taip pat suprantama.
• Adresuojant paštą į apartamentus ar įstai pasitraukė ar turėjo pasitraukti tą. zambijoj (Mažojoje Lietuvoje) Nors parengimas ir daug pareika .įjoję ir įvairiuose parengimuose
Kieti ir nepalaužiami
gų pastatus, užrašykite kambario ar įs nuo nacių-stalimstimo teroro?
tebeveikia senos gintaro žaliavos lavo išlaidų, tačiau pelno dar 1; xaiyvavo akordeonistų varzyoost
Daug kas čia R. Mizaros n
taigos numerį.
Kasyklos, švyturys rašo, kad ten ko $250. Toks retas pasisekimą, r laimėjo pirmą vietą, jam pri nėta. nėra nei nauja nei nežin
Juokiasi puodas, kad
gaminamas gintaras įvairiuose tai naujosios valdybos nuopelnas pažintas jaunesniojo akordeone •na. Daug ką šio kontinento liet
katilas
juodas
• Rašydami laiškus už Kanados ribų, visuo
Negali nepasijuokti skaityda pavidaluose: natūralus, presuotas, o ypačiai jos energingosios pirmi noKytojo mulas. Keikia pasrėbė viai patyrė iš S. Narkeliūnait<
met -pilnai užrašykite to krašto pavadini
mas "Tiesos - Vilniuje pykti ir lydytas, lako formoj, aliejaus, ninkės, J. Labuckienės, kuri, pa .i, kad jis, būdamas uar uk try apsilankymų ir po to sekusių j<
mą, į kur siunčiate.
susirūpinimą,'kad “Amerikos ka
iKos metų, dalyvavo astuonioim reportažų mūsų spaudoje. B<
• Visuomet užlipinkite pakankamai pašte pitalistai” nors ir davė b įlipi.iečių varžybose ir jas laimėjo įer tą laiką kaikas ir pasikelt
ženklu. Jei esate abejingi, pasitikrinkite iiams laisvę ir nepriklausomybę,
oli pralenkdamas vyresnius u. ietuviai pajuto didesnę valdžii
apšildo Torontą jau. virš 90 metų
, PAŠTO ĮSTAIGOJE.
taiko juos savo kumšty, laikydami
,ave. Juo dabar daug kas suside kontrolę ir tampresnius varžtu
<.en karines bazes, ekonominę mi
nėjo ir kviečia į parengimus gre Taip, tas galėjo pasikeisti, b
siją. Kaip gražiai moka jau ir Lie
i Kaip įžymybę. “The Sudbur. margiai ar pasikeitė Lenkijos Ii
Kai rašote laišką, nepamirškite aiškiai, teisingai ir pilnai tuvoj pasijuokti iš savo padėties
Daily Star” įdėjo aprašymą, nuc uvių tautinis susipratimas, kur
Paskambinkite dėl:
*
jį užadresuoti.
apgailint kitus.
rauKą ir paskyrė stipendiją.
isad buvo ir liks nerdėm lieti
KURO ALYVOS
MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
Lygiai kaip pilietis E. Jacovs
Sudburiškis.
/iškas ir nepalaužiamas.
ALYVOS “BURNERIŲ”
APŠILDYMO KROSNIŲ
Pilnas ir aiškus užadresavintas paskubins jūsų pašto siun* kis “Švytury” aprašęs kaip “vo
24 valandų alyvos krosnių apatarnavimas savo klientams
tų pristatymą.
gė” nepriklausomoj Lietuvoj di
rektoriai ir ministerial, viršinin
kai ir diplomatai, galiausiai už
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.
baigia tvirtais HenriKo Haines^nc
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Kari Markso, Lehino, ar nors^a
999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
galiau Sniečkaus) žodžiais — ne
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ANT. JUOZAPAITIS
kitokie esą ir komisarai: “Kuris
Montrealio diecezijos Ganyto ir kūryba neturės prasmės bei
jas, J. Em. Kardinolas Leger, tikslo. Ir štai, Ši nuostabi proga,
1960 metus iškilmingai paskelbė pažinti tą didžiąją ir svarbiausią
Didžiųjų Misijų Metais. Tai didis mūsų gyvenimo tiesą, artėja prie
Me
įvykis Montrealio diecezijos ka mūsų šiais Didžiųjų Misijų Me*
talikų ir lietuvių katalikų gyve tais. Todėl mes visi turime giliai
nime. Žmonija, kuri šiandien gy džiaugtis ir pasinaudoti šia pro
vena baisioje nesantaikoje, kurios ga, kurią, iš tikrųjų, pats Dangus
milijonai sūnų ir dukrų yra nete mums siunčia.
kę laisvės, iŠ širdies gilumos šau Didžiosios Misijos pradėtos iš
kiasi taikos, šaukiasi taikos savo kilmingai jau pereitą šeštadienį,
išvargusiai sielai, kenčiančioms kovo 5 d., 6.45 vai. vak. Notre
tautoms ir visam pasauliui. Kas Dame garsioje bažnyčioje Mon
atneš mums šią taip svarbią tai realyje. Iškilmėms vadovavo
ką? Jos negali atnešti silpna žmo^ mūsų ganytojas Eminencija Kar
gaus jėga, menka jojo išmintis. dinolas Leger. Jis nuoširdžiai pa
Jos negali atnešti nei galinga vis kvietė ir mus lietuvius gausiai
ką griaunanti atominė jėga. Tą dalyvauti šiame Didžiųjų Misijų
visų pasiilgtą taiką žmogaus sie iškilmingame atidaryme. Tą va
lai bei jojo gyvenimui tegali at landą mes visi maldavome gerąjį
nešti tik Didžioji Meilė — Didis Dangaus Tėvą gausios palaimos
Dievas, kuris yra mūsų visų Tė šios Montrealio diecezijos ir ypa
tingai Montrealio lietuviškos ko
vas.
Didis mokslininkas, šv. Augus lonijos, didžiajam dvasios atgimi
tinas, po audringo gyvenimo, il mui. Prie nuoširdaus prašymo
go ieškojimo sau ramybės ir tai mūsų Ganytojo jungėme ir mes,
kos, įštarė šiuos reikšmingus žo jūsų dvasios vadai, savo lygiai
džius: “Nerami bus mūsų širdis, nuoširdų prašymą jums visiems
skaitlingai dalyvauti šiame iškilkol ji neilsėsis Dievuje”.
Brolau, Sese, nerami bus širdis1 mingame Didžiųjų Misijų atidažmogaus ir žmonijos, kol ji ne ryme. Labai prašome kartu ruoš
silsės meilingoje Dangaus Tėvo tis jau dabar Didžiosioms Misi
globoje šiame gyvenimo kelyje, joms, kurios bus vedamos abie
Kol ji, pagaliau, nesilsės to gero jose lietuvių parapijose Montrejo Tėvo amžiname meilės giėby- alyje.
Didžiųjų Misijų tvarka lietuvių
Todėl pilnai suprasti, kad Vi
parapijose
bus sekanti: Aušros
sagalis yra mūsų visų gerasis Tė
vas, kurio apvaizda rūpinasi mu Vartų parapijoje misijos mote
mis begaliniu švelnumu, kurio rims ir mergaitėms prasidės kovo
giliausias noras yra matyti mus 27 dieną, sekmadienį, 7 vai. vak.;
laimingais, yra pagrindinė ir misijos vyrams ir berniukams
svarbiausia mūsų gyvenimo pa prasidės balandžio 3 d. 7 vai. v.
reiga. Neatlikus šios pareigos, Aušros Vartų parapijos misi
visos kitos mūsų pareigos, darbas joms vadovaus jėzuitas Tėvas Juo

R. Mizara, viešėdamas Lietu
tyje, turėjo progos apsilankyti ir
enkų valuomoje rusų jiems doanoioje Lietuvos dalyje, Puns:o, Balstogės, Seinų apylinkėse,
o įspūdžiai buvo surašyti Brookyno “Laisvėje”. Jų dalis gali būi Įdomi ir mums. Čia ir bus banoma galimai trumpiau atpasakoi tuos R. Mizaros patyrimus.
Vilniaus ir Varšuvos operos
Iš Vilniaus jo tiesiai neįsileido
lietuvių gyvenamas vietas. Te:o vykti per Varšuvą. Joje būdanas nuvyko ir operon. Čia jam
•uvę ryšKU, kad Vilniaus operos
ankytojai (turi galvoje moteris)
tuošiasi dailiau ir prašmatniau
iž varšuvinę publiką. Bet, pripaista, kad varšuvietės pertraukų
metu buvę gyvesnės, vakarietiškesnės už vilnietes.

zas Vaišnys iš Čikagos, švento
Kazimiero parapijoje misijos
įvyks bendrai visiems ir prasidės
Verbų sekmadienį, balandžio 10
d. 7 vai. vak. Šv. Kazimiero pa
rapijos misijoms vadovaus pran
ciškonas Tėvas Andriekus iš Niu
jorko.
Už pasisekimą Didžiųjų Misi
jų, ypatingai Montrealio lietuvių
tarpe, jau seniai meldžiasi visos
lietuvaitės seselės Kanadoje ir
Jungtinėse Amerikos Valstybėse
ir daug kitataučių seselių. Junkimės ir mes visi bendron, galingon maldon šia taip svarbia in
tencija.
Jūsų Kristuje
Kun. Jonas Bobinas
Šv. Kazimiero parapijos klebonas.
Tėv. Jonas Borevičius, SJ
į
Aušros Vartų parapijos klebonas.!
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Lietuviai pasaulyje

Šv. Kazimiero minėjimas. Ko gavėnių balius parapijos salėje
Viso pajamų $12.100,54
vo 13 d. Hamiltono at-kai ruošia praėjo su dideliu pasisekimu. Visi
šv. Kazimiero minėjimą šia tvar dalyviai liko labai patenkinti ir
Išlaidos:
vęs Čiurlionio ansamblis?! Jo di
skaniais
valgiais
ir
ypatngai
jau

ka:
11
vai.
iškilmingos
Mišios
Baisiojo
birželio min.
103,96 ■JA Valstybės
trestas
1959
m.
gegužės
mėn.
Ar Lietuva rusinama, dažnas
deliu
pasisekimu vietos lietuviai
51,63
klausia. Šiuo reikalu
yra išgręžęs “Kirdonių” kolūky (Bir Aušros Vartų parapijos bažnyčio kia Šeimyniška vakaro aplinka. Motinos D. minėjimas
pvz. Vilniaus pedagog
in žų rajone) artezinį šulinį. Už tai je. Jaunimo organizacijos kvie Skyriaus valdybai šiemet vado VI Kanados Liet. Diena 6946,76 ’ Pittsburghas šventė Liet. Ne- nei kiek neabejoja.
i
Vasario gale ar kovo pradžioje,
N. Metų sutikimo balius 1087,36 fe•riki, šventę vasario 21 d. Liet,
stitute einamų dalykų programa. paėmęs 12.000 rublių, bet ne čiamos dalyvauti pamaldose su vauja r Žilvitienė.
Naų s klebonijos planai, pa Neprikl. šventės min.
252.34S1tstovas JAV p. Rajeckas buvo Medelline yra laukiamas iš Brazi
“Tarybinio Mokytojo ” š.m. Nr. 9 įrengęs siurblio vandeniui pom vėliavomis.
ruošti
maus
lietuvio
architekto
5
vai.
p.p.
Lietuvių
Namų
sa

2308,04 pakviestas vyriausiu kalbėtoju. lijos kun. Juozas Šeškevičius —
paskelbtoje ‘neakivaizdininkams' puoti, tad kolūkis ir dabar van
' 329,03 Jis atvyko jau vasario 19 d. ir ap- Dėdė Juozas — su savų trimis
egzamenų lentelėje visoms spe- denį .galvijams vežąs iš upės lėje Įvyks šv. Kazimiero akade inž,. A. Tyliaus, buvo miesto sa Įvairios
vivaldybės
patvirtinti
ir
priimti
mija.
Pagrindinę
kalbą
pasakys
sistojo garsiam Roosevelto vieš- globotiniais. Jis vykdamas i JAV
cialybėms yra 97 dalykai. Iš sve Trestas aiškinąsis, kad jis siurb
iš Toronto svečias V. Birieta. Po vyskupijos statybos komisijos.
’* kur jo garbei buvo su žada sustoti Medelline. .
Viso išlaidų $11.079,12fbutyje,
timų kalbų joje yra: latvių, rusų, lio neturįs.
Statybos
darbai
numatomi
pradė

to
bus
3
veiksmų
4
paveikslų
vai

Birželio mėn. laukiami solistai
Partizanai buvo didelis siaubas.
prancūzų, anglų, vokiečių ir len
Didžiausias valdybos darbas bu ,,rengta
_, iškilminga
. - vakarienė.
... Joti
pavasarį.
Yra
malonu
pastebėti
dinimas
Marių
Žuvėdros
“
Šv.
A.
Stempužienė ir Baranauskas “
Tiesoje
”
Nr.
14-16,
išspausdin

vo
VI
Kan.
Lietuvių
Dienos
suĮe
dalyvavo
apie
35
įžymieji
Pittskų. Latvių ir prancūzų tėra tik po
didelis
parapijiečių
pritarimas
ir
Kazimieras
”
.
Vaidinimą
stato
Ha

Baras. Su jais susitarė kun. Ta
rengimas. Jai rengti buvo sudary- tburgho lietuviai.
«vieną dalyką — tik kalbos. Matyt, tame Br. Mackevičiaus apsakyme,
finansinė
parama
naujos
kleboni

miltono
dramos
mėgėjų
teatras
parašytame
specialiai
“
Tiesos
”
tas iš valdybos ir kviestinių visuo- .Yasa,P®
d. mūsų atstovas mošiūnas. Jų koncertai turėtų
institutas neruošia tų dalykų mo
jos
statybai.
lietuvių
su Ryte Įvykti keliuose didesniuose Ko
menininkų organizacinis komite- būrjo
”
x
’ lydimas,
-J1
kytojų. Vokiečių, anglų ir lenkų konkursui, yra būdinga ir daug “Aukuras”. Režisuoja mums ge
Mūsų
choras,
po
gražaus
pasiro

rai
žinoma
režisorė
E.
Dauguvie

Spingytė
tautiniame
drabužy,
atlumbijos miestuose birželio mėn.
.yra po 4 dalykus (vokiečių ir ang- sakanti vieta. Vienas “liaudies gy
tas. Į augščiau pateiktą apyskai
1
—
_
X_
iiXI
—
-1
_
Į
dymo
Vasario
16
minėjime
ir
ra

. ni'.istikrųjų^ yra po 3 dalykus spe- nėjas” — stribas — kalbasi su tytė - Kudabienė. Veikalas yra la
tą Įtraukti ir LD duomenys. . . vyko į rotušę, kur turėjo ilgoką
Liepos mėn. yra ruošiama stu
dijo
valandėlėje,
intensyviai
ruo

bai
Įdomus,
vaizduojąs
šv.
Kazi

' Bendravimas su vietos lietuviš- ^•įsikalbėjimą
pasikalbėjimą su miesto galva p. dentams ir paskutiniųjų metų
cžiaiistams ir po vieną nespėcia- autorių, jam priminusiu partiza
listams :— pačios kalbos moky ną “Ąžuolą”, kurį jis vėliau va miero gyvenimą Krokuvoje ir Vil šia operetę ‘Silvija”, kurios prem komis kultūrinėmis organizacijo- Joseph Barr. Ten jis buvo spau- gimnazijos moksleiviams lietuviš
niuje. Todėl rengėjai kviečia vi jera numatyta gegužės 1 d. Ka mis buvo tamprus ir nuoširdus. ^os reporterių ir fotografų nuo- ka stovykla Baranguilijoje. Joje
mas). Lituanistikos kelioms spe- dina Kazilioniu.
apsuptas. Iškilmingam momen laukiama svečiu studentų iš JAV.
cialybėms yra 15 dalykų— įskai — Ir tu nebijai? Tau linksma? sus hamiltoniečius ir apylinkių dangi parapijos salė savaitgaliais Valdyba ypatingą dėmesį kreipė Į
yra
reikalinga
choro
repeticijoms,
lietuvius
kuo
skaitlingiausia
da
šių organizacijų finansinį remi- S®
majoras Lietuvos atsto— Linksma. O ko man bijoti?
tant lituanistams privalomus teprašoma kitų grupių vadovus iš mą, kuris yra vienas iš svarbiau- yur Įteikė Pittsburgho miesto au Vasario 16 Medelline buvo pa
orętihius filologijos kursus bei Jie patys manęs bijosi, — Juozas lyvauti šiame minėjime.
anksto susitarti su choro vedėju siu kultūrinės veiklos varyklių. sini raktą. Atsakydamas J. Kajec- minėta su gana Įdomia programa:
Kuopos valdyba.
metodikos. Tuo tarpu rusų kal reikšmingai patapšnojo automatą.
kun. B. Jurkšu dėl salės panau Metų bėgyje organizacijų veiklai Sas pasakė, kad jam ypač malonu Vasario 16 d. išvakarėse, per Voz
ybos bei literatūros skyriuje yra — Pamatysi, dar šią savaitę
de Medellin radio stoti buvo tu
AUŠROS VARTĮ?
dojimo kitiemąUkslams.
būti šiame mieste, nes jis pats rininga kun. M. Tamošiūno pa
IS dalykų, įskaitant tik dvi meto “Ąžuolas” bus mūsų rankose.
paremti
išmokėta:
PARAPIJOS ŽINIOS
General Hospital ligoninėj ser KLB Krašto Valdybai 581,60 ėsąs netoli jo gimęs. Kiek vėliau
Tačiau tai buvo tik žodžiai —
dikas, be jokių specialių filolo
skaita ir lietuviška muzika. Pa
ginių kursų, kurie greičiausiai tą tęsia apsakymo autorius. — Kiek Gavėnios metu sekmadieniais ga Gužienė ir J. Jokūbaitis. Lin
Vysk. M. Valančiaus pradžios mūsų atstovas, visų delegatų ly čią vasario 16 d. vėl per tą pačią
Specialybę pasirinkusiems studen vieną kartą grįždami iš žygio, 7 v.v. yra giedami Graudūs Verks kime jiems greito pasveikimo.
mokyklai
350,00 dimas, atvyko didžiajan ir puoš- stotį buvo duota lietuviškos muzi
mai
su
pamokslu,
penktadieniais
tams taip pat privalomi ir išei liaudies gynėjai vietoj sučiuptų
Sporto klubui Kovas
238,14 niajan Park Schenley Naman, kos, o vakarykštė programa bu
HAMILTONO,
BENDRUO

banditų parsiveždavo tik sužalo^ 7 v.v. Kryžiaus Keliai. Ši sekma MENĖ ŽINIOS
nami kartu su lituanistais.
Salp. Fondui Hamiltone 217,55 kur jam buvo suruošti pietūs. Po vo pakartota per Pontif. Bolivadienį,
kovo
13,
d.,
dėl
Įvykstančio
200,00 to visi nuvyko Pittsburgho uni rianos universiteto kultūrinę ra
Parama laikraščiams
/Taigi rusiškajai kultūrai Lie tus aktyvistų lavonus, kuriuos iš
Nepriklausomybės
šventės
mi

tuvos pedagoginiame institute dė kilmingai ladojo brolių kapuose... šv. Kazimiero minėjimo, Graudūs
Skautų organizacijoms 125,00 versitetan apžiūrėti lietuvių kam dio stoti. Pats Vasario 16 minė
nėjime
surinkta
aukų
$251,94
ir
Verksmai
bus
tuoj
po
Sumos.
•
(Toliau apsakyme dar pavaiz
mesio skiriama 5 kartus daugiau
Ateitininkų organizac. 125,00 bario. Apžiūrėjus dar kitas įdo jimas Įvyko vasario 21 d. Jis bu
išmokėta
išlaidoms
padengti
H. KLK Mote. D-jos skyriaus
Italijos Bendruomenei 115,75 mesnes universiteto patalpas, po vo pradėtas iškilmingomis pamal
kaip betkuriai kitai, daugiau net duojama kaip buvo nukautas ir
$252,34.
Nuostolis
gautas
dėl
kovo 1 d. suruoštas tradicinis užkaip lietuviškajai kultūrai — jos Juozas).
VAV parapijai
100,00 trumpų kalbų atstovui buvo Įteik domis 10 vai. ryto naujoje seselių
stambių
išlaidų
paruošiant
minė

Ham. taut, šokių grupei 75,00 ta dovana — meniškai Įrėmuo- saleziečių bažnyčioje. Šv. Mišias
kalbai, literatūra ir tautosakai.
jimui
programą
ir
radio
lietuviš

Paminklo Paneriuose, kur na
VAV parapijos chorui 50,00 tas aštuonnytės lininės medžiagos laikė ir dienai pritaikintą pamoks
ką
pusvalandį.
Ham. teatrui Aukuras 50,00 gabalėlis — tos pačios, kuria iš lą pasakė didelis lietuvių draugas
ciai vykdė masinius žudymus,
Radio
lietuviškas
pusvalandis
KLK Mot. D-jai Hamilt. 50,00 muštos lietuvių kambario sienos. kun. A. Ferro, salezetis. Pamal
projektui LTSR Architektų Sąj.
Apie 5 vai. visi svečiai išvažia dų metu, be keletos bendrų gies
nepriklausomybės šventei pami
paskelbė konkursą. Skiriamos 3
Įvairios aukos
30,00
vo
apžiūrėti šv. Pranciškaus vie mių, solo giedojo B. čypienė. Pa
nėti
buvo
transliuopamas
vasario
premijos — 20.000, 15.000 ir
Už mums suruoštą staigmeną - vaišes ir gražias dovanas
16 d. nuo 10 iki 10.30 v. v. per
10.000 rublių — ir 3 paskatina
Iš viso išmokėta $2.308,04 nuolyno bei mergaičių akademi maldoms asistavo lietuviška ir
mūsų vedybų 10-ties metų sukakties proga, ponui J. Bajo
Hamiltono radijo stotį. Mrs. .E.
Prie šįos sumos dar reikia pri jos. Sekmadienį, vasario 21 d., kolumbietiška vėliavos su tautiš
mos premijos po 2.500 rublių.
raičiui, poniai E. Grinius, p.p. F. M. Gujams, O. F. Pajars
Hyder, kuri vadovavo šiai prog dėti VIKLD $500 literatūros pre šv. Kazimiero bažnyčioje buvo at kai apsirengusių lietuvaičių asisProjektai turi būti pristatyti iki
kams,
J.
P.
Vilimams,
B.
J.
Banevičiams,
S.
J.
Juozaičiams,
ramai, Įžangoje klausytojus su miją, kuri palikta kasoje ir Įgalio laikytos iškilmingos pamaldos už ta. Vakare beveik visi Medellino
š.m. birželio 1 d.
pažindino su lietuvių tautos isto ta naujoji valdyba išmokėti pre Lietuvą. 3 vai. Lietuvių Piliečių lietuviai susirinko LB valdybos
A.
K.
Trumpickams,
J.
A.
Cekeliams,
B.
M;
Jurėnams,
G.
M.
šakiai karo metu buvo smar
svetainėje įvyko minėjimas. Da rengtoje vakarienėje Floridoje.
rijos reikšmingiausiais Įvykiais, mijos laimėtojui.
kiai sunaikinti. Dėl to rajono cen
Stukams, D. L. Stukams, J. M. Stankams, V. Bilevioiui, A.
lyvavo
Įžymių svečių ir pilna sa Vakarienės metu kun. M. Tamo
gi
bendruomenės
pirmininkas
J.
Spaudoje ir kaikas kolonijoje
tras iš pradžių buvo Griškabūdy.
Kaušpėdai, J. Klypui ir P. Kareckui tariame visiems labai
Varanavičius saviems tautiečiams valdybai prikišo dėl pašalpų ne lė lietuvių. Meninę programos šiūnas padarė pranešimą iš savo
Buv. Potockių dvaro rūmuose
nuoširdų ačiū.
•
priminė
Vasario 16 akto reikšmę. tikslingo paskirstymo. Priekaiš dalį išpildė šv. Vincento prad. kelionės po JAV ir pranešė apie
Lukšiuose buvo įsikūrusi ligoni
Kun. B. Jurkšo vadovaujamas tai be jokio pagrindo, nes visos mokyklos Esplene, šv. Kazimie vietos — Medellino lietuvių —
nė. Kai ji vėliau buvo iškelta Į
Mykolas ir Aldona Trumpickai.
choras
vykusiai išpildė C. Gounod pašalpos, kaip matyti iš sąrašo, ro gimnazijos ir šv. Pranciškaus vardu numatomus atlikti dar šiais
Šakius, i naujas patalpas, ten įsi
Babilono vergija, Lėk sakalėli, yra paskirtos organizacijoms, per akademijos mokinės. Vėliau že metais darbus. Vakarienė praėjo
kūrė Mašinų Traktorių Stotis, o
Vakaras
pajūryje ir programą kurias reiškiasi lietuvybės išlai mutinėje salėje svečio garbei bu jaukioje nuotaikoje ir užsitęsė iki
kai tos stotys prieš porą metų bu
baigė Lietuvos himnu.
kymas. Nebuvo skirta Įvairiems vo šauni vakarienė.
vo panaikintos, ten Įsikūrė Leni
OAKVILLĖS LIETUVIAI
geroko vidurnakčio.
M. L.
Ryte L. Spingytė.
Solidarumo įnašų šiais metais fondams, kurie veikia už’ šio kraš
no vardo kolūkio centras. Jis tu
Vasario 16 minėjimas buvo su los ir dėl kultūrinių subuvimų surinkta už 1958 m. $2, 1959 — to ribų, nes jiems remti veikia
rįs net 6.400 ha žemės — 5200
ha naudojamos, o dirbamos 4.500 ruoštas vasario 20 d. išrinkto ko neruošimo. Už šiuos paaimanavi- $454 ir 1960 — $14. Kr. Valdy specialūs organai. Valdyba skirs Kolumbija
Lake Simcoe
ha. Tai esąs vienas iš stambiausių miteto, kuri sudarė: E. Sargautie- mus oakviliečiai susilaukė p. bai pasiųsta 40% nuo surinktų tydama lėšas turėjo tikslą remti
kuro alyvos ir burnerių aptarnavimas
Toronte. Lietuviškai kalbantieji klauskite
kolchozų Lietuvoje ir 1959 m. tu nė, M. Krivickas ir J. Vegelis. Jų Krsp. piktų priekaištų bei ko įnašų už 1959 m. $181,60. Kultū lietuvybės išlaikymą vietoje per
Kun. M. Tamošiūnas sausio ga
Betty Vaitiekūnas WA 2-6181
pastangomis
tiek
iškilmingoji
’
mentarų,
“
fž
”
Nr.
7.,
drauge
iš

ros Fondui 20% atsiskaitymas organizacijas, nes nuo jų stipru le grižo Į JAV, išbuvęs tenai apie
rėjęs 12.500.000 rublių pajamų.
Atlyginimas esąs mokamas pini tiek linksmoji programa praėjo keliant daugybę pašalinių dalykų, sulaikytas, nes valdyba neturėjo mo priklauso ir fondų Ūkimas.
tris mėnesius.
nieko bendro neturinčiu su anuo jokio ryšio su Kultūros Fondu ir
Bendradarbiavimas su latviais
gais — po 20 rublių už darbadie labai sklandžiai.
Prancūzija
Iškilmingąją programos dalį paaimanavimu.
jo veikla nežinoma. Valdyba dar ir estais vyko jau iš seniau nusi Medellino lietuvius pasiekė ži
ni. Mašinų-traktorių stoties dirb
tuves nupirkęs kolūkis su visomis vykusiai pravedė M. Ramanaus Taigi, pirmiausia, mes nesame iki šiol nėra gavusi net patvirtini stovėjusia tvarka per Pabalt. Fe nutė iš JAV, kad dar š.m. rugpjū Rene Ristelhueber, 1928-1935
mašinomis. Dabar kolūkis turis kas. Pirmiausia susikaupimo mi kalti, jei kas trumpesnių žinučių mo iš Kultūros Fondo už pasiųstą deracijos komitetą, kuriam šiais čio mėn. ruošiasi atvykti i Pietų m. buvęs Prancūzijos atstovas
47 traktorius, 6 kombainus ir nute buvo pagerbti žuvusieji už nepastebi. Blogai, kai kaišiojami 1958 m. valdybos 20% surinktų metais vadovavo mūsų bendruo Ameriką, o kartu ir Į Kolumbiją Lietuvai, kuris savo ilgą diploma
daug kitų mašinų. Kolūkio pir Lietuvos-laisvę. Po to dr. P. Ance- pagaliukai Į besisukančius ratus. įnašų atsiskaityiną, nežiūrint pa menės pirmininkas. Buvo suruoš Čiurlionio ansamblis. Kolumbijos tinę karjerą užbaigė Otavoje 1943
tas bendras Baisiojo birželio mi lietuviai tuo labai džiaugiasi, ža m. išeidamas i pensiją, o po to dar
mininkas K. Glikas apdovanotas vičius tarė žodį šios dienos Įvykio Ir priešingai — gerai, kai norima, kartotinų raginimų.
aukso žvaigžde. Jis vadovaująs proga. Kalbėdamas apie Lietuvos kad stovintieji ratai pradėtų suk Literatūros premija paskirta nėjimas ir pasikeista sveikinimais da savo visokeriopą pagalbą čiur- kuri laiką profesoriavo Montreakolūkiui 10 metų, esąs TSR aug- laisvės galimybes, prelegentas rė tis. Oakviliečių tisklas ir yra, kad VI K. Lietuvių Dienos organizac. nepriklausomybės švenčių progo lioniečiams ir jų su dideliu entu lid universitete, didelis Lietuvos
mėsi realiomis išvadomis iš šių jie pradėtų suktis, nors lėtai, bet komiteto, apylinkės valdybai bai mis. Ryšium su aštrėjančia tarp ziazmu laukia, nes jeigu jau mūsų draugas, parašęs eilę straipsnių
čiausiosios tarybos deputatas.
lietuvių krepšininkų maža grupe Pabaltijo klausimais žurnaluose,
gus savo kadenciją, palikta val tautine padėtimi Pabalt. Federa lė P. Amerikoje atkreipė visų mirė š.m. vasario 19 d. Paryžiaus
• 24 chemikai iš Vilniaus univer dienų pasaulinės politikos. Pažy teigiama kryptimi.
siteto, M. Akademijos, chemijos mėdamas Lietuvos pavergėjo ka Dėl nekorektiškumo paliekame dybos sąskaitoje ir naujoji valdy cijos komiteto veikla turėtų bū akis, tai ką čia padarys atvažia- priemiesty Neuilly.
technologijos instituto ir Kauno rines jėgas ir jos be žmoniškumo spręsti kiekvienam, kam tik bus ba Įgaliota išmokėti ją premijos ti sustiprinta ir tam tikslui suda
Politechnikos instituto — chem. principo politiką, suteikė tikrąjį idomu, palyginant oakviliečių ži laimėtojui,'susitarus su Lietuivų rytas platesnės apimties komite
fak? dekanas L. Jasinskas, prof. vaizdą, kad Lietuvos laisvės vil nutę “TZ” Nr. 5 ir “NL” su p. Rašytojų Draugija. Ši premija tas, nes bendruomenių pirminin
K. Daukša, ch. m. kandid. R. Pa- tys negali grei išsipildyti, tad tu Krsp. rašiniu, tilpusiu “TŽ” Nr, oficialiai vadinama: VI Kanados kai turi pakankamai darbo savo
Mylimam Tėvui ir Uošviui
jeda, L; Simanavičius ir kt. — rime padėti savo broliams ir sese 7. Nėra blogai, jei kaikas pasiju Lietuvių Dienos Literatūrinė bendruomenėse įr neturi laiko su
sikoncentruoti kitų tautybių rei
lankėsi Rytų Vokietijos įmonėse: rims Lietuvoje pernešti ilgą ir to nesmagiai dėl paklausimo dėl Premija.
a. a. IGNUI SALALAI mirus,
sunkią
vergijos
naštą,
kad
mo

svetimtaučių pereitų metų mūsų
netoli Leipzigo esančiose geliupoApylinkės valdyba, veikusi nuo kaluose.
Valdyba palaikė glaudžius ry
zės ir dirbtino pluošto gamyklose, mentui atėjus jie ten Lietuvos že minėjime. Tai rodo, jog atsimena 1959 m. vasario 26 d., 1960 m.
Elenai ir Kęstučiui Norkams bei pažįstamiems
mėj
užgarantuotų
Lietuvos
egzis

mas nutarimas nekviesti svetimų, vasario 24 d. turėjo savo paskuti šius su kanadiečių įtakingais as
pačiam Leipzige M. Akad. fialialė, Drėsdeno augšt. technikos mo tenciją tarp kitų laisvų tautų. neišskiriant nei mums draugiškų ni posėdi ir pareigas perdavė nau menimis ir organizacijomis. Iš jų
nuoširdžią užuojautą reiškiame
kykloje, kur susipažino su moky Užbaigdamas savo Įdomią kalbą tautų organizacijų atstovų. Prie jajai valdybai. Perduota šie kasos paminėtini: imigracijos min. Mrs.
mo ir tyrimo metodais. Ekskursi dr. P. Ancevičius išreiškė savo ti kaištas gi buvo ne dėl atsilankiu likučiais: literatūros premija — Ellen L. Fairclough, miesto bur
Hamiltono Aušros Vartų parapijos Klebonas
kėjimą, kad nors ilgai teks laukti, sių, bet dėl nutarimo nepaisymo. $500; grynais pinigais — $371, mistras Mr. Lloyd D. T. Jackson,
ja grįžo į Vilnių vasario 8 d.
ir Komitetas.
Nėra Oakvillėje ko nors “augš- 42; depozitas — $50; LN akcija pilietybės pripažinimo pirminin
Viešbutis “Astorija” Vilniuje, bet Lietuvai išauš laisvės diena,
nes
jokia
neteisybė
negali
užsi

kas
Mr.
B.
W.
Hopkins,
vietiniai
čiau
”
.
Jei
kas
pasisako
buvęs
di

vertės $123. Iš viso perduota
Gorkio, buv. Didžiojoje, gatvė
tęsti
amžinai.
Laikui
bėgant
kei

parlamento nariai ir šios organi
deliu
vadu
arba
nukentėjęs,
visi
$1044,42.
je po kapitalinio remonto vėl ati
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nuoširdžią užuojautą reiškiame
tams užvaldžius, buvo pavadintos venimas. Tuomet visos pavergtos me. Tik netiesa, kad solid, mok. nantiems laisvajame pasaulyje. Committee, The Council of
ANELEI SALALIENEI,
numeriais. Dabar Vilniaus vykdo tautos atgaus tą brangų idealą — užvilkintas prieš kelis metus. Tik Pasikalbėjimas buvo patalpintas Friendship. Ypatingai nuoširdūs
rumoje solid, mok. nebuvo rink minėtame dienraštyje š.m. vasa
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lės” vardu, Vytenio gatvėje esan- kė, kad nežiūrint, kur mes gy
‘ ti valgykla “Vaivorykšte”, kitos ventume, mūsų meilė savo kraš voms” yra priimtinas. Vienok jie š.m. vasario 24 d. 1959 m. apyl. vynės problemas.’
Bendradarbiauta ir su The Ha
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A.
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skelbė savo dienraštyje apie vy
miesto centre pavadinta “Rūta”.
Linksmoji dalis buvo pravesta dėl tai suaktualėjo tik paskutinių pavičius, pareng. ved. K. Mikšys, kusią Lietuvių Dieną ir paskuti
Gedimino (Stalino) prospekto pra prie bendro stalo pasišnekučiuo dviejų metų bėgyje?
nariai A. Bugailiškis ir P. Mika
MARIJAI BARŠCIAUSKIENEI mirus Lietuvoje,
džioje esanti kavinė gavo (ar at jant, padainuojant, bei klausantis
Oakviliečių žinutėje nesakoma, lauskas, turėjo savo paskutinį niu laiku patalpino pasikalbėji
gavo) vardą ‘Literatų kavinė”.
kad mokyklai suorganizuoti pa 25-tą posėdį ir pareigas perdavė mą su bendruomenės pirmininku
jos dukteriai Kleopai Kaminskienei su šeima reiškiame nuolietuviškų plokštelių muzikos.
apie komunistų propagandą.
Panevėžio melioracijos statybos
stangų
nedėta,
bet
tik
kad
visos
Toks jaukus, kultūringas subu
naujajai 1960 m. išrinktai valdy
Ryšiai su KLB Kr. Valdyba
širdžią užuojautą
vimas parodo, kad mūsų kolonijo galimybės neišsemtos.
bai.
buvo silpni. Valdyba buvo nepa
I. V. Ignaičiai.
P. Krsp., kalbėdamas apie neje lietuvis lietuviui yra mielas ir
tenkinta
negaudama
laiku
atsaky

Valdybos
veiklą
vienerių
metų
A. UGDŽIUS, B.L. artimas, surištas bendrais sieki atsakymą Į laiškus, vartoja žodį bėgyje, t.y. nuo 1959 m. vasario mų į raštus, nebuvo gauta jokių
VIEŠASIS NOTARAS
mais, bendromis viltimis dėl švie “kažkieno”. Argi jau to laiško by 26 d. iki 1960 m. vasario 24 d., nurodymų - instrukcijų bendruo
(Notary Public)
sesnio rytojaus savo brangiai Tė lose nebėra, kad bendrybėmis geriausiai pavaizduoja šie šalti, se reikaluose suderinti veiklą ir
Advokatas iš Lietuvos.
verčiamasi? Svarstant mokyklos bet iškalbingi statistiniai skaičiai: iš viso valdyba neturėjo jokių in*
vynei Lietuvai.
V. ž.
klausimą susirinkime apie to laiš Posėdžių Įvyko
formacijų apie Kr. Valdybos veik
Visi notariniai reikalai ir tei
25,
MAGDELENAI MELNYKIENEI mirus Lietuvoje,
ko
ignoravimą
buvo
pakartotinai
“
T2
”
Nr.
3
tilpo
p.
Koresp.
pa

lą kaip centrinio organo. Gi su
siniai patarnavimai,
Parengimų - minėjimų
5,
sirašyta žinutė iš mūsų apylinkės. klausta. Deja, nebuvo atsakyta.
Kultūros Fondu buvo dar blo
jos dukrą ponią O. Vonžodienę ir sūnus Gediminą ir Vy
morgičiai
Radijo transliacijų
. 2,
Oakviliečiai, pastebėję joje ne Mums yra žinoma, kad jis buvo su
giau, nes nebuvo gautas per visus
tautą liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
Spaudos leidinių išleista 2,
20 KINO ST. B., HAMILTON
tikslumų, “TZ” Nr. 5 ir “Nepri dviem parašais ir juo buvo siūlo Informacinių susirinkimų 2,
metus joks taštas, ir net 1958 m.
liūdime
klausomoje Lietuvoje” netikslu ma v-bai pagalba.
valdybos pasiųstas 20% solida
Visuotinių susirinkimų
hteiSM JA. 7-5575
I. S. Juškevičiui.
mus patikslino ir kartu paaima P. Krsp., gindamas neatsakymą
rumo Įnašų atsiskaitymas iki šiol
339,
Gauta raštų
navo: dėl šeštadieninės ihokyk- Į laiškus, pateisina tai, jog šiame
nėra patvirtintas. Dėl šios prie
699.
Išsiųsta raštų
A
krašte tvarkomasi demokratiškai.
ĮįįįRĮi
žasties, vykdant ankstyvesniosios
Mūsų nuomone, visdėlto tai ne Pajamos:
valdybos nutarimą, 20% solida
Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka sąmonė ir dar pagilinta posakio, Perimta iš 1958 m. v-bos
rumo Įnašų atsiskaitymas už 1959
492,61 m. pagal valdybos nutarimą sulai
grynais pinigais
jog niekur nėra pasakyta, kad
išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 56% apyl. v-ba privalo atsakyti.
100,00 kytas.
LNamų akcija
MAGDELENAI MELNYKIENEI mirus Lietuvoje,
107,41
turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
Gerb. p. Krsp., argi tikslu tvir Baisiojo birželio min.
Pašaliniams stebint, bet nesigi
69,18 linant į bendruomenės organų
p. O. Vonžodienei, Gediminui ir Vytautui Melnykams reiš
tinti, kad kitose kolonijose nėra Motinos D. minėjimas
kultūrinių subuvimų? Visi skai VI Kan. Lietuvių Diena 9159,90 veiklą, atrodo, kad ši veikla ribo
kiame nuoširdžią užuojautą
tome spaudą ir matome. Pagaliau, N. Metų sutikimo balius 1158,78 jasi tik apjungimu lietuvių kaip
25U95 bendruomenės narių, formalia or*
jei jų ir nebūtų, tai mums joks Neprikl. šventės min.
Kredito
D-jos
Talka
auka
200,00
f Nukelta 11 pst)
pavyzdys.
Oakviliečiai.
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Vasario 16 gimnazijai 10 metę
1950 m. lietuvių tremtinių emi te ir toli nuo Pietų Vokietijos,
gracija iš Vokietijos buvo pasie
kusi augščiausio intensyvumo.
Stovyklų skaičius kas mėnesis mės sklypo gimnazijai pastatyti
mažėjo, o gyventojai jose retėjo prie didesnių miestų, 1953 m. va
kasiden. Daugelis sveikų lietuvių sarą buvo nupirkta Vakarų Va,
šeimų baigė išemigruoti, o buvu- kietijos centre (trikampyje tarp
sios gausios stovyklose lietuvių Mannhęimo, Heidelbergo ir Darm
mokyklos užsidarė. Tačiau Vokie stato) Rennhofo pilaitė su 5 ha
tijoj dar turėjo pasilikti keli tūks parku už 155.000 markių. Kad čia
tančiai lietuvių, kurie dėl įvairių galėtų persikelti gimnazija su
priežasčių,, bet daugiausiai dėl bendrabučiu, reikėjo pilaitėje at
silpnos sveikatos netiko emigra likti pagrindinį remontą, Įrengti
cijai. Su jais liko ir nemažas skai prausyklas ir dušus, pastatyti ba
čius vaikų bei jaunimo. Tada LB rakus klasėms, valgyklai bei vir
Vokietijos Kr. Valdyba ir nutarė tuvei ir nupirkti bąldų. Visa mo
įsteigti bei išlaikyti bent vieną kykla su bendrabučiu iš Diephol
augštesniąją mokyklą, kuri taptų zo čia persikėlė 1954 m. sausio
židiniu visam lietuvių jaunimui mėn. Klimatas čia švelnus ir šil
Vokietijoj ir kituose Europos tas, bet gimnazijos nuotolis iki
kraštuose.
. geležinkelio artimiausios stoties
Kaikam šitos pastangos atrodė pasiliko* beveik toks pat, kaip
beviltiškos, nes nebuvo lėšų ir Diepholze (5 klm.). Didelis čia pa
nebuvo tinkamų patalpų, kur bū togumas — parkas, kurio gali pa
tų galima gimnaziją įkurti. Paga vydėti net turtingai įrengtos mo
‘
liau Kr. Valdyba sustojo prie, kyklos.
Prieš keliantis Į Rennhofo pi
Diepholzo, kurio kareivinėse dar
laitę
Huettenfelde, paminėtina
gyveno nemažas lietuvių būrys.
Ten buvo ir stovyklos mokykla,
kurioje dirbo keturi lietuviai mo
kytojai, vokiečių valdžios apmo
kami, ir buvo 21 lietuvis moki
nys. Valdybai čia pradėjus orga Gavėnia atlaigos ir pasiaukoji
nizuoti gimnaziją ir telkti į ją li mo laikas. Jei užmirštume gavė
kusius gimnazijos darbui tinka nios rimtį ir reikalą atgailauti,
mus mokytojus, mokinių skaičius mes negalėtume savęs vadinti
pradėjo augti. 1950 m. rudenį jų krikščionimis. Kristaus žodžiai
buvo jau 40, o 1950-51 mokslo apie atgailą yra aiškūs: “Jei ne
metais baigti su 94 mokiniais. Jie darysite atgailos visi žūsite”.
Jauniems ir seniems gražus pa
gyveno bendrabuty, įsteigtam
prie gimnazijos 1950 m. rugpjū siaukojimo ir atgailotojo pavyz
čio mėn. Kad gimnazija būtų lie dys yra šv. Dominikas Savio, per
tuvių ryžto simboliu atgauti Lie savo trumpą amželį parodęs, ką
tuvai nepriklausomybę, ji buvo gali padaryti tikrai Dievą mylin
pavadinta Vasario 16 Gimnazija. tis žmogus.
Dominikas Savio gimė Italijoje
Nors šiai mokymo ir auklėjimo
1842
m., gausioj, bet neturtingoj
įstaigai pirmąsias lėšas skyrė LB
Vokietijos Kr. Valdyba, tačiau ji šeimoj. Mokantis netolimam To
gerai numanė, kad viena gimnazi rino mieste jo globėju ir auklėto
jos išlaikyti negalės, nes likę Vo ju buvo šv. Jonas Bosco. Įpusė
kietijoje lietuviai buvo patys ne jus tretiems mokslo metams šven
turtingiausi. Pagalba turėjo ateiti tojo priežiūroj, pasiekęs didelio
iš tautiečių, geriau įsikūrusių ir šventumo laipsnio, Dominikas
įsikuriančių užjūry. Kad reikalin- mirė 1857 m. kovo 9 d. 1954 m.
’ga pašalpa atrodytų konkretesnė, paskelbtas šventuoju. Jo šventė
buvo nutarta organizuoti rėmėjų išpuola kovo 9 d.
būrelius po 20 asmenų, kurių
Atgaila ir pasiaukojimas
kiekvienas be sunkenybių galėtų
Auklėtojai turi daug vargo raĮmokėti pa S1 per mėnesi, kad gįn(janii jaunuolius eiti dorybės
šitaip susidarytų $20, kurie ta- ĮęeĮįais. Kun. Jonas Bosco turėda buvo reikahngi
reikalingi vienam moks- jo
dą
ngdamasis sujo daug
daug varg0
vargo ste
stengdamasis
suleiviui išlaikyti. Nors nuo tada
savo auklėtinį Dominiką
pragyvenimas Vokietijoje žymiai nuo per greito kilimo į tobulybę.
pabrango ir dabar vieno mokinio Šis pipiras, pasiryžęs tapti šven
išlaikymas kainuoja nemažiau tuoju, kaip senų laikų šventieji,
kaip 35 dol., tačiau pagrindiniai instinktyviai norėjo bausti savo
gimnazijos šelpėjai lig šiol tebe- kūną ir išvaduoti sielą iš jo ver
telkiami i 20 asmenų būrelius, gijos.
kurių kiekvienam pavedama glo — Tėveli, — prašėsi Domini
boti po vieną moksleivi.
kas, tik po kelių mėnesių Įstojęs i
Vasario 16 gimnazija išbuvo bendrabuti, — malonėkite duoti
Diepholze iki 1954 m. Bet naujos leidimą pasininkauti šeštadieniais
vietos jai jau buvo ieškoma 1952 Dievo Motinos garbei.
m., nes Diepholzo kareivinės bu —- Kaip tu nori pasninkauti?
vo apgriuvusios, reikalavo pa — paklausė kunigas.
grindinio, daug kainuojančio, re — Jūs žinote, pasninkas tai
monto, buvo nepalankiame klima- duona su vandeniu.
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gimnazijos reforma. Taikantis
prie vokiečių augštesniųjų mo
kyklų reformos, ji turėjo tapti
devynių klasių mokykla. Ankstybesnė realistinė (su matematikos
ir gamtos mokslų sustiprintu dės
tymu) kryptis, 1954 m. buvo pa
keista humanistine kryptimi, ku
ri daugiau dėmesio skiria naujo
sioms kalboms ir dvasiniams
mokslams. Negalima nepaminėti
ir mokinių tėvų emigracijos, ku
rios stipriausioji banga 1956 m.
išplėšė iš gimnazijos arti pusės
mokinių. Ji skaudžiai išretino vy
resniąsias klases, šitaip keleriems
metams sumažindama abiturien
tų skaičių. Tačiau nuo 1957 m.
mokinių skaičius vėl pastovus ir
kasmet tesvyruoja 120-130. Nuo
atsikėlimo į Huettenfeldą devy
nių klasių abiturientų išleista 32.
Šiemet baigiamojoj klasėj yra 6
mokiniai.
Per dešimtį metų nuo gimnazi
jos įsteigimo jai vadovavo arba
laikinai ėjo direktoriaus parei
gas šie asmenys: dr. A. Palaitis, A. Giedraitis, dr. V. Literskis, dr. A. Rukša, T. Gailius, dr.
J. Grinius.
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Automatinis elektra valymas. Šutaisau iširusius falus ir pradegintas
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Laiškas Niagaros pusiasalio lietuviams
Mieli broliai,
Jūsų tarpe šventėme gražiausią
Vasario Šešioliktąją po to, kai pa
likome savo kraštą. Septintasis
“Milžino paunksmės” spektaklis,
kurį ta proga vaidinome Niagaros
[pusiasaly, visam laikui pasiliks
apgaubtas Jūsų svetingumo prisi
minimu;
“Argi mes ne knygnešių sū
nūs?” — kalbėjo kitą rytą paninkas mažutėje St.
mokslininkas
St Catnarines bažnyčioje. Iš tikrųjų, toji
garbinga tėvainystė Jums nėra
tuščiavidurė frazė, bet širdyse
liepsnojantis palikimas.
Lietuviškas žodis šiandien yra
varganas keliauninkas. Tačiau
Jūs jį pasitikote su tokia meile,
jog nušvito visas išeivijos teatro
kelias. Ar reikia dėl jo ateities
nuogąstauti, jeigu išsiilgusi širdis
jį taip brangina ir taip jo laukia?

su Jumis dalintis tos nepamiršta
mos Vasario 16-tosios džiaugs
mu. Laisvas žodis, okupanto ne
paniekintas ir neišprievartautas,
vas žodis mus surišo vienos gen
ties iškilmėn. Tarsi seniai būtu
mėm pažįstami, tiktai ilgai nesi
matę ...
Betgi turime ištverti iki didžio
sios savo Vasario Šešioliktosios,
iki tų džiaugsmingų susitikimų
vienos, didelės genties iškilmių,
kai padavę vieni kitiems rankas,
lūpoms if širdimis galėsime tar
ti drauge su poetu:
“O, mūs šventas lietuviškas žodi
Ilgus amžius vergijoj kalėjęs —Ne kaip vergas šiandien
pasirodyk,
Bet kaip laisvas pavasario vėjas!”
Montrealio L. Dramos Teatras

East Coulee, Alta

Penkiolikametis - atgailotoji! pavyzdys

— Ne, Domuk, — atsakė ku
nigas Jonas, — tokių pasninkų
pas mus nėra. Tavo atgailojimas
glūdės paklusnume, gerai užlai
kant bendrabučio įstatus.
— Tėveli, prasidėjo gavėnia.
Dabar turite duoti leidimą pas
ninkauti, — po kelių dienų Do
mukas vėl kreipėsi į auklėtoją.
— Ne, Domuk!
— Bet aš turiu daryti atgailą už
savo nuodėmes.
— Ne.
■
— Tai nors duokit leidimą nei
ti pusryčių. Tas man nieko nepa
kenks ... *
Kun. Jonas nesijaudino ir mo
kino švelnesniu būdu žengti dan
gaus keliu.
— Tokioms atgailoms neprita
riu, — tęsė kun. Jonas. — Jei
nori daryti tikrą atgailą, pažabok
savo jausmus: nežiūrėk Į negra
žius dalykus ar paveikslus; venk
ir tokių, kurie tik išblaško. Paža
bok savo liežuvi, savo vaizduotę.
Nesiklausyk nepadorių kalbų. To
užtenka ir net perdaug.
Domukas sekė patarimus raidė
į raidę. Jis taip pažabojo savo
akis, kad matė tik tai, ką norėjo
matyti. Jis tyčiomis nukreipda
vo savo žvilgsni ir nuo gerų daik
tų, kad tokiuo būdu priprastų su
sivaldyti. Visur padėjo savo drau
gams: susiūdavo jų drabužius,
Įsiūdavo sagas, padėdavo pamo
kas paruošti ir nuoširdžiai slaugydavo ligonius.
— Aš darau, ką galiu, — kar
tais skusdavosi, — bet aš nemoku
daug ko padaryti.
Kun. Jonas manė jau sutvar
kęs savo jauną mokinį, Įgudusi
kankinti kūną, kai jam buvo pra
nešta, kad jis įsidedąs į lovą ak
Televizijos kamera kareiviui
menų ir pagalių.
Ištikrųjų ateina dideli laikai operuoti yra labai lengva — vie — Bet, Tėveli, — teisinosi už
elektronų amžiuje. Atomo amžius nu išjungėjų ar įjungėjų paspau kluptasis, — jūs man to nebuvo
atneša vis daugiau džiuginančių dimu gali greitai perduoti televi te uždraudę. Be to, tai nieko ne
išradimų tj^k privačiam, tiek ka zijos ekranui priešais jį vykstan pakenks mano sveikatai. Tėve,
riniam gyvenimui pagerinti, o čius judėjimus, gamtos vaizdus, aš būtinai turi daryti atgailą; tai
elektronų pasauly vis kyla nauji ar net priešo užnugario veikimą. būtinas reikalas.
išradimai radijo ir televizijos sri Matomumas esąs iki pusės ir gal
Kun. Jonas tik kraipė galvą ir
tyje. Kas buvo prieš keletą metų, kiek daugiau mylios, jei oras gra tęsė savo praktiškus pamokymus.
šiandien jau pasenę. Senos jau žus, tai ir mylią pasiekia. Toli — Domuk, aš tau pakartotinai
stotys, dideli aparatai ir siųstuvai mesniam stebėjimui jau reikėtų sakau, kad tavo atgaila turi glū
šiandien reikia, kad būtų moder didesnės jėgos, kuri jau būtų įtai dėti paklusnybėje, mandagume
niški TV ar radijo siųstuvai, kur syta toliau užfrontėje ant sunkve su storžieviais, nesiskundžiant
klausytojai galėtų gėrėtis ištobu žimio. Bet ir siųstūvas-kamera ga dėl blogo oro, gerai pažabojant
lintu garsu, muzika ar kalbom. li būti sujungtas kabeliu su mik jausmus.
Betyrinėjant išrasti mažai kaino- rofonais bei galingesniu siųstu — Bet tai nėra jokia atgaila,
ją tranzistoriai, dėl to atpuola iki vu. Iš visų punktų — kareivių — protestavo Dominikas, — tai
šiol vartotos elektroninės lempos. kamerų gali subėgti iš viso fron turi daryti visi.
Jau daug prigaminta mažų radijų to vaizdai i centrą. Tas vadovybei
— Bus tikra atgaila, jeigu tu
ir TV aparatų su tranzistoriais. žymiai pagerina rišti Įvairias visa nuolankiai priimsi lyg iš Die
Paskutiniu metu yra kariuome problemas kovojant su priešo tan vo rankų, — baigė kun. Bosco.
nės- užgirti ir perduoti gaminti kais, pėstininkais.
, — Kaip aš galiu tapti šventuo
Ateities kare visi pėstininkai ir ju, jeigu man neleidžia daryti at
kareiviams pritaikinti televizijos
siųstuvai ir priimtuvai. Nešioja ryšininkai lengvai galės laikyti gailos, — skundėsi Dominikas.
mas televizijos siųstuvas tesveria tarpusavio susižinojimą. Visi ra Po keleto dienų Dominikas su
tik 4 svarus, o jų energijos stotis dijo siųstuvai lengvi ir patogūs, sirgo. Kun. Bosco nuėjo jo aplan
12 svarų, kuriuos kareivis gali ilgai veikiančios.baterijos -nesu kyti. Miegamajame buvo šalta.
lengvai nešti ant nugaros,. Tran darys rūpesčių jas keisti. Pyie ge Domukas buvo susivyniojęs į pa
zistorinį kareiviams pritaikintą resnių rezultatų“einama ir rada klodę ir visai ploną antklodę..
televizijos siųstuvą išrado Dage ro srityje. Ateities karys bus ge — Domuk, kur tavo vilnonė
Televizion Division, Michigan rai elektroniniais prietaisais ap antklodė? — klausė kun. Bosco.
Bal. Brazdžionis.
City, Ind. Kareiviui šį siųstuvą rūpintas.
— Tau šalta.
— Ne, Tėve, man nešalta. Kū
dikėlis Jėzus tvartelyje nė tiek
nebuvo užsiklojęs. O ant kryžiaus
Po praeitų metų patyrimo organizuojant ekskursiją į
Kristus buvo visai be drabužių!
Ukrainą, kuri pasibaigė su pasisekimu ir įdomumu
Kun. Bosco daugiau nieko ne
sakė ir pats nuėjo atnešti porą
šiltų antklodžių. Taipgi pamatė,
koks Dominikas buvo atviras. Vi
109 BLOOR ST. W., TORONTO
si tie-kūno kankinimai negalėjo
būti nusižengimas prieš paklusny
Telefonas WA. 5-5555
bę. Buvo tik įgimtas noras pasiek
imasi organizuoti ekskursijas ir pavieniu asmenų
ti augšto šventumo laipsnio.
Jaunutėlis Dominikas pasiekė
to, ko kiti šventieji pasiekė tik
po daugelio metų bandymų. Die
Gimines susitikti galima apsistojant atviruose miestuose
vas nori, kad mes taptume šven
— VILNIUJE norimam laikui. Viza ir pervežimas laivu
tais. šventųjų laikai nepraėjo. Ir
ar lėktuvu sutvarkoma greitai.
mūsų laikais turi atsirasti jau-,
INFORMACIJA VELTUI LIETUVIŲ KALBA.
nuolių ir suaugusių, kurie siektų
šventumo per atgailą.
Knn. Aug. Sabas.
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto, Ont.

—

ŠV. KAZIMIERAS
,
Dail. F. Dvilaitytė
Tai naujas šv. Kazimiero paveikslas, pirmą kartą išstatytas šv. Ka
zimiero minėjimo proga Toronte Prisikėlimo parapijos salėje ir tą
pat dieną vykusioje jaunųjų dailininkų parodoje pereitą sekma
dieni.
"
Nuotrauka J. Dvilaičio

Matejkos “Žalgirio mūšis” nežuvo
Didžiąsias 1410 m. kautynes vo
kiečiai Įpratę vadinti Tannenbergo, lenkai Gruenwaldo vardu, nes
tai Įvyko tarpe tų dviejų vieto
vių,o mes dar turim pasigaminę
ir vertimus — Žalgirio ir Eglėkalnio kautynės arba mūšis. Mū
suose jų vardas dar tebėra nenu
sistovėjęs.
Mums, kaip ir lenkams, tai vie
nas iš didžiųjų mūsų istorijos Įvy
kių, kuriuo nuolat gėrimės ir
ginčijamės su lenkais dėl nuopel
nų pirmumo. Vokiečiai laiko tas
kautynes savo istorijoje dėme.
Jie tarėsi nuplovę tą dėmę tik
1914 m., kai gen. Hindenburgas
sunaikino maždaug tame pačia
me rajone Įsiveržusią rusų armi
ją. Dėl to ir tas kautynes vokie
čiai pavadino taip pat Tannenbergo kautynėmis, o kai feldmarša
las ir prezidentas. Hindenburgas
mirė, ji palaidojifien pat, pasta
tydami didingą paminldą. Tik šio
pastarojo karo' metu, atslenkant
rusams bolševikams, Hindenburgo kūnas buvo išvežtas, o pamink
las susprogdintas.
Mes visi esame matę ir gėrėjęsi
lenkų dalininko Matejkos to mū
šio paveikslu. Suprantama, kad
vokiečiai jo nemėgsta ir kai perei
to karo metu buvo okupavę Len
kiją, greičiausia būtų ji sunaiki
nę. Deja, betgi jo nesurado, Nors
tai milžiniškas paveikslas, nors
vokiečiai buvo užėmę visas lenkiš
kas Įstaigas ir to paveikslo ieško
jo, tačiau jo nesurado. Dabar len
kų spaudoje pasirodė vieno iš tą
darbą atlikusių asmenų pasako
jimas, kaip tas paveikslas buvo
slepiamas.
Prasidėjus vokiečių puolimui iš
Varšuvos Tautinio Muzėjaus pa
veikslą didžiulėje dėžėje išvežė
du lenkai dailininkai sunkveži
miu į Liubliną. Pakeliui jie pri
stigo benzino, tad pabaigė vežti
arkliniu vežimu. Tą dėžę, kurioje
buvo minėtasis Matejkos paveiks
las, tiedu dailininkai, St. Eismond
ir B. Surallo-Gaiduszeni, perdavė
Liublino miesto burmistrui, pra
šydami toliau rūpintis paveikslo
globa. Tai buvo 1939 m. rugsėjo
9 d.
Vos tk minėtieji dailininkai nu
ėjo nuo rotušės kieme paliktos
dėžės, atskridę vokiečių lėktu
vai pradėjo bombarduoti miestą.
Kelios bombos pajtaikė ir Į rotu
šės rūmus, betgi anos dėžės ne
pažeidė.
Dėžė savivaldybės kelių tarnau
tojų rūpesčiu buvč įnešta i vieną
iš mūzėjaus salių. Bet kai vokie
čiai užėmė ir Liubliną, buvo nu
tarta paveikslą paslėpti. Jis bu
vo išimtas iš dėžės, užvyniotas ant
volo-rąsto, padėtas portretų salėje

J. BARA K AUS KAS

Elektros
kontraktorius
Visų rūšių elektros
įrengimai ir pataisymai.
Tel. RO. 7-9947
24 Humberview Rd., Toronto.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.
(prie Dufferin)

Lietuviškos programos reikalu ir kiaurai per visą Kanadą pęr
Vasario 19 d. CBC “Voice of CBC. Viena, nepasakyta ar ryto,
My People” (Albertos laiku girdė ar vakaro valandomis. Bet kas
josi 8.30-9 vai. vak.) buvo skirta svarbiausia, kad jūs tą žinią skelestams ir lietuviams. Estų girdė vasario 11d. pirmam puslapy pa
jome 4 daineles, o lietuvių 5. Lie skelbta, kad Vasario 16-toji per
tuviai tik 2 daineles padainavo, o bėte vasario 13 d., o tą numerį
likusios 3 buvo spiegiančios mu “Tž”' Albertos provincijoj mes
zikos, kaip ten vadina orkestro gavome tik vasario 16 d. Gal ir
išpildytos.
buvo girdėta kiaurai per visą Ka
Vakarinėj Kanadoj lietuviškas nadą, bet mes visai nieko nežino
dainos žadis oro bangomis yra di jome.
A, Vaisius.
delė retenybė. Todėl sužinoję iš
Redakcija labai apgailestauja,
tos pačios radijo stoties praneši kad tolimųjų Vakarų provincijų
mo atsidėję laukėme visą savai lietuvius mes ne visada galime pa
tę. Buvo pranešta, kad toji prog informuoti laiku, nes radijo lietu
rama eina iš Toronto.
viškas programas valdyboms ne
Vyrišku vienu balsu buvo udai- visada pasiseka išanksto išgauti
nuota senobinė graži daina “Ra ir mums pranešti, kad galėtume
šysiu morgą gromatėlę savo mer laiku paskelbti. Betgi mūsų mielo
gelės tėveliui”. Senobinė matyti korespondento čia minima CBC
iš to, kad dar vadina “gromatė- programa, transluiota iš Windsole”, dabar gromatėlėm jau niekas ro per visą CBC tinklą, mūsų bu
nevadina. Aš sakyčiau, kad tos vo paskelbta jau vasario 4 d. “T
dainos amžius yra 70 iki 100 me Ž” Nr. 5, psl. 5. Labai gaila, kad
tų, gal ir daugiau.
p. Vaisnis pastebėjo tik jos ant
Tos dainos mudu su žmona su rą paskelbimą. Labai gaila, kad
atsidėjimu klausėme ir gėrėjo nepatiko “Voice of My People”
mės, nes tokia daina primena gi programa. Mes tik norime paste
lią praeitį. Bet kitos, kaip radio bėti, kad ją sudaro ne patys lie
sakė “orkestras”, be žodžių visai tuviai, bet nuolatinis tos progra
neįdomios, nes tokios spiegian mos vedėjas nelietuvis ir ne visa
čios muzikos ir angliškos mes iki da pasiseka jam įpiršti tai, ko lie
valiai prisiklausome ir mums ji tuviai norėtų. Jis taikosi prie vi
visai neįdomi. Mes norime girdė sų kanadiečių ir pats sprendžia,
ti “lietuvišką dainos žodi”. Pro- ką transliuoti. Būtų gera, kad sa
duktingai sunaudoti, jeigu 5 dai vo pageidavimus ir tolimų Vaka
nelėm vietos gavote ir būtumėt rų lietuviai pareikštų stočiai laiš
gražiai lietuviškai padainavę, tai kais. Jie gal sutiktų dažniau duo
ištikrųjų būtų Įdomu. Bet spie ti lietuviškos muzikos.
':
gianti muzika visai mūsų nežavi.
“Tėviškės žiburiuose” Nr. 6 iš
Vokietijos Stud. Ateitininkų
radiją būsianti vasario 13 d. nuo Sąj. vasario 13 d. išleido Nr. 2 sa10.30 iki 11 vai. Būsianti girdima vo neperiodinio leidinio r“Ateitin!” Jis spausdinamas rotatorių,
turi 14 psl. Svarstomi ateitininKAM MOKĖTI DAUGIAU?
kiški, studentiški ir lietuviški rei
$2 už valanda ! ’ kalai. Adresas tas pats kaip SAS
valdybos: Angelė Rugieniūtė,
Pradėkite vairavimo pamokas da Muenchen 22, St. Anna Platz 2.
bar. Mes parūpiname mašinas egza Numerio pabaigoje minima, kad
minams ir paruošiame teoretiškai.
Vok. Ateitininkų Sendraugių
WALDI’S DRIVING SCHOOL V-ba siūlanti vietoje atskiro stu
859 College St. Tel. LE. 2-5461 dentų leidinio Įvesti studentų
skyrių jų leidžiamame “Ateitinin
ke”. Praktiškais sumetmais gal
būtų ir tikslu taip pasielgti, bet
jaunimui savarankiškos veiklos
ugdymo galimybės tikrai susiau
rėtu.

ant grindų ir apkaltas lentomis
taip, kad gavosi įspūdis, jog tai
normali vitrina knygų parodai.
Taip paveikslas išbuvo po vitrina
iki 1941 m. balandžio mėn., ka
da vokiečiai pareikalavo ištuštin
ti visus rūmus.
Kilo vėl klausimas, kur pa
veikslą paslėpti ir kaip pergaben
ti, kad neatkreiptų vokiečių dė
mesio. Penkių patikimų vyrų su
visu rąstu paveikslas naktį buvo
perneštas į muzėjfeuš intendanto
butą. Ten jis, žinoma, ilgai būti
negalėjo. Buvo nutarta jį perga
benti ir paslėpti vienose miesto
savivaldybės dirbtuvėse. Perveži
mas gerai pasisekė. Paveikslas su
visu rąstu buvo Įkeltas Į ilgą ve
žimą, apmestas šiaudais, dar ap
krautas senais baldais ir nuvežtas
į vietą nepastebėtas, nors veži
man paveikslo galas jau netilpo
—- kyšojo iš vežimo, žinoma, už
maskuotas.
Ten visas rietimas buvo Įdėtas
i specialiai sukaltą dėžę, kuri ge
rai izoliuota nuo drėgmės buvo
užkasta žemėje ir užcementuota.
Vokiečiai iš kažkur buvo suži
noję. kad Matejkos paveikslas yra
atgabentas į Liubliną, tačiau jo
surasti neįstengė. Jie buvo net
paskelbę išmokėsią milijono mar
kių premiją tam, kas nurodys,
kur tas paveikslas yra, tačiau nie
kas neišdavė. Pagaliau nedaug
kas ir tegalėjo išduoti, nes visą
tiesą apie paveikslą težinojo tik
trys žmonės, dar keli kiti težino
Knygvedyba ir
jo, kad jis kurį laiką ten ar ten
yra buvęs, o dauguma pagelbėIncome Tax
jusių jį slapstyti ištikrųjų nei ne
žinojo, ką slepia, žinojo tik, kad
užpildymas verslininkams
kažkokį lenkam brangų dalyką ir
kad nuo vokiečių. Taip nuo 1941 rašom. mašinėlės
HU. 3-9187
naujos ir naudotos.
m. balandžio 11 d. iki 1944 m.
spalio mėn., kada du iš slėpėjų YORK BUSINESS MACHINES
HU. 5-6121
605 Yonge St. WA. 5-2491
nusprendė painformuoti apie pa
veikslą jau lenkišką valdžią, nes
bijojo, kad buvimas žemėse jam
nepakenktų. Tik tada, kai pa
veikslas buvo išimtas iš slėptu
vės, buvo rasta, kad kartu buvo
paslėptas ir jau minėtas antras
Matejkos paveikslas “Skargos pa
mokslas”. Jei lenkams nebūtų pa
RADIO ir TELEVIZIJOS APARATAI
sisekę paslėpti, Matejkos “Žalgi
rio mūšio” originalo greičiausia
. yra pasaulyje žinomi
jau nebeturėtume.

PHILIPS
ir daugiausiai vartojami. ;

SIUNTINIAI

PHILIPS užtrunka ilgiau, kad pagamintu geriausią
RADIO AR TELEVIZIJOS APARATĄ.

• PHILIPS yra geriausia vertė
jūsų pinigą.

PRAMONCS GAMINIAI —
MAISTAS — VAISTAI
Siuntiniai pristatomi per 3-4 sav.

Janique Trading
Co. Ltd.

• Pirkite arba mainykite PHI. LIPS radio ar televizijos apa- į
ratus lietuvių bendrovėje
MOHAWK FURNITURE LTD.
... .
'<
• Augšta kokybė, žemos kaitros,
geros išsimokėjimo sąlygos.

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

Atlieku visokius
elektros dorbus
prie senų ir naujų statybų.
Patarimai ir apkainavimas
veltui.
•
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
TeL LE. 4-6975

:
;

Mohawk Furniture
1

ltd.

2446-8 DANFORTH AVENUE. - TEL. OX. M444, dX. 9-4224 ’* ,
Keičiame senas matracus naujais.

• RenMMrtwfraw visą rMflt
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MANN & MARTEL Ltd. Realtors
1199. Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481
2336 Bloor St. W.

1180 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-4444
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 parama trūkstant įmokė*
jimo. da rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.
13 kambarių
Dovercourt Rd.
kaina, mūrinis na$18.900
mas su dviem garažais ir .privačiu
įvažiavimu. Didelis sklypas, vande
niu alyva apšildomas, 2 virtuvės, 2
Vonios. Geras nuomavimo rajonas,
mažas {mokėjimas. Geras morgičius.
Bloor • Margueretta
$1300 įmokėti, 6 kambarių narnąs,
mūrinis frontas, švarūs kambariai,
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir
susisiekimo. Pilna kaina $10.800.
Bloor • Lansdowne
$2300 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 galima užimti.

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
300 Įmokėti, graži krautuvė tinnti betkokiai prekybai ir 5_kambariai, Dundas g-vėje netoli Brock
ima užimti. Geros
Ave. Tuojau __...................
pirkimo sąlygos.

g

Bloor • Jane

$3.500 Įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.
Eglinton • Bathurst
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių atskiras
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.
Oakwood • St. Clair
$5.000 Įmokėti, 7 kambarių atskiras
mūro namas su garažu, vandeniu
alyvą 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.
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

B. SAKALAS
• SAKALAUSKAS
Parbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

Dėmesio!
Atsibodo nuomoti?
iui iš
0 pirmam moi
Idealus šalmai
_ _____
__
i ir 5
$2.900 Įmokėti, mūrinis, Jane - An
metų antram morgičiiii ar dviejų
nette, 4 metų senumo, modemiška
sujungimui, nuošimtis žymiai di
virtuvė, labai didelis frontinis kam
desnis, be to, namo vertė.
barys, mod. vonia, 3 miegamieji,
platus privatus įvažiavimas. Savi
Royal York • Bloor
ninkas išvažiuoja iš Toronto. Kaina
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūro
tik $14.500.
bangaliukas, vand. alyva apšild. šo
ne garažas, privatus Įvažiavimas.
College - Rusholme Park Cres.
Kaina
$20.000.
Keli žingsniai iki bažnyčios
Bloor - Glendonwine
$2.000 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
$10.000
Įmokėti, 10 kambarių dup
riai, 2 virtuvės, įvažiavimas. Kai
leksas, vand. alyva apšildomas, 2
na $16.900.
augštų, 2 virtuvės, 2 vonios, atski
ras, 2 mūro garažai, kietos gnndys,
Bloor - Oakmount Rd.
kilimais išklotas, 10 metų senumo,
$2.500 Įmokėti, mūrinis, 9 kamba
geros sąlygos išsimokėjimui. Kaina
riai, 2 virtuvės, didelis kiemas. Kai
$29.000.
na $15.900.
Dundas - Bloor - High Park
Indian Grove - Bloor
$6.000
Įmokėti, 8 kambarių, 2 augš
$2300 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
tų,
mūro
2 vonios, 2 virtu
riai, 2 mod. virtuvės, vonia I-me ** vės, kaip atskiras,
dupleksas,
atskiras įvažia
augšte, taip pat H-me, įvažiavimas
vimas,
2
garažams
vieta.
Skolų nė
iš kiemo. Tuoj galima užimti. Kai
ra.
Kaina
$22.000.
na $16.900.
Islington - Dixon Rd.
$8.000 Įmokėti, (trilevel), 9 kamba
Scarlett Rd. - Dundas
rių, gražių plytų bangaliukas, 3 vo
10 metų atvira skola
nios, alyva vandeniu apšildomas, rū- •
$2.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8
sys baigtas, po namu 2 mašinoms
kambariai, 2 virtuvės, privatus Įva
garažai, mod. virtuvė, didelis skly
žiavimas. Kaina $15.500. Senatvė
pas, kaip Lietuvoje dvare. 10 metų
verčia parduoti.
skola
6]/2%, alumininiai dveji lan
Roncesvalles • Fern
gai.
Visai
baigtas. Kaina $24.000.
Savininkas pirko
Bloor - Ossington
$3.900 Įmokėti, mūrinis, 8 kamb., 2
$8.000 įmokėti, 11 kambarių, 2 augš
mod. virtuvės, viskas išnuomota ir
tų mūro atskiras, mod. virtuvė, 2
nuomininkai pasilieka. Kaina palik
vonios
iš 3 gab., alyva vand. apšil
ta pasiūlymui. Keli žingsniai nuo
domas,
2 garažai. Dupleksas. Skolų
Roncesvalles.
nėra. Kaina $22.000.
St. Clair - Bathurst
Bloor - High Park
$4.000 Įmokėti, 7 kambariai per 2
$8.000
įmokėti,
8 kambarių, 2 augš
augštus, 2 virtuvės, garažas, įvažia
tų,
9
metų
senumo,
gražių plytų, at
vimas iš kiemo, vandeniu alyva šil
skiras,
kaip
dupleksas,
2 modernios
domas.
virtuvės, 2 vonios iš 4 gabalų, aly
Bloor - Durie - Runnymede
va vandeniu apšildomas, Rūsys
$5.900 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 7
baigtas, naujai išdalytas, viršus iš
kamb. per 2 augštus, 2 mod. virtu
nuomotas $110 mėn. Apačia tuščia,
vės, 9 pėdų platus šoninis įvažia
labai švarus namas. Kaina $25.000.
vimas.
Bloor - Willard
Pomirtinis pardavimas
Namas išmokėtas, 7 kambarių, at
Bloor - Parkside Dr. - Atskiras
skiras, mūro, 2 augštų, 2 mod. vir
Prašo $22.000 apie $10.000 Įmokėti,
tuvės, vandeniu alyva apšildomas,
11 kamb., 3 virtuvės, 2 atskiri įėji
2 garažai, šoninis įvažiavimas, ge
mai, 5 garažai,, platus privatus įva
ras išnuomavimui.
žiavimas, 3 vonios. Kiemas 40 iš
Bloor - Windermere
163. Gera proga pasipelnyti.
$6.000 įmokėti, 6 kambarių, mūro,
atskiras, 2 augštų, vandeniu alyva
Parkdale - 13 kambarių
apšildomas, garažas, šoninis įvažia
$4.000 Įmokėti, atskiras, 5 kamb.
vimas, 2 virtuvės, geras rūsys.
ant pirmo augšto, 2 vonios. Paja
Avenue Rd. - Laurence
mos $350 mėnesiui. Kaina $20.900.
$3.000
įmokėti, 5 kambarių muro
Su baldais. Išvažiuoja į Ameriką.
bangaliukas, mod. virtuvė, vandeniu
Bloor - Clendenan
alyva apšildomas, garažas, šoninis
$6.000 Įmokėti, 10 kambarių per 2
privatus įvažiavimas, rūsyje 2 kam
augštus, 2 atskiri butai, atskiras,
bariai ir vonia iš 3 gabalų, sklypas
2 garažai. Kaina $27.500.
40 iš 150. Skolų nėra.

T. STANULIS
1st. tel. RO. 2-8255 iki 10 vai. vak.
Namų RO. 6-0105
t
2336 BLOOR ST. W.

J. KUDABA
1180 ST. CLAIR AVE. W.
1st. LE. 74444.
Namų RU. 3-2150

Automobilių taisymo dirbtuvė
Naujas modemiškas mūrinis vieno
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir
King gatvių. Tinkamas visokiems
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms.
Labai vertinga vieta miesto centre
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.
Baby Point Rd.
Atskiras — 6 kambariai
$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kgįna $16.500.

High Park Ave. • Bloor '
7 kambariai — vienas morgičius
$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išremontuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu
alyva šildomas. Pilfta kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius
$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.
Jane • Bloor
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis,
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 modemiškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta
kaina, vienas atskiras morgičius 10
metų.
The Kingsway
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu Įvažiavimu ir mūriniu garažu.
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto
rajone.

High Park - Roncesvalles
9 kambariai — 3 virtuvės
$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis,
šviesių plytų namas, nepereinami
kambariai, visur dažyta ir labai
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.Bungalow — Swansea rajone
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su
pilnai įrengtu kambariu rūsyje.
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir
garažu. Netoli susisiekimo South
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.
įstaigos tel. RO. 2-8255
Namų tel. BE. 3-1372

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

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS
Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Bloor • Jane
$5.000 įmokėti, atskiras 7 didelių
kamb. namas. Mod. virtuvė, vand.
alyvos šildymas. Garažas. Vienas
morgičius 10-čiai metų. Labai arti
Bloor.
Bloor * Gladstone
$5.000 įmokėti, 7 didelių kambarių,
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
2 minutės iki Bloor.
St. Clair - Oakwood
$2300 įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta
garažui.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie • St. Clair
$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename
augšte. Alyva šildomas, garažas.
Bloor • High Park
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų
10-ties kambarių namas «u 'rtskirsis
Įėjimais 2 Tirteves, 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:

B. MAR1JOŠIUS
Įstaigos tek
LE. 2-3321

‘

Namų tel
RO. 2-5543

MORKIS A. J.
Real Estate Broker
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996
Jane • Annette
$3300 įmokėti, atskiras, gerų plytų
8 metų senumo, du augštai, 6 švie
sūs, dideli, alyviniais dažais dažyti
kambariai, moderniškiausia virtuvė,
kietmedžio grindys, vand. alyva šil
domas, geležiniai balkiai, garažas,
privatus įvažiavimas. Kaina $17.000.
Bloor - Jane
$5.000 įmok., atskiras, mūrinis, 7
kamb., avi virtuvės, vandeniu - aly
va šild., garažas, bendras įvažiavi
mas. Be morgičių. Kaina $20.000.

Parkdale

$5.000 įmok., atskiras, 10 didelių
kambarių, mūrinis namas, 2 virtu
vės, naujas alyva-oro šildymas, ga
ražai vieta. Be morgičių. Parduoda
mas pirmą kartą valdžios. Geras, pir
kinys. Namas reikalingas remonto.
Kaina apie $17.000.
. Dundas • Roncesvalles
$1300 įmok^ mūro, 8 dideli švarūs
kamb., 2 virtuv., visos grindys kiet
medžio. pirmame augšte galima pa
daryti krautuvę. Gazo-oro šildymas.
Be morgičių. Kaina tik $13.500.

žemė prie Toronto
$7.000 įmok., 2Vz akrų prie Queen
Elizabeth plento, šalutinio kelio.
Tinkama sklypams, daržininkystei.
Lygi žemė. 2 augštų medinė dirbtuvė-daržinė. 12 mylių nuo Toronto
rotušės.
Sklypai prie ežero
$400 įmokėti, 39 mylios nuo Toron
to prie Simcoe ežero. 100 pėdų fron
to ir 150 pėdų ilgio sklypas vasar
vietei ar nuolatiniam gyvenimui.
Kaina $850.
180 akrų ūkis
$4300 Įmok., apie 95 mylios nuo To
ronto, geros trobos, 100 akrų dirba
mas, likusi miškas, žuvingas upelis.
Kaina '$8.000.
Gazolino stotis - restoranas laiveliai
$15.000 įmok., 39 mylios nuo To
ronto prie ežero. 70 vietų restora
nas su krautuve. Laivelių nuomavi
mas ir garažas. 3 gazolino pompos
laivams ir didelei mašinų klijentūrai, didelis ir judrus biznis per ap
skritus metus.

Krautuvės, farmos, vasarvietės, moteliai įvairiose vietose ir įvairia kaina.
Prašome tik kreiptis, niielai pateiksime visas informacijas. Taip pat parū
piname gerom sąlygom paskolų įsigijimui nuosavybės.

Vyt. Morkis ; J. Koškelis
. i f. i . .
i
. ------- 1,

A. Bliudžius
■—

Ken WILES
REALTOR LTD.

1190 Bloor St. W. (prie Brock Ave.)
Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų-biznių visame Toronte.
Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.'
Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
SL Clair - Dufferin
$1.000 Įmok., 12 kamb. mūr. atski
ras namas, 2 virt., 2 vonios, vand.
alyva šild., netoli kraut, ir susisiek.
9 metams atviras morgičius 6%%,
parduos už $15.000. Tik vieną kar
tą pasitaikanti proga!
New Toronto - 14th St.
$2.500 įmok., 8 kamb. per du augš
tus, mūr. rupių pi., atsk., 2 virt.,
alyva oru šild., aid. kiemas, garažas,
šoninis įvaž., vienas 10-čiai metų,
atviras morgičius išmokėjimui. Pra
šo tik $16.500.
Bloor - Ossington
$2.500 įmok., 7 kamb. mūr.. mod.
virt., 2 vonios, vand. alyva šild., did.
kiemas, garažas, reikia, mažo re
monto. Testamentinis pard.
Bloor - Swansea
$4.000 įmok., 5 kamb.. gražių pi.
bungalovas, gražus sklypas, priv.
ĮVaž., garažas, nepaprastai graži vie
ta. Puikus ir gražiai įrengtas kam
barys rūsyje.
Quebec Ave. • Bloor
$4.000 įmok., 7 did. kamb. per du
augštus, atsk., mūr., 2 mod. virt.,
labai švarus, naujas vand. alyva šildym., arti Bloor ir parko.

Windermere - Annette
$5.000 įmok., 5 did. kamb., gražus
bungalovas, mod. virt., vand. alyva
šild., priv. įvaž., garažas, vienas 10čiai metų morgičius. Puiku!
Swansea - Bloor ,
$7.000 įmok., 7 did. kamb. per du
augštus, mūr., centrinis planas, 2
mod. virt., priv. įv,až., garažas, arti
mokyklos ir susisiek. Skubus pard.
Jane • Baby Point
$8.000 įmok., 8 did. kamb. per 2
augšt., rupių pi., atsk., gražiai išdekoruotas, 2 vonios, vand. aylva šild.,
priv. įvaž., garažas* 10-čiai metų iš
mokėjimas. .
>
Bloor - Willard
$8.000 įmok.,- 7 did. kamb. per du
augtšus, mūr., mod. virt, vand. aly
va šild., dvig. garažas, visai ■ arti
Bloor kraut ir susisiek.
Pelningas investavimas
$7-8.000 įmok., Bloor - Ind. Rd., 12
did. kamb., mūr., atsk., 3 mod. vir
tuv., 3 vonios, priv.' įvaž., mūr. dvigub. garažas, visas išnuom., augš
tos pajamos, prašoma kaina žema ir
parduodamas su visais baldais. At
viras morgičius iš‘ 6%%. Sav. iš
vyksta į JAV. Skambinkit dar šian
dien.
■

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173.

Namų RO. 6-0417

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln.
turto pirkimo-pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo

v (V|C) BUTRIMAS

Dėl informacijų raiykita: V. Botrimos, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.
GEO. HUNT REAL ESTATE
128 Hurontorio Str.
Collingwood, Ont.

SPORTAS
AUSROS ŽINIOS
Sj sekmadienį tuoj po pamaldų
muzikos studijoje šaukiamas vi
suotinis Aušros klubo ir tėvų-rėmėjų būrelio susirinkimas. Visi
nariai, tėveliai ir rėmėjai prašo
mi dalyvauti.
Sveikiname mūsų jaunąsias
krepšininkes, Aušrą Midget, iš
sikovojusias dvigubą CYO lygo
je čempijonatą. Finalų rungty
nėse nugalėjo St. Thomas 24:27,
22:19 ir 25:6.
Si trečiadienj 7.15 v.v. Harbord
Col. bus pravestos KSA tinklinio
pirmenybės moterų ir mergaičių
klasėms.
Sj šeštadienj 12.30 vai. mūsų
salėje draugiškos krepšinio rung
tynės tarp Toronto Universiteto
ir Aušros komandų. Po jų btfs
Ontario LB pirmenybių rungty
nės: St. Christ (St. Cecilias) - Sar
nia. Taip pat šį šeštadieni 1 vai.
p.p. Burnhamthorpe mokyklos
patalpose (27 Highway ir Burn
hamthorpe Avė. kampas) Aušra
MB žais antrąsias Ontario Church
playoff rungtynes su Welandu ir
po jų, 3 vai. p.p. Aušra Bantam
su Sarnia. Sėkmės!
Si sekmadienį 1 vai. p.p. mūsų
salėje Il-sios B-C finalų rungty
nės. I-sias rungtynes laimėjo An
dys.
VYČIO ŽINIOS
Kanados 1. pirmenybėse šach
matininkai įveikę Aušros koman
dą S^lVfe tapo naujuoju Kana
dos lietuvių meisteriu. Žaidė: Ma
tusevičius V2, Tarvydas 1, Paškauskas 1, Sirutis 1, Ramanaus
kas 0.
Mergaičių A klasės krepšinio
pirmenybėse vytįetės pralaimėjo
Aušrai 43:12. Žaidė: Renkauskaitė, švedaitė 2, Lorencaitė 2, Supronaitė 3, Večerskytė, Anskytė 2,
žolpytė, Kinčiūtė, Barauskaitė,
Brynaitė 3, Kilotaitytė.
Ši trečiadienį 7.15 vai. v. Har
bord Coli. Vyčio tinklininkės žai
džia Kanados 1. pirmenybių rung
tynes su Aušros moterimis. Su
sižeidus kelioms žaidėjoms mer
gaičių tinklinio pirmenybės įvyks
vėliau.
Išvyką į Clevelandą yra numačiusios Vyčio jaunosios krepšinin
kės ir tinklininkės.
J. Juškelis, išvykdamas į JAV,
paaukojo futbolo komandai $100.
Nuoširdus ačiū.
A. S.
VID. VAK. APYGARDOS
PIRMENYBĖS
įvykusios vasario 27-28 d.d. Clevelande, išaiškino 1960 m. apy
gardos nugalėtojus krepšinyje ir
tinklinyje vyrų bei moterų gru
pėse.
Vyrų krepšinyje I vieta atite
ko Čikagos ĄSK Lituanicai, baig
mėje po pratęsimo įveikusiai (63:
62) Clevelando Žaibą. Rungtynė
se dėl II vietos Čikagos Neris nu
galėjo Detroito Kovą 52:54. Pa
guodos ratą laimėjo Čikagos
Aras. Šiose varžybose dalyvavo 7
komandos.
Vyrų tinklinio baigmėje Cleve
lando žaibas sumušė Čikagos Ne
ries tinklininkus 3:2, nors čikagiečiai vedė 2:0 savo naudai, čia
varžėsi tik dvi komandos, nes
Detroito Kovas, kurio buvo lau
kiama net iki sekmadienio, nesi
teikė pasirodyti. Moterų tinkliny
je žaidė 4 komandos. I vietą lai
mėjo Žaibo I komanda, baigmėje
nugalėjusi Neries jaunąsias atsto
ves 2:0. Prieš tai Žaibas I įveikė
Arą 2:0 ir Neris sutvarkė Žaibo
II 2:1.
Varžybų metu buvo įteiktos atžymėjimo lentelės 1959 m. Vid.
Vakarų sporto apygardos geriau
sioms sportininkams vyrų ir mo
terų grupėse. Tokiais buvo pripa
žinti Čikagos Neries narys J. Va
laitis ir Clevelando Žaibo S.
Juodvalkytė.
Be komandinių dovanų laimė
tojams, čia dar buvo įteikta vie
na asmeninė dovana, skirta ge
riausiam varžybų krepšių meti
kui.-Ši Dirvos red. P. Gaidžiūno
dovana atiteko Čikagos Neries
krepšininkui A. Varnui, turėju
siam 31.33 taškų vidurkį.
Bendrai imant, varžybų orga
nizacija buvo silpna, nes nebuvo
žmonių, kas ___
rūpintųsi
jų pravedi_
mu. Trūko kvalifikuotų teisėjų ir
kito techniško personalo, todėl
dažnai juos prisiėjo “skolintis”
iš kitų vietovių atvykusiųjų tarpo.
Iškilo nemaža nesusipratimų, ge
rokai sugadinusių paliestųjų klu
bų sportininkų nuotaikas. Ypa
tingai blogai nuteikė užskaitymas
pralaimėjimo be žaidimo (prieš
Žaibą) Neries krepšininkams, ka
dangi šie atvyko 5 min. pavėlavę.
Tada buvo žaidžiamos draugiškos
rungtynės tarp, šių klubų (atnešusios pergalę Žaibui), kurios vė
liau užskaitytos oficialiu susiti
kimu.
E. S.

527 Bloor St. W.
College • Dufferin
$1300 įmokėti, 6 kamb. mūrinis
namas, 2 mod. virtuvės, naujas aly
vos šildymas, 10 metų skola.
I
High Park • Oakmount
$1.900 įmokėti, 6 kamb. mūrinis
namas, mod. virtuvė, kvadratinis
planas, garažas.
Jane • Annette
$2.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis
namas, 4 metų senumo, alyvos šil
dymas, 2 virtuvės, kamb. rūsyje,
privatus įvažiavimas.
Rusholme Rd. • College
$2.500 Įmokėti, 9 kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuvės, alyvos šildymas,
vieta garažui, viena skola 10-ciai
metų.
Fern Ave. • Roncesvalles
$3.000 įmokėti, 8 kamb. namas, gra
žus viduje, mod. virtuvė, alyvos šil
dymas, viena skola 10-ciai mėtų.
Geoffrey - Roncesvalles
$4.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis planas,
2 mod. virtuvės, 2 vonios, vand.
alyva šildomas, gražus kiemas.
Scarlett Rd. - Eglinton
$5.000 Įmokėti, 10 kamb. per du
augštus, mūrinis namas, originalus
dupleksas, 1 metų senumo, priva
tus įvažiavimas, 24 metų skola.
Rusholme Road
$5.000 įmokėti, 8 kamb. per du
augštus, atskiras mūrinis namas,
kvadratinis planas, vand. alyvos šil
dymas, 2 virtuvės, 2 vonios, atvira
skola. 4
Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis planas,
vand. alyvos šildymas, garažas, il
gos išsimokėjimo sąlygos.
Runnymede - Annėtte
$5.000 Įmokėti, 6 kamb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis planas,
vand. alyva šildomas, 2 mod. virtu
vės, dvigubas garažas, didžiulis
kiemas.
Dovercourt Rd. - College
S5.800 Įmokėti, 6 kamb. atskiras
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 2
vonios, vand. alyva šild., garažas*
Rusholme Rd.
§6.000 Įmokėti, 12 kamb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis planas,
3 virtuvės, 2 kamb. rūsyje, 2 vo
nios, vandens šildymas, garažas su
privačiu įvažiavimu.
Indian Rd. • Roncesvalles
$7.000 Įmokėti, 11 kamb. atskiras
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vo
nios, vand alyva šildomas, garažas
su privačiu Įvažiavimu, gražus di
džiulis kiemas.

Tel. LE. 2-4404
Swansea - Bloor
$7.000 Įmokėti, 6 metų senumo, 5
kamb. bungalo, pusiau baigtas
kamb. rūsyje, alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 19 me
tų atvira skola, puiki vieta.
Runnymede r Bloor
’$7.500 Įmokėti, 7 kamb. atskiras
mūrinis namas, 4 kamb. pirmame
augšte, 2 mod. virtuvės, alyva vand.
šildomas, platus įvažiavimas su nau
ju dvigubu garažu, didžiulis kie
mas, greitas užėmimas.
Runnymede - Bloor
$8.000 įmokėtų 11 kamb. per du
iugštus, atskiras mūrinis namas, du
pleksas, vand. alyvos šildymas, dvi
gubas garažas su privačiu įvažiav.

Indian Rd. - Bloor
$8.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras
mūrinis namas, 4 virtuvės, 4 kamb.
pirmame augšte, vand. alyvos šildy
mas, dvigubas garažas su privačiu
įvažiavimu, ilgos išsimokėjimo sąly
gos.
Keele St. - Bloor
$9.000 Įmokėti, 14 kamb. atskiras
mūrinis tripleksas, naujas — mo
dernus, 3 garažai, išnuomota, arti
visko.

Glendonwynne Rd. - Bloor
SiO.OOO įmokėti, 7 kamb. ir apšildy
tas saulės kamb., atskiras mūrinis
namas, kvadratinis planas, vand.
alyvos šildymas, 2 mod. virtuvės, 2
vonios, naujas dvigubas garažas su
plačiu Įvažiavimu, arti Bloor.

Westminster - Roncesvalles
$10.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras
mūrinis namas, vand. alyva šildo
mas, 3 virtuvės, garažas, didelis kie
mas, viena skola 10-čiai metų.

Bathurst - Eglinton
$10.000 ar mažiau Įmokėti, 5 kamb.
bungalo ir 3 kamb. butas rūsyje,
2 mod. virtuvės, 2 mod. vonios,
vand. alyva šildomas, garažas su
privačiu i važiavimu, viena 10-čiai
metų skola.

Indian Grove - Bloor
S12.G00 Įmokėti, 13 kamb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis planas,
vand. alyva šildomas, 3 vonios, pri
vatus Įvažiavimas, didžiulis kiemas.
Indian Rd. Cres. - Bloor
S10-12.000 Įmokėti, 13 kamb. atski
ras mūrinis namas, vand. alyva šil
domas, 3 mod. virtuvės, 2 vonios,
5 kamb. pirmame augšte, dvigubas
garažas.

P. KERBER IS
TEL. DARBO LE. 2-4404

- - -

NAMŲ LE. 5-1584

I dams, šuoliuose labai gerai pasiOLIMPINIAI ŽIEMOS
1 rodė vokiečiai. Greitajame čiuožiŽAIDIMAI
Viso pasaulio sportininkų bei meiškilo rusai. Dailųjį čiuožimą
sportu besidominčiųjų akys bu užvaldė amerikiečiai ir kanadie
vo nukreiptos į Šquaw Valley Ka čiai. Didelę staigmeną padarė
lifornijoje vasario 18-27 d.d. vy amerikiečiai laimėdami aukso
kusius aštuntuosius olimpinius medilį už ledo ritulį.
žiemos žaidimus. Žaidimuose da Pagal taškus valstybės išsiri
lyvavo 740 sportininkų iš 30 vals kiavo: 1. Rusija — 165V2; 2. Šve
tybių. Prieš pat žaidimus kelias dija — 71%; 3. JAV — 71; 4. Vo
dienas siautusi pūga ir smarkūs kietija -— 70%; 5. Suomija —
oro pasikeitimai gąsdino tiek ren 59%; 6. Norvegija — 53; 7. Aust
gėjus tiek pačius sportininkus, rija — 35%; 8. Kanada — 32 ir
tačiau žaidimus atidarant pasiro t.t. 16. Didžioji Britanija — 2.
Reikia pastebėti, kad taškai
dė saulė ir visų žaidimų metu
oras buvo labai geras, žaidimus vertinami pirmoji vieta — 10
atidarė 16 žodžių sakiniu vice taškų, antroji — 5, trečioji — 4
ir t.t. šeštoji — 1 taškas. Šis taš
prezidentas Nixorias.
žaidimų programoje buvo se kų vertinimas yra neoficialus,
kančios rungtys: šiauriečių var sporto žurnalistų sukurtas, bet
žybos, t.y. perbėgimai slidėmis labai populiarus. Oficialiai Olim
15, 30 ir 50 klm. ir 4x10 klm. es piniai žaidimai yra skaitomi indi
tafetė vyrams. 10 klm. ir 3x0 vidualūs žaidimai, taigi valstybė
klm. estafetė moterims. Speciali mis nėra skirstoma.
šiauriečių rungtis: 15 klm. perbė Daugiausia medalių surinko
gimai ' slidėmis ir šuolis nuo 60 Rusija — 7 aukso, 5 sidabro ir 9
metrų nuslankos (tramplyno). bronzos; Vokietija — 4 aukso, 3
Šiais metais dar buvo įvesta nau sidabro ir 1 bronzos; JAV — 3
ja rungtis — 20 klm. perbėgimas aukso, 3 sidabro; Kanada gavo 2
slidėmis su šaudymu perbėgimo aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos. '
metu. Atskira rungtimi eina šuo Sekantieji olimpiniai žiemos
liai nuo didžiosios nusklandos 80 žaidimai yra numatomi 1964 me
metrų, šokama du kartu. Alpinės tais Innsbrucke Austrijoje.
J. G.
varžybos. Jas sudaro trys rungtys:
didysis slalomas, slalomas ir nuIŠ SPORTO LIETUVOJE
šliuožimas nuo kalno. Slalomas Lietuvos ledo ritulio A grupės
tai reiškia nušliuožtmą nuo kal pirmenybes laimėjo “Kauno Au
no per gana tankiai pristatytus diniai”. Pirmenybėse dalyvavo še
vartus, ši rungtis reikalauja labai šios komandos. Lietuvos ledo ri
didelio pasiruošimo ir nepapras tulio komanda dalyvauja visos So
tai gero kūno valdymo norint pa vietų Sąjungos B klasės ledo ri
siekti geresnį laiką. Toliau seka tulio pirmenybėse. Rinktinės pągreitasis - lenktyninis čiuožimas grindą sudaro '“Kauno Inkaro”
500, 1500, 5000 ir 10.000 metrų komanda.
vyrams ir 500, 1000 1500 ir 3000 Šiuo metu vyksta Sov. Sąjungos
metrų moterims.
t
krepšinio pirmenybės, kuriose
Dailiojo čiuožimo rungtys yra: dalyvauja Kauno Pedagoginio In
vyrų, moterų ir porinis. Vyrų ir stituto moterų ir Kauno Žalgirio
moterų rungtys susideda iš dvie vyrų komandos. Abi komandos
jų dalių. Pirmoje dalyje čiuožia- aktyviai ruošiasi-dirbdamos kas
ma nustatytos figūros, o antroje dien po pusantros valandos. Spau
dalyje grojant muzikai laisva in dos nuomone, treniruotėms turė
terpretacija. Porinis čiuožimas tų skirti daugiau laiko. - * G.
turi tiktai laisvąją interpretaciją.
Iš komandinių žaidimų yra le Otava. — Kanados gydytojai
Lietuviai agentai vfeninkimės!
do ritulys ir dvejeto bei ketver labai susirūpinę perdidėliu kūdi
rogutės (bobsled). Rungčių su kių mirtingumu. Pvz. 1958 m. iš
Extra Realty Ltd. to
rogutėmis Squaw Valley nebuvo, 469.065 gimusių mirė nesulaukę
Realtors
nes neturėjo įrengimų. Iš viso metų net 14.517.
Tel. LE. 4-9211
buvo. 27 atskiros rungtys.
B. SERGAUTTS. F.R.I.
Kaip kiekvienuose žaidimuose,
prezidentas
įLakezSimęoef
taip
ir šiais metais netrūko įvai
Real Estate patarnavimas: na
Kuro alyvos ir burntr»ų noteęnovimov
mai, žemė, biznis, morgičiai, riausių staigmenų. Šiauriečių var
Toronte,l^tuviskot kalbantieji Mauskttf
žybų favoritai norvegai tūrėjo
draudimas, investacijos.
grtty
-*■ ’
nusileisti savo kaimynams šve-
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Baliaus Vmees, gy* RJR. 5, Both- Sault Ste.Marle, Ont
well, Ont., kovo i d. sutiktas pas
Gyvename “be valdžios”. Seno
p.p. Pilipavičius, atvykęs išsiųsti
(Atkelta iš 4 psl.)
Lietuvą poros siuntinių, tuojau ji apylinkės valdyba praėjusių
gamzacija, gi jų veikla reiškiasi įpat
čekį jau antram LN se metų pabaigoje buvo sušaukusi
per kultūrines organizacijas. Ta rui. išrašė
Jie neis
susirinkimą
naujai
valdybai
rink

Priimkite
brangus
p.
Vincai
čiau tikrumoje bendruomenės
— Ar būsi Juozo vestuvėse šeš Provincijos gydytojo telefonas
ti, bet susirinko tik 13 žmonių,
v-bos gilią padėką.
vaidyba yra visos veiklos centras, visos
tadienį?
suskamba jau po pusiaunakčio.
Šia proga prašau visus Rodney, tai taip naujos valdybos ir neiš
skatintojas ir inspiratorius. Nuo Oat.,
—
Ne,
aš
išvažiuoju.
Pavargęs gydytojas paprašą čia
jr Rondon, Ont., tautiečius rinko. Dirbo valdyba, stengėsi, o
jog iniciatyvos, sumanumo ir pla
—
Ir
manęs,
latras,
nekvietė..
’
.
pat gulinčią žmoną pakelti ra
padėti Hfmiltomii dideliame dar štai kaip tautiečiai už tai savo dė
navimo
priklauso
kolonijoj
vei

gelį ir pasakyti, kad gydytojo nė
Išeitis visada yra
. JC8V P.iį^AVIMlJ SKAMBINTI:
Sutinką mums ištiesti kaimy kingumą parodo. Sarmata bus,
kiančių organizacijų veikla. Pa be.
Mikaitis, kuriam jau 65 metai, ra namie. Pasirodo, kad skambina
pagalbos ranką, maloniai jei mūsų miestas bus pirmasis
teikti šioje apžvalgoje skaičiai ro nišką
Kandoje," kur lietuviškoji veikla
vesti 18 metų mergaitę. susijaudinusi 10 metų vaiko mo
;J. GUDAS'^j&mu tel. RO. 6-8096
do veiklos apimtį ir šakotą darbą, prašomi.pranešti apie tai V. Bal užsibaigs. Buvo mūsų mieste žmo ruošiasi
Vienas jo bičiulis, norėdamas jį tina. Ji tuojau išpasakoja, kas jos.
nes surinktos ir išleistos sumos, niui arba R. Daniliūpui Londone. nių, kurie stengėsi ir atgaivino atkalbėti,
vaikui yra ir prašo patarimo. Vy.-.
sako:
Su gilia padėka
išsiųsti ir gauti raštai, parengti
ras
pašnabždomis patarinėja savo
St. Bakšys, LN v-bos pirm. prieš dešimt metų apmirusį tuo — Pagalvok tik apie ateitį. Po
minėjimai nėra iš dangaus iškritę
komitetą, bet tokie iš veik 10 metų tau bus 75 metai, o jai žmonai, kokiuos duoti nurody
PRANO BARAUSKO skaičiai, bet valdybos narių darbo LN Delta kine šį ketvirtadienį, metinį
mus. Pagaliau, kai viskas jau iš
los, deja, jau,išstumti.
28...
vaisiai.
kovo
10
d.
7B0
v.v.
bus
rodomi
Draudimų agentūra
Iš patikimų šaltinių sužinota,
— O, žinai, man tai neatėjo -nė siaiškinta, vaiko motina klaūsia:
Baigiant šią apžvalgą valdybos du gražūs vokiški filmai.
kad dar vieną kartą susirinkimas galvą... — sako susigalvojęs — Labai ačiū poniai daktarie- :
Visų rūšių draudimai.
vardu reiškiu širdingą padėką už Urena ir Vytautas Vasiliauskai bus šaukiamas ir reikia tikėtis, įMikaitis.
.
‘ nei už patarimus. Tik pasakyk
pagalbą, reikalų supratimą ir ben sausio 22 d. susilaukė dukters — kad šį kartą mūsų tautiečiai gau Bet jis tuojau
TELEFONAS
atsigauna ir nu man ponia, ar tas ponas, kuris
dradarbiavimą kun. dr. J. Tada- antrojo savo šeimoje vaiko. Lin siai susirinks.
sprendžia: > . .
ten dabar su ponia yra ir pašnabž
rauskui, kun. B. Jurkšui ir jo va kime tėveliams fr naujajai mūsų
- — Na, tai kas. Senstels, bet domis pagelbėjo poniai padiktuoti dovaujamam chorui, poniai G. mažajai tautietei geros sveikatos
Pas mus siautė gripo ■epidemi juk
išsiskirti ir. jaunesnę vaisių pavaOHiimą, ar-jis tąip'pst♦
■
*
4
Breicnmąnienei ir jos vadovauja ir gražios laimingos lietuviškos ja. Sirguliavo net tokie, kurie vestigalima
...
daktaras?
mai tautinių šokių grupei, režiso- ateities!
arba RO. 6-0832
vartoja “antigripinus”: Buvo už
■Cameo Cres., Toronto 9, Ont. rei p. E. Dauguvietytei - Kuda Serga. PuHanauskas Zigmas draustas ligoninėse gulinčių lan
ST. CATHARINES, Ont
bienei ir jos vadovaujamai teatro vasario 23 d. išvyko į ligoninę su
kymas.
Labai
sunkiai
sirgo
ir
vos
SLA 278 kuopos penkių metų išgales rems ir jų minėjimus.
grupei Aukuras ir visų organiza nugarkaulio liga.
nenumirė
viena
iš
seniausių
lietucijų vadovybėms, kuriu veikla yra
Po kalbų ir sveikinimu sekė,
Vasario 25 d. darbovietėje su viii
IrnlAniiAio foirtiotn
Morlinno
<
.
r
J
. .. r
vių
kolonijoje
tautietė
Marijona
tikrasis
lietuvybės
išlaikymo
pa

dos
krašto
atvadavimo
minėjimas
meninė
dalis, kurią išpildė solis-'
laužė 3-jų kojos piritų kaulus J. Skaržinskienė. Pradžioje gripas,
Nauja Lietuviška Valykla
grindas. Lietuviškas ačiū solida žemaičiui, 42 Carrick St. Gydosi
buvo sėkmingas. Gausiai dalyva tai A. ir V. Paulioniai ir jaunie
paskui kraujo prasiveržimas per .vo svečių iš Toronto, Hamiltono, ji. SLA narys A. Baronas 4 m.
rumo įnašų talkininkams - rinkė namuose.
jams: k. Žukauskui, Krištolaičiui r Jonikienė Margarita, ;91 Queen burną, o galutinėje išvadoje dar Niagara Falls ir st. katariniečiai. amž. gražiai pasakė eilėraštį.Taip
J. , J. Kažemėkui ir p. JKlevienei. St. N., vasario 25 cL atsigulė į St. baisesnės ligos, Ligonė -šiuo lai Iš Toronto dalyvavo žymūs visuo .pat SLA Jiaiys U. Gegeckas pa
Ypatingą padėką reiškiu buvu 'Joseph ligoninę. d&'kĖaujo nu ku 'jau išleista iš ligoninės gydosi menės veikėjai J. Strazdas, St. deklamavo eilėraštį. Irena Ceponamuose, bet dar vis sirguliuoja Jokūbaitis, J. Novęgrodskis su riūtė pašoko porą dalykėlių. Jai985 College St.
Tel. LE. 1-5166
siems valdybos nariams: vicęp. V. silpimo.
ir per silpna operuoti. Palinkėsi
Kazlauskui, kasiu. A. Pilipąičiui,
■ Darbas, atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
Nelaimių paliestiems linkime me jai kuo greičiausiai pasveikti. žmona, VKLS veikėjas J. .Cicė akompanavo Violeta Grįgaitė.
sėkr. G. Latauskaitei, par. vad. greitos sveikatos! ; '
nas ir kt. Ypač daug matėsi iš Ha- Toliau .SLA narė V. Paųiįonįėiiė
; •’
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
K. Mikšiui, nariams A. BugailišLN,v-bos planuose aktualiau . Didelė nedarbo banga galėjo miltono: HLN pirm. St. Bakšys; padainavo Em. Gailevičiaųs Be-.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak.
kiųi ir P. Mikalauskui ir organ, siu reikalu šiems metams yra mus paliesti, bet to pačiu pasku J. Kažemėkas su žmona -ir dukra, auštanti aušrelė ir^Zibeliauš ariją
šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak. komiteto nariams talkininkams— sklypo nupirkimas.’■Paspartinki
Ročių šeima. Tai vis HLN steigė-; iš operos Faustas. Užbaigai sol*.
Savininkas L. LEVECKIS
K. Baronui, St Daliui, M. Keži- me stojimą nariais, o kas galime tiniu momentu išvengta. Mat, pa jai ir artimi SLA organizacijos A. Paujionis išpildė Banaičio,
naitytei, A. Vainauskui, K. Sta ir papildomai įneškįme. Skambin čioje didžiausioje darbovietėje veiklai. SLA 278 kuopos nariai Šimkaus ir .Verdi kompozicijas.
naičiui, J. Pleiniui. šie išvardin kite St. Bakšiui JA. 9-4662 arba “Algoma” plieno fabrike ruošėsi susibičiuliavo su HLNamais gau . S oi A. ir V. Paulionių koncer
ti asmenys nešė svarbiausią veik siųskime jam čekius: 38 Stanley streikuoti 74 darbininkai - gele siai pirkdami serus.
tai girdimi antrą kartą SLA mi
TAUPYK ir SKOLINKIS
žinkeliečiai
—
tie,
kurie
aptar

los naštą, kurie per ištisus metus Avei( Hamilton. Ont.
Iš Niagara Falls matėsi skautų nėjimuose. Gerb. solistai yra la
Sk. St.
nauja viso fabriko geležinkelių veikėjai: pp. Balsai, Janusoniai, bai mėgiami vietinių ir kitų ko
nesiskundė jos sunkumu ir atli
Kredito Kooperatyve “PARAMA”
transportą. Jie nepriklauso plie meno mėgėjų būrelio vadovė p. lonijų. Publikai gausiai plojant
ko pareigas stropiai, sąžiningai ir
Paskola 1 asm, iki $3.000. Paskolos/ indėliai ir gyvybė apdrausta.
LONDON, Ont. no darbininkų, bet kitai galingai Ulbinienė ir kt. organizacijų vei turėjo kaikurias -daineles kartoti.
pavyzdingai.
Perduodamas buvusios valdy Jauki jaunimo arbatėlė. Apyl. unijai ir jų streikas būtų sustab kėjai.
Hamiltoniečiai labai dideli dė
DARBO VALANDOS:
. <
Minėjime Klaipėdos krašto mesį atkreipė į V. Pauliomenę ir
bos darbą naujajai valdybai lin valdyba vas. 20 d. surengė taut, dęs visas plieno fabriko operaci
kiu jai dar intensyviau išplėsti šokių šokėjams ir visam Londono jas. Fabriko vadovybė net ne vardu kalbėjo p. Senkus iš To girdėjosi balsų, kad pakviestų su
Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vok.
kultūrinę veiklą, nuo kurios pri liet, jaunimui ligi 21 m. amž. laukdama streiko pradžios buvo ronto. SLA vardu kalbėjo J. Straz programa Hamiltonam Džiugu ir
Antradieniais —
nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto
uždaryta.
klauso lietuvybės išlaikymas ir kuklią arbatėlę. Dalyvavo visi atleidusi apie 2000 darbininkų. das Toronto SLA 236 kuopos pir SLA kuopai turėti tokią gerbiamūsų tėvynės laisvinimo reikalai. Londono jaunuoliai, išskyrus pen Iš viso turėjo atleisti virš 5000, mininkas. Jaunimą kvietė rašytis ?mą narę.
Baltinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.
Sėkmės ir ištvermės linkiu jai ketą negalėjusių atvykti. Reikia o dar nemažą skaičių ir kitos SLA nariais St. Jokūbaitis. Sukak Po minėjimo visi Įsijungė Į
Telefonas LE. 2-8723
lietuvybės išlaikymo ir mūsų tikėtis, kad kitą syki ir šie suras streiko paliestos miesto darbovie ties proga žodžiu sveikino HLN linksmąją dalį. Grojant gerai mu
Tik pačiu paskutiniu momen pirm. St. Bakšys.
. krašto laisvinimo baruose!
zikai seni ir -jauni šoko. Pažintys
galimybę dalyvauti tame links tės.
tu
fabriko
ir
unijos
vadovybės
pa

SLA
kuopa
savo
penkių
metų
į
J. Varanavičius
atsinaujino ir net po daugel me
mame jaunimo būry. Susirinku siekė susitarimo ir tuo buvo iš
sukaktį turėjo istorinę. Nė rengė tų kaimynas kaimyną pirmą kar
Hamiltono apylinkės
ED. KONDRATAS
sieji nuotaikingai pasišoko, pa
1959 m. valdybos pirmininkas. šnekučiavo ir lietuviškai padaina vengta didelės bedarbės.
jai nesitikėjo tokio pasisekimo. tą sutiko. Būtų buvę dar links
Mūsų tautiečiai neperdaug dėl SLA kuopos nariai neliks skolin miau, jei salė būtų buvusi dides
1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454
Naujoji KLB Hamiltono apyl. vo. Arbatėlės pasisekimo buvo galimo streiko jaudinosi arba gi kitoms organizacijoms, pagal nė.
J. š.
valdyba vasario 28 d. savo pirma dvi pagrindinės priežastys: Ratke bent ne tiek, kiek tokie vietiniai
jame posėdyje pasiskirstė parei-. vičienės puikiai paruošta vaka gyventojai, kurie tik ;ta diena gy
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ
gomis: pirmininkė G. Skrjpkutė, rienė ir graži, kultūringa mūsų vena ir negalvoja apie ateiti. Kaipirm, pavad. J. Mikelėnas, sekr. jaunimo laikysena. Jaunimas pa kurie tautiečiai jau planavo šių
V. Navickas, parengimų vad. K. sirodė tikrai vertas pagarbos ir atostogų keliones i Čikagą, Niu-’
DANTŲ GYDYTOJA
DANTUGYDYTOJA
;
Mikšys, nariai K. Lukoševičius, ir dar sykį patvirtino, kad jo laiky j orką ir Torontą. Dabar tos ke
1577 BLOOR ST. WEST
I. Varnas. Valdybos adresas: .133 sena skiriasi nuo vietos jaunimo lionės turės būti atidėtos tam lai
Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų
elgesio.
Lietuvės
njotinos
Įtaka
(prie Dundas)
Bold St., Hamilton, Ont. Telefo
kui, kada bus gautos tikros—už
(2-ras namas nuo Roncėsvalkostiumams bei paltams.
dar
jaučiama.
Tai
yra
džiugus
ir
nas JA. 9-8411.
ir apmokamos atosto
; .
les), Torontę. ;.
dėmesio vertas fąkias. Tokio po tarnautos
TELEFONAS LE. 2-4108
gos;
‘
c'
'
t
LN v-bos ir kontr. komisijos na būdžio arbatėlė buvo bene pir
Telefonas LE. 1-4250
Gi dėl geriausių toje kategori
NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME
rių posėdis šaukiamas šį penkta moji. Jei lėšos leistų būtų nau
Priėmimo valandos:
Priėmimo valandos: nuo 9-12
dienį, kovo 11 d., 7 v.v. LN posė dinga ir daugiau panašių jauni joje visoje Kanadoje atlyginimų
MOUNT ROYAL MOTORS
ir
dar
daugiau
pinigų
norėjusių.
ir
3 - 8 vai. vak. (pagal susi
džių kambaryje. Maloniai prašau mo pobūvių suruošti.
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai.
9 vai. ryto iki 7.30 vai. v.
geležinkeliečių
(dalinai
jiems
ir
tarimą).
■
visus bendradarbius jame būti Valdyba nuoširdžiai dėkoja:
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.
pavyko)
tai,
šių
eilučių
autoriaus
nai dalyvauti.
V-bos iprm.
Darome visy rūšių automobilių ir sunkvežimių mechaniškus patą įj.yinųs, .su
nepailstančiajai Ratkevičienei — nuomone, šis streikas būtų buvęs
lankstymų 'ištaisymus, dažymą, priekinių ratų sureguliavimo ir balarsdvimą su
LN sulaukė 4 naujų narių ir už arbatėlės paruošimą ir pado tikras “piktam tikslui panaudoji
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes,
Kabinetas: LE. 4-4451
W. A. LENCKI,
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.
r
’
vienas Įnešė papildomai. Iš viso vanotus produktus,? D. ir P. Ju mas demokratiškos teisės strei
Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenių.
Dr. P. M0RK1S
B.A., LJLB.
LN gavo $500. Kisneris Bruno, dickams — už patalpas, Mačienei kuoti!” Be abejo, yra ir kitaip
—
už
nuoširdų
prisidėjimą
prie
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodama nuolaida.
klaipėdietis, tik pusantrų metų
galvojančių.
J. Sk.
DANTŲ GYDYTOJAS
TEISININKAS —
arbatėlės
ir
visiems
dalyviams
—
3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Stelco darbininkas, bet paprašy už malonų dalyvavimą ir gražią
ADVOKATAS - NOTARAS
tas nė žodžiu neužsiminė, kad nuotaiką.'
Vakarais ir šeštadieniais
Nakties metu tel. RO. 7-0086
i>.
E.
Padaromi
šimtinės
neturįs.
Atvirkščiai
dar
pagal susitarimą.
100
ADELAIDE
ST.
W.
•
m—■
I
~
—
(Auklond gatvė prasideda prie 5249 Dundas .St. W.z j vakarus nuo Six Point).
ir antrą pažadėjo. Nuoširdus ačiū.
minkšti baldai
Dažai ir sienoms
Room 107
• 1082 BLOOR W., Toronto 4.
Mažasis Sakalas Rimas šimtinę
(į rytus nuo Dufferin St.)
sutaupė iš savo mažų pajamėlių.
popierisl
pagal užsakymus ir aptraukia->
Telefonas
EM. 6-4182
CONSUMERS' GAS CO.
Ačiū jam ir jo geriesiems tėve
mi seni labai pigia kaina.
Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Toronto liams — Zitai ir Pranui, nes tik
Darbas garantuotas.
Sky’s Paint & Wallpaper
Autorizuotas Dy I e ris
jų dėka Rimas yra 3-čias LN na
891 DUNDAS ST. W.
Telefonas WA. 2-7981
rys iš jų šeimos. Taip pat po $100 TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont.
KROSNYS-GAZAI-ALYVA-ANGLYS Įnešė
Namų tel. AM. 14)537
Ragauskas
Mečys
ir
J.
S.
Lietuvio advokato
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS<
įstaiga
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
*
DĖMESIO!
•
DĖMESIO!
Wiktoria BUKOWSKA, RO.

UcwiHcfl, Out

V. VA SI S
REAL ESTATE

............

■ II

JI

"

. . I III ’

—

'

*

1

—1

i

RO. 6-0811
-

■

>

f

’

■

Lenard9s Cleaners

Dr. E. ZUBRIENĖ Dr. V. Sadauskienė

siuvėjas

OKOLISTĖS

ų

Duodama iki 5 metų išsimokėjimui.

- -

Visų rūšių remonto darbai.

Elektros - Electronic

Rose Heating - Tinsmith Co.

Technikas

KRAUTUVE: 723 GERRARD ST. E. - TEL. HO. 6-1623
Lietuviai savininkai ZALECKIAI
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

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

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

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

Jei norite vežti, rašykite /vokiečių ar
lenkų k./, telefonuokite or atvykite
asmeniškai J
VEDYBŲ BIURĄ "WALDP
859 COLLEGE STM Toronto, Out.
Telefonas Lf. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote-"
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas
VELTUI.

Visi mašinų remonto darbai lietuviams
atliekami pigiau, lietuviškame

WALLY'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.
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' 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. 1-4704

FELIX ELECTRONICS SERVICE
Taisoma visų rūšių televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai
F. NORVYDAS

Skambinti ~bet kada LE. 5-6007

Į

iną ■ i

imi—. .............

Viši elektros darbai atliękami
greitai ir prieinamomis
kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.
V. JUSKEVTCIUS,
Licenced master electrician.
Telef. HI. 7-1601
Toronto
F—"'1"

............. .n.......................... .<

Darbas sąžiningas dr garantuotas.
18 SKYLARK RD., Toronto.

(prie Geoffrey St.)
,
TEL. LE. 2-5493
'f
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

ADVOKATASNOTARAS

AL. ČIŽIKAS
Telefonas RO. 6-4063

.

274 RONCESVALLES AVĖ.

Victor D. ALKSNIS
62 EICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room -901
Telefonas EM. 2-2585

Right-Time Watch and Clock Repair
2748 Dundas St. W.

VEDYBOS

ANDRIEKUS

Taisau visų rūšių
Televizijas, namų rr auto radijas

Tel. RO. 3-1862

Taisomi visų rūšių laikrodžiai ir žadintuvai, darbas atlie
kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.
FELIKSAS
BARZDŽIUS
..
. .
< ■ • ;i■
<

Akių specialistas
LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

HEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Kvalifikuotas technikas taiso

t

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.
3. S r
19 GLEN BELLE CRESC.
Telefonas RU. 1-7861

Advokatai — Notarai
Pritaiko akinius visiems’oktų defek
35 HAYDEN ST., Toronto, j tams. Ištiria akių nervus, kurie dažna i sukelia gaivios skaudėjimą ir nėr-’
farti Bloor ir Yong gatvių)
vingumą.
Kolba slavų kalbomis.
Telef. įstaigos: Telef. namų: j .470 COLLEGE ST., Toronto.
Telef. WA. 1-3924
WA. 4*9561.
BE- 3-0978 J
j

Lietuvių moterų
Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

KIRPYKLA
Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.
(netoli Dundas)

OILS LTD.
Atstovas

Telefonas LE. 3-2904

H. ROžAITIS

■■ iP—

Greitas kuro-alyvas pristatymas Ir

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS
praneša, kad

persikėlė
į naujas patalpas
» 1134 DUNDAS ST. W.
Toronto 3, Ont
Telefonas LE. 4*8431

Sayk D. KAUNAITE

ToMoms U. 3-4*08.

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

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367

AL DŪDA

V. Semaška
U
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Remkime Vasario 16 gimnaziją!
Kovo 13 d„ sekmadienį, 4 vai. p.p

Prisikėlimo parapijos žinios
K Šy. Jono Kr. parapijos žinios
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS
• — Gavėnios metu sekmadie — Sv. Kazimiero šventė pramuziko
ST. GAILEVIČIAUS darbų apžvalginis
niais 7 v.v. pąr. bažnyčioje vyksta ūjusį sekmadienį buvo paminėta
Graudžių Verksmų pamaldos. specialiais pamokslais ir iškilmin
Šiais metais giesmes prie išstaty gesnėmis pamaldomis. Popietinia
to Švenčiausiojo gieda altoriaus me viešame. Kąt. Federacijos
berniukų choras, vadovaujamas rengtame šventojo minėjime pa
kun. B. Pacevičiaus. Kviečiama rapijos jaunimas pasirodė labai
1) Toronto Lietuvių Choras “Varpas”,
2
lietuvių visuomenė gausiai Įsi gausiai ir nepaprastai gražiai. Ne2) šv. Jono Kr. parapijos choras,
jungti į.gavėnios rimčiai taikomas kurie iš parapijos jaunimo rodo
3) Toronto Lietuvių Vyrų Kvartetas,
aiškius meninius sugebėjimus ir
Šias pamaldas.
x
4) Penki, atstovaujantieji muz. St. Gailevičiaus
“—šeštadienių rytais paskuti parapijos vadovybė rimtai svars
piano studiją, mokiniai,
nės pamaldos bažnyčioje laiko to galimybes tokius specialiose
5) Solistė J. Snubiškienė, kuri išpildys
mos 8.30 vai. Būtų gražu, kad ga studijose materialiai paremti.
St. Gailevičiaus kūrinius.
vėnios metu daugiau tikinčiųjų
— Praėjusį sekmadienį suor
Koncerto, programoje dalyvauja 90 asmenų.
šeštadieniais išklausytų šv. Mi ganizuoti vyrų ir moterų chorai,
Visas pelnas skiriamas Vasario 16-tos gimnazijai.
šias. Ypatingai tam graži proga Kurie atliks menines programė
Koncertą globoja Toronto Lietuvių Caritas.
šeštadienių rytais, kada vyksta les metinių rekolekcijų pabaigoje
Įėjimas — laisvos aukos.
mai šeštadieninę mokyklą: prieš atskirose vyrų ir moterų agapėpainokas pilnai galėtų ir tėvai ir se. Jų branduolius sudaro para
mokiniai užsukti valandėlei į baž pijos choro vyrai ir moterys, su K. LIET. KAT.
PLB Valdybos
nyčią. Kanadiečių katalikų para stiprinti ir ne parapijos choro
KULTŪROS DRAUGIJOS
pirmininkas J. Matulionis ir Val
pijų tikinčiųjų bažnyčios lanky nariais. Kviečiame muzikalius pa- “Tėviškės žiburių” leidėjos, vi dybos iždininkas dr. J. Sungaila
mas gavėnioje turėtų mums būti rapijiečius-tes prie šių laikinų suotinis metinis narių susirinki vasario 20-21-d.d. lankėsi Clevegražiu pavyzdžiu.
gražiam tikslui suorgnizuotų cho mas šaukiamas šį šeštadienį, ko lande. Jiedu dalyvavo Vasario 16
— Kryžiaus Keliai, Viešpaties rų prisidėti. Iš viso bus tik 3 re vo 12 d., 3 vai. p.p. “T2” redak minėjime, kur J. Matulionis pa
atpirkimo kančios prisiminimui, peticijos: moterys renkasi kiek cijos patalpose.
sakė kalbą, o be to, turėjo posėdį
ėpVaikštomi penktadieniais 7.30 vieną sekmadienį tuoj po pasku Visi nariai prašomi laiku susi su JAV Bendruomenės Centro
vai. vak.
*
*
tinių Mišių, o vyrai — kiekvieną rinkti.
Valdyba.
Valdyba, kur; buvo aptarta visa
—r Lietuvių kapinių planai, pro sekmaidenį 3.30 vai. p.p. Repeti
eilė Mausimų ir aptartos abipusės
Prisikėlimo par. Katalikų
jektuoti archit. A. Šalkauskio, yra cijos tęsis maždaug po 1 vai. mu
problemos.
Vyrų Draugijos
užbaigti ir šią savaitę įteikiami zikos studijoje.
provincijos sveikatos ministerijai
— Iki metinių rekolekcijų visuotinis narių susirinkimas šau Krikščionių demokratų suva
patvirtinimui. Kovo mėnesį pasi- kiekvieną penktadienį, 7.30 vai" kiamas kovo 20 d. 5 v. p.p. muzi žiavimas šaukiamas gegužės mė
rjloŠiama' tolimesniems darbams vak. bažnyčioje vaikščiojami Kry kos studijoje. Susirinkimas pas
— nustatomos taisyklės kapinių žiaus Keliai. Kadangi Gavėnios kutinis prieš didesnius vyrų užsi nesio pabaigoję,Toronte.
praktiškam administravimui ir laikas yra skirtas Išganytojo kan mojimus, todėl visų dalyvavimas
Entuziaistingas minėjimas
pasiruošiama konkretiems dar čiai prisiminti, visus tikinčiuo būtinas. Be to, bus paįvairintas
Pr. sekmadienį Prisikėlimo sa
bams, kad per balandžio mėnesį sius maloniai kviečiame Kryžiaus programa bei kultūrine dalimi.
lėje
Toronto visuomenė turėjo
būtų žemė paruošta. Kapinių žc- Keliuose gausiai dalyvaut.
SLA metinis susirinkimas
progos pakilia nuotaika dalyvauti
mės"pąruošimo darbai bus vykdo — šį sekmadenį Pirmos Ko
įvyks
šį
sekmadienį,
kovo
13
d.,
šv.
Kazimiero minėjime, kurį glo
mi per kontraktorių.
munijos pamokos bus įprasta
— Šią savaitę parapijos kuni tvarka. Bet nei katechetinių, nei 2 vai. p.p. Lietuvių Namuose. Su bojo KLK Federacijos Toronto
gai vizituoja Swansea rajone: Eas- religinių pamokų gimnazistams sirinkimo metu bus pravesti rin skyrius, o rengė jaunimo klubas.
son, Huntington, Morningside, šį sekmadienį nebus. Kitą sek kimai į Pildomąją Tarybą. Visų Tai bene pirmas šv. Kazimiere
Lavinia, Mayfield ir kitas gatves, madienį visos pamokos bus regu narių dalyvavimas būtinas. V-ba. minėjimas ištisai rengtas vien
jaunimo, vadovaujant T. Pauliui,
prieš tai susiskambinus telefonu. liariai.
*
Muzikos
žinovai
tvirtina,
OFM, ir A. Žutautui. Minėjimas
.— Praėjusių metų darbo paja — Kitą savaitę bus lankomi pa
kad
J.
Sfiubiškienė
tvirtai
žen

buvo turiningas, įdomus, gyvas
mų (income tax) kvitai gerada rapijiečiai šiose gatvėse: Alcina
gianti
į
garsų
pasaulį.
Gyvenda
ir patrauklus. Salė buvo pilnutėlė
riams,- remiantiems parapiją, iš Ave., Ascot Ave., Atlas Ave.,
ma
Montrealyje
ji
mokėsi
daina

jaunimo
ir senimo.
duodami klebonijoje.
Brakondale Hill Rd., Burnfield
vimo
pas
sol.
E.
Kardelienę.
At

Minėjimas buvo pradėtas T.
— Per visą kovo mėnesį Kana Ave.j Concord Ave., Dartnell
vykusi
Torontan
ji
studijuoja
Pauliaus
perskaityta invOkacija.
dos Raudonasis Kryžius kviečia Ave., Davenport Rd., Ellsworth
pas
vieną
čionykščių
dainavimo
J. Žiūraitis iš Oakvillės, baigęs
gyventojus aukoti kraują pagel Ave., Essex St., Givins St., Grimmokytojų.
bėti nelaimės atvejais ligoniams. thOrpe Rd.. Harrison St.. Hector
humanitarini fakultetą Hamiltono
Pirmą "kartą didelio masto kon un-te, stilingai, trumpai apibūdi
Raudonojo Kryžiaus atsišaukimą Ave., Kenwood Ave., Osington
nuoširdžiai remia J.Em. Toronto Ave., Pinewood Ave., Somerset certe torontiečiai ją išgirs šį sek no šv. Kazimiero asmenį kaip mo
Kardinolas, kviesdamas katalikus Ave., Wychwood Ave. ir Yar madienį, kovo 13 d., Prisikėlimo ralinės pergalės pasiekusį kara
parapijos salėje.
laitį. Meninėj daly pasirodė visa
šioje srityje būti sąmoningais , ir mouth Rd.
eilė jaunų talentų. D. Skrinskaiaukoti kraują. Šį gražų žmoniš ■ — Planuojama parapijos me
Dėmesio jaunimui!
kumo darbą organizuoja parapi tines rekolekcijas užbaigti religi Norį dalyvauti sekančiame Jau tė pianu paskambinusi Chopin
ja, skatindama lietuvius sutin niu koncertu, kurio programą su nimo pasirodyme, kuris numato “Polonaise”, akomponavo sol. R.
kančius aukoti kraujo, užsiregist tiko išpildyti iš televizijos visiems mas tuoj po Velykų, maloniai Strimaičiui, mergaičių sekstetui,
ruoti klebonijoje arba sekmadie gerai žinomas “Rhapsody” vyrų prašomi susirišti su Algiu Žutau duetui ir kt. Daug katučių susi
laukė R. Strimaitis, solo padai
nį. po pamaldų par. salėje pas choras. Be to, programoje daly tu ar Tėvų Pauliu, OFM.
navęs itališką
anglišką dainą.
specialiai lauksiančius komite vautų vokalistai ir instrumenta
Mikliai,
nuotaikingai
pasirodė
to narius. Susidarius grupei, su listai solistai bei parapijos choras.
Aplankykime vaikų darželį
Raud. Kryžiumi bus susitarta dėl
i— Iš anksto pranešame, kad
Kovo 20 d., sekmadienį, ruo pianistės G. Rįnkūnaitė ir V. Sadienos, kada lietuviai, kaip atski kita sekmadienį, kovo 20 d., pa šiama vaikų darželio lankymo die kalaitė, p. Rautinš mokinės. R.
ra grupė' būtų priimta. Tuo būdu rapijos salėje vėlyvųjų 1.30 vai. na. Lankymo pradžia tuojau po Renkauskaitė maloniai nuteikė
būtų pasitarnauta ir žmonišku- Mišių nebus, nes bus daromas paskutinių pamaldų ir tęsis iki savo smuiku pagrojusi Elgar “Sa
lute d’Amour”. Gausiai plojo
mūi, o. taip pat gražiai užsireko pusmetinis salės grindų. perlaka- *7.30 vai. vak.
menduota šio krašto gyventojų vimas. • ■ ■
;
Svečiai galės apžiūrėti vaikų žiūrovai D. Skrinskaitės vad. mer
tarpe.
.?
i — Parapijos metinių rekolekci darbelių parodėlę, 2 ir 5 vai. bus gaičių sekstetui, darniai padaina
. — Šį. sekmadienį muz. St. Gai jų proga bus renkami drabužiai rodomi paveikslai ir filmas. Be vusiam Švedo “Kalvelį”. Dainavo:
levičiaus vadovaujamų vienetų Suvalkų trikampio lietuviams. Iš to, kiekvieną lankytoją lauks D. Augaitytė, A. Kuolaitė, V. Pusdidysis koncertas. Pagerbdami anksto. tikinčiuosius kviečiame staigmena. Bus ir kavutė su už vąškytė, M. Sinamavičįūtė, V. Si
manavičiūtė, S. Vėlyvytė. Visai
brangų Maestro už jojo nenuils dovanojamus drabužius išplauti, kandžiais.
naujas dalykas buvo kazimierinė
tamą darbą Toronto" liet, koloni išvalyti ir aptvarkyti. Jų siunti Visi kviečiami atsilankyti.
kun.
B. Pacevičiaus poezija “Pro
joje, savo gausiu atsilankymu pri mu rūpinsis KLK Moterų D-jos
MNP seserys.
amžių prizmę”, kurią jautriai ir
sidėkime prie šio koncerto pasi Prisikėlimo par. skyrius.
ryškiai deklamavo A. Bučinskaisekimo. Prie įėjimo surinktos au — Visus parapijiečius ir priePrisikėlimo par. tretininkai
kos skiriamos Vasario 16 gimnazi telius maloniai prašome nepa savo mėnesiniam susirinkime pra tė. Pirmą kartą scenoje pasirodė
jai paremti.
miršti, kad už 2 mėnesių bus Pri eitą sekmadienį, atjausdami šeš kun. B. Pacevičiaus berniukų cho
sikėlimo parapijos metinis baza- tadieninės mokyklos finansinius ras, pagiedojęs du gregorinės mu
Sol. V. žiemelytė
pereitą ketvirtadienį, kovo 3 d., ras. Laiko nėra labai daug — sunkumus ir įvertindami jos zikos kūrinius. Su akordeono mu
dainavo Masey Hali finaliniame reikia rimtai pagalvoti, ką baza- reikšmę, iš savo kuklių išteklių zika pasirodė V. Ruseckas, o A.
Avižius bene 9 m. pianistas, lai
rui paaukoti. Kviečiame visus į paskyrė $50 auką.
Kiwanis festivalio koncerte.
mėjęs
Kiwanis klubo varžybose
talką,
nes
nuo
jūsų
dosnumo
pri

šiame finaliniame koncerte
II vietą, paskambino du kūrinius.
Prisikėlimo parap. moterų
dainuoti iš 2700 varžovų buvo iš klausys bazaro pasisekimas.
Duetas
— R. Bilkytė ir J. čeponUžgavėnių balius
rinktos 2 geriausios dainininkės:
Vasario 27 d. įvyko tradicinis kaitė — gražiai.padainavo Andru
Silvia Serette gyvenanti Montre KLB Toronto apylinkės v-bos
pranešimas
KLK Moterų D-jos Prisikėlimo lio “Plaukia Nemunėlis” ir paga
alyje ir mūsų sol. V. žiemelytė.
42 Vasario šešioliktosios minė parapijos sk. Užgavėnių balius. liau V.’ Torūtos vad. tautinių šo
Kovo 4 d. "Toronto Daily Star
įdėjo solistės nuotrauką su gražiu jimo metu vokeliais buvo surink Artėjant baliaus dienai Toron kių grupė mikliai, energingai pa
tą ir jo apylinkes nusiaubė retai šoko Kepurinę ir Malūną. Prog
aprašymu. O taip pat solistė lai ta: Tautos Fondui:
mėjo R. I. Finlay Memorial pre 281 vardiniai aukotojai $515,55 pasitaikanti didelė pūga. Susisie ramos pranešėjomis buvo artistė
80 nevardiniai aukotojai 103,55 kimas tapo ypatingai sunkus. Ren Ž. Nalivaikaitė ir Ž. Šlekytė. Sce
miją $150.
gėjoms kilo rūpestis ar ateis sve nos apšvietimas J. Žadavičiaus.
Dr. J. Kaškelis Vasario 16 šven
$619,10 čiai, ar kepami blynai, dešros, ku Baigiamąjį žodį tarė T. Placidas,
tės proga per LNT Moterų Būrelį Nepriklausomybės Fondui:
gelis, žagarėliai ir kitų gėrybių KLK Fed. Toronto skyr. vardu
paaukojo Vasario 16 d. Gimnazi 73 vardiniai aukotojai 109,05 apstumas nenueis niekais? — Ne. padėkojęs programos dalyviams
jai Vokietijoje $30.
K.
39 nevardiniai auktojai 43,26 Niekas nenuėjo niekais, svečių ir svečiams.
Mann - Martel Ltd.
prisirinko, kaip visada, pilna sa Su minėjimų.. buvo sujungta
atidarė dvi naujas ultra moder
$152,31 lė, pilna kavinė, visi stalai ir sta jaunųjų dailininkų paroda, kurio
nias įstaigas Toronte. Pirmoji yra
Bendruomenei išlaidoms pa leliai buvo užimti, visų skanumy je dalyvavo: F. Dvilaitytė, D. Mei
prekybos centre Plaza prie Bath dengti 93 nevardiniai aukotojai nų pareikalavimas didelis ir įver lutė, L. Monstvilas, VI. Malkausurst - Willson gatvių. Jai vado suaukojo
'
$84,85 tinimas' puikus, šokėjų nuotaika kas. Neabejotinai stipriausia yra
vauja Nathan Green". Antra —
Išlaidų turėta
$287,79 buvo linksima ir smagi' Loterija Dvilaitytė, kurį; yra baigusi Onta
taip pat pavyko. Ponios V. Gav- rio College of Arts, studijavusi
1180 St. Clair West prie Duffe Trūkumą $202,94 padengė:
rin, vadovaujama Joseph TomoTautos Fondas
-$162,34 rienės loterijai keptą tortą lai Paryžiuje ir dabar dėstanti tapy
sicchio.
Nepriklausom. Fondas 40,60 mėjo A. Poškus ir džiaugėsi par bą Etobicoke. Jos paveikslas šv.
Abi jos yra moderniausiai
Visiems aukotojams ir prisidė- vešiąs jį, negalėjusiai j balių atei Kazimieras (žiūr. 5 psl.) yra origi
įrengtos nekilnojamo turto parda jusiems darbu prie minėjimo pa ti, žmonai. J. Puteris laimėjo bon- nalus ir išsiskiria iš visų mūsų
vimo - pirkimo įstaigos visoje rengimo ir išpildymo valdyba ką, K. Steponienė didžiulę šokola dailininkų pieštų šv. Kazimiero
do dėžę, o Iz. Gataveckas. žino paveikslų. Jame pagauta švento
Kanadoje, suprojektuotos Wins reiškia padėką.
mos maisto krautuvės savininkų jo idėja ir realizuota mistiškai
ton Design Associates Ltd.
KLB Toronto apyl. v-ba.
— Punkrio ir Krasausko — dova dramine išraiška. Kitų kūriniai
Firmą prasiplėšti įgalino, sa
ko p. Martel, daugelio metų pa Žurnalo ‘Moteris” sausio - ko notą įdomų fantą: ilgą dešrą su irgi rodo gerą pradžią ir reikia
tyrimas ir dabartinis prekybinis vo mėn. Nr. 1 (18) jau išėjo ir yra priedais: silkių bei ikrų stiklinė tikėtis, kad su laiku jų autoriai
pasirodys brandžiais kūriniais.
mis ir duonos kepalu.
ekspedijuojamas.
pasisekimas.
Pelno balius davė virš $300, iš
kurių $100 jau paskirtas velyki
niam* ligoniu lankymui.
Z.
PADĖKA

KONCERTĄ S’

Mano mamytei Sofijai Jonston-Jasutienei mirus, visiems
mus skausmo valandoje užjautusiems, už velionės vėlę už
prašiusiems šv. Mišias, aukojusiems gėles, lankiusiems lai
dojimo koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose bažnyčioje bei
palydėjusiems į amžiną poilsio vietą tariame nuoširdžiausią
padėką.
* 'r"

* ’

k

■

Ypatinga padėka Tėvams Pranciškonams už religini pa
tarnavimą bei mano tetai A. Lukienei ir jos vyrui Juozui už
taip nuoširdžią visokią pagalbą. Dievas tegul visiems atly
gina!
K
♦
Duktė Emilija su savo vyru Ted Szuba.
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KLB KRAŠTO VALDYBA . ,
kovo 3 d. svarstė šiuos klausimus:
1. Pirm. St. Kęsgailą pranešė,
kad KLB Kr. Valdybai papra
šius, BALFo atstovas Vokietijoje
p. Rugienius atsiklausė visų lie
tuvių anketos pagalba, kurie iš
Vokietijoje esamų lietuvių džio
vininkų norėtų išvykti į Kanadą.
BALFo atstovui atsiliepė 15 šei
mų bei pavienių asmenų. Sąrašai
atsiųsti. Įkandin šiom žiniom tą
pačią dieną per televiziją kalbė
jo gen. gub. P. Vanier, kuris pa
sakė, kad Kanada susirūpinusi
padėti daugiau išvietintiems as
menims; taipgi ir min. pirm. J.
Diefenbakeris pasisakė palankiai
šia pačia tema. KLB Kr. V-ba,
visa tai turėdama prieš akis, nu
tarė energingai tęsti rūpinimąsi
lietuvių džiovininkų atgabenimu
Kanadon. Tam tikslui išrinko im
tis iniciatyvos KLB Kr. V-bos šal
pos Fondo pirm. inž. L Mališką ir
vicepirm. advokatą J. Milerį, ko
optavus dar vieną ar daugiau na
rių pagalbon. Daromi tolimesni
žygiai atvežti į Kanadą iš Vokie
tijos visus pareiškusius norą'čia
atsikelti gyventi.
2. Kadangi šiemet sukanka 20
metų Lietuvos okupacijos, tai Kr.
V-ba nutarė siūlyti visoms KLB
apylinkėms ir visoms lietuvių or
ganizacijoms šiąs tragiškas su
kaktuves minėti drauge su baisio:
jo birželio minėjimu. Tuo reikalu
apylinkėms bus išsiuntinėtas raš3. šiemet liepos 15 d. sueina
550 metų nuo daug Lietuvai lė
musio didelio istorinio Žalgirio
mūšio, šis mūšis, kuris buvo lai
mėtas bendradarbiaujant dviem
lietuviams pusbroliams, Vytautui
ir Jogailai, drauge yra ir tauti
nės garbės vienas žymiausių fak
tų, — todėl nutarta kreiptis į KL
B-nės apylinkių valdybas ir visas
lietuvių "organizacijas su pasiū
lymu ir paraginimu šį istorinį
įvykį minėti ir tam'minėjimui pa
tarti panaudoti Tautos šventę —
rugsėjo 8 dieną.
4. Kultūros Fondo pirm. T. J.
Borevičius, SJ, pranešė, kad jau
apspręstos Kanados lietuvių Mo
kytojų dienos. Jos įvyks Montreajyje atvelykio šeštadienį ir sekmadienį. Jų tema: Dabarties jau
nimo mokymo ir auklėjimo meto
dika su krašto pažinimo pavyzdi
ne pamoka. Šios .temos vedėju
kviečiamas A. Rinkūnas.
5. Šalpos Fondo pirm. inž. I.
Mališka pranešė, kad ŠF visų pir
ma kreipėsi į visas B-nės apylįnKAS NORI didelės ramybės ir pigia
kaina buto (apstatyto ar neapstatyto)
2 kambarių ir virtuvės — šaldytuvas,
elektros krosnis, privati vonia; pra
šau skambinti RO. 9-5136.

REIKALINGAS

Važiavimo
Instruktorius
$100 savaitei
859 <College St., tel. LE. 2-5461
DRIVING SCHOOL WALDI

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londonu, Windsorq, Hamiltoną,
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST.
TEL. LE.4-1403
TORONTO

Nuolatinis >
nepilno laiko
(Part Time)

pristatymo darbas
šioje apylinkėje
Gerai įsikūrusi Kanados bendro
vė, vadovaujanti šioje srityje, sam
do ir apmoko vietos gyventojus
lengvam prekių pristatymui pagal
sudarytus pavienių pirkėjų sąra
šus šioje apylinkėje. Tai neturi
nieko bendro su pardavimu; paty
rimas nereikalaujamas.
Kandidatai turi būti patikimi,
blaivūs, teisingi, su gero vairuotojo
pažymėjimu, turėti tamsporto ga
limybes, t.y. automobili ar lengvą
sunkvežimį ir turėti $1.200 pinigais.
Sis darbas gali būti atliekamas
ir tų, kurie ir šiuo metu dirba
kitur.
Kreipkitės raštu į

Contract Division
1512 EGUNTON AVE. W.

TORONTO 10, ONTARIO

VACLOVAS VERIKAITIS
RO. 7-0Č74
WA. 4-8314

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF
CANADA
£

-•
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Didingai prasidėjo Didžiosios
Misijos. Mūsų Ganytojo Eminen
cijos Kardinolo Leger vadovybė
je, dalyvaujant masei tikinčiųjų
|vairit| tautybių, Montrealio Ma
rijos šventovėje, skambant visos
Montrealio diecezijos bažnyčių
varpams, pereitą šeštadienį. Be
siruošiant lietuvių parap. misi
joms, kas sekmadienį po Sumos
bus kalbama bendrai Didžiųjų
Misijų malda.
Kiekvieną penktadienį Gavė
nios metu AV bažnyčioje bus lai
komos šv. Mišios vakarais 8 vai.
Banko “Litas” mėnesinis valdy
bos posėdis įvyks šį sekmadienį,
kovo 12 d., 8.30 vai. ryto banko
patalpoje.

Iškilminga Juozapinių vakarie
nė, kurioje įvyks visų Juzių ir
Juozų ypatingas pagerbimas, yra
ruošiama kovo 19 d., lygiai šv.
Juozapo dieną. Sumanios šeimi
ninkės ruošia puikią ir gaivinan
čią vakarienę ir kviečia visus jau
dabar jon ruoštis.

kės anketa, kad galėtų apčiuopti,
kaip šalpos reikalai šiuo momen
tu stovi, kas padaryta ir kas da
roma. Ne visos apylinkės dar atsi
liepė i anketą, bet daugelis jau at
siuntė atsakymus, kurie . šalpos
Fondą verčia skubiai ir energin
gai veikli, nes šalpos reikalai ne
pakankamame stovyje. Pajudin
tas ir Vasario 16 gimnazijos rė
mimo būrelių reikalas. — ir čia
iškilo eilė klausimų, kurie reika
lingi greito sprendimo. Iš apylin
kių yra gauta nusiskundimų*.
6. Kadangi iš būv. Toronte Kr.
V-bos ligšiol negaunama kasos,
knygų, dokumentų ir t.t., tai Kr.
V-ba, * negalėdama toliau laukti,
nutarė pavesti iždininkui agr. Pr.
Rudinskui, tuojau. įsigyti naują
kasos knygą ir ją pradėti vesti,
o jeigu bus gauta senoji, viena ar
su dokumentais, ją laikyti kain
archyvinį dokumentą.. Šį klausi
mą referavo ižd. Pr. Rudinskas
ii' jo pranešimą papildė pirm. St.
Kęsgailą, paskaitęs tuo reikalu ir
susirašinėjimo ištraukas, rodan
čias, jog dabartinė Kr. Valdyba
dėjo daug pastangų, kad kasos
reikalai būtų tinkamai sutvarky
ti, ko, deja," ligšiol nepasisekė,
kaip sakyta, ne. dėl dabartinės
Kr. V-bos priežasties.
7. Apsvarstyti ir einamieji rei
kalai ir nutarta daryti konkrečių
žingsniu.
. KLBKVI.
’ >

i <

Montrealio prancūzų televizi
jos stotyje Birutė Vaitkūnaitė pa
kartotinai pasirodys kovo 24 d4.30 vai. p.p. Vėl matysime ją
keturiomis mokinėmis pasirodant
La Boite a suprise programoje. *
AV parapijos bažnyčioje vasa
rio mėn. buvo suaukota: pirmą
sekmadienį — $173,68; antroji
kolekta misijų seminarijoms —$105,42; antrą sekmadeinį
$129,45; v. trečią sekmadienį -g~
$145,40, antroji kolekta vargonų
fondui — $112,66; ketvirtą se£
madienį — $177,06; antroji ko
lekta bažnyčios kurui — $68,3^
Už a.a. Vlado Putvio vėlę buw
aukojama pereito sekmadienio
Suma. Pamaldomis pasirūpino
Montrealio šaulių kuopa.
Z
Augustino Ališausko brolis mf
rė Lietuvoje.
Montrealio mokyklų mokytojų
posėdis, Kultūros Fondo įgalioti?
nei Rimkevičienei. vadovaujant
svarstė busimojo Kanados Mokyj
tojų sūvažiavfmo Montrealyje stu
dijinę temą ir paruošė programą*
Birutė Vaitkūnaitė, choreogra
fė ir išraiškos šokio šokėja skai
tė paskaitą apie* išraiškos šokj ir
ritminę mankštą Montrealio'uni
versiteto meno popietėje kartu
su prancūzų kanadiečhį;daUės,
muzikos ir teatro atštovan^ Ji taip
pat buvo pakviesta ir; išpildė
dviejuose meno vakaruok prog
ramą, kuri buvo suruošta -Ecole
’es Beaux Arts Montrealyje.-^
Tiltų mokesčių rinkėjų mėSąžit
ningumas Montrealy paaiškėjo
įtaisius automatus prie Jacque
C-artier ir Victoria tiltų. Pajamos
sausio mėn. už Jacques tiltą, įtai
sius automatus, pakilo iki $206.
000; pernai, kai dar nebuvo,-au
tomatų, sausio mėn. naiamos te
buvo $130.000. Apskačiuojama,
kad tilto mokesčio rinkėjai kas
dien nusinešdavo po $50-$700.
Feder, policija veda .tardymą; ji
padarė kratas 35 buvusių rinkėjų
butuose ir paėmė rastas "apyskai
tas, bankų sąskaitas ir pąn., Tei
singumo min. Fulton pareiškė,
esą jiems būsianti keliamą byla.
Parlamento komisija, kuri buvo
besiruošianti pradėti tyrmūjimą,
nutarė palaukti kol policija baigs
savo tardymus.
' ..
. ..
INVESTAVIMUI
Lachinėje, kur yra geras nuomavimas,
12 apartamentų, 4 augštų po 4 atski
rus kambarius, nauji. Nuomininkai šil
do. Viso pajamų i metus ŠIO,500.00.
Grynais 529,000.0". - Kaina §72.000.00.
P. Adamonis District Estate Brokers.
VI. 2-8501, RA. 2-2472.
”

Solidarumo mokesti

Niujorkas. — , N.Y. ^uįięrna-

DĖMESIO! Pigiai parduodame įvai
torius Roėkefelleris' pasiūlė gy
rias grindims plyteles, geros kokybės KLB Krašto Valdybai šįmet įmo
nybos tarybai patvirtinti priėškėjo
šios
apylinkės:
•
dažus, sienoms popierį ir -kt. Telef.
33.60 atominių slėptuvių statybos pla
RO. 24931.
Lethbridge <

APSAUGA - GERBŪVIS
DRAUDIME

Automobilius laikyti gatvėse
netrukus greičiausia bus leista ir
Toronto miesto tose dalyse, kur
trūksta garažų. Viešųjų darbų ko
mitetas jau priėmė atitinkamą
nutarimą ir prašys provincijos
parlamentą tuose rajonuose pa
daryti tuo reikalu gyventojų atsiklausimą. Numatoma už teisę
gatvėje palikti mašiną per naktį
imti $4 mėnesinį mokestį. Be to,
kad abi gatvęs pusės galėtų būti
valomos, mašinų stovėjimo pusės
turės būti kaitaliojamos.

MONTREAL, Que. Į

ną.-Jas turėtų statytis namų savi
ninkai, o vyriausybė paremtų, ne
galinčius. Esą tai kainuotų 1.5
bilijono dol.
Otava. — Kanados bankuose
yra 11.000 sąskaitų bendroje su
moje $438 404. kurių savininkai
Viso $315,00 neatsišaukia jau nuo 1950 m.
Dauguma iu mažos, bet vra vie
Nuoširdus ačių.
Pr. Rudinskas, iždininkas. na $18.817; kita $12 475 Ir Lt

Sudbury *
R. Vabalis,
Pembroke
Rodney”
Hamilton
Montrealio

3,20
2.00
9,60
15.00
181,60
Seim prez 100,00
, i.,'
Quebec
„
'
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F nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną,
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuves

1212 Dundas St W.
TeL LE. 2-9547
J. BERŽINSKAS
Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS
savo kredito kooperatyve " L I T A $ ”
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
parapijos salėje. Banko kambaryje.
Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120.

Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

•

