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Didžioji sukaktis
Savo aukomis ir pasišventimu lietuvių tauta prieš keturias
dešimt metų iškovojo sau laisvę ir Lietuvai nepriklausomybę.
Niekas laisvės lietuviams neatnešė ir nepadovanojo. Tūkstančiai
geriausių Lietuvos sūnų ir dukterų aukojosi ir kovojo už laisvę
su caro žandarais ir kazokais 1812, 1831, 1863, 1905 metais ir su
bolševikais 1919-20 ir 1941 metais. Daugel jų žuvo Lietuvoje ko
vos laukuose ar Sibiro taigose tremtyje—už tėvų žemę, už šventą
idealą gyventi laisvai savo nepriklausomoje nuo svetimųjų vals
tybėje.
Lenkiame galvas prieš didvyrius; jie atidavė Lietuvai viską,
ką turėjo, net gyvybę, už laisvę ir šviesesnį rytojų.
Jų iškovota Lietuvai nepriklausomybė įgalino tautą suda
ryti savo valstybines institucijas, nustatyti demokratinę'san
tvarką, vykdyti žemės reformą, pakelti krašto ūkį iki tokio laips
nio, kad jo augimu ir pastovumu stebėjosi svetimieji, įvesti auk
su pagrįstą pastovų piniginį vienetą, sukurti modernią švietimo
sistemą, augštai pakelti visas kultūrines sritis ir išplėsti ūkinius
ir kultūrinius ryšius su plačiuoju pasauliu. Šie laimėjimai tebeteikia vilčių ir jėgų vesti kovą toliau su tuo pačiu istoriniu prie
šu už krašto išlaisvinimą ir nepriklausomos valstybės atstatymą.
Primestoji komunistinė santvarka mūsų žmonių dvasios ne
palaužė. Jie ir toliau drąsiai visur ir visada pasirodo esą verti
savo garbingos, laisvę mylinčios, tautos vaikai. Kaip savo laiku
carų ištautinimo režimas spontaniškai iššaukė reakciją ir pagim
dė “Aušrą”, “Tėvynės Sargą”, “Varpą”, davė vysk. Valančių,
Kudirką, Basanavičių, Maironį, Tumą, Grinių, Šleževičių ir eilę
kitų tautai pasišventusių sūnų, taip ir dabar sovietinė priespauda
gimdo naujus didvyrius, kurie, nenuleisdami rankų, kuria ir
stiprina lietuvių atsaprumą prieš rusinimą Ir kietina ryžtą išstiprina lietuvių atsparumą prieš rusinimą ir kietina ryžtą iš
tverti ligi laisvė bus atgauta.
Atgavimo Paskelbimo Keturiasdešimtuosius metus, kviečiame
visus stiprinti viltį ir ryžtą kovą laimėti, kaip ilgai toji kova
betruktų, o kovai vesti savo dosnia auka remti Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto darbus.
Toji parama ypatingai reikalinga šiuo metu, kada Maskva
yra pasišovusi visomis politinėmis, ūkinėmis, propagandinėmis
net ginklo priemonėmis priversti laisvąjį pasaulį pripažinti esa
mąją Lietuvos, lygiai ir kitų pavergtų kraštų, padėtį amžiams
stabilizuotą. Kremliaus valdovai, piešdami už tai Vakarams ta
riamą saugumą ir taikų sambūvį, tuomi pat siekia nuginkluoti
juos kariniai, politiniai ir ideloginiai, o suskaldydami jų .vienin
gumą, susilpninti laisvųjų kraštų pasipriešinimą sovietų ekspansijai. "So^Tetanikisi: kad Vakarai jų pabūgę
stalo
ir pasirašys su jais nepuolimo ir kitokias sutartis, kurios laiduo. tų jiems pavergtosios imperijos ribas, užmigdytų laisvojo pa
saulio budrumą ir atkeltų vartus užvaldyti visą pasaulį.
Tokio visuotinio komunistinio sąmokslo metu mūsų pirminė
pareiga visiems be išimties įsijungti į intensyvius Lietuvos lais
vinimo žygius ne vien žodžiu, bet darbu ir lėšomis. Nė vienas so
vietų žygis įamžinti Lietuvos pavergimą neturi likti be pasiprie
šinimo ir be paaiškinimo pasauliui ir mūsų tautai pavergtame
krašte, ko sovietai siekia ir ką jų kėslai reiškia. VLIKas tai daro
kasdien raštais ir oro bangomis per savo radio programas iš Mad
rido. Romos ir Vatikano ,skirdamas tam 80% visų savo lėšų.
Bet komunistai ne mažiau siekia mus. pačius suskaldyti iš
vidaus, kad vedamąjį laisvinimo darbą susilpninus, mus sukir
šinus ir išblaškius į grupių grupeles, kurios, vieton vieningo dar
bo. viena kitai kliudytų veikti. Akivaizdoje griaunančių priešo
pastangų, padarykime visa,, kad šie Jubiliejiniai Metai būtų ir
VIENYBĖS METAIS.
Kiekvienas lietuvis teįsijungia į Lietuvos laisvinimo darbą!
Kiekvieno krašto kiekvienas žymesnis politikas, pareigūnas,
kultūrininkas ar visuomenės veikėjas tebus supažindintas su Lie
tuvos byla ir jos kova už laisvę!
Kiekvieną brolį ir sesę okupuotame krašte tepasiekia laisvė
je esančiųjų balsas ir tiesos žodis!
Laisvė yra visuotina ir nedaloma vertybė. Lietuvai esant ne
laisvėje pasaulis negali tikėtis, kad ją pavergusios jėgos paliks
laisvuosius kraštus taikoje ir ramybėje. Priminkime šią tiesą
visiems ir kelkime mūsų tautos pagalbos šauksmą, kad Lietuvos
laisvinimo kova, o lygiai ir kitų sovietų pavergtų tautų laisvini
mas būtų pripažintas pasauliniu reikalu ir tarptautiniu judėjimu
uz pagarbą ir teises žmogui, už laisvę tautoms, už teisingą taiką,
saugumą ir gerbūvį visiems.
Petys į petį už tautos laisvę, už Lietuvos nepriklausomybės
atstatymą.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
Prezidiumas.

Bendradarbi

imo būdas

Techniškai tebešuoliuojant (J
Niujorke
|AV-bių - JK mokslininkų teori mūsų bendra#
jos apie vandenilio panaudojimą
paskelbimas), atrodė, jog ir tau skatinti abipusius vizitus, galė
tų bendravimas lyg krypo pozi- jo būti šios besikeičiančios Va
šingtono nuotaiki
liudijimu.
grupė
Kongresui Vašingtone svars Jėi _
.... amerik,. ių moksli
ninkų,
dvasiškių (r žurnalistų
tant karinį biudžetą, to biudžeto
apmokami valdininkai tebegąs- (Conant, kun. La Farge, prof.
dino ginklais ir “neišvengiamais Strausz-Hupe ir kt.) griežtai at
konfliktais”. Niujorko Grand metė Kennano kompromiso su
Central stoty Free Europe Pa sovietais ieškšojimo tezę, kaip
vergtųjų Tautų veikėjai, savo “pasidavimą sovietams”, Dean
ruožtu, kruopščiai atvaizdavo Acheson, demokratų užs. politi
bolševizmo praeitį, o NYTimes, kos vedėjas, knygos “Power and
susierzinęs dėl sovietinių agita Diplomacy” autorius jau lyg
torių kalbų Kairo konferencijoj, abejojo:
"VisdėJto maža vilties, kod sovie
veik plūdosi:
". . . Jei jau Maskva iš tikro taip
nusistačiusi prieš imperializmą, kodėl
ji nepasitraukia iš carų ir Stalino už
kariautų sričių, duodama tikrą laisvę
tautoms? Ar į ją mažiau teisių, nei
afrikiečiai ir azijatai, turi latviai, lie
tuviai, estai, ukrainiečiai, gudai, mol
davai, armėnai, grzinai, kiti?".

Vašingtonas nusileidžia?
JAV “didžiojo biznio”, grasi
namo ekonominės krizės entu
ziastiškas dėmesys “Pravdos“
pasiūlymui tirti Sov. Sąjungos
rinką eksportui, tikriausiai pri
sidėjo prie Vašingtono sutikimo
įgalinti “didžiųjų” pasitarimą.
Girdi, ten “turėtų paaiškėti ar
sovietai ir toliau tebesiekia pa
saulio užvaldymo, ar jie tetrokš
ta užtikrinti savo sienų saugu
mą!” .
G. Zarubin, vadovaujančio so
vietų eksperto JAV reikalams,
susitikimas su R. Nixon, iki šiol
aršiausiu anti-komunistu JAV
vyriausybėj, ir jų sutarimas

tai pasitrauktų. Tačiau prieš tai R.
Europoj ir Sov.' Sąjungoj būtina tom
tikra įvykių evoliucija. Tik tada galė
tų būti svarstomos tautinių savivaldų
atstatymas nerizikuojant visuotiniu
susinaikinimu ar amerikiečių intere
sų Europos saugume praradimu".

Ar Acheson turėjo galvoj Lie
tuvos proletarizavimo - sovietinimo evoliuciją, kurios nekliu
domo užbaigimo siekė Maskva,
tebedrausdama bet kokį lietuvių
ryšį su Vakarais?
Argumentuoja “principais”
Lietuviuose kvietimą ieškoti
būdo išeivijai sugyventi su tau
ta, kolkas nuošaliai paliekant jos
valstybingumo klausimus, man
dagiai, bet kietai atmetė “Dir
voj” V. Rastenis, Free Europe
Press tarnautojas, ir J. Brazai
tis, LF sąjūdžio lyderis ir 1941
m. laik. vyriausybės premjeras,
pabrėždamas “ryšį su krašto re
zistencija”. Jų išvadas susumavo “Darbininkas”.

ATfifša apie vysk.
Komunistinis dienraštis “Tie
sa” 1958. I. 5. okupuotoje Lietu
voje paskelbė šį nekrologą: .
m. s~usio 3 d. Vilniuje
mirė Panevėžio vyskupas ir Vil
niaus kapitulinis vikaras vys
kupas Kazimieras PALTARO
KAS.
Velionis gimė 1875 m. spalio
22 d. Gailionių km. Linkuvos ra
jone. 1902 m. kovo 22 d., baigęs
Dvasinę kunigų seminariją Pet
rapilyje, buvo pašventintas ku
nigu. 1928 m. buvo paskirtas ir
konsekruotas Kauno bazilikoj
Panevėžio vyskupu.
1949 m. išrinktas Vilniaus Ar
kivyskupijos kapituliniu vikaru,
apsigyveno Vilniuje, kur gy
vendamas iki paskutinės gyve
nimo valandos energingai ir iš
mintingai tvarkė abiejų vysku
pijų reikalus. Tebūnie mūsų
brangiam, ir mylimam Ganyto
jui lengva tėviškės žemelė. Tesiilsi ramybėje.
Vilniaus Arkivyskupijos ir
Panevėžio Vvskupijos Kurija”.
Tas pats dienraštis taipgi iš
spausdino “Lietuvos TSR taikos
gynimo komiteto” pranešimą,
Kuriame sakoma, kad vysk. K.
Paltarokas buvęs kovos už taiką
šalininkas ir 1945 m. savo laiške
tikintiesiems rašęs: “Vardan

krikčioniškos meilės, liaukitės
sprendę ginčijamus klausimus
ginklu. Visi sąžiningai įsijunki
te į šalies ■"♦st a-””'n”. J’s i->Are’~

goięs visose “jam pavaldžiose
bažnvčiosee skaityti maldą už
taiką”. 1950 m. spalio 16-18 dd.
vysk. K. Paltarokas dalyvavęs
taikos šalininkų konferencijoje
Maskvoje, 0 1951 m. rugsėjo 9
d. — Lietuvos respublikinėje to
kio pat pobūdžio konferencijo
je. Tu pačių metų lapkričio 2729 d.d. vėl dalyvavęs taikos ša
lininkų konferencijoje ir pasa
kęs kalbą per Maskvos radiją.
Grįžęs iš Maskvos į Lietuvą or
ganizavo tris kunigų konferen
cijas. 1952 m. gegužės 6-15 dd.
jis buvęs Maskvoje visasąjungi
nėj bažnyčių susivienijimo kon
ferencijoj, kuri irgi buvusi skir
ta “kovai už taiką”. Mirties pro
ga komitetas išreiškė užuojautą
velionies “giminėms ir artimie
siems”.
Iš pranešimo matyti, kaip so
vietiniai valdovai tampė vysk.
K. Paltaroką po konferencijas
versdami jau žilos senatvės žmo
gų prisidėti prie tariamosios
“taikos”. Užuojauta reiškiama
tik artimiesiems, bet neužsime
nama apie tikinčiuosius, kurie
buvo jo didžiausi artimieji.
Pažymėtina, kad ta pati “Tie
sa” paskelbė ir gydytojų ko
misijos pranešimą: “Kazimie
nimas, kuriam tenka lankyti ras Paltarokas, gimęs 1875 m.,
vietines mokyklas. Jų įjungimas oastarųjų dešimties metų laiko
į lietuviškas parapijas bei ka- tarpiu sirgo hipertonine liga,
pelionijas darosi kaskart sun kuri žvmiau pasireiškė paskuti
kesnis. Šia proga kreipiamės į niu dviejų metų laikotarpyje.
tėvus, prašydami glaudžiau ben- 1957 m. gruodžio mėn. 24 d. liga
dradarbiauti su savaisiais kuni komplikavosi kraujo išsiliejimu
gais; nepalikti vaikų katekiza- i smegenis. Mirtis įvyko 1958
cijos jiems vieniems, o pradėti m. sausio mėn. 3 d. 1 vai. na
pirmųjų maldų ir tiesų mokvmą ruose Vilniuje dėl smegenų,
namie, pratinti juos prie lietu kvėpavimo ir vazomotorinio
viškos maldaknygės ir ruošti centru paralyžiaus. Pasirašė:
juos Pirmajai Komuniiai per Doc. M. Marcinkevičius. Doc. J.
lietuviškas parapijas bei kape Misiūra, gyd. G. Bajoraitis. Da
lionijas. Bendros pasan?os su ta: Vilnius, 1958. I. 4 d.”
stiprins krikščioniškąjį ir lie-! Iš gautų laiškų iš Lietuvos
tuviškajį jaunimo auklėjimą.
matyti, kad a.a. vyskupą K. Pai
Suvažiavimo prezidiumas, taroką pašarvojimo vietoj, Vil
niuje. Liudo Giros gt. 29 nr.,
Bedarbių skaičius sausio 9 d. lankė labai daug žmonių. Sausio
pašoko iki 796.371. Darbo Kon- 4 d. 10 vai. jo kūnas iš pašarvogreso pirm. Cl. Jodoin. atsto-. jimo vietos iškilmingai su procevaująs vieną milijoną darbinin- sija buvo nulydėtas į šv. Terekų, kreipėsi į vyriausybę, pra- sės bažnyčią, kur buvo atlaikyšydamas irntis priemonių suma- tos gedulingos pamaldos. Iš čia
šinti augančiam nedarbui.
įsu procesija buvo palydėtas iki
$1.500.000 vertės miltu paskv- šv. Rapolo bažnyčios, kur a.a.
rė Kanados vyriausvbė Palesti vvskupas atsisveikino su Vil
nos arabų naKėaėliams. Tai nium ir buvo nugabentas į Pa
priedas jau prie duotos tam rei nevėžį. Čia jis buvo palaidotas
kalui $500.000 sumos. Ši pagalba dalyvaujant daugybei žmonių.
teikiam aper JT specialų fondą. I Varpai skambino atsisveikini-

Spaudoje klausimas susilaukė
ginčo dėlto, kad iš karto neiš.skirta
ryšių palaikymo su asmeniu ir su re
žimu. Su pirmuoju ryšiai palaikytini
visais galimais būdais. Su antruoju,
su okupaciniu režimu ir jo pareigū
nais — ne.
2. Geriau, kod toks klausimos ne
būtų virtęs spaudos polemika. Jo per
kėlimas j spaudų rodo, kod esame
laisvam krašte, kur viskas svarstoma
laisvai. Bet rodo taip pat, kad pergreitai užmiršome, jog negalima ta*Kyti
laisvos spaudos papročių kalbant apie
pavergtos Lietuvos reikalus". (? AJ.

«

Savaitės įvykiai

Per jėgą iškilo ir per jėgą buvo nuverstas Venezuelos diktato
rius Perez Jemenez. Prieš dvidešimt metų jis įsiveržė valdžion su
karine jėga ir 1957 m. pabaigoje pravedė tautos balsavimą, ku
riuo dauguma balsavusių pasisakė už jo kadencijos kaip prezi
dento pratęsimą dar 5 metams. Nepasitenkinimas krašte ir ypač
kariuomenėje šiuo abejotinu balsavimu stipriai paaštrėjo, ir per
N. Metus įvyko pirmas karinis sukilimas prieš Jemenez valdžią.
Daugumas kariuomenės dalinių betgi tą dieną pasiliko nuošaliai,
ir sukilimas nepavyko, o sukilė
liai pabėgo užsienin. Po jo ini ypač Turkiją dėl galimo pavo
ciatyvos ėmėsi studentai, suda jaus ir pasiūlė Vid. Rytus laiky
V. Rastenis, kurį “Darbinin rę Venezuelos Studentų Frontą, ti neatomine sritimi. Esą JAV
kas” ir “Į Laisvę” laiko buvusiu kuris sukurstė sostinėj visuoti rengiasi ten steigti atominių LR autokratinio režimo šalinin nį streiką. Nežiūrint policijos ir raketinių ginklų bazes ir Bag
ku, žurnalistų pastangas išryš kaikurių karinių dalinių, palai dado sąjungą įjungti į bendrą
kinti lietuvišką liniją dar vadi kančių tvarką, streikininkai pasaulio gynybos sistemą, ku
no “neprasmingu nusižeminimu ėmė pulti viešuosius pastatus, rion dar įeina: Š. Atlanto ir Piet
ir beprincipiškumo demonstra autovežimius, įmones ir pan. ryčių Azijos sąjungos. Dulles so
cija.
Šimtai žmonių buvo užmušta ir vietų tvirtinimus paneigė.
LTSR sutinka
tūkstančiai sužeista. Pagaliau
Egipto - Syrijos federacija
Dėl “ryšio su tėvyne” atsišau prezidentui - diktatoriui buvo
Praėjusią savaitę pasitarimai
kė jai parankiausiu būdu LTSR pranešta, kad kariuomenė susi tarp Egipto - Syrijos vyriausy
valdančioji klasė. LTSR KGB- dariusioj būklėj negalinti jo pa bių pasistūmėjo dar glaudesnės
isto K. “Liaudžio” plunksna, pa laikyti. Tada jis pasikvietė savo vienybės linkme. Kalbama netgi
smerkusi “buržuazines naciona šeimos narius, artimuosius ben apie dviejų kraštų federaciją,
listines emigracijos organizaci dradarbius ir išskrido Dominin prie kurios ateity galbūt dėtųsi
jas už talką britų ir -amerikiečių konų Respublikom Jo vietą už ir kiti arabų kraštai. Tokios fe
žvalgyboms”, sekančio “Tiesos” ėmė karinė junta iš 7 kariškių. deracijos ypač nori Syrija, tu
nr. rašiny, “Kad jūs žinotumė Pasigirdo betgi protesto balsų iš rinti 4 mil. gyv. Susidėjimas su
te..-.” išvedžioja:
civilinių sukilimą dirigavusios Egiptu, turinčiu 24 mil. gyv., esą
"...Tiems, kurie nenori grįžti, civilių vadovybės, tad buvo su sustiprintų Syrijos saugumą ir
mes sokpme: galite ir pasilikti kur
esate... (ir) bendradarbiaukite su daryta karinė - civilinė junta, ūkį. Oficialaus pranešimo šiuo
Tarybų Lietuva kultūros srityje . . . vadovaujama admirolo Wolf reikalu laukiama netrukus iš
Niekam nepavyks, taipgi, supiudyti gang Larrazabal. Ši sudarė nau abiejų prezidentų: Nasserio ir
Lietuvos darbo žmonių su broliškomis ją ministerių kabinetą ir pažadė Šukri al-Kuwatiy. Neoficialio
TSSR tautomis. Kas neturi tokių tiks
lų tam visada užtikrintas galimumas jo laisvus rinkimus. Visuomenė mis žiniomis, pirmuoju federa
bendradarbiauti su T. Lietuvos visuo į naują valdžią žiūri su nevisiškų cijos prezidentu būtų pulk. Nas
mene -kultūrinėj srity. Tas galės ne pasitikėjimu ir dar nėra nuri ser. Jau dabar Egiptas - Syrija
tik pasinaudoti Lietuvos liaudies kul musi; būriai demonstrantų lan turi bendrą karinę vadovybę,
tūriniais atsiekimais, bet ir patys da kosi buvusio režimo pareigūnų bendros užsienio politikos ir kul
lyvauti kultūriniame darbe ..."
butuose ir išgrobia jų turtus bei tūros sutartį.
Kaip tai suprasti?
Ginklai sukilėliams?
**
Tie, kurie nemanė, kad ligšio- įrengimus. Kariuomenė ir poliiiniuose tarpteutiniuose ir^tarp- 1
jimą suimsianti visus laivus Ai-'
politikų- santykiuose būta kito žėliais.
žerijos vandenyse, jeigu jie ga
Posėdžiai Turkijoj
kių nei savo tautos ar net tik
Pirmadienį prasidėjo Bagda bens ginklus sukilėliams. Mat,
asmeniškų interesų “principai”,
svarstė tolimesnį kursą. Vilnius do sąjungos posėdžiai Turkijos prancūzų patruliniai laivai su
’galino ir pirmą ėjimą Petrui sostinėj Ankaroj. Juose dalyvau gavo Jugoslavijos ląivą “Slove-ra” su ’’){! ‘'•’lu gf 'klų krovi
□lėkai, muzikui, atsišaukus per,
radiją į kolegas išeivijoj kvie kna, Irakas ir Iranas. Kaip ne niu ir jį konfiskavo Orano uos
čiant bendradarbiauti. Bet ar pilnas narys dalyvauja, ir JAV, te, manydami, kad jis buvo skir
suprastinąs “Tiesos” pasisaky kurios priklauso ūkiniam, kari tas Alžerijos sukilėliams. Jugo
mas kaip kvietimas organizuoti niam ir antisubversyvijniam ko slavija pareiškė protestą, saky
JAV-Kanados lietuvių dailinin mitetams. JAV ten atstovauja J. dama, kad tai yra tarptautinės
kų parodą Lietuvoj? Studentų" F. Dulles. Kadangi tai gynybinio teisės laužymas; ginklai buvę
ekskursijas, knygų išleidimą, pobūdžio sąjunga, suprantama, gabenami į Cassablanca uostą,
specialistų kvietimą Lietuvon, svarstys sovietinę grėsmę Vid. kur jie turėję būti perkrauti į
kad jie prisidėtų prie lietuvių Rytuose. Ta proga sovietai pa kitą laivą, turintį gabenti juos
skelbė atsišaukimą, perspėjantį Jemeno karalijai.
tautos gerbūvio pakėlimo?

į
Oš

Kanados kunigu suvažiavimo nutarimai
I. Kanados LK Kunigų Vieny
bės suvažiavimas 1958 m .sausio
22 d. Toronte 'apsvarstė bėga
muosius sielovados klausimus ir
pirmoj eilėj nutarė šiuos 1958
metus laikyti šv. Kazimiero me
tais, nes per juos nusitiesia net
trys datos, susijusios su Švento
jo gyvenimu: kovo 4 — mirties
diena, rugpjūčio 27 — relikvijų
perkėlimas ir spalio 3 — 500-ji
gimimo diena. Kadangi šv. Kazi
mieras krikščioniškajame Lie
tuvos gyvenime turi didžios
reikšmės, kviečiame ir skatina
me visą mūsų visuomenę, para
pijas bei kapelionijas, organiza
cijas. šeštad. mokyklas su nuo
širdžiu atsidėjimu paminėti jo
sukaktis. Kovo 4, tradicinę šv.
Kazimiero dieną, derėtų rengti
galimai iškilmingesnius minėji
mus - akademijas visose mūsų
kolonijose • pagal vietines išga
les. o besibaigiančios vasaros
datą — skirti bendram Kanados
lietuviu katalikų žygiui į Midlandą—Kanados kankinių šven
tovę, kur yra KLK Federacijos
pastatytas kryžius Lietuvos kan
kiniams. Ši tradicinė maldinin
kų kelionė šiais kazimieriniais

metais rugpiūčio 3 d., sekma
dienį, tebūnie skirta Lietuvos
Globėjo garbei.
Mūsų jaunimas tepamini savo
šventąjį Globėją vasaros sto
vyklose, šeštadieninėse mokyklose, sueigose.
Šiais metais taip pat sueina
350 m. nuo Dievo Motinos Ma
rijos apsireiškimo Šiluvoje ir
100 metų nuo Jos apsireiškimo
Liurde. Šias sukaktis kviečiameatžymėti parapijose bei kapelionijose joms patogesniu metu.
Lietuvos Nepriklausomybės 40
m. sukakties bendrus minėji
mus, kaip jau įprasta, visur ren
gia KL Bendruomenės organai.
Kviečiame visus sanbrolius ku
nigus Vasario 16 d. proga rengti
atitinkamai iškilmingas pamal
das ir paraginti visus dalyvius
tą dieną melstis už pavergtos
Lietuvos išlaisvinimą.
II. Suvažiavimas išklausė pra
nešimų apie lietuviškųjų para
pijų bei kapelionįjų veikimą ir
konstatavo, kad visur rūpina
masi dvasiniais mūsų tautiečių
reikalais ir kartu lietuviškuoju
gyvenimu. Sunkiausią problemą
sudaro jau Kanadoje gimęs jau-

Toronto “Aušros” klubo mergaičių krepšinio 1957 m. komandos su V Kanados Lietuvių
Dienos ir Kanados lietuvių krepšinio pirmenybių nugalėtojų taurėmis. Iš kairės į dešinę
klūpo: E. Jaraitė, A. Rekštytė, A. Šapokaitė, B. Siriūtė; stovi: A. Grigaitė, R. Juodikytė, A. Sapijonytė, D. Simonaitytė, treneris D. Laurinavičius, G. Uogintaitė, J. Juozaitytė, R. Žymantaitė, R. Gataveckaitė. Trūksta A. Pundziūtės, J. Gataveckaitės, D. Matelytės, D. Tamošauskaitės ir E. Juškaitės.

KAS NAUJO KANADOJE?
Ukrainiečių Nepriklausomybės
40 m. sukakties proga Winnipege kalbėjo min. pirm. J. Diefenbaker ir darbo min. Starr. Min.
pirm, pareiškė, kad savo laiške
Bulganinui, be kitko, pasakė:
“Kanados vyriausybė tebėra su
sirūpinusi Sovietų Sąjungos do
minavimu Rytų Europoj ir ryti
nėj Vokietijos srity”. Jis taipgi
paskaitė Atlanto sąjungos Pary
žiaus konferencijos komunikatą,
kuriame pasakyta, kad Sov. Są
junga parodytų savo gerą valią,

jei leistų laisvus rinkimus pavergtuose kraštuose, paleistų iš
vežtuosius į priv. darbo stovyk
las ir tuo būdu sudarytų sąly
gas pasitarimams su laisvuoju
pasauliu. Darbo min. Starr pa
reiškė, kad Sov. Sąjunga pada
riusi pažangą įvairiose srityse,
bet jokios pažangos laisvės sri
ty; tai didžioji sovietų silpnybė,
kurią pridengia didžiulis fasa
das.

L. B. Pearson, naujas libera
lų partijos vadas, perėmęs opoziciios vado pareigas, pareiškė,
mo ženklan visose vyskupijos kad demokratinėj santvarkoj to
bažnyčiose, nevien laidojimo kiose pareigose nebijąs prarasti
galvos nebent netektų jos dadieną ,bet ir visą savaię.

rydamas politines klaidas; už.
vadovavimą opozicijai jis gau
nąs net atlyginimą. Jis pasiūlė
konservatorių vyriausybei atsi
statydinti ir jos sudarymą pa
likti liberalams. Spaudoje ir
parlamento narių sluogsniuose
vis garsiau kalbama' apie gali
mus naujus rinkimus.

L. St. Laurent, buvęs min.
pirm., parlamente buvo pagerb
tas opozicijos vado pareigų per
davimo proga. Jis pareiškė savo
padėką ir pasisakė kol kas nuo
parlamento nario pareigų neat
sisakysiąs. Jam dabar yra 76 m.
amžiaus.
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SAVAITRASTIS
Rodnauoia Dr. A. Šapoka Ir Dr. Pr. Goidomovifiu*
Leidžia Katnodos Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija
Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $5.00,
Kitur: metams $5.50, visur pusmečiui $3.00.
įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais
,

,
PHILLIPS’

Grįžtu prie to paties klausi-* teikimo, gilesnio lietuvių tautos uždavinio minėtos lietuviškos
mo, Ikuris čia buvo tariamas reikalalvimų pažinimo ir-, visų programos negalės atlikti, o
prieš porą metų. Anuomet jis svarbiausia paties tikslo apta ypač kai kaikurių girdimumas
MILK OF
Ut skelbimų turinį redakcija neatsako.
r yra abejotinas, jos bus pamirš
buvo kiek kitokioje plotmėje. rimo.
941 Duodas St. W., Toronto, Ont. Canada
Telef. EM. 8-5813.
Mano išmonę, dabarties Mh tos lyg nesančios. Lietuvoje
Mes buvome tikri, kad kiekvie
nas vakarietiškas žodis yra tal kariečių pasitraukimo tarpsnyje ganėtinai moka svetimų kalbų,
kininku pavergtai lietuvių tau tegalima kalbėti apie ištvermę lead laisvai galėtų klausyti bet
tai. Mes buvome įsitikinę, kad ir viltį išsilaisvinti. Jau praslin kurio pasirinkto krašto geriau
t
Amerikos Balsas yra nuoširdžiu ko laikotarpis, kai per neatsar sių siųstuvų informacijos. Gi
talkininku lietuvių tautos lais gumą ir dėl atsakomybės trū visai aišku, kad kiekvieno siųs
1957 m. VEIKLOS APYSKAITA
Nuo vidurių užkietėjimo
MILK OF
primes dalį
Pasyvas vinimo byloje. Mūsasis įsitiki kumo plepėta apie išsilaisvini tuvo šeimininkas
?Ą|s»9y<m
MAGNESIA
nimas buvo tiek tvirtas, kad mą. Jų taktika pagauti degan medžiagos, kuri gali būti visiš
Milk of Magnesia teikia ir kitoniškos
"Saldo 1958 nr». sausio 1 d. $3.833,37 Soldo 1957 mj sausio I d. $1.713,79 anuomet net nenorėjome tikro čius reikalus Lietuvoje ir atsi kai neįdomi lietuviams klausy
naudos, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji
•suco-uwnvt
4.523,24 vei į akis pažiūrėti. Stengėmės kirsti. Tat nesunku, kai agitpro-; tojams.
’Išlaidų per 1957 m.
2.435,20 Gauta aukų per 1957 m.
palengvina užkietėjimą ir taip pat pa
.mmkmommh
Nuošimčiai banke
31,54 pateisinti ir tai, kas neatitiko pas iš anksto skelbia savo tak
Lietuviškoji informacija
deda virškinimui.
lietuviškajai išminčiai, nei pa tinius planus. Tačiau ir neleng
Lietuviškoji informacija tu
Balansas $6.268,57
Balansas $6.268,57
tarnavo pavergtajai lietuvių va, nes lietuviškos programos rėtų būti skiriama tik sveti
visuomet susidurs su dideliais miems informuoti. Biuletenis
tautai.
4 uncijos .30<
Paįamot: (
reikalams k.t. šalpai, solidaru
sunkumais
gauti
savo
metu
me

lietuvių
kalba
vargu
savo
už

Pavėluotas
skundas
Gdųta aukų iš TF Atstovybių Kanadoje: mo makesčiui, o daugiausia TF.
12 uncijų .600
$1.400,00
Prel. J.' Balkūnas, T.F. Pir džiagos ir turėti sugebėjimo tin davinį pateisina. Svetimomis
1. Hamiltono
1.300,00 Garbė jums ir jūsų vadovams.
įL. Jioronid'
mininkas, kiek matyti iš šio kamai medžiagą paruošti bei. kalbomis leidžiami biuleteniai
Artinasi Vasario 16 diena, di laikraščio sausio 16 d .eilučių perteikti. Kiekviena _ minėtoji gali būti įvairaus pobūdžio. Jie
345,75
231,50 delio pasiryžimo ir pasiaukoji
..—KMer
'5. Edmonton
,
211,05 mo diena. Švęsime keturiasde atvirai pasisakė dėl Amerikos programa vargu anksčiau savai gali būti grynai informaciniai, nį, šia kalba pasigendame leidi gą medžiagą ne tik radijo lietu
Balso nuslinkimo nuo lietuviš tės gaus Vilniaus radijo seky- kaip mūsieji vokiečių ir italų nio, kuriame butų žinovų pa viškoms programoms, bet ir
169,00
■j 6. Welland '
152,64 šimt metų jubiliejų, kai Lietu kojo kelio. Amerikos Balsas nu bos pranešimus. Iš jų ką išsunk kalbomis. Jų sėkmė pareis nuo teikta mūsoji politinė problema-' biuleteniams ar atskiriems lei
7. London
8.- Salt Steį Marie
140,56 va atstatė savo valstybės nepri slinko ne todėl, kad jau netal- ti reikalinga turėti ne tik. papil turimos medžiagos apimties ir tikądiniams. Ko jau galima laukti
7 9. Windsor
136,50 klausomybę, paskelbdama vi
litua
domos
sovietikos,
plačios
niuasugebėjimo
ją
tinkamai
perkininkauja
iš
šalies
paskaitinin

Iki
šio
meto
nemažai
buvo
iš radijo lietuviškųjų programų,
112,50 sam pasauliui savo pasiryžimą
10. Winnipeg
nistinės
medžiagos,
bet
ir
laiko.
|
teikti.
Šis
uždavinys
yra
žymiai
kų,
kurie
atskirais
klausimais
nuduotai
veikta
mūsoje
politi

ii'.fort William
kai jos neturi net esminių infor
102,20 gyventi laisva, kitų laisvų tautų
Jei
AB
nesugebėjo
šių
užžavilėngvesinis
už
darbą
lietuviškopasisakydavo.
Tai
būtų
dar
63,23
nėje
srityje.
Nudavimas
lydi
ir
12. Calgary ’ • •
macinių leidinių nepriklauso
57,24
13. Tillsonburg
menkas reikalas, nes gana gau nių išspręsti, negalima laukti,4 se radijo programose, kai daž- informacinę sritį lietuvių tautai mos Lietuvos ar ten išeinančių
Tas jos pasiryžimas per kovas sūs būriai Vašingtone ir Muen- kad jų atsikirtimas būtų greitas. į nai gali būti šaunama pro šalį.
Lethbridge41,30
ar svetimiesiems. Ši liga tam dabar? Ko galima tikėtis iš jų,
28,77 is kentėjimns tapo kūnu, nes vi
15. Oakville
Niekas neginčyja, kad-kiek- Biuletenių tinkamumas gali pa lyg neišvengiama, kai netu kai jos neturi net 1939 m. Lie
16.Montreal
16,00 si lietuviai kaip kas mokėjo ir chene AB bendradarbių galėtų
vieną
sritį reikia palaikyti lietu- lengvai būti anketomis ar ašme rime sutelktos būtinos medžia tuvos statistikos metraščio ar
šią
spragą
užkimšti.
-17. Ottawa
15.00 kuo kas galėjo vieningai tvėrė
Jau žymiai blogiau, kai AB nių tautos nuotaikoms sustip- nįniais pasikalbėjimais aptar- gos informacinei sričiai. Berods dabarties Lietuvių enciklopedi
Viso $4.523,24 si tėvynės vadavimo darbo, ne lietuviškieji padaliniai - turėjo rinti. Tegu jas trukdytojai ap- {tąs.
VLIKas yra turėjęs ir derlin jos? Kas per viena bus toji in
žiūrint kokių politinių įsitikini įsakymus, kurie toli neatitiko jų kapoja, tegu dalies programų
Mano išmone, bereikalo iki gesnių metų, tačiau jis’ nesuge formacija, kai informatoriai ne
TF Valdybai išsiųsta
$2.400,00 mų jie būtų.
uždaviniams. T F pirmininkas klausytojai neužgirsta, bet rei- { šio meto nesusidomėta leidimu bėjo būtino atlikti: suorgani turi iš ko informuoti ir dažnai
Susisiekimui, paštui, raš m.
35,20
Tautieti, Vasario 16 minėjimo
kalinga pateikti medžiagą, kuri į biuletenio anglų kalba. Jei jau zuoti informacinį centrą, kuris nežino kaip ir kur gauti? Išlei
dieną Tautos Fondas prašo Ta tarė, kad AB uždavinys dabarViso $2.435.20
ve: ateik į minėjimą ir nepa- kalbėti apie gražų, demokratinį klausytojus priviliotų. Jei šio mes turime informacinį biulete- talkininkautų ruošiant reikalin- dimas “Lithuanian Handbook”
Ataskaita:
"Amerikos gyvenimą. Esmėje ir
saviems ir svetimiems reika
$1.713,79 šykštėk paaukoti pagal savo iš
Saldo 1957 m. sausio 1 d.
anksčiau
jis
buvo
ne
kitoks.
lams
daugiau reikalingas už lie
4.523,24 gales daug daugiau, nei auko
Viso turėta aukų 1957 m.
Skirtumas
tarp
dabartinio
ir
tuviškąją “Eltos informaciją”,
Nuošimčių per 1957 m.
31,54 jai iki šiol. Ta jubiliejinė diena
ankstesnio
menkutėlis:
anks

kuria
tik kaikurie lietuviški
bus iškilmingiau ir vieningiau
Viso $6.268,57
čiau
dar
kiek
daugiau
domėjosi
laikraščiai dalimi pasinaudoja.
: Išlaidų per 1957 m.
$2.435,20 švenčiama lietuvių visame lais kaikuriomis lietuviško gyveni
Priešais
Bach-Zelewskio
celę
Rankvedžio
reikalu buvo daug
(Pabaiga)
riją vėl iš naujo kelti? Ir kam?
Saldo 1958 m. sausio 1 d.
3.833,37 vame pasaulyje, tik ne paverg
mo
apraiškomis
laisvame
pa

buvo paties svarbiausiojo nusi
Canfield atsistoja ir atsisvei kalbėta, daug žadėta ir pagaliau
toje tėvynėje, kur. slapčiomis,
Viso $6.268,57 su dideliu sau pavojum, tavo saulyje, leido įvairiems politi kaltėlio Herman Goringo celė. metu, susitikimo paįvairinimui, kina nekviestą savo svečią. Bach- nutilta.
niams atstovams
pasisakyti Juos skyrė tik platus koridorius. Bach-Zelewski prieina gana arti Zelewski vėl gali grįžti į namus
Jei T F nori turėti ryškaus
Tautos Fondo Atstovybė Ka brolis ir sesė klausys oro ban laisvinimo reikalais. Čia jau
Vieną dieną Geringas klausia prie Goringo, labai pagarbiai jam ir toliau pasinerti tylėjime.
pasisekimo turi būti išeita iš
nadoje, skelbdama praeitų 1957 gomis ateinančio leituviško žo mūsų daržo apaugimas piktžo
1946
m.
buvo
kitaip.
amžinos klampynės kalbėti apie
ni. savo veiklos apyskaitą, ta džio iš laisvojo pasaulio, taigi lėmis yra kaltininku, kad mū mai pažvelgė į Bach-Zelewskį ir nusilenkia ir ištiesia ranką pa
Tik
dabar,
praėjus
net
vienuo

senus
dalykus, tinkamai neįver
suspaudęs
pirštų
galus
prideda
sisveikinimui.
Goringas
paima
ir
nepašykštėk
dolerio
kito,
kad
proga reiškia širdingą padėką
sieji
atstovai
kalbėdami
lietuvių
likai
metų,
Bach-Zelewski
pra

tinti dabartinių esmės ir paga
tartum su didžiausiu nuoširdu
visoms TF Atstovybėms, TF tas paguodos ir vilties žodis bū tautai išsidavė esą nevieningi. juos prie burnos.
kalbėjo.
Jis
atidengė
viešumai
liau sukurti bei vykdyti politi
mu
ją
pakrato
...
Ir
šis
marša

tų
pastoviai
siunčiamas
į
tėvy

Bach-Zelewski supranta, ką
įgaliotiniams ir KLB apylinkių
Negalima
priskirti
prie
išmin

smulkmenas
ir
tą
paskutinį
ran

nį planą, kuris nekeltų aukoto
valdyboms už jų pasiaukojimą nę ir gaivintų lietuviškas širdis.. tingųjų ir kaikurių jų pasisaky Goringas galvoja, bet nuduoda, lo su S generolu žaidimas sargy
kų
paspaudimą
su
Goringu
per
jams įtarimo. Man rodos, kad
biniams
sukėlė
juoko
iki
sočiai.
V. Vaidotas
nesuprantąs. Jis nori būti tikras.
organizuojant ir renkant aukas
mų,
kuriais
užtikrino
greitai
Jie nežinojo, kad šie žaidėjai - kurį buvo perduota paslaptingoji tokio plano ir šiandieną neturi
TFA Kanadoje pirm.
Tautos Fondui per 1957 m., taip
ateisiančią išsilaisvinimo valan Goringas pakartoja mostą ir po juokdariai šį kartą juos apga nuodų ampulė, kuri įgalino Ge me, kai etnografinių žemių gy
pat širdingai dėkoja visiems ge
dą ir skatino pavergėjo nepa rą kartų sukanda dantimis.
ringui pasidaryti savižudybę ir nimo reikalas vėl kaikeno nuros valios lietuviams aukoju
Bach- Zelewski persuka akis ir vo...
klusti. Kai kartą tokio kalbėto
Alyvos
krosnių
va

1951 m. vieną balandžio mėn. išgelbėjo Reicho maršalą nuo bruktas pastalėn. Man rodos,
siems tam kilniam, dideliam rei
jo paklausiau ar jis turi men judesiu parodo lyg tuoj jis kris dieną Bach-Zelewski atvyksta į kartuvių.
kad jis šiandieną ir turėtų sukalui — savo tėvynės Lietuvos
lymas, remontas,
kiausią atsakomybės jausmą, tų ant grindinio.
Trumpindamas
sulietuvino
daryti dalį mūsosios informaciHilpoltstein prie Number go ir
išlaisvinimui.
Goringas
linktelėja
galva.
tesulaukiau
tylos.
J. Dvilaitis.
jos ir propagandos apimties.
prisistato vietos amerikiečių teis
dalių pakeitimas.
Ypatingą padėką ir šiais me
Viskas aišku. Bach-Zelewski mo teisėjui. Nors jis buvo nuteis
Muenchene bandyta kartais
tais tenka viešai išreikšti Haapeiti griežtuosius įsakus ir iš paima iš kampo muilo gabalą ir tas dešųnčiai metų kalėjimo, .bet
STASYS IGNOTAS
šalies pateikti neabejotinai ver parodo; Goria^įbveidas nušvin laikomas tik namų arešte. Jis nu
JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI:
tingų pranešimų, kurie vilniš ta džiaugsmu. ‘
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS,
sprendžia tą Goringo nusižudy
šiam augščiausią sumą aukų.
Telefonas LE. 6-5113
kius valdovus rėmė prie sienos.
— Dabar tik prasidėjo, — pa mo paslaptį atidengti amerikie
ŽEMI STATYBAI, INVESTAVIMUI,
Daugiausiai tam pasitarnavo
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS,
, Bet tai būdavo labai retai. Šiaip sakoja Bach-Zelewski. — Gorin čių teisėjui. Jis atpasakoja teisė- į
visai Kanadai žinomas Hamilto
REIKALINGA NAMAMS PASKOLA,
,
jau,
be
žinių,
tenkinosi
ligi
kau

88 DELAWARE AVE.
gas buvo pats svarbiausias kali jui visą įvykio eigą ir padeda I
D R A U D I M AS (VISŲ RŪŠIŲ),
no liėtuvių vieningumas ir jų
lo gėlimo įgrisusiais Vilniaus nys, todėl savo tarpininkais ne- ant stalo
Toronto
4-I tokią
o 4 Irpat
A ii/-.
kapsulę.
KREIPKITE S:
dosnumas visiems tautiniams
radijo pranešimų virškinimais, j sitikėjau. Pirmasis mano sumaTeisėjas pakėlė ją prieš švie
DISTRICT ESTATE BROKERS
pasakojimu pavergtai lietuvių nymas buvo atlikti tai per vokie są, pajudino tą mirtiną skystį ir
tautai, kad ji iš tiesų pavergta tį kalėjimo gydytoją. Bet tai bu tuoj perdavė CIC,
ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
ir, skurdžiam kolchozninkui, jog vo neatsargu, nes nebuvau tik
Pirmoji Montrealy Lietuvių Real Estate įstaiga
Už poros valandų Bach-Ze
Noriai Montreal Real Estate Board
jis biednas, o kiekvienas lietu ras ar gydytojas išlaikys paslap lewski jau sėdėjo Ansbache prieš
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SHERBROOKE
ST. W., Telefonas PL. 8501
vis neturis laisvės.
tį. Be to, už porps dienų aš bu tą patį amerikiečių prokurorą
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI: 5-JI METAI.
Ir Vašingtono ir Muencheno vau perkeltas į kitą kalėjimo pa William D. Canfield, kuris buvo
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą,
Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000,00.
padaliniai neturėto savo srities statą ir neturėjau daugiau pro kaltinęs ir Petermartin BleibCR. 6-5075
V. LIESUNAITIS
PO. 6-6719
D. N. BALTRUKONIS
Lenkiją ir U.S.S.R.
sutelktos lituanistinės medžia gos tiesioginiai stisižinoti su Ge
LA. 2-7879
J. SKUČAS
RA. 2-6152
F. YASUT1S
treu.
gos. jos tinkamo paruošimo pa ringu. Kapsulės perdavimui tu
per
OR.
1-8951
E.
YAFFE
—
Sekretorė.
A.
MARKEVIČIUS
Dvidešimt keturias valandas
skaitoms, aiškaus plano ir pri rėjau ieškoti kito kelio.
buvo
klausinėjamas buvęs SS
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ
sitaikymo prie pavergtosios lie
Galiausiai Bach-Zelewski pri generolas kryžminiais klausi
tuviu tautos psichologijos. Gi ėjo išvados, kad kapsulės perda
mais.
svarbiausia, kad Vašingtonas vimas bus galimas tik tada, kada
Pranas Barauskas Insurance Service
Per tą laiką grįžo iš laborato
atšlijo nuo pavergtų tautų lais suimtuosius ves apklausinėti ir rijos tyrimo rezultatai, kurie pa
patarnavimai automobilių, namų, vagysčių, nelaimingų
vinimo, o kalbos apie jas teliko atsitiktinai pamatys Goringą. rodė, kad ampulė tikra. Jos stik
atsitikimų, sveikatos, atsakomybės ir kt. draudimuose.
įpročio dalyku, AB turėjo vis Bet ir čia bus didelių sunkumų, las toks pat, kaip ir rastasis Ge
CENTRINE ĮSTAIGA:
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 labiau užkimti. Nelemti sukili nes suimtiesiems neleidžiama su ringo burnoje.
mai ir sputnikai jį padarė apa eiti, neleidžiama ir kalbėtis.
Patarimams skambinkite LE. 4-3608
Prokuroras Canfield paten
SKYRIAI:
ratūra. kuri moka kaikam už
Kada Bach-Zelewski buvo ve kintas.
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686
kaiką, bet ne už tiesioginės pa damas apklausinėjimui ir pama
PRIVATI ĮSTAIGA: 83 Westmoreland Ave., Toronto
— Esu linkęs patikėti, kad jū
ponia V. Juraitis.
reigos atlikimą.
tė, kad iš priekio atvedamas Ge sų pasakojimas teisingas, — at
94 Douglas St., Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315
ringas, tai Bach-Zelewski garsiai sargiai pareiškė prokuroras.
Lietuviškos programos
ponia M. Venskevičienė.
TF pirmininkas teisingai nu sukomandavo:
— Ar jūs kelsite už tai man
DOMESIO!
DĖMESIO!
— Achtung! Der Reichsmar bylą? — klausia Bach-Zelewski.
rodė, kad lietuviškosios progra
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ
mos perteikiamos per Vatikano, schall! — ir tuo pačiu laiku su
— Už ką? Už pagelbėjimą nu
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS
Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio. Romos ir Madrido radijo siųstu mušė kulnimis.
sižudyti nuteistam mirti? Aš
Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Geringas iš karto metė nepasi manau, kad šis kvailas įvykis
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin vus. Deja, jos priklauso atskirų
ČIŽIKAS
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo valstybių žinyboms. Išskyrus tenkinimo žvilgsnį į SS generolą, teismo nereikalingas. Be to, mes
18 SKYLARK RD., Toronto.
Tel. RO. 6-4063
Madridą jų programų vedėjai bet greitai susigriebė, kad šis žai neturime jokio intereso šią istoįvairią gėrybių.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai. paskirti radijo siųstuvų vadovy dimas turi turėti gilesnę reikš
Vašingtonas. — Vienas JAV
bių. Visų trijų programų perso mę. Tada Goringas nerangiai pa
lėktuvas nukrito su atomine
STANDARTNIAI SIUNTINIAI:
nalas nepakankamas. Progra kelia ranką, kaip reikalauja vo JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
bomba,
kuri betgi nesprogo. Ka
1.2 košt, vilnonės medžiagos
7 yrd. 3. 2 košt, arba lengv. mot. paltams vil
mos toli reikiamo atitikmens kiečių karių sveikinimosi taisyk
giminėms
į
tėvynę,
prašome
atsilankyti
į
rinė vadovybė pareiškė, kad to
nonė medžiaga
6 yrd.
1 paltui vilnonės medžiagos 3 yrd.
lietuvių tautos reikalavimams. lės, ir išdidžiai praeina pro Bach
3 yrd.
4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd.
1 suknelei viln. medžiagos
kioje padėtyje kaip yra trans
Galima jas ir iš šalies medžiaga - Zelewskį, kuris dar tebestovi
DAVIDSON ECONOMY CENTRE
7 yrd.
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd.
pamušalo
portuojama, atominė bomba ne
remti, tačiau ir tuo atveju visi ramiai atstatęs krūtinę.
3 yrd.
pamušalo
18 yrd.
šerinės /kliįonkės/
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų.
sprogtų ir nuo'gaisro. Tam ją
šerinės /klijonkės/
8 yrd.
klausimai nebus išspręsti.
Sargybiniai juokiasi iki ašarų
Įvairiausių
medžiagų
pasirinkimas.
—
Prieinamos
kainos.
Iš viso už $70.60
stiklui piauti peiliukas su deimantu
Visos trys lietuviškosios ra iš šito germaniško žaidimo. Jie NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME. reikia atitinkamai paruošti.
87 milijonus dolerių vyriausy
dijo programos reikalingos aiš net nežino, ar šie vokiečių militaIš viso už $157.90
2. 2 kast, vilnonės medžiagos
7 yrd.
231
QUEEN
ST.
W.
(arti
University
Ave.)
Telef.
EM.
8-6576
bė
paskyrė provincijoms ir tuo
kios taktikos aptarimo ir vyk ristai tą ceremoniją ir dar kalė
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
būdu padidino provincijų dalį
dymo, gausesnio medžiagos per- jime atlieka rimtai ar irgi tik
1 sukenlei viln. medžiagos
3 yrd.
mokesčių
pasidalinime. Tai įsi
14 yrd.
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd. 4. 4 košt. vin. medžiagos
kvailam pasijuokimui.
galios nuo sekančiū biudžeto
pamušalo
10 yrd.
8 yrd.
pamušalas
Kiekvienu atveju, tai mirties
Kaip apsisaugoti slogu?
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE
šerinės /kliįonkės/
4 yrd.
metų.
4 yrd.
šerinės /kliįonkės/
pokštas.
stiklui piauti peiliukas su deimantu
140.000 namų tikimasi pasta
Česnakas - sveika
Po poros dienų įvyksta sekan
tydinti šiais metais, pareiškė
,
Iš viso už $72.30
Iš viso už $112.60
tis susitikimas, kur Bach-Zelews
Posiklouskite daktaro ar vaistininko.
viešųjų
darbų min. Green.____
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
ki vėl komanduoja: “Dėmesio!
Per amžius milijonai žmonių dėl svei
Reicho maršalas ir vyriausias
katos naudojo česnaką, tikėdami jo
BE TO SIUNČIAME fvoirius vaistus, dantims taisyti įvairias medžiagas, siuvagydomąja ir sustiprinančio galia, čes
vokiečių oro pajėgų vadas!”. Ir
MO mažinąs, akordeonus, mezgimo mažinąs, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus,
Susitikite Lenkijoj
LIMITED
nakas yra natūralus antiseptinis vais
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti marinėles, avalynę, rūbus, įvairias teksvėl su visu prideramu orumu
tas, kuris valo kraują. Dauguma žmo
su savo giminėmis
tilės medžiagas, maistą ir t.t. ir t.t.
abudu atlieka kariško pasisvei
nių jį vertindavo kaip vaistą nuo ortMažesnio formato siuvama malina firmos "Essex" rankinė $48.50
2446
8
DANFORTH
AVE.
TEL.:
OX.
9-4444,
OX
9-4224
kinimo apeigas. O amerikiečiai
ričio ir reumatizmo. Adams Garlic
elektrinė — pastatoma aht stalo $68.20
S'
C
sargybiniai tiesiog virsta iš juo
Pea
r
les
turi
savyje
tikros
alyvos,
iš

/Užšokant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
trauktos
iš
visos
česnako
galvos.
Joje
ko ir gailisi, kad tas žaidimas
Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltožą.
Nevykti gulimo loivu "Botury" kws j
yra sukoncentruotos viso česnako stip
rrcnesį, Nescxonirtiu laiku
■.<
taip greitai užsibaigia.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
Taip pat siunčiame iš Kanados:
rumas. Šitokioje formoje tr gaunate
Mačiusieji sargybiniai šį teat
pilną naudą iš šio puikaus patikimo
Jutę tudarytv*, opdr. rfiby, avalynė*, voithj ir kt. reikmenų įvairiu* siuntiniu*.
rą
pasako kitiems, kurie irgi
augalo. Jei jūs nesijaučiate stiprus,
Gyvenę ne Toronte, gali tavo sudarytu* iki 17 tvarų gryno svorio siuntiniu*
jaučiatės išsekę ir kenčiate nuo reu
bent kartą nori pamatyti. Todėl
RADUO * | * KROSNYS
shpti mum* paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.
matizmo,
dar
šiandien
iš
vaistinės
par

ŠALDYTUVAI * | * LINOLfUMAS
sargybiniai ne tik nevengia, bet
Tarime perdavimui vyriškiems ir moteriškiem* kostiumam* ir paltam*
sineškite pakelį Adams Garlic Pearles.
FOUR SEASONS
sudaro galimybes tokiems susi
SIUVIMO MAŠINOS * I * VAIKŲ BALDAI
Adams Garlic Pearles padės jums išsi
tikimams. O Bach-Zelewski su
saugoti nuo nušalimo ir slogos. Kap
DAftBO VALANDOS: pirmodieniors - penktadieniais nuo 9 vol. ryto iki 7 vai.
TRAVEL
SKALBIMO MAŠINOS ★ I * JVAIROS KILIMAI
Goringu
kiekvienu kartu įneša
sulės yra be kvapo ir skonio ir leng
vakaro. Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryta iki 5 vai. vak.
vai priimamoje formoje. Parsineškite
ką nors naujo, kad tas žaidimas
TELEVIZIJOS APARATAI * | * VAIKAMS VEŽIMĖLIAI
pakeli dar šiandien ir pamatysite, kiek
nebūtų nuobodus ir sukeltų sar
Sav. A. Kaluza
daug galės padėti ir jums. Būsite ištik
gybiniams kuo daigiau juoko.
tųjų patenkinti tai padarę.
Vieno tokio kai etinio teatro

MAGNESIA

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje

PHILUPS

Kaip Goringas gavo nuodu?
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LIETUVIŠKI I

Toronto sporto klubas “Aušra”
Vasario pradžioje Toronto
sporto klubui “Aušra” sueina
trijų metų darbuotės sukaktis.
Nedaug—vos trys metai, bet ir
per tą neilgą laikotarpį “Aušra”
pajėgė išarti gilią vagą lietuviš
ko sporto dirvone. “Aušra” tų
trijų metų, bėgyje įsirikiavo į
pačių stipriausių sporto klubų
eiles ir, ypač šiais metais, reikia
mai kelia Lietuvos vardą kita
taučių tarpe. Todėl sukakties
> proga norėtųsi bent bendrais
bruožais paminėti klubo darbo
rezultatus — suvesti, kad ir ne
pilną, trijų metų balansą fizinio
lavinimo srityje.
Jauniausias klubas Kanadoje
Nežiūrint to, kad jauniausias
Kanadoje ir mažai turįs jaunes
nių brolių net Š. Amerikoj, Auš
ros sporto klubas pajėgė suburti
tikrai pasididžiavimo vertą skai
čių aktyvių sportininkų bei spot
to darbuotojų. Šiuo metu klubas
turi 176 pilnateisius klubo na
rius: vyrų — 128, mot. ir mer
gaičių — 48. Tad, jei ir nedidžiausias, tai bent prilygsta pa
tiems didiesiems lietuvių spor
to klubams išeivijoje. Gausus
nariais — gausus ir sporto ko
mandomis. Iki šiol buvo kulti
vuojamos šios sporto šakos:
lengvoji atletika — vyrų, jau
nių, jaunučių ir mergaičių; krep
šinis—vyrų dvi komandos, jau
nių, jaunučių ir mergaičių; sta
lo tenisas—vyrų, jaunių ir mer
gaičių; lauko tenisas — vyrų,
jaunių ir mergaičių; plaukimas
— vyrų, jaunių ir mergaičių ir
šachmatai, kur žaidėjų amžius
.gana įvairus: vieni, anot poeto,
pačiame pavasario žydėjime, ki
tų galvos kaip žydinčios obelys,
o dar kitiems jau ir nebėr kas
pavasarį primintų...
Visos šios sporto komandos
darbingoje nuotaikoje ir viso
mis išgalėmis gina “Aušros”
klubo garbę. Greitu laiku bus
įsteigtos ir tinklinio komandos.
Jaunas klubas—
>
jauni sportininkai
Vienas iš būdingiausių “Auš
ros” bruožų — tai jaunimo gau
sumas. Iš klubui priklausančių
176 narių, jų didesnės pusės —
60 %—amžius yra žemiau 18-kos
metų. Toks didelis skaičius jau
nimo tai nėra pripuolamas, bet
pagrindinis tikslas, nes nuo pat
klubo įsisteigimo “Aušros” stei
gėjų ir vadovybės ypatingas dė
mesys buvo kreipiamas į jauni
mą? ųfr-kada -FASK-to kasmet
rengiamų Š.Amerikos liet, spor
to žaidynių programon buvo
įtraukta ir jaunučių klasė, tai į
šias sporto žaidynes Detroite
“Aušra” nusivežė jau gražų bū
rį jaunučių sportininkų, kurie
rungėsi visose jiems leistose
sporto šakose ir pasiekė labai
gerų pasekmių. Tuo tarpu visų
kitų šventėje dalyvavusių klu
bų sudėjus kartu jaunučių bu
vo tik pora(’). Neveltui šių žai
dynių metu vienas FASK-to na
rys, pasigėrėjęs jaunaisiais aušriečiais, pasakė: “Aušra, tai klu
bas su ateitim”. Šie šilti žodžiai
jau pildosi.
Pasiekti laimėjimai
ir taurės
Per tuos trejus savo gyvavimo
metus jaunieji aušriečiai atsiekė
tikrai gerų rezultatų ir iškovo
jo daugelį pergalių. Dėl vietos
stokos jų čia neįmanoma išskai
čiuoti. Iliustracijos dėlei norė
tųsi betgi bent žymesniuosius
laimėjimus paminėti. Kanados
lietuvių tarpe vykusiose krep
šinio varžybose “Aušros” vyrų,
jaunių, jaunučių ir mergaičių
komandos yra laimėjusios 9 pir
mąsias, 2 antrąsias ir 1 trečią
vietas. 1956 m. Š. Amerikos lie-

tuvių žaidynėse Detroite “Auš
ros” lengvaatletai ir plaukikai
iškovojo 8 pirmąsias, 13 antrųjų
ir 9 trečiąsias vietas. O 1957 m.
šių žaidynių pirmojo ir antrojo
rato pirmenybėse “Aušros” jau
niai, jaunučiai ir mergaitės iš
kovojo klubinio nugalėtojo titu
lą ir gavo FASK-to skirtą taurę.
Praėjusiais metais vykusiose
Kanados sporto apygardos leng
vosios atletikos varžybose iško
vojo net 15 vien tik pirmųjų
vietų. Lietuvos krepšinio dvide
šimtmečio šventės paminėjime
Čikagoje “Aušros” krepšininkai
atsiliko vos trijų taškų skirtu
mu ir liko vicemeisteriu. Neat
silieka ir tenisininkai. Jau vien
iš to ryškiai matosi klubo pajė
gumas, todėl ne vien tik klubo
lentynas, bet ir dažno aušriečio
sportininko staliuką puošia laP
mėtos taurės.
Klubo vadovybės
rūpesčiai
Vienas iš didžiausių klubo va
dovybės rūpesčių—tai pritrauk
ti dar daugiau jaunimo į sporti
ninkų eiles ir išlaikyti jį lietu
viškoje aplinkoje. Tam tikslui
praėjusiu vasarą buvo surengta
dviejų savaičių stovykla jaunu
čiams. Tokios stovyklos numato
mos rengti ir ateityje, jei tik są
lygos leis. Žiemos metu, vyres
niesiems rengiami sekmadieni
niai pasilinksminimai salėje, ku
rie pritraukia vis daugiau jau
nimo. Ir taip pamažu auga aušriečių gretos. Bet juo didesnė
šeima — tuo ir jos išlaikymas
daugiau kainuoja. Todėl, kitas
rūpestis, tai lėšų klausimas. Lė
šų reikalinga kiekviena visuo
meninė organizacija, jų dar dau
giau reikalinga sporto klubui:
kelionės išlaidoms padengti, ap
rangos bei sporto įrankiams įsi-

A. ŠALČIUS, N.Y.

Toronto “Aušros” klubo krepšinio jaunių komanda. Iš kairės į dešinę klūpo: V. Butke
vičius, R. Gudas, A. Beresnevičius; stovi: V- Ubeika, R. Strimaitis, treneris O. Kulys,
R. Juozaitis ir R. Juodikis. Trūksta R. Burdulio ir A. Jankausko.
gyti. Klubas turi savo atskirą
kasą ir telkia lėšas jam prieina
mais būdais: rengia parengimus,
kurių dėka sportininkams nu
turi visą būrį duosnių rėmėjų,
pirktos gražios uniformos. Už
tai jiems priklauso nuoširdus
ačiū!
Kas kaip bevertintų “Aušros”
klubo įsisteigimą, bet visi turi
sutikti, kad “Aušros” įsisteigimas, jei ir ne visoj Kanadoj, tai
bent Toronte sportinį gyvenimą
išjudino iš pagrindų.
J. Dvilaitis.

Liet, katalikų kunigų suvažiavimas
Kanados lietuviai katalikai
kunigai, kurių yra arti 30, yra
susiorganizavę į Kunigų Vieny
bę. Pastarosios centras yra JAV,
o Kanada yra jon įsijungusi
kaip atskiras vienetas. Sausio 22
d. pas T. Pranciškonus Toron
te įvyko kanadiškės Kunigų Vie
nybės suvažiavimas, kuriame
dalyvavo šie kungai: P. Ažuba
lis, T. Borevičius, SJ, T. Placi
das Barius, OFM, T. Paulius
Baltakis, OFM, Pr. Gaidamavi-

Toronto “Aušros” klubo krepšinio jaunučių 1957 m. komanda. Iš/ kairės i dešinę klūpo:
G. Skrinskas, A. Grigas, G. Beresnevičius, K. Augustinavičius, J. Bukšaitis, A. Šlekys;
stovi A. Laurinavičius, K. Batura, S. Masionis, J. Kanapka, R. Karka ir V. Riekevičius.
Trūksta L. Kriščiūno, O. Kaizerio ir trenerio J. Laurinavičiaus.

čius, J. Gutauskas, B. Jurkšas,
B. Pacevičius, T. Steponas Ropalas, OFM, K. Riekus, A. Sa
bas. Suvažiavimo pirmininku
buvo pakviestas T. Borevičius,
SJ, Montrealio Aušros Vartų
parapijos klebonas ir jėzuitų na
mų vyresnysis, sekretorium T.
Steponas Ropalas, OFM, Toron
to Prisikėlimo parapijos vika
ras. Šį kartą suvažiavimas ne
buvo gausus dalyviais, tačiau
pasižymėjo gyvu darbingumu.
Kun. Pr. Gaidamavičius savo
įvadiniame pranešime pateikė
visą eilę sugestijų dėl gausių šių
metų sukakčių minėjimo. Dis
kusijose buvo apsistota ypač ties
šv. Kazimiero 500 metų gimimo
sukakties minėjimu ir tuo reika
lu primti atitinkami nutarimai
(ž. rezoliuc. 1 psl.). Kun. J. Gu
tauskas iškėlė lietuviškosios katėkizacijos reikalą, jos sunku
mus ir pateikė būdus jai pagy
vinti. T. Barius, OFM, ilgėliau
sustojo ties nuo tikėjimo nuto
lusių klausimu. Visi šie praneši
mai buvo gana išsamiai išdis
kutuoti. Parapijų ir kapelionijų
vadovai padarė pranešimus apie
savo darbus ir rūpesčius, kurių
niekur netrūksta. Buvo užsimin
ta apie Am. Liet. R. Kat. Fed.
rengiamą JAV ir Kanados ka
talikų istoriją. Kanadą liečianti
medžiaga renkama jau kelinti
metai. Dalis klebonų jos betgi
dar iki šiol nėra prisiuntę.
Po visos eilės organizacinio
pobūdžio klausimų bei sumany
mų išrinkta valdyba: kun. B.
Pacevičius, kun. dr. J. Tadarauskas (dėl ligos negalėjęs daly
vauti suvažiavime) ir T. Placi
das Barius. OFM.
Suvažiavimo dalyvius labai
vaišingai priėmė T. Pranciško
nai. T. Borevičius, S J, suvažia
vimo vardu išreiškė jiems už tai
K
nuoširdžią padėką.

DAR MIŠRIU ŠEIMŲ KLAUSIMU

Žinau, kad ir be manęs atsiras pavyzdžiu žydai, japonai ir ki
gabesnių, kurie tinkamiau atsa niečiai? Pastarieji išeivijoje jau
kys į p. J. Jakšto straipsnį, til varo ketvirtąją, penktąją kartą!
pusi TŽ nr. 50 (1957. XII. 12 d.). Jų tarpe mišrių šeimų kūrimas
Bet tebūnie leista ir man ne tik yra retenybė. Kodėl mes čia at
kaip eilinei TŽ skaitytojai, bet važiavę būtinai turime pasiduoti
kaip augusiai išeivijoje, (žinoma, tam Jūsų vadinamam likiminiam
ne Š. Amerikoje, ar Kanadoje), nutautėjimui? Ir dar taip greit!
pareikšti savo protestą ir nuo Žinome, kad mišrių šeimų bu
monę. Mišrių šeimų problema vo ir bus, bet mūsų pareiga jas
man yra labai gerai žinoma ir mažinti ir jų vengti. Jaunuotodėl p. Jakšto straipsnio aš ne liams-ėms tai turi būti žinoma.
galiu praleisti neatsakiusi, nes Jie turi tą gerai įsikalti. Bend
Mokslas dabar
jis mane smarkiai papiktino. Per raudami su svetimais, pastebėję,
sutraukia hemoroi skaičiusi gi Alanto strapisnį: jog šis ar tas asmuo ima labiau
dus be skausmo ar “Mišrios šeimos ir gyvenimas” , patikti, turi to vengti ir neduoti
TŽ nr. 46 (1957. XI. 14 d.) tega- sau progų, turi laikytis arčiau sa
nepatogumo
lėjau tik pasidžiaugti jo sąmoju vųjų. Tokiu būdu bus išvengia
Suręstos vaistas, kuris palengvina
mi ir ta šventa tiesa!
ma įsimylėjimų. Meilė iš pirmo
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia
Puiki Jūsų frazeologija, p, ar iš poros pasimatymų jau ne
hemoroidus.
Jakštai.
Deja, aš taip gražiai ra tampa nenuveikiama, nors iš pir
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą
šyti nemoku, nors šia opia ir gi mo karto dažniausiai galime pa
kortą mokslas atrodo naują gydomąją
lia tema galėčiau parašyti visą sakyti ar šis žmogus mums pa
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą.’
knygą. Atsakysiu galimai trum tinka, ar ne. Prisirišama ir įsi
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi
piau. Paprastai ir aiškiai. Imu mylima su žmogumi bendrau
priemonė, privačiai savo namuose bė
viską
iš gyvenimo patyrimo ir jant, matant jį dažniau ir daž
jokio vargo ar nepatogumo.
pavyzdžių. Neabejotini Jūsų žur niau. Jeigu to nevengiama, aišku
Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
nalistiniai gabumai, bet Jums įsimylima ir tada per vėlu, ne
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
kaip tik, ot, ir trūksta to plates gelbsti jokie patarimai, ar pro
gimas (sutraukimas) įvyko.
nio galvojimo, kurio stoką pri to diktavimai, žmogus paklauso
Nuostabiausio—kad rezultatai bu
metate Alantui.
širdies balso.
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "HeKuomet
kalbama
apie
išeiviją
Yra natūralu įsimylėjusiems
moroidoi iš vis jau ne problemaV
ir
jos
problemas,
nereikia
pa

vesti,
bet praėjus medaus mėne
Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus
miršti, kad be šio kontinento dar siams, tas natūralumas gauna vi
mokslinio instituto.
daug tūkstančių lietuvių išeivių sai nenatūralias formas. Mišrių
Dabar ši nauja gydymo priemonė
gyvena P. Amerikos valstybėse vedybų pasekmės ima reikštis.
yra pasiūloma žvakučių (suppository)
ir
Europoje. Kur tėvų įtaka vai Pradeda atsirasti ideologiniai
arba tepalo (ointment) pavidale vadi-J
namu PREPARATION H.
| kams labai didelė, nors nutautė skirtumai, stoka kalbos, varžy
Klauskite šio vardo vaistų visose ■ jimas jaučiamas visur. Kituose masis svetimoj kompanijoj, ne
vaistinėse — pinigų grąžinimo go-i kraštuose vaikai nepalikti vieni įprasti papročiai, maistas... Kas
rantija.
■ ši aplinkai — motina namuose vienam brangu ir miela
kitam
f šeimininkauja ir vaikų augini gal niekas. Ir tos mažos kasdie
mui bei auklėjimui skiria dau niškos smulkmenos tik kartina ir
giau laiko. Turbūt, nerasime ki sunkina gyvenimą, veda prie gin
to tokio krašto, kur tėvai taip čų, kritikos, antipatijos, keršto.
greit išmoksta klausyti savo vai Daro tą gyvenimą stačiai nepa
kų, kaip šioje dolerio šalyje.
kenčiamą, vedantį net prie per
Ir kitose šalyse jaunimas ben siskyrimų.
drauja su svetimtaučiasi per mo O, kad lietuvis-ė, vedęs svetimkyklas, organizacijas ir darbo tautę-į, žūva Lietuvai ir lietuvy
vietes. Bet ar negali mums būti bei, tai yra neužginčijamas fak-

tas! Vedybos nepadaro žmogaus
kitokio — ne! Jis pasilieka toks
pat, kaip ir buvo anksčiau, jo
jausmai gal lieka net gilesni, bet
sąlygos, aplinka, ir... kartais
dėl šventos ramybės, jis turi pa
sidaryti kitoks, nors ir kažin kaip
prigimtis šauktų!
Retenybė, kad mišriųjų šeimų
vaikai išaugs lietuviais. Kalbos
mokėjimas dar nedaug pasako
apie asmens lietuvybę. Kalba
kartais tik priemonė susikalbėti
su tėvais ir jų kompanija.
Pažinau vaikus vieno augšto
valdininko, kuris vedė svetim
tautę. Iš anksto buvo susitarta,
kad ji išmoks lietuviškai ir busi
moji šeima taip pat bus lietuviš
ka. Ji perėjo katalikybėn ... Vis
kas ėjo taip, kaip buvo susitar
ta, kaip reikalavo jo neužginči
jamas patriotizmas ir augštas
postas. Deja, jo vaikai nors ir
puikiausiai kalbėjo lietuviškai,
bet nelietuvė motina nepajėgė
įkvėpti jiems jausmų ir meilės
Lietuvai ir jos tautiečiams. Baž
nyčioje jie buvo reti svečiai, o
lietuviškuose parengimuose nors
būtinai dalyvaudavo tėvai, vaikų
niekad nebūdavo. Jie vedė sve
timtautes. Juos pažinau gerai.
Štai -ir vaisiai mišrios šeimos!
Liūdniau žinoma yra su tais,
kuriuos ne tik tautybė, bet dar
ir religija skiria. Žinau tokių
špbsb, kad vienas pasigriebęs
vieną vaiką, kitas^ kitą neša
krikštyti savose bažnyčiose, at
seit, savose religijose. Žinau ir
tokį, kuris sakė: “Jeigu jau ne
galime susitarti dėl religijos, tai
nebus nei tavo, nei mano”. Jie
vedė United Church. Jis neteko
savo kompanijos, bet nepritapo
prie žmonos kompainijos. Tik
vienas jo draugas dar prie jo lai
kėsi, bet tam vedus lietuvaitę,
suretėjo progos abiems ar jų šei(Nukelta į 7 psl.)

IŠEIVIAI PADĖJO
KARDINOLUI
Plačiai veikusi “Caritas” organizacija Lenkijoje 1949 m. bu
vo nacionalizuota ir perduota su
komunistais veikusiai vad. “pa
žangiųjų katalikų” grupei Pax,
vadovaujamai B. Piaseckio. Da
bar kai lenkai išeiviai pradėjo
siųsti
kardinolui Wyszynski
tūkstančius dolerių aukų bei to
nas vaistų ir kitokių gėrybių,
kardinolas pradėjo reikalauti,
kad jam būtų leista turėti tas
gėrybes dalinančią organizaciją
su tinklu visame krašte, nes to
kio tinklo neturint tektų nuo
siunčiamų aukų atsisakyti. Tuo
reikalu ilgai trukusios derybos,
paskutiniomis žiniomis, esą pa
sibaigusios sėkmingai. Gomul
ka sutikęs “Caritas” organizaci
ją Baęnyčiai grąžinti. Vadinasi,
išeivių aukos padėjo kardinolui
laimėti. Vyriausybei būtu itkrai
nepatogu ir prieš piliečius ir
prieš lenkus išeivius, jei kardi
nolas paprašytų aukų nebesiųs
ti, nes jam neduodama galimy
bės tas aukas paskirstyti.

Apie “Tiesos” pastabas
Girdim, kad Maskvoj tarp “di
džiųjų rusų” vyksta trintis — suslovininkai, buvę stalinistai, pri
kiša chruščiovininkams, kad šie
toleruoją “buržuazinius naciona
listus”, kad jų liberalizmas su
griausiąs visa, kad buvę kom
partijos atsiekta.
Sekant Vilniaus ir Kauno nuo
taikas susidaro įspūdis, jog Lie
tuvoje irgi yra trys grupės: —
NKVD statytiniai — stalinistai,
užėmę LTSR “valdančiosios kla
sės postus 1940 m.; stalinistai,
linkę į Chruščiovo reformas ir
trečia — lietuvių šviesuomenė,
kuri trokšta išsaugoti tautą per
pasaulio technikos ir politikos
reformų maišatį.
Vilniaus “Tiesa”, tuoj po to
kai Brooklyn© “Vienybėj” atsi
rado skyrelis “Pastabos”, panū
do skelbti savąsias “pastabas”. Iš
pradžių, nesant tikriems, kokia
bus Maskvos reakcija, šias “Pa
stabas” pasirašinėjo slapyvardėmis: “Šarūnas”, “Dausa” ir tt.
Gruodžio 8 d., šias pastabas pasi
rašė Stasys Laurinaitis, vienas iš
Genriko Zimano redaktoriaus
pavaduotojų.
“Tiesos” “Pastabos” įdomios
bandymu keliolika sakinių pa
tenkinti visas Lietuvoj vyrau
jančias grupes. Lyg atsiliepda
mos į Tysliavos prašymą “Vyru
čiai, koliokit mus į valias, bet
nepasiduokit”, Stasys Laurinai
tis šiam “Tiesos” skyrelyje pasi
šauna toliau populiarinti šiuo
metu Lietuvoje jau žinomą “Ka
nadoje išeinantį klerikalinį sa
vaitraštį, prieš kuri laiką tarp
pasenusių šmeižtų vėl išspaus
dinusį vertu prisipažinimų”.
GPV-NKVD-KGB gen Serovo
valdininkų kruopščioj priežiūroj
Laurinaitis nedrįsta pasakyti to
savaitraščio vardo (Tėviškės Ži
buriai), kas jo redaktoriai, kas
tų “pasenusių šmeižtų autorius”,
“straipsnio autorius”, rašinio pa
grindinė mintis.
Ką rašė “TŽ”?
Rugpiūčio 29 d. “TŽ” Niujorko
korespondencijoj “Pagalba Lie
tuvai” nuolatinis šio savairaščio
bendradarbis Almus, komentuo
damas Amerikos politiką Kinijos
atžvilgiu, abejojo “Išlaisvinimo”
politikos tikslumu ir Pabaltijo
reikalu. Manė kad už vis svar
biausia pasaulį galima daugiau
informuoti’'"apie padėtį krašte.
Dabartinė Lietuvos ignoracija
tetarnauja tik tiems, kurie trokš
ta jai bloga. Ligšiolinės bloka
dos išdavoje tautiečiai tėvynėje
esą nusivylę Vakarais, vis dau
giau įsisąmonina tegalį pasitikė
ti tik savo pačių jėgomis.
Toliau korespondencijoje tvir
tinama, kad “gomulkizmo įtaka
... po Molotovo ir Co. pašalini
mo yra tiesiog gaivinanti”. “Sovietskaja Kultūra” Maskvos žur
nalas aišku todėl prikišo lat
viams, pastačiusiems Wagnerio,
lietuviams — tautinio siužeto te
momis operas, “nesidomint tary
binėmis aktualijomis”. Dėl tokio
kišimosi, tvirtino Almus, net LT
SR “valdančiosios klasės veikė
jai”, besivažinėdami po Rivierą,
esą atvirai išsipasakojo nekenčią
“rusiškų gauleiterių”, kurie truk

dą “Lietuvoj statyti lietuvišką
socializmą”.
"Iškentėjus! beviltišką kelių metų
ontistalinine (atvirų) rezistencijų, lie
tuviškoji šviesuomenė bando planuoti
realiu planavimu. Svarbiu uždaviniu
esąs Lietuvos apsaugojimas nuo So
vietinės Karelijos likimo. Todėl taip
išpopuliarėjo Grušo "Herkus Mantas"
tragedija, alegoriškai vaizduojanti kas
atsitiko prūsams nesugebėjusiems prieš
gausesnį priešų kovoti jo pačio prie
monėmis ..."
Ir toliau:
"Bet ne vien dėl siuntinių, turime
patirti krašte esamų tikrųjų padėti.
Demokratinė lietuvių išeivija neturės
veiksmingos išlaisvinimo politikos, kol
ji nebus savųjų ar svetimtaučių žurna
listų pilnai, teisingai ir postoviai in
formuojama apie tikrųjų padėti ana
pus. Nemažiau abejotina liks ir JAVbių Pabaltijo "išlaisvinimo" politika,
remiama įvykiais prieš 17 metų. Bū
tino, kod nors vieno iš 24 užseinio
korespondentus laikančių JAV-bių ži
nių organizacijų rastų reikalinga in
formuoti apie padėtį Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Iškovojimas Pabaltijui
pasaulio žurnalistų dėmesio ar tik ne
būtų JAV ir Kanados pabaltiečių pa
grindinis ir konkretus uždavinys?"

Tokios buvo pagrindinės min
tys korespondencijos iš Niujor
ko, parašytos laisvo be jokių
“šeimininkų” bendradarbio. Kaž
kurias vietas panašiai atpasako
jo Brooklyno “Darbininkas”, pa
minėjo kiti laikraštininkai.
' “Tiesa” iškraipo ir
pritaiko
Pasižiūrėkime kaip visą reika
lą atpasakojo “darbininkų ir
valstiečių valdžią” Lietuvoj rep
rezentuojančios “Tiesos” vienas
redaktorių. Gruodžio 8 d. “Pa
stabose” Stasys Laurinaitis “Pagelba Lietuvai” autorių Almu
kaltina “nežinant padėties Lie
tuvoj”, o rašant “kad jie, (t.y.
buržuaziniai nacionalistai. S.L.)
neturėsią veiksmingos politikos,
kol nebūsią pilnai, teisingai ir
pastoviai informuojami apie tik
rąją padėtį anapus (t.y. Tarybų
Lietuvoj. S.L.). Toliau autorius
pripažįsta, kad “nemažiau abe
jotina pasiliks ir politika, remia
ma įvykiais prieš 17 metų”.
“Išplepėjęs apie savo šeiminin
kų pašlijusius reikalus, autorius
rašo, jog išeivijoj atsiradusi opo
zicija (Mūsų pabraukta. S.L.)
vis dažniau kaltina kaikuriuos
“veiksnius” ... Šitaip Laurinai
tis “pacitavęs” Almaus mintis,
išsidavęs kiek mažai koordinuo
ta yra LTSR “veiksnių” žvalgy
ba, jis patampa agitatorium, aiš
kinančiu, jog “išvertus į žmoniš
ką kalbą, jog “opozicija”, apie
kurią šneka “kanadiškis buržu
azinių nacionalistų rašeiva”, ban
dąs nuslėpti “tikrąją tiesą”, yra
“tūkstančiai lietuvių emigrantų
... kuriems brangus gimtasis
kraštas, kurie pasiryžę stiprinti
ryšius su savąja tauta...”
Galiausiai Laurinaitis prabyla
kaip dera lietuviui, ne Maskvos,
laikraštininkui. Jis pasisako ne
abejojąs, kad ateityj (A.Š.) tūks
tančiai šių lietuvių grįš į Tėvy
nę, o tie, kurie neturės galimy
bių grįžti, įsijungs į kultūrinį
bendradarbiavimą su Lietuva”.
Laurinaitis taip ir nepasisako
dėl “Lietuvos kultūrinio bend
radarbiavimo su išeivija” dabar,'
pasiunčiant, kaip kad yra šio
“rašeivos” sugestionuojama, lie
tuvius menininkus pasižmonėti
Amerikon.
(Nukelta į 7 psl.)
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Lietuviai pasaulyje

Pavergtoje tėvynėje
rė 1957 m. gruodžio pradžioje
Adutiškyje. Tai vienas iš nedau
gelio belikusių senosios kartos
liet veikėjų Vilniaus krašte.
Bolševikų jis buvo ištremtas į
Sibirą, bet prieš keletą metų

Seirijai, pasakoja kanadiečių
liet, ekskursijos vadas Lietuvo
je Lesevičius, “laike karo mato
mai veik visiškai nušluoti nuo
žemės paviršiaus, atlikęs tik
kaimelis apie bažnyčią”.
A. Valaitis, kadaise buvęs Bir
žuose karstų dirbėjas, dabar
esąs Radviliškio epideminės sto
ties vyr. gydytojo pavaduotoju,
nors jo felšerio pažymėjimas,
pasak “Šluotos”, esąs sufalsifi
kuotas. Be to, jis esąs didelis
moterų suvedžiotojas, dabar ve
dęs jau kelintą žmoną savo vir
šininkę.
(E) Augščiausios tarybos rin
kimai įvyks kovo mėn. visoj So
vietų Sąjungoj. Lietuvoj numa
tyta 10 apygardų rinkimams Į
“Sąjungos tarybą” ir 25 apygar
dos rinkimams į “Tautybių ta
rybą”. Jau vyksta “priešrinki
minė propaganda”, nors visi ži
no, kad bus “išrinkti” tik tie as
menys, kuriuos nužiūrės komu
nistų partijos centro komitetas.

ministerijos, kur ėjo Teismų
skyriaus vedėjo pareigas. Pir
mosios sovietinės okupacijos
metu ėjo Augščiausiosios tary
bos Informacijos - statistikos
skyriaus viršininko pareigas. Iš
patyrimų šioje tarnyboje vėliau
davė išsamius parodymus JAV
kongreso vad. Kersteno komisi
jai, ypač apie bolševikinių rin
kimų komediją ir ja pagrįstą
Lietuvos prijungimą prie Sovie
tų Sąjungos. Vokiečių okupaci
jos metu ėjo Teisingumo valdy
boje Teismų departamento di
rektoriaus pareigas. Pasitrau
kęs į Vokietiją, kurį laiką gyve
no Hanau stovykloje, lietuvių
bendruomenės administracijoje
eidamas įvairias pareigas. 1947
m. emigravo į Tunisą (Šiaurės
Afrikoje), bet nepavykus įsi
kurti grįžo Vokietijon ir gyveno
Tuebingene, kur iki mirties bu
vo PLB Tuebingeno apylinkės
seniūnu.
Mūsų mirusieji: Lipšys Anta
nas, gim. 1888; XII. 21. Daugaliuose, Kretingos apskr. mirė
1957. XI. 29. Egebeck, Kreis
-Flensburg; palaidotas Eggebeck
kaimo kapinėse.
Smitas Augustas-Pranas, gim.
1886. VIII. 29 Giraminkiuose,
Šilutės apskr., mirė 1958. I. 7.
Lūbeck, Artilerijos Kareivinių
stovykloje; palaidotas Lūbeck’o
miesto kapinėse.
Okmanas Karolis, gim. 1901.
XII. 29. Skučiškėse, Marijampo
lės apskr., mirė 1957. XII. 3 d.
Hamburg-Ochsenzoll miesto li
goninėje.
Hsė Laudė, Prūsų lietuvaitė,
gim. 1926 m. baigė Hamburgo
universitetą ir baigia rašyti di
sertaciją iš turkologijos. Savo
darbe duoda nemaža ir lituanis
tinių smulkmenų, kurios filolo
gijoje turi didelės reikšmės.
Šios rūšies darbas tai bus bene
pirmas liet, mokslininkų tarpe.

BALF pirmininkas kan. Kon
čius gavo iš Amerikos vyskupų
(NCWC) 50.000 svarų drabužių
ir 10.000 svarų avalynės. Siun
tos gautos supakuotos ir pasiųs
tos likusiems Vokietijoje lietu
viams pabėgėliams.
(E) Vilniuje mirė ini. Leonar
Liet. Laisvės Komiteto leistas
1 narį ir $200, M. Uikienė 2 na žurnalas “Lietuva” sustabdo
das Mackevičius, Lietuvos Valsrius ir $200, A. Šimkevičius 2 mas. Nors naujas jo numeris bu
tyb. dailės instituto architek
narius.
A. Patamsis 3 narius, J. vo jau paruoštas, bet nebesurastūros katedros vedėjas, 57 metų
Klaipėdos krašto atvadavimo linkių lieuviai, už ką iš anksto
Bulionis $200, K.Žukauskas $100 ta lėšų spausdinimui.
amžiaus. 1932 m. buvo baigęs
minėjimas Hamiltone įvyks va nuoširdžiai dėkoju!
Kaune Aųgštesniąją technikos
ir St. Bakšys 3 narius ir $300.
Am. Liet Tautinė Sąjunga
sario 2 d. 4 vai. p.p. parapijos
Maloniai prašome ir kitus val ateinančių metų gegužės mėn.
mokyklą, -e 1940 m. Kauno un-to
salėje. Programoje paskaita ir
technikos fakulteto statybos sk.
ir komisijų narius pagrei ruošianti kongresą.
meninė dalis. Po minėjimo šo kimo atveju suteikti paskolą dybos
Anicetas Kavoliūnas, kaip ra
Petras Babickas, prieš trejetą
kiai jaunimui. Rengia Hamilto antrųjų morgičių pavidale, ma tinti pinigų ir NF narių telki
šo “Tėvynės Balsas”, grįžęs iš
mą.
mėnesių atvykęs į JAV ir apsi
lonėkite skambinti St. _ Bakšiui,
no jūrų skautai.
Vakarų Vokietijos prieš 4 mė
Staiga mirė sausio 20 d. savo stojęs Čikagoje pas brolį, ne
JA.
9-4662.
Ši
paskola
būtų
trum
Klebonas kun. dr. J. Tadanesius. Vokietijoj gyvenęs Watpalaikė su gerais nuošimčiais. bute Genė Lukienė - Lukoševs- trukus išvyksta atgal į Braziliją,
rauskas
susirgo
ir
sausio
14
d.
tery, Westfalijoj. Jo brolis anks-’
kienė. Ji nuo praėjusio karo
išvežtas gydytis į šv. Juozapo Jai garantija būtų Lietuvių Na sirgo liga, kurios negalėjo nu kur eina Lietuvos atstovybės
čiau išvykęs į Angliją.
ligoninę. Linkime mūsų gerb. mai. Prieš vasario 10 d. NF gali statyti nė vienas gydytojas. Rio de Janeiro sekretoriaus pa
Jis sakosi 1944 m. Utenoje
dvasios vadovui greit pasveikti. reikėti pasiskoliiiti $20.000. Jei Tam tikrais laikotarpiais ji ne reigas.
buvęs vokiečių sugautas, nuvež
atsirastų vienas, du ar daugiau
tas, į Rytprūsius, aprengtas
Svarbūs pranešimas Namų F. asmenų, kurie iri» mažiau gidė tekdavo sąmonės ir kartais to VOKIETIJA
darbo batalijonų uniforma ir
valdybos ir komisijų nariams. tų paskolinti, NF v-ba ir visi kioj būsenoje ji dar dirbdavo
A.a. Pranas Valiulis, 70 metų
pristatytas, apkasų kasti.
ar vaikščiodavo iki 10 minučių, amžiaus, buv. Lietuvos Seimo
Visus NF v-bos ir komis, narius nariai būtų labai dėkingi.
Bažnytines .vestuves “Tėvy
maloniai prašau dalyvauti ben
NF v-bos pirm. o vėliau staiga krisdavo. Dakta kanceliarijos direktorius, mirė
nės Balsas”; aprašo kaip norma LETHBRIDGE, Alta. drame posėdyje, kuris įvyks šį
rų nuomone šią ligą velionė ga 1957 m. gruodžio 24 d. TuebmKas
naujo
Delta
tino
pirki

lų tradicinį: Lietuvos gyvenimo
vo nuo išgyventų karo baisumų. ,gene ,kur gyveno su sūnaus šei
i ketvirtadienį,
Keiviriaaienj, t.y.
i.y. sausio
sausiu 30
ou d.,
u.,
reiškinį. Nr. 61 yra platokas ap
Aukojo Tautos Fondui laike 7 vai. vak. parapijos salėje, 58 me? Sausio 18 d. iš Tri-Realty . A.a -Genė . paliko našlaičius ma. Palaidotas Tuebingen - Lugautas atsakymas į NF v-bos du sūnūs — Edvardą Evaldą 16 stenau kapinėse gruodžio 30 -d.
rašymas tokių Stefos Kristuty- 1957 m.: po $2 — J. Daugirdas, Dundurn St. N.
tės ir Antano Juškos vestuvių V. Dzikas, S. Noreika, N. Žalys,
Svarbiausias šio posėdžio die antrąjį pasiūlymą. Pardavėjas m. ir Eugenijų 17 m. — Zdanavi Tose'kapinėse ilsisi visi po 1945
bei jungtuvių Nerimdaičių baž K. Lešinskas, O. Kajus, V. Are notvarkės klausimas yra Delta nuleido tik $2.Q0p. t.y. atiduoda čius, kurie šiuo metu gyvena -in. Tuebingėne mirę lietuviai.
nyčioje. Įdėtos net 6 nuotrau lis, J. Roskočimas ir Nepagei kino salės pirkimo svarstymas, už $173.000. Jo kitos sąlygos yra Vilniuje. Vyresnysis Eugenijus Pranas Valiulis gimęs 1887 m.
kos: bažnyčios vidus su nema daujamas. Po $1 — K. Sudeika, nes ir antrąjį pasiūlymą parda šios: pirmieji morgičiai $108.000 ■dirba pašte, o vakarais studijuo ■spalio 22 d. Žeimelio v., Diržių
6%; skirtumą $65.000 įmokėti ja elektro-inžineriją; Hamiltone -km. Mokėsi Žeimelyje ir Petra
žai žmonių kunigui laikant šv. S. Marciuk, A. Gribauskienė, J. vėjas atmetė.
V-bos pirm.
grynais
pinigais. Mūsų sąlygos, paliko giliai liūdintį vyrą Albi pilyje. 1920 m. grįžęs Lietuvon
Mišias; kunigas atlieka jungtu- Višinskis, J. Šmirlauskas, Č. Ši
Pranešimas
Rinkinių
reikalu
kad pirktumėm tik tuo atveju, ną Luką. Velionė buvo gimusi stojo Seimo administracinėn
' ■ vių aktą; motina jaunuosius pa monis, A. Gerulaitis, Nežinomas
KLB
Hamiltono
apyl.
Rinki

sitinka su duona ir druska; tri ir J. Kanys, Mažiau aukojusių minė komisija skelbia visuome jei NF kasos saldo balandžio 15 1921 m. sausio 30 d.
tarnybon ir 1926 m. buvo pa
d. bus nemažesnis $50.000, par
jų tortų vaizdas; du vaizdai prie neskelbiama dėl vietos stokos.
Likusius dideliame skausme skirtas Seimo kanceliarijos di
vaišių -stalo. Korespondentas VI. Viso Lethbridge apylinkėje su nės žiniai, kad į Hamiltono davėjas nepriėmė. Kaip sąlygas -vyrą Albiną Luką ir sūnus rektorium. Protarpiais, kai Sei
Kirkilionis — Telšių raj. “Ne rinkta aukų per 1957 m. $41,30. Apyl. V-bą ir Revizijos K-ją paliko leidimo iš miesto v-bos Evaldą ir Eugenijų Zdanavičius mas neveikė, būdavo prikoman
sutiko kandidatuot šie asmenys: perdirbti į šokių salę gavimą
rimdaičių” kolūkis.
- .
TF įgaliotinis.
nuoširdžiai užjaučiame.
diruojamas prie Teisingumo
1. Į apylinkės valdybą:
ir sutarties su kino nuomotojais
1. Bagdonas Rimas, 32 m., braižytojos nutraukimą. Antrame
Antrame pasiūlypasiūly p
2. Kažemėkas Juozas, 42 m., tarnaut., me NF prašė įpardavėją $12.500 g
Staiga ir pačiame amžiaus gražume
3. Mikšys Kazys, 41 m., darbininkas, primti antraisiais
ais morsičiais.
Jis I
morgičiais. J._
A. a. GENEI LUKIENEI
4. Muliolis Antanas, 45 m., tarnaut., su tuo nesutiko ir nori gauti
išGELBĖKITE GYVYBĖS, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR ORAUGAMS'VAISTŲ
5. Patamsis Alfonsas, 45 m., darbin., grynus pinigus. Atsakymo iš NF
iškeliavus į Amžinybę, jos vyrą NF narį Albiną Luką Ha
6. Paulius-Paulouškas Aleksos, 42 m., pardavėjas
lauks iki vasario
miltone ir našlaičius sūnus Edvardą Evaldą ir Eugenijų
tarnautojos,
10 dienos.
I Zdanavičius, gyvenančius Vilniuje, jų didelio skausmo
7. Pilipavičius Alfonsos, 35 m., darb.,
Sausio 19 d. v-bos įgalioti už
dienose nuoširdžiausiai užjaučiame!
8. Skripkutė Liucija, 28 m., tarnaut., pirkti šią nuosavybę — St. Bak
1147 DUNOASST. W., 0Kln9h>r. kampos (prieš Lietuvią Namu,)
Hamiltono Lietuvių Namų Fondo Valdyba.
’'■ T ELE F O N A S L E . 6 - 21 39
^. Stonkus Juozas, 44 m., darbininkas, šys, A. Paukštys, J. Krištolai
10. Vilimas Jonas, 47 m., darbininkas, tis, G. Skaistys, A. Patamsis, ir
duotų savo nuožiūra šeimai, kuri
1L Žilionis Česlovas, 26 m., darbinink. Br. Grajauskas, susirinkę A. Pa
Šį
šeštadienį,
vasario
1
d.,
vij
lės.
Dar
neturima
paskaitininreikalinga paramos.
LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
2. Į revizijos komisiją:
tamsio bute svarstė susidariusią si vykstame į NF rengiamą “Su- ko. Atsisakius atvykti pulk. K. daugiausiai
Iš anksto už viską nuoširdžiai
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ
1. Dalius Stasys, 32 m., tarnautojas, padėtį, bet jokių konkrečių nu
batvakarį
ant
kalno
”
.
Naujas
Škirpai,
yra
prašytas
kitas,
ku

dėkojama.
Telefonas LE. 3-3884.
2. Pleinys Jeronimas, 34 m., darbin., tarimų
nepriėmė. Didžiausia orkestras, turtinga loterija, savo rio atsakymas dar negautas.
Sportininkų blynų balius ren
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
3. Ryckis Juozas, 35 m., darbininkas, kliūtimi yra per didelis įmokėtautiečių
aplinka
ir
priede
įvai

Šalpos
Fondo
rengiamas
Įspū

* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms —
giamas vasario 18 d. VAV para
4. Skaistys J. G., 33 m., draudimo iimas, net $65.000, tuo tarpu, kai
europietiškume ir kanodiškame stiliuje.
rus
bufetas
visiems
suteiks
ma

dingas
kaukių
balius
jau
čia
pat.
pijos salėje, kuri iki to laiko bus
agentas,
NF savo kasoje sausio. 21 d. tu- lonų savaitgalį. O, be to, ir Liet. Kiek teko nugirsti jam stropiai galutinai
įvairiausiu rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.^
atremontuota, įdedant
5. Žukauskas Kazys, 26 m.,
Mes turime gintaro irkitokių išdirbiniu t dovanoms.
Namų
įsigijimui
doleris
kitas
ruošiamasi.
Norima
pademonst

naują
parketą.Kiekvienas sve
sgškartinnikas.
’
- ’r Kepome -toy pat vokiškai ir rusiškči.
*
gal
prisidės.
Sk.
St
ruoti
įdomių
kaukių.
Ypač
tuo
čias bus pavaišintas lietuviškais
KLB Hamiltono apyl. Rinki bendras NF v-bos ir komisijų
susirūpinusios
ponios
ir
pane

minė k-ją praneša Hamiltone ir posėdis, kuris šaukiamas sausio
Solidarumo mokesčio rinkimo lės norėdamos visus svečius nu Užgavėnių valgiais, ir paskutinį
apyl- gyvenantiems tautiečiams, 30 d. 7 v.v. parapijos salėje, da vajus už 1957 m. užbaigtas su stebinti. O svečių, kaip papras kartą iki Velykų — galės links
K. B.
kad rinkimai i apyl. v-bą ir rev. lyvaujant jame ir visiems NF gražiom pasekmėm. Surinkta tai per kaukių balius, laukiama mai pasišokti.
k-ją Įvyks 1958 m. vasario 9 d. nariams.
Prof J. Kaminsko (inž. Stepo
suma rekordinė Hamiltone. Re didelio antplūdžio, nes šios rū
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vaka
Kairio), Lietuvos Nepriklauso
Namų Fondo veikla paskutinę kordą turėjo 1953 m. buvęs apyl.
ro Lietuvių Aušros Vartų para savaitę pagyvėjo. Nariais, pa ižd. V. Antanaitis surinkęs $484. šies parengimai hamiltoniečių mybės Akto signataro, atsimini
Ji
pijos salėje, 58 Dundurn St. N. skyrę po $100, įstojo net 9 tau Dabar surinkta $621. Imponuo tarpe yra labai populiarūs. Visas mai jau išspausdinti. Hamiltone
baliaus pelnas eis kilniam Šal juos platins Liet. Soc. dem. kuo
Hamiltone.
tiečiai: Miliauskienė Nelė, se janti vaisiai gavosi todėl, kad pos Fondo darbui paremti.
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Renkant apyl. v-bą balsuoja niau atvykusi, Žalimaitis Pra visa apylinkės valdyba su talki
pa, per jos pirmininką Kostą Lu
Naujų Metų sutikimo vakaras koševičių, 123 Grant Ave.
Augšta prekių kokybė
ma už kandidatus, o rev. k-ją — nas, Šakalys Edvardas, Man- ninkais tikrai nuoširdžiai atsi
— apylinkės valdybos rengtas,
Pedagogė ir rašytoja J. Narū
Greičiausias patarnavimas už 3 kandidatus.
kauskienė Kazė, Brantford, nešė į pasiimtą uždavinį ir kiek davė gryno pelno $330. Svar
Rinkimams
pravesti
kviečia

ne
yra išleidusi vaikams nuo 6Linčiauskas Vacys, Sadaus sąlygos leido stengėsi visus ap biausią gauto pelno dalį sudarė
Žemiausios kainos me visas organizacijas prisiųsti Ont.,
kas Jonas, Žebertavičius Alfon lankyti. Baigus vajų apyl. v-ba loterija, ypač gausi fantų Įvai 10 metų, puikią pasaką Gintarėsavo
atstovus.
lė. Pasaka tikrai gražiai pritai
sas, Harley, Orit, Matuliūnas padėjusioms rinkimo darbą at rumu.
SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, -Sibirą, Uk
Rinkimų sąrašai pasitikrini Alfonsas ir Matuliūnienė Šal likti, taipogi visiems tautiečiams
kyta vaiko psichologijai ir vaiz
rainą ir Į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją
Rinkiminės
komisijos
pirm.
J.
bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės me mui randasi pas Rink, k-jos pir me. Visiems nuoširdžiausias nuoširdžiai dėkoja talkininkams Krištolaitis tikrai daug pasidar duotei. Hamiltone ją platina
džiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, Įvairius reikme mininką J. Krištolaitį — 45 ačiū! Gi ypatingas dėkui K. Man neatsisakiusiems solid, mokestį bavo surinkdamas 11 kandidatų žurn. Kl. Prielgauskas, 35 Bay
Strathcona S., JA. 2-0665.
St. S.
Kl. G.
kauskienei, kuri, atvykusi iš sumokėti. Solidarumo mokestį
nis bei darbo Įrankius.
KLB Hamiltono Apylinkės Brantford pas dukterį p. Sa rinko 13 asmenų. Jie surinko i apyl. valdybą ir 5 į rev. kom.
Tik jo pasišventimo dėka ne
Į Kat. Moterų D-jos ruoštą
MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS
Rinkiminė Komisija
dauskienę į svečius, užkalbinta šias sumas: M. Jazbutienė $105, reikėjo rinkimų atidėti tolimes parodą sausio 19 d., atsilankė
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
iriž. A. Jazbutis $100, St. Dalius
Labai svarbu FN nariams! NF atstovo, labai greit ir mielai $70, P. Lesevičius $61, VI. Sta- nei datai, nes jau turima pakan apie 40-50 moterų. Gaila, kad ne
Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg. svorio. Bet siunčiame taip Maloniai prašau visus NF na Įstojo nariu. Ji gyvena su savo
kamas skaičius kandidatų.
buvo galimybės visoms mote
pat taip vadinamus dvigubus siuntinius — 44 sv. arba 20 kg. rius atsilankyti Į v-bos posėdį antra dukterimi Brantforde ir, bingis $57, P. Kažemėkas $52,
Hamiltone
bedarbių
skaičius
rims šią parodą pamatyti, nes
svorio. Siunčiant “dvigubą siuntinį” sutaupote apie $3.50. Ka sausio 30 d. 7 v.v. parapijos sa nors vyresnio amžiaus, pilna St. Juozapavičius $40, K. Žu sausio 18 d. pasiekė 19.082. Atro? buvo rodomos ne tik balinės suk
kauskas $28, V. Leparskas $26, do, kad šis skaičius pakils, nes
dangi siuntos išlaidos sumažėja.
lėje, 58 Dundurn St. N. Kadan energijos ir pragyvenimą sau ir S.
Lukoševičiūtė ir Alf. Juoza laukiama naujų atleidimų iš kai neles, bet daugiau dėmesio skir
gi šiame susirinkime gali būti vyrui, kuris dėl silpnos sveika pavičius
ta paprastesniems rūbams, tin
po
$25,
K.
Mikšys
$18,
Mūsų kainos anksčiau skelbtiems produktams bei prekėms
tos
dirbti
negali,
uždirba
pati,
padaryti Lietuvių Namų įsigiji
fabrikų.
J. D.
kamiems betkokiam išėjimui ar
Galinis $14. Už 1958 m. soli kurių
galioja ir toliau.
mui lemaintieji nutarimai, tad turėdama nuolatinį darbą. La P.
Hamiltoniečiai
visuomet
jaut

namuose
svečius priimti.
darumo
mokesti
pirmeiji
sumo

bai
labai
dėkojame
A.
Žebertayra labai svarbu žinoti ir NF
rūs visiems mūsų tautiniams
Dažnai mūsų moterys nusi
KAIP NAUJENYBĘ — ŠIAM SEZONUI SKELBIAME
vičiui, kuris ir toliau nuo Ha kėjo Jonas Mikšys ir Juozas reikalams. Ir ŠĮ kartą prašomi skundžia: “Kad aš būčiau plonu
narių
nuomonę.
Todėl
visi,
kas
STANDARTINĮ — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg. (22
tik tą vakarą laisvi, malonėki miltono gyvendamas atėjo su Svilas.
neužmiršti Į vargą patekusius tė ,tai gražiai pasipuoščiau”. O
sv.) brutto — $15.25.
Nepriklausomybės šventės 40 Suvalkų trikampio lietuvius, kaip
te jame dalyvauti. Kas dalyvau šimtine į talką.
tik šioj- parodoj buvo vie
m.
sukakties
minėjimo
proga
Iš
anksčiau
pasižadėjusių
įne

ti jame negalite, pareikškite sa
kuriems skubiai reikalinga pa na modelistė, stambi ir riebi mo
vo nuomones v-bos nariams te šė: Br. Vengris $200 ir po $100 apylinkės valdyba išsirūpino rama. Pas kiekvieną iš mūsų teris, kuri mokėdama prisitai
lefonu. Taip pat kviečiami atsi- — Lukša Titas, St. Gudinskas, vienkartinę radio programą per randasi atliekamų rūbų, kurių Į kinti sau rūbus, atrodė iš visų
lankyti ir visi Hamiltono ir apy- Ot. Stasiulis, Ant. Gedrimas ir CHML radio stotį banga 900. Šią Lietuvą, kaip dėvėtų, siųsti jau elegantiškiausiai.
J. Kamaitis. Išviso NF praeitą programą paruoš ir praves žino nebegalima. Suvalkų trikampio Būtų sveikintinas dalykas, kad
298 Bathurst St., Toronto 2B. Tel. EM. 4-2810. Atidaryta iki 8 v.v.
savaitę paaugo $700. Visiems ma lietuviams radio komentato lietuviai, prašo jų, nes neturi ateityje Kat. Moterys vėl su
Atidaryta
nauja
lie

rė Mrs. E. Hyder vasario 16 d., kuom aprengti savo vaikučių, rengtu tokį ar panašų “Fashion
maloniai dėkojame.
4414 So. Rockwell St, Chicago 32, Ill., USA.
sekmadienį,
8-8.30 vai. vak.
Šie
gražūs
rezultatai
tiktai
tuviška moterų
senelių. Hamiltone šią rūbų rink Show”.
H A M I LTD N E skambinkite JA. 8-5257.
todėl, kad į narių ir pinigų tel Nepriklausomybės šventės mi liavą vykdo G. Telyčėnienė, 131
Kat Moterų D-ja sausio 19 d.
KIRPYKLA
nėjimą rengia apyl. vb-a West Kensington Ave. N., LI. 5-0979, išsirinko
kimo
vajų
NF
v-bos
pirm.
į
pa

naują valdybą: M. JazDETROIT - WINDSOR
galbą atėjo 6 v-bos nariai, per dale College salėje, kur šie mi arba sekmadieniais po pamaldų butienė, D.
NELLE BEAUTY SALON
Jonikienė, Klevienė,
dvi savaites gavę: G. Skaistys nėjimai vyko keletą metų iš ei- kreipkitės pas K. Baroną. Kam E. Kybartienė
578 WYANDOTT ST. EAST. — Telefonas CL. 6-3982.
ir M. Tumaitienė.
1496 Main St. E. (netoli Kenlwrth)
—L—————,
Hamilton, Ont.
Telef. LI. 4-9898
būtų patogiau, pačiam išsiųsti Narėmis liko: A. Pilypaitienė ir
Kainaraščiai ir informacija lietuvių kalba.
Sav. A. BUČINSKIENĖ
siuntini į Lenkiją (galima siųs Kažemėkienė. Rev. komisijon
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus
ti iki 20 svarų ir kainuoja apie išrinkta: Orvydienė, Bakaitienė
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per
$8,žiūrint rūbų įkainavimo) pra ir Gužienė.
šome adresuoti: Litewskie ToPirmininkės pareigas suti
SAKAS PARCEL SERVICE
X
warzystwo Spoleczno — Kul- ko eiti M. Tumaitienė, 164 Stan
turalne w Punsku, Powiat Sej- ley St., telef. JA. 9-3207.
sent by
KRONAS
ny. Wojew. Bialystok, pažymint
Naujajai valdybai linkime
laiške,
kad
valdyba
siuntinį
atisėkmės
darbe.
VALEVIČIUS^

HAMILTON, Ont

Vaistai Lietuvon!
WALTMAN’S Patikima Vaistinė
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“The Centre of Real Estate“

Pries perkant ar
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc.
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p.
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE-CENTRE” SKYRIUS:
p. Lemiąs Gasiūnas, tel. LL 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572.
LIETUVIAI: norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas.
\

Ukrainska Knyha
75S Barton St. E., Hamilton, Ont.
Tel. Li. 4-7239

Gera proga pereiti iš sunkaus darbo į gerą biznį. Pavasarį par
duosiu pusę šėro $7.500.
AUTOMATINĖ SKALBYKLA - VALYKLA
i
Yra išvežiojimui mašina.
Apsigalvok, nepraleisk progos!
Skambink: biznio CL 1-5892, namų CL 9-7897. Klausti: Pranas.

Jūsų siuntiniai yra^iHmtuoti ir apdrausti. Galite siųsti
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo- ,
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.
Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly- •
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, flanelio įpilams ir kitko.
Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. ■»
Darbo vaL 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai
TAwncm m skolinkitcs pas savus — talkoje.
H

i

Talkos koše atidaryto sekmadieniais nuo 12 iki 2 vol. p.p. Parapijos knygyne,
58 Dundum St. N., arba skambinkite iždininkui E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114,
15 Homewood Ave., Hamilton.

1 širkai išvykstant
•• Vienas gražiausių lietuvių h
bendruomenės darbų Kanadoje*
£rra lietuviškasis švietimas. Iki
^iol savų parapijinių mokyklų
išlaikyti dar negalime. Auklė
jant jaunąją kartą lietuviškoje
dvasioje bei mokant gimtosios
kalbos be mokyklos išsiversti
nebegalima, jos atstoti negali
nei sportas, nei organizacijos nei
vasaros stovyklos. Tiesa, kad
galimas ir yra net būtinas pra
moginis bei meninis jaunimo
švietimas, kuriame jis pats da
lyvauja kaip programos vykdy;
tojas.
Todėl negalėdami išlaikyti
nuolatinių savų mokyklų, turi
me labai branginti ir visokiais
būdais remti šešt. lituanistines
mūsų vargo mokyklas, kur jau
noji karta turi išmokti gimto'sios kalbos bei gauti kitų rei kyklos vedėjas Julius Širka,
kalingų lituanistinių žinių.
penktajame skyriuje lietuvių
Sužinojusi, kad iš Toronto kalbą — kun. B. Pacevičius.
Maironio vardo šešt. lietuvių ■Vyresniuose skyriuose moki
mokyklos rengiasi išvykti jos niai labiau jau suaugę, tik vy
vedėjas Julius Širka, vieną šeš rauja mergaitės. Labai būtų
įdomus klausimas, kodėl bertadienį aplankiau ją.
;Buvo didžioji pertrauka ir nhikai nemėgsta lietuviškos šešmokiniai žaidė mokyklos kieme tadieninės mokyklos. Mergaitės
bei koridoriuose. Mokykla dirba augštesniuose skyriuose neblo
Šv. Pranciškaus pradžios mo gai.nusimano Lietuvos istorijo
kyklos patalpose. Mokykla se je Teko pasikalbėti apie Lietu
noviško stiliaus, bet erdvi ir vos istorines vietas, miestus bei
šilta, turi geras lentas ir vaikų pilis,
amžiui pritaikintus suolus.
Kol mokiniai ir mokytojai iš
Mokiniai daro malonaus įspū siskirstė, šiek tiek pasikalbėjau
džio, yrą gana mandagūs ir su -mokyklos vedėju mokyt. J.
drausmingi pamokose. Klases Širka.
— Nuo kada dirbate šioje
pradėjau lankyti nuo I-jo .sky
riaus, kur mokosi pradžiamoks mokykloje?
liai. Jie jau be išimties yra gi
— Toronto liet. Maironio v.
mę Kanadoje, bet lietuviškai vi šešt. mokykloje pradėjau dirbti
si moka kalbėti. Jų amžius dar 1952 m. rugsėjo mėn. Dirbu še
yra žaidimo amžius, todėl mo šerius metus. Jau keturi su puse
kymasis iš elementoriaus nela metų, kaip esu šios mokyklos
bai juos patraukia.
vedėju.
Atsilankiau į M. Gudaitienės
— Su keliomis klasėmis ir su
klasę. Vaikučių apie 40. Buvo kiek mokinių teko pradėti dar
skaitymo pamoka. Jie labiau do bą?
misi gyvu pasikalbėjimu, kaip
— Pradėjau su 140 mokinių ir
Skaitymu iš knygų.
su aštuoniais mokytojais.. Visą
L Seselės Margaritos III klasė laiką buvo 6 klasės. Palieku mo
je mokiniai gražiai linksniuoja kyklą su 270 mokinių bei devy
bei asmenuoja. Moka lietuviš niomis klasėmis ir vienuolika
kai nupasakoti savo gyvenamą mokytojų. Šiuo metu mokykla
aplinką, kaip miestas, gatvė ir yra žydėjimo laikotarpyje: pa
pan.
siekta darna tarp tėvų komite
Z Nors neturėdama teisės lan to, mokinių tėvų, mokytojų bei
kytis. į tikybos pamokas, bet į vadovybės.
galą pamokos patekau pas kun.
— Kas išlaiko mokyklą?
©r. Gutauską. Čia vaikučiai mo
— Mokyklai lėšų parūpina
kėsi kalbėti poterius. Esama ir Tėvu komitetas, kuriame šiais
.tokių, kurie moka kalbėti ang metais dirba L. Adomavičius —
liškai, bet nemoka lietuviškai. pirm., Dr. A. Pacevičius viceKunigas patarė poterius, -kalbėti pirm., B.: Mažeikienė sekretorė,
garsiai namie kartu su tėveliais Dr. S. Čepas ižd. ir J. Petraus
vakarais.
kas parengimų vadovas. Be to,
Mokyt. Gustainio II klasėj prie mokyklos išlaikymo prisi
buvo rašymo pamoka. Vieni mo deda abi lietuviškos parapijos
kiniai rašė labai aiškiai ir gra bei Toronto apylinkės valdyba.
žiai, kitų dar pirščiukai silpni Yra apmokamas mokyklos sar
ir nekaip jiems vyko šis sunkus gas ir mokytojai gauna honora
darbas. Vėliau pertraukos metu rą dovanų forma.
mokytojas nusiskundė, kad mo — Kam tenka pasirūpinti mo
kant rašyti susiduriama su di kyklos patalpomis su švietimo
deliais metodiniais sunkumais, vadyba.
■nes vaikai ateina iš angliškos
— Tuos visus reikalus veda
mokyklos, kur jie iki III-jo sky kun. P. Ažubalis. Jis yra pirmas
riaus dar nevartoja kursyvinio tos mokyklos organizatorius ir
rašymo, ,o rašo spausdinto sti globėjas. Metų pradžioje jis
liaus raidėmis.
kviečia ir mokytojus.
Dar buvau p. Kuolienės kla
— Ar esate patenkintas mo
sėje. Ten buvo skaitymo pamo kytojo ir mokyklos vedėjo pa
ka. Vaikai gerai pasakoja ir ne reigose, ar negaila mokyklos
blogai skaito.
palikti?
Besikalbant su mokytojais iš — Nors daug darbo ir rūpes
kilo daugybė metodinių klausi nio pareikalauja iš vedėjo mo
mų dėl vadovėlių, dėl rašymo kykla, bet moraliai žmogus jau
stiliaus, dėl nelietuviškos fone tiesi dvasioje lengviau, atlikęs
tikos žemesniuose skyriuose bei didelę pareigą tautai — kaip ka
parodomųjų priemonių. Tikrai rinę prievolę. Todėl ir aš pats
mūsų šešt. mokykla vra labai dirbu drausmingai ir kietai, tą
skurdi. Išskyrus vadovėlį nėra daro ir mano kolegos mokyto
jokių priemonių pagyvinti ir jai, todėl ir mūsų mokykla au
padaryti vaizdingesnį dėstymą. ga ir pasiekiama vis geresnių
Šeštajame skyriuje dėstė mo- mokslo rezultatų. Į augšt. litua
nistinius kursus ateina jaunuo
liai jau gerai mokėdami skaity
Lietuviškas
ir rašyti ir nusimaną kituose
suknelių salionas tilietuviškuose
reikaluose.
(siuvykla)
— Ar Tamsta esate iš pašau
Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės
kimo mokytojas?
pagal užsakymą. Priimame ir pataisy
— Mokytojo darbas man jau
mus.
patiko
dar tebelankant PaguiMADAME ANELE
rių kaimo, Pagirio vis., pradžios
DESIGNER
mokyklą. 1935 m. įstojau į vi
1978 Eglinton Ave. West,
durinę Šėtos mokyklą, 1941 m.
Tel. RU. 1-8477
baigiau Kėdainių valst. gimn.,
vasaros metu baigiau mokyt,
Savininkė ANELt ŠLEKfENt
kursus ir kaip mokyklos vedė-

Kultūros ir knygų pasauly
Sausio 25 d. suėjo 65 metai
Petrui Šalčiui, jau Lietuvoj pri
pažintam “Lietuvos Kooperaci
jos tėvu”. Paprašius daugiau ži
nių apie jo gyvenimą ir darbus,
ekonomistas ir publicistas Jonas
Vilkaitis atrašė: “Sunkiai išpil
domas prašymas. Šalčius buvo
taip įstrigęs į Lietuvos ūkinį ko
operatinį gyvenimą, kad būtų
maža vienos knygos visa ten su
dėti”. Vincas Kvieska, kitas va
dovavęs lietuvių ekonomistas,
nurodė: “Šalčius buvo apaštalas
taip vadinamos neutralios koo
peracijos, t.y. įmonių ir įstaigų
sistemos, kurioje turėtų sutilpti
savo praktiškoj veikloj visų ide
ologijų žmonės. Jis šio principo
nepalaužiamai laikėsi... Koope
racija Lietuvoj suvaidino didelį
vaidmenį... Tikrai pasakius,
kooperatininkai turėtų paruošti*
P. Šalčiaus — Kooperacijos Lie
tuvoje monografiją, net jam dar
gyvam -esant...”
Atsiklausus paties “tėvo”—at-;
sakė: “Jokio pagerbimo nelaukiu:
ir nemėgstu. Per tą savo amželį
ne maža dirbau tai, ką laikiau
savo tėvynei būtiniausia — ko
operatyvų organizavimą ir -pe
dagoginį darbą. Savo laiku šis
darbas turėjo nemažos reikšmės
lietuvių žmonių gerovei ir susi
pratimui pakelti. Dabar į aną
kooperatyvinį darbą manding
neteisingai žiūrima kaip į kapi
talizmo stiprinimą. Argi? Daug
mokslinio darbo nudirbau ir ta-,
rybiniais laikais. Trumpai ta
riant netinginiavau. Mano sva
jonė, kad nors vaikai ir anūkai
baigtų darbą, kurio man nebuvo
lemta pabaigti..

jime su jo palinkimu į kultūrinį
demokratinį darbą. Rinko tauto
dailę Lietuvių Mokslo draugijai.
Nuo 1910 m. įsijungė į lietuvių

departamento pasitraukti. Nete
Lietuvių Studentų ‘Sąjungos
kęs valstybinio reguliavimo kooperacinis judėjimas susiskaldę JAV studijų dienos įvyks vasa biavimą su Kanados lietuviais
srovėmis. Išdavoje Lietuvos ūki- rio 1-2 d.d. Detroite. Numatoma studentais.
t Kviečiame mielus kolegas at
ninkija turėjo milžiniškų nuo ši programa:
sikvėpti po egzaminu įkarščio,
stolių. Vėliau valstybė apsižiū
Šeštadienį, vasario 1 d.:
pabuvoti su draugais, paglinti
Šiuo metu Šalčius susiformavo rėjo padėtį gelbėti įsikišdama 11 vai. — registracija,
savo gyvenimo didžiąją idėją — kooperatyvų tvarkymam Šalčius
12 vai. — K. Keblio paskaita lituanistines žinias ir dalyvau
ti studijų dienose. Tad iki pasi
atsidėti lietuvių sodžiaus liau tuo metu perėjo dirbti į Lietu “Tautiškumo raikšmė mene”,
matymo Detroite.
dies — brolių lietuvių artojų vos Koperetyvų Sąjungą.
2 vai. — bendri pietūs,
LSS-gos C.Valdyba.
kultūriniam ir ekonominiam pa
(Šalčius pirmiausia sukūrė
4 vai. — Alės Rūtos Nakaikilimui. Dar mokiniu būdamas taip vadinamą Pakaunės varto tės paskaita “Lietuviškos poezi Liet. Architektūros parodą iki
lankė Marijampolės “Žagrės” tojų bendrovės sąjungą, kuri iš jos vieta pasaulinėje literatū- gruodžio 26 d. aplankė per 520.
000 žmonių. -Ji nuolat buvo pa
ūkininkų bendrovės susirinki augo į visos Lietuvos vartotojų roję”,
mus, prisižiūrėdamas į jos dar bendrovių milžinišką sąjungą,—
•6 vai.
susipažinimo vaka- minima didžiųjų dienraščių, ku
rie dėjo taip pat daug nuotrau
bus, pav. atydžiai sekdamas pir rašo Jonas Vilkaitis. — Vėliau ši ras su studentiška programa.
kų iš jos. Parodą aplankė daug
mosios lietuvių valstiečių žemės Sąjunga įsiliejo į Lietūkį. Šai
Sekmadienį,
vasario
2
d.:
augštų svečiųreilė dvasininkų bu
ūkio parodos Marijampolėje pūs buvo tos sąjungos ar tai
10 vai. — šv. Mišios šv. An kardinolu arkivyskupu prieky,
1912 m. suorganizavimą. Gimna valdybos ar tarybos pirmininku,
Sao Paulo valstybės gubernato
zistas Šalčius skaudžiai pergy •vienas pagrindinių rūpintojė tano bažnyčioje,
11
vai.
—
bendri
pusryčiai,
riaus atstovas, daug politikų,
veno to meto lietuvių politikie lių... Jis visuomet buvo išren
12
vai.
—
dr.
A.
Damušio
pa

laikraštininkų, menininkų ir ki7
rių “atžagareivių” ir “pirmeivių” kamas, kartu su kitais, atstovau
skaita
“
Lietuvos
universitetas
”
,
tų kultūrininkų, o taip pat ne
rungtynes -paveržti kooperatinio, ti Lietuvos kooperaciją tarptau
1
vai
—
studijų
dienų
užda

mažai užsienio turistų,
*- * .
judėjimo vadovybę, kuom nau tinėse konferencijose, kuriose rymas.
Dr. A. Šešplaųkio “Lietuvių
dojosi lenkai dvarininkai.
dalyvaudavo 60 valstybių koo
peratininkai. Šalčius jose visad ; Visa programa vyks Western kalbos praktinės gramatikos’’^
Baigęs gimnaziją, pasirinko būdavo išrenkamas į Tarptauti YMC A patalpose, 1601 Clark St.,‘ išleistos prieš 4 metus laida yrą
studijas, kurios įgalintų užsi nę Kooperacijos Tarybą. Jis daž Detroit 9, Mich. Neturintieji’ išsibaigusi. Tačiau nuolatiniai
brėžto tikslo atsiekimą. Įstojo į nai bendradarbiavo užsienio ^nakvynių, prašomi kreiptis į pasiteiravimai liudija, kad ant
Maskvos teisių lakui tetą, kur kooperatyvinėj spaudoj—anglų, Detroito skyriaus sekretorę col. ros laidos aktualume nųoląt di
plačiai buvo dėstomi ekonomi sų kalbomis. Visas Lietuvos ko- Aldoną Rastenytę, 13711 Halley, dėja. Kadangi jos atspausdini
kos dalykai, jų tarpe ir koopera operąyvtinis judėjimas buvo P. Detroit 23, Mich. Būtų gera, jei mas PEB Vokietijos Krašto Val
cija. Jos dėstytoju buvo įžymu Šalčiaus pastangomis apvaini .‘skyrių valdybos praneštų Det dybai šiuo metu avansavimo
sis kooperatininkas profesorius kuotas Lietuvos Kooperacijos roito skyriui, kiek asmenų iš jų prasme yra labai sunkus, reikėtų
V. Totomianco, kurio seminaro Tarybos, kuriai jis veik visą lai 'vietovės numato dalyvauti stu-' sudaryti tokį šios knygos pagei
'dijų dienose.
daujančiųjų skaičių, kad antros
uoliausiu lankytoju tapo Šalčius. ką vadovavo”).
Kai S-gos suvažiavime svars laidos pareikalavimas atrodytų
Jo seminarinis darbas “Apie
Po 1928 m. P. Šalčiaus koopetome
įvairius organizacinius rei pilnai užtikrintas. Todėl PLB
Lietuvos kooperaciją” susilaukė ratyvinis darbas ribojosi teori
1916 m. entuziastiško prof. Toto niu propagandiniu darbu reda kalus, tai studijų dienas pašven- Vokietijos Kr. Valdyba maloniai
mianco pritarimo ir buvo 'at guojant jo 1919 metais įsteigtą Čiame daugiau mažiau akademi prašo'visų tautiečių pranešti sa
spausdintas Maskvos Universite žurnalą “Talka”, dalyvaujant nėms problemoms nagrinėti. Šių vo pageidavimą iki vasario 1 d.
to Teisių Fakulteto rinktiniuose kooperatyvinių sąjungų valdybų jnetų studijinės temos “Lietu Tik tada, 'susidarius pilnesniam
seminariniuose darbuose. Prieš posėdžiuose ir atstovaujant Lie viškos kultūros pasireiškimo for vaizdui, galima bus apsispręsti,
rnos” šviesoje ir ruošiamos šios ar laidos pakartojimas yra įmai
baigdamas Maskvos universite tuvos kooperaciją užsieny.
nomas. Vdk. Kr. V-bps adresas:
tą dar išklausė specialų augšto(“Kada šalčius, — papildo Studijų dienos.
;
Tikimės,
kad
jose
dalyvaus
ir
(17a) Weiriheim/Bgrgstr. "Poštsios kooperacijos kursą prie Kvieska, —-atsidėjo profesoriaus
,
prof. Šeniavskio vardo universi darbui, jis pasiliko Lietuvos Ko mūsų kolegos kanadiečiai. Tai’’ fach 233, W. Germany.
teto. Čia dėstė įžymieji to laiko operacijoj kaip teoretikas ir au-:
Rusijos ekonomistai prof. Tuhan toritetas praktiškais reikalais
- Baranavski, Železnov, Manui uoliai dalyvaudamas visose Var
lov, Čagnov ir kiti. Būdamas stu totojų Bendrovių Sąjungos, Ko
dentu aktingai dalyvavo lietuvių operacijos Banko, Lietūkio, Pie
studentų Maskvoje judėjime.
nocentro, Lino valdybų ir tarybų
5 ROBERT STREET, TORONTO
(“Šalčius buvo vienas veikles posėdžiuose”).
/prie Spadinc-CoUege/
nių Maskvos lietuvių studentų
Sav.
VL TARVYDAS
1922 m. rudenį P. Šalčius bu
draugijos narių, — rašo Vaclo vo pakviestas į Lietuvos univervas Sidzikauskas. — Jis dažnai -šitetą Teisių Fakultetą skaityti MAŠINŲ PATIKRINIMAI — šVeičavimb darbai — įvairūs į
” mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.
skaitydavo studentams kolegoms politinę ekonomiją, o įkūrus
paskaitas. Jis prisidėjo prie De Ekononrinį Fakultetą, ir koope
stabdžių Įdėjimas tik $18^00
mokratinės Tautos Laisvės San raciją. Taip tęsėsi iki 1940 m.
taros įsteigimo 1917 m., kuri lei ■vidurio. Tų metų pradžioj Uni
GARANTUOTAS DARBAS.
do laikraštį “Santara”, -šalčius versiteto Senato -buvo išrinktas:
LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
berods buvo to laikraščio vienas Vilniaus universiteto prorekto
redaktorių... Jam padėjau iš rių. Kraštą okupavus svetimai
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058.
DARBE: WA. 1-9541 :
sprukti iš Maskvos Lietuvon, už valstybei buvo pašalintas iš pro
tai turėjau nemalonumų su Vin rektoriaus ir profesoriaus parei-;
gų, paliekant kooperacijos lek
cu Kapsuku - Misevičium).
International Correspondence Schools j
1918 m. Šalčius' išlaikė valst. torium valandiniam darbui. 1941:
Canadian Limited
*
egzaminus, atliko tolimoj Rusi m. birželio 28 d., kaip liudija vė
joj praktiką ir grįžo Lietuvon liau rasti dokumentai, kartu su
Atstovas: A. J. VANIER
tvirtai pasiryžęs visomis jėgo prof. A Janulaičiu ir kitais bei
mis organizuoti kooperacjią. Ta jų šeimomis turėjo būti depor 147 Midland Avė., Toronto 13,
Telefonas AM. 1-4391;
čiau vokiečių okupacijos ir be tuotas Sibiran. 1944 m. buvo pa
jėgės Lietuvos Tarybos sąlygo kviestas skaityti Ekonomikos
MOKYKIS KOL NEVĖLU!
mis praktiškai nedaug ką buvo Fakultete įvairias disciplinas,
galima nuveikti. Bepaliko spau nuo 1946 m. tapo Ekonomikos
da ir kooperacijos propagavimas Instituto prie Mokslų Akademi VERSLAI BEI AMATAI: radijas ir televizija, statyba, planavi-į
paruošiant atitinkamą literatū jos vyresniuoju moksliniu bend mas, mechanika, elektrotechnika, sąskaityba, knygvedyba,prekyba, high school programa ir 1d.
rą. Tą darbą Šalčius dirbo iki radarbiu. Šiose pareigose išbu
1919 m. pradžios, kada prie pre vo iki 1950 m., kada berijininkų
kybos ir pramonės ministerijos siautėjimo išdavoj, “Tiesos” ap
buvo sudarytas kooperacijos de kaltintas skleidžiąs “buržuazinę
partamentas. Šalčiaus vadovybė-' nacionalistinę ideologiją”, buvo
j e šis departamentas skatino ko išmestas gatvėn be teisės dirbti
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neo iškabų valymas, s
operatyvų steigimąsi, padėjo jų: bet kokį darbą. 1956 m. betgi bu
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas. <
organizavimui, laikė instrukto vo sugrąžintas akademijon su
rius, derino kooperatyvų judėji visomis profesoriaus teisėmis. 31A HERMAN AVE.
Telefonas LE. 4-2104;
mą. Petrui Šalčiui teko sukurti Kiek atsipūsdamas nuo sunkių
■
- • ’
i
■■ m
‘runil inm-■ ■■i.lįnmW
pirmąsias kooperatyvų sąjungas ligų, baigia sutvarkyti kapitali - II ■ i n. ■■■■»«■■ ŽI.H i
nį veikalą “Lietuvos ūkio isto
•ir Koperacijos Banką.
j
(Pagrindinis vienetas yra ko rija” iki 1917 m.
,■ Vienybėje — galybė!
operatyvas — tai įmonė, kurios 1919 m. buvo vedęs Viktutę
nariai vykdo savo specifines Garbačiauskaitę, kuriai mirus Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve į
operacijas, — apibūdina laiške' vedė Antaniną Gustaitytę, peda
V. Kvieska.—Tai pirmojo laips gogę ir rašytoją. Iš šios santuo
nio kooperatyvas. Antras laips-. kos gimė Giedrė, gydytoja, Al INDĖLIAI APDRAUSTI.
AUGŠTOS PALŪKANOS.
nis—kooperatyvų sąjunga. Ide gimantas, laikraštininkas -ir as
Darbo “valandos:
w
ologiniams klausimams spręsti tuoni anūkai, 6 berniukai ir dvi
ir koperacijos idėjai puoselėti mergaitės.
A. • Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-^9 vai. vakare. Ketvirtadieniais
Lietuvoj buvo Kooperatyvų Ta
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.
ryba, neekonominė institucija... Redakcijai prisiųsta
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St TV.
Į Koperacijos Banko steigėjo
Toronto,
Ont
Telefonas LE. 2-8723
Simas Miglinas, Pavergtoji
vardą pretenzijas turi Zakarevi
čius. Gal tiksliau sakyti Šalčius Lietuva. Išleido Tremtis. Mem
buvo visų Sąjungų (ir K. Ban mingen, 150 psl. Kieti kalenkoVyrų ir moterų rūbų siuvėjas
ko) vienas steigėjų).
< ro viršeliai. Kaina nepažymėta.
A. BERESNEVIČIUS
,
" Platus kooperacijos judėjimo Dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM,
Visiems
sezonams
pasirinkimas
naujausių
modemiškų
angliškų
medžiagų
kos
plitimas nepatiko tų laikų poli The Introduction of 'Christiani
tiumams ir paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
tiškai įtakingiems kapitalistams ty into Lithuania, 8 psl. (Re
kainos.
biznieriams. Nuo 1920 m. koope printed from “Lituanus”, Lithu deliai. Žemiausios
1299
DUNDAS
ST. W. - TORONTO, ONT.
racijos departamento darbas anian Collegiate Quarterly, De
Tarp Dovercourt Rd. ir Lfegar.
buvo apribotas, šalčiui teko iš cember, 1957, No. 4(13).

Wally’s Garage ji

l

Petras Šalčius gimė 1893.1. 25,
■Čiudiškiuose ,paprienėj, valstie
čio Juozo ir Pranės Kavaliaus
kaitės iš Ingavangio šeimoj.
Kaip tėviškėj rasti daiktai ir do
kumentai rodė, vienas iš prose
nelių dalyvavo kaip Napoleono
armijos karininkas žygyje į ry
tus, kitas apie tą patį laiką buvo
vienuolyno oficiolas. Sekdamas
brolio Mato — keliauninko ir
žurnalisto pėdomis Petras kartu
su dvyniu broliu Povilu metėsi
paskui jį mokslam Pradžios 1902
m. Šilavote, toliau Marijampo
lėje, kur įstojęs 1904 m. baigė
gimnaziją po 9 metų. Kartu su
visais gimnazistais karštai per
gyveno 1905 revoliucijos metus,
spaudos laisvės atgavimą. Akty
viai dalyvavo nelegaliam lietu
vių moksleivių aušrininkų judėlas Lietuvoje karo metu išdir
bau 3 metus. Weidene, Vak. Vokeitijoje suorganizavau mokyk
lą ir išdirbau kaip vedėjas du
metus.
— Ar teko dirbti Kanados
bendrajam švietimo darbe?
— Kultūros Fonde švietimo
skyriuje dirbau apie penketą
metų, kartais eidamas skyriaus
vedėjo pareigas. Aktingai esu
prisidėjęs prie mokinių dieno
raščio bei Lietuvos albumo kon
kurso, bei iškilmingų 'Mokyto
jų Dienų meno programos išpil
dymo.
— J kur išvykstate?
— Jau gavau popierius ir su
šeima vasario mėn. išvykstame
į Čikagą, kur turime artimų gi
miniu.
Iz. Matusevičiūtė

DĖMESIO!

Galite pridėti į vieną iš tų siuntinių pasirinkdamas iš musų kainoraščių iri
daugiau norimų prekių iki pilno 22 svarų svorio, arba sudaryti 12 galimų siųsti
atskiru vardu daiktų. Jokių papildomų mokesčių UŽ siuntinį nereikės mokėti, bet
tik už prekes su muitu.
Parodykite šį musų pasiūlymą savo draugams ir pažįstamiems. Leiskite ir
jiems pasinaudoti mūsų patarnavimu!.

BROWNEJONES LIETUVIŲ SKYRIUS savo klijentų ir visų Įeitų
lietuvių dėmesiui skelbia gerą žinią. NUO SAUSIO 15 d. iki VA
SARIO 15 d. laikotarpiui duoda papiginta “sale” kaina standartinį
siuntinį į Lietuvą moterims ir vyrams.

Jei norėtumėte tokį pat siuntinėlį užsisakyti vienoje iš 3-jų firmų, kurios ir
siunčia siuntinius, jums kainuotų:
Moteriškas
Vyriškas
1. $56.60
$50.10
2. $51.30
$47.00
3. $53.50
$50.35

MOTERĮ Ml Svoris 8 tbs. Konodoje $42.00
yds. stiprios medžiagos eilutei tinkančios įvairiomis progomis,
yds. medvilninės medžiagos suknelei, jvoirių raštų ir spalvų,
vilnonė geros rūšies skarelė (vieton jos galima pasirinkti 41/2 yds. rayon me
džiagos suknelei įvairių spalvų),
poros royon moteriškų kojinių,
pora vasarinių apatinių labai gražaus išdirbimo,
vilnonis Šalikas,
' w* * w
poro žemais kulnimis batų, stipraus darbo. Juodi ar rudi, odiniais, geros
odos padais. Tinko šventai dienai.

Be to, mes siūlome jums dor dougiou. Kiekvienas lietuvis, kuris užsakys
savo artimiesiems siuntinį (ar vieną iš tų čia paduodamų ar kitokį, tik ne maisto
siuntinį) per minimą laikotarpį nuo sausio 15 iki vasario 15 d., dalyvaus

,

3

1
3
1
1
1

3!4
3
1
1
2 Vi
1

V Y R A M S: Svom 714 tbs. Kanadoje $42:00
yds. stiprios medžiagos eilutei. Tinko ir šventai dienai,
yds. geros jvoirių spalvų poplin baltiniams medžiagos,
švarkelis su dviem kišenėm, užtraukiamos "zip°,
poro vilnonių kojinių,
yds. stiprios medžiagos kelnėms "corduroy",
vilnonis šalikas.

turtingoje loterijoje,
kurios dovanų traukimas įvyks vasario 23 d. firmos raštinėje, žemiau nurodytu
adresu.

Loterija turės šių vertingų dalykų:
itališko išdirbimo lovatieses, kurios rinkoje parduodamos po sv. sterl. 10.10.00
europietinio dydžio pūkinius patalus, lobai gražaus išdirbimo po
4.10.0
šveicarišką vyr. ronkinj 17 akmenų laikrodį, su muitu parduodamos 12.10.0
šveicarišką mot. ronkinj 17 akmenų laikrodį, su muitu parduodamos 13.SX)
vyr. trumpikės, medžiagos ir kaHinlu pamušalu, diržu, kišenėmis,
"zip" užsegamos, po
1.17.0
3!4 yds. medž. vyr. eilutei, 100% vilnonė, tomsioi mėlynos spalvos su muitu S.8.0
314 yds. tokios pat medžiagos rudos spalvos
8.8.0

2
2
1
1
2

t9

LEO SIGN SERVICE

3 yds. medž. moteriškai eilutei, tamsiai mėlynos spalvos, kaino su muitu
3 yds. medž. moteriškai eilutei pilkos spalvos
6 gabalai po 1 % yd. vilnonės medžiagos moteriškiems sijonams,
kaina su muitu
6 vilnoniai moteriški sijonai, "zip" susegami, kainabe muito už 1
3 moteriški megztiniai grynos vilnos
3 moteriškos "Jersey" bliuzės be muito po
1 vyriškos Tweed švarkas, rudos, kaino be muito
1 mergaitei vasarinis apsiaustas, 8-10 m., be muito

7.17.0
7.17.0

2.12.0
2.0.0
1.1S.0
1.10.0
3.15.0
4.0.0

Viso 32 vertingi laimėjimai. Kiekvienas, kuris laimės kurią nors minimų do
vanų, mokės ’tik muitą už jos persiuntimą. Muitas imamas bus nuo čia paduotų
kainų. Dovanos bus įdedamos į sekantį jūsų siuntinį jūsų artimiesiems į Lietuvą
ar kurią nors kitą vietą Rusijoje. Dovanų negalima atsiimti čia, nes tos visos
prekės yra be "purches tax".

Galinčius atvykti Traukimo dieną pas mus maloniai kviečiame visus traukime
dalyvauti. Laimėtojų pavardės bus skelbiamos spaudoje. Taipogi kiekvienom lai
mėtojui bus pasiųstos atskiras laiškas, pranešantis jom apie jo laimėjimą.
Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Taipogi duokite mūsų firmos adre
są kiekvienom lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinėlius į Lietuvą savo artimiesiems.
Mūsų firma duoda tos pat rūšies ar net geresnes prekes už daug žemesnę kalną.

Visais reikalais (ar tai butų asmeniškas, ar koks nors kitoks, vengiant rašyti
į Lietuvą, parašykite mums), mes jums padėsime.

Rašykite šiuo adresu:

BROWNEJONES- LIETUVIŲ SKYRIUS*
1, Norfolk Place.
London. W. 2. England.

Mann & Martel *■REALTORS
1199 BLOOR ST. W.
TEL. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose.
Dioor - i/urrenn
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis

Bloor * Brunswick
$10.000 įmokėti, mūrinis 4 butų (viso

nomas su vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, alyva apšildomas.

17 kambarių) namas su 2 garažais,
vanden. alyva apšildomas. Viena sko
la balansui. Pilna kaina tik $30.000.

Warren Park
$3.500 įmokėti, 2 metų senumo pu

siau atskiras mūrinis namas su pri
vačiu įvažiavimu, alyva apšildomas,
moderniška virtuvė, geras morgičius.
St. Clair -Christie
4.000 įmokėti, 6 kambariu atskiros

mūrinis namas su garažu, alyva apšil
domas, 2 moderniškos virtuvės.
Bloor - Jane
$4.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras

mūrinis namas su garažu, alyva apšil
domas, 2 modemiškos virtuvės, arti
Bloor.
Dufferin - Rogers
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras

mūrinis namas su garažu, vandeniu
alyva šildomas. Viena skola balansui.
Arti apsipirkimo ir susisiekimo.

Case Loma
$10.000 įmokėti, 15 kambarių gra

žaus mūro tripleksas su galimybe
įrengti rūsyje dar vienų butą. Vande
niu apšildomas, dvigubas mūrinis ga
ražas ir privatus įvažiavimas. Viena
skola balansui.
Oakwood - St. Clair
$12.000 įmokėti, 2 metų senumo tri

pleksas (14 kambarių), vandeniu aly
va šildomas, vieta 2 garažams.
Bloor - High Pork
17 kambarių atskiras mūrinis namas

su dvigubu garažu. Vandeniu apšil
domas, 4 virtuvės, 4 vonios. Geros pa
jamos. Pilna kaina $33.500.
St. Clair • Spodina
18 kambarių mūrinis namas su vieta

2 garažams, 4 yonios, vandeniu alyva
šildomas. Geram nuomavimui rajo
ne. Prašoma kaina $45.000.

Sherbourne - Carlton
$8.000 įmokėti, 15 komborių mūri

Bathurst - St. Clair
16 kambarių mūrą namas su privačiu

nis namas su vieta garažui, vandeniu
alyva šildomas, 3 vonios, 13 kamba
rių baldai, $450 nuomos mėnesiui ir
2 kambariai savininkui. Pilna kaina
$26.500.

įvažiavimu, vandeniu alyva apšildo
mas (vasarai vėdinimo sistema), 4 vir
tuvės, 5 vonios. Daugumoje kilimais
dengtos grindys. Labai patogus nuo
mavimui. Pilna kaina $44.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

TEL. DARBO LE. 4-8481

- -

NAMŲ LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio,
tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gau
name kas dieną daug naujų nuosavybių.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVEČIUS
High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W.
Tel. LE. 3-2220
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Western Textiles
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
KAINA PASIRINKIMAS.
ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W.,

TEL. LE. 2-9621

TORONTO,

SPORTAS
VIII-jų Sportinių Žaidynių
pirmasis ratas
(Iš FASK-to pranešimo Nr. 18)
Papildydami anksčiau spaudo
je skelbtą mūsų Pranešimą Nr.
15, VIH-jų Š. Amerikos Sporti
nių Žaidynių I-jo rato reikalu,
skelbiame:
VIII-jų š. Am. Liet. Sportinių
Žaidynių I-jį ratą rengia Š. Am.
Liet. FASK-tas talkininkaujant
Clevelando LSK Žaibui, balan
džio 12-13 d.d. Clevelande.
Programa: krepšinis, tinklinis,
stalo tenisas, šachmatai.
Jaunių krepšinyje ir mergaičių
tinklinyje gimimo datos riba yra
1939 m. sausio 1 d., jaunių ir
mergaičių stalo tenise — 1940 m.
sausio 1 d., jaunučių krepšinyje
,— 1942 m. sausio 1 d.
Dalyvių skaičius paskirose ša
kose yra apribojamas: vyrų krep
šinyje ir vyrų bei motreų ko
mandiniame stalo tenise — po 8
komandas; jaunių ir moterų
krepšinyje bei vyrų ir moterų
tinklinyje—po 6 komandas; jau
nučių krepšinyje ir mergaičių
tinklinyje — po 4 komandas. In
dividualinėse stalo teniso varžy
bose- dalyvių skaičius neapribo
jamas. ASK-tąs nustato dalyvių
kontingentą kiekvienai sporto
apygardai.
Dalyvių registracija atliekama
užpildant atatinkamus registra
cijos lapus, kurie kartu su pri
deramu starto mokesčiu iki kovo
29 d. turi būti pasiųsti FASK-tui
šiuo adresu: A. Bielskus, 12700
Speedway - Overlook St., East
Cleveland 12, Ohio.
Klubams nepriklausą sporti
ninkai visais žaidynių reikalais
kreipiasi tiesiai į FASK-tą arba
savo sporto apygardą.
Žaidynių nuostatus galima
įsigyti FASK-te prisiunčiant 24
et. pašto ženklų. Tinka ir Kana
dos ženklai.
VIII-jų Žaidynių II-jį ratą
vykdo FASK-to Rytų Sporto
Apygarda liepos 4-6 d.d. Niujor
ke.
FASK-tas.
FASK-to PRANEŠIMAS Nr 19
JAV-bių Sporto Mėgėjų Są
junga — AAU (Amateur Athle
tic Union), savo metinėje kon
vencijoje lapkričio 28-30 d.d.,
priėmė FASK-tą pilnateisiu na
riu (Allied Member) nuo 1958
m. sausio 1 dienos.
FASK-tas savo priėmimo į
AAU bylą užvedė 1956 m. vasa
rą per Lake Erie AAU distrikto
vadovybę, tik reikėjo išlaukti
vienus metus bandomojo laiko.
FASK-tas yra įgaliotas pa
skirti vieną savo atstovą į vy
riausią JAV-bių AAU vykdomą
ją tarybą ir 6 atstovus į metinę
AAU konvenciją. Tuo būdu FA
SK-tas tapo pilnateisė mėgėjų
sporto organizacija. Taipogi ofi
cialiomis pripažįstamos ir FAS
K-to kompetencijoje rengiamos
sportinės varžybos.

J. Bukšaitis ir L. Kriščiūnas.

Pasikeitimai FASK-te. Nuo
1958 m. sausio 15 d. FASK-to
kandidatas Vytautas Raulinaitis
įėjo į FASK-tą nariu vietpn dėl
studijų iš Clevelando iššikėlusio ir iš FASK-to pasitraukusio
Vytauto Valaičio.
Dabartinė FASK-to sudėtis
yra: dr. Algirdas Nasvytis —
pirmininkas, Rytas Babickas —
vicepirm., Algirdas Bielskus —
sekretorius, Mečys Aukštuolis
— iždininkas ir Vytautas Rauli
naitis — narys.
Rytas Babickas, Clevelando
LSK Žaibo narys, 16908 Endora
Rd., East Cleveland 12, Ohio,
yra paskirtas Š. Amerikos lie
tuvių tinklinio vadovu. Jam pa
vesta šios sporto šakos komite
tą sudaryti bėi paruošti veiklos
planą.
Metinė sportininkų registraci
ja. Visi sporto klubai ir pavie
niai sportininkai yra įspėjami
neatidėliojant atlikti Š. Ameri
kos lietuvių sportininkų 1958 m.
registracijos prievolę, kadangi
registracijos neįvykdę sporto
klubai ar pavieniai sportininkai
nebus leidžiami dalyvauti jokio
se oficialiose lietuvių sportinė
se varžybose.
Klubams priklausą sportinin
kai registruojasi savo klubuose
nustatyta tvarka. Klubams ne
priklausą pavieniai sportininkai
registruojasi tiesiai, ar per arti
miausią sporto klubą, atitinka
moje apygardoje, arba, eventua
liai, FAŠK-te.
Sporto apygardų adresai: Ry
tų Sporto Apygarda: c/o A.Vakselis, 85-09, 88th St., Woodha
ven 21, NY. Vid Vakarų Sporto
Apygarda, c/o P. Petrutis, 915
Moy Ave., Windsor, Ont. Kana
dos Sporto Apygarda,c/o J.Gustainis, 262 Garden Ave., Toron
to 3, Ont.
FASK-tas.

AUŠROS ŽINIOS
B-C lygos rungtynėse praėju
sį sekmadienį Aušra nugalėjo
Mustangs rezultatu 71:65. Žaidė:
Vaičiulis 17, Buntinas 17, Lau
rinavičius 13, Kulys 6, Turok 14,
Grigaitis, Venckus 4, Strimaitis.
Paskutinės antrojo rato rung
tynės šį antradienį 9.30 vai. vak.
Aušra I ir II-jį ratą baigia be
pralaimėjimų ir pusfinale susi
tiks su latviais, kurie baigs IV
vietoj e.Pusfinaliai prasidės va
sario 16 d.
CYO lygoje Aušra jun. pralo
šė I-se finalinėse rungtynėse
prieš OL of ' Sorrows. Aušra s.
pirmąsias pusfinalines rungty
nes, neatvykus laiku Et. Ceci
lias komandai, laimėjo be žaidy
nių. Sekančios rungtynės šį ant
radienį.
Church lygoje Aušra m. lai
mėjo prieš Knox rezultatu 56:14.
Žaidė: K. Batura 12, O. Kaizeris
7, A. Laurinavičius 2, G. Beres
nevičius 79, S. Masionis 2, J. Kanapka 10. R. Grigas, R. Karka 4,

Mes skoliname įmokėjimui pinigus,
duodame ir perkame morgičius!

Dėmesio! I
PARDUODAMAS PALIKIMAS — 50 akrų farma su trobesiais,
netoli Toronto. Tekantis upelio vanduo. Kaina $17.500.
Teirautis:

B. SERGAUTIS Real Estate
817 Bloor St. W.
Telef. LE. 4-2426

Niekur kitur

Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis
firmomis -ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru rr sąžiningu patar
navimų ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis.
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. M4JKKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

-- - Telef. LE. 4-8459Jums patarnaus:

1077 Bloor St W.
P. BUDREIKA
Namu tel. WA. 1-7672

F. JONYNAS
Namu tel. EM. 4-9641
ir EM. 6-0091

.

A. BLIUDŽIUS
Namų tel. RO. 7-1948
V. MORKIS

Baby Point Paint & Wallpaper
įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.
Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2“493L

527 Bloor St. W.

Telef. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę,
kreipkitės Į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.
Brock - Dundos

Pearson - Sunnyside

$1.800 Įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, naujas šildymas, 2 virtu
vės, garažas, geros išsimokėjimo są
lygos.

$5.400 jmokėti, 7 kamb. atskiras
mūrinis namas, mod. virtuvė, kvadra
tinis planas, namas be skolų.

Parkdole

$6.000 jmokėti, 8 komb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis plonas, 2
mod. virtuvės, naujos šildymas, ga
ražas.

$2.000 Įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, mod. virtuvė, vandeniu alyva
šildomas, geras nuomvamiui.

High Park - Annette

Windermere - Bloor

Runnymede - Bloor

$2.500 įmokėti. 6 kamb. mūrinis
namas, mod. virtuvė, kietmedžio
grindys, garažas, narnos be skolų.

$7.000 įmokėti. 7 kamb. atskras
mūrinis namas, kvadratinis plonos, 2
virtuvės, alyva šildomas, garažas,
gražus didelis kiemas.

Jane • Annette

Indian Rd. - Bloor

$3.000 įmokėti,, 6 kamb. mūrinis
nomas, mod. virtuve, alyva šildomas,
privatus Įvažiavimas, lengvos ir ilgos
išsimokėjimo sąlygos.

$7.000 įmokėti, 10 komb. atskiras
mūrinis nomas, kvadratinis planas, 2
mod. vir., 3 vonios, 10 metų skola.

Annette - High Park

$3.700 Įmokėti, 7 komb. mūrinis
narnos, 2 virtuvės, olyvo šildomas,
vieta garažui.
Quebec • Bloor

$5.000 įmokėti. 8 komb. per du
ougštus, atskiros mūrinis namas, 2
mod. virtuves, vandeniu alyva Šildo
mos, mod. vonia, garažas.

P.

Constance - Hihg Park

$7.500 jmokėti, 11 kamb. atskiras
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios,
vandeniu alyva šildomas, garažas, 10
metų skola.
Dufferin - St. Clair

$8.000 įmokėti, 11 komb. atskiras
mūrinis namas, kvadratinis plonas, 2
virtuvės, vandeniu alyva šildomas.
Garažas, lengvos išsimokėjimo sąly
gos, labai geras nuomavimui.

KERBERIS

TEL DARBO LE. 2-4404

- - -

NAMŲ LE. 5-1584

Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. /prie Annette/

Žemiau išvardintų kompanijų vardu
noriu pranešti visiems turintiems reikalų su draudimo kompa
nijomis, kad mūsų agentūra atstovauja minimas kompanijas
Ontario Provincijoje ir kai kurias kompanijas Kanados Terito
rijoje visose draudimo klasėse: judomo ir nejudomo turto, au
tomobilių, garantijų, bondų, apiplėšimo, vagysčių bei įsilauži
mo, liability, transporto, stiklo, susisiekimo ir pan.

Taip pat vienkartinius draudimus bei bond garantijas mes
tvarkome su bet kuria kompanija turinčia leidimą operuoti
draudimą Ontario Provincijoje.
Canadian Fire Insurance Co.
Canada Security Assurance Co.
Eagle Fire Ins. Co.
Norwich Union Ins. Co.
Canadian Indemnity Ins. Co.
Halifax Ins. Co.
Ontario Casualty Ins. Co.
Providence Washington Ins. Co.
Unity Fire A General Ins. Co.
Provincial Ins. Co.
Cornhill Ins. Co.
Monument Ins. Co.

Union Fire & General Ins .Co.
Indemnity Ins. Co. of North America
Philadelphia Fire & Marine Ins. Co.
Central Mutual Ins. Co.
Reliance Ins. Co.
Fire Ass'n of Philadelphia
Security Ins. Co.
Employers Liability Ass. Co?,'*«’'
Guardian Ins. Co.
\ O )
Guardian Assurance Co.
/
Ins. Co. of. North America

Mūsų agentūra atstovaujama

“Duda General Insurance” vardu ir privati raštinė yra

42 Evelyn Ave., telefonas RO. 9-4612.
Su pagarba

AL. DŪDA.

Ontario leituvių lygoj Aušra
j. nugalėjo Hamiltono Kovą re
zultatu 87:41. Aušros komandoj
žaiė: R. Juodikis 22, R. Juozai
tis 27, R. Strimaitis 14, A. Beres
nevičius 2, V. Ųbeika 1, V. But
kevičius 10, R. Gudas 11. Kovo
komandoj: Bieliūnas 10, Trumpickas 4, Stanaitis 12, Giedraitis
6, Kvedaras ir Žilionis 9.
Šį šeštadienį-sekmadienį Auš
ros klubo atstovai išvyksta į Rochesterį sykiu ir Aušros vyrų
komanda.
VYČIO ŽINIOS
Vytiečių Dienų šių metų pir
masis (9) numeris pasirodė pa
sipuošęs nauju antgalviu.
Žiemos sekcijos pirmieji ban
dymai organizuoti slidinėjimo
varžybas praėjo su dideliu susi
domėjimu. Praėjusį sekmadienį
Collingwoode pirmuosius ban
dymus atliko gražus būrys slidi
ninkų, keletas atvykusiu.net iš
Detroito. Daugelis jau turi ne
blogą techniką, tačiau išskirti
nais reiktų laikyti K. Ališauską
ir Stripinį' Varžybos bus orga
nizuojamos dažniau.
Tinklinio pirmenybėse vytiečiai nugalėjo Sokol 2:1. Žaidė:
Atkočiūnas, Baliūnai, Balsys,
Balnius, Žukas.
CYO pusfinaliuose mergaitės,
pralaimėjusios antrąsias rungty
nes prieš OL of Sorrows 21:12,
šių metų pirmenybes užbaigė.
Žaidė Ed. Kromaitė 8, EI. Kromaitė 4, Pacevičiūtė, Kilotaitytė, Kinčiūtė, Lorencaitė. Mote
rys pralaimėjo pirmąsias pusfi
nalio rungtynes prieš St. Brigids 52:43. Žaidė: Kriaučiūnaitė 16, Dargytė 11, Kasperavičiūtė 4. Urbonaitė 2, O. Žėkaitė 10,
E. Žėkaitė, Rutkauskaitė. Se
kančios rungtynės ši sekmadie
nį 3.30 vai. Loretto Coll.
Church lygos pirmenybėse
pralaimėta 2 taškais 51:49 prieš
Simpson ir laimėta prieš All Na
tions 51:23. Žaidė: Vilkas, Preikšaitis 30, Gaižutis 2, Stirbys, Supronas 2, Balsys 11, Baliūnas 6,
Spurgaitis. Sekančios rungtynės
sausio 31 d. 7.30 vai. vak. A.
Muir Coli, prieš Aušrą.
A.S.

WELLAND, Ont.
Po didelės audros, visuomet
būna didelė tyla. Tas pats atsi
tiko Niagara pusiasalyje. Pra
eitais metais ,baigiantis vasarai,
Niagara Falls sukėlė be galo di
delį triukšmą su V-ja Kanados
Lietuvių Diena, apie kurią rašė
ne tik lietuviškoji spauda, bet
ir Niagara pusiasalyje išeiną
anglų kalba dienraščiai. Labai
ilgai St. Catharines, Niagara
Falls ir Welland lietuviai gyve
no V Kanados Liet. Dienos įspū
džiais bei prisiminimais
Viena kita organizacija bei
klubai jau pasirodė su šokiais
ir subuvimais, bet viskas buvo
šeimyninio pobūdžio, nieko įdo
mesnio . ir triukšmingesnio, iš
skyrus Toronto chorą “Varpas”,'
kuris buvo atvykęs į St. Catha
rines. Bet Niagara pusiasalio
lietuviai nesitenkina šeimyni
nio pobūdžio pasirodymais, jie
retkarčiais sutraukia šimtus net
tūkstančius lietuvių bendram
pasilinksminimui, bendram dar
bui. Iš tokių didesnio mąsto pa
rengimų yra paminėtinos Joni
nės ir Niagara pusiasalio lietu
vių parapijos metinis piknikas
- gegužinė. Į šiuos du parengi
mus suvažiuoja ne ,tik iš Niaga
ra pusiasalio, bet ir tolimesnių
kolonijų kaip Kanadoje taip ir
JAV.
Kad nereikėtų taip ilgai lauk
ti, Welland’e rengiama vasario
15 d., 162 Hagar Str., Slovakų
salėje, Užgavėnių balius - šokiai
į kurį atvyksta Torontas ir Ha
miltonas, pačios didžiosios On
tario provincijos kolonijos.
Welland’e, Užgavėnių baliaus
programą išpildys Toronto sce
nos ir meno mėgėjų būrelis, re
žisuojamas p. Kalūzos ir Hamil
tono tautinių šokių grupė, vado
vaujama G. Breichmanienės.
Torontas ir Hamiltonas at
vyksta į Wellandą, už ką mes
welandieciai be galo dėkingi.
Pono Kalūzos režisuojama
Toronto scenos ir meno mėgėjų
grupė suvaidins R. Spalio 2-jų
veiksmų komediją “Batai” iš
tremtinių gyvenimo, Anglijoje.
Vaidina:
Juozos Kapnys ................ J. Šulcas
Petras Adomėnas .... S. Ramanauskas
Antanas Butelis ............ A. Kolūza
Birutė Skirmantaitė - D. Kondrataitė
Ona .................................. I. Linkytė
Adelė ......................... R. Merkelytė
Jonas Dzinkaitis .... K. Kaknevičius
Morta Dzinkoitienė .... V. Merkelienė

L Mawrodin
REAL ESTATE
RO. 7-3121

2543 Dundas St. W.
High Park Blvd.

College - Rusholme Rd.

$15.000 įmokėti, 11 kambarių, at
skiros, centrinio piano, mūrinis na
mas, vandeniu alyva apšildomas, pri
vatus įvažiavimas, garažas, dvi 4 ga
balų vonios ir t.t. Reikia pamatyti,
kad įvertinti.

$17.800, 7 kambariai, kvadratinis
planas, su žaidimų kambariu rūsy,
vandeniu alyva apšildomas, 4 gabalų
moderniška vonia, bei virtuvė. Gara
žui vieta. Viena minutė kelio nuo
naujosios bažnyčios

Bloor - Jane

Bloor - Indian Rd.

$18.300, 6 kambarių atskiras mūrinis
namas, kvadratinis planas, 2 moder
nios virtuvės, garažas, prie pat Bloor.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis
namas, kvadratinis plonos, du gara
žai, pilna kaina tik $19.200.

Skambinkite prityrusiam nekilnojamo turto agentui ir Jūsų
problemos bus greitai ir sąžiningai išspręstos. Sudarome pa
skolas bei parūpiname pinigų įmokėjimui.

RO. 7-3121

RO. 7-3121

A. MIČIŪNAS

SUDBURY, Ont

WINDSOR, Ont

Organizuoja vyrų chorą. Al.
Kusinskis, savo sūnaus padeda
mas, pradėjo organizuoti vyrų
chorą, kuris galėtų pasirodyti ir
bažnyčioje ir salėse per minėji
mus. Pirmoji repeticija įvyko
aną sekmadienį tuoj po pamal
dų. Kiek sunkiau su repeticijo
mis kitomis dienomis, nes vyrai
dirba trimis pamainomis ir ne
turim nuosavos salės. SL Liaudinskas maloniai pasiūlė pasi
naudoti jo gana erdviomis patapomis.
Kun. L. Kemėšis iš Sault Ste.
Marie lankėsi Sudbury pas liet,
kolonijos kapelioną ir ta pačia
proga aplankė jau iš seniau pa
žįstamus vaišinguosius J. M.
Kriaučeliūnus.
____ _____ _
Saleziečių gimnazijos Italijo
je rėmėjais šįmet . sirašė Vikto
ras ir Emilija Petrovai, nese
niai prieš Kalėdas vedę. Emi
lija Petrovienė dar Montrealyje
gyvendama buvo pasižymėjusi
tos lietuviškos gimnazijos rėmė
ja ir knygų platintoja.
P.B. Lukoševičiai pardavė na
melius miesto pakraštyje ir įsi
gijo erdvius namus miesto cent
re, kur Bronė, jau seniai išlai
kiusi egzaminus, atidarė mote
rų grožio salioną.
J. Lumbis nusipirko namus.
Sudburiškis.

Sąmokslas prieš savuosius.
Sausio 18 d. Windsor© apyl.
valdybos pakviestas Detroito
Dramos Mėgėjų Sambūris Kro
atų salėje vaidino naująjį Vyt.
Alanto
veikalą
“Sąmokslas
prieš savuosius”. Šioje pjesėje
tikrai vaizdžiai, daugumoje ju
moro formoje parodomas šių
laikų aktualusis nutautėijmo ir
mišrių vedybų klausimas. Žiū
rovai vaidinimu ir jo turiniu
buvo tikrai patenkinti, nors ke
liamas klausimas kaikam ir ne
buvo malonus. Po vaidinimo to
je pačioje salėje buvo šokiai.
Kultūringai ir smagiai praleidę
vakarą, dalyviai skirstėsi su vil
timi, kad ir ateityje panašios
rūšies vakarų bus surengta.
Šeštadieninė mokykla šiemet
naudojasi A. Skeiverio patalpo
mis 1119 Marion Ave. Šiuo metu
mokyklą lanko 12 lietuvių vai
kų, bet tikimasi, kad šis skaičius
žymiai padidės, nes mokyklinio
amžiaus vaikų yra žymiai dau
giau. Mokytojauja Marija Dum
čienė.
Kor.
Dėkojame visiems prisidėjųsiems savo darbu prie sausio 18
dieną ruošto vakaro pasisekimo.
Valdybai talkininkavusiems J.
Jakubauskui, Z. Stygai ir J.
Kuncaičiui, taip pat “Draugo” ir
“Naujienų” korespondentams už
reklamą ir didžiausia padėka tai
Detroito Dramos Mėgėjų Sam
būriui už vaidinimą “Sąmokslas
prieš savuosius”.
ApyL v-ba.

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOE ST. W. - TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

ED. KONDRATAS
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas.

Žiemos sezonui paltai ir kostiu
mai geriausios angliškos medžia
gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
džių. Žemos kainos, naujausios
mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas St. W., Toronte
(prie Lietuvių Namų)
Telefonai:
siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643
Prityręs Admiral. T.V. Corporation technikas

taisau Radio - Televizijos aparatus
ir visų rūšių elektrinius indus, prosus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.
RO. 7-5976
V. S1MINKEVIČIUS
386 Durie St

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

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W.

-

TORONTO

-

TEL. LK 2-9547

Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius fautuvus.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir
žiemai. Krosnys “Gumey” — 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 HO. 6-1623
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Rašytojas R. Spalis ir pami
nėti asmenys, mums visiems
gerai žinomi ir pažįstami. O kas
gi nežino G. Breichmanienės ir
jos Hamiltono tautinių šokių
grupės, kurie mus žavėjo savo
tautiniais šokiais V-je Kanados PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gazburnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Lietuvių Dienoje.
Kaip matome, po tylos vėl Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
ateina audra — Welland’e ren dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.
giamas Užgavėnių balius-šokiai
Pranešu savo naująjį adresą:
j kurį kviečiame visus lietuvius
kaip artimųjų, taip ir tolimųjų
kolonijų. Linksma ir žavi mu 999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
zika, šokiai, bufetas, loterija.
ANT. JUOZAPAITIS
Rengėjai <

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS

7 PUSLMM

Dr. V. Sadauskienė

GYDYTOJA ir CHIRURGE
Moterų ir vaikų ligos, gimdymo

MEAL ESTATE
872 Bloor St W.
Telefonas LE. 1-4605
>

RuaipaMde - Annette St., 6 didelių
komfortų, otskiras mūrinis nomas,
olyv< šildomas, privatus įvažiavimas,
$5.000 įmokėti.

Clgir - Bathurst, mūrinis 2-jų bu
tų p 4 kambarius namas, 2 moder
nia virtuvės, vandeniu alyva šildo
ma, prašoma kaina $19.800.

barių, per 3 augštus, kvadratinis plo
nas, vandeniu alyva apšildomos, gara
žas. Labai geros pirkinys, reikalingos
didesnis įmokėjimos.
High Park rajone turime keletą naujų
pastatų investavimui, kaip Tripleksų
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightplęksų ir
didesnių, įvairios kainos ir įmokcjunai.

ras psichiatrą atvedamas pa
cientas. Jis nuolat moja į priekį
abiem rankom, lyg norėdamas
nuo ko atsiginti. Gydytojas jo
klausia:
— O kodėl tamsta vis taip moji
rankomis?
— Aš turiu gintis nuo dramlių?
— Betgi drambiai nuo čia bent
už kokių 4.000 mylių.
—Tai matot, kad artyn nė nei
na, — paaiškina pacientas.
Tuojau pasinaudotų proga
"Įstaigos direktorius buvo ge
roje nuotaikoje. Prakalbino jis ir
pasiuntinuką.
— Na, sakyk, Jonuk, jeigu mu
du susikeistume vietomis, jei tu
pasidarytum direktorių, o aš pa
sidaryčiau pasiuntinuku, ką tu
pirmiausia darytum?
— Pirmaiusia atleisčiau pa
siuntinuką, — atsakė berniukas.
Stropus žuvininkas
— Jonuk, ar įpylei šviežio
vandens žuvelėms?
— Bet, mamyte, dar jos to pa
ties neišgėrė...

Bradines

Apžiūrėjęs pacientę gydytojas
sako:
— Aš tuojau prirašysiu tams
tai ka noęs nuo nusišaldymo.
— Gal karakulinį paltą? — ne
drąsiai paklausia ligonė mesda
ma žvilgsnį į galę lovos stovintį
vyrą.

I* - Dunda. St./. T«L U. 5-1961.
Kabineto telefonai LE. 5-1551
Dorbo valandos /susitarus telefonu/;
pirmad., trečietd. 2-4 vai. p.p., ontrod., ketvirtad., penktad. 6-8 w. v.,
šeštad. 10-11 vai.

Dr. J. URBAITIS

Gydytojas ir Chirurgas
— Mamyte, man skauda vidu
1398 DUNDAS ST. W.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
riukus, — skundžiasi šešiametis
Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
Kaziukas.
Telef. LE. 6-9622
— Tai dėl to, kad tu nieko ne
J. GUDAS
V. VASILIAUSKAS
valgei, kad tavo viduriukai tuš Priima taip pat ausų, nosies ir
► *
gerklės ligonius.
ti. — aiškina mamytė. — Jei tu|
tu
turėtum ką viduriukuose, tau
Darbo valandos: kasdien 12-3
neskaudėtų.
vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.
Tą patį vakarą pas juos užėjo
kaimynais ir pokalbio metu nusi- •
skundė, kad jam nuo pat ryto
LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
skaudą galvą. Nugirdęs tai, Ka-,
Lietuvio advokato
ziukas prisistatė su patarimu:
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688
Įstaiga
— Tai dėl to, dėdą, kad tams
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
tos galva tuščia. Jei turėtumėt
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
ką nors galvoje, ji neskaudėtų... IVictor D. ALKSNIS
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Butas
su
ydom
ADVOKATAS - NOTARAS
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
— Man patinka naujas mūsų
Sav. V. BLOCKIS
62 RICHMOND ST. WEST
butas. Viena tik yra blogybė, Į
/kampos Boy & Richmond/
kaimynai girdi viską, ką mes
kalbame.
Room 901
— O ar negalėtumėte išklijuo
Telefonas EM. 2-2585
ti sienas storais išmušalais?
(Atkelta iš 3 psl.)
na turi stengtis jam specialiai ką pravėrė mūsų šeimai. Kuomet
— Bet tada mes negirdėtume,
moms kartu važiuoti meškerioti pagaminti. Žinau, kad ir mano susirenkame visi pas tėvus, jau ką jie kalba.
x\
ar svečiuotis. Tuomet anas pra dukteriai nepatinka pupelės su čiamės kaip Babelio bokšte, turi
dėjo draugą pajuokti. Girdi, koks ryžiais, tačiau jas verda kasdien. me vartoti tris kalbas, kad susi
tu religingas pasidarei vedęs, Sakėsi jau pripratusi. Ką darys, šnekėtume. O mano vyras, vieti
Teisininkas —
Paieškojimai
koks likai patriotas — vien mi reikia priprasti, negi virsis sau nės kalbos nemokėdamas, su kaiAdvokatas — Notaras
kuriais ir visai nesusikalbėjo.
Jokimaitis Vincas, kil. iš Luk
nėjimai ir minėjimai ir t.p. Sa atskirai?!
Pripasakojo * man daugybę Nedrįstame kviesti svetimų, at šių valse., Jurbudžių km., po ka
vaime suprantama — paskutiniai
100 Adelaide St W.
smulkmenų,
įrodinėjo svetimtau seit, savo tautiečių — nepatogų ro išvykęs į Angliją prašomas
■ryšiai nutrūko. Pone Jakštai, šis
asmuo, tarp kitko buvo neblogo čio skirtingą galvoseną ir paga jiems, nepatogu mums, o savo atsiliepti ar žinantieji apie jį pra
Room 107
šeimos narius negi išbrauksi iš nešti: Ant. Domeika, 47 Shan
išsilavinimo žmogus. Žinau ki liau užbaigė sakydamas:
non St.. Toronto 3, Ont.
— Taip, panele, tai tik kasdie savo tarpo!
tas šeimas, kur pradeda iškreipti
* Telefonas EM. 6-4132
lietuviškus žodžius, pajuokti sko ninės smulkmenos, bet tačiau
Jeigu p. Jakštui valia sakyti,
Toronto
nį, papročius. Kiti nustoja eiti kasdieninės.
kad Alanto teigimai yra fanatiš jampolės apskr., Balbieriškio v.,
bažnyčion. Pas jau labai kultū Niekas neužginčys, kad mišrioj ki, nekultūringi ir -nežmoniški, Kartų km., ieškomas motinos ir
ringus pasiskundžiama vien kal šeimoj trūksta tos natūralios šei tai man valia priminti, kad Jėzus sesers Marytės, su vyru, gyve
bos stoka.
mos šilimos, trūksta harmonijos. Kristus yra pasakęs: “Jei aš už nančių Sibire. Kreiptis: T. Žilys,
■' Nekurie kultūrininkai, visuo Yra daug minusų. Napalyginsi mirščiau tave Jeruzale, tebūnie 58 Pearson Ave., Toronto 9, Ont.
Lietuvių moterų
menininkai vedę svetimtautę-į, šeimos, kur kalbama viena kal užmiršta mano dešinioji!” Jei Tel. LE. 2-6639.
<
:
pradžioje dar pasirodo organiza ba. garbinamas vienas Dievas ir Dievas leido tautas, įvairias kal
Bronius Pošius, sūnus GabrieKIRPYKLA
cijose, lietuviškuose subuvimuo lankoma ta pati bažnyčia, skai bas bei skirtingas rases, tai, tur lio, gimęs 1922 m., Angelė Po
se, kartais tampa dar aktyvesni, tomi tie patys laikraščiai ir kny būt, jam taip patiko, tokia Jo va- sius - Šimkus, gim. 1924 m. BiDomą Hairstyling
:lyg norėdami parodyti, jog vedy gos, einama į tuos pačius paren lia! Mes privalome būti tuo, kuo jrutė Pošius, gim. 1932 m. Vy
bos jo nepakeitė. Kuriam laikui gimus ir minėjimus
kas vieną gįmėm ir kuo esam, prasižengti tautas Pošius, gim. 1938 m. ir
1618 BLOOR ST. W.
•jie tie patys, kol pagaliau prade domina, tas ir antrą, kas vienam šiems Dievo norams kaip tik yrą Vilgelmina Pošius, duktė Jono, .
(netoli Dundas)
da palaipsniui kapituliuoti. Ma ’’rangu ir miela, tas ir kitam — nenatūralu. Natūralu ir mūsų gim. 1905 m., kilę iš Zarasų ap
žas procentas iki galo pasilieka čia vra natūrali šeima!
pareiga yra laikyti visus žmones skr., Degučių valse., ieškomi iš
Telefonas LE. 3-2904
“tie patys”, mažas procentas ku
Paprastai mišrių šeimų žmo Ivgiais Dievo kūriniais ir vai- Lietuvos ir Sibiro. Jie patys ar
riam pavyksta antrąją pusę pa nės užsidaro savyje, savuose in kais!
Sav. D. KAUNAITĖ
apie juos žinantieji prašomi atsi
lenkti savo pusėn arba abiems teresuose ,o jų širdys, mintys ir
liepti: S. Čepas, 911 Dundas St.
toleruoti ir gerbti kiekvieno įsi- iausmai, pasitenkinimai ar nepa Nors ir Jūs esate didelis hu- W., Toronto 3, Ofit. Telefonas
tikinimus ir tautybę.
sitenkinimai. .. pašaliečiams ne manitaras ir Jūsų_ straipsnis EM. 6-7171. ’ Prisimenu savo buvusios dar žinomi, svetimiems nevalia kiš skamba kultūringai, bet deja,
Valau fotelius ir
Stasį Armoną, sūnų Jurgio
bovietės viršininką. Vieną gra- tis. Jie šypsosi, jie sakosi esą lai gyvenimo faktai parodė kaip tik
oriešingai — gyvenimas ir fak- 1940 m. gyvenusį Marijampolėj,
•«ų rytą pasakojau jam . apie
įvairius kilimus,
■***
•
• • savo mingi ... Be to, tikrai ne pašasesers vestuves su svetimtaučiu, I liečiu reikalas. Nieks tikrumoje ta* kalba ta kalba, kurią paraše prašo atsiliepti, arba žinantieji
apie jį pranešti Šiuo adresu: taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
___________
4- 4- Se- • neorivalo
__ •__i _ 1kištis. O kad
1 _ ir
•_
_ • Alantas,
Alant^Q no np
ne Jakštas!
^pie savo 4.Xtėvų
sielvartą ir t.t.
kištųsi
Nors mes ir nesustabdysime Jonas Vaitkus, 17 Lumbervale! iširusius galus ir pradegintus kilimus.
.Jias vokietis susimastė ir ėmė pa kokia pagaliau iš to prasmė?
sakoti, maždaug šitaip:
Beie, man nereikia ieškoti pa- mišrių šeimų kūrimo, aplinka Ave., Toronto 4, Ontario.
Skambinti LE. 3-4912
Motieka Benediktas, kilęs iš Į
— Įsivaizduokite tiktai, pane vyzdžiu iš svetimųjų, kuriuos iš - tam labai palanki, bet mūsų šven
y•
r
vi
i
•
•
•
le, mano mylimiausia duktė ište- arti pažinau. Man užtenka pa ta pareiga yra jų vengti ir jas Rozalimo vlš., Raudys Leonas'
P. KARALIŪNAS
• kėjusi už svetimtaučio. Mūsų šei- vyzdžių iš savo šeimos. Sesuo pa mažinti, prieš jas kovoti. Reikia ir Raudytė Zosė, kil. iš Lauks• mojė per šventes susirenka sa triotė. visuomenininke, religin informuoti jaunuolius-es per tėnų km., ieškomi giminių iš
viškių viso 30 žmonių ir mes visi ga, lietuviškas organizacijas ir spaudą, organizacijas, pamokslus Sibiro (Jakutsk). Jie patys ar
DAŽAI IR SIENOMS
l turime “laužyti liežuvius” ir pri- . spauda mvlinti, išteka už sve- ir rekolekcijas, informuoti jiems žiną apie juos rašyti adresu: A.
POPIERIS!
; sitaikyti prie vieno. Kartais pa-! timtaučio. Tenka jiems padisku- apie mišrių šeimų pavojus. Mes Kairys, R.R.6, Tillsonburg, Ont. Vaškas, šepečiai, terpentinas
; sitaiko užmiršti ir kalbame vo- tuoti dėl religijos. Pagaliau jis neturime pasiduoti tam beviltiš
Budreckas Algirdas, sūnus
Sky’s Paint & Wallpaper'
; kiškai ir, kad žinotumėte, kaip sutinka pereiti katalikybėm Pir kam pesimizmui, kad mes nutau Juozo, buvęs advokatas- Kaune,
891 DUNDAS ST. W.
jis užsigauna! Nekartą pabrėžė, maisiais vedybinio gyvenimo tėjimo neišvengsime, nes gyve ieškomas Budreckienes MichaliToronto, Ont
kad privalome liautis kalbėję vo mėnesiais abu lankosi lietuviš- name įvairiatautėse kultūrinėse nos ir Monikos, Vilnius, Lietu I
TeL EM. 4-2715
kiškai, kad gyvename jų krašte, kon bažnyčion. Nuo organizaci bendruomenėse ir t.p.
va. Jis pats, ar žinantieji apie jį,
ir jo akivaizdoje drįstame jį įžeis nės veiklos ji atstojo iš karto. Į Jakšto teorija labai praktiška prašomi pranešti O. D. Šiurpa,
l ti ir t.t. Su maistu vargas. Ne
lietuviškus pareigimus nėjo, spau —plaukti pasroviui lengviau, bet R.R.6, Tillsonburg, Ont. Canada.
mėgsta jis mūsų valgių, mes ne dai skaityti nebuvo laiko. Taip ji
A. P. GARAŽAS
Petras Prakas (Prakopavičius),
mėgstame vietinių ir mano žmo- bent teisinosi arba sakydavo, kad šiaudus ir šipulius bangos neša į Kanadą atvažiavęs iš Anglijos
kur nori — išmeta ir paskandi
1539 DUNDAS ST. W.
lietuviški subuvimai jos vyro ne na...
apie 1951 m., prašomas atsiliep
R. K.
' /prie Dufferin/
domina ir ji privalanti prisitai
ti, ar žinantieji apie jį pranešti
kinti. Vėliau į bažnvčia pradėjo
Visų rūšių mechaninis automobilių
“TŽ” administracijai.
remontas. Spec. Fordomatic - HydNamo rinkos kaina skaičiuoja atsilankyti per didžiąsias šven
PIGIAUSI
romatic transmisijos.
tes. Per didžiąsias šventes jie
ma pinigais; nuosavybės tak lankėsi taip pat cerkvėje. Mus
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Lief,
apmąstymai
toks
elgesys
begalo
papiktino.
Ji
sai — doleriais ir centais,
Telefonas LE. 5-9130
(Atkelta iš 3 psl.)
sakėsi tai daranti dėl vyro kom
Ir visdėlto ir šia tendencinga
tačiau motinos ir vaiku
panijos ir “dėl šventos ramy
informacija Laurihaitis atsiekė,
Į LIETUVĄ
”!...’ ■
džiaugsmas, kad turės išmokė bės
daug—
ne vienas iš 100.000 “Tie- Į
Kaip Jums patinka toks elge
Pramonės
gaminiai
—
vokiečių, prancūzų, lenkų ir ru
sys p. Jakštai? Tvirtinu, ji ne
tą nuosavą pastogę,
nurita vesti, rąžykite /vokiečių ar
Maistas
—
Vaistai
ses
” skaitytojų vėl'patyrė apie Jei
buvo nei silpnavalė, nei šiaudalenkų k./# telefonuokite ar atvykite
~ neapskaičiuojamas jokiais
kokį tai Kanados savaitraštį, ku asmeniškai j
dūšė, savo tikėjimo tiesas gerai Štai mūsų kainų pavyzdžiai:
ris kviečia “pilnai, teisingai ir
VEDYBŲ BIURĄ "WALDI"
žinanti ir praktikuojanti, lietu
22 svarai cukraus $11.95
pinigais.
191
Augusta Ava, Toronto, Ont.
pastoviai
informuoti
apie
padėtį
vybe mvlinti. Bet vyras aiškiai
$14.75
22 svarai ryžių
Tel. EM. 8-9281
anapus”. Ar nepanorės šie skai
turėjo stipresne valia ir kietes
22 svarai taukų $23.20
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
tytojai ir sau — “pilnos, teisin Atsakymams rdštu pridėti $1. Mote
nę ranką ir dėl tos “šventos ra
gos ir pastovios informacijos rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas
Siuntiniai pristatomi per
mybės” ji privalėjo pasiduoti.
apie padėtį anapus” — Ameriko
3
4
savaites.
Prisimenu kartą sėdėjome kamje ir Kanadoje?...
Skambinkite šiandien
baryie ir klausėmės per radiją
Janique
Trading
Už vis svarbiausia šis bendra
transliuojamų lietuviškų dainų.
dėl morgičių
vimas įgalintų laisvos minties ir
Staiga sesuo pakilo ašarotom
Co. Ltd.
iniciatyvos Lietuvoje išbujojiakim ir išbėgo laukan, ji negalė
išmokėjimo plano
835 Queen St. W., Toronto
Garantuoti siunti
mą, be kurio visos Chruščiovo
to tų dainų klausytis ...
Tel. EM. 4-4025
kalbos apie Amerikos pasivijimą
Ar tai Jums atrodo natūralu,
teliks burbulais. Šia kryptimi niai J Sovietų Rusiją
Skyriai
Hamiltone,
St.
Ca

p. Jakštai?
juda Maskva (kaip prisipažino
tharines, Edmonton, Buffa
Brolis taip pat pradėjo drau
“Pravda”), derėtų reformuotis ir užimtus kraštus
lo
ir
kt.
gauti su vietine mergaite. Mama
ir provincionalams Vilniuje.
pradėjo kištis. Jis ją gražiai links
mai nuramindavo būk tai drau
KELIONIŲ BIURAS
APDRAUDA
Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
gaująs vien laikui praleisti. Ma
LĖKTUVAI
—
LAIVAI
—
AUTOBU

lių
Kanadoje arba Anglijoje. Nouji
ma įspėjo draugystės pavojus SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR GAISRO, — AUTOMOBILIŲ — VA
dalykai:
medicinos dalykai, maistas,
SVEIKATOS
—
NELAI

GYSČIŲ
Jis griežtai sakė, kad vietinės
SIJOS — VIEŠBUČIAI
saldainiai ir kt. dalykai.
MINGŲ ATSITIKIMŲ 1r t.t
niekad nevesiąs, o tik lietuvaitę.
Užsisakykite dabar 1958 m.
VISŲ ROSIU APDRAUDA
Atvykite asmeniškai j mūsų san
Ir taip laiką praleisdamas po 5
Patarnaujame visame pasaulyje.
dėlį ar proi/kite musų kainoraščio
metų visgi vedė. Augina tris mie
Skambinkite ar rąžykite pageidaudami patyrusio ir patikima patarnavimo
paštu.
lus berniukus, kurie nešioja lie
O. K. JOHNSON & CO. LTD.
Būsite patenkinti mūsų tarnyba
tuvišką pavardę ir nieko dau
Travel & Insurance Agencies
100%
giau. Jis su žmona sugyvena la
697 Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488
bai gražiai. Bet pasakykite man,
p. Jakštai, jis ir jie, jo ir jų vai
YANA FABRICS
kai yra žuvę lietvybei ar ne? Ži
698 OUEEN ST. W., TORONTO
noma, kad taip! Ir kas iš to, kad
Telefono* EM. 8-9527.
prigimtis šaukia, juk jie to šauks
Vienintelė firma, siunčianti siuntiniui
i mo nerirdi, iam nereaguoja, o jei
Member of the Life Underwriters
DARBAS
IR
DALYS
GARANTUOTA.
8 Kanados. Didžiausias prekių pasL
: ir girdi pasilieka jiems patiems,
Associotion.
rink imat.
J.
STANIONIS
pasilieka tyli kančia...
TELEF. LE. 1-5142
I O kokį neužlopomą plyšį jie 115 MONTROSE AVE.
t

m

•

siuntimai

VEDYBOS

televizijos ir radio aparatus

Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nub Roncesval
les), Toronto.

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

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

Priėmimo valandos: nuo 9-12,
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

Or. A. Pacevičius

Dr. A. JOSIUKAS

Gydytojas ir chirurgas

Vidaus ligos,
specialiai p.laučių ir širdies.

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

230 PACIFIC AVĖ.,

RENTGENAS
Priėmimo valandos:
12-2 ir 6-8. Trečiadieniais
šeštadieniais 12-2.

Dr. N. Novošlckls
DANTŲ GYDYTOJAS
345 BLOOR ST. WEST
(kampos Bloor ir Huron gatvių)

BAR MIŠRIŲ ŠEIMŲ KLAUSIMU

Dr. E. Zubrienė

TORONTO

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal
susitarimą.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas.
Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W.,
/prie Spodina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba
pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8011

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą

1393 DUNDAS ST. WEST
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)
Priėmimo valandos:

Kasdien nuo 6-8.
Šeštadieniais 1 1 -2 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.
Telefonas LE. 4-6851

1082 BLOOR W.f TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)
1

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

Dr. Paul REKAI

386 Bathurst St., Toronto
Tel. EM. 4-6515

Vidaus ligų specialistas,
X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

GEORGE BEN, B.A.

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St. W., Toronto
Telefonai: LE. £8431 ir LE. 4-8432

Savi pas savus! ,
Auto mašinų mechaniniai darbai,
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai
ir sąžiningai.

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST.,
LE. 3-6149
/įvažiavimas iš Gearry Avė./

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tlckett
Gydytojas
chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų
U Gore Vale Avė. Toronto
Telef. EM. 8-3754

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Sav. V. DUNDYS

DUDA GENERAL
INSURANCE
42 EVELYN AVE.
RO. 9-4612

Pritaiko akinius visiems akių defekMeta aklų nervus, kurie daž
nai sukelia g^fvos skaudėjimą ir ner
vingumą.
Kalba slavų kolbomis.

470 College St. W. Toronto
Telef. WA. 1-3924

Veikia-24 valandas.

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotas.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANLEY SHOE STORE

Br. BUKOWSKABEJNAR, R.O.
WIKTOK1A
BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.
LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

Augščiausios rūšies moterų, vo«kų h
vyrų botai, normalaus dydžio ir platus
?E—LEE

NEIMAN, BISSETT

1438 Dundės St W. Toronto
prie Glodttons

SEGUIN
Advokatai — Notarai

Elektros
mechanikas
Taisau visų ruiių elektros motorus
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu Šaldytuvus, skalbimo
molinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.
Telefono* LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai.
vok., kitomis dienomis betkodo.
V. NORUS

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

35 HAYDEN ST., Toronto,
(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501.
BE. 3-0978

A. LIŪDtlUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS
(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,
morgičiai.
91 Roncesvalles Ave^ Toronto
Telef. LE. 6-5613

East Upholstering
Darome minkite* baldu* pigia kaina
užšokant ir pafateam bei aptraukiant

Telefone* HO. 3-5493

TCKCNTC, Cnt.
šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį prieš 11 vai.
pamaldas šventinamos žvakės.
Pamokslai — kun. dr. J. Gutaus
ko. Pamaldų metu daroma rink
liava popiežiaus karitatyvinei
veiklai.
— Vaikų paruošimas pirma
jai išpažinčiai ir Komunijai
vyksta sekmadieniais po 11 vai.
pamaldų parapijos salėje. Iki
šiol katekizmo pamokos buvo
daromos tik viešąsias mokyklas
lankantiems mokiniams, o nuo
šio sekmadienio — .ir visiems,
kurie rengiasi pirmai išpažin
čiai. Vaikų registracija vykdo
ma klebonijoje.
— Šią savaitę lankomos šios
gatvės: Dovercourt (užbaigia
ma), Shannon, Lisgar, McKen
zie Cres., Lakeview, Ossington,
Roxton, Givens, Delaware ir
Concord.
— Dvidešimt penkeriems as
menims galima gauti laikino
darbo žmonių registracijai. Są
lygos: turėti nemažiau kaip 21
m. amžiaus, turėti Kanados pi
lietybę, mokėti anglų kalbą ir
gyventi Toronto Trinity arba
Parkdale apylinkėse. Atlygini
mas geras, registraciją galima
vykdyti ir vakarais. Registruotis
klebonijoje. Pirmenybė studen
tams.
KLK Moterų D-jos parapijos
skyriaus susirinkimas įvyks šį
sekmadienį po 11 vai. pamaldų.
Draugijos narės kviečiamos, pir
mojo vasario mėn. sekmadienio
proga, priimti šv. Komuniją. Su
sirinkimas jungiamas su jau ki
tais pusryčiais, kurie įvyks mu
zikos studijoje. Parapijietės
kviečiamos įsijungti į LKMoterų Draugijos eiles.
— Parapijos choro repeticijos:
pirmadienį 7.30 v.v. sopranams
ir altams, trečiadienį: tenorams
ir bosams. Bendra choro repeti
cija sekmadienį po 11 vai. pa
maldų. Dėkojame sol. V. Bigauskui praėjusį sekmadienį gie
Jojusiam pamaldose.
— Už Leono Burdulio vėlę pa
maldos sekmadienį 12 vai.
— Pakrikštyta Laima A. Vaserytė.

Mokestis šeštadieninei
mokyklai
Sausio 19 d., šeštadienį, Toron
to lietuvių mokyklos mokiniams
per mokytojus buvo įteikti pa
raginimai sumokėti mokestį už
mokyklos lankymą. Visuotinio
tėvų susirinkimo mokestis 1957
-58 mokslo metams nustatytas
$7 šeimai, nors mokyklą lanky
tų ir kėli vaikai tos pačios šei
mos.
Gerbiami tėvai prašomi su
mokėti šį mokestį iki vasario 15
d. Mokestis sumokamas mokyk
los mokytojams arba komiteto
nariams šeštadieniais mokyk
loje.
Tėvai, nepajėgūs šio mokesčio
sumokėti, bus nuo jo atleisti.
Prašome tuo reikalu paduoti pa
reiškimus mokytdjams arba tė
vų komiteto nariams.
Už tvarkingą mokesčio sumo
kėjimą iš anksto dėkojame.
Tėvų Komitetas.
T. Apylinkės Tarybos
rinkimams
pravesti sudaryta nauja rinkimi komisija: V. Sleževičius Mastis, P. Budreika, J. Račys, L.
Karbūnas ir V. Šimkus. Parei
gomis ji dar nepasiskirstė.
Rinkimai vyks vasario 9 d.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos
mėnesinis susirinkimas įvyks šį
sekmadienį, vasario 2 d., 3 vai.
pp. šv. Jono Kr. parapijos prie
stato salėje.
Jaunesniųjų ateitininkų
susirinkimas
įvyks vasario 2 d. 3 vai. p.p. Pri
sikėlimo parapijos muzikos stu
dijoje. Narių dalyvavimas būti
nas.
Dr. Ancevičiaus paskaita
“Ar sputnikai sukomunistins
pasaulį” Įvyks ?;Į sekmadifenį,
vasario 2 d., 3 vai. p.p. T. Lietu
vių Namuose. Po paskaitos pa
klausimai ir diskusijos.

Sportininkų balius
Sporto Klubas “Aušra” savo
trimečio proga kitą šeštadienį,
vasario 8 d., Prisikėlimo parapi
jos salėje rengia didelį balių.

“Lito” susirinkimas. “Lito”
§v. Onos Pašalpinė Draugija «
valdyba, remdamasi “Lito” įsta ruošia vakarienę kitą šeštadienį, I
tų 20 skyr., šaukia š.m. vasario vasario 8 d., šv. Kazimiero para- 2
mėn. 9 d., sekmadienį, 12 30 vai oijos salėje, 7 vai. vak. Bus gau- :
Gros visų mėgiamas “Cubana” orkestras, veiks
pp., Aušros Vartų parapijos sa- n ir graži loterija. Vakarienę;
turtingas bufetas su karšta zuikiena ir pigiais
’ė:e “T t»'” T”etirį visuotinį na *ucšia patyrusios šeimininkės,;
gėrimais. Turtinga LOTERIJA, su įvairiais fantais.
riu '•uririnkimą su sekančia die todėl skaniai pavalgę ir atsigėrę •
Bilietai gaunami pas p. Beržinską, Klubo narius
notvarke:
alėūte linksmai laiką praleisti.’
ir prie įėjimo, Prašome stalus rezervuoti iš anksto.
1. Susirinkimo atidarymas,
Suaugusiems bilietas $1.50, vai-*
2. Balsų skaičiuotojų ir .tikrin kams 50ę.
Įėjimas $1.50.
tojų rinkimas,
Lietuviškajame jaunimo su«l
Toronto Liet. Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas.
3. Paskutiniojo metinio susi Satvakaryje vasario 1 d. 7 vaL v.
rinkimo protokolo skaity Aušros Vartų parapijos salėje
mas ir priėmimas,
kviečiamas dalyvauti visas lie
Kanados ateitininkų
LAIŠKAS REDAKCIJAI
Savanorių tradiciniam
4.
Valdybos
pirm,
pranešimas.
tuviškas jaunimas. Įdomios staig
Centro Valdyba
“Tėviškės Žiburių” Redaktoriui
žiemos baliui,
5. P°nkn ve^ė’o pranešimas menos, jauki nuotaika ir graži
išrinkta suvažiavimo, pasiskirs numatytam vasario 8 d. šv. Jono
Didžiai Gerbiamas
apie finansinį stovį,
muzika. ■
K.- '
\
tė pareigomis šitaip: pirm. inž. Kr. parapijos salėje, visu sava
Pone Redaktoriau, —
6 Kredito komis. praneš:mas,
Šį sekmadienį, Marijos įvesdi
Š.m. sausio 3 d. “TŽ” Nr. 4 til A. Ankudavičius, vicepirm. ir iž norišku atsidėjimu iš anksto
7. Revizijos kom. pranešimas, nimo proga, bus šventinamos
po žinutė apie KLB Toronto dininkas inž. J. Jasinevičius, se- ruošiamasi. Į valdybą įėję nau
8. Pelno paskirstomas ir meti žvakės. Po kiekvienų Mišių, prie
Apylinkės Tarybos Rinkimų Ko kret. Stefa Petraitienė, sendrau jos jėgos žada Toronto kūrėjų nio balanso nriėmimas.
bažnyčios didžiųjų durų jos bus
misijos 4 narių atsistatydinimą, gių reikalams J. Matulionis, savanorių veiklą dar daugiau
9.
Nau
va
’
dvhos,
revizijos
ir
dalinamos tikintiesiems. Išlai
studentų
reik.
K.
Manglicas
ir
nurodant priežastis, sukelian
sustiprinti ir pobūvių meninė
kredito
komisijų
narių
rin

doms apmokėti čia pat už žvakes
čias klaidinančius spėliojimus moksleivių reik. A. Šapokaitė.
mis programomis pritraukti lan
kimai.
Kanados
ateitininkų
dvasios
bus priimamos ir,ąukos.
ir įtarinėjimus. Todėl prašome
kytojus. Ypač tuo susirūpinęs
sekančiame “TŽ” Nr. patalpinti vadas yra kun. dr. J. Gutauskas. naujas skyriaus pirmininkas 10. Pranešimos anie numatomą
veikla 1958 m.,
PABALTIEČIŲ FEDERA
šį paaiškinimą.
prof. A. Zubrys, kuris deda pa
Vyr.
ateitininkų
kuopa
n.
Kiausir^rj ir sumanymai,
CIJOS TARYBOS
Komisijos narys p. VI. Germa pereitą sekmadienį įvykusiame stangų dar šiam pobūviui su
12.
Susirinkimo
uždarymas.
REZOLIUCIJA
navičius rinkimų komisijos po susirinkime išrinko naują val telkti stiprių ir publikos mėgs
Gerinamieji
nariai
prašomi
at

Savo
metiniame
viešame susi
sėdyje pareiškė, kad jis kartu dybą,
tamų meninių jėgų.
Girdėti,
kuri
tuojau
pat
po
susirin

sinešti
i
susirinkimą
savo
banko
rinkime sausio 10 d. Baltų Fe
su p. J. Nacevičium iš komisijos kimo pasiskirstė pareigomis ši kad mūsų žymioji išraiškos šo
pasitraukia, nes komisijos narys taip: pirm. Stepas Pusvaskis, kio menininkė J. Kvietytė - Ur knvgutes ir dėl kandidatų, išsta- deracija Kanadoje priėmė se
p. J. Česėkas nėra mokėjęs soli vicepirm. Karolis Abromaitis, bonienė, kurios šokio studijos tvmo rinkimams atkreipti savo kančią rezoliuciją savo tautie
darumo mokesčio. Atsakydamas iždin. Genovaitė Borcevičienė, mokinės puikiai pasirodė Klai dėmesį į “Lito” įstatų 18(b) sk. čiams:
P. Kudinskas, sekr.
Nors Pabaltijo valstybių ne
i tai p. J. Česėkas pareiškė, kad sekretorė Ada Šapokienė. Kan pėdos kr. atvadavimo minėjime, :
priklausomybė didžiųjų pasau
jis principiniai atsisako mokėti didatai Jane” Kaknevičienė ir maloniai sutiko su savo studijai
solidarumo mokestį, nes Lietu Vincas Kolyčius.
pasirodyti ir savanorių baliuje. Rinkimai atstovų į PLB seimą lio valstybių tebepripažįstama,
vos Nepriklausomybės minėji
pat visu savanoriams
nuo- jau vykdomi. Pastarasis KLB komunistinės propagandos plėti
w. ; *
. .. .
. ,
Į1 icvuiub
revizijos NUiiiibid
kpmisiją ibiuirkLi.
išrinkti: Taip
mo proga surinktos lėšos skiria Ant.
Bumbulis ir dr. S. Čepas, sirdumu tame baliuje zaaa pa- Krašto Tarybos suvažiavimas masis ir aktyvi veikla plečia bai
mę ir nepasitikėjimą mūsų drau
mos vien Tautos Fondui.
Susirinkimė apsvarstyta dau- sirodyti ir žinom .iŠ zu.palįstas
Kitų dviejų komisijos narių— gelis praktinės veiklos klausi- Jumoristas Vytautas Kastytis su nutarė rinkimus vykdyti statuto gų tarpe. Turime suprasti, jog
tvarka. Buvo pavesta dėl tu priežasčių Vakarų demo
iki irtu mnnn
ntfii anip
pirmininko ir sekretoriaus — mų. Tarp kitko svarstytas Ka I namai
naujai ei
sukurtu
monologu
apie numatyta
tuo klausimu posėdyje buvo pa nados at-kų centro valdybos pa geležinę užtvarą ir kitus prajo-' juos pravesti Krašto Tarybai ko- kratijos neberodo ypatingo en
respondenciniu būdu. Šiuo me- tuziazmo pavergtųjų tautų iš
reikšta pažiūra, kad komisija siūlymas suruošti ciklą lituanis vus. Kitos meninės jėgos dar
uąx
surinkti kandidatai ir
nėra kompetetinga spręsti klau tinių ir bendrojo lavinimo pa telkiamos ir ;iu_ vardai paaiškės
I
.
J
,+t :„
A+; Kr. Ta- laisvinimui.
r
i
jų
sąrašai
is
u
neti
simo ar solidarumo mokesčio skaitų. Valdybai dar išsiaiški vėliau.
Laisvųjų estų, latvių ir lietu
• V— į
’ 1 1 n+l Kandi
O XI H 1 _
’ rybos nariam''
' 5 ri I uoti.
nesumokėjęs komisijos narys ga nus kaikuriuos dalykus, tikima
vių
pastangos turėtų būti nu
Orbis skyrius Windsore
datų
vra
’
šv
;
''
o
atstovų
turi
Ii dąhyvauti komisijoje, nes ši si, kad šią programą bus galima
M. Windbergas persikėlė į būti išrinkt- ’ - Kr Tarybos na kreiptos sekančiom dviem kryp
komisija paskirta Apyl. Valdy pradėti gavėnios metu.
Windsor, Ont., ir atidarė siunti riai savo balsavimo lapus su at- tim:
bos ir Apyl. Valdyba turi nešti
1. Tęsti .informavimo ir nuolanių ir importo firmos Orbis ^vmėiimąis trri išsiųsti Kr.
atsakomybę ir dėl sudarytos ko
' skyrių, kuris aptarnaus Windso- Valdybai ne vėliau vasario T d. tinio kontakto akciją su vietinė
A. A. V. Danielis
misijos sąstato tinkamumo. Ta
mis valdžiomis, prašant laikyPraėjusį savaitgalį savo na rą, Detroitą bei jų apylinkes
čiau susidarius komisijoje tokiai muose širdies liga mirė a.a. Vin
i mosi laisvės ir išlaisvinimo prinNaujas choro seniūnas
Onai Mik-i'enei, kuri atvyku
padėčiai ir nesant komisijos pil cas Danielis, žinomojo lietuvio si iš Venezuelos gyveno 448
Ilgametis Toronto liet, choro . cipų pavergtiems kraštams,
no sąstato bei komisijos narių kontraktoriaus Danieliaus sū Westmoreland Ave., yra du laiš “Varpas” seniūnas Jurgis Ra- ' 2. Praplėsti mūsų veiklą vie
tarpe vieningumo, šie komisijos nus. Velionis laidojamas iš šv. kai iš Venezuelos. Atsiimti “TŽ” čvs pasitraukė iš pareigų. Nau šosios nuomonės srityje, kur dar
nariai pareiškė, kad jie neranda Pijaus bažnyčios sausio 29 d., administracijoje.
ju choro vyr. seniūnu choro galima daug daugiau padaryti ir
\ :
valdyba išrinko Aloyzą Kuolą. atsiekti.
galimybių komisijoje pasilikti. ! trečiadienį 8~30 vai. ryto Toron
REIKALINGA
DARBININKĖ
nuolatiniam
Baltų Federacija Kanadoj pra
Buv. Rinkimų Komis, nariai: ’ į0 Vilties kalno kapinėse.
Dail. Račkus išvvko porai me šo visų pabaltiečių šiame krašte
darbui. Geras atlyginimas, 5 darbo dieV. Užupis, F. Senkus, VI. Ger-!
: ros savaitėje. Kreiptis Perkside Meat tų į Paryžių pagilinti meno stumanavičiūs ir J. Nacevičius. I
Gražios išleistuvės
sustiprinti kovą su didėjančiu
JI Market,
Avė., telef.
i- .v
T
ncarKcr, 335 Roncesvalles
r>
| Praėjusi šeštadieni sv. Jono ■ LE 5.1258.
komunizmo pavojumi visais ga
Kr. par. salėje ivyko nuotaikin-1 — - ——---- —----- —-■ Mokyklos vedėjas
limais būdais, kaip asmeniška
liaudies D1EVDIRBIS. Kiekvienai
Vietoje į Ameriką išvykstan gos išleistuvės“ iglamečiui To- i Išnuomojami 2 kombariai III augšte Su Lietuvių
progai dovana sau ir kitam: medžio stp pažįstamų įtaka, laiškais kanaAnnette ra
ra- venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda dietiškų laikraščių redaktoriams
čio mokyklos vedėjo J. Širkos, ronto mokyklos vedėjui mokyt, riekes ar be ju. Quebec - Annette
Toronto Maironio vardo šešta juliui Širkai-išvykstančiam į Či-Li0!K,s- TeL R0- 2-6978romi.
ir pan.‘
DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS —
dieninės liet, mokyklos vedėju kagą. Vaišėse dalyvavo per šim- j
: kcmba^TTbalčairii
Baltų Federac. Kanadoje.
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir
pakviestas mokyt. Jonas Gus tas svečiui mokytojai, tėvų ko- ; cugšle, netoli Prisikėlimo bažnyčios. Te- moderniausius
namu dažymo darbus. Tel.
tainis, kuris jau antrus metus miteto nariai, mokinių tėvai. Pa- Į let. LE. 2-2078.
RO. 9-7044.
mokytojauja mokykloje. Vedėjo sakyta daug gražių atsisveikini isntorrioicmcs kambarys ir virtuvė be
LAIKAS SUSIRŪPINTI FARMOMI5
pavaduotoja5; — kun. kapel. B. mo kalbų: kalbėjo gen. konsulas baldu, H augšte. Teler. LE. 6-8835
55
akrai su trobesiais, 22 mylios nuo
1
Pačevičius. Nuo praėjusios šeš min.-V. Gylys, KLB Krašto val
miesto
centro. Kaina $16.000, įmocšnucjrcjcmi dj kambariai ir virtuvė II
i
tadienio mokykloje pradėjo mo dybos pirm. V. Meilus, kun. P. ji augšte
B ALT IC MOVERS
be baldu. High Park rajone. Tel. i
keti $5.000.
kytojauti mokyt. Danutė Ker Ažubalis, T. Placidas Barius, \ LE. 5-5697. ‘
?. f
“ akru
‘
50
su trobesiais, visai prie mies Baldų pervežimas Tcvon*e ir tolimomis
distancijomis. Visas vežamas turtas ap~*
šienė.
telio. Kaina $16.000.
inž. E. Bubelis, L. Adomavičius,
i
Išruomojomos
kambarys
ir
virtuvė
l-me
'
3
draustas. Važiuojam kas savaitę į MonK
vi
100
akru
su
trobesiais,
gyvuliais
ir
. . tėvų komit. vardu, H. Stepaitis,
reali, Londoną, Windsora, Hamiltoną,;
Toronto kūrėjai savanoriai j žibienė, V. Macas, mokyt. J. I augšte. šeimai arba moteriai. Telef. 1 som mašinom. Kaino $22.000.
North Rev, Sudbury ir kitur.
LE.
3-7215.
■
■
.
.
StRGAUTIS
REAL
ESTATE
savo metinio susirinkimo proga Jankaitis, A. Rinkūnas. J. GusJ
..... . —_—.
_
30 DEWSON ST.
TEL. LE.4-1403;
817 Blcor St. W.
sausio 19 d. organizuotai daly tainis, J. Tamulionis. Al. Kuo- >Išnuomojamas
_ . kambarys ir vitruvė ll-me
TORONTO
Lc. 4-2426. Klausti J. Stanley.
vavo Klaipėdos atvadavimo mi las ir Šukaitiš. Visi kalbėtojai I ousste- Te<- -E- ~8154nėjime ir po to muzikos studijos iškėlė mokyt. Širkos didelį pasi- ; Išnuomojamos kambarys II augšte. Yra J NORIU VESTI lietuvaitę tarp 25-33
UŽSISAKYKITE
n metu. Esu 35 metu. Gvvenu šiaurės Kapatalpose atliko savo numatytą aukojimą ir pastangas šeštadie- : garažus. Tel. RO. 7-5976
__ nadoįe, turiu dideli ūki. Mergaitė, kuri
susirinkimą.
DOMINION COAL & WOOD CO.
ninės mokyklos ugdymui. Mo- į Išnuomojamas
j.
frontinis kambarys H-me nori tuojau sukurti šeima yra prašoma
Valdybos pirm. St. Baneliui kyklos vardu tėvų komitetas augšte su baldais,
Atstovas V. AUŠROTAS
galima naudotis vir-i skubiai atsiliepti. J nerimtus pasiūly.
atidarius susirinkimą, tylos su įteikė foto apratą “Retina”, o tuve 254 Glenlake Avc. RO. 6-4628. ; •»«« neatsakys.., nes manau rimta.
Telefonas LE. 5-0527
Anolvs isvežioiamos ir šeštadieniais.
sikaupimo minute ir atsistojimu KLB Toronto apyl. v-bos vardu ___ 2------- ----------------------- -——-------------- i Mr. Ant. Jovaras, 339 Ossington Avė.
Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė II Toronto, Ont.
buvo pagerbti praeitais metais — dailų portfelį. Turiningame augšte
su atskiru Įėjimu. LE. 3-1241. :
mirę skyriaus nariai A. Pabe atsisveikinimo žodyje mokyt. J.
TAUPYK, SKOLINKIS
dinskas ir P. Jogminas. Susirin Širka savo ir žmonos vardu pa PARDUODAMI BALDAI! Šaldytuvas,
virtuvinis
stalas,
kėdės,
bufetas
ir
kt.
j
;
kimui pirmininkauti buvo paT dėkojo rengėjams už vaišes ir
savo kredito kooperatyve “LITAS”
Nauja gazo krosnis, spintos rūbams, ;
kviestas prof. dr. A. Zubrys ir nuoširdų jo pagerbimą. Vaišes lovos,
dreseriai ir kiti ivairūs daiktai, j
sekretorium V. Kazlauskas. Iš suruošė mokinių motinos, vado Tel. LE. 1-7146.
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
26 narių susirinkime dalyvavo vaujamos tėvų komiteto. Vaišės
duodamos bet kokiam geram tikslui.
NAUJI KILIMAI 9'xl2' ir 6'x9' ir mo19. Nežiūrint metų naštos ir vei baigtos sugiedant ponams Šir- žesni privačiai parduodami labai pigia
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
duose išbrėžtų žymių, o galvas kams Ilgiausių metų.
kaina. 579 Euclid Ave., tel. EL. 5-9316.
parapijos salėje. Banko kambaryje.
žydinčios obels baltumu puo
Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280
šiančių plaukų, dvasioje jie te
408
Roncesvalles
Avė.
Tel.
LE.
5-1944
bėra nepalūžę, ir, jei šiandieną
kampas Howard Park
tėvynė vėl pašauktų prie ginklo,
jie kaip vienas greta jaunuolio
stotų į gynėjų eiles.
Skyriaus pr. metų veiklos ap
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley)
žvalgą padary v-bos pirm. St.
Banelis, o apie kasos stovį ižd.
JOHN V. MARGIS Phm.B.
Tel. LE. 3-9911
St. Čepas. Iš piniginės apyskai
tos matyti, kad turėta $465,87
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat
pajamų ir $382,22 išlaidų. Stam
Mes
siunčiame
ORO
PAŠTU
vaistus
i
įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
biausios išlaidos: $250 Vokieti
LI E T U V Ą ir kitus Europos kraštus.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS.
joje esantiems laisvės kovų inavlidams ir savanoriams, $35 Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
skautų džiamborei, Kankinių lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI
Kryžiui statyti, Punsko lietu užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
viams ir žurnalui “Lithuanus”, lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
$25 prof. M. Biržiškai paremti ir
$45 mirusio savanorio šeimai pa
Mes turime daugybę europietiškų mišinių,
šalpa, vainikui ir užuojautoms
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubramirusių savanorių šeimoms.
žolė, “C” termometrai ir kt.
Gyvai išdiskutuotas ir priim-;
tas šiems metams veiklos pB-: JRE’TAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ
REAL ESTATE
nas. kuriame be kitu darbų. ”u- DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.
rnatyta ir toliau didinti saviški
1611 EJoer St W
Toronto, Ont.
uos fondą, remti Vokieti'nie
MARGIS DRUG STORE
•esančius laisvės kovų invalidu" i
Įsteigta nuo 1900 m.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys
ir vargan patekusius kūrėjus - ■
savanorius.
Telefonai: L*E. 6-2733, LE. 6-2664
Atskirai nestatant kadHatii »«j
dalyvavusiu susirinkime slar.tu i
Vakarais H U. 9-1543
balsavimu išrinkta valdvba. ku- i
ri nareigomis pasiskirstė sekan
•St. Ciair — Triplex, $40.000, naujas, trijų šeimų. Geros pajamos.
čiai: prof. dr. Alfonsas Zubrvs
— pirm., Vladas Kazlauskas —
Roncesvalles - Dundrs, $18.900, 9 kambariai, 3 virtuvės, 2 ga
iždin. ir Stasvs Banelis—sekret. j
ražai. Pajamų namas.
I4K
Kandidatais liko St. Kviecins-į
Indian Rd. (prie Blcor). $18500, 7 kambarių atskiras modemiš*.
kas ir St. Čepas. Revizijos ko-j
kai įrengtas, didelis daržas.
misiion išrinkti- J. Šipelis, L.!
Vaštokas i> L. Čunlinskas.
St. C’ai-. $15 500 nilna kaina, 5 kambariai, vieno augšto, atski
Susirinkimas, užsitęsęs anie
ras. Įmokėti $1.500
pora valandų, praėio darbingoje'
1212 Dundas St. W.
Tel. LE. 2-9547
E-Čna - Bloor, $17.900, 6 kambariai, vandeniu šildomas, garažas.
nuotaikoje su visų savanorių
pasiryžimu bendram darbui.
J. BERŽTNSKAS
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
Bs. i
Užsakymai priimami ir paštu.

Tradicinis šokiy vakaras

■

w

Toronto liet, studentu balius
Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančią savaitę bus lan įvyks Westbury Hotel — 471
komi parapijiečiai gyveną se Yonge St., prie College St., va
kančiose gatvėse: Hėydon Park sario 8 d., šeštadienį, 9 vai. vak.
Rd., Brock Ave., Brock Cr., Mar- Apranga pusiau išeiginė (semigueretta St., St. Clarens Ave., formal).
Turtinga loterija Įvairūs gė
Sylvan Ave. ir Wyndham St.
— Kitą savaitę, dviem mūsų rimai. Puiki Ellis McLintock mu
tėvam išvykus į Niujorką atlikti zika. Bilietai, po $4 porai, įsigy
metinių rekolekcijų, Prisikėli- Į jami prie šv. Jono ir Prisikėlimo
mo bažnyčioje šiokiadieniais bus i parapijų bažnyčių kas sekma
laikomos tik dvejos Mišios 7 ir Į dienį . ir pas studentų valdybos i
narius.
8 vai.
— Jaunimas einąs į Prisikėli- i
Kas turėtų ir galėtų
mo parapijos sekmadienio šo- į
'paskolinti
kius prašomas neatsivesti jokių 1 nepriklausomybės šventės pro
kitataučių, kad ir geriausių drau ga ruošiamai parodai kokių liau
gų. Kad išvengus bereikalingų dies meno dirbinių — juostų, ki
nesusipratimų ir nemalonumų limų, pagalvėlių, drožinių, in
primenama, kad sekmadienio krustacijų ir pan. — prašoma
šokiai yra uždaro pobūdžio ir pranešti K. Abromaičiui, telef.
skirti tiktai mūsų lietuviškam RO. 9-7044.
jaunimui.
Paroda vyks vasario 9-16 d.d.
— Šį sekmadienį tuoj po su International Insitute patalpose.
mos apatinėj salėj T. Placidas Tuo pat metu ten vyks vad. Lie
darys praėjusių metų parapijos tuvių savaitės programa — me
finansinę apyskaitą. Po to bus niniai pasirodymai, arbatėlė, pa
renkamas naujas parapijos ko skaita apie Lietuvą, lietuviškų
mitetas. Parapijiečiai kviečiami valgių pietūs ir t.t.
kuo skaitlingiausiai dalyvauti,
Vaikų užgavėnes
kad kiekvienas atiduotų savo
už jo numatomą tinkamiausią ivyks vasario 9 d. 3.30 vai. p.p.*
Prisikėlimo parapijos salėje.
kandidatą.
— Parapijos komitetas ir va Kviečiami visi tėvai su savo vai
dovybė reiškia nuoširdžią padė kučiais atsilankyti į šią vaikų
ką mielosioms mūsų parapijos šventę - Užgavėnes. Čia vaiku
skyriaus Liet. Katalikių Mote čiai turės progos lietuviškoje
rų D-jos narėms, kurios paskuti nuotaikoje ir erdvioje salėje
niu laiku beveik kiekviename linksmai ir naudingai praleisti
parengime pradžiugina svečius sekmadienio popietę. Programo
savos gamybos dešromis, vėda je: laisvi žaidimai, laimės šuli
rais ir kitokiais skanumynais nys, su įvairiomis gėrybmis.
tuo praturtindamos parapijos Šiam parengimui vadovauja Ne
kasą. Ypačiai dėkojame už neuž kalto Prasidėjimo Seserys ir
mirštinu praėjusių Metų sutiki Vaikų darželio rėmėjai. Laisvas
mo vaišių paruošimą. Tokiomis įėjimas.
savo šauniomis ir uoliomis šei
Dr. N. Novošickis,
mininkėmis mes didžiuojamės ir ’dantų gydyotjas, praleidęs atos
linkim joms ištvermės.
togas saulėtoj Floridoj, grįžo į
— Šį šeštadieni, vasario 2 d., Torontą ir vėl priima pacientus
7.30 vai. vak. Prisikėlimo salėje savo kabinete.
Toronto liet. Medžiotojų ir Žuklautojų Klubas ruošia tradiciniį
Pavykęs kaukių balius
Jungtinis SLA 236 kuopos ir
šokių vakarą. Sekmadienį po pa
rapijos susirinkimo salė uždaro LSK Vytis kaukių balius pra
ma visai dienai ir todėl nė kino, ėjusi šeštadienį Prisikėlimo pa
nė šokių jaunimui, nė kitokių rapijos salėn sutraukė apie 600
svečių ir daug įdomių kaukių.
pramogų nebus.
— Vaikučiai, kurie ruošiasi šių Pirmoji premija už įdomiausią
metų birželio 8 d. priimti pirmą kauke atiteko kolchozininkui,
ja šv. Komuniją, prašomi regu kuriuo pasirodė esąs p. Bartiliariai lankytis į sekmadienio ninkas. Sekančios premijos ati
katechetines nemokąs, kurias teko: p. Kasperavičiūtei — in
•po 10-tos vai. Mišių veda Nekal dėnė, p. Kromervtei — lietuviš
to Prasidė’imo seselės. Tėvų ži ka spauda, p. Totoraitienei —
niai pranešame, kad vaikučiai, Kalėdų eglutė n. Merskiui —
kurie tu namokv ’••'guliariai ne karalius, p. Skučaitei — diena
lanko. prie Komu rijos šiais me ir naktis ir p. Kačiulienei — ja
tais jokiu būdu negalės būti pri ponė.
Gausios loterijos dovanomis
leisti.
— Pakrikštyta Vida Virginija džiaugėsi daugelis svečiu, bet
Ypatingai laimingu jautėsi p.
Čiurlytė.
Kozulis. laimėjęs Rose Heating
Išganytojo liut. bažnyčioje,
Co. pp. Zaleskių $250 vertės do
1691 Bloor St W. ir Indian Rd. vana. Prie glaudaus abieių orgakampe, vasario 2 d., 1.30 vai., nizaci’u bendradarbiavimo jung
lietuviu pamaldos. Pamokslo te ‘inis balius praėjo organizuotai,
ma: Bažnv&os galios šaltinis.
sklandžiai ir visų svečių nakilia
Kun. dr. M. Kavolis.
nuotaika.
A. S.

MONTREAL, Cue

VASARIO 1 dieną, 7 vaL vak, ŠEŠTADIENĮ,
Prisikėlimo parapijos salėje įvyks
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Margis Drugstore

Maisto produktų krautuvė
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