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Jautos žadintojas
Nuo didžiojo tautos žadintojo dr. Jono Basanavičiaus mirties I 

šiemet vasario 16 d. sukako 30 metų.
Šio didžiojo tautos vyro vardas yra žinomas kiekvienam lie- Į 

tuviui. Žino jį kaip tautos patriarchą net kiekvienas mokinukas. 
Turbūt, nerasime net jų tarpe tokių, kurie neatpažintų jo at
vaizdo. Bet kuo gi Basanavičius yra didelis? Kuris gi jo nuopel- I 
nas iškėlė jį į tautos patriarchus, kuris žygis pateisina šį jo ti
tulą? Tai ne vienas žygis. Tai visas, jo gyvenimas. Nuo pat gimna- 
zistavimo laikų iki garbingos senatvės jis gyveno tautai, dirbo I 

’ tautai, rūpinosi jos reikalais. Visi tai matė, visi juto jo pranašumą, Į 
pripažino jo autoritetą ir visiems ateities amžiams paliko šitokį I 
jo vardą. - * I

Jei peržvelgsime Basanavičiaus mokslinį palikimą, ten ne- I 
daug ką rasime. Garsiosios jo teorijos lietuvius susiejančios su 
trakais ir frigais neatkreipė net amžininkų dėmesio ir mirė kartu Į 
su juo. Istorinės bei archeologinės jo studijos taip pat neprašoko I 
mėgėjiškumo lygio ir yra apgultos aiškių nuklydimų. Nenustojo I 
vertės tik tautosakiniai jo rinkiniai ir, žinoma, sukūrimas Vil
niuje Lietuvių Mokslo Draugijos su biblioteka ir muziejumi. Bet

- ne čia Basanavičiaus didybė.
Basanavičiaus didybė glūdi jo sukurtoje ir išplatintoje Lie- Į 

tuvos legendoje, be abejonės, iš dalies slypėjusioje jau ankstyves- | 
niųjų romantikų raštuose. Jis per “Aušrą“ paskelbė ir visą savo 
gyvenimą tautai skiepijo savigarbos jausmą, prikišamai nurodi- j 
nedarnas, kad lietuvių tauta nėra mažesnės vertės už kitas tautas, Į 
bet priešingai, kad ji daug pranašesnė. Lietuvių kalba, tauto- I 
saka ir Lietuvos praeitis buvo tie aruodai, iš kurių Basanavičius i ■ 
ir “Aušros” bendradarbiai sėmėsi argumentų savo tokioms te- Į 
zėms įrodyti. Tegul dabar lietuvių tauta pažeminta ir ujama, Į 
bet joje slypi didelės jėgos, kurias rodo visi jos dvasiniai lobiai.’I

'■ o ypač jos istorija. Dėlto ir “Aušros” Nr. 1 tituliniame lape buvo | 
įrašyti lotyniški Cicerono žodžiai: “Nepažįstą istorijos žmonės Į 
vaikais lieka”. Šitos idėjos paveiktas ir Kudirka Himne paskelbė: Į __ 
“Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia!”. I

Basanavičius šią idėją įtvirtino visoje galvojančioje lietuvių I 
tautos dalyje. Šia idėja buvo paremtas visas mūsų tautinis atgi- Į 
mimas. Dėl jos mes kurį laiką net buvome atsisakę didelio savo I 
tautos istorijos laikotarpio, kuriame nesugebėjome atsekti tau
tinės didybės bruožų. Džiaugiamės tik kunigaikščiais — kovų su Į ; sipn-At tav senate ir knn •

• kryžiuočiais laikais, iš kurių ir Basanavičius ir. kiti atgimimo lai- sas pasik;ietė Jet(UVOS ne- 
kotarpio patriotai eme pavyzdžius savo kuriamajam praeities I ° .,, ri"xat. 
lizdui išpuošti, LieŪrvbs Ifegėhdai išryškinti. Šioje legendoje^be I ;
abejonės, yra perdėjimų, tokiame praeities pavaizdaviipe^ra iš---1
kraipymų.. Tačiau joje slepiasi daug meilės savajai tautai ir ji Į dienos posėdžio pradžioje mal- 
mums sukūrė naująją Lietuvą. Ji neužmirština ir šiandien. Ba- I das. įnvokacijas. Senate maldą • 
sanavičiaus paliktas tautos meilės ugdymo būdas yra vertingas įskaitė kun. Valantiejus, Water- 1 
ir šiandien. Ir šiandien savąją jaunąją kartą geriausiai galėtume Į bury ilgametis klebonas. Jis 
lietuviškai auklėti tuo pačiu būdu — per Lietuvos legendą, visur | “Visagalis D’e^e.

A1F°’

DR. JONAS BASANAVIČIUS 
1851. XI. 23 — 1927. II. 16.

Protestuoja prieš 
balionus

Matyt, Čekoslovakijai neduo
da ramybės iš V. Vokietijos siun 
čiami balionai virš Čekoslova
kijos su propagandine literatū
ra. Jos atstovas pasiskundė civi
linės aviacijos sąjungos suvažia
vimui Montrealy. Esą JAV gru
pė “Free Europe” ir V. Vokieti
ja nepustojančios siųsti tokius 
balionus šnipinėjimo tikslu, nors 
praėjusiam suvažiavime JAV 
pažadėję šią veiklą sustabdyti. 
Girdi, jis tvirtinęs, kad paskuti
nis balionas buvęs pasiųstas 1956 
m. lapkričio 14 d. Tai esanti ne- 

, tiesa, nes 1957 m. iki vasario 12 
' id. buvę pastebėta ir numušta vi-

i sa eilė balionų. Jie esą pavojingi 
\ lėktuvams, ir todėl ei,vii. aviaci- 
i jos sąjunga turinti tai uždrausti.

Tai jau antras kartas, kad Če- 
kosloyakija protestuoja prieš ba
lionus, kurie pavojingi ne lėktų- j lėktuvui kurie Egipte "buvo su-j 
vams, o komunistinei vergijai, nokinti britu bombų. Visa tai 
Pernai ji tokį protestą pareiškė; rodo kad vakariečiu pajudėji- 

; Venecuelos sost. Caracas, kur mas yjd Rytuose susilaukė šio- 
į ivyko civil, aviacijos sąi. šuva-į kios tokios sėkmės.
šlavimas. Nauju pirm, išrinktas; ,
Argėntinos W. Binaghi, kuris Įklimpo Vid. Rytuose 
perims pareigas balandžio mėn. i 
iš amerikiečio dr. E. Warner.

Lietuviu Diena JAV
,tps

lietuviškai auklėti tuo pačiu būdu — per Lietuvos legendą, visur 
ir visaaa ją vaizduodami šviesiąja saulute ir mūsų pasididžia
vimu.

Didžiojo tautos vyro Jono Basanavičiaus gyvenimas įsidė
mėtinas likiminėm datom. Kažkaip pats likimas pastatydavo jį 
lietuvių tautos prieky kiekvienu svarbesniu momentu.

25 metus išgyvenęs užsieniuose, daugiausiai Bulgarijoje, kur 
1880 m. nuvyko tik ką mokslą Baigęs gydytojas, 1905 m. Basanavi
čius grįžo į Lietuvą tarytum specialiai tam, kad dalyvautų ir 
pirmininkautų Didžiajame Vilniaus Seime. 1917 m. Vilniaus 
konferencijos jis buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. Nors 
autoritetingiausia asmenybė Taryboje, jis tačiau nebuvo jos pir
mininkas. O visdėlto 1918 m. vasario 16 d. Tarybos posėdy jis 
pirmininkavo, jis surašė nepriklausomybės paskelbimo aktą ir 
pirmasis jį pasirašė. Mat, kaip tik prieš šitą posėdį dėl kilusių 

. nesutarimų V. Tarybos prezidiumas buvo atsistatydinęs ir Ba
sanavičius pirmininkavo posėdy kaip seniausias amžiumi. Vėliau 
buvo išrinktas prezidiuman vėl su tuo pačiu pirmininku A. Sme
tona. Jei ne toji prezidiumo krizė, mes turėtume nepriklausomy
bės aktą su pirmininko, prezidiumo ir Tarybos narių parašais, 
o turime su Tarybos narių parašais alfabeto tvarka. Ir vėl liki- 
minis sutapimas — Tarybos narių tarpe nebuvo pavardžių, pra- 
sįdedančių A raide ... kad pirmasis pasirašytų Basanavičius ...

Tautos žadintojas ir nepriklausomybės šauklys ir mirė vasa
rio 16 d.

KAS NAUJO KANADOJE?
200 milijonierių rankose esan-! Canada radaro tinklas, baigia- 

ti sutelkta krašto ūkinė jėga— mas įrengti pagal 55 paralelę, 
rašo ekon. ir politinių mokslų tinklas^finansuojamas Ka- 
prof. C. A. Ashley “Canadian 
Journal of Economics and Poli
tical Science” paskutniame nr. 
Pvz. jis nurodo, kad Bank of 
Montreal yra 30 direktorių, ku
rie direktoriauja 220 įvairių vie
tų kaip: CPR, International Ni- 

» ckel, Dominon Rubber Co., Bell 
Tel. The Royal Banke esą 25 di
rektoriai, kurie turi 240 direkto- 
rysčių įvairiose b-vėse: Cana
dian Breweries. Canada Cement, 
Imperial Oil, Imperial Tobacco 
ir kt. Can. Bank of Commerce 
22 direktoriai turi 225 direkto- 
rystes: Canada Packers, Trans 
Canada Pipe Lines, Dominon 
Stores. Bank of Nova Scotia 20 
direktorių turi 220 direktorys- 
čių: Brazilian Fraction, Canada 
General Electric ir kt. Taip pat 
esą su Imperial Bank of Canada 
ir Toronto • Dominion Bank.
Bankų direktoriai ypač dalyvau
ja pasitikėjimo b-vėse. Profeso
rius mini vpač multimilijonierių 
E. P. Taylor, Argus Corp, vado
vę. ši bendrovė savo Šerais esą 
kontroliuoja Massey - Harris - 
Ferguson, Canadian Breweries^ 
Dominion Stores, Dominion Tar, 
St. Lawrence Corp., B. C. Fo
rest ir galbūt Price Bros.

nados, o DEW — arktikoj — JA 
Valstybių.

Slapta narkotikų prekyba 1955 
-1956 m. buvo rekordinė, kaip 
matyti iš feder. policijoj prane
šimo, įteikto parlamentui; buvo 
suimta 512 asmenų, gi prieš me
tus tik 391. Cigarečių 
banda sumažėjusi 29*X, 
lio — padidėjusi: buvę 

'kuota transatl. laivuose 
lionų. Buvę bandymų 
įgabenti automobilių iš JAV; to
kių sugauta 10, kurių vertė — 
$45.000. Jaunų nusikaltėlių skai
čius sumažėjęs: buvę 3.513 nusi
kaltėlių, t.y. 44 mažiau nei me
tais prieš tai. Nusikaltimai jau
nimo tarpe esą didėja B. Kolum
bijoj ir Newfoundlande.

kontra- 
alkoho- 
konfis- 

550 ga- 
slaptai

210 milijonų doi. atsiėjo Mid.-1

Savaitės įvykiai
Vakariečių. - sovietų pozicijos Vid. Rytuose tebesipina. Kai ang

lai su prancūzais iš Suezo pasitraukė, sovietai ėmė rodytis didžiau
siais geradariais, -nors už viso to aiškiai slepiasi sovietinis kolo- 
nizmas. Stipriausia jų atrama pasirodė esąs Nasserio Egiptas ir 
Syrija. Dar ir'dabar sovietai į šiuos kraštus tebesiunčia savo gink
lus ir įvairiusį specialistus. Suskato veikti ir vakariečiai. Anglai su 
prancūzais, kurie.ligšiol buvo tų sričių tvarkdariai, turėjo nuo šia 

’ vaidmens atsisakyti. Jų vieton atėjo JAV. Jos pasirūpino pirmiau
sia apraminti sukiršintus arabus ir atitraukė juos nuo sovietų 
tinklo. Karaliaus Saud vizitas*----------------------------------------
Vašingtone gerokai sumažino 
Nasserio autoritetą arabų kraš
tuose. Prie to prisidėjo Irako ir 
Libano kraštų atst. vizitai JA 
V-bėse. Jordano nacionalistinė 
vyriausybė, 'karaliaus Hussein 
perspėta dėĮ krašte besiplečian
čio kemuniriho pavojaus, irgi 
neteko dalies, pasitikėjimo. Tarp 
Egipto ir Syrijos irgi yra nesu
tikimo ženklų — pvz. syriečiai 
reikalauja kompensacijos už 20

Mažiau sėkmingi pasirodė va
kariečiai Izraelio - Egipto ginče. 
Britai su prancūzais remia Izra
elį. o JAV daugiau paiso arabų 
bloko. JAV-bėms rūpi pirmiau
sia nuraminti arabus ir tuo su

laikyti nuo svirimo sovietų pu
sėn. Jos reikalauja Izraelį pir- . . ... •. . . 1 . •malusia atitraukti savo kariuo
menę iš Akyabos ir Gazos sri
čių. Jei ne — JAV balsuosią už 

;^mtas^reip1^ įtakinguo^S' 
Amerikos žydus, kad šie paveik
tų Izraelio vyriausybę ta link
me. Pastaroji gi tvirtai laikosi 
savo reikalavimų — laiduoti 
laisvą laivininkystę Akvabos 

;r s-rj«umą Gazos srity- 
žinti teiką ir laisve, kuną’jos gečai,' kad kad ši nebūtu- pul-
• - ■ ir kurios valsivbiu pacientuose būtų dmejimams pnes Izraeli. Asu

v v 4 mc _ AtriLrrc Izracin Qtctfivoi cf-ro-panasiai padaryta.
Lietuviai Amerikoj

Kasa J. M. ŠIUGŽDA

čikėgos’ taalda, kurioje jis pasa
kė: “... pagelbėk, Viešpatie, 
jiems (kongresmanams) ištiesti 
mielaširdingą ranką tūtoms, ku
rios nežino Tavo taikos, kurių 
žmonės yra laikomi vergijos re- 

;■%<.. -2: joms sugrą-

i bartinių kovų ir pastangų už 
Lietuvos' išlaisvinimą. Mes įsiti-

‘ k>^ ->p^agie. tokie ne-

Žinome, kad kalbomis savo 
tautos neišlaisvinsime, bet juk 
viskas prasideda nuo “žodžio”. 
Pirma gimsta mintis, paskui se
ka veiksmas. ALTO ir jos direk
torės p-lės M. Kižvtės padaryta 

! :iau<>. kad šitokios kalbos yra.teisybės ir malonės Viešpatie, 
pažvelk į mus, čia susirinku-, ., . ,
sius švęsti Lietuvos Nepriklau- ‘ pries Į/ metų,, 
somybės dienos, mūsų tėvų že- šiandien kenčia agoniją ir tero- 
m ės ’’Pirmasis iš senatorių kalbė-' ^jo negailestingose rankose, ir; 
• t\t r> + n “ r • i kurie siekia ir visa pasauli pa-;^
jo Mr. Purtei!: ...Lietuva pir-, ti... mes nužemintai mab Į prasčiau, kaip ir kitais metais, 
moji sovietų agresijos auka — ■ dsuiame Tave; mūsu Tėve pa.! Aukų laisvinimo reikalams su- 
nera nei nukariauta, nei pasida
vusi. Jos dvasia, deganti laisve, 
šviečia iš už geležinės uždan
gos tamsumų. J __ - -------- J
tantis herojizmas ją iškėlė iš pa
vergimo ir skurdo praeity. Jos 
gilus sūnų ir dukterų religins 
pasišventimas ją įgalins atsispir
ti sovietų prispaudėjo demoniš
kai tiranijai. Mes esame liudi
ninkai, kad Lietuvoje garbinga 
laisvvės kova yra gyva vyrų ir 
moterų širdyse jėgas persverian- 
čios nelygybės akivaizdoje. Mes 
Amerikoje ir visame laisvame 
pasaulyje privalome pagelbėti 
šiai tautai išsilaikyti 'šiose ban
dymų ir suspaudimo dienose. 
Mes privalome patikinti juos, 
kad mes esame giliai ir nuolat 
įsitikinę, jog jie bus sugrąžin
ti į teisingą kelią kaip laisvi i 
žmonės. Lietuviai yra visų lais
vų žmonių širdyse ir mintyse 
turi ir dabar garbingą vietą...

Į ra, būdamos bedieviško *paver-

c j kurie siekia ir visą pasaulį pa- : Vasario 16 šiemet paminėjo ne- 
r i vergti... mes .nužemintai mal- • prasčiau, kaip ir kitais metais. 
~ ; daujame Tave, mūsų Tėve, pa- : Aukų laisvinimo reikalams su- 

laimink mus šios Lietuvos N e- i rinkta gal daugiau, nors žino- 
priklausomybės sukakties pro-;ma, kad buvo vietų, kur tauti- 

geiezines uzaan j laisvė vra panaikinta i ninkai rengė minėjimus atski-
Jos nenutruks- i ^rutaijos jėgos’’. ra^ įtakos į bendrą lietuvių vi-

ma ... Lenkų ir vengrų tautos 
sudrebino laisvąjį pasaulį iš le 
targo miego... Lietuvoj veikia 
tos pačios jėgos... aš šiandien 
negaliu jums pasakyti kada tai 
iv’vks ir kokiomis aplinkybė
mis. bet aš neturiu mažiausios 

Ul-aniįus. reikalingas atomi- abejonės dėl Lietuvos laisvės .. 
nes energijos gamybai, vyriau- visa lietuviu tautos istorija liu- 
sybės pavedimu bus parduoda- diia ši faktą; pats tautos cha.- 
mas per Eldorado Mining and rakteris užtikrina, kad tai įvyks. 
Refining Limited draugingoms kaip po nakties seka diena... 
valstybėms. Iki šiol uranijus bu-įdirbkime kiečiau tai dienai, kad 
vo parduodamas tiktai JAV ka- Lietuva vėl galėtų būti laisva, 
rinei camybai. Pasak min. HoJ suvereni ir nepriklausoma vals- 
we. Kanadoje esančios didelės lybė”.
uranijaus atsargos. Kalbėjo dar eilė kitų senato-

Mr. Feighan: “Liteuva yra užsi- į 
tarnavusi daug geresnio likimo, 
nei kaikurie planuotojai iš vy
riausybės jai yra numatę. Ji už
sitarnavo ir turi gauti nemažiau 

' kaip pilną laisvę ir absoliučią 
valstybinę nepriklausomybę”.

Mr. Madden: “Nei viena kita 
tauta pasaulyje, didelė ar maža, 
nepademonstravo geresnio suge
bėjimo tvarkytis ir progresuoti 
kaip Lietuva per jos nepriklau
somų 20 metų ... mes neprivalo
me nei trauktis, nei pasiduo
ti...”

Kongreso daugumos (demok- 
, ratų) vadas Mr. McCormack 
’gana ilgoje kalboje palietė daug 

VUAš“ dliaugiuost “Pone^Pirmi-1 dalykų? Jis tvirtai “tiki kad ko 
ninke, prisidėdamas prie mano mumzmo grandines greitu laiku 
garbaus bičiulio, atstovo iš Con-!bus sutraukytos ir Lietuva at- 
neetieut - Mr. Bush - pasiū-Į f?aus savo nepriklausomybę ... 
lymo, kad Prezidentas paskelb-;kova. laisvę ema Europoj..: 
tų Vasario 16 d. kiekvienais me- i žvelgia i Ameriką, kaip n 
tais Lietuvos Nepriklausomybės ! k?^os PaverSĮos tautos... sian- 
Diena” d,en mes atiduodame pagarbą

__ drąsiai lietuviu tautaii, jungia-Mr. Douglas žinomas is seno rnės Ameri£os ir viso pasau. 
savo palankumu Lietuvai ir,io lie1uviais viidamiesi, kad 
daug gelbėjęs įvairiomis progo-' f drasi tauU it bus jaisva » 
mis m savo rezoliucijomis pa- Mr McDonough: »AŠ turiu di. 
reiske. . . . Lietuvių tauta grei ide]jo patyrimo iš susitikimų su 
bus vėl laisva ir nepriklauso- j ]jetuvjajs mano apygardoj. Aš

Jeigu liberalų partija ir vėl 
(Nukelto į 6 psl) '

Kalbėjo dar eilė kitų senato
rių (žiūr. 3 nsl.).

Kongresas posėdį pradėjo va
sario 14 d. kun. Ciniko, MIC. iš

jos - Afrikos kraštų atstovai gra
sina sankcijomis ir reikalauja 
JT pilnaties posėdžio, kuris jau 
keletą kartų buvo atidėtas. Mat, 
tarp JAV ir Izraelio tebeina de
rybos, o Kanados užs. r. min. 
Pearson dtauge su vakariečių 
grupe rengia rezoliuciją, įparei
gojančią Izraelį atitraukti savo 
kariuomenę iš visos Egipto teri- 

; ir pažadančią saugumą 
Gen. sekret. Ham-

Pirma diena kalbėjo 53 kon-lsuo™ne nepadarė I^iskyrė, ir j tori jos . “ •..'V
<yre<5o nariai Pirmasis kalbėio ^asi l^° vięni. Juokingiausiai į Izraeliui. C_... --------

— - - ’ - - - j atsitiko Niujorke. Į tautininkų marskjold pranešė Egiptas, su

randu, kad jie yra inteligentin
gi, gabūs, laisvę myli, sąžinin
gi... man atrodo, kad mes pri
valėtume eiti per Jungtines 
Tautas, kaip tos organizacijos 
vienas iš stipriausių narių ir pa- 
-eiknlauti. kad Lietuva. Latvi
ja. Estija ir kitos tautos būtu at
stovaujamos Jungtinėse Tauto
se ...”.

Visu neišvardinsi trumname 
-traipsnvje. Mums, ypač tiems, 
kurie šiandien ranka moia j Lie 
tuvos reikalus, kurie skubiai no
ri užmiršti savo tautybę, ku
riems Ivg ir rėdą net prisipažin 
ti lietuviu, būtų labai naudinga 
oasiskaitvti š’u valstvbės vyrų 
nuomones dėl lietuvių tautos, 
dėl Lietuvos valstybės, dėl da-

minėjimą atsilankė apie 60 žmo
nių. Kalbą sakė ir konsulas Bud
rys. Į minėjimą atsilankė ir vie
tos komunistų lyderis “draugas” 
Mizara, užsimokėjęs už įėjimą 
$1 ir paaukojęs tautininkų Ne
priklausomybės fondui 25 et. 
Žmonės spėlioja, kas atsitiko?

Maskva.—Chruščiovas pareiš
kė, kad Sov. Sąjunga atitrauktų 
savo kariuomenę iš satelit. kraš-

tinkąs su pasiūlymu, kad Izrae
lio užimtas sritis perimtų JT ka
riuomenė. Izraelis tuo nėra pa
tenkintas, nes' Nasserio įsakymu 
JT kariuomenė gali būti iš
kraustyta kiekvienu momentu, 
ir pateikė savo pasiūlymus JAV. 
Arabų gi vadai susirinko Kaire 
pasitarti dėl tolimesnių žygių.

Junut. Tautos tebevargsta su 
Kašmiro ir Kipro bylomis. Šau

tų, jei JAV atitrauktų savąją iš gurno Taryba svarstė rezoliuciją 
visų užsienio kraštų ir likviduo- pasiusti JT kariuomenę Kašmi- 
tų karines bazes. 'Iro sritin, bet sovietų veto suro sritin, bet sovietų veto su-

kliudė. Buvo nuspręsta pasiųsti 
Saug, Tarybos pirm .švedą G. 
Jarring Indijon ir Pakistanan 
pabandyti sutaikyti. Kipro klau
sime britai rrmda daug paramos 
ir manoma, kad rezoliucija bus 
labai šveni — kviečianti abi šalis 
susitarti.

Ispanijoj gen. Franco sudarė 
naują vyriausybę; kurioje suma
žino falangistų įtaką. Jos užda
vinys būsiąs masių socialinės 
gerovės kėlimas.

Boikotuoja Lenkiją
Kremlius, reikšdamas nepasi

tenkinimą Gomulkos politika, 
ėmė boikotuoti Lenkijos ūkį. Jis 
netik neduoda ūkinės pagalbos, 
bet dargi nutraukė visą eilę už
sakymų Lenkijos įmonėms. Len
kų valdantieji komunistai betgi 
kol kas nenugąstauja, nes tikisi 
pagalbos iš Vakarų, be to, vi
sas kraštas suskato dirbti. Atlei
dus varžtus, atsirado privačios 
krautuvės, restoranai, kavinės ir 
visa eilė mažų įmonių. Vyriau
sybė duoda jiems paskolas ir at
leidžia nuo mokesčių. dvejus

priešinga Lenino taktikai. An
tai 1921 m. Leninas toleravo 'pri
vatines įmonės, o dabar ir Ki
nijos Maotsetungas daro tą pa
tį. Tiktai Stalinas jas buvo visai 
panaikinęs. Lenkai tuo remiasi 
ir “Pravc’os" kritikes perdaug 
nepaiso. Sovietų karininkų be
veik nebeliko: su Rokosovskiu 
buvo išprašyta 50 augšt. karinin
kų, o dabar išvyko paskutinis to
kio rango karininkas-—gen. Įeit. 
J. Bordzilowski, buvęs štabo 
virš, ir kr. apsaugos viceminis- . 
teriu.

Kremlius gerokai apkarpė ža
dėtą paramą ir Jugoslavijai, ku
rią bando paspausti ūkiškai.

Žingsnis vienybėn
Prie Europos ūkinės vienybės, 

išplaukusios iš pagarsėjusio 
Schumano plano, prisidėjo dar 
11 Europos kraštų, išskyrus Is
paniją ir Suomiją. Paryžiuje bu
vo aptarti pagrindai ir kovo 
mėn. Romoje numatyta pasira- 
švti ūkinės vienybės sutartis. 
Branduolį sudaro šeši kraštai — 
Prancūzija, V. Vokietija, Belgi
ja, Olandija, Italija, Liuksem
burgas. Visuose kraštuose nu
matoma įvesti laisva prekyba — 
be muitų ir kitų suvaržymų. 
Tai bus jau antras žingsnis į Eu
ropos vienybę. , ,

Pasakoja atvykę^ iš Lietuvos
Pastaruoju laiku iš Lietuvos noma, už tai įkliūna, po vieną 

atvyko naujų tautiečių. Mūsų j vis pranyksta; verčia populia- 
bendradarbis turėjo progos su 
jais pasikalbėti. Jie, pasirodo, nė 
ra linkę daug pasakoti apie gy
venimą Lietuvoj: “Juk jūs ži
not — žmonės vargsta ir tiek”. 
Iš to, ką jie pjapasakojo, maty
ti, kad masinių išvežimų tuo tar
pu nėra; išvežami betgi tie, ku
rie nusikalsta komunistinei val
džiai. Kelionėj vienas iš jų buvo 
pasiėmęs įvairių nuotraukų ir 
žurnalų, bet Maskvoje dalis jų 
buvę atimta. Okupuot. Lietuvoj 
akademinio jaunimo 'dauguma 
priklauso komjaunuoliams, nes- 
juk esą reikia gyventi. 20% stu
dentu negauna stipendijų — tai 
daugiausia kolūkiečių vaikai. 
Šie kartais griebiasi ir tokių 
gudrybių: Tyčia eina į bažnyčią 
Kai komunistai paklausia kodėl, 
atsako, girdi, ten duoda lėšų. 
Tuo būdu jie priverčią komu
nistus duoti stinendriu.

Stipendija 250 rublių mėn., 
oietūs 3 rb.. sviesto kg. 30 rb.. 
batai 300 rb. Leidžiami laikraš
tukai. kuriuose visai atvirai pa
sisakoma. Studentija laikosi 
tvirtai ir visokiais būdais reiš
kia savo nepasitenkinimą .Ži-‘

rius studentus šnipinėti savo 
draugus, net nustato laiką, per 
kuri turi surasti sau auką. Vie- 
šesnis pasipriešinimas Vilniuje 
prasidėjo po Kučingio sugrįži
mo. Per Vėlines buvo susirinkę 
Rasų kapinėse ir ten giedojo 
draudžiamas giesmes ir dainas; 
buvo suimta 12 studentų. Kau
ne ped. instituto stud. Virbalius. 
nusivedė visą gimnazistų klasę j 
kapines. Už tai buvo suimtas ir 
gavo penkis metus, jis visai ne 
sigynė.

