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Panevėžio katedros požemį. ' ' v"

Vyskupo Kaitaroko laidotuvės

Sena Lietuvos praeitis tebekalba. Ji atsiliepia ryškiomis sa
vo datomis, lemtingaisiais įvykiais, didžiausiais vardais. Jos kal
ba dabarčiai yra dažnai mįslinga, nesuprantama, svetima, tačiau 
gyva ir daug pasakanti. Tiesa, ji yra negyva tiems, kurie jokiomis 
gijomis su ja nėra susiję; pvz. nelietuviams ji tėra negyvų faktų 
aidas, nerandąs atgarsio jų sielose. Mūsų praeities faktai jiems 
tiek pat verti, kaip ir indėnų medžioklinių ginklų rinkiniai. Kas 
kita lietuviams. Jų tautos istorija yra kartu ir jų pačių istorija. 
Tebūnie ji seniausia, tūkstančiais metų pridengta, vistiek ji yra 
jiems gyva. Pro sausas datas, pro muzėjines liekanas, pro ant
kapių paminklus bei kryžius, pro senuosius raštus prasiveržia 
gyvybinė tėkmė, sakytume, praeities aidas, į kurį atsiliepia da
barties lietuvis. Ir kaip jis neatsilieps, jei tas aidas jį šaukia ir 
tartum vardu užkalbina. Kituose į sieną jis mušte atsimuš
tų ir sudužtų, bet lietuvyje jis randa atliepiančią sielą, kuri dau
geriopom gijom yra suaugusi su praeitimi. Iš pastarosios su am
žių tėkme yra kažkas jon įsisiurbę. Jeigu mūsų istoriniai roman
tikai, pasišovę žadinti tautą, buvo atsirėmę į praeitį, kaip tik dėl 
to, kad ta praeitis buvo gyva jų sielose. Daugelyje ji buvo apge
susi, ir reikėjo naujo pūstelėjimo, kad gyvas santykis su savąja 
praeitimi vėl būtų atstatytas.

Išgyvenusi mūsų tauta romantinį ląikotarpį, per kurį ji vėl 
atnaujintom gijom susirišo su sava praeitimi, žengia realiuoju 
keliu kaip sąmoningas ir kuriantis tautų bendruomenės narys. 
Žengia ji betgi tokiu keliu, kurį grasina atkirsti svetimieji. Yra 
tad pavojaus, kad lietuviai ir vėl gali būti atkirsti nuo savosios 
praeities, savosios kultūros, istorijos ir įskiepyti svetimojon. To
dėl dabarties laisvųjų ir pavergtųjų tautiečių bendras atsirėmi- 
mas į lietuviškąją praeitį yra likiminės reikšmės dalykas. Kol 
visų mūsų gyvenime savoji praeitis kalbės gyvąja kalba ir ras 
pakankamai atgarsio, tol gyva bus ir Lietuva, žvelgianti ateitin.

Šioje šviesoje reikia matyti visus mūsų religinius ir tauti
nius minėjimus. Jie yra viena tų priemonių, kurios atnaujina 
mūsų saitus su praeitimi ir padeda išlaikyti juos priimlius lie
tuviškosios gyvybės reiškiniams. Šiemet tų minėjimų žada būti 
visa eilė. Stambią vietą, be abejonės, užims šv. Kazimieras, kurio 
asmenim! prabyla 500 metų Lietuva. Ir netik tai. Jo asmenimi 
prabyla krikščioniškosios vertybės, kuriomis buvo grindžiamas 
visas Lietuvos gyvenimas. Dabar, kai jų vieton smurtu įsibrovęs 
bolševizmas bando griauti tautos pagrindus, jo minėjimas įgauna 
netiktai tautinio saito prasmę, bet ir giliai religinę—krikščioniš
ką reikšmę. Istoriniu bei politinu požūriu šv. Kazimieras turi ne 
vieną ir tai stambų konkurentą. Čia jis negalį eiti lenktynių. Bet 