Profesoriai dabar turi mokėti 
lietuvių kalbą. Studentai boi
kotuoja rusų kalbos pamokas; 
marksizmui skiriama 6 vai. sa
vaitėje. Lietuviai susirūpinę, 
kad gimnazistai, baigę gimnazi
jas geriau moka rusiškai, negu 
lietuviškai. Gatvėj, nors Vilniu- 
:e apie pusė gyventojų — rusai, 
studentai vartoja lietuvių kalbą. 
Apskaitai, j rusus žiūrima su pa 
šaipa. Klausosi Amerikos Balso 
ir nusivvlę Vakarais; sukiltų 
kaip ir Vengrijoje, jei' žinotų, 
kad gautu pagalbos iš Vakarų. 
Geriausiai girdimas AB 6 vai. 
ryto. Vilniuje milicija moka lie-

tuviškai — tai daugiausia iš ka
riuomenės paleisti atsarginiai.

Plačiai žinomas toks anekdo
tas:

Nueina 'moteris pas gydytoją 
ir klausia:

— Kas aš esu?
— Nesuprantu, — sako gydy

tojas.
— Atsikeliu iš ryto susivėlus, 

kaip varna. Vyras pasižiūri ir 
sako “Sena”. Nueinu į darbą dir
bu, kaip arklys. Einu namo iš 
darbo pavargus kaip višta. Už
tinku eilę, lendu priekin, o kiti 
rėkia: kiaulė. Atsistoju- į eilę. 
Stoviu, stoviu ir nieko negavus 
einu namo, kaip asilas. Galų ga
le pasakykit, kas aš esu?

— Tu esi tarybinė moteris, — 
atsako gydytojas. • .

Apskritai, susidaro įspūdis, 
kad jaunimas nėra palūžęs, tik 
gal kiek prisitaikąs prie sąlygų.

Lietuvoje eilė studentų labai 
norėtų užmegzti ryši su užsieny
je gyvenančiais studentais. Toks 
ryšys esąs užmagztas su Prancū
zijos studentais, bet neviską 
gauna, jei rašoma per universi
tetą; norėtų susirašinėti priva
čiai. , Kor.
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Vasario 16 minint
PROF. S. KAIRIO KALBA VASARIO 16 MINĖJIME TORONTE

PAVASARIO BELAUKIANTDažnai sapnuoju pavasarį tė-Į Kaip norėtųsi tikėti Preziden- škės laukuose — pilną saulės, to žodžiais. Aš tik bijau, kadviškės laukuose džiaugsmo ir jaunystės. Matau motiną ateinančią su pusryčiais į lauką. Sustabdau bėrius, sėdu ant žagrės, pasiimu purios žemės saują ir kartoju: tu mūsų didžiausias turtas. Lašas prakaito, sauja trąšų ir auksinių grūdų, ir tu duodi derlių, kuris kartų kartas išpenėjo.Likau klajūnu. Kraujo ir prakaito lašais nužymėjau svetimus kraštus. Mačiau šalis, kuriose kiekviena žemės pėda bran gi ir puoselėjama. Gyvenau ir gyvenu kraštuose, kur tušti plotai derlingiausios žemės. Čia kasyklų ir fabrikų tvaikas. Auksinis doleris yra dievas. Jo neturėsi — šliaužosi kirminu, visų nemėgiamu ir ujamu. Doleris yra išmintis, vadovas ir širdis. Doleriu atžymėta tavo vizitinė kortelė, kurios vietoje — banko knygutė. Pardaviau komisijoms savo raumenis, kurie juos pirkliškai ištikrino. Čia ne širdis, žmoniškumas vadovauja, bet biznis. Mačiau luošuosius, kurie prieš p.p. konsulus rodė net akrobatiką ir raumenų jėgą. Pirkite ir mus! Jų daug ten liko. Mes bėgome nuo siaubo. Bėgome ieškoti žmogaus. Agoniškose kančios valandose kiekviena pagalba nepamirštama.Skaičiau Chruščiovo kalbą. Įdomi. Tragikomiška. Nagaika slydo iš nagų. Vergai pradėjo kelti galvas! Atgal Staliną ant paminklo! Mes jo mokiniai. Nesvarbu, kad mes jį negyvą kūrėme. Bet jo nutiestais kaukuo- lių plentais galima lengvai “valdyti” vergus.Girdėjau prez. Eisenhowerio kalbą. Puiki. Gera. Aiški linija.

prie jo stalo nesėdėtų patarėjai, rusų “tautų” žinovai, a la Kennan. Tautos išsivaduos pačios! Esu liudininkas lietuvių tautos tragedijos. 1941 m. sukilimas, 1944 — 195? partizanavimas. Mes ėjome prieš priešo tankus su lengvaisiais pėstininkų ginklais. Laisvės ištroškusi širdis taip pat nustoja plakusi. Čia ne kowboju filmas. Mirusieji nekyla iš kapų. Nuogomis rankomis žarijų nežarstoma. Tik 3 milijonų Lietuvos valstybė neteko per okupaciją apie 600.000. Jų kraujas šaukia mus. Bet ar tai nėra kova Don Kichoto su vėjo malūnais? Lenkiu galvą prieš Jus — didvyriai- Lenkiu galvą prieš Berlyno, Vorkutos, Poznanės ir Vengrijos aukas. Gana. Per daug kraujo. Per daug aukų. Vakarai žino seniai. Nereikia skerdynių. Lemiančiu momentu kraujo lašas bus reikalingas. Užtenka au- ku įtikinti N. Pasaulį, kas yra bolševikai. Juk aukų milijonai. Duokit dolerius Tito (kuris jų nebenori) ir jo naujam partneriui Gomulkai.Pavasario laukia pavergtos tautos. Vakarų pirmas šūvis —- ženklas pavasario pradžiai. Užtenka propagandos pavergtiems. Reikia konkrečių žygių ,o ne paskutinių kraujo lašų didvyrių.Laukiam pavasario!
R. Medelis.

Gana stabdyti komunizmas. Jo — kelias atgal. Sutartys turi būti vykdomos. Jungtinių Tautų sprendimas turi būti nelaužo- msa. Bilijonai dolerių išmetami

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.Visi elektros darbai atliekami _ greitai ir prieinamomis kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

Vasario 16 Diena — mūsų tautos pasiryžimu atnaujinimo iiena. Tai pati iškilmingiausia diena tautai, kuri šimtmečius kovojo už savo teisę gyventi ir turėti šios gražios žemės paviršiuje gyvybės ir kultūros židinį — savo Tėvynę.Ta kova, tai pritildama, tai vėl įsiliepsnodama; tęsiasi iki mūsų dienų, ir mes esame pačio tragiškiausio tos kovos momento gyvieji liudininkai.Šiandien lietuviai, kur jie bebūtų, okupuotoje Tėvynėje, Sibire ar laisvuose kraštuose, jungiasi vienon širdžių grandinėn, galvas lenkdami savo didvyriams ,kurie kovojo, kentėjo ir mirė, kad kiti laisve džiaugtųsi ...Šiandien, . Vasario čiant, visa Tauta yra vyje.Tėvynėje lietuvis, džiojamas briedis, visdėlto pajėgia vykdyti visose srityse pasipriešinimą okupantui ir laukia lemiamos valandos. Mes, užsieniuose, kuriems likimas laisvo gvvenimo sąlygas, kovojame dviejuose lakuose: politiniame ir kultūriniame.Pelitinėje plotmėje stengiamės, kad Lietuvos reikalai nebūtų užmiršti pasaulinuose forumuose, plėsdami propagandą į plačius sluogsnius tų tautų, kurių kraštuose radome sau pastogę.Kultūriniuose laukuose stengiamės,. pagal esančias sąlygas, kurti vertybes ir vedame kovą už mūsų, kaip lietuvių, tautinės sąmonės išlaikymą aplinkoje, kuri, nežiūrint gražių žodžių, stengiasi mus įliedinti vietinėn, saven kultūron.Šios dienos proga, manau, yra tinkama pareiškti keletą principinių minčių mūsų jaunimo auklei imo reikalais. - -Kokį kitą didesni turtą turime mes šiandien, jei ne mūsų vaikus, jaunimą? Koks kitas didesnis mūsų rūpestis galėtų būti negu to jaunimo išauklėjimas principiniais sąmoningais lietuviais — pilnutiniais žmonėmis?Už lietuviškos sąmonės išlaikymą jaunojoje kartoje atsakingos mūsų šeimos, mūsų religinės bendruomenės, lietuviškos mo-

16 šven- karo sto-kaip me-
skyrė

skursta vos galus su galais be- suvesdami. Trūksta bendradar- >ių, trūksta skaitytojų, trūksta lėšų gražesniam, jaunimą labiau patraukiančiam, laikraščių api- javydalinimui. Savojo, lietuviško žodžio jaunieji skaitytojai irpsta ir, reikia manyti, kad neužilgo tas skaudžiai atsilieps ir į mūsų suaugusiųjų spaudą.Pagalba turėtų ateiti iš visuomenės, iš įvairių fondų, kurių viena iš paskirčių juk ir turėtų būti tautinės sąmonės išlaikymas jaunime, šiuo atveju ir jer savąją spaudą.Pagalba turėtų ateiti iš mūsų rašytojų ir dailininkų, kurių tai ka duotų pajusti leidėjams ir redaktoriams, kad jie nėra palikti vieni.Pilnutinio žmogaus auklėjimas turėtų būti remiamas įkvėpimu jaunuosiuose visuomet vadovautis krikščionybės princi- oais, kreipiant dėmesį į augš- tąsias vertybes; ugdymu kilnaus, garbingo charakterio, kas žmogaus laimei yra daug svarbiau už turtus ir titulus.Šiandien, mūsų jaunimas plaukia pro dideles uolas. Tai — mus supanti materialistinė aplinka, jokių autoritetų, tiesiog nihilistinis, nepripažinimas, kriminalistinė, stipraus sadizmo atspalvio, geltonoji spauda, pakrikusios šeimos ir iš jų dažnai išplaukiantieji jaunuolių nusikaltimai, tuščias dykinėjimas, alkoholizmas ir narkotikų naudojimas, seksualinis palaidumas.Kas kitas padės mums, tėv- vams, sėkmingai išvairuoti savo vaikų laivelį pro šias uolas, jei ne dvasiniai krikščionybės principai, kuriais savo gyvenimą tvarkė ir grindė mūsų tėvai; kuriais ir mes, pagal paveldėtą tradiciją ir įsitikinimą, tvarkome savo šeimų gyvenimą? Kur kitur ras jaunuoliai jėgos ir atramos, jei ne nuoširdžiame ir gy
vame savo religijos praktikavime, pamokslo nuo kalno dėsnių taikyme savo kasdieniniame gyvenime.Auklėjimo organizacijos čia minima prasme ateina šeimai ir Bažnyčiai pagalbon organizuodamos kultūringą saviveiklą, skatindamos saviauklą, ugdydamas riterišką,’ tiesų, skaistų, su

Tikrasis intelektualas Vakarų pasaulio supratimu privalo turėti platų akiratį, gilių profesinių - žinių, turi būti garbinga, šviečiančia asmenybe. Be šių savumų šviesuolis gali virsti visuomenės kenkėju.Iš tų, kurie pasiryžta ieškoti tiesos, kad ją vėliau perduotų kitiems, visuomenė turi laukti ir gilaus tai tiesai pasišventimo.Bet pasišventimas tiesos ieškojimui yra neįmanomas be nusižeminimo. • Puikybės pagunda paprastai veikia i talentingiuo- sius. Ir tai yra didelė kliūtis tiesos ieškojimo kelyje, nes tik nusižeminęs žmogus žino kaip pakilti virš prietarų ir smulkaus masto teorijų.Toks intelektualinis nusižeminimas atveria individui kelius į gilią tiesos meilę. Senaisiais amžiais intelektualiniai tautų vadai būdavo vadinami ne “daug žinančiais žmonėmis”, bet “filosofais” — žmonėmis, kurie myli tiesą. Krikščionybės laikų intelektualu, šviesuoliu, laikytinas individas, kurio asmenybė yra persunkta pasaulio Kūrėjo meile, Kūrėjo, kuris yra pati Didžioji Tiesa.Taigi vien intelektualinių ir technikinių .žinių nepakanka. Reikia meilės, nes tik ji padės rasti tinkamą pusiausvyrą tarp įgytų žinių ir tiesos, tik ji apsaugos nuo tų žinių panaudojimo savanaudiškiems tikslams.Gyvendami augštos industrinės civilizacijos kraštuose, godžiai gaudomės praktiškų vertybių. Bet žmogus nėra vien duona gyvas, ir tauta, kuri nemėgsta augštesniųjų intelektualinių vertybių, bet džiaugiasi vien materialinėmis, yra toli nuo pilno žmoniškumo, yra pusiau mirusi.Tautoms gaivinti ir vesti reikia ne tik pasišventusių šviesuolių, specialistų, bet reikia šventųjų. Augštas intelektas be į šventumo yra geras savyje, betX1 pek IV ClllIVCi, IXVO įima- wa.vxivx.jx* nimo, kad jis bus panaudotas
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’ Siunčia iš Kanados ir Anglijos įvairiausius siuntinius

*

★

Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus, 
kaip seka:

IŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir kitų reikmenų 
jvoirius siuntinius.

IŠ ANGLIJOS:
Pigiausiomis kainomis Įvairius vaistus, švirkštus, stetoskopus, klausos 
aparatus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga
minimui medžiagos, kosmetikų ir t.L ir t.t.
Gražiausių spalvų ir geriausios rūšies dirbtino šilko /rayon/ ir kartūno 
medžiagas vasarinėms suknelėms, kurių kaina nuo $1.30 iki $1.85 
už jardų, įskaitant muitų. .
Nepaprastai geros kokybės moterų paltams medžiagas, kurių kaina 
tiktai $4.00 už jardų, įskaitant muitų.
Firmos "Cyma" ir "Dixton" šveicariškus didžiausio pasirinkimo ran
kinius laikrodžius, kurių kaino nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant 
muitų.
Ypatingo grožio vokiečių firmos "Kern & Soehne" stalo laikrodžius, 
kurių kaina po $40.00 ir $44.00, įskaitant muitų.
Vardinių, jungtuvių ir kitoms progoms dovanų standartinius siuntinė
lius oro paštu.

/Įskoitant visus mokesčius/
....................... .... . ■

★ Standartinius medžiagų siuntinius paprastu paštu.

VYRAMS:

Vyr. viršutiniai marškiniai,
/dirbt, šilko, rayon/. ...... 1

Kojinės . ........ 2 poros
Kaklaraištis .... . 1
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, ant i magne
tinis, 17 akmenų, paauk- 
suotas ...... 1

MOTERIMS:
. L ‘J

Vilnonis megztinis ........... 1
'Skarelės /dirbt, šilko/ ....... 4
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, antimagne
tinis, 17 akmenų, paauk
suotas ..... ..    1

Viso........$52.00

2.
Vyr. viršutiniai marškiniai,

/dirbt, šilko, rayon/. ...... 1
Kojinės .. ......... ............... 2 poros
Kaklaraištis ................... . 1
Amžina plunksna, Parker .. 1

Viso..... ..$56.00
■ / 2. <-

Vilnonis megztinis . ... ...... 1
Skarelės dirbt, šilko/rayon/ 2
Medžiagos /dirbtinio šilko,

Viso......$31.00 1 Viso..... $32.00

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba menkos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.

Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI 
žinomų firmų:

Saba - Koerting • Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

tik

Čia Jūs rasite geriausį pasirinkimą TELEVIZIJOS APARATŲ prieinamiausiomis kainomis ir geriausiomis išsimokė j imo sąlygomis.
Skyriai bei Agentūros visuose 

didesniuose Kanados 
miestuose.

mos savo nariuose veiklią Artimo ir Dievo tarnybą.Prie trijų svarbių visuomeniš- nės paramos. ką prasme savumų ugdytinų jauKiekvienas šių junginių juk nime norėčiau šiek tiek ilgiau turi savas, dažnai pedagoginiu atžvilgiu skirtingas priemones tautiniam auklėjimui, bet jie dir ba. vienas kitą papildydami, tam pačiam tikslui. Dėlto šeimai negali būti nesvarbu, jei mokykla kenčia nedateklių; mokyklai negali būti visvien, jei organizacijų darbas neina taip, kaip reikia. Principinio lietuvio ugdymas gali riedėti sėkmingai tik šiais keturiais pagrindiniais ratais, ir jei kuriame rate pasitaiko sutrikimų, tai greitai pajuntama visame vežime.Nuoširdesnės paramos iš visuomenės laukia mūsų mokyklų ir organizacijų darbas, mūsų jaunimo spauda, jaunimo sumanymai. Spaudos bare ypač jaučiamas didelės spragos. Jaunimo laikraščiai, negalėdami atsispirti spalvingai vietinei spaudai,

... Vieno tik norėtųsi — artimesnio šių junginių bendradarbiavimo ir didesnės visuomenės paramos:

to nepakanka, nes nėra užtikrinimo,taip, kaip reikalauja tikroji žmo gaus paskirtis.Kaip filosofas sako: ' dalykao, ko pasaulis šiandien yra reikalingas — tai susikau- ^^įTska^da-* h>eilę, kuria spindėjo
sustoti.; I. Noras ugdytis, šviestis ir tobulėtiGyvendami laisvuose kraštuose turime dėti visas pastangas, kad kaip galint daugiau mūsų jaunimo veržtųsi į mokslus, bendrai, ugdytųsi ir lavintųsi. Čia didelis uždavinys tėvams, mokytojams, dvasiškiams ir aukl. organizacijų vadovams, nes tas, kas anksti pastebi jaunuolio talentus, kas įkvėpia juose norą ugdytis ir šviestis, yra tikras tautos geradaris.Intelektualinės pajėkos—šviesuoliai — yra tautos jėga, tautos vadovai. Nuo jų priklausys būsimos Lietuvos ateitis, jos gyvenimas. Jie kiekvienoje tautoje turi didelę įtaką, surištą su milžiniška atsakomybe...

“Pirmas ||
šventieji, nes tik tai suteikia dieviško/gyvenimo dovanų...” (Bus daugiau)

' .. 1-
Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui .................    — 7 jardai
Vilnonė medžiaga mot. paltui /ruda, tams, žalia, tams, mėlyna/ 3/2 jd.

. 5 jardai

. 5 jardai
4

. 7 jardai

. 3 jardai

Suknelėms medžioga, dirbt, šilko, royon, margos spalvos... 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos .. 
Skarelės /dirbt, šilko, royon/ ........... .............i..,.....,,......:..
Pamušalo medžiaga .......... ......................... .................. .
Klijanka ........ ........ ......................................................
Sagu dviems kostiumams ir paltui

Viso ..... $102.50

2.
_ Vilnonė medžiaga vyriškom kostiumui ..................... ..............

Vilnonė medžiaga vyriškam paltui...........
margos spalvos..... 

margos spalvos.....
margos

Suknelėms medžiaga, dirbt.
Suknelėms medžiaga, dirbt.

SKOKS BUS RUBLIO 
KURSAS?Iki šiol oficialus sovietinio rublio kursas yra $0.25, t.y. 4.^- rubliai už dolerį. Oficialiai Len-1 kijos zlotas buvo lygus rubliui. Jo santykis su vakarų valiutomis buvo toks pat kaip ir rublio. Bet štai Lenkija-vasario 1 d. savo santykį su užsienio valiuta pakeitė. Ji paskelbė, kad doleris vertas 24 zlotai, o anglų svaras 67 zlotai (buvo 11).Be abejonės, tai padaryta norint užmegzti ūkinius santykius su Vakarais. Stebėtojai betgi pastebi, kad tikroji zloto vertė yra bent dvigubai mažesnė. Juodojoje rinkoje už dolerį mokama daugiau 100 zlotų, o už svarą 200-300 zlotų.Bet koks dabar bus zloto santykis su rubliu?

šilko, rayon, 
šilko, rayon, 

Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon,

antimagnetinis, paauksuotas ....... ,*.
Pamušalo medžiaga ........ ...............
Klijanka ..... ......... ...................................
Sagų dviems kostiumams ir paltui

spalvos
Vyriškas rankinis laikrodis, Dixton, šveicariškas, 17 akmenų,

... 7 jardai 

... 3 jardai 

... 5 jardai 

... 5 jardai 

... 5 jardai

... 1
... 7 jardai 
... 3 jardai

Viso ......... ..$139.20 
/Įskaitant visus mokesčius/

★ įvairios sudėties maisto siuntinius.

6. Cukraus .............. ........ 5 svarai
Taukų ............ . 5 svarai
Sviesto ... 5 svarai
Ryžių ............ . 2 svarai

20 svarų bruto ...

7. Cukraus ......
Taukų .........

20 svarų bruto ...

8. Cukraus .......
Taukų ......
Sviesto .......
Pieno milteliu

....$25.50

.. 6 svarai 
10 svarų

....$22.00

.. 5 svarai 

.. 5 svarai 

.. 5 svarai 
.. 1 svaras

STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

Darbštus kaip bitė

Iš bitės amžino darbštumo anglų kalboje atsirado šis posakis.

svaras reiškia 20.000 bitės kelionių oru, kiekvienas skridimas

viena mylia ilgio.

Žmonės gali naudotis jos darbo vaisiais —* nes vienas -medaus

CARLING'S RED CAP ALE
BREWERY LIMITED

Pipirų 
Arbatos

Yz svaro
Yz svaro

$33.50

20 svarų bruto ......... ........$29.50

13. Cukraus, ..............
Taukų ..........
Miltų
Ryžių ......

...... 4 svarai

......4 svarai

...... 8 svarai

...... 2 svarai

20 svarų bruto ...... .... ...$20.00

14. Kumpis ............ .
Arbatos
Kavos ..................
Kakavos .....
Cukraus ..............

.... 14 svarų
..... 1 svaras
.....1. svaras
..... 1 svaras
...... 2 svarai

20 svarų bruto ......... .......$41.50

15. Kumpis ...... ........
Cukraus .......... .
Miltų ...................

... 14 svorų 
..... 2 svarai

... 3 svarai

20 svarų bruto ........... ... ....$37.00

16. Kumpis .............
Taukų ..................

. 14 svarų 
..... 4 svarai

20 svarų bruto ........... .......$38.00
17. Kumpis ...............

Cukraus ................
. 14 svorų
..... 5 svarai

20 svarų bruto . ....... .......$36.00

18. Kumpis /priekinis/.
Cukraus ...............
Miltų ....................

.. .12 svarų

.... 4 svarai

.... 3 svarai

20 svarų bruto ........... ...... $32.50

19. Kumpis /priekinis/. 
Cukraus .........

Taukų

... 12 svarų

.... 2 svarai

.....4 svaroi

20 svaru bruto

. ..$25.50 

. . . 6 svaroi 

... 8 svarai 

... 2 svarai

.... $22.50

. 4 svarai 
. . . 2 svaroi 
... 1 svaras 
... 2 svarai 
... 4 svarai 
... 1 svaras 
... 2 svaroi

$29.50

... 2 svarai 
.8 svarai

... 2 svarai 

. 2 svaroi 

... 2 svarai
"... $32.50

. .. 4 svarai 

... 6 svarai 

.. . 4 svarai 

.. 2 svarai
/įskaitant visus mokesčius/

Tik užeikite ir pamatykite pavyzdžius ir Tamstos įsitikinsite, kad BAL
TIC EXPORTING CO. tikslas ir rūpestis visuomet buvo, yra ir bus, kad 
žmonės galėtų pigiau pasiųsti siuntinius savo artimiesiems ,kurie jų taip 
reikalingi ir laukia. *

Be to, pranešame, kad nuo 1957 m. sausio mėn. 1 d. žymiai ATPI
GINTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimų kilogra
mo vaistų oro paštu mokesčių reikėjo mokėti virš $8, tai dabar už tų patį 
kilogramų mokama tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/ oro paštu 
siuntiniai į Lietuvų, Latvijų ir Estijų dabar yra siunčiami ne per Maskvų, 
bet iŠ Londono j Rygų /Latvijų/, ir tikimasi, kad tuo bus sutrumpintas 
vaistų gavimo laikas.

Iš Anglijos viskų galima siųsti oro paštu iki 20 svaru. Tad ilgai ne
laukdami, bet tuoj pat užeikite į BALTIC EXPORTING CO., 849 College 
St., Toronto, ir susipažinkite su musų nauju katalogu ir pavyzdžiais, nes

20 svarų bruto

9. Cukraus 
Taukų .
Medaus

20 svarų bruto ...

10. Cukraus
Kakavos .....
Šokolado ....
Pieno miltelių
Sviesto .........
Kavos ..........
Medaus ......

20 svarų bruto

11. Cukraus 
Sviesto 
Medaus 
Kakavos

* Kavos .......

20 svarų bruto

12. Ryžių ......
Cukraus 
Kakavos 
Kavos

vilkėje šv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms grožių medžiagų. Arba 
skambinkite telefonu LE. 1-3098 ir klauskite rnfotmacijų.

Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St E., pas p. V.
Juraitfenę, telef. JA. 8-6686, siunčia tik vaistus, maisto

DARBO VALANDOS nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vak.

S#v. A. KALVZA
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Sportas - laisvės kovos veiksnys
* * * * < *

Žmogaus gyvenimas nestovi 
vietoje. Jis kiekvieną dieną at
neša ką nors naujo, ypač šiame, 
atominiame amžiuje, kada tech
nika tiesiog galvotrūkčiais rita
si pirmyn, statydama naujus 
reikalavimus žmogui, tobulinda
ma jo išorinį gyvenimą (nors 
sakoma ,kad vidinį klampina) ir 
tuo pačiu visą tautą - valstybę, 
įjungdama nematomai į besisu
kantį technikos ratą.

Ir mes, lietuviai, nors kartais 
su dideliu rezervuotumu (toks 
jau mūsų būdas), priimame įvai
rius pasaulio “išmislus”, tačiau 
šiandieną, žiūrėdami nors ir ne 
iš tolimos perspektyvos į buv. 
nepriklausomą gyvenimą paste
bėsime kad per dvidešimt metų 
padarėme didelę pažangą visose 
gyvenimo srityse, atsistodami 
lygiomis šalia kitų kultūringų ir 

- civilizuotų tautų.
Nepaslaptis yra, kad kiekvie

nas kultūringas 20 amž. žmogus, 
šalia savo “silpnybės” tai vienai, 
tai kitai gyvenimo sričiai (me
nas, muzika ir pan.) negali ty
lomis praeiti ir pro sportą.

Sportas yra neatskiriama kiek 
vienos tautos kūno dalis, užėmu
si stiprią vietą jos organizme. 
Gaila tik, kad šūkis “sveikame 
kūne — sveika siela” kai kurių 
valstybių ir tautų gyvenime yra 
suprantamas kita prasme, išnau
dojant jį savo ideologijos skel
bimo propagandai (pav. Sov. Są
junga), arba tiesiog — patenki-

K, Baronas.

nant grupės žmonių tikslą, pa
sipelnyti iš vieno ar antro spor
tininko atsiektų pasekmių, pada
rant jį profesionalui dolerio ver
gu. Kaip nebebūtų, tačiau Euro
poj (su mažom išimtim) kol kas 
vyrauja sporto mėgėjiškumo 
dvasia, tuo tarpu šiame konti
nente jaučiami stiprūs profesio
nalizmo kūjo dūžiai. Ir nežinau, 
ar pavyks kuriam nors geres
niam sportininkui tų smūgių iš
vengti, kadangi šalia materiali
nės naudos (tūkstančiai dole
rių) jis taip pat turi atviras du
ris į plačiausius ir augščiausius 
visuomeninius sluogsnius taigi 
ir garbę. Pavyzdžių toli ieškoti 
nereikia. Užtenka suminėti Joe 
Louis, Rocky Marciano, Demp
sey, Tunney, įvairių beisbolinin- 
kų pavardes, atidaromąsias rung 
tynęs, dalyvaujant net pačiam 
prezidentui, įvairias pirmeny
bes, paskiriant jų aprašymui net 
pirmus laikraščių puslapius.

O mėgėjiškame gyvenime — 
vaizdas toks pats, tik su tuo skir 
tumu, kad čia sportininkas nėra 
įkinkytas į biznierių vežimėlį, 
kovodamas stadione, ar uždaroj 
salėj, daugiau „sportinėj e dvasio
je, matydamas bėgimo baigmė
je ne žalius dolerius, bet savo 
valstybės iškeltą vėliavą, savo 
tautai laimėtą tašką.

Su daroma pažanga, neatsilie
ka ir sportas. Tai, kas beveik 
prieš 50 m. buvo laikoma žmo-

Kur dingo surinkti pinigai?
“Dirva” vasario 7 d., Nr. 6, 

paskelbė Liet. Nepriklausomy
bės Fondo 1955 ir 1956 m. paja
mų ir išlaidų apyskaitą. Apy
skaitoje nurodyta iš kurių JAV 
valstybių ir iš kurių kitų kraštų 
kiek, pajamų kuriais metais bu
vo gauta. Ten tarp kitko nuro
dyta, kad iš Kanados LNF yra 
gavęs 1955 m. $237,41, o 1956 m. 
$235.

1955 m. gegužės 12 d. “TŽ” Nr. 
19 buvo išspausdinta mano ke
lios pastabos apie L, Nepr. Tal
kos pirmininko p. V. Rastenio 
pranešimą Toronte. Ten buvo 
priminta, kad ta proga buvo 
renkamos aukos L. Nepr. Fon
dui, kad kaikurie iš dalyvavu-

- S'ų gausiai aukoję, net po $10, 
pastebint dar: “Reikia manyti, 
p. Rastenio kelionei beveik už
teks”.

Po kurio laiko “TŽ” redakci
ja gavo Liet. Nepriklausomybės 
Fondo valdybos oficialų raštą, 
anos korespondecijėlės atitaisy
mą, pasirašytą^ K. Kalendros ir

dyba, siųsdama atitaisymą “TŽ”, 
ėmė ir pasigyrė — savo rinklia
vos vaisius gerokai padidino. Ko 
čia varžytis! Mokėti vistiek ne
reikės. Gal ir taip. Bet, jei taip, 
tai užsipuolimas ant manęs, kaip 
“TŽ” korespondento, buvo pa
remtas neteisybe. Koresponden
tas gaB suklysti, bet oficialieji 
organizacijų valdybų pareiški
mai turėtų būti patikimi. Ką “T 
Ž” redakcija turėtų daryti, jei 
kada nors jai vėl tektų gauti tos 
pačios valdybos kokį atitaisy
mą? Ar turės tikėti’ ir jį spaus
dinti savo korespondentą viešai 
apšaukiant visuomenės klaidin
toju? Įdomu, ką tuo reikalu ma
no pati LNF valdyba? , D.

gaus, galimybės riba, tiesiog ak
sioma, šiandien jau seniai ; 
sugriauta. Sakykime, buvo tie
siog tvirtinama, kad 100 m bėgi
me, žmogaus riba yra 10,5 sek., 
šiandien šis nuotolis jau prabė
gamas 10,1 sek., rutulio stūmi
me apie 17 m — šiandien jau 
pasiekiama beveik 18,5 m ir t.t.

Ir Lietuva sporto srityje ne
atsiliko. Pirmaisiais nepriklau
somybės metais, negalėjome šio
je srityje lygintis su kitomis va
karų Europos valstybėnąis. To
kiu vaizdžių pavyzdžiu gali bū
ti (berods 1922 m.) išleistas Gar
bačiausko ir J. Ereto mažas va
dovėlis apie sportą, paduodant 
jame ir Lietuvos lengvosios at
letikos rekordus. Kiek prisime
nu, 100 m bėgime Garbačiausko 
laikas buvo 12,5 sek., kai tuo tar 
pu 1939 m. jau šioje distancijoje 
turėjome 10,9 sek. pasekmę. 
Arba šuolyje į tolį 1922 m. pa
sekmė buvo apie 5 m, o 1939 m. 
jau virš 7 m, taigi Europos lygio 
pasekmės. O mūsų paskutinieji 
laimėjimai krepšinyje, stalo te
nise, ar nieko nesako sportiniam 
pasauliui, bet ir bendrai mūsų 
tautos ir valstybės vardo iškė
lime ir išgarsinime?! Taip, labai 
daug! Arba vėl, prisiminkime 
tik lietuvių tremtinių rungtynes 
Jt'ieš Vokietijos krepšininku^, 
stalo teniso meisterius, lengvo
sios atletikos, bokso ir.futbolo 
laimėjimus. Juk tai Nepriklau
somos Lietuvos sportinio gyve
nimo išnešti ir išsaugoti sutru
pintų deimančiukų tik likučiai, 
skynę mums laimėjimą po lai
mėjimo ir išdidaus vokiečio dva
sioje, pastatant lietuvį ne eili
nio auslenderio ar tamsaus ost- 
arbeiterio eilėse, bet lygaus jam 
pačiam, ar net užleidžiant širdy
je pirmumą lietuviui.

O koks yra Kanados ir JAV 
lietuvių sportinio gyvenimo vaiz 
d as? Pereitais metais, Lietuvių 
Dienų žurnale, per du jo nume
rius, buvo patalpinta eilė pasi
sakymų mūsų intelektualų, apie 
tremtinių kultūrinį gyvenimą, 
kuris mano manymu, tampriai 
yra surištas su visomis gyveni
mo sritimis, taigi ir sportu. Vie
ni pasisakė, apie jo smukimą, 
kiti stovėjimą vietoje, treti — 
veržimąsi pirmyn. Mano many
mu, kaip ir kultūrinis, taip ir 

(nukelta į-7-psl.) -

yra

JAV REMIA LAISVĖS KOVA
JAV valstybės sekret. John 

Foster Dulles Vasario 16 d. pro
ga paskelbė šitokį JAV vyriau-

“Prieš 39 metus Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tautos pasiskel
bė savo nepriklausomybę nuo 
Rusijos. Sovietų Sąjunga pripa
žino jų nepriklausomybę ir už- 
užmezgė su jomis diplomatinius 
santykius. Po to sekusių metų 
bėgyje Pabaltijo tautos parodė 
savo sugebėjimą valdytis ir ryž
tą išlaikyti savo valstybinę ne
priklausomybę.

Nors Sovietų vyriausybė šias 
tris valstybes, kurios visos buvo 
nepriklausomi Tautų Sąjungos 
nariai, — smurtu prijungė 1940 
metais prie Sovietų Sąjungos, 
esama apsčiai ženklų, kad Pa
baltijo valstybių tautos tebe- 
trokšta išsilaisvinti iš svetimos 
valdžios. Šio fakto nepajėgė nu
slėpti Sovietų režimo stiprios 
pastangos užtverti Pabaltijo 
valstybių gyventojus nuo sąly
čio su laisvuoju pasauliu.

Valstybinės jų nepriklauso
mybės sukakčių proga mes pa
gerbiame jų nesiliaujantį drąsų 
pasiryžimą atgauti savo valsty
bines teises, kurios joms buvo 
taip žiauriai ir neteisingai ,at-. 
imtos. Pasirašė: John F. Dulles”.

Senatorius Bush (iš Conn.) sa
vo kalboje senate pareiškė:

“Ilgoje ir garbingoje Lietuvos 
istorijoje rasime ne vieną sky
rių, mums bylojantį apie narsų 
lietuvių pasipriešinimą prie
spaudai ir apie kovas dėl lais
vės. Esu tikras, kad šąoji dvasia 
tebėra gyva ir dabar Lietuvos 
žmonėse, ir aš žinau, kad jų troš
kimui susilaukti laisvės pilnai

pritaria Amerikos gyventojai”.
Sen. Bush ta proga — savo ir 

senatoriaus Purtell vardu — pa
teikė rezoliuciją, kurioje siūlo
ma įgalioti JAV prezidentą kas
met vasario 16 d. skelbti Lietu-
vos nepriklausomybės diena.

Senatorius Humphrey (iš 
Minn.) savo pareiškime pasakė:

“1940 metų birželio 15 d. So
vietų vyriausybė užgniaužė Pa
baltijo valstybių laisvę, paver
gė gyventojus ir naikina betko- 
kius nepriklausomybės liku
čius. Šiandien nėra nepriklau
somybės dienos*. Lietuvoje, ne
giedamas ten tautos himnas, ne
plevėsuoja vėliavos. Tačiau (lie
tuvių) dvasia nepalūžo? Laisva
sis pasaulis niekados nesutiks su 
Lietuvos prijungimu prie Sovie
tų Sąjungos”.

Senatorius McNamara liš Mi- 
chig) palinkėjo, kad kilni lietu
vių tauta susilauktų laisvės.

Senatorius Javits (iš Niujor
ko) pareiškė, kad “Lietuvos už
puolimas dienos švieson išvelka 
ne tik komunistinį kolonializmą, 
bet ir šio kolonializmo žvėrišku- 
mą .

Senatorius Caperart (iš India
nos) senate pareiškė, kad Vasa
rio 16 — tai simbolis “kaip stip
riai lietuvių tauta brangina lais
vę, kurią taip žiauriai išplėšė 
rusai. “Aš žinau, — sakė senato
rius Capehart, — kad mūsų vy
riausybė, vadovaudamosi augš- 
tais principais, dės, ir toliau pa
stangas, kad tos tautos, kurios 
yra pavergtos pasaulyje, būtų 
laisvos”.

Visa eilė kalbų Lietuvos lais
vės klausimu buvo pasakyta ir 
atstovu rūmuose.

ATVYKO Iš LIETUVOS
Vasario 12 d. į Hamiltoną at

vyko čia gyvenančio A. Bass šei
ma: žmona ir 7 vaikai, kurių vy
riausias 29 m., o jauniausias 13 
m. Jie iš Lietuvos išvažiavo 
1956 m. birželio mėnesį į Vak. 
Vokietiją, kaip Lietuvos vokie
čiai, pagal Vak. Vokietijos ir S. 
Sąjungos vyriausybių repatrija- 
cinį susitarimą, o į Kanadą at
vyko pagal bendrą tvarką pas 
savo vyrą ir tėvą jau iš Vak. Vo
kietijos. Šiuo metu gyvena 271 
Charlton Ave. W., tel. JA.9-0395.

Užsukus Jūsų korespondentui 
pasikalbėti, ponia Bass buvo .la-

Ūkanėlės mūšy spaudoje

buvo' išspausdintas 1955 m. ge
gužės 26 d. Nr. 21(281). __

Atitaisyme sakoma, kad “TŽ” 
korespondentas paskelbęs “klai
dinančių žinių, pabrėždamas, 
kad surinktų aukų Nepriklauso
mybės Fondui tik užteks p. Ras- 
tenio kelionės išlaidoms apmo
kėti. Tas neatitinka tikrenybei. 
Tikrumoje NF Toronte yra su
rinkta apie $300, o p. Rastenio 
kelionės išlaidoms padengti pi
nigai iš fondo visai nenaudoja- n

Taip buvo rašoma oficialia
me L. Nepr. Fondo valdybos 
rašte. Valdyba, žinoma, žinojo, 
kiek Toronte jos vadovaujamam 
fondui surinkta. Jei ne vien p. 
Rastenio lankymosi .proga, tai 
gal priskaitant ir kitoYn progom 
surinktus, 1955 m. gegužės vidu
ry Toronte, pasak LNF valdy
bos, buvo surinkta apie $300. 
Manyčiau, kad nuo gegužės vi
durio iki tų metų pabaigos dar 
turėjo būti vis bent kiek dar su
rinkta tame pačiame Toronte. 
O kur gi dar Montrealis, kur ki
tos Kanados kolonijos? Sunku 
prileisti, kad niekas niekur ne
būtų aukoję. O jei aukojo, tai 
kur pinigai, kai apyskaitoje ma
tome iš visos Kanados gautą su
mą, toli nesiekiančią tos sumos, 
kuri, pasak LNF valdybos, jau 
tų metų gegužės vidury buvo su
rinkta vien Toronte?

Peršasi mintis, kad LNF vai-'

Visuotinis sveikatos draudimas
(CSc) Artimiausiais metais 

daugumas Kanados provincijų 
įsijungs į visuotinę sveikatos 
draudimo schemą. Šiuo metu 
dar nėra tiksliai aišku, kiek ta 
programa kaštuos, kiek provin
cijų i jų įsijungs ir nuo kada 
ji pradės veikti. Reikalas bai- 
gaimas aiškintis tarp provinci
jų valdžių bei parlamentų ir 
tarp federalinės valdžios.

Britų Kolumbija, Alberta ir 
Saskatchewanas jau senokai tu
ri įsivedę sveikatos draudimą 
provincijų apimtyje. Newfound- 
landas pranešė, kad sutiks pri
imti tokią schemą, kokią siūlys 
federalinė valdžia. Ontario pa
siūlytas planas yra daug plates
nės apimties. Jis bus diskutuo
jamas federaliniu mastu kelių 
sekančių mėnesių laikotarpyje.

Visuotinio sveikatos draudi
mo mintis Kanadoje nėra nauja. 
Pirmą kartą ją čia iškėlė libera
lai savo rinkiminėje platformo
je 1919 metais. Nuo to laiko šis 
klausimas stumdomas pirmyn ir 
atgal visų politinių partijų. Da
bartinis federalinis planas pir
mą kartą buvo federalinės val
džios pasiūlytas Dominijos Pro
vincijų Konferencijai pernai.

Siūlydama šį planą federali
nė valdžia statė sąlygą, kad jis 
būtų priimtas bent šešių provin
cijų, atstovaujančių Kanados 
gyventojų daugumą. Šis reikala
vimas praktiškai reiškia, kad 
planą turėtų priimti bent Onta
rio ar Quebecas ir penkios ma
žesnės provincijos. Kadangi 
Quebecas jau šaltai atsiliepė 
apie visuotinį draudimą, tai pla
no pasisekimas yra Ontario ran
kose.

S saugiausias kuras
Visų rūšių anglis ir malkos užsakykite per mūsų atstovus 

Vytautą ir Sigitą Aušrotus

Telefonu: LE. 5-0527
Savo anglių kokybę garantuojame.

DOMINION COAL & WOOD CO

Ontario siūlomasis planas nu
mato pilną aprūpinimą ligoninė
se, įskaitant tyrimų laikotarpį, 
pagrindinius vaistus ir rentge
no tarnybą. Premjero Leslie 
Frost planas, kuris dabar jau 
įteiktas Ontario parlamentui, 
numato, kad planą, vyriauysbės 
pavedimu, administruotų Mėly
nasis Kryžius. Numatomoji jo 
veiklos pradžia yra 1959 m. sau
sio 1 d., bet galėtų būti pradėtas 
ir anksčiau. Planas Ontario val
džiai kaštuotų į metus apie 300 
milijonų dolerių.

Toliau tame plane numatoma, 
kad jis apima pilną psichinių ir 
TB ligonių gydymą, o taip pat 
apmoka ir už tuos asmenis, ku
rie negali patys už gydymą apsi
mokėti. Pastarasis dalykas nu
kels didelę finansinę naštą nuo 
miestų savivaldybių pečių, ku
rios iki šiol apmokėdavo viešųjų 
ligoninių sąskaitas už asmenis, 
negalinčius apsimokėti. Kokio 
didumo ši našta, matyti iš Met 
ropolitan Toronto pavyzdžio, 
kur ji siekia $3.500.000. Suma su
renkama, žinoma, iš miesto mo
kesčių mokėtojų.

Pradžioje, planas nebūtų pri
valomas, bet jo pasisekimui rei
kia, kad apie 80% provincijos 
gyventojų jame dalyvautų. Kiek 
vienas dalyvaujantis turės mo
kėti draudimo mokestį, kuris 
numatomas nedidesnis, kaip vie
nas doleris į mėnesį už visą šei
myną. Jei norėtų gydytis tie, 
kurie plane neįsiregistruos, tu
rės mokėti patys visas gydymo
si išlaidas, išskyrus atvejį, kai 
jie būtų beturčiai.

Praėjus po plano veikimo 
pradžios porai metų; jis būtų 
privalomas visiems, gyvenan
tiems iš algų. Kaip rodo panašių 
planų veikimas atskirose Euro
pos valstybėse, į jį dar ilgokai 
nepatektų savarankiškai dirban
tieji, kaip ūkininkai, teisininkai, 
gydytojai ir kit. Gal būt, planas 
būtų privalomas visiems kurios 
nors vietovės gyventojams.

Planas apimtų gulėjimą ligo-

Kanadoje
ninėje trečioje klasėje. Asme
nys, norį naudotis antra ar pir
ma klase (semi-private ar pri
vate), turėtų atskirai primokėti 
ar tiesipg ligoninėje ar pagal 
planą, iš anksto.

Federalinė valdžia pasiimtų 
48% plano išlaidų. Likusias iš
laidas pakeltų plane dalyvaujan
tieji ir provincinė valdžia. Juo 
didesnis asmenų skaičius daly
vaus plane, juo bus mažesnis 
provincijų įnešas.

bai santūri. Pirmiausia pakarto-, 
tinai pabrėžė, kad jie vokiečiai, 
ir tik todėl gavę leidimą išvykti 
į Vak. Vokietiją. Lietuvoje gy
venę 2 km. nuo Garliavos į Kau
no pusę. Visi šeimos nariai gerai 
kalba lietuviškai. Paklausūs ar 
lietuviai šiuo metu turi galimy
bę išvykti, ji užtikrintai pareiš
kė, kad apie jų atvykimą į šį 
kraštą nesą ko nė galvoti — jie 
neišleidžiami.

Trėmimai į Sibirą (masiniai) 
pasibaigę 1949 m. ir nuo to lai
ko jų nebuvę. Siuntiniai žmonių 
gaunami ir nebuvo juntama iš 
valdžios pusės jų gavėjų perse
kiojimo. Geriausiai siųsti me
džiagas.

Visa šeima dirbusi kolūkyje. Į 
klausimą ar labai sunku buvę jai 
vienai moteriai su tokia didele 
šėma atsakė lakoniškai: “Dirbau 
ir pragyvenau!” Į klausimą ar 
vaikai mokėsi pareiškė, kad Lie
tuvoje dabar mokslas visiems 
prieinamas.

Tiek tegalėjau sužinoti paski
rų nuotrupų. Gal po kurio laiko 
bus progos plačiau išsikalbėti — 
apie. įdomesnius dalykus pain
formuosiu ir “TŽ” skaitytojus.

,- Sk. St.

Palaikant ryšį su kitais nuo
latiniais spaudos bendradarbiais 
paaiški gana būdingų dalykų, 
įdomių skaitytojams. Juk spau
dos reikalais sielojasi didelė da
lis plačiosios visuomenės, tos pa
čios spaudos rėmėjai ir skaity
tojai.

Yra dalykų, kuriuos gali pa
stebėti ne patys skaitytojai, bet 
tik rašą, talkiną mūsų laikraš
čiams. Neretas iš jų reiškia gana 
gyvo susirūpinimo kaikurių laik 
raščių vykdomomis cenzūrinė- 
mis priemonėmis, labai varžan
čiomis bendradarbių pasireiški
mus. Tam tikros redakcijos ne
nori suprasti, kad kiekvienas 
nuolatinis bendradarbis turi ir 
jaučia įsipareigojimų prieš sa
vuosius skaitytojus. Kiekvienas 
nuolatinis bendradarbis turi 
nuolatinį didesnį ar mažesnį bū
rį skaitytojų, kurių kiekvienas 
iš savo mėgiamo autoriaus lau
kia ir tikisi galimai greitesnių, 
įvairesnių žinių. Kiekvienas lau 
kia, kad žinios būtų naujesnės, 
greičiau paskelbiamos.

Liūdna, kad straipsniai ne
spausdinami ne dėl to, kad jie 
blogai parašyti, bet tik dėl to, 
kad ... perdaug aktualūs. Nors 
tokių žinių turi teisę gauti kiek
vienas skaitytojas, tačiau jei tik 
redakcijos nariai nesutinka su 
autoriaus kaikuriomis mintimis, 
straipsnis neretai jau ir yra pa
laidojamas. Žinia, tokią cenzū- 
rinę akciją parodo toli gražu ne
visi laikraščiai vienodai. Ne iš 
tuščio pataikavimo, bet grynai 
faktus turėdamas prieš akis ir iš 
savosios praktikos, šis rašėjas, 
bendradarbiaująs eilėje mūsų 
periodinių leidinių, džiaugiasi 
drąsiai galįs teigti, jog “Tėviš
kės Žiburiuose” jis jaučiasi lais
viausiai ir mažiausiai suvaržy
tas tiek temų tiek ir išsireiški
mų atžvilgiu. Be abejo, šis sa
vaitraštis duodąs beveik pilną

“T. Žiburiams”
$2 — Še!mys A., Toronto, Ont.
po $] — dr. M. Arštikoitytė, Toron

to, A. Jonušas, Toronto, A Plioplys, To
ronto, A. Giedrimas, Hamilton, Ont., A. 
Rubinos, Quebec, Que., N. Kardelis, Le- 
due, Altą., J. Strazdas, Guelph, Ont.,
A. Raščius, Toronto, Ont., St. Laurina
vičius, Toronto, Ont., D. Razulevičius, 
Norwood, Mass., Kl. Matkeyičius, Chi
cago, III., D. _Jurkuj Montreal, Que.,
B. Bačiūhas, Simcoe, Ont.,'JT Zalafcirius,,
Port Credit, Ont., K. Rašymas, Unionvil
le, Ont^ K* Stasiūnaitis, Newton, Conn., 
J. Laimikis, Montreal, Que., J. Kasputis, 
London, Ont.; J. AleliūnoS, Forget, Sask., 
S. Treigys, Toronto, Otn., Mrs. E. Dick- 
__ , T__ Ont., A. Juozapavičius, 
Sudbury, Ont., J. Mackevičius, St. Ca
tharines, Ont., VI. Veselauskas, White 
Plain, N.Y., E. Dalchau, Redcliff, Alta., 
A. Kanapka, Toronto, Ont., A. Kutka, 
Toronto, Ont., J. Vaškevičius, Toronto, 
Ont., S. Deveikis, Vancouver, B.C., Jt 
Astrauskas, Toronto, Ont., M. Petrulis, 
Toronto,. Ont., A. Šimkus, Toronto, Ont., 
kun. S. Aleksiejus, Deming, N. Meks., 
J. Rutkauskas, Burlamaque, Que., Allis 
A., St. Catharines, Ont., E. Barauskienė, 
Montreal, Que., E. Raguckienė, Toronto.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame. "TŽ" leidėjai.

son, Toronto,

thorines, Ont.
Plain, N.Y.,

TAUPUMAS IS PRINCIPO
Ateities užtikrinimas - vienas iš pagrindinių taupymo akstinų

Jūsų rytojus bus užtikrintas, 
jei taupysite
The Province of Ontario Savings 
Office.
Atidarykite sęskaitę pas mus 
šiandien. Palūkanos mokamos 
už visus indėlius.

Skyriai randasi šiose vietovėse:
AYLMER OTTAWA ST. CATHARINES
BRANTFORD OWEN SOUND ST. MARY'S
GUELPH PEMBROKE WALKERTON
LONDON SEAFORTH WINDSOR

M

TORONTO

Boy ond Adeloide Donforth ond Woodbine

WOODSTOCK

University ond-Dundas
Danforth ond Fenwick Parliament Buildings 1556 Yonge Street

HAMILTON

36 Jomes St. So.

•

318 Ottowo St. N.

ir įvairius kitus
■ SPORTO REIKMENIS
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt.

2231 DUNDAS ST. W. 
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

Skyriai atidaryti: pirmadieniais —• ketvirtadieniais 9.30 - 6.00 v. v.
Penktadieniais 9.30 • 6.00 vai. vak.
Centrinis skyrius — Parliament Buildings, Toronto.

THE PROVINCE OF ONTARIO SAVINGS OFFICES
priklauso ir jas prižiūri

THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ONTARIO
Honourable Dana Porter, Q.C., LL.D. 

Treasurer
I

Honourable Leslie M. Frost, Q.C., LL.D. 
Prime Minister

laisvę bendradarbiams, kuria 
puikiausias lietuviškas spaudos 
tradicijas.

Dauguma mūsų leidinių ■ net 
atskirai pabrėžia, jog “straipsnių 
turinys nebūtinai turi reikšti 
redakcijos nuomonę”, vis dėlto 
neretai vetuoja atskirus raši
nius. Be to, matome ir tokius 
reiškinius, kai „spaudos laisvės 
vardan, spausdinami tokie raš
tai, kurie galėtų Tikti tik “laiš
kų redakcijai” skyriun, jokiu bū 
du negauti reguliaraus straips
nio antraštės. Be abejo, grynai iš 
principo, rašantysis pasisakytų 
už visko spausdinimą, bet, tuo 
pačiu reikėtų pabrėžti, jog ne
retai bent pusė medžiagos tūluo
se laikraščiuose galėtų būti 
spausdinama • tik, kaip atskiros 
nuomonės, laiškai redakcijai.

Didžiosios spaudos nuolati
niams bendradarbiams mažiau
siai rūpi ar jų mintys sutaps su 
redakcijos ar ne. Ar nebūtų juo
kinga, jei vieną dieną, sužino
tume, kad kurio laikraščio redak 
toriai, ^akykime, nubraukė ar 
išmetė rįčokį poskyrį, žinią ar 
mintį is* tokių kolumnistų, kaip 
Pearson, Wintchel, Lippman, Al 
sopų, Lawrence ir kt. Juk tai 
būtų sensacija. Ten niekam ir į 
galvą neateina panašūs dalykai.

Kodėl pas mus taip yra? Ge
rai, sakykime, mes neturime nei 
pearsonų, nei panašių. Bet ar 
tai būtų teisingas klausimo sta
tymas? Pirma, ir didžiųjų laik
raščių bendradarbiai nėra virš
žmogiai. Tiesa ,jie turi pinigo, 
turi savus štabus, net ir savus 
apmokamus rašėjus, turi savus 
agentus - šnipukus, beveik viso
se įstaigose, ministerijose ar net 
ir kituose laikraščiuše. Jie 
kartais net labai greitai, kartais, 
net prieš oficialių . komunikatų 
paskelbimą ar kurių kalbų iš
spausdinimą, jau spėja pranešti 
apie vienas ar kitas detales. Tie
sa, esti suklydimų, bet, dažniau
siai jų skelbti faktai pasitvirti
na. O neretai jie nebijo iškelti 
viešus korupcijos reiškinius, ky
šininkus, bei šiaip įvairių ofi- ■ 
cialių pareigūnų užkulisius, kai
kurių neskelbiamų įvykių de
tales.

Ir mūsų tarpe turime laikraš
tininkų, kurie, bendrai imantį 
gal nestokotų ir gabumų ir norų 
savąjį skaitytoją informuoti ga
limai plačiau, galimai tiksliau ir 
mąitinti ne pigiom sensacijom, 
bet individualia iniciatyva Su; 
rinktomis žiniomis, bet tuojad 
susiduriama su visa eile kliūčių. 
Mat, mūsą j ame gyvenime turi
me “neliečiamų” asmenybių, 
“neliečiamų” įstaigų, kurių, pa
prastai, net ir turint pagrįstus 
faktus, nevalia' “užkabinti” ir 
minėti.

Viską vertiną teigiamai raši
niai visados mėgiami ir spaus
dinami. Bet kai tik bandoma iš
kelti vieną kitą užkulisį, vieną 
antrą faktą, kuris, rašančiųjų 
nuomone, neturi būti slepiamas 
ir nuo plačiosios visuomenės, 
jau kaikurios redakcijos labai 
jau skrupulingai budi, kad tokie 
rašiniai ar bent atskiri sakiniai 
išvis nepamatytų dienos šviesos.

Lietuviškajame gyvenime tu
rėjome, turime ir toliau turėsi
me reiškinių, kurie, neretai vi
siškai sąmoningai bandomi už- . 
slėpti nuo visuomenės. Šią nei
giamybę bando laužti kaikurių 
laikraštininkų plunksnos, bet 
čia jau atsimuša kartais į nenu
galimas kliūtis. Vyksta tikra 
laisvojo žodžio profanacija. Ki
ti bendradarbiai, jau iš anksto 
žinodami, kad galima ir kas ne, 
bando savuosius rašinius atitin
kamai paruošti, kaikurias mintis 
lyg ir maskuoti, kitais žodžiais 
išsireikšti. Nevisada tas pasise
ka, o kitais atvejais, pasirodo, to
kie straipsniai nėra net ir su
prasti, lieka skaitytojo nepa
gauti.

Nereikia tad ir stebėtis, jog 
jau yra buv. nuolatinių bendra
darbių, kurie, pagaliau, pritrū
kę kantrybės, šalinasi iš lietu
viškosios spaudos darbo, net vie
šai išsireikšdami, jog dabartinė
se sąlygose bendradarbiavimas 
mūsų spaudoje, tėra tikras savęs 
nuvertinimas ar laikraštinių 
principų išdavimas. Kaip prie 
visų negerovių šalinimo galėtų 
prisidėti eilinis skaitytojas? Vie
nu-ir paprastu, bet tikru būdu— 
savo nuolatiniais laiškais redak
cijoms, savąja kritika, savais 
pageidavimais, savais pritari
mais ar pabarimais, savąja aiš
kia ir nedviprasmiška nuomone. 
Ši talka labai reikalinga ir ver
tinga. Vieni bendradarbiai, jei 
jų neparems skaitytojai, tikrai 
labai nedaug ką gali minėtais 
klausimais nuveikti.

Al. Gimantas.

LIETUVIS

BATSIUVIS
1050 DUNDAS ST. /prie Crawford/

Vyr. pusp. ir kulnys nuo $2.65
Mot. pusp. ir kulnys nuo $1.75
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Pdverg toje tėvynėje
Apie Bažnyčios padėtį vienas paviljonas. Suplanuota mieste

i » • • ■ w v t _ ir.' * . . • • « z\A •• • »1. a*kunigas laiške rašd: •‘‘Vysk. Vin
centais- Bofisevičius mirė. Vysk. 
Teofilius Matulionis dar yra 
Birštone — gydosi ir ilsisi. Vysk. 
Ramanauskas yra 'švėkšnių moh 
sinjoru. MaV -sugrįžusiems ne 
tuoj duoda vietą, netvirtina pa
skyrimų.

Dabar Kaune yra 69 klierikai, 
jų tarpe 12-vilniečių. Kandidatų 
buvo 52, bet visų nepriėmė — 
“nėra vietos”. Priimti keli su 
augltesniu mokslu. Jokių knygų 
čia. neturime”. '

Kun. Gimžauskas darbuojasi 
N. Vilnioje, kun. Laurinavičius 
Švenčionėliuose užsimojęs net 
bažnyčią užbaigti. Kun. J. Gri
gaitis. darbuojasi. Tryškiuose, 
kun. Jonas Skardinskas Nemen
činėje.

Prof. Kazys Šalkauskas, bu
vęs ilgametis Liet, universiteto 
civilinės .teisės katedros vedė
jas, dabar gyvenąs Vilniuje ir 
gaunąs pensiją!

Prof. Benediktas Šiąulis Kau
no r Medicinos. Instituto z farma
ceutinės chemijos katedros ve
dėjas mirė š.m. sausio 1 9d.

Velionis buvo gimęs 1887 m.
liepos 21 d. Veiviržėnų mieste- ne mažiau įdomių, elegantiškų ir 
lyje, 1910-1913 m. studijavo kartu ekonomiškų drabužių mo- 
Maskvos universitete, o baigęs dėlių. Tuo būdu lietuvių liaudies 
dirbo Maskvoje kaip provizo- į puikus darbas būtų populiarina- 
rius. 1921 m. grįžo į Lietuvą’ir mas masėse... (E)

Gudijos teritorijoje Astrovo 
rajone gyvenantiems lietuviams 
pradėta dėstyti gimtoji kalba. 
Vilniaus radijas 1957. I. 3. skęl- 
bia, kad ’’tiek vaikai, tiek jauni
mas su meile lanko lietuvių kal
bos pamokas, skaito lietuviškas 
knygas”. Vilniaus pedagoginio 
instituto studentai, sužinoję, 
kad lietuvių tautinėje bibliote
koje trūksta lietuviškų knygų, 
nutarė padovanoti jiems pirmą 
lietuvišką bibliotekėlę. Grupė 
lietuvių kalbos ir literatūros fa
kulteto studentų, vadovaujami 
dėstytojo Mikalausko, Astrovo 
rajono Girdiečių, Pristautų ir 
Gilių kaimo bibliotekoms nuve
žė daugiau kaip 300 įvairaus tu
rinio lietuviškų knygų, o rajono 
lietuviams užprenumeravo 15 
įvairių lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų. (E)

‘Kuršių Neringa ' yra žinoma 
kaip vietovė, labai turtinga ak
mens amžiaus paminklais. Tai 
rodo prieš eilę metų Neringoje 
surinkta keraYnika, rasti gintari
niai dirbiniai. 1956 m. Nidos ir 
Juodkrantės apylinkėse rasta 
akmens amžiaus, žalvario am
žiaus keramikos ir titnaginių 
dirbinių. Tarp radinių yra ir vie- 

teka/jf perleidusi Odesos viešo-; na titnaginio durklo liekana, 
ji biblioteka. Apie ta egzemplio-; Panašūs durklai aptikti Skandi
nu lituanistams nebuvo žinoma. ‘ navijojė. Šitas radinys papildęs 

bail. Ant. Žmuidzinavičiui 70 turėtas Lietuvoje žinias apie se- 
metų sukakties proga suteiktas inųjų Lietuvos gyventojų ryšius 
Sovietų Sąjungos “liaudies daili-' su Skandinavijos gyventojąis. 
ninko” vardas. Klaipėdietė rašytoja Ieva Si-

Palangą planuoja aptvarkyti monaitytė 60 m. sukakties proga 
ir pagerinti. Ateinančiam sezone; ųž “nuopelnus vystant tarybinę 
atvažiavusieji pasilsėti, skelbią- j literatūrą” apdovanota “Darbo 
ma. nematys mašinų ir negirdės Į raud. vėliavos ordinu”. 1957 I. 
jų triukšmo centrinėje Vytauto 23. ta proga Kaune respubliki- 

. gatvė jip. Architektai suplanavo nėj bibliotekoj buvo atidaryta 
apvažiavimą pietine miesto dali-į jos darbų paroda. Buvo išstatyti 
mi. Tam tikslui bus nutiestas 5 į “Aukštųjų Šimonių likimo” 4 
km. asfaltuotas kelias. Miesto i pirmieji leidiniai, “Pavasario 
centre ir jo pakraščiais tiesia-į audroje”, romano “Vilius Kąra
mos naujos vandentiekio linijos J liūs” ir kiti leidiniai. Ji dar yra 
Poilsiautojai galės gerti vietinio parašiusi “Be tėvo’ ‘ 
Palangos markės mineralinio nienė’’ ir kt. Pirmąjį jos eilėraštį 

išspausdino dar 1914 m. “Tilžės 
Keleivis”. Visoj eilėj savo vei
kalų I. Simonaitytė ypač griež
tai puolą visokius vokietininkus, 
nacius ir vokiškuosius koloniza-

pastatyti 1-00 vietų viešbutis.
Lietuvos paviljonas žem. ūkio 

ir pramonės parodoje Maskvoje 
numatytas rekonstruoti. Rekon
strukcijos darbams • vadovaus 
architektai Mikėnas ir Trijudis. 
Prie dabartinių ekspozicijų nu
matyta pastatyti naują salę, pa
gerinti dabartines sale, fasadą, 
administracinius pastatus. Iki 
“jaunimo festivalio” Lietuvos 

< paviljono teritorijoje numatoma 
pastatyti lietuviško stiliaus kios 
ką, kuriame bus pardavinėjami 
lietuvių dailės dirbiniai.

Literatūra ir Menas” I. 26 nu
mery pasigenda -‘lietuviško ma
dų žurnalo”. Pažymima: “Kom
jaunimo Tiesa” pradėjo spaus
dinti straipsnius apie skoningą 
apsirengimą, mandagumą, kul
tūrą; “Tarybinė moteris” nuolat 
spausdina medžiagos kulinari
jos, namų ruošos klausimais. Šei 
mininkėms išleista knyga “Val
gių gaminimas”. Pasirodo Rygos, 
Talino, Maskvos modelių rūmų 
leidiniai. Tad kodėl negalėtų bū
ti. pvz. “Vilniaus madų”? Juk 
Vilniaus modelių namai sukuria

rius. 1921 m. grįžo į Lietuvą’ir 
nuo 1822 m. dirbo farmacijos ka
tedros asistentu, o nuo 1929 m. 
pradėjo dėstytojo., karjerą.. 1936 
m. gavo farmacijos daktaratą, o 
1919 m. gavo profesoriaus vardą 
ir paskirtas katedros vedėju. To
se pareigose ir mirė.

Dantų gyd. Izabelė Bliūdžiūtė 
- Mašalaitienė mirė Lietuvoje 
1956. m. gruodžio 6 d .

Emilija Bliūdžiūtė, buv. Uk
mergės, paskiau Marijampolės 
gimn. mokytoja, mirė 1954 m. 
lapkričio mėn. širdies liga.

Laikrodžių siūlo pirkti paštu 
parsisiųsdinant iš “Pcsyltorgo” 
bazės Maskvoje. Laikrodžių kai- 

nurodytos tokios: “Mcskva”
“Majak” — vyriškas, su 16 

rubinų, nepraleidžįąs dulkių ir 
vandens — 423 rb ; “Kama” arba 
“Pobieda”, 17 rubinų — 408 rb.; 
“Zaria” — moteriškas, 16, .rubi
nų,. metaliniais luitais,. .su7 dir-. 
želiu — 526 rb.; o tdkl^pa$^idt«- 
nis — 1036 rb.;.' “Zviezda” — 
moteriškas, su 15 rubinų, meta
liniais lukštais, su odiniu dirže
liu — 361 rb.; žadintuvas “B-31’: 
su 4 rubinais— 52 rb.

Pinigai turį būti pasiųsti su 
užsakymu. ’

Mažvydo katekizmo egzemp
liorių įsigijusi Vilniaus biblio-i

Palangos 
vandens, kuris bus gaunamas iš 
gręžiamo pusantro km gilumo 
šulinio. Tvarkomos Rąžės upe
lio krantinės. Grupės statybinin
kų šiuo metu naujai atstato jū-

“Pikčiur-

ros tiltą. Jo gale bus įrengtas torius, skriaudusius lietuvius.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skciinkitės pas savus - 

TALKOJE.
.Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

miją, ruošiama ateitininkų ini* 
ęiatyvą* įyjfks kovo 10 d. 5 vąjL 
p.p. parapijtįsv^alįįe.- ‘Paskaitą 
skaitys mokyt. J. Domeika iš 
B ran t fordo. Po to meninė dalis. 
Maloniai kviečiame visus skait
lingai dalyvautt-

Neprikl. šventės minėjimas 
įvyko vasario 17 d. vokiečių sa
lėje. Jį atidarė apyl. pirm. St. 
Juozapavičius, pakviesdamas ty
los minute prisiminti žuvusius 
už Lietuvos laisvę. Trumpą (tik 
26 min.) paskaitą skaitė Kraš
to V-bos pirm. Meilus. Ji buvo 
įdomi savo originalumu ir min
čių aktualumu. Kaikurios min
tys vertos mūsų visų rimto dė
mesio. Kalbėdamas apie vis di
dėjantį mūsų skaldymąsi, pažy
mėjo, kad “buvę politikieriai rū
pinasi spaudoje tik savo partijo
mis. Skilimas iš kurios grupės 
jis bebūtų, yra smerktinas. Ne
sklaidykime savo skatiko po įvai 
rius fondus. Jei vienybės nėra is 
viršaus, ji turi pasiekti vadovau
jančius iš apačios”.

Prelegentas visu rimtumu 
kreipė mūsų dėmesį į jaunąją 
kartą: “Ieškokime priemonių ir 
būdų perduoti lietuviškumą se
kančioms kartoms. Mes perma- 
žai darome įtakos į savo vaikus”.

Baigdamas p. Meilus pažymė
jo Hamiltono lietuvių pasigėrė
tiną laikymąsi visose lietuvišku
mo srityse ir pabrėžė: “Jūsų 
veikla buvo ir yra pozityvi. Jūsų 
kolonija pakankamai didelė, kad 
galėtų skaldytis, bet ir šioje sri
tyje jūs pralenkėte kitus, pasi
likdami lietuviškame gyvenime 
vieningi”.

Savo paskaitoje svečias trum
pai prisiminė mūsų tautos pat- 
rijarchą dr. J. Basanavičių, nuo 
kurio mirties vasario 16 d. suėjo 
30 metų.

Antrąja kalbėtoja buvo Mrs. 
Edith Hyder. Pradėjusi primini
mu, kad mūsų vėliava primeną 
pavasarį, ji ugningais žodžiais 
kvietė tikėti Lietuvos prisikėli
mu. Bet tuojau ji priminė, kad 
niekas nesidaro savaime, todėl 
mes visi turime stumti mūsų by
lą laiškais, telegramomis per 
parlamento atstovus ir tai daryti 
ištisiniai.

Šventės proga sveikino lietu
vius latvių, estų, vengrų, lenkų 
ir ukrainiečiu atstovai.

Meninę dalį gražiai pravėdė S. 
Lukoševičiūtė (ji, dėkui jai, šiais 
metais kandidatuoja į bendr. 
v-bą). Pradžioje su giliu įsijau
timu padeklamavo Gintra Ba- 
kaitytė. V. Verikaičio vyrų kvar 
tetas puikiai atliko keletą liet, 
dainų ir V. Verįkaitis pora iš
traukų iš operų. Danutė Choro- 
manskytė padeklamavo eilėraštį 
parašytą ir prisiųstą iš okup. 
Lietuvos.

Minėjimas baigtas Tąut. Him
nu. Auku prie įėjimo surinkta 
§232,75. ‘

Vas. 16 minėjimą bažnyčioje 
gražiai pravedė kun. dr. J. Ta- 
darauskas. Mišias laikė jis pats 
su asista (2 kanadiečiai kunigai 
iš katedros), pasakydamas die
nai pritaikytą gražų pamokslą. 
Parapijos choras, vedamas P. 
Štunmaičio, giedojo Mišias lo
tyniškai ir pora lietuviškų gies
mių. Po Mišių už žuvusius gi
nant tėvynės laisvę atgiedota 
Libera.

Namų fondas praėjusią savai
tę padidėjo keturiais naujais 
nariais. Po $100 paskyrė Kšivic- 
kis Jonas, Leonardas Pranckevi- 
čius (Len Prankie), Jonas Prane 
kevičius (John Prankie) ir Ka
činskas Stasys, NF v-ba jiems ta
ria giliausią padėką.

Namų fondo veikloje įdo
miausias vienas naujas reiški
nys: i ji jungiasi visi lietuviai. 
Broliai Leonardas ir Jonas 
Pranckevičiai yra gimę vienas 
Kanadoje, kitas Anglijoje, bet 
gerai kalba lietuviškai ir reika
lui esant mielai prie tautinių rei
kalų prisideda. L. Pranckevi- 
čius turi Len Prankie Garage,

HAMILTON, Ont.
RR 1, Ancąster Highwąy 53. Tel. |
MI. 8-4834. .. ..

Neatidėliokime įstojimo i NF,

HAMILTONO LIET. NAMŲ FONDO 
APYSKAITOS:

L 1957 m. sausio 1? 4. vakaras

Lietuviai pasaulyje

šimtinę kitą į jį.
Į Vasario 16 gimn. 

nuo pr. m. rugsėjo 1 
Vankevįčius \Viktoras, 
mas kas mėnesį\po $L

rėmėjus 
d. įstojo 
aukoda-

4, sausio 24 d., rašant apie III 
knygų plątinįmo vajaus Bend
ruomenės k-jos sudėtį, pasaky
ta, kad sąusio 9 d. šio vajaus at
skaitomybės patikrinime tarp 
kitų Bendr. Rev. kjo§ narių da
lyvavo ię R. Bungarda. Kaip da
bar paaiškėjo, K. Bungarda, nors 
ir yrą Rev. k-jos narys, bet mi
nėtame patikrinime nedalyvavo 
ir jo parašo sausio 9 d. akte nėra.

Mieląjį K. Bungardą už šią 
nemalonią klaidą labai atsipra
šau.

“TŽ” Nr. 8, š.m. vasario 21 d., 
rašant apie NF gegužės 4 d. 
įvykstantį koncertą, pažymėta, 
kad jis bus lenkų salėje 707 Bar
ton, St. E,, o turėjo būti: lenkų 
salėję 644 Barton St. E.

Pojomos: ' -
157 įėjimo bil. po $1 ................ $157.00
3 įėjimo b«l moksl. po 50c......... 1.50
Loterijos pelnas .......................... 2'48.23
Bufeto pelnas ...............   90.83

Išviso pajamų $497.56

........................... $80.00 

........................... 64.00 
i 0.00 
10.00 
10.00 

1.30

Išlaidos:
Salės nuoma
Orkestras
"NL" užskelbimę .......................
"TŽ" už skeib»mq .....................
Composers, A. & P. Ass. už leid.
įėjimo bilietų knygelės .............

Išviso išlaidų $175.30 
Vakaro pelnas $322.26

2. 1957 ra. vasario 2 <L vakqras 
Royal oCnnaught Kotelyje 

Pajamos:
78 įėjimo bil. po $1.25 ........... $97.50
2 įėjimo bil. moksl. po 50c ...... 1.00
Loterijos pelnos ....................  234.76

Viso pajamų $333.26

$75.00 
80.00 
5.00 

15.00 
10.00 
6.05

Išlaidos:
Salės nuoma ....... .... ....................
Orkestras ..................................
"NL'' už skelbimo .....................
/#TŽ" ųž du skelbimus .............
Composers, A. & P. Ass. už leid. 
Išsiuntinėjamas pokv. NF nar...

Viso išlaidų $191.05
Vakaro pelnas $142.21

Sh Bakšys, pirm. K. Žukauskas, ižd.

DKLHI-TILLSONBURG, Ont
Šios apylinkės _ šeštadieninių 

mokyklų tėvų komitetas ir skau
tu vieneto vadovybė padedant 
skautams iš Toronto, ruošia 
linksmą šokių vakarą ir jauni
mo šventę, kurioje bus paminė
ta Vasario 16 ir šv. Kazimiero 
šventės sų jų pačių paruošta 
programa.

Męs kviečiame visus į Colom
bo salę Tillsonburge koyo 2 d., 
šeštadienį, linksmiems šokiams 
su įvairiausiais gėrimais, links
ma muzika ir daug įvairių nęti- 
kėtumų, kuriuos pamatysite at
vykę. Pelnas skiriamas mokyklų 
išlaikymui. Pradžia 7.30 vai. v.

Jaunimo ruošiama šventė 
įyyks sekmadienį, kovo 3 d., su 
sekančia programa:

11.30 vai. iškilmingos pamal
dos Couftlando bažnyčioje, da
lyvaujant skautų vienetams su 
vėliavomis.

2 vai. p.p. svečiams pietūs Del
hi slovakų salėje.

■ 3 vai. p.p. iškilmingas minėji
mas dalyvaujant svečiams, ang
lų atstovams ir spaudos kores- 
pondentams. ? ; . ■

4 vai. p.p. programa, kurią iš
pildys Toronto ir vietiniai skau
tai bei mokyklų mokiniai.

5 vai. p.p. Filmą, kurią rodys 
Toronto skautai vyčiai vadovau
jant F. Mockui.

Visi, kurie norėtų į šventę va
žiuoti tuojau po pamaldų, pra
šomi iš namų paimti užkandį, o 
indus ir šiltą kavą rasite Delhi 
slovakų salėje. ‘

Tautįečiai, jūsų dalyyavimas 
šiuose parengimuose yra mums 

■— vadovams — ir jūsų .pačių 
vaikams didžiausia parama - 
džiaugsmas. Nes mūsų lietuviš
kumo kelias išeivijoje nepalygi
namai yrą sunkesnis mūsų jau
nąja! kartai, kuriems dar reikia 
išaugti ir subręsti lietuviais. 
Tad nesvyruodami padėkit mo
kyklų ir jaunimo organizacijų 
vadovams pradėtąjį darbą tęsti 
toliau ir auklėti jūsų vaikus lie
tuviškoje dvasioje.

Dalyvaukite patys ir nepaliki
te, jaunųjų nuošaliai nuo lietu
viškos veiklos bei dalyvavimo 
jų šventėje. Mes kviečiame vi
sus jaunuolius-es, kurie galite iš
pildyti ką nors programoje: gro
ti akordeonu, skambinti piani
nu, gitara, dainuoti, šokti ar 
deklamuoti, registruotis arba 
pranešti Z. Paulioniui, Box 72, 
Delhi, telef. 345 W .

Nenusiminkit, jeigu jūs silp
nai kalbat lietuviškai, ar esat 
nutolę nuo lietuviškos bendruo
menės. Mes suprasime vieni ant
rus ir daug ką pasieksime ar tai 
sporte, ar visuomeniniame dar-

JA VALSTYBĖS q
IV Pasaulio hei Amerikos Lie

tuvių Inžinierių bei Architektų 
suvažiavimas, įvykęs 1956 m. 
rugsėjo 1-3 d. Philadelphijoje, 
tarp daugelio nutarimų priėmė 
ir rezoliuciją mūsų veiksnių ne
lemto suskilimo reikalu. Visi tie 
nutarimai buvo paskelbti Tech
nikos Žodžio 1956 m. 5 nr., bet 
iki šiol bendrinėje spaudoje iš 
jų nei vienas nebuvo perspaus
dintas. .

Vasario 16 d. proga visi mūsų 
lietuviškieji laikraščiai kviečia
mi pagarsinti čia pateikiamą 
reikšmingą to suvažiavimo re
zoliuciją: ,

IV-sis PLIAS - ALIAS suva- 
žiavimąs kviečia mūsų veiksnius 
šiuo, sunkiu lietuvių tautai mo
mentų baigti tarpusąvio ginčus 
ir pagaliau pradėti vieningą bei 
koordinuotą darbą. Suvažiavi
mas mano, kad tokiam šventam 
tikslui nėra kliūčių, dėl kurių 
negalima būtų susitarti. _

įų|. V. Vintąrtas 
Technikos žodžio redaktorius.

D. BRITANIJA
DBLS dešimtmečiui paminėti 

rengimo komisja numatė Lietu
vių Sodyboje pastatyti pamink
linį kryžių. K. Barėnas dešimt
mečio proga rengia spaudai 
Liet, kalbos chrestomatiją.

Liet. Namų B-vė Londone pa
skelbė prašymą paskolinti 1.500 
svarų. Ji nori nupirkti greta L. 
Namų parduodamą namą. Žadą 
mokėti 6%. *

“Europos Lietuvio” redakto
rius Br. Daunoras, kuris šį sa
vaitraštį redagavo penketą me
tų, pasitraukė. Nauju redakto-

nas. Atsisveikindamas p. Dau 
norą rašo: “Fabrike dirbant ga
lima būti geru darbininku 50 
metų, redaktoriaus pareigose, 
kai mūsų sąlygose jam dažnai 
reikia vienam užpildyti laikraš
tį, galima ištverti metus, du. Vė
liau jį, it išspaustą citriną reikia 
išmesti”.

VOKIETIJA
Pasikeitimai “Amerikos Bal

se” Mūnchene: į JAV išvyksta 
K. Obolėnas ir L. Trilupaitis. 
Naujais tarnautojais priimti 
prof. S. Žymantas, dr. K- Če
ginskas ir V- Natkus iš Vasario 
16 gimnazijos.

Mūnchene Am. B. liet, skyriui 
vadovauja J. B. Laučka. Jame 
be to, dirba prof. dr. P. Pada-. 
lis, dr. V. Dambrava, J. Stonys, 
dr .J. Sakalauskas ir O. Jakš
tienė.

ARGENTINA
Tėvas Jonas Bružikas, SJ, ži

nomas misijonierius, yra sunkiai 
susirgęs nugarkaulio iškrypimu 
ir gydosi Rosano mieste Argen
tinoje, gyvendamas pas TT Ma
rijonus. Jo adresas: Avenida Ro
sario 1850, Rosario Prov. Santa 
Fe., Argentina.

URUGVAJUS
Milda Elena Graužinytė, Lie

tuvos įgalioto ministerio Pietų 
Amerikai dukra, 17 m., įstojo stu 
dijuoti į Architektūros fakulte
tą Montevideo universitete.

Emilijus Mataitis dirba kaip 
Montevideo dienraščio EI Dia li
notipininkas ir ruošiasi pats ati
daryti savą spaustuvę.

be. Neišsigąskime ir nebėkime 
nuo mūsų lietuviškos kilmės, 
nes mūsų proseneliai mums pa
liko tokią istoriją, kurios gali 
pavydėti ir šių laikų didžiųjų 
valstybių vaikai. O ateitis pri
klausys nuo mūsų kaip mes ją 
sugebėsime išlaikyti.

Lauksime. Rengėjai.

NIAGARA PUSIASALIS
V-tąją Kanados Lietuvių Die

ną pagaliau apsispręsta ruošti 
Niagaros pusiasalyje. Sausio 20 
d. pranciškonų salėje, St. Catha
rines, buvo sušauktas vietos 
B-nės apylinkės visuotinis narių 
susirinkimas Lietuvių Dienos 
rengimo reikalu. Be st. katarniš- 
kių dar dalyvavo Wellando ir 
Niagara Falls atstovai. Prieita 
išvados, kad šventę būtinai rei
kia ruošti, tik dar pradžioje rei
kėtų geriau ištirti ar bus tam są
lygos, ypač ar galima bus pra
džiai gauti reikalingų lėšų ir ar 
galima bus rasti tinkamą salę. 
Tam ištirti išrinkta komisija. 
Komisijai teigiamai šį reikalą 
išsprendus, vasario 10 d. St.-Pa
triko salėje, Niagara Falls įvy
ko bendras visos ap'ylinkės at
stovų susirinkimas. Susirinko 
apie 40 atstovų. Ten ilgai ginčy
tasi ir diskutuota, kol prieita 
prie susitarimo, kad nėra ko il
giau laukti ir atidėlioti, nes lai
kas slenka, reikia šį kartą išrink
ti šventės ruošimo komitetą. Pa
gal balsų daugumą ir vėliau pa
siskirsčius pareigomis į komite
tą įėjo šie asmenys: pirm. Pet
ras Balsas, gyv. 2099 Scott St.,

Niagara' Falls, Ontario; I vice- 
pirm. Vytautas Mačikūnas iš 
Niagara Falls, II vicepirm. Juo
zas Dilys iš St. Catharines, sekr. 
Juozas Navasaitis iš St. Catha
rines ir iždini. Kazys Stankevi
čius iš Wellando. Dabar komite
tui veina iš sunkiausių proble
mų yra sudarymas kiekvienai 
sričiai atitinkamų komisijų. Bet 
visiems su noru dirbant yra vil
ties visas kliūtis nugalėti, jd

SUDBURY, Ont
Šaunus pobūvis buvo suruoš

tas Juozo ir Marijos Valiukų na
muose, jos dukrelei Emilijai Ca- 
meletti “gandro apsilankymo” 
.belaukiant. Daugiau kaip 30 mo
terų ir mergaičių dalyvavo ir 
linksmoj nuotaikoj praleido lai
ką jaukiose vaišėse ir įdomiuose 
tai progai pritaikytuos žaidi
muose su premijomis. Pobūvį 
suorganizavo Marija Valiukie- 
nė, G. Cąmeletti ir P. Strodulski.

Aleksas Kusinskis nuo šių me
tų apsiėmę vadovauti liet, sale
ziečių gimnazijos būreliui.

SL Catherines, Ont.
Užsiliepsnojo liepsna. Niaga

ros pusiasalio keli scenos mėgė
jai susibūrę į “Liepsnos” būrelį 
kovo 2 d., šeštadienį, slovakų — 
Holy Ghost salėje, 77 Golden 
Blvd., Wellande, KLTS ruošia
mame Užgavėnių parengime sta
to M. Šalčiūno dviejų veiksmų 
scenos vaizdelį iš naujųjų atei
vių gyvenimo-“Prieteliai”, pilną 
humoro ir iki ašarų juokų. Re
žisuoja tik neseniai apsigyvenu
si St. Catharinėje buv. Hamilto
no “Aukuro” aktorė P. Racevi- 
čienė. Vaidina ir pats autorius. 
Vaidinimo pradžia 7.3.0 -vai. v.

LONDON, Ont.
Vasario 16-tosias minėjimą 

Londono ir Rodney lietuvių ben
druomenės šiemet rengia bend
rai kovo 2 d., šeštadienį, Londo
ne Bibliotekos auditorijoje, 
305 Queen St. Paskaitą skaitys 
rodniškis V. Ignaitis, o koncer
to programą išpildys sol. V. Ve- 
rikaitis ir jo vedamas kvartetas, 
kuris Londone pasirodys pirmą 
kartą. -

Abi apylinkių valdybos malo
niai kviečia visus tautiečius į 
minėjimą ir koncertą gausiai at
silankyti. Pradžia 7 vai. vak.

Londono liet, skautai ir vietos 
Džiamborės Fondo K-tąs tautie- 

punktualiąi. Po vaidinimo šo- čiams ruošia malonią staigmeną: 
kiai prie geros muzikos. Turtin- į Londoną kviečiamą atvyksta 
gas valgiais, ir gėrimais bufetas. “

Nepfaleiskime geros progos i ir jos vedamas dramos teatras, 
pamatyti vietines mūsų besior- Statomą Alanto 3-jų veiksmų 
ganizuojančias menines jėgas ir komedija “Šiapus uždangos”, 
kartu gerai užsigavėti. jd : - L. E-tas.

iš Detroito režisorė Z. Mikšienė

INTERSECTION RAD REPAIR
8 arba 10 OLD WESTON RD., TORONTO 

Taisome ir valome auto-radiatorius. Įdedame naujus.
Telefonas RO. 6-1509.
Sav. A. GUŽAUSKAS

. "u1 -i

DĖMESIO LIETUVIAI MAŠINŲ SAVININKAI!
Naujai atidarytas lietuvio prityrusio mechaniko

5 Robert St, Toronto
PRIE COLLEGE - SPADINA

Čia atliekami visi mašinų remonto darbai, o taip pat tepamos 
mašinos ir keičiamą alyva. Lietuviams atliekami dąrbaį pigiau 
nei kitur. Jei jūsų mašina pradeda neveikti gerai ar reikalingas 
pagrindinis patikrinimas - išvalymas — mielai kviečiame atsi
lankyti — čia jums bus

Tel. namuose

mielai kviečiame atsi
eitai ir sąžiningai patarnauta.

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

OSSINGTON TEXTILES
1173 Dundas St. W., Toronto. - Tel. LE. 4-8753

Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. Žemos kąinos.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!
'■■■■'CTU !. y

Siuskite siuntinius į LIETUVĄ
ir i kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St. East, Hamilton, Ont.
TELEFONAS JA. 9-9870

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. kasdien, 
išskyrus sekmadienius ir pirmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 
Hamiltone.

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistii siuntinius. Pas mus galite 
Įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių 
jau patys tai patyrė.
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Moderniškiausia lietuviška
NEKILNOJAMO TURTO 

HAMILTONE
Namai - Bizniai - Ūkiai

1147 MAIN STB. EAST
Tel. LL 9-3597 arba LI. 9-3238

Savininikai:

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės j mūsų atstovus:

M. STUKAS, S. BAIPŠYS, L. GASIŪNAS.

ĮSTAIGA

Žęmė

-

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
862 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonąs LR. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokitis nuotakom* bd Ivsirioow kitom* progom* — 

•uropietržkome Ir konodUkome (tiliup.
★ Įvairiausių rfiiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių ildtrbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.
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Kultūros Fondas SEPTYNMEČIAI “AIDAI
Organizuojant Kanados, lietu- Supronas, vėliau J. Gustainis.

«"T* 

msna

rūpintųsi švietimo ir kitais lie
tuvių kultūriniais reikalais. Tuo 
Vūdu'buvo sukurta KLB Švie
timo Komisija. Ją organizavo ir 
veikimo planus ruošė patyręs 
pedagogas Antanas Rinkūnas. 
Per ketvertą metų jam talkinin
kavo iš Hamiltono Jonas Mikšys, 
Stasė Prapuolenytė, iš Toronto 
j. Gaižutis, Ona Gailiūnaitė ir 
Įz. Matusevičiūtė. Rūpintasi pro
gramų bei vadovėlių paruošimu.

mokytojų registravimas. Iškilo 
(ietuviškų mokyklų bei mokslei
vių org-jų bei jų vasaros stovyk
lų ir daug kitų kultūrinių reika
lų, kuriuos reikėjo tvarkyti ko
kiai nors centrinei įstaigai.

Per du pirmuosius KLB Kraš
to Tarybos suvažiavimus buvo 
iškeltas klausimas kurti Kultū
ros Fondą. Šio fondo įstatus pa
ruošti buvo pavesta A. Rinkū- 
nui, susidarant sau pagalbinę ko
misiją. 1954 m. KLB Krašto Ta
rybos suvažiavime lapkričio 18- 
19 d. Hamiltone buvo priimtas 
Kultūros Fondo statutas. Buvo 
išrinkta 3 asmenų organizacinė 
komisija sudaryti Kultūros Fon
dą. Komisiją sudarė: Iz. Matu
sevičiūtė, Jonas Mikšys ir Anta-

- aas Rinkūnas. Pirmininku Kr.
Taryba išrinko A Rinkūną.

Buvo sukomplektuotas visas 
KF skyrių sąstatas: Centrinė 
Valdyba, švietimo, Kultūros rei
kalų bei Finansų skyriai ir pra
dėta veikti. M. F. Yokubyniępė 
gražiai suorganizavo finansų tel
kimą. Prie kiekvienos apylinkės 
buvo paskirti KF įgaliotiniai. 
Atsirado ryšys su apylinkėmis. 
Buvo sušaukta mokytojų konfe
rencija Toronte, kuri pagal anks 
tyvesnę tradiciją šaukiama kas 
metai.

Po vienerių metų sėkmingos 
veiklos A_ Rinkūnas iš KF pasi
traukė, o pagal pakeistą KF sta
tutą fondas įjungiamas į Kr. Val
dybą ir veikia palaikydamas su 
juo ryžė.

1955 m. Kr. Tarybos suvažiavi- 
menauja pirmininke buvo iš

rinkta Iz. Matusevičiūtė. Jai bu
vo pavesta pagal esamas sąlygas 
į Kultūros Fondo valdybą įtrauk 
ti daugiau intelektualinių bei 
meninių Toronto visuomenės pa
jėgų. Buvo pakviesti šie asme
nys ir sudaryti atskirų kultūri
nių sričių skyriai: Vyriausioji 
Valdyba: Iz. Matusevičiūtė — 

' pirm., dr. A. Šapoka — I vice- 
pirm., dr. M. Anysas — II vice- 
pirm., L. Medelis — posėdžių 
protokolų sekr., S. Sakalauskie
nė — susirašinėjimų sekretorė. 
Švietimo skyrius: J. Širka — 
pirm., O. Gailiūnaitė — vice- 
pirm., M. Gudaitienė — sekret. 
Finansų skyrius: Jonas Karka— 
pirm., Vladas Kazlauskas -^- iž
dininkas ir Vytautas Abromaitis
— sekretorius.

Atskirų sričių darbuotojai: 
meno reikalams — Lietuvių Dai
lės Instituto atstovas dail. Juo
zas Bakis, vėliau dail. Telesforas 
Valius. Teatro ir muzikas reika
lams —- kun. Boleslovas Pacevi- 
čius. Sporto bei fizinio auklėji
mo — Šiaurės Amerikos Sporto 
Lygos atstovas Kanadai Antanas

Kuolas.
1956 m. KF turėjo 6 plenumo 

pasėdžius, Šviet. sk. 5, Finansų 
sR. 4. Kitų sričių meniniai bei 
kultūriniai klausimai buvo apta
riami plenumo posėdžiuose.

KLB Kultūros Fondas per dve 
jetą metų išaugo į rimtą ir impo
nuojančią kultūrinę bei švietimo 
įstaigą. Atskirų sričių darbuoto
jai ir C V nariai parodė per šiuos 
metus didelio dvasios gyvumo 
bei kūrybingumo. O darbo bei 
kultūrinės veiklos barai buvo 
platūs.

KF uždaviniai yra kova už 
tautos augštuosius idealus, už 
moralinę lietuvio didybę, už kū
rybos laisvę ir lietuvybės išsau
gojimą. Kaip priims visuomenė 
šios garbingos įstaigos atneštas 
idėjas ir realizavimą, tiek gyva 
paliks amžinoji lietuviškumo 
dvasįą. Tautos kultūriniai polė
kiai užtikrina tautai ne vien da
bartį, bet jie net keletą šimtų 
metų skrodžia savo spinduliais į 
ateitį.

Visuomenė KF veiklą sutiko 
gyvai ir jį gausiai parėmė savo 
aukomis, taip kad įgalino jį at
likti per tokį trumpą laiką la
bai daug svarbių kultūrinių rei
kalu.

KLB KF su JAV Kr. Valdyba 
bei Čikagos apygardos Vyriau
sia Taryba suruošė pirmąjį 
ahieių kraštų. Kultūros kongre
są Čikagoje 1956 m. liepos 3-4 d. 
Užbaigiamajame viešame posė
dyje paskaitą skaitė Kanados 
KF atstovė Iz. Matusevičiūtė te
ma “Būdai bei priemonės tauti
nei kultūrai išlaikyti”. Švietimo 
sekcijoje — A. Rinkūnas “Lietu
viškos aplinkos pažinimas šešt. 
liet, mokykloje”.

Kanados LB efektingai daly
vavo su savo dviem didžiuliais 
chorais Pirmoje Lietuvių Dainų 
šventėje, įvykusioje Čikagoje 
tuo pačiu metu kaip ir Kultūros 
kongresas. Choru kelionės išlai
doms padengti KF aukojo $300. 
Toronto liet, choras “Varpas”, 
dirigentas muz. St. Gailevičius 
— dalyvavo su 60 choristų ir To
ronto Prisikėlimo parapijos cho
ras, vadovaujamas sol. Vaclovo 
Verikaičio, su 40 dainininkų.

Kultūros Fondas dalyvavo Ka 
nados Lietuvių IV-sios Dienos 
leidinyje Windsore 1956 m. rug
sėjo 3-4 d. KF pirm, atstovavo 
fondą visuose didesniuose kultū
riniuose parengimuose pasakant 
sveikinimo kalbas ir fondo var
du apdovanojant menininkus gė
lėmis: Aidu žurnalo premijos 
įteikimo iškilmėje, IV-j ame Var
po choro ir Čiurlionio ansamblio 
koncerte, muz. Št. Gailevičiaus 
30-ties metų muzikinės veiklos 
pagerbimo akte ir daugelyje ki
tų progų. Įvairiomis progomis 
buvo kalbėta per “Tėvynės pri
siminimų” radijo valandėlę To
ronte švietimo ir proginėmis te
momis. < ’

Švietimo skyrius
Visoje Kanadoje veikia 10 pra 

džios šeštadieninių lituanistinių 
mokyklų; dveji augštesnieji li
tuanistiniai kursai Toronte ir 
Montrealyje. Du vaikų darželiai, 
vedami Nekalto Prasidėjimo se

selių Toronte ir Montrealyje. 
Prądžips šęštąd. mokyklose mo- 
kosi' apje” LOW mokinių. Didžiau-f 
šia mokykla yra Toronto Mai
ronio vardo šeštatd. mokykla su 
225 mokiniais. Vedėjas mokyt. 
Julius širka, dirba 10 mokytojų, 
veikia 7 klasės. Antroji savo di
dumu yra Hamiltono vysk. M. 
Valančiaus vardo šeštad. pra
džios mokykla. Vedėjas Jonas 
Mikšys, dirba 7 mokytojai, vei
kia 5 klasės. Montrealyje yra 3 
pradžios mokyklos su 214 moki
nių bei vaikų darželiu, šeštad. 
prod, mokyklos dar veikia Lon
done, St. Catharines, Windsore, 
Delhi, Edmontone, Winnipege, 
Sudbury, Vancouveryje.

1956 m. kovo 24-25 d. Toron
te buvo surengtos Mokytojų Die 
nos. Mokytojų konferencijoje 
dalyvavo Toronto, Hamiltono, 
Montrealio, Londono, St. Catha
rines, Windsoro, Delhi mokyklų 
atstovai. Buvo dvi paskaitos: 
kun. dr. J. Gutausko “Šeimos ir 
mokyklos bendradarbiavimas”, 
ir A- Rinkūno “Aplinkos paži
nimas liet. šešt. mokykloje”.

Toronto visuomenei buvo su
ruošta vieša akademija kovo 25 
d. Prisikėlimo parapijos audito
rijoje. Viešą paskaitą skaitė 
prof. J. Brazaitis iš Niujorko te
ma “Lietuviškojo charakterio 
ugdymas’ jaunojoje kartoje”. Me 
ninę dalį atliko Toronto bei Ha
miltono pradžios mokyklos bei 
jaunimo or-jos — ateitininkai ir 
skautai.

Fizinis auklėjimas bei 
sporto klubai

Per Šiaurės Amerikos Sporto 
bei Fizinio auklėjimo Lygos at
stovą A. Suproną duota Toronto 
klubams reprezentaciniams rū
bams bei veiklai paremti $168.64. 
Paremtos vasaros stovyklos atei
tininkų ir skautų po $100.

Paskelbta nauja moksleiviams 
“Mano gimtinės” rašinio kon
kursinė premija, dovanota trijų 
asmenų M-I-V, viso $150. Šio ra
šinio konkurse gali dalyvauti ir 
kitų kraštų moksleiviai.

Literatūrinių premijų 
skelbimas

1956 m. pavasarį buvo praves
ta moksleiviams “Tėviškės vaiz
dų” rinkimo konkursas bei die
noraščio rašymo premija. Moks
leiviams išmokėta už vaizdų rin
kimo albumus*ir -dienoraščio ra
šymą $175. Pravesti., iškilmingą 
mokyklų mokslo metų baigimą 
didesnėms mokykloms duota: 
Toronto Maironio v. pr. mokyk
lai $50, vysk. M. Valančiaus pr. 
mok. Hamiltone $25, Montrealio' 
pr. mokyklai $25.

1956 m. buvo paskelbtos trys 
literatūrinės vaikų ir jaunimo 
premijos: vaikų literatūrai — 
$300, jaunimo apysakos — $300, 
jaunimo dramos veikalo — $500.

Kadangi iki 1957 m. sausio 1

Jau septyneri metai, kai šia
pus Atlanto pasirodė pirmasis 
kultūros žurnalo “Aidų” nr. Be- 
siskirstąnt-tautiečlams iš Vokįė3 
tijos stovyklų, reikėjo gelbėti ir 
“Aidus”, kurie svetimoje žemėje 
buvę pasirodę kąip aktualus ir 
gyvastingas žurnalas. Tėvai 
Pranciškonai, kad ir patys netu
rėdami atliekamų išteklių, ėmė
si jo leidimo. Pradžioje buvo lyg 
i? būgštaujama — ar pajėgs lei
dėjai ilgesnį laiką tempti tokią 
naštą JAV, kur leidimo sąlygos 
yra žymiai brangesnės. Juk 
prieš tai jau buvo bandyta leisti 
kultūrinį žurnalą, deja, nesėk
mingai. Mūsų naujakuriai tau
tiečiai, pasiekę Amerikos žemę, 
buvo užgriūti daugybės kasdie
nių rūpesčių, kurie gerokai stab
dė betkokį kultūrinį pasireiški
mą. Nevienam atrodė, kad tokio
se sąlygose kultūrinis žurnalas 
yra prabangos dalykas. Tokia 
nuotaika, žinoma, negalėjo drą
sinti nei leidėjų, nei redaktorių, 
nei bendradarbių. Laimei, “Ai
dai” naujose rankose pasirodė 
gajūs, ištvermingi ir nenuleido 
rankų plataus abejingumo aki
vaizdoje. Tuo jie įsigijo pasiti
kėjimą visuomenėje, kuriai spau 
dos lavonai ne naujiena. Dabar 
gi kiekvienas, gavęs naują “Ai
dų” nr. drąsiai laukia sekančio. 
Leidėjų ištvermingumas kelia 
pasitikėjimą visuomenėje ir tuo 
būdu sudaro sąlygas augti skai
tytojų skaičiui. Per septynerius 
metus susirado nemažas ratas 
ėmėjų, per kuriuos žurnalas jau 
suskubo įleisti šaknis lietuviškoj 
visuomenėj ir užėmė sunkiai 
bepavaduojamą vietą. Žinoma, 
tai įvyko ne be aukos iš leidėjų 
pusės. Girdėti, kad dar ir dabar 
leidėjams tenka pasitempti ve
dant galą su galu. Ši auka lietu
viškosios kultūros gyvybei yra 
betgi viena prasmingiausių, nęs 
tai samariečio auka sužeistajam.

Ji gal neatneš nei ypatingo gar
so, nei nuošimčių, bet svariai 
prisidės prie lietuviškosios kul
tūros lobyno, nuo kurio didumo 
juk priklauso ir lietuviško turi
nio vertingumas. Kai ateis lai
kas užmegzti kultūriniams ry
šiams su Lietuva vienokiose ar 
kitokiose sąlygose, šiapus Atlan
to sukurti lobiai prislopintai 
tautinei kultūrai per bolševikų 
okupaciją bus tikra atgaiva. Tie 
lobiai, perkelti į Lietuvą, įlies 
nauję kraujo, kuris padės vei
kiai atsigauti lietuviškos dvasios 
kultūrai, šioj perspektyvoj tad 
matytinas ir “Aidų” vaidmuo. 
Jų skatinti, ugdyti talentai, jų 
puoselėtos idėjos ir bus tas lo
bis, kuris reikalingas ne tik 
mums dabarty, bet ir kitiems 
ateity, kai ateis abiejų Lietuvų 
— užsienio ir vidaus — susilie
jimo metas.

Pažymėtina, kad “Aidai” nė
ra teorinių svarstymų žurnalas, 
prieinamas tik siauram ratui. Jo 
lygis yra prieinamas kiekvie
nam išprususiam lietuviui. Be 
to, pastaraisiais metais “Aidai” 
ėmė daugiau derintis prie da
bar vykstančio kultūrinio gyve
nimo ir stipriau jausti lietuviš
kojo gyvenimo pulsą. Tuo būdu 
jie suaktulėjo, tapo patraukles
ni ir turiniu ir išvaizda. Mūsų 
visuomenė turėtų stipriau ver
tinti “Aidų” pastangas, nes jų 
gyvybė yra ir mūsų gyvybės 
dalis. Pr. G.

The Canada 
Fair Employment Practices Act 

draudžia 
dirbančiųjų diskriminavimą

ŠIO ĮSTATYMO TIKSLAS apsaugoti darbininkus 
nuo diskriminacijos darbe ir darbo unijose dėl RA
SĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS.
ŠIS ĮSTATYMAS LIEČIA darbdavius darbuose bei versluose, kurie 

yro federolinėje jurisdikcijoje, o toip pat darbininkų unijose, 
atstovaujančiose ten dirbančiuosius, čia įskaitoma: vandens trans
portas, navigacija, geležinkeliai, kanalai, telegrafas, aerodromai, 
oro linijos, efderalinės korporacijos, bankai, radijas ir televizija 
bei darbai surišti su visos Kanados gerove ar neįeiną provincinių 
valdžių jurisdikcijon.

SIS ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui nepriimti darbininko or 
diskriminuoti jį todėl, kad Jis kitokios RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS 
AR TAUTINĖS KILMĖS. Darbdaviui draudžiama naudotis tokia 
darbo agentūra, kuri naudojo diskriminaciją or dėti j laikraščius 
diskriminacinius skelbimus, arba ieškančiam darbo žodžiu or 
raštu pateikti diskriminacinius klausimus.

SIS ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA unijoms priimant naujus 
narius diskriminuoti dėl RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar TAUTI
NĖS KILMĖS.

tymo vykdymu, yra apsaugomas nuo galimo atkerši-
'-W -■ ' ....

■ ■.

Skundai ryšy su šiuo įstatymu htribūti įteikiami raštu

DIRECTOR OF INDUSTRIAL RELATIONS 
DEPARTMENT OF LABOUR OTTAWA

A. H. BROWN 
Deputy Minister

MILTON F. GREGG 
Minister

Teatras
Hamiltone veikia teatro grupė 

“Aukuras”, kuris yra pastatęs 
penketą veikalų. 1956 m. vasario 
16 d. — Nepriklausomybės šven
tės minėjimo proga — kun. B. 
Pacevičiaus vadov. jaunimo te 
atro grupė pastatė didžiulį vei
kalą — F. Shįllerio “Vilius Tel- 
lis”, iš šveicarų tautos laisvės ko
vų prieš austrus. Prie veikalo pa
statymo buvo rengtasi-apie-me
tus. Daugiausia prie šio veikalo 
pastatymo prisidėjo- kun. B. Pa- 
cevičius, pats režisuodamas, pieš 
damas dekoracijas. Jam talki
ninkavo p. Jagėla. Veikalas pra
ėjo su dideliu pasisekimu, su
traukęs pilną didžiulę salę žmo
nių.

Pasaulio Lietuvių Archyvo 
atstovas A. Kuolas renka archy
vinę medžiagą, dalį jos pasiųs
damas į Čikagą, dalį palikdamas 
Toronte. Didesniuose lietuvių 

d. tesulaukta 3 rankraščių, pas-, centruose veikia knygų platini
mo kioskai: Toronte 3, Montre- 
aly 3, kitur po viehą.

Kultūros Fondo finansai
Aukų gauta iš šių lietuviškų 

įstaigų? Liet, kooper. bankelio 
“Parama” Toronte $130, S-V-M 
asmenų “Mano gimtinės” kon
kurso premijai $150, KLK Mote
rų D-jos Toronto skyr. vaikų li- 
terat. premijai $100, Toronto šv. 
Jono Kr. parapija vaikų lit. pre
mijai $100, Toronto Prisikėlimo 
parap. vaikų literat. premijai 
$100, KLB Toronto apyl. yald. 
% nuo solid, mok. už 1955-56 m. 
$200.30, Statybos b-vė “Talka” 
$100, Bronius Vaškelis $50, vais
tininkas J. V. Margis $50, KLB 
apylinkių solid, mok. % $89.80, 
dr. M. Arštikaiytė $20, inž.^ Sli
žio, Dragašiaus ir Matkevičiaus 
po $10 — $30. Kasoje liko 1957 
m. sausio 1 d. $787.65.

Kultūros Fondas 1957 m. su 
mažais, pakeitimais palieka dirb
ti tų pačių asmenų sąstate, kaip 
ir praėjusiais metais.

Iz. Matusevičiūtė.

kutintame plenumo posėdyje 
premijų laikas atidedamas dar 
laukiant naujų rankraščių iki š. 
m. birželio 30 d. tik vaikų lite
ratūrai. Jaunimo apysakai ir 
dramos konkursui nesulaukta 
pakankamai rankraščių, tai su
ma $500 perkeliama 1957 m. mis
terijos tekstui parašyti.

Dailės reikalai
Lietuvių Dailės Institutas 

metais birželio 3-4 d. buvo 
ruošęs modernių dailininkų 
pybos bei grafikos parodą To
ronte Prisikėlimo parapijos pa 
statų šventinimo proga. Plates
ni straipsniai apie šią parodą bu
vo “Drauge” bei “TŽ”. Antroji 
dailės paroda, kartu, dalyvaujant 
ir kaikuriems JAV dailininkams 
buvo suruošta pr. m. rugsėjo 4-5 
d. Windsore IV Lietuvių Dienos 
metu- Dėl didelių atstumų ir sa
lių brangumo buvo neįmanoma 
suruošti kilnojamąją dailės pa 
rodą. Sekanti dailės paroda nu
matoma ateinančią vasarą su
ruošti Montręalyje.

pr. 
su- 
ta-

Mate #1 Cwia’s Fiatst Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistui dirba augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytų 

garantijų apie jų kokybę ir rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

‘ kuriuos tik pįrksite*

Kultūros ir knygy pasauly 
salėje, demonstruojantį naujau 
sius leidinius ir juos parduodan
tį. Sėkmės mūsiškiui! J. P.

V. Pėteraitis jau baigia ruošti 
naują angliškai lietuviško žody
no laidą. Ją leis “Terra”.

Mūsų Pastogės redakcijos ad
resas nuo sausio 23 d. pakeistas. 
Dabar jis toks 21 Mazarin St., 
Herne Bay, N.S.W., Australia.

MP administracijos adresas; 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S. 
W., AustraĮiaį

Prof. Manfred Kridl, buvęą 
Varšuvos, o vėliau Vilniaus un
to lenkų literatūros istorijos 
dėstytojas, nurė vasario vidury 
Niujorke kur dėstė lenkų litera
tūrą Columbia universitete nuo 
1948 m. Prieš tai 8 m. jis buvo 
slavų kalbų profesorius Smith 
College.

Miguelto de Unaiųuno, ispanų 
filosofo, du veikalai įtraukti į 
indeksą draudžiamųjų knygų. 
Tai ”Įš gyvenimo tragiško jaus
mo” ir “Krikščionybės agonija”. 
Vatikano dekrete pabrėžiama, 
kad ir kituose Unamuno veika
luose yra nemažai su Kristaus 
mokslu nesuderinamų dalykų.

Unamuno yra populiariausias 
Ispanijos intelektualų tarpe, o 
taip pat ir už Ispanijos sienų. 
Jis savo veikaluose priėjo prie 
visiško neigimo Dievo ir religi
jos, atmetė visą dvasinį gyveni
mą, sielą bei nemarumą. Iš to 
seką jo gilus pesimizmas. Esą, 
žmogaus dvasia veržiasi į amži
nybę, bet protas negalįs įrodyti, 
kad ta amžinybė yra.

Vad. Wawelio brangenybės, 
išvežtos 1939 m. iš Krokuvos, vis 
dar tebėra saugomos Quebeco 
muziejuje, viešai nerodomos. 
Dabar lenkai pradėjo rinkti pi; 
nigus specialiai jų monografijai 
išleisti. Tuo rūpinasi specialus 
komitetas.

Monografija, jei ji ištiktųjų 
pasirodys, bus įdomi ir mums 
lietuviams, nes brangenybių 
tarpe yra ir kilusių iš Lietuvos, 
berods, net Vilniaus kilmės ara- 
su ar gobelenų. Yra kažkurio 
Radvilos kardas ir kt.

Montrealietis studentas laimėjo 
stipendiją

Kaip praneša “The Gazette” 
vąsario 18 d. laidoje, penki Mont 
realio studentai, šiemet baigią 
inžinerijos studijas, tapo išrink
ti nariais šių metų “Ąthlone Fel
lowships” stipendijai gauti, ku
ri juos įgalins du metus studi
juoti Anglijoj. Vietinių lietuvių 
džiaugsmui ir pasididžiavimui, 
vienas iš to penketuką yra Algir
das Jurkus, studijuojąs Montre- 
ąlio universitete, žinomo banke
lio “Litas” vedėjo D. Jurkaus 
sūnus.

Davusį šiek tiek informacijų 
apie kiekvieną išrinktąjį, apie 
mūsiškį “The Gazette” rašo: 
“Mr. Jurkus yra neokaijadietis, 
lietuvių kilmės. Jis tęsė savo 
gimnazijinį lavinimąsi Montrea
lyje ir 1953 m. baigė Stanislas 
College su Bachelors of Arts 
laipsniu. Jis pasižymėjo elekt
ros inžinerijoj poly technikos 
institute Ecole Politechnique ir 
pasirinko savo diplominiam dar
bui analyzavimą automatinės 
antenos garsų fiksuotojų. Jis. 
planuoja specializuotis micro - 
bangų technikoj prie University 
College”.

Su pasitenkinimu turime pa
stebėti, kad Algirdas Jurkus yra 
ir susipratęs lietuvis. Kas sek
madienis montrealiečiai gali jį 
matyti kruopščiai besitriūsiantį 
prie lietuviškųjų knygų lenty
nos ir bibliotekos AV parapijos

Tyrinėja ryty Europos problemas 
pa-Recht”. Dabar numatyta iš
leisti vieną Rytų Europos ūkiui 
tyrinėti žurnalą, o kitą — Ry
tų Europos gamtos mokslams. 
Muncheno Rytų Europos insti
tutas leidžia “Jahrbucher fūr 
Ostforschung”. 1954 m. Stųtt- 
gar.te sušauktas suvažiavimas 
buvo susietas .su “slavų kultūros 
savaite”. 1955 m. Hamburge su
kviestas Rytų Europos proble
mų tyrinėtojų suvažiavimas 
specialiai atsidėjo So v. Sąjungos 
ir Azijos klausimams.

(Elta). Vokiečiai atsidėję ren
ka įvairiausius duomenis apie 
savo ir iš viso europinius Ry
tus: yrą įsteigę visą eilę tam 
tikslui skirtų institutų, turi gau
sybę bibliotekų ir 1.1. Jau 1949 
m. rudenį buvo Stuttgarte įsteig 
ta Vokiečių draugija Rytų Eu
ropos problemoms moksliškai 
tyrinėti. Kadangi karo metais 
vokiečių tuo reikalu surinktoji 
labai gausi medžiaga atiteko so
vietams- arba lenkams,* tai pas
kiau teko viską pradėti veik iš 
naujo. Tos pastangos buvo šiltai 
sutiktos dr. E. Mendės, kuris 
gautąją medžiagą iki 1954 metų 
teapdirbdavo federalinėje vi
daus reikalų ministerijoje. Ry
tų Europos institutai buvo įkur
ti Vąk. Berlyne (prie vak. Ber
lyno Laisvojo Universiteto.) su 
ūkio skyriais (prof.. Thalheim), 
slavistika (prof. Vasmerk istori
ja (prof. Philipp), teise (prof. 
Meder) ir medicina (prof. 
Brandt); Munchene (prof. 
Koch); Tūbingene (prof. Mar
kert) ; Hederio institutas Mar- 
burge (prof. Keyser). Be to, bu
vo įsteigta visa eilė seminarų 
Rytų Europos istorijai, kalboms, 
ūkiui ir Lt. studijuoti, _ o prie 
augštosios mokyklos Wilhelms- 
havene — seminaras sovietų 
ūkiui tyrinėti.

Vėl pasirodė Rytų Europos 
problemoms tyrinėti skirti žur
nalai “Osteuropa” ir “Osteuro-

Redakcijai prisiųsta
Ateitis, 1957 m. vasaris, Nr. 2, 

25-48 psl.
Turinys: S. Sužiedėlis, Lietu

va Čiurlionio simbolikoje; P. 
Jurkus, Pasaka apie Vilniaus stu 
dentą ir jo meilę; Al. Baronas, 
žodžio ir sakinio ieškojimas; A. 
Sušinskas, Iškilmingos šunų lai
dotuvės Clevelande; V. Kramy- 
tė, Vienatvė; A. Tyruolis, Apie 
draugystes ir bičiulystes; B. 
Brazdžionio, O. Vilties, N. Na- 
rutės eilėr.; Sportas, Pastabos 
pastabėlės, Atskleista knyga, 
Darbai ir žmonės, Plačiame pa
saulyje, Kreivos šypsenos, Šach
matai.

Pr. Antanas Kučas, Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje. Išleido LRK Susi
vienijimas Amerikoje. “Garso” 
spauda, Wilkes-Barre, Pa., 370 
psl.

£v. Pranciškaus Varpelis, 1957 
m. vasaris, 33-64 psl.

Numery paminėta Vasario 16.

Kunigas — 8 vaikų tėvas
Tai G. Bakker, olandas, kuris 

lankėsi Kanadoj ir JAV rinkda
mas aukas katalikų misijoms. 
Jis yra 66 m. amž.; misijonie- 
riaus darbą Prancūzijos Kame
rūne pradėjo prieš 3 metus. Ten 
jis rado 50.000 raupsuotųjų be 
pakankamos globos ir pasiryžo 
gelbėti juos. Esą su medicinos 
pagalbą raupsai Kamerūne galį 
išnykti per 40 metų. Į kunigus 
G. Bakker išėjo, kai II D. Karo 
metu per vokiečių bombardavi
mą žuvo jo žmoną, palikdama 
6 sūnus ir 2 dukras. Savo nema
žą turtą, kaip bankininkas, ati
davė Bažnyčiai. Teologijos moks 
lūs jis ėjo Romoje Gregoranium 
un-te ir suaugusių seminarijoje. 
Du savo žmonos vedybinius žie
dus jis įliedino į kieliką, kurį 
vartoja šv. Mišias laikydamas. 
Trys jo sūnūs tapo jėzuitų ordi
no nariais. Jie dalyvavo savo tė
vo kunigystės šventinimo iškil
mėse.

bebras
Ant kiekvienos kanadiškos 
penkių centų monetos antro
je pusėje iškaltas bebro pa- 

: . veikslas tuo atžymimas Šis 
sunkiai dirbantis mažas žvė

relis, atlikęs tam tikrą rolę Kanados istori
joje.

Praeityje brangus šio žvėrelio kailis atviliojo 
daug prekybininkų į mūsų kraštą. Kanados 
kūrimosi pradžioje Europoje buvo ypatingai 
brangūs bebrų kailiai, iš kurių anais laikais 
darydavo madingas “bebrų kepures”.

Siekdamos skubaus pelno, didžiulės Europos 
prekybos bendrovės įsteigė prekybos postus, 
visoje rytinėje Kanadoje. Čia jie vietoję su
pirkinėjo traperiu sugautus kailius. Mažasis 
bebras tapo tiek populiarus, kad greitu laiku 
sumažėjo jų skaičius. Ieškodami bebrų tra
periai tuo pačiu ištyrė vis didesnius krašto 
plotus. Kai “bebrų kepurių” mądą dingo, prę- 
kiautojai buvo priversti ieškoti kitokių pra
gyvenimo šaltinių. Tuo būdu buvo surasta 
vis daugiau žemės turtų Kanadoje.

& TRADITION

Kadangi bebras attiko dięlelę rolę Kanados 
apgyvendinime, jis skaitomas Kanados tau
tiniu žvėreliu ir Šiandie saugomas įstatymų.
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Mann & Martel
Dabar geriausias laikas investuoti į žemę

Br. SERGAUTIS, Realtor

JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381 

» Turime daug įvairiose vietose namų-pasirinkimui

TeL LE. 4-2426 817 Bloor St W.
Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 

Namų iškeitimas.

KAS NAUJO
(Atkelta iš 1 pusk) 

laimės rinkimus, numatoma, 
’ kad pasitrauks šie ministerial: 

G. Prudham, kasyklų minų C. D. 
Howe, 71 m., prekybos min., iš
buvęs vyriausybėje 20 metų; J. 
Gardiner, 73 m., žemės ūkio mi- 
nist., irgi 20 m. išbuvęs min,; J. 
McCąnn, 69 m., pajamų min.; R. 
Campney, kr. apsaugos min.; R. 
Winters, viešųjų darbų min. Jų 
vietas užimtų: L. Chevrier, 53 
m., buvęs susisiekimo min., da-

• bar šv. Lauryno kanalo darbų 
vyr. vadovas; R. Beaudoin, 44 
m., feder. seimo pirm.; Gordon, 
51 m., torontietis, vadovavęs 

. studijų komisijai, paruošusiai 
pranešimą apie krašto ūkinę 
ateitį; W. Benedickson, 45 m., 
finansų min. Harris pavaduo
tojas.

Imigracijos min. PickersgilI 
pareiškė, kad feder. vyriausybė 
pasiimanti atsakomybę neribo
tam laikui už vengrų pabėgė
lius, kurių sveikata, atvykus Ka- 
nadon, pasirodė neatitinkanti 
įprastinius reikalavimus; ji ap
mokėsianti gydymo išlaidas. Ku
rių sveikata rasta patenkinama, 
feder. vyriausybė įsipareigojo 
juos globoti vienerius metus ir 
mokėti $3 dienai už išlaikymą 
provincijų patalpose. Paskubin- 
ti ateivių transportui organizuo-

■ ‘ \ iami keleiviniai lėktuvai.
I ''X *
F Alkoholinių gėralų gamintojai 
I apeina Kanados įstatymus skelb 
I darni savo gaminius per JAV pa

sienio televizijos stotis — pa
reiškė United Church pastorius 
J. R. Mutchmor. Esą jie naudo
jasi ledo rutulio žaidynėmis, ku
rios transliuojamos iš JAV. Si 
reklama esą didinanti alkoholiz
mą Kanadoje.

Vyriausybė ieško tarnautojų 
j — Civil Service of Canada: ry- 
' šininkų Toronte ir Mon treaty 

nauj. ateiviams . padėti įsijungti 
i vietinį gyvenimą, ir specialis
tų įvairioms tarnyboms. Atly
ginimai ir sąlygos skelbiami ka-

KANADOJE?
nadiečių laikraščiuose.

Tingūs mokiniai Calgary švie
timo komisijos leista pašalinti 
iš gimnazijų. . Šiuo metu buvo 
pašalinta 31, o per praėjusius 
trejus metus — 80. Mokytojų 
liudijimu, tai padeda pakelti li
kusių mokinių darbingumą. 
Tingūs mokiniai pašalinami mo
kytojų daugumos nutarimu, su 
tėvų žinia ir duodama teisė ape
liuoti. Ontario prov. mokyklų 
komisijos gal' pašalinti moki
nius iš gimnazijų tiktai už blogą 
elgesį. * .
Namų statytojams pareiškė vie

šųjų darbų, min. Winters, kad 
š.m. statyba gerokai sumažėjo. 
Pernai šiuo metu esą buvo sta
toma 4.000 namų, šiemet — nėra 
nei pusės to. Apdraustos namų 
paskolos sumažėjusios 74%. Mi- 
nisteris betgi mano, kad šiemet, 
nors ir nebus pasiekta praėjusių 
metų rekordo — 139.000 namų, 
bet būsią pastatyta apie 100.000. 
Tai esanti priešinfliacinės vy
riausybės politikos pasėka. Vy
riausybė esanti kiek susirūpinu
si padidėjusiu skaičiumi nepar
duotų naujų namų: 1957 m. pra
džioje jų buvo 4.500, kai tuo tar
pu 1956 m.• —- 2.000. Nebaigtų 
namų skaičius pr. metais buvo 
79.000, šiemet — 67.000. Dabar
tinėm sąlygom jų skaičius aug
ti sparčiai negalės, ir ateinančią 
vasarą jie veikiai bus parduoti.

Pakėlė mokesčius Ontario pro
vincijoje benzinui 2 et. nuo va
sario 22 d., dyzeliniam kurui 9 
et. nuo balandžio 1 d. Jų kainos 
galionui — 13 et. ir 20 et. Taip 
pat pakelti 2% nuo ūkinių ben
drovių pajamų.

KANADOS SPORTO 
APYGARDA SKELBIA

1. Kovo 16 d. Toronte Prisikė
limo parapijos patalpose bus 
pravedamos Kanados lietuvių
stalo teniso pirmenybės vyrams, 
moterims ir jauniams. Pirme
nybėse bus vykdomos komandi
nės varžybos vyrams ir mote
rims ir individualinės — vyrų, 
moterų ir jaunių vienetai, vyrų 
dvejetai ir mišrūs dvejetai.

2. Pradedamos vykdyti Onta
rio lietuvių krepšinio pirmeny
bės vyrams ir moterims. Pirme
nybėse dalyvauja Toronto ir Ha
miltono sporto klubai.

Vyčio krepšininkės CYO 
lygos finąlistės

Šį sekmadienį, kovo 3 d., pui
kioje St. Michael salėje 3 vai. 
p.p. Vyčio krepšininkės žais Ca
tholic Youth Orgn. lygos moterų 
grupės, finalines rungtynes 
prie St. Peters krepšininkes. 
Prieš tai ten pat nuo 12 vai. p.p. 
vyks ir kitų grupių finalai.

Tai pirmas toks lietuvių spor
tininkių svarbesnis pasirodymas 
kanadiečių tarpe ir tikimės, kad 
mūsų visuomenė tinkamai įver
tins šį vytiečių laimėjimą ik mo
raliai parems krepšininkes.■ A- s-

Įsteigta nauja sekcija
Sporto klubas Vytis įsteigė 

haują žiemos sporto sekciją, ap
imančią slidinėjimą, dailųjį 
čiuožimą ir rogučių sportą. Sek
cijos vadovu yra J. Žukas, telef. 
RO. 9-5433.

Vyčio šachmatų sekcijai sėk
mingai vadovauja H .Stepaitis, 
RO. 6-2845. LSK Vytis.

Detroito Kovas Toronte 
ir Hamiltone

Praėjusį savaitgalį Detroito 
Kovo sportininkai lankėsi To
ronte ir Hamiltone, kur turėjo 
eilę rungtynių. Pirmose rungty
nėse Toronto Vyčio tinklininkės 
nugalėjo svečius pasekme 2:1 
(16:14; 9:15; 15:5). Nors vytie- 
tės parode gražesnį žaidimą, ta
čiau kovietės turėjo progą rung
tynės laimėti pirmuose setuose. 
Žaidė: Kovas — Jočiūtė, Bazi- 
liauskaitė, Augaitytė, R; Čer
niauskaitė, Šileikaitė, Vaičiūnai
tė, Lišauskaitė; Vytis — O. Žė
kaitė, Rutkauskaitė. Kasperavi
čių tė, Vėlyvytė, Kriaučiūnaitė, 
Balsytė." ' 7 *

Angliakasiai prieš imigrantus
Anglijos vyriausybė įsileido 

apie 3.000 vengrų pabėgėlių, ti
kėdamasi padidinti anglių pra
monę, kur trūksta 8.800 darbi
ninkų. Anglių pramonės taryba 
buvo sudariusi planą įsigaben-

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 
Toronto, Ont Telefonas LE. 2-8723.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokių nekilnojamų nuosavybę, paskambin
kite į šių lietuviams gerai žinomų firmų. Sukeliami mergišiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimų 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

$1.700 įmokėti, 8 kambariu mūrinis 
namas, išilginis planas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, dvigubas garažas, 
randasi Euclid - Bloor rajone.

$3.700 įmokėti, 9 kambarių, atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 virtuvės, 2 vonios, vandeniu oly- * 
va šildomas, garažas, Pacific Avė.
- Bloor rajone.

$4.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ros, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 mod. virtuvės, vandeniu 
šildomas, dideli kambariai, labai 
skubus pardavimas, vieno skola 
10-čiai metų, randasi Parkdale ra
jone.

$5.000 įmokėti, IVz kambarių, at
skiras raupių plytų namas, kvad
ratinis planas, 2 mod. virtuvės, 
vandeniu alyva Šildomas, garažas 
su privačiu įMažiovimd, randasi 
Jone - Bloor rajone.

$5.700 įmokėti, 9 kambarių, atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 3 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, Havelock - Bloor rajone.

$6.000 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 virtuvės, van
deniu alyva Šildom., garažas, Sun
nyside - Roncesvalles rajone.

$8.000 įmokėti, 14 kambarių atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu šildomos, garažas su priva-, 
čiu įvažiavimu, turi būti porduo- 

'tos, Ookmount Rd. - Bloor.

$4.500 įmokėti, 10 did. kambarių, 
mūrinis namas, vandeniu apšildo
mas, 2 modern, virtuvės, vienos at
viras morgičius 10-čiai metų, Park
dale rajone.

$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, vieta garažui. Con
cord - Hallam.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras mūro namas su garažu, alyva 
Šildomas. Bloor - Jane rajone. Pil
na kaina $16.500. .

$6.000 įmokėti, 9 kambarių atskiros 
mūrinis namas su vieta 2 gara
žams, vandeniu alyva šildomas. 
Bloor - Havelock rajone.

$7.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
atskiras namas su garažu, 3 vir
tuvės, vandeniu alyva šldomas. 
Garden - High Park rajone.

$12.000 įmokėti, naujas tripleksas iš
14 kambarių, arti susisiekimo. St. 
Clair - Oakwood rajone.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

P. Kortais B. Sakalauskas

ti iš Austrijos 5.000 vengrų pa
bėgėlių ir tam išleidusi nema
žas sumas. Deja, šis planas tu-, 
rėio būti sustabdytas, nes vieti
nės angliakasių unijos nubalsa
vo nepriimti vengrų į kasyklas, 
nežiūrint, kad jų vadovybė ra
gino juos priimti. Nemažas veng 
rų skaičius jau buvo pramokęs 
angliškai ir kasyklų terminų. 
Dabar jie laukia, kada galės at
vykti Kanadon ir į JAV. Pažy
mėtina, kad britų angliakasiai 
svetimšaliams nuo seno yra ne
palankūs, neš mano, kad šie at
ima jų duoną ir kliudo prakyve- 
nimo lygio kėlimą. Pvz. 1952 m. 
Bullcroft angliakasiai — apie 
1.600 — pasisakė prieš 31 italą, 
kurie buvo atgabenti kasyklų 
darbams. Pastarieji turėjo būti 
perkelti į Belgijos anglių kasyk
las, o britų anglių pramonės ta
ryba turėjo 200.000 sv. nuostolių, 
nes buvo priversta atsisakyti 
užsimoto plano.

Lisabona. — Buvęs Vengrijos 
valdytojas - regentas admirolas 
Horthy mirė vasario 2 d. Portu- 
galijoje, sulaukęs 88 metų.

Krepšinio rungtynėse Aušros 
jauniai nugalėjo Kovo jaunius 
ir Vyčio vyrai laimėjo prieš Ko
vo krepšininkus, pasekme 88:66. 
Vyrų rungtynės buvo apilygės 
iki paskutiniojo ketvirčio. Ket
virtam ketvirty vytiečiai parodė 
daugiau susižaidimo ir pasispau
dę laimėjo rungtynes gana augš- 
toku skirtumu. Žaidė. Kovas — 
Grudzinskas 16, Baziliauskas 12, 
Vitkus 8, Nanatonis, Beržanskis 
6, Armalis 4, Memenąs 18, Pet
rauskas 2; Vytis — Duliūnas 8, 
Supronas 8, Žukas 15, Strimaitis 
4, Gvildys 7, Kulys 21, Preikšai- 
tis 25.

Sekmadienį detroitiečiai sve
čiavosi Hamiltone, kur žaidė 
jaunių ir vyrų krepšinio rung
tynes prieš Kovo sportininkus. 
Jaunių krepšinio rungtynėse pra 
džioj žaidimą vedė šeimininkai, 
tačiau antram puslaiky svečiai, 
apsipratę naujoj vietoj, pradėjo 
darniau žaisti ir lengvai laimi 
rungtynes 52.26 pasekme. Žai
dė: D. Kovas — Rugienius 21, 
Raguckas 4, Gvildys 1, Bliūdžius 
8, Petrauskas 14, Šeputa 4; H. 
Kovas — Kvedaras 2 Stankevi
čius, Mureika, Giedraitis 6, B. 
Kronas, Pike 4, E. Kronas 14. 
Vyrų rungtynėse detroitiečiai 
nesunkiai laimėjo prieš silpniau 
žaidžiančius šeimininkus 87:35. 
Žaidė: D. Kovas — Baziliauskas 
15, Grudzinskas 14, Memenąs 
18, Beržanskis 6, Nanatonis 12, 
Vitkus 20, Petrauskas 2; H. Ko
vas —- Petrušaitis 2, Apanavi
čius 2, Liškauskas 12, Trumpie
ms 9, Jankauskas 1, Stanaitis, 
Banaitis, Žilionis 7, Dronsutavi- 
čius 2, Giedraitis.

Tą pačią dieną H. Kovas žaidė 
dar draugiškas stalo teniso rung
tynės prieš Hamiltono veng
rus ir laimėjo pasekmę 9:0. Žai
dė: Paltarokas 3, Grajauskas 3, 
Stanaitis 3.

Po visų rungtynių Hamiltone 
Detroito sportininkams buvo su
ruoštos kuklios vaišės, po kurių 
svečiai, pasilinksminę su vietos 
sportininkais, išskubėjo tolimon 
kelionėn. Klubo pirmininko p. 
Petručio žodžiais draugiškieji 
Detroito sportininkai atvyko Ka 
nadon “ieškodami ne pergalių, 
bet žaismo ir bendravimo”. Gra
žus, pavyzdys ir to paties linkė
tume ir kitiems mūsų klubams:

A. S.
I AUŠROS ŽINIOS

—r Praėjusio sekmadienio B-C 
lygos rungtynėse Tridents nu
galėjo Trotters 73:62 ir Latviai 
Aušrą 75:71.

Sekančios B-C rungtynės šį 
sekmadienį UNF salėje. Žais: 
Aušra - Andys ir Latviai - Mu- 

istangs.
— Praėjusios savaitės rungty

nių rezultatai: Aušra j.. - Detroi
to j. 63:51; Aušra - Andys 69:73; 
Aušra ž. - Vytis g. 79:39; Aušra

j. - Vytis ž. 43:77; Aušra m. • 
Vytis m. 22:40.

— Šį antradienį 7.30 v.v. MK 
lygos rungtynės. Žais Aušra ž. - 
Aušra j.

—Šį sekmadienį Aušros jau
niai ir mergaitės vyksta į Ha
miltoną, kur sužais MK lygos 
rungtynes su Kovu. T-P.

Kanados dailiojo čiuožimo 
pirmenybės

Aną savaitgalį Winnipege pa
aiškėjo Kanados dailiojo čiuoži
mo meisteriai. Kaip ir - buvo 
laukta, beveik visus laurus nu
skynė torontiškiai.

Moterų grupėje (senį.) I vieta 
teko 1956 m. ir dabartinei Šiau
rės Amerikos meisterei Carole 
Jane Pachl, iš Montreealio. II 
v. — Karen Dixon, Calgary. III 
v. — Marg. Crosland, Calgary.

Mergaičių grupėje (jaunių) — 
I v. — Doreen Lister (14 m ), iš 
Schumacker, Onf.

Vyrų grupėje (senj.) — Iv. 
teko ketvirtą kartą iš eilės to- 
rontiškiui Charles Snelling (19 
mėtų), II v. — Donald Jackson, 
Oshawa, III v. — Edward Col
lins, Ottawa.

Berniukų grupėje (jaunių) — 
I v. —- Jiugh Ernest Smith (17 
metų);-iš Toronto.
Porinis čiuožimas: I v. laimėjo 

Barbara Wagner ir Robert Paul, 
Toronto. Jie žiemos olimpiadoje 
turėjo VI vietą ir neseniai lai
mėjo Šiaurės Amerikos pirme
nybėse Rochestery I vietą.

II v. teko čekoslovakų porai 
Maria ir Otto Jetinek. III v. — 
Barbara Bourne ir Thomas 
Moneypenny, Toronto.

Jaunių grupėje — Iv. Joan 
McLeod ir Carl Harrison, To
ronto. ■

Šokiai: senjorų — I v. Geral
dine Fenton ir William McLach
lan, Toronto. Jaunių — I v. Elai
ne Protheroė ir William Trimb
le, Winnipeg.

Ar iš lietuvių jaunimo nė vie
nas neturi ambicijų šiame spor
te? Būtų gražu matyti ir lietu
viškų pavardžių. Lu—

Pasaulio greitąjį čiuožimą Šve
dijos, Oestersundo pirmenybėse 
laimėjo 23-metis Norvegijos stu
dentas Kunt Johannensen, su
mušęs iki tol rusų laikytą pir
menybę, surinkdamas 188.952 
taškus. Antrą ir trečią vietą 
užėmė Sovietų " Rusijos čiuoži- 
kai Doris Shilkov ir Boris Zy
bin. -

St. Moritzo, Šveicarijoje, va
sario 17 d., Montrealio lėktuvų 
pramonininkas Douglas Connor 
sumušė savo paties taboganų 
pasaulio greičio rekordą rung
tynėse vadinamose Cresta Run, 
laimėdamas Morgano taurę.

Connor, kurio anktesnis re
kordas buvo 56,1 sekundė 1.500 
m lenktynėse, šį kartą Cresta 
Run nučiuožė 86.8 km per vai. 
vidurkiu, viena dešimtąja se- 
knudės greičiau už anksčiau tu
rėta laika. J. P.

1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481
L Siūlome p<ačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$5.500 įmokėti, atskiros, raupuotų
plytų, 6 kambarių namas, kvadra
tinis plonos, vandeniu alyva šil
domas, modernios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Jone ir Bloor rajone.

$3.500 įmokėti, 6 kambarių, mūri
nis atskiras namas, dvi modernios 
virtuvės, modernus alyvos šildy
mas, platus šoninis įvažiavimas, 
viena otvir askola balansui dešim
čiai metų. Randasi Swansea.

$3.000 įmokėti, atskiras mūrinis na
mas, 8 nepereinamų kambarių, 2 
modernios virtuvės, alyva vande
niu šildomas, du garažai. Skubus 
pardavimas. Randasi Dundas . ir 
Brock rajone. *

$13.800. 6 kambarių mūrinis, ne
pereinami kambariai, alyva ap5l- 
dom os, 2virtuvės, dvigubas gara
žas. Bloor ir St. Clarens rajone.

$16.900. Atskiras, mūrinis, 8 kam
bariu namas, kvadratinis planas, 
vandeniu alyva šildomas, dvi mo
dernios virtuvės, šoninis įvažiavi
mas, du garažai.

Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS

Telef. LE. 4-8481

$4.500 įmokėti, Runnymede - Annet
te. Lobai gerų plytų, atskiras, 10 
kambarių, dviejų butų, 2 garažai, 
vandeniu šildomas.

$5.900 įmokėti, Bloor-Hovelock, mū
rinis, atskiras, 10 kambarių, labai 
didelis kiemas, geros įvažiavimas, 
namas nepaprastai gerame stovy, 
vandeniu alyva šildomos, viena 
skola balansui.

$2.000 įmokėti. College - Brock, 6 
kambarių per du augštus, erdvus 
kiemas, įvažiavimas, narnos reika
lingas patvarkymo. Pilna kaina 
$9.800, balansui vieno skola.

$11.800 pilna kaina, labai gerame 
stovyje, mūrinis 4 kambarių bun
galow, alyva šildomos, įvažiavi
mas į kierhq, randasi prie Bloor ir 
Runnymede.

$3.500 įmokėti. Porkdole rajone, 
dviejų butų, 8 k. mūrinis namas, 
dvi virtuvės, dvi vonios, alyva šil
domas, geras pajamų namas.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS ’.
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

Taisau Radio-Televizijos aparatus,
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

J. STANIONIS, 
narys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

Corporation of Real Estate Brokers of the Province of Quebec. 
PATVIRTINTI: Insurance Brokers Association of the province of Quebec, 

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai-pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D N. BALTRUKONIS, CR. 6-7634. F. YASUTIS, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

i-

Pasitraukdamas iš ministerio 
pirmininko pareigų, Sir Edenas 
pareiškė: “Aš jau nebepajė
giau pilnai visų savo pareigų 
atlikti”. Pasirodo, kad tai nebu
vo vien diplomatinė liga. Spau
da skelbia pareiškimus iš jam la
bai artimų sferų, kad dabartinė 
jo kelionė į Naująją Zelandiją 
greičiausiai būsianti jau pasku
tinėmis sveikata labai sparčiai 
blogėjanti. Esą jau nebeslepia
ma, kad Edenas sergąs vėžio liga 
ir esą būgštaujama, kad metas
tazės yra susiformavusios sma- 
genyse. Artimieji jau pastebį net 
iš veido išraiškos, kad jį dažnai 
kankiną didelių skausmų ant- 
puoliai, kurių nebenugalį ir nar-

Edenas tikrai serga
kotikai. Jo atmintis dažnai su
šlubuojanti, o tuo pat metu vis 
dažniau pasirėiškią ideafix, *o. 
kartais net sutrinkąs dešinės kū
no pusės sąnarių valdymas. Į 
Naująją Zelandiją jis plaukia 
laivu Rangitata nuolatinėje gy
dytojo priežiūroje. Vieną dieną 
nuo laivo buvo pranešta, kad bu
vusi labai pakilusi jo tempera
tūra.

Restoranas “RŪTA”
rytos nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida- 

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

A. MORKIS

Artėja kometa
Anglijos astronomai paskel

bė, kad prie žemės artėja didelė 
kometa, daug didesnė negu ma
tytoji ir milijonus žmonių 1910 
m. išgąsdinusi Halleyaus kome
ta. Dabar artėjanti kometa va
dinama Arend - Roland vardais, 
nes tiedu astronomai pereitų 
metų lapkričio mėn. ją pirmieji 
pastebėjo. Jos ryškumas per tą 
trejetą mėnesių yra gerokai pa
didėjęs ir balandžio pabaigoje, 
pasak astronomų, ji būsianti ryš
kiausias dangaus kūnas, žinoma, 
po saulės ir mėnulio.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
priklausęs Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Real Estate Boards.

TELEF. LE. 4-84501077 BLOOR ST. W.

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū- 
«ų firma arba skambinkite agentams:
V. MORRIS, teL LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel. EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu iŠsimokėjimui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus. 

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College SL Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAIT1S.

KOCHO BYLA
Lenkai jau buvo bepradedą 

svarstyti buv. Rytprūsių naci
nio gauleiterio Kocho bylą, bet, 
tam nusilpus, byla buvo atidė
ta. Jis kaltinamas esąs atsakin
gas už šimtų tūkstančių nelai
mingų žmonių mirtį — juos pa
siuntęs į tikrą mirtį, tuo tarpu 
pats pabėgo į Vakarus ir, prisi
dengęs “Major a. D. Rolf Ber
ger” pavarde, nuo 1945 m. iki 
1949 m. išgyvenęs Hasenmoor 
vietovėle Schleswigo - Holstei- 
no krašte, kol galiausiai buvo iš
aiškintas ir išduotas lenkams. 
Ten jis grasino, kad “paskelb
siąs labai nemalonių dalykų” 
Varšuvai ir Maskvai. Jo bylą 
sudaro 70 tomų. Jis, be kitų da
lykų, kaltinamas, kad esmingai 
prisidėjęs prie 1.800 lenkų inte
ligentų likvidavimo 1943 m. Bal
stogės apylinkėse. Kochas yra 
gerai pažįstamas ir lietuviams, 
ypač skatinęs Mažojoj Lietuvoj 

antilie-

Vyru ir motery rūbu siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi

• modeliai. Žemiausios kainos.
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me

džiagų nupigintų net iki 50 procentų.
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT.

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Geriausi

:ą:

fe;
H

JC90-w>

Konodos premijuoti ŠALDYTUVAI ir KROS
NYS Kanadoje — tik McCLARY. McClory 

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY.

Lietuvių Baldų Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

2448 Danforth Avenue, - Toronto
Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ
. KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
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V. VA SI S
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W. (prie Ossington) . - TELEF. LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

TĖVIBKBS ŽIBURIAI

Sportas laisvės kovos veiksnys
(Atkelta iš 3 pši.) 

sportinis veikimas yra per daug 
partizaniškas, neįdėtas Į stip
rius,. organizacinius rėmus. Tai 
vienoje, tai kitoje kolonijoje, 
prasiveržia šviesūs spinduliai, 
tai vienoje, tai kitoje vietovėje 
iškyla sportinis talentas,- tačiau 
nesant sąlygų, paramos iš ša
lies (juk pati Lietuvos valsty
bė buvo didelis ramstis), jis tu
ri žlugti kasdieniniame gyveni
me, nepasiekęs net eilinio spor
tininko vardo.

Kaip sakiau, tais šviesiais 
spinduliais tenka laikyti koloni
jose veikiančius sporto klubus, 
kasmet rengiamas JAV ir Kana
dos lietuvių žaidynes, kurių I-jo 
rato (krepšinis, tinklinis, šach
matai) pravedimas yra pavestas būtu ruošimas Pavergtų 
Torontui ir įvyks s.m .balandžio — --- - - - - ■
mėn. 27-28 d.d. Taigi lauktina
Toronto ir artimesnių kolonijų gįamom Įęas 4 metai šventėm. Iš

jos ir kt. valstybių sportininkai, 
.nebus blogesni laisvės siekian
čios tautos ambasadoriai (o tik- 
rai geresni laisvės skelbėjai už 
Free Europe radio ar Voice 
of America), sutraukdami į pa
sirodymą (pav. bėgikas Tabori) 
po 20 tūkstančių žiūrovų, garsi
nant vengrų tautos vardą milijo
ninio tiražo dienraščiuose, ar 
milijoniniuose televizijos priim
tuvuose.

Pavergtųjų tautų 
olimpiados

Baigdamas, norėčiau iškelti 
mažą sumanymą Pavergtų Tau
tų ansamblėjai, kad ji nesiten
kintų, vien tik politine veikla, 
bet taip pat pereitų ir į kitas gy
venimo veiklos sritis. Viena to-

Tautų Olimpiados, lygiagrečiai 
su visų laisvų pasaulio tautų ren

sporto mėgėjų parėmimo, gau
siai atsilankant į visas rungty
nes, tuo pačiu įduodant nors mo
ralinės stiprybės mūsų jauniems 
sportininkams, iš kurių laukia-

už geležinės uždangos esama 
daug pasaulinio masto sportinin
kų, todėl ir tokiose olimpiado
se (oficialiose olimpiadose pa
vergtoms tautoms dalyvauti nė-

me ateityje mūsų trispalvės gy-ira faiimybės) “kvepėtų” ne vie-
nėjų pasaulio stadionuose. > 

Tačiau bendrai paėmus, mūsų 
tremties sportas šaukiasi SOS. 
Ir jam į pagalbą turi ateiti mū
sų vyriausieji veiksniai. Tegul 
neužsigauna nei VLIKas, , nei 
LLK, nei šefininkai su konsu
lais, tačiau jeigu mes šiandieną 
turėtumėme nors kokius du tik
rus lietuvius, pasaulio meiste
rius (ne a la Podris, arba sunkia
svoris K. Norkus, v-adinąs save 
airiu, olandu ,danu ir kt. bet 
gink Dieve, ne lietuviu!) netek
tų ieškoti ALTui, VLIKui į' Va
šingtoną, Niujorką ar Romą ke
lių. Jie būtų surasti dėka tų lie
tuvių, pasaulio meisterių.
- Gal mažiau nusimanantieji 
sportiniame gyvenime pasakys, 
kad tai yra nesąmonė, tačiau to
kiems patarčiau kasdien sekti 
amerikoniškų ir kanadiečių dien 
raščių sporto puslapius, ir ben
drai suprasti' sportinib ‘gyveni
mo reikšmę ne tik eilinio dar
bininko, bet ir intelektualo gy
venime. Ir ne tik šiame žemyne, 
bet ir Europoje, kur sportinin
kas mėgėjas yra priimamas net 
su sportine apranga Popiežiaus 
(pav. dviratininkai Bartali, Cop- 
pi), apdovanojamas karalių, pre 
zidentų. Taigi, sportininko var
das nėra pajuokai skiriamas žo-| 
dis (kaip dažnai tenka išgirsti 
su ironija tariant — “et, sporti
ninkas”'...), bet garbingas var
das, kuris atitinka kareivio (tik 
be ginklo) pavadinimui, nes jis 
kovoja už savo tautos, už savo 
valstybės garbę ir net laisvę. Ir ■ 
esu tikras, kad pasitraukę Veng-

Į nu pasaulio rekordu. O rekodai 
juk sutraukia šimtus korespon
dentų ir tūkstančius žiūrovų. 
Taip pat, simpatizuodami pa
vergtoms tautoms, gal prisidėtų 
ir laisvieji, kaip kad pav., Mel
burno olimpiados metu, šveica
rai, olandai, ispanai atsisakė da
lyvauti, jeigu Sov. Sąjungos var
das figūruoja sąraše. Kodėl tuo
met šių tautų kelias negalėtų 
pasukti į pavergtųjų tautų , pu
sę? Taigi, štai dar viena galimy
bė pasyvios, bet galingos kovos 
už laisvę. Graži pradžia buvo 
padaryta pabaltiečių Augsbur
ge ir vėliau 1948 m. Nūrnberge, 
visų pavergtų tautų pasirodyme, 
gal kiek nesuorganizuotame, ta
čiau jau pradėtame vystymosi 
periode, nutrukusiame dėl emi
gracijos į užjūrius. Šiandien, 
jau visus "buv. stovyklų gyvento
jus tenka laikyti padoriai Įsikū
rusiais, tad pridėjus'dar anksty
vesnės emigracijos Įvairių tautų 
atstovus - sportininkus (prisi
minkime gražų užjūrio brolių 
pasirodymą tautinėje olimpiado
je), gautume tikra to žodžio 
prasme, PT žaidynes su nemen
kesnėmis pasekmėmis Įvairiose 
sporto šakose, bet atkreiptų viso 
pasaulio akis ir tuo pačiu pri- 

■: mintų jos atsiradimo priežastiš.

WINNIPEG, Man.
Liet, šeštadieninės mokyklos 

mokinių tėvų metini ssusirinki- 
mas Įvyko vasario 3 d., sekma
dienį, tuoj po pamaldų. Aptar- 

___ ________ _ ta mokyklos-darbo eiga ir išrink- 
rijos’ Rumunijos' Čekoslovaki- tas naujas liet. šešt. mokyklos 

tėvų komitetas, kuris pasiskirs- 
-__________________ “ g i tė pareigomis šitaip: pirm. Pr.

Išsikirpkite ir pasilaikykite sau! g i Matulionis, ižd. E. Federavičie- 
. I ■ nė, sekr. V. Rutkauskas.
1 SlIlTkvkVKIT^ _l

loję mokytojauti sutiko: kun. J. 
Bertašius, Saulė Daubarienė, 
Liucija Šmaižytė, Vladas Arma
lį a vičius ir Lina Čingaitė.

ŠV. Kazimiero parapijos susi
rinkimas įvvko šį sekmadienį, 

i tik SU 4 tabletėmis iiyasario 17 d kurio metu per- 
I; žvelgta pereitų metų apyskaita. 
I -Vasario 16 d. minėjimas įvyko 

sekmadienį, šv. Kazimiero baž- 
m urStl ČIQudull°- lt°s.uln' l nyčios salėje. Minėjimą atidarė 

. - • -— Bendr. pirm. J. Demereckas. Žur 
nalistas Juozas Pronckus skaitė 
.gana įdomią paskaitą apie lietu
vių tautos priešistorę. Po to sa
vanoris Mykolas Januška papa
sakojo savų iš nepriklausomy
bės kovų laikų išgyvenimų. Me
ninėje dalyje Vidas Januška, 
akompanuojant Danguolei Ja- 
huškaitei, smuiku pagrojo “O 
varge, varge”. Vidas smuiku, Al
gis akordeonu ir Danguolė Ja
nuškos pianinu išpildė “Plaukė 
Nemunėlis”. Vyt. Radzevičius 
padeklamavo “Lietuva”, vyrų 
penketukas, vadovaujamas Kos
to Strikaičio, susidedąs iš jo pa
ties, J. Demerecko, V. Rutkaus
ko, V .Galinaičio ir VI. Arma- 
navičiaus, padainavo: “Nežino
mam žuvusiam kariui”, “Vėlia
vos iškeltos”, “Mūsų eilės tvir
tos” ir “Kalnai ten dejavo”.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu._____________________

A. STANČIKAS, boigfs National. Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių.

Į Sulaikykite slogos J Šiais metais liet. šešt. mokyk-
simptomus

I Kam kęsti čiaudulio, kosulio, šalčio
I ar l
| Brand tabletes, paimtos pagal mūsų | 
I nurodymus, tu 
!ri sulaikyti vi-
■ sus slogos 
I simptomus 24 
| valandų bėgy 
I arba pinigai
■ bus sugrąžinti -
■ 12 tablečių — 59c. 40 tablečių — ■ 
I $1.49 sutaupo jums 48c. I

jw <oc» symkom m m wmi
Dr. Chase 

TABLETS
' 4/^7^COLOFIGHUkS

■ Spuogai pašalinami i 
Į per 7 dienas Į 
I arba pinigai sugrąžinami. ?
■ 1. Nuplaukite su muilu ir vandeniu.
I 2. Nusausinkite, po to patrinkite su ■ 
| Dr. Chase's Ointment atsargiai odą. I 
| 3. Palikite nakčiai ir rytą nuplaukit. | 
Į DR. CHASE'S OINTMENT I

i Dideli skausmai i 
į šaukiasi PARADOL J

bioi pogelbės Po-1 
RADOL. Jo moder-1 
ni formulė sudory-1 
to iš keturių vois-| 
tu, ppgelbsti net ■ 
kenčiont didelius j 
skousmus — grei-" 
toi ir efektingoj. I 
Greitai posijusite | 
skubioi romūs. ■

Kalėjime |to viso nėra. Tai turi būti tikra
Direktorius naujam kaliniui: ■ meilė — pirma meilė.
— Mūsų kalėjime kiekvienas j 

kalinys pasirenka kokios nors 
specialybės darbą. Kokį tamstai 
užrašyti? ,

— Užrašykite mane lakūnu, 
pone direktoriau...

Anksti pradėjo
— Su pinigais mūsų Jonukas 

bėdą turėjo dar nesulaukęs nė 
dviejų metų.

— Negali būti...
— Tikrai. Jis buvo prarijęs 

monetą...

Turi būti meilė
Tik grįžus iš povestuvinės ke

lionės vyras savo jauną žmonelę 
klausia:

— Pasakyk man, brangioji, ar 
tu prieš mane ką jau mylėjai?

— Ne, brangusis, nemylėjau. 
Tiesa, dažnai traukdavo koks 
vyriškis dėl jo protingumo, in
teligentiškumo, drąsos, mokėji
mo savo reikalus tvarkyti ir dėl 
daugelio kitiį savybių. Dabar ši-

Vienas Dievas težino!
Po septynių metų parapijinio 

darbo vikaras buvo keliamas į. 
kitą parapiją. Paskutinį sekma
dienį bažnyčia būvo pilnutėlė 
žmonių. Vikaras, užlipęs pa
mokslui, apsižvalgė ir tarė:

— Kai aš čia -užlipau pirmą 
kartą į sakyklą prieš septynius 
metus, aš labai džiaugiausi ma
tydamas pilną bažnyčią žmonių. 
Esu aš laimingas ir šiandien čia 
vėl matydamas prikimštą baž
nyčią. Bet tikrai vienas Dievas 
težino, kur jūs visi buvote per 
tuos septynis metus...

Davė progos uždirbti
Ką, $20 už vaiko gydymą? Tai 

perdaug, pone daktare!
— Bet tamsta nepamirškite, 

kad tamstos vaikui sergant jį ap
lankiau dešimtį kartų.

— O tamsta nepamiršk, kad 
nuo mano vaiko užsikrėtė pusė 
mokyklos ir Tamsta gavai pa
cientų ... į n

Dr. A. Užuplenė
GYDYTOJA k CHIRURGE

Moterų ir voikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roacesvol- 
le - Dundės St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pi r mod., trečlad., penktod. 2-4 vąl. 
p.p., antrad. ir ketvirtod. 6-8* v. v., 
Šeštad. 10-11 vol.

Dr. J. URBAITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE, 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dr.S.GOLAB
tų Hgesa vidaus cMrui _ 

ReatgeiioS/ Elektrakarpiog rafija
1852 BLOOR ST. W., TORONTO

i 'i ./Pacific sustojimas/
‘ Tel RD. 6-5773 ' ,

Darba valandas: 2-4 ir 6.30-8 v.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

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

les), Toronto.

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

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
,8.A, M.D., L.M.C.C. 

Gydytojas ir chirurgas ė 
Priėmimo votondos: 10- 12 va’, e- 

4,30 vai. ir 7-9 vol. vak. " 
” 606 BATHURST STREET

Dr. L. SIMON
Oda Ir t^oneraa ligų saoclolioCae.

Nauja*, adresas nua balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W.,

'■* /|rie Spadina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
TeL WA. 1-6614 ortra WA. 2-8015

GYVENTI IR LAUKTI
Žinomas amerikonas komen-1 zidentas 'čia šviesos nenumetė, 

tatorius, Walter Lippman, Mont-1 Tačiau, tai svarbus klausimas, 
su kuriuo mums teks gyventi 
neribotą laiką. Tai ne politika 
sėdėti ir laukti revoliucijų So
vietų pasaulyje. Prezidentas 
ginklu nemano to pasaulio pul
ti. Aišku, jis nemano jo ir vien 
propaganda nugalėti.

“Mano pažiūra yra, kad pasau
lio suskaldymui galo nesimato ir 
jo apjungimui po vienodais tei
singumo ir doros įstatymais vil
čių nesimato. Gali būti, turėsi
me gyventi, kaip savo laikais 
gyveno krikščionybė ir islamas.

“Todėl tikru tikslu, mano 
nuomone, būtų palaikyti mūsų 
pažiūras tautose, kurios joms 
pritaria, ir siekti, ne vieno, bend 
ro visuotinio susitarimo, bet gy
venimo didelės prarajos akivaiz
doje. Ideologijų karštį gi vėsin
kime noru gyventi ir leisti ki
tiems gyventi”. V.

realio “Gazette” rašo:
“Kalboje po priesaikos prezi

dentas Eisenhoweris pareiškė 
savo viltis ir idealus, bet nepa
sakė aiškios politikos ar progra
mų, kurios, jo nuomone, tuos 
idealus ir viltis Įkūnytų. Todėl 
pasilieka Įspūdis-platumų ir pa
žadų, kuriems politikoje nėra 
galimybių Įsikūnyti.

“Pasaulis, — sakė, — perskel
tas tarptautinio komunizmo. Ta
čiau, komunistinę dalį jau purto 
Žmonių bruzdėjimai ir sukilimai, 
kaip vengrų. Prezidentas tikslu 
statė sukurti taiką, kurios pa
grindas būtų viešpatavimas tei
singumo ir doros įstatymų. Šito
kio idealo Įkūnijimas, tačiau, 
matyti, priklausys nuo pavergtų 
tautų sugebėjimo išsilaisvinti iš 
kietų komunizmo nagų. Man ne
aišku, kokia gi bus mūsų politi
ka tuo laikotarpiu?'Jis, gali bū
ti, bus gana ilgas iki vidaus re
voliucijų viltys išsipildys. Pre- PAGALBA LAŠIŠOMS

(CSc) Lašišos (salmon), kaip 
ir kitos žuvys, pasirenka nerši- 
mui vietas. Iki šiol nebuvo pa
sitaikę, kad'‘žmogus tam lašišų 
pasirinkimui būtų kliudęs.

Bet nešeniai pasitaikė. Vyk
dant naują hidroelektros staty-

Paieškojimai
Aldona Pažusytė, gim. 1925-26 

m., iš Lietuvos išvykusi Kana- 
don 1944 m., prašoma parašyti 
tėvui: Leonas, s. Zigmanto, Pa- .. -
žusis, Švenčionėlių rajonas, La- bos projektą prie Jones Creek, 
banovo paštas, Padumblės kai- Britų Kolumbijoje, teko paliesti

- ■ ' nuo neatmenamų laikų čia bu
vusią lašišų neršimo vietą. Tada 
žmogus nutarė atitaisyti žuvims 
padarytą skriaudą. -

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
ROOM 503

/kampas Boy & Richmond/
TELEFONAI:

Įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 

RENTGENAS 
priima ligonius ir. gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai iki. 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Taranto

(tarp Gladstone ir Rusholmę)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus. .

Telefonai LE. 4-6851

W. A. LENCKI, B .A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

Dr. A, Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncetvallos Ava. 
TELEFONAS LE. 4-4778

Dr.John REKAI
Chirurges ir akušeris

Dr. Paul REKAI
VMmm Ilgų specialhtat, 

X RAY (Rentg*****)

219 St. Clair Ąve. W., Torontą

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas

100 Adelaide St W<
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W. 

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N> Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

vili* 1*JL 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Tordnto 

kampos Euclid Ave, 
Priima vakarais oogol susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas .:
M. STEFANUK

* (optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga . ,.. “

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

<

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003mas, Lietuva.
Pranui Artišauskui, kilusiam 

iš Naujameisčio parapijos, Pa
nevėžio apskr., yra žinių iš Lie
tuvos. Jis pats ar žinantieji apie 
ji prašomi pranešti: Kazys Žil
vytis, 31 Fairholt Rd. N.', Hamil
ton, Ont.

.Sinicko Antano, gim. 1923 m., 
gyv. Soltan mieste, Vokietijoje, 
ieško giminės Lietuvoje. Kreip
tis: Vincas Bučys, 541 Shaw St., 
Toronto 3, Ont.

Andriaus ir Povilo VileišGų, 
Jono sūnų, p inž. Petro Vileišio 
anūkų, ieško artimi giminės. 
Abu girri^ Lietuvoje: Andrius į 
1924 m., Povilas — 1926 m. And
rius iš Lietuvos per Vokietiją 
išvežtas į Austriją ir ten paim
tas Į nelaisvę. Būk buvęs Haute- 
Savoie, Novel. Povilas Vileišis 
buvo pastebėtas 1945 m. veža
mas į vakarus nuo Berlyno. Bu
vo kartu su gimnazijos draugu 
Juozu Vaškevičium iš Pasvalio. 
Nuo 1945 m. abu yra dingę be ži
nios. Žiną ar ką nors apie juos 
girdėję prašomi pranešti Eltai.

Stasiui Januškai, sūn. Juozo, 
gim. Židikuose, yra žinių iš Lie
tuvos. Rašyti: 
100 Delaware 
Ont., Canada.

Konstantiną
lusĮ iš Stanaičių km., Kybartų 
v., į Kanadą atvykusį apie 1927- 
28 metus, prašo atsiliepti Jonas 
Turnevičius, gyv. 51 Worsley 
Rd., Stoney Creek, Ont., Canada.

Alekso Paulionio, gyv. Kana
doje, ieško M. Žemaitis, 3334 So. 
Lowe Ave., Chicago 16, Ill., US 
A, turįs žinių iš Lietuvos nuo 
motinos ir brolio.

Martos ir Rūtos Žiugar (Žiu- 
garaičių), kilusių iš . Mediškie- 
mių, Maž. Liet., ieško Ėla Žiugar 
(ŽiuFaraitė) Raštutienė. Kreip
tis į ”TŽ” administraciją.

Bartmino Emilio, Julės ir Ol- 
gos Bartminaičių, vaikų Augus
to, kilusių iš Katyčių valse., Ak- 
meniškių km., Maž. Lietuvos, 
ieško Mary Bartminaitė - Genų- 
tienė, Pagėgių rajonas, Sartinin
kų paštas, Trumpininkų kaimas, 
Lietuva.

Kramiliai Vytas ir Antosėlė, 
kilę iš Sintautų valse., dingę per 
evakuaciją 1944 m. Žinantieji 
apie šių asmenų likimą malonė
kite rašyti Antanui Kramiliui, 
c/—S.A.R., Kingston S. E. Sth., 
Australia.

Julius Mačiukas, 
Ave., Hamilton,

Kulikautskį, ki-

Biologai parinko kitą, jų ma-i 
nymu panašia ir tinkamą vietą, 
ir perkėlė i ją milijonus lašišų 
kiaušinių, buvusių senojoje vie
toje. Neapsirikta. Daugumas 
kiaušinių išsikalė. Naujojoje vie
toje jau kelintoje “kartoje” ei
na normalus lašišų augimas.

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Garantuoti siunti
niai i Sovietu Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai 
lykoi.

Atvykite asmeniškai j 
dėlį ar prašykite mūsų 
paštu.

♦

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

ir kt. da-

mūsų son- 
koinoroščio

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sdv. V. DUNDYS

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Ave, Toronto, Ont. 

Tel. EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai, ir iežtadieniai. 
pagal susitarimų

1082 BLOOR W„ TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
■«*». ištiria akių nervus, kurie daž 
nai sukelia grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
DANTISTAS 

Dr. ELIAS WACHNA
Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9. 

386 Bathūrst St, Toronto
TeL EM. 4-6515

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St W., Toronto 
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 BONCES VALLES AVE.

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

Darbo valaifdos: kasdien 10 v. 
rvto iki 9 vai.

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

vak.; šeštadie-
10niais nuo

1
va.

9

TELEVIZIJOS 44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augžčioustos rūiiet moterų, vaikų ir 
vyrų botai, nornxilouyfydtio ir platūs

1438 Dundas St W. Toronto

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami J na
mus veltui. Darbas ir dalys garan-

Skambinti telef. LE. 1-1602.

j • Galvos tkausmatJei skauda, sku-

| e Neuralgia
! • Dantų 

’ skausmai

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

■ • Reumatiniai
B skausmai
■ • Periodiniai
I skausmai
I DR. CHASE'S PARADOL

low,

auropietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesioginės sravės 

... motorus.
Be ta, aptartu namus pilnam Instalia
vimui or pakeitimui sravės, duodu 

techniJkus patarimus.

I VELTUI! Jei norite itbondyti keleto J 
|Dr. Chase's gaminių, prisiųškite sovo I
■ poyorde ir adreso su 25c /palto ir| 
z pasiuntimo išlaidoms/, sekančiu od-|
■ resu: Department NCP, The Dr. A. . 
|W. Chase Medicine Co. Ltd., Oak-J 
| ville, Ont.

I LIETUV A
Siunčiame siuntinius tiesiai iš Kanados į Lietuvą. 
Krautuvėje turime įvairių medžiagų siuntiniams. Mū
sų išduoti kvitai galioja pajamų mok. sumažinimui.
Vaistų ir maisto siuntinius siunčiame tiesiai iš vienos 
valstybės Skandinavijoje tiesiai į Lietuvą.

20 svarų cukraus (brutto) .......... $14.00
20 svarų taukų (brutto) ............$25.00

(visi mokesčiai įskaityti).
Siunčiame vaistus su ar be recepto. Pusė kainos pi
giau, negu siunčiant iš Kanados ir JAV.
Geras r skubus patarnavimas. 
Visi siuntiniai apdrausti ir garantuoti. 
BE MUITO SIUNTINIAI GIMINĖMS LENKIJOJE.

MAZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. EM. 5-5520

Siunčiame vaistus oro paštu
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TORONTO, ©nt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
—šį penktadienį, pirmąjį ko

vo mėnesį, šv. Mišios 7 JO vaL v. 
Pamaldos kartu yra no venos jpa- 
maldos už Sibire gyvenančius 
lietuvius.

— šį sekmadienį pamokslai 
kun. P. Ažubalio “Pakeliui į ga
vėnią".

— Kovo mėnesio globėjas šv. 
Juozapas. Gavėnios metu vaka
rinės pamaldos:' kiėkvteną penk
tadienį 7.30 v.v. kryžiaus keliai, 
sekmadienį — 7 vai. graudūs 
verksmai su gavėnios rimčiai 
taikomu pamokslu.

— šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Markham, Bathurst, Lip 
pincott, Grange, Clinton, Robin
son, Weimer, Denison, Michell, 
Richmond, Wilson Sq., Niagara, 
Wbllesley ir Stanley.

— Pažymėjimai - income tax 
mokėščių reikalu už geradarių 
aukas bažnyčios remonto ir sek
madieninių rinkliavų sąskaita, 
pradedami išduoti nuo šio sek
madienio parap. raštinėje.

— Senatvės pensijos gavimo 
tikslu registracija parap. klebo
nijos raštinėje vykdoma iki se
kančio sekmadienio.

. — Naujai įsteigtos šv. Kazi
miero vardo berniukų, sodalici-

Nauja TFA vadovybė
Sudaryta Tautos Fondo Atsto- 

ybės Toronto skyriaus vadovy- 
iė-' vasario 19 d. posėdyje pasi- 
.Jrslė pareigomis: V. Vaidotas 
- įgaliotinis, J. Srazdas — vice- 
pirm., B. Saplys — sekr., P. Vi
nis — ižu. ir'J. Dvilaitis — 

.paudos ir propagandos reika- 
ams.

Tarp kitų svarstytų svarbių 
fautos Fondo reikalų buvo nu-' 
irta Vasario 16 proga vykdomą; 
F vajų pratęsti iki kovo 31 d. i 
Ilgamečiu! TF įgaliotiniui — 

nž J. Jasinevičiui, ilgesniam 
ukui išvykus iš Toronto ir tik. 
.ėl to iš šių pareigų pasitrau- 
cus, už įdėtą darbą reiškiama 
gili padėka.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Š| ŠEŠTADIENĮ, KOVO 2 D., | PASKUTINI 

PASILINKSMINIMĄ PRIEŠ VELYKAS, I

UŽGAVĖNIŲ - VĖDARŲ BALIŲ
VĖDARAI, ŽAGARĖUAl, SPURGOS.. 

LOTERIJA, GĖLIŲ, KEPURIŲ VALSAI IR T-T. 
ŠOKIAMS GROS “TRIMITAS”.

—--------- ęjj-------------

Bilietų kaina $1. Pradžia 7JO vai. v.
/ <

Vietos nenumeruotos, tad prašome nevėluoti.
Liet. Kat. Mot. D-jos Prisikėlimo parap. skyrius.

Vilniaus Kr. Lietuvių S-gos 
Toronto skyriaus visuotinis na-

TFA Toronto skyrius. rjų susirinkimas įvyko praeitą 
sekmadienį T. Liet. Namuose.

* A noimnc’Krf i olrfi i oi lie LrioilCl-

’ mai ir išrinkti skyriaus valdo
mieji organai. Valdyba: pirm. 
K. Baronas, vicepirm. Br. Sap
lys, sekr. Ip. Krasauskas, kasm. 
V. Skrebutenas ir narys J. Cicė
nas. Rev. kom.: A. Basalykas, J. 
Mickeliūnas ir J. Budrys.

i VLIKo sesijoje,

Šv. Kazimiero minėjimas , seKmauienj 1. i^iet. Ramuose. 
Tradicinis šv. Kazimiero, Lie- i Apsvarstyti aktualūs klausi- 

iuvos jaunimo globėjo, minėji
mas įvyks kitą seKmaaeinį, kovo 
.0 d., 3.30 vai. p.p. Prisikėlimo 
□ar. salėje. Paskaitą skaitys .kun. 
dr. Pr. Gaidamavičius. Meninėje 
programos dalyje dalyvauja liet, 
jaunimas. Minėjim ąrengia Ka
nados liet. kat. Federacijos To-J Dalyvauti 
onto skyrius. , įvykstančioje kevo 22-24 d. I'o-

. . . ------------ - ,-----------...
Šv. Jono Kr. pašalpmės D-jos ronas, A. Petkauskas ir J. Dilys, 

mėnesinis susirinkimas įvyks šį'jų pavaduotojais: J. Naujalis, J. 
jos-susirinkimas įvyks šį šešta-! sekmadienį 3 vai. p.p. šv. Jono Budrys ir Br. Saplys. Ryšiams 
dienį 2 vai.- p.p. muzikos studi-: Kr. par. priestato muzikos stu- palaikyti su ukrainiečiais ir to
joje. Pirmas sodalicijos viešas už j dijoje. i uau pasiliko J. Naujalis,
simojimas pastatyti jaunimui: Estų savaitė . Anglų kalba Vilniaus klausi-
taikomą operetę. Sodalicijai va- j ruošiama Toronto Metropolitan mą liečiančioms knygoms leisti 
dovauja kunigai Pacevičius ir Tarptautiniame Institute — 415'' '*
Jurkšas. Į berniukų sodaliciją Jarvis St. — kovo 3-9'd. 
kviečiami jaunuoliai 12-17 metų.

— Mergaičių Marijos vardo p.p., kavutė, 5 vai. koncertas,
sodalicijos susirinkimas — šį sek i Trečiadienį, kovo 6 d., Mag. 
madienį tuojau po 9.30 vai. pa- ' Enctel rs.aieaa paskaita apie Es- 
maldų. Džiaugiamasi sodalici- ciją, iliustruojama paveikslais, i 
jos choro, gražia pažanga: chore- įvetvirtadienį, kovo 7 d., pie- . _ 4xlWxx,«xW . ^x..^,___
lis gieda sekmadieniais anksty-įtūs. !ir jo vertimas patikrintas. Liekai ^etu^ niokytdjai Įteikė moki
vųjų pamaldų metu. į Penktadienį, kovo 8 d., filmas tik atiduoti spaudai. niąms semestro baigimo pažy-
- Pirmojo kovo mėn. sekma- apie Estiją. _ Ji šauliu klubo nariu žiniai mojimus.

dienio proga jaunimas kviečia-! visą savaitę tose pačiose pa-. ~Prb dr A Pacevičius i , . ,, ,H b- J L-’ —’ ’ rbiu ^usų gero ar. a. racevicius Toronto apylinkes valdyba
- . sutiko visus Toronto saulių klu- *^ai.g žygiu vietos angliš.toje 

iQJbo narius ir jų šeimas gydyti ir spaudcje atitaisyti spausdina-
J teikti visokeriopą medicinišką mas žinias ie 'Niujorke suim- 

i pagalbą su didele nuolaida. Sau-• sovietu šnipus, skelbiamus

iICiJdymo lengvata, turi įsigyti Š. K. 
_ valdybos pažymėjimą. Pažymė- 

x - — -x- u- „x •! i *; jimai išduodami pas šauli,Jasiū-tuvius savaites bėgy atsilankyti Jna 1Q 0 Dund w - 
į T Institutą susipažinti arčiau , ^auiiui dr. A Pacevičiui klu- 
su Estija ir estų tauta. I bas reiškia nuoširdžią padėką.

“Dainos Užgavėnių biynų : Ta pačią proga pranešama, 
vakaras įvyks šv. Jono Kr. para- i kad Vasario 16 minėjimo iškil- 
pijos saieje pačių Užgavėnių die- mingose pamaldose dalyvavusių 
ną, kovo 5 d., 7.30 vai. vak/Dai- šaulių nuotraukų pavyzdžių ga-

ronte, atstovais išrinkti K. Ba-

Sekmadienį, kovo 3 d., 3 vai

kasoje šiuo metu yra $582,16.
Lietuvos Gyvenime” 

tekstas 
Dabar

“Vilnius ]
dr. A. Šapokos knygos 
išverstas į anglų kalbą, 
tikrinamas vertimas.

“Haagos Tarptautinio 
noio sprendimas“ -aut.

Tribu- 
dr. M. 

Anysas, į anglų kalbą išverstas

MCNTI EAL, Cue
■ Vasario 16 <L minėjimas įvyko 
?lateau salėje vasario 17 d. 4 
v 1. p.p. .Minėjimą atidarė apyl. 
•eimcxip prez. pirm. p. Balzaras 
pakviesdamas sugiedoti “ O Can 
anda”. Dienai pritaikytu jautru 
žodį tarė dr. H. Nagys. Po jo se» 
<ė latvių, estų, ukrainiečių, len
kų, vengrų ir suomių atstovu 
sveikinimai. Sveikino ir didelis 
lietuvių draugas Taylor, Tarp
tautinės YMCA direktorius. Pa
vėluotai atvykęs, meninės prog
ramos metu, sveikino kardinolo

skelbtos J. F. Dųlteę gekjaraci- 
jos. Baigdamas* iSską, P/M&- 
nas beldžiasi į laisvųjų pasauliu 
tautų sąžinę, klausdamas, kaip 
jos gali toleruoti šitokį kontras
tą tarp teorijos ir praktikos, tarp 
JT skelbiamų laisvo, apsiprendi- 
mo principų ir vergijos, sovietų 
primestos milijonams žmonių.

šį šeštadienį,
primestos

Kortų., , . . . .. . .
kovo 2 d., ruošia AV parapijoj 
komitetas, parapijos salėje. Pra
džia 7.30 v.v. Dalyvauti kviečia

šį antradienį, kovo 5 dieną,
Šv. Jono Kr. parapijos salėje įvyks

Užgavėnių blynu vakaras.
GERAS ORKESTRAS, 

SKANŪS BLYNAI, NAMUOSE GAMINTOS 
DEŠROS IR ĮVAIRŪS GĖRIMAI.

Pradžia 7.30 v. v. • • Įėjimas $1.00
Laukiame gausiai atsilankant.

D a i n i e t ė s '.

Šeštadieninė liet, mokykla I Liet. Namų šėrininkų 
praėjusį šeštadienį gražiai pa- į visuotinis metinis susirinkimas 
minėjo Vasario 16-osios dieną. 10 • šaukiamas kovo 10 d. 4 vai. p.p. 
vai. šv. Jono Kr. bažnyčioje įvy-įTLN šia dienotvarke: 
ko iškilmingos mokinių pamal- } 
dos, kurių metu visi mokiniai 
giedojo. Salėje, minėjimo aka
demijoje, mokinių dvasiai gra
žią kalbą pasakė KLB Toronto 
apylinkės valdybos narys Jur
gis Račys, o meninę dalį išpildė

1. Susirinkimo atidarymas

mi visi. Pajamos eina AV bažny- . 
čios fondui.

M. skautų vadovybė praneša, 
skautų žiniai, kad šį sekmadienį, 
kovo 3 d., vilkiukai ir skautai 
dalyvauja uniformuoti šv. Kazi
miero bažnyčios pašventinime, 
kuris įvyks 3 vai.- p.p.

Montrealio skautųčių tuntai 
kovo 10 d. ruošia skautų patrono 
šv. Kazimiero minėjimą, šv. Ka
zimiero parapijos naujoje baž
nyčioje. Programoje, pamaldos 
U vai., kurių metu skautai-tės 
dalyvauja bendroje šv. Komuni
joje. Tuoj po pamaldų bus pie- 

ūs parapijos salėje, į kuriuos 
.viečiami ir skautų tėvai, rėmė
si ir prijaučiantieji. Pd to ten 
>at abieių tuntų iškilminga su
eiga - minėjimas, kuriame daly
vaus ir specialiai į šias iškilmes 

atvykęs iš Toronto Lietuvos 
veiklumą. Į Skautu Brolijos vyriausiasis

Bendrai, minėjimas praėjo pa-: skautininkas Steponas Kairys.
kilioje, vieningoje nuotaikoje ir j 3.30 vai. p.p. salėje bus šuorga- 
buvo baigtas Tautos himnu. Prie ; nizuotas didelis, provizorinis sto 
įėjimo aukas rinko KLB seime-j vyklinis laužas, į kurį atvykti 

Į iio prezidiumas, bet šalia to dar: maloniai kviečiama visa Mont-

vardu Monsign. Druan. Miesto 
majoras Drapeau paskutinę mi
nutę pranešė, kad atvykti nega
lėsiąs.

Programą.išpildė KLB choras, 
vedamas A. Ambrozaičio, skau
tų taut, šokių grupė, vadovauja
ma J. Piečaičio, operos solistė E. 
Kardelienė ir pianistas K. Smil
gevičius.

ReiKia pasidžiaugti, kad cho
ras daro pažangą, tačiau kaip 
Montrealyje, galėtų būti daug 
?kaitlingesnis. Sol. E. Kardelio 
nė sudainavo Ir keletą naujai 
gautų iš Lietuvos dąinų. Šokėjai 
pasirodė su labai skaitlingu at
žalynu, dar tebelankančiū mo
kyklas. Daugiausia tai jų vado
vo p. Piečaičio nuopelnas, be 
kurio, atrodo, ne tik šokėjai, bei 
ir skautai greitai nuslystų į ne-, 
veiklumą.

2. Pereito suririnkiųio proto- į buvo vjenas aukų lapas radijo i realio lietuviškoji visuomenė.
Vanosimai valandėlėms išlaikyti ir kitas — Dovanota sklypą lietuvių ben

3. Valdybą pranešima, u- ležinė3 už;an-os. druomenei. Už Baik River, 5 my
4. Rev. kom. pranešimas, H 5 p r. h„. ,■ „„„

ir

mokyklos mokiniai. Minėjimo

•mas prie sakramentų.
— Gražiai pavyko KLK Mo

terų D-jos šios par. skyriaus 
rengtas priešgavėninis paren
gimas, kurio metu publiką links 
mai nuteikė suvaidinta kome
dija “Batai”.

---—Parapijos choro repeticijos: 
trečiadienį 7.30 v. v. ir sekmadie
ni prieš ir po sumos. Jaunimo 
choro repeticijos — šeštadienį 
2 vai. p.p.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ši penktadienį, kuris yra 

pirmas šio mėn. penktadienis, 
šv. Mišios 7 vai. vak.

— Ši šeštadienį 7 vai. rytą šv.»

talpose vyks estų rankdarbiųi 
ir dailės paroda.

Visur įėjimas laisvas ir nemo
kamas. Tik pietų dalvviai moka i 
no <R2 Tiems remštruoiamasi ulut'lc ouuidiua.po $2. Jiems registruojamasi,^ norintieji pasinaudoti gy- 
iarptautiniame Institute telef. J r - - - --
WA. 5-1121.

Rerigėjai maloniai kviečia lie-

■ lietuviais. Pastangos ' paskelbti 
I tikrąją šių šnipų tautybę neda
vė jokių vaisių. Kai apyl. valdy
ba pasiuntė laiškus visiems 
trims dienraščiams, nurodyda
ma, kad jau tų asmenų vardai, 
kaip Abram, Myra, Boris, Ania, 
nei nepanašūs į.lietuvių vardus, 
“The Globe and Mail” atsakė 
laišku, kad tokio dalyko neapsi-

- ■ ■ .. XX--- - -v - i x- x - moką nei liesti, o “Star.” ir “Temetės ruošiasi visus atsilankiu-1 Įima matyti ir jų užsisakyti taųj je*ram” išspausdino to laiško iš-

vakaras įvyks šv. Jono Kr. para

sius pavaišinti kaip geriausiai 
Pelnas ski-... ^ Į Užgavėnėms tinka. . _ __ .......

Mišių nebus, bet bus dalinama i xiamas velykinių dovanėlių ka- 
Komunija 7 ir 7.30 vai. 8 vai. i sen, kurių lauks Vokietijoje li-
Mišios kaip įprasta. 10 ir 11 vai. 
jungtuvės su. Mišiomis.

— Pradedant šiuo šeštadieniu, 
kuris yra pirmas šį mėnesį, kiek
vieną šeštadienį 8 vai. ryto prie 
išstatyto Švenčiausio kalbamas 
rožančius ir laikomos Mišios 
prie šoninio altoriaus.

— Tretininkų susirinkimas — 
kovo 10 d. 2 vai. p.p. pamaldų 
salėję.

— Tėvai prašomi nedelsiant 
registruoti vaikučius pirmos Ko
munijos pamokoms, kurios pra
sidės balandžio 1 d. ir kurias 
praves Nek. Prasid. seselės. Pir
ma Komunija numatoma birže
lio 9 d. -

— Jaunimas, einąs į mokyk
las. gali nemokamai gauti sąsiu
vinių ir rašomosios medžiagos. 
Kreiptis į parapijos raštinę.

— Parapijos biblioteka atida
rą kiekvieną sekmadienį tuoj po 
paskutinių Mišių. Parapijiečiai 
labai džiaugiasi jaunos bibliote
kos turtingumu ir skaitlingai ja 
naudojasi. Jei kas turėtų atlie
kamų knygų, prašomi jas pado
vanoti parapijos bibliotekai, kad 
jomis galėtų pasinaudoti plates
nė visuomenė.

—^Brooklynan metinėms re
kolekcijoms išvykę T. Bernardi
nas, T. Vytautas ir Br. Hortula- 
nas Torontan grįš sekmadienio 
naktį. Su jais kartu atvažiuos 
naujai mūsų parapijon paskirtas 
T. Steponas Rapolas.

— Šv. Kazimiero minėjimas 
bus kovo 10 d. mūsų salėje.

— Ši šeštadienį parapijos sa
lėje Kat. Moterų D-jos Prisikėli
mo parapijos skyriaus Užgavė
nių balius. Sekmadienį 3 vai. p. 
p. mūsų salėje bus vaikučių už
gavėnes. Visi parapijiečiai labai 
kviečiami atsilankyti į abu pa-' 
rengimus, nes abu bus pilni gra-' 
žiausių staigmenų.

— Sekmadienį 5 vai. p.p. gra
žus spalvotas filmas “Geordie” 
su Bill Traver ir Sim. Alastair/ 
Be to. priedai vaikučiais ir su-- 
augusiems. Po kino pasilinksmi
nimas jaunimui iki 10 vai. vak.

— Mūsų skyriaus Katalikės 
Moterys praneša, kad norintieji 
gauti moterų pasaugoti jų vai
kučius gali kreiptis j p. Senku
vienę, tel. LE. 5-2625 arba į p. 
Vadauskiene, tek LE. 5-8310.

— Sekančią savaitę lankysime 
parapijiečius gyvenančius šiose 
gatvėse: Geoffrey, Wright, Fern, 
Garden, Galley ir Pearson.

xę seneliai, ligoniai bei nelai
mingos šeimos. Būkime blynų 
vakare visi.

druomenei. Už Back Rivėr, 5 my 
lios į šiaurę nuo Montrealio, prie 
vieškelio Nr. 18 ,šiapus Terre
bonne yra parduodami žemės 
sklypai. Jų pardavėjas P. Mažei
ka praneša, kad kompanija, ku
rią jis atstovauja, skiria Mont- 
ealio lietuvių visuomenei ne

mokamai žemės sklypą miške, 
20.000 kv. pėdų pilnon nuosa
vybėn, jeigu bent 20 sklypų toje 
vietoje būtų nupirkta lietuvių. 
Lietuviams jaįb esą parduota 11 
sklypų. Viėta esanti graži, visai 
prie pat Tėrreboune upės, gerai 
tinkančios maudvtis. Be to, šį 
pavasarį ten pradėsiąs augti nau 
jas miestas. Šioje vietoje žemės 
sklypus jau įsigijo V. Juknevi- 
žius, Pr. Girdžius, P. Mažeika ir 
kiti. :

Į savo naujai pastatytus na
mus Ville Lasallėje, Gerald gat
vėje, jau persikėlė Adomaičiai, 
Montvilai. Otai, 'Povilaičiai ir 
Lukoševičiai. Dr. Šcgamoga ir

P. R.
Seimelio prczMii’mas prane- 

a, -kad iš Vasa’ io 16 d. iškilmių 
Montrealyje pajamų gauta $430. 
71, išlaidų padaryta $142,04. gry
no pelno liko $288.67. Be to, gau
ta trims radiio stotims paremti 
$47, ir šalpai $29.75.

Bostono teatro kvietimas apsi
lankyti su “Vincu Krėve” Mont
realyje galutinai neišspręstas ir 
atidėtas kita mposėdžiui.

Rinkimams i seimeli neoficia
liomis žiniomis išstayti 35 kan
didatai.

Vasario 16 d. atgarsių Montre
alio spaudoj, deja, nebuvo. Ma
žą išimti tepadarė tik prancūziš
kasis dienraštis “La.Presse”, va
sario 19 d. viename iš paskutinių 
nušlamu įsidėjęs žinutę, kad Lie 
tuvių Federacijo Ksanadoie sek- 
’•ętnrius Eugenijus Bubelis, lie
tuvių Federacijos Kanadoje sek- 
jroga Toronte protestavęs, kad 

uni štai;

. 5. Diskusijos dėl pranešimų 
apyskaitos tvirtinimas,

6.1957 m. sąmatos priėmimas,
7. V-bos ir rev. k-jos rinkimas,
8. Klausimai bei sumanymai. 
Kadangi daugelis narių yra

pakeitę adresus nepranešdami 
L. Namams, didelė dalis kvieti
mų grįžta neradę adresatų, to
se! serminkams atskiri kvieti? 
mai nebus siunčiami. Apie tai 
bus skelbiama spaudoje ir per 
lietuvišką radijo valandą.

Prašome visų narių susirinki
me dalyvauti.

T. Liet. Namų valdyba. x
REIKALINGAS PIRMAS MORGIČIUS 
$3.000 sumai penkiems metams. Kreip
tis LE. 2-9235.

Išnuomoįcmas kambarys su baldais ir 
garažas. Tel. RO. 7-3944. Skambinti 
no 5 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-mė 
ougšte. Tel. LE. 5-1525, skambinti po, 
5 vai. vak.

pat pas šaulį Jasiūną, 1050 Dun- traukas (vasario 19 d.) - “Star” 
nubraukė visą pabaigą, kur su
minimi anie vardai, O “Tele-į Išnuomojamos kambarys viengungiui-ei

das St. W., tel. LE. 3-4370.
Šauliu klubo v-ba.

Jo E-n. Tcrc ito kardinolas su gram” nubraukė pradžią, kur sa- ;lli-me ougšte. Tel. LE. 6-5238.
’ , v v z. -r - . , ■ • V _
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O 13U ^rižoi DSreiSfHS Dg_ ncrciškis Lithusnian national . lės kambarys ll-me augšte. Be baldų.
’ J \ & ' ! -r v , . . ,... ... vv- y .. JtJIC n____ C* 1.^1 I C

"'’■niinistai. su°,''Taniz?vp savoM.’liška sayo namus išnūo- 
iuntinių už geležinės uždangos ■ mavo. Visi savininkai patenkin- 

Ptircd Cont' ' vict^. r
išnuomojami 2 kambariai, virtuvė ir sau-į re, plėšia pasakiškus muitus iš ! Julius Genaitis, kurio vasar- 

“ ■ " imigrantų, norinčių padėti savo i namis St. Sauveur, $4.000 vertės
»rtimiesiems. P. Bubelis prašęs. į sudegė, atsiėmė pilną namo ver- 
kad Kanados valdžią įsikištu ir į tės apdraudą. Vasarnamis buvo 
priverstų sovietus atsižadėti šios 
praktikos.

Torontiškis Pr. Alšėnas pada
rė- gražų siurpryzą montreališ- 
kiams, parašydamas vykusį laiš
ką “The Gazette”.redakcijai, už- 
vardiptą “Lietuviai primena 
Nepriklausomybės gavimą”. Jis 
buvo įdėtas vasario 21 d. Pra
džioje paaiškinęs, kodėl lietu
viams vas. 16 d. yra ypatinga 
heria, Alšėnas pateikia pilną 
tekstą, vasario 16 d., proga pa-

žeistas pravažiuojančio sunkve- koma, kad /‘Lithuanian ?born” 
ziimo, jvcv*
šinė kardinolo ranka betgi te- Iš abieių laikraščių beveik gali- _ _

ma būtų atkurti visą laišką. |šnuomojomos kambarys su baldais Ii 
Tenka dar priminti, kad “Star” 
vienas reporteris, buvo suvestas 
su žmogumi, kuris dar iš Vilka
viškio labai gerai pažino Sobole- 
vičius, tačiau taip parūpintas 
straipsnis taip pat nepasirodė.

Sovietai plėšia už siuntinius 
sutelkdami milijonus dolerių sa
vo propagandai — pareiškė inž. 
E. Bubelis, KLB Toronto apyl. 
vald. sekret. kanadiečių spaudos 
atstovams. Jo pareiškimą išsiun
tinėjo Canadian Press agentūra. 
Kaikurie laikraščiai įsidėjo, pvz. 
Otavos “Le Droit”. Raginama 
Kanados vyriausybė tuo susirū
pinti.

Pilietybės diena šiais metais 
□ilietvbės ministeris paskyrė 
gegužės 17 d., penktadienį prieš 
Viktorijos dieną.

Šiemet sukanka dešimt metų 
Kanados pilietybės įstatymui,, 
nuo kurio kiekvienas kanadietis 
gali vadintis Kanados, nebe D. 
Britanijos piliečiu. Pilietybės 
diena nėra šventė, bet yra pami
nima viešųjų įstaigų, mokyklų 
bei organizacijų, turinčių auk
lėjamųjų tikslų.

445 Grace St., tel. LE. 6-7783.

“Paramos” šėrininkų - į bėra sugipsuota.
susirinkime

sekmadienį dalyvavo virš 
.00 narių. Pagerbus atsistojimu 
Ju pr. metais mirusius narius - • e JAy resnėms Mergaitėms I 
ikat. Karlis ir inz. A. Barauską l ;„ I
— susirinkimą sveikino Hamil-i y 
ono koop. Talkos atstov, p. Vai-i1' 
lauskas. Pirm. V. Meilus savo1 
iranešime nurodė didelį Para- j 
nos augimą tiek narių skaičiuj 
ni, tiek kapitalu. Iš kasininko 
pateikto balanso matyti, kad ba- 
ansas (pasyvas ir aktyvas) sie
na $259.646,16. 1956 m. koop. tu- 
:ėjo pajamų $17.649,67 ir išlaidų 
.511.192,16.

Valdybos pateiktas pelno pa
skirstymas priimtas su maža pa
taisa — nuėmus nuo garantijų 
fondo $200 ir paskyrus po $100 
kantams ir prad. mokyklai, pri
dedant tą sumą prie Kult. Fon
dui skirtos sumos — pelnas pa
skirstytas šitaip: garantijų fon
dui $2.617,55, 5% dividendo 
$3.040,43, Kultūros Fondui $400, 
Vasario 16 gimnazijai $100, Spor 
to klubams po $100, Liet. Namų 
bibliotekai $100. Viso $6.457,98.

Pagal rotacinę tvarką išėjusių 
iš vald. organų narių vieton iš
rinkti tie natys asmenys: į vai-j 
dybą — Grigaliūnas, į kredito ■ 
kom. — Senkus, į Priežiūros k.
— Dalinda.

Strazdas kvietė visus ’’Para
mos” koop. narius įsigyti Liet. 
Namų šėrų.

Pagal įstatymus, kredito uni
jos steigiamos prie kokios nors 
organizacijos. “Paramos“ koop. 
buvo įsteigtas prie Liet. Namų 
organiz. čarterv vad. “Lithua
nian Community Association”,! 
taip kad “Paramos” koop. na
riams tiktų būti ir LN šėrinin- 
kais. Liet. Namai po remonto, 
kai buvo išleista apie $12.000 at
sidūrė sunkesnė’c padėtyje ir 
LN šėrų padidinimas yra būti
nas. P. Lelis.

Iš Australijos į Torontą pas 
sužadėtfni Donatą .Karosa atvy
ko Valė Jarrrialavičiūtė. Tuojau 
ivyks ir vestuvės.

Grįžta į Sao Pauli
J. Masys. kurį laiką viešėjęs 

pas savo dukterį ir žentą Tar i 
vvdus Toronte, vasario 26 d. iš-i 
skrido atgal į nuolatinę gyvena-' 
ma vietą Sao Paulo miestą Bra*' 
zilijoje.

SI
Kun. B. Pacevičius 

pakviestas vesti rekolekcijas N 
u ■ Prasidėjimo’ vienuolyne, Putna

- ■ ir moterims kovo 8-24 d. Numa-, 
" i tytos trys grupės.

“Varpo” penkmečio 
koncertas

Atlikus paskutiniu metu visą 
eilę koncertų sąryšyje su Vasa- 
rio 16-tos minėjimu, “Varpas” 
pradėjo ruoštis savo penkių me
tų sukaktuviniam koncertui, ku
ris įvyks lapkričio 9 d. Eaton au
ditorijoje.

Choras pageidauja, kad tą die
na Toronte nebūtų kito lietu
viško parengimo.

Sekmadienio Įstatymas 
(Lord’s Day Act)^ draudžia sek
madienį betkokią prekybą, bet- 
kokį pardavimą. Toronto dien
raštis “The Telegram” betgi ruo
šiasi kovo mėnesį pradėti leisti 
savo laikraščio sekmadienio lai
dą. Tuo jau susirūpino sekma
dienio nepažeidžiamumą saugo
janti vad. “Lord’s Day Allan- 
ce”, kuri žada pasipriešinti rem
damosi Įstatymu.

Toronto Šimfonijos orkestras 
taip pat nori pažeisti sekmadie
nio įstatymą ir įvesti bilietus į 
savo sekmadienio popiečių vad. 
Pop - koncertus prie parlamen
to. Dabar tie koncertai lankomi 
be mokesčio.

Elektros < 
mechanikas'
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LIETUVIS MATININKAS

P. ŠALNA
Mill Rd., Yonsehurst P.O., Ont. 

Tele*. YU. 4-3988
Richmond Hill

Taisau visų rūšių elektros 
motorus - bei elektros įrengi
mus. Taip pat taisau ir patik
rinu alyvos ir gazo apšildy
mus. Telef. LE. 4-5697 
(skambinti darbo dienomis po 
6 V.v., kitomis dienomis bet 
kada) - V. NORUS

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

ougšte, yra garažas. Bloor - Pacific. TeL 
RO. 2-8832. '

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
ougšte. Tel. LE. 5-1278.

BALTIC MOVERS & CARTAGE
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam leos savaite i Mont 
reali, Londone, Windsoro, Hamilton^, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST.
TORONTO

Siuomi reiškiu nuoširdžiousię padekg 
dr. A. Pocevičiui, suteikusiam man sku
bia medicinišką pagalbą netikėtai op- 
sirgus Toronte ir rūpestingai mane glo
bojusiam esant ligoninėje. Ta pat orogo 
dėkoju gerb. H. ir A. Stonėnams iš To
ronto, parodžiusioms tiek daug Širdies

Lg 4-1403 0)00 scr9°nt ’r B. Pabedinskicnci, 
atlankiusiai mane ligoninėje.

Dr. Pr. Anccvtčius.
- Oakville, Ont.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

Pirm. A. Norkcliūnas. RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

’ PRAŠAU KREIPTIS I ’

AL GARBENS
1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

K a n ados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimui

apdraustas A. Norkeliūno ap
draudimo bendrovėje.

Išvyko: Povilas Kvietkauskas, 
buvęs AV parapijos zakrastijo- 
nas, darbams į Labradorą. Ka- 
zvs Likas — pasilsėti į Floridą, 
Pranas Kumža — į San Diego/ 
Kaliforniją.

Iš miško kirtimo darbų prie 
Riegeno, jOnt.. j Montrealį su
grįžo Vincas Guokas, Lietuvoje 
buvęs Vilniaus un-to studentas. 
Tačiau jis nesitengia Montreąly 
ilgiau pasilikti-ir žada netrukus 
vėl vykti į miškus naujai sutar
čiai. '

Susituokė Montreal io skaučių 
tunto “Neringa” tuntininkė Irę-, 
na Kibirkštytė su inž. Jonu Vil- 
galiu iš Niujorko ir Marija Jan- 
kutavičiūtė su Vladu Kauryla.

Pakrikštino savo sūnų pp. 
Blauzdžiūnai.
’ Serga ligoninėje Magdalena 
Vilimienė ir Kazimieras Zubis. 
Onai Linkauskienei padaryta 
peritonito operacija. Ji paguldy
ta Verduno ligoninėje.

Sorvšyįe su Nepriklousomybės šven
tės Vosario 16 d. minėjimu, žemiau iš-

■ vardinti asmenys prisidėjo, kad tas mi-
* nėjimas praeitų grožiai ir sklandžiai.
Į Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų
■ parapijos kelbonui Tėvui J. Kubiliui, SJ,
• ir šv. Kazimiero parapijos klebonui kun.
J. Bobrnui už atlaikvtos pamaldos ir pa
mokslų, p. dr. H. Nogiui už paskaitų, 
meno programos dalyviams — operos 
sol. p. E. Kardelienei, pianistui p. K. 
Smilgevičiui, Bendruomenės chorui ir jo 
dirigentui p. A. Ambrozaičiui, Skautų 
Vyčių Tautinių Šokių Grupei ir jos vado
vui o. J. Piečoičiui, akordeonistams p.o.
K. Gerhardo i tei ir A. Vičui, scenos de
koratoriui * p. Re Bukauskui, garsiakalbį 
įrengusiam veltui p. Z. Lapinui, pranešė
joms p.p.-,B. Cjplijauskoitei ir N. KlįČiu- *. 
tei; tolkininkėms-kams:. Tėvui kun. J. 
Aranauskui, n.p. E. Bukauskienei, D. 
MbfiškiHiei. G. Lukošienei, G.’ Luko- 
šiutet/ O. Stankiunoltei. n.o. P. Bukaus
kui, Deimantui, P. Kličiui, S. Baraus
kui, J. Sioučiuliui, J. Arminui, V. Girio
tai, ir J. Burbai,- skautėms ir skautams, 
kuriu pavardžių neifnanomo išvardinti, 
neš ių sudėtit nuolat keitėsi. Jei kg nors 
**rM*idome. toi iš nnk$*n .otsiorašome. 
Ačiū visiems! SeimeGp pretMiamės.

S.IMCOE,Ont
’•Gaurai

Ana savaite Simone sudegė n. 
i n. Dumšų - viešbutis. Laikraščių 

n ra nešim u; padaryta apie
$250.000 nuostolių.

Neseniai taio nat gaisro ne
laimė ištiko pp. Miceikus.