-. vienintelis
šv.- Patrikas, kuriame ^atsispindiaaHjfeusįęjįj>jyį^lĄ>į^. To-. 
dėl 500 metų sukakties proga labai defebųTŠ^Sijo asįąe^^SS^ 
vieną-stambiųjų krikščioniškojo Lietuvos gyvenimo šulų ir žiedų. 
Čia kartu su istoriniu požiūriu turėtų iškilti tauriosios krikščio
nybės dvasia, nuolat besigrumianti už žmogaus taurumą ir lais
vą tautos augimą. Tam tebūnie skirti ištisi šie metai, juoba, kad 
per juos nusitiesia neviena data, susijusi su šv. Kazimieru. Šia 
proga tegu sujuda mūsų plunksnos žmonės, menininkai, muzikai, 
organizacijos. Ypač turėtų sujusti mūsų jaunimas ir rasti būdų 
didesniais telkiniais atžymėti šią didžią sukaktį. Pr. G.

KAS NAUJO
Parlamentas paleistas sausio 

31 d. gen. gubernatoriaus aktu. 
Konservatorių vyriausybės še
fas Diefenbaker pareiškė, kad 
neturėdamas daugumos parla
mente negalįs tvarkyti krašto 
reikalų. Opozicija gi pareiškė 
savo nepasitenkinimą, esą dar 
nebuvo reikalo paleisti parla
mentą. Nauji rinkimai bus ko
vo 31 d. Balsuotojų sąrašų suda
rymas bus vykdomas vasario 10 
- 15 d.d. Tam suorganizuota 58 
tūkstančiai talkininkų.

Tabako augintojų kooperaty
vas Ontario prov. nutarė kreip
tis į provincinę. vyriausybę su 
prašymu $10 mil. paskolos, kuri 
reikalinga įsigytai tabako pa
ruošimo įmonei Kingsville vie
tovėje. Anksčiau ši įmonė pri- 
kalusė vienai cigarečių gamybos 
b-vei, bet ši atsisakė nuo jos dėl 
finansinių sunkumų. Tada pa
tys tabako augintojai — apie 
1.500 — sudėjo šėrų būdu $130. 
000. Reikia betgi daugiau lėšų. 
Ontario prov. vyriausybė • yra 
pažadėjusi tabako augintojų 
prašymą patenkinti.

Orinis puolimas ant JAV ir 
Kanados miestų būtų pražūtin
gas, pareiškė aps. min. Pearkes. 
Nesą įmanoma sulaikyti visus 
puolančius bombonešius. Sovie
tai karą galį laimėti tiktai Š. 
Amerikoj. Nežiūrint didelių 
nuostolių, kuriuos ovietai gali 
padaryti, karo laimėjimas nebus 
sovietų pusėj. Ministeris pareiš
kė savo įsitikinimą, kad sovie
tai tokio karo nepradės, nes tai 
būtų jų savižudybė.

Loterijas legalizuoti pasiūlė 
konservatorių parlam. atstovas 
F. McGcc iš Toronto. Jis gaunąs 
daug laišku, prašančių pakeisti 
įstatymą , draudžiantį loterijas. 
Daugybė kanadiečių esą šiaip ar 
taip išleidžia nemažas pinigų 
sumas užsienio loterijoms. Suor
ganizavus savas loterijas pini
gai liktų Kanadoje.

KANADOJE?
Paskolų Fondą studentams siū

lo organizuoti Industrial Foun
dation of Education — pramoni
ninkų organizacija. Jos paskirta 
komisija paruošė 77 psl. studiją, 
kurioje nurodoma, kad kanadie
čiams augštasis mokslas per- 
brangus; JAV studentas sumoka 
46% visų išlaidų. Kanados — 60 
%. Komisija siūlo verslo ir pra
monės įstaigoms sudaryti pasko
lų fondą, kuris duotų beprocenti- 
nes paskolas iki studento mokslo 
baigimo dienos ir imtų 3% fondo 
administracijos išlaidoms. Be to, 
komisija pabrėžia, kad palengvi
nimai mokytis turį būti duodami 
tiktai gabiems.

Studentų skaičius universite
tuose ir kolegijose pasiekė re
kordą: 1957 m. gruodžio 1 d. jų 
buvo 86.500, t.y. padidėjo per 
vienus metus 10.8%. 1947-8 
mokslo metais studentų skai
čius buvo pasiekęs 83.150, bet 
vėliau krito. Visose mokslo ša
kose jų skaičius šiais mokslo 
metais padidėjo, išskyrus opto- 
metriją, farmaciją, mediciną, 
muziką ir sociologiją.

Auklėtojų konferencija, di
džiausia ikišiol savo apimtimi, 
šaukiama Otavoje vasario 16-20. 
Joje dalyvaus 700 auklėtojų, at
stovaujančių įvairius švietimo 
laipsnius. Konferencija pava
dinta — “The Canadian Confe
rence on Education” ir apima 
19 organizacijų. Kalbėtojais pa
kviesti iš Kanados, Britanijos, 
JAV ir Sov. Sąjungos. Pastaroji 
yra pavedusi kalbėti A. S. Tovs- 
togan, II savo ambasados sekre
toriui Otavoje. Numatyta svars
tyti: kaip išspręsti lėšų klausi
mą; ar mokyklose telkti visą dė
mesį gintos mokslams; ar daryti 
gabiųjų mokinių atranką; ar 
įvesti patarimų biurus studen
tams bandant sumažinti studen
tų pasitraukimą iš universitetų? 
Quebec prov. šioj konferencijoj 
nutarė nedalyvauti ir organi
zuoja savo panašią konferenciją 
vasario 7-9 d. Montrealy. Joje

Vysk. K. Paltaroko mirtis su- b""o .pašarvotos savo bute ir '”s sakė vvsk. Steponavičius,' Čia v-ck. .luinoms Ste”onavi- 
krėtė visą Lietuvą, ir nenuosta-į buvo aplankytas daugybės žmo- km. Stankevičius, Gajauskas, 
bu. Juk krito didysis pavergtos | nių. Jų buvę tiek daug, kad ii- Antanaitis, Juodagalvis. Laido- 
tautos autoritetas, i kuri buvo 
atkreiptos visos tautos akys. 
Naujųjų laikų Valančius. Kaip 
skaudžiai tauta pergyveno jo 
mirtį, liudija mus pasiekusios 
šiokios tokios žinios apie didžio
jo vyskupo laidotuves. Vienas 
klebonas, pats dalyvavęs laido
tuvėse, jas aprašo savo laiške 
maždaug šitaip (žr. Draugo Nr.
22):

Vyskupą smūgis ištiko Kūčių 
vakare. Prie ligonio iškilmingas 
Piemenėlių Mišias atlaikė kun. 
Antanaitis. Ligonis, gydytojų 
doc. M. Marcinkevičiaus, doc. J. 
Misiūros ir P. Bajoraičio prižiū
rimas išlaikė iki sausio 2-3 d. 
nakties. Sausio 3 d. iki vakaro

dalyvaus švietimo ministeris, 
universitetų rektoriai ir kt. įžy
mybės. Quebec uoliai saugoja 
savo švietimo autonomiją ir 
vnegia įsijungti i betkokį žygį, 
kur įžiūri pavojų.

*
Viešiesiems darbams šiam pus 

mečiui vyriausybė paskyrė $650 
mil. Pasak A. Maloney, darbo 
viceministerio, tai parūpins dar
bo 100.000 žmonių. Jo kalbos me 
tu, kurioje jis dėstė vyriausy
bės politiką nedarbo klausimu 
gausiam darbininkų susirinki
mui Toronte, kilo dažnų nepasi
tenkinimo šūktelėjimų iš klau
sančiųjų pusės.

Gyventojų skaičius sausio 1 ve]ionio visas pareigas. Pamoks
d. pasiekė 16.887.000. Pagal 1956 
m. surašymą buvo 16.081.000.

Naujų ligoninių statybai On
tario prov. vyriausybė oad v i ru
bino paramą. Anksčiau vie
nai lovai tekdavo $1.000, dabar 
$2.000. Prie to prisideda feder. 
vyriausybės. parama — $750 lo
vai. Taip pat padidinta parama 
sanatorijoms, siauri*t namams ir 
t.t Tai padaryta ryšium su vi
suotiniu sveikatos draudimu, 
kuris bus įvestas nuo 1959 m. 
sausio 1 d.

500 vengrų pabėgėlių atplaukė 
iš Jugoslav* ;os it~»hi laivu Vul- 
cania ir išlipo Halifax uoste. 
Su jais atplaukė 376 įvairių tau
tybių imigrantai. Visi jie bus 
įkurdinti pajūrio provincijose.

gėliau sustoti nebuvo leidžiama j tuviu apeigos prasidėjo 11 vaL, 
— priklaupia, pasižiūri ir išei
na. Vakare lavonas nuvežtas į 
šv. Teresės bažnyčią (prie Auš
ros Vartų). Po gedulingų pamal
dų lavonas specialiu autobusu 
išvežtas į Panevėžį, Minios vil
niečių buvo užplūdę gatves, ku
riomis buvo vežamas Ganytojo 
lavonas, bet mašina trumpam 
sustojo tik prie šv. Rapolo baž
nyčios. Raguvoj eautobusą pasi
tiko didelė minia su žvakėmis. 
Kun.Andrijauskas pasakė trum
pą pamokslą ir žmonės buvo 
įleisti į autobusą, kur karstas 
buvo atidarytas. Visi ėjo ir bu
čiavo atšalusias Ganytojo ko
jas. Miežiškiuose ir daugely 
vietų žmonių būreliai bandė su
stabdyti autobusą, bet jau buvo 
per vėlu. Panevėžiečių minios 
pasitiko prie Pajuostės kryžke
lės. Buvo paruošti juodai ap
dengti arkliai, bet vyrai paėmė 
karstą nešti ir pasikeisdami nu
nešė i pat katedrą.

i Katedroje kūnas pašarvotas iš 
. buvo iki pat sausio 7 d., kada bu
vo palaidotas kriptoje. Laidotu
vėse dalyvavo 5 vyskupai—Ma
tulionis, Ramanauskas, Stepo
navičius, V. Slatkevičius ir Ry
gos vyskupas. Atsisveikinant jie 
pirmieii pabučiavo mirusiajam į 
neti. po to sekė prelatai, kanau
ninkai ir kunigai, kurių buvo 

į ~er 200 ir pagaliau visi tikintie- 
j ji. Mišias celebravo Rygos vys- 
į kūpąs, o paskutinis vysk. Stę- 
Į ponavičius, kuris yra perėmęs

o pasibaigė 4 vai. p.p. Oras buvo 
šaltas, bet tūkstančiai žmonių 
buvo suplaukę i katedrą ir šven
torių.

Ką rašo bolševikinė ? 
spauda?

Tai buvo įvykis, kurio nega
lėjo net ji nutylėti. “Tiesa” pa
minėjo labai trumpai, tik 5 eilu
tėmis. Sausio 7 d. vysk. K. Pal
tarokas buvęs palaidotas Pane
vėžio katedros kriptoje. Laido
tuvėse dalyvavę “vyskupai, pra
lotai, kanauninkai, eilė kitų dva
sininkų, tikintieji”.

Užtai lietuviams išeiviams" 
siuntinėjamame laikraštuke “Tė 
vynės Baisas” Nr. 7 buvo iš
spausdintas ilgokas straipsnis, 
parašytas V. Uždavinio, kadaise 
Vilniui Vaduoti .Sąj. reikalų ve
dėjo. Jame apžvelgiama vysk. 
K. P. gyvenimas, jis įvertina
mas, kaip ir “Tiesoje”, kaip tai
kos gynėjas (žr. pereitą “TŽ” 
Nr.) ir plačiai aprašomos laido
tuvės. Išspausdintos kartu net 5 
fotografijos. Tačiau tai skirta iš
eiviams. norint įrodyti, kad ten 
tikėjimo laisvė. Lietuvoje to 
niekas nematė.

“Kadangi vysk. K. P. buvo iš
populiarėjęs savo vispusiška 
veikla, tai ir jo laidotuvėse da
lyvavo didelės minios tikinčių
jų tiek Vilniję, tiek ir Panevė
žyje. , i Vilniaus arkivyskupijos ir ra-

Sausio 4 d. vysk. K. P. palaikai nevėžio vyskupijos apaštališka
is jo buto Liudo Giros gatvėje sjs administratorius vyskupas J. 
buvo iškilmingai pernešti į Auš 
ros Vartų šv. Teresės bažnyčią.

Vysk. K. Paltarokas pašarvotas Panevėžio katedros koplyčioj

ęlus atlaikė gedulingas pamal
das, kuriose dalyvavo pilna baž
nyčia tikinčiųjų ir apie 50 ku
nigų, kanauninkų, prelatu. Po 
pamaldų vysk. K. P. karstą visi 
kunigai, vysk. Steponavičius ir 
žmonių minios iškilminga proce
sija palydėjo per visą miestą ligi 
šv. Rapolo bažnyčios, o ten kars
tas buvo perkeltas į automašiną 
ir, lydint kitoms mašinoms 
draug su kunigais, nuvežtas į 
Panevėžį. Pakelėje pravažiuo
jant pro bažnyčias ir parapijas, 
visur buvo sutinkamas ir paly
dimas kunigų ir tikinčiųjų su 
procesijomis.

Panevėžį mašina su karstu 
pasiekę jau sutemus, apie 18 vai. 
Didelės žmonių minios, su baž
nytinėmis vėliaomis, degančio
mis žvakėmis, fakelais, vysk. K. 
P. karstą sutiko už miesto. Pa
nevėžiečiai, išėmę iš mašinos 
karstą, ligi katedros nešė ji ant 
pečiu, o lydinčiųjų chorai giedo
jo giesmes.

Panevėžio katedroje išstatyti 
vysk. P. palaikai buvo laikomi 
sausio 5 ir 6 dienomis. Abi tas 
dienas ir laidotuvių dieną (sau
sio 7 d.) prie visų altorių buvo 
laikomos šv. mišios už vyskupo 
vėlę. Sausio 7 d. vysk. K. P. bu
vo palaidotas Panevėžio kated
ros kriptoje. Laidotuvėse daly
vavo popiežiaus Pijaus XII no- 
niinaoijos raštu nominuotas vys
kupo K. Paltaroko vietininkas 
Vilniaus arkivyskupijos ir Pa-

Steponavičius, Telšių vyskupas 
Ramanauskas, Kaišiadorių vys
kupas Matulionis ir naujai po- 
popiežiaus nominuotas Kaišia
dorių vyskupijos apaštališkasis 
administratorius Vincentas Slad 
kevičius, Rygos vysk. Petras 
Strods, Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupijų valdytojas kanaunin
kas daktaras Juozapas Stanke- 
vičhis, daug kitų kanauninkų, I bės paskelbė susitarimą, pagal 
prelatų ir per 200 kunigų, dau-,kurį pašlijusiam Prancūzijos
giausia iš Panevėžio ir Vilniaus 
vyskupijų.

Paskutines pamaldas už vysk. 
P. vėle Panevėžio katedroje at
laikė vysk. J. Steponavičius, pa
mokslą pasakė Vilniaus šv. Mi
kalojaus bažnvčios klebonas 
kun. Krivaitis. Dėl ligos negalė
jęs dalyvauti laidotuvėse Tel
šių vysk. Maželis, atsiuntė atsi
sveikinimo raštą, kuris buvo 
perskaitytas per pamokslą”.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
JAV dirbtinis žemės satelitas pagaliau iš

šautas sausio 31 d. 10.48 vai. vak. ir skrieja 
aplink žemę 18.000 mylių per vai. greičiu. Jis 
sveria 30.8 sv. ir yra virš 6 pėdų ilgio — 
vamzdžio formos. Jame sudėti įvairūs ma
tavimo įrankiai ir du radijo siųstuvai. Skrie
damas orbitoje jis nutolsta nuo žemės virš 
1.000 mylių ir priartėja iki 200 mylių. Ame
rikiečiai ir visas laisvasis pasaulis džiugiai 
sutiko šią naujieną. Sveikintojų eilėje figū
ravo ir sovietai, kurie betgi pranešdami šią 
žinią per Maskvos radiją pabrėžė, kad tai 
įvyko po 4 mėn. po sovietų palydovo iššovi- 
mo erdvėn. Girdi, amerikiečiams dar toli iki 
sovietinių laimėjimų šioje srityje. Spaudos 
žiniomis, ir amerikiečiai ir sovietai rengiasi 
iššauti naujus palydovus, bet beveik neprisi
mena pačių žemės palydovų autorių — moks
lininkų. Užtat humoristai sako, kad erdvėje 
susitikę amerikiečių ir sovietų palydovai 
sveikinasi vokiškai. Mat, JAV palydovo au
torius yra vokietis dr. W. von Braun, tapęs 
JAV piliečiu. Su juo dirba dr. K. Stuhlinger 
ir kiti. Sovietai gi vengia minėti vokiškų pa
vardžių.

JAV gins Vid. Rytus
Bagdado kraštų konferencija Ankaroje pa

sibaigė tvirtu JAV užsienio r. min. J. F. Dul
les pareiškimu: JAV teiksianti šiai sąjungai 
netiktai medžiaginę paramą, bet ir pasių
sianti pakankamai stiprią kariuomenę sovie
tų puolimo atveju.' Buvo manyta, kad JAV 
per šią konferenciją taps pilnu B. sąjungos 
nariu, bet taip neįvyko, nes JAV nori turėti 
laisvas rankas V.Rytuose ir neužsitraukti ne
malonės iš tai s-gar nepriklausančių kraš
tų. Pasak paties Dulles, dabartinis JAV pri
sidėjimas prie Bagdado sąj. esąs lygus pilno 
nario dalyvavimu. Jau anksčiau JAV davė 
$12 mil. paramos, o dabar Dulles pažadėjo 
dar $10 mil. Tai dar turi patvirtinti kongre
sas. Tos lėšos numatytos karinės reikšmės 
planams vykdyti. Be to, B. konferencijos nu
tarimų sudaryta visų 5 kraštų bendra karinė

Tantb s-gos, ir JšarinAįvad<nu
skirtas Turkijos gen.
Akalin, jo pavaduotoju- JAV 
gen. maj. D. S. Campbell.

Arabų respublika
Egipto Nasseris ikišiol pasiro

dė nepalenkiamas vakariečių po
litikai, siekiančiai užkirsti so
vietų veržimąsi į Vid. Rytus. 
Pirmon eilėn jis stato netik 
Egipto visišką atsipalaidavimą 
nuo vakariečių įtakos, bet ir ki
tų arabų kraštų. Jo siekimas — 
apjungti visus arabų kraštus. 
Ikišiol amerikiečiams pavyko iš 
dalies Nasserio pastangas užblo
kuoti—jis pasiliko tik su Syrija. 
Praėjusią savaitę buvo paskleb- 
ta,- kad Egiptas galutinai susita
rė su Syrija sueiti į vieną vals
tybę — arabų respubliką — su 
vienu prezidentu, viena vyriau
sybe. vienu seimu, viena kariuo
mene. Pirmuoju prezidentu nu
matytas pulk. Nasseris, nors ofi-. 
cialiai bus pravesti rinkimai 
abiejuose kraštuose, turinčiuose 
27 mil. gyv. Taip pat numatytas 
plebiscitas dėl naujos jungtinės 
konstitucijos. Kiek šis naujas 
žingsnis turės įtakos į kitus ara
bų kraštus, dar neįmanoma pra
matyti. Yra betgi neoficialių ži
nių. kad Jemenas irgi rengiasi 
prisidėti prie naujosios respub
likos/

JAV — Sovietai susitarė
Nežiūrint šaltojo karo tarp 

amerikiečiu ir sovietų ėjo dery
bos ištisus 3 mėn. dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo ir baigėsi su
tartimi, kurią pasirašė Vašing
tone JAV ambasadorius W. S. 
B. Lacy ir sovietų amb. G. Zaru
bin. Pagal ją, numatyta plėsti 
bendradarbiavimą — kultūroj, 
technikoj, auklėjime ir sporte. 
Sutarta dar šiais metais pasi
keisti menininkais, mokslinin
kais, sportininkaiss technikais, 
studentais, žurnalistais, mokyto
jais, turistais. Taip pat susitar
ta keistis iš anksto patvirtintom 
radijo programom ir filmais.

Pagalba Prancūzijai
JAV ir Prancūzijos vyriausy- 

ūkiui gelbėti JAV teikia $274 
mil. paskolą, sutikdama atidėti 
Prancūzijos karo skolų mokėji
mą. Be to, Prancūzijai davė pa
skolą International Monetary 
Fund $131.250.000, ir Europos 
ūkinė vienybė — $250 mil. Išviso 
Prancūzija gavo $655.250.000 
paskolos. Ją ypač alina Alžerijos 
kovos. Parlamentas pagaliau nu
balsavo duoti ribotą savivaldą 
Alžerijai.
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Kryžkelėje buvo nepasiruošusios kariškai 
įsibėgėjusius įvykius sustabdy
ti. Jungtinės Tautos negalėju
sios taikos įgyvendinti, nes so-

RELIGINIAME
i t. * Kenčiančios Bažnyčios 7-sis 
kongresas įvyko Koenigstein-am 

<:—Taūnus prie Frankfurto. Jame 
^dalyvavo. apie 1.000 asmenų iš 

uj30 kraštų. Buvo skaityta eilė pą- 
š:Jtkaitų. Prof..H. Koch, R. Euro- 

Instituto' direktorius Miun- 
ėhe»e, kalbėjo tema: “Bolševiz- 

^rpo>; pasaulinė strategija ir pla- 
Bataglia: “Bol-

nyčia Lenkijoj?’, prof; J. David 
»lš;.>Ziuricho: o f Nacionalizmo kė- 

. šunkeliai”,';vysk. I. Koe- 
"nig, jmistjonierius,. apie B. per- 
sekįšlinjus ’Kinijoj. Rezoliucijo-

-pavergtų kraštų jau- 
;.bimą,-.ątšidūrusį laisvės kraš- 
•r^tipBe, įteigiant jiems mokyklas 
■<<imtsja- jų kalba. Iškelta perse- 

jriejamūių drąsa nelygioj kovoj. 
. * Krikščionių vienybės bkta- 

; sausio-18;25 d. praėjo visose 
katalikų bažnyčiose, ypač Ro
moje su dideliu susidomėjimu. 
Šios nąetinės oktavos pradinin
kas 1908- m. buvo anglikonų pa
storius P. J. Francis, didelis šv. 

„Pranciškaus. Asyžiečio - gerbėjas. 
Pirmas jos vaisius buvo jo paties 
atsivertimas bei perėjimas į ka
talikų kunigus.

'★ Romos - Maskvos santykius, 
ryšiūm su sovietų, bandymais 
užmegzti ryšį su Vatikanu, ap
žvelgė ilgu straipsniu “L’Osser- 
vatorė Romano”, primindamas 
Pijaus XII ankstyvesnius pareiš
kimus, kad Su So v. Sąjunga su
sitarimas nėra1 įmanomas, nes 
nėra tikros tikybinės laisvės. 
Esš ši tema jau kelintą kartą 
sovietų keliama. Be-kitko, laik
raštis primena Telšių vyskupi
jos valdytojo vysk. P.'-Maželio 
pareiškimą 1956 m. liepos mėn. 
Romos komunistų laikraščiui 
“LTJnita”, kuriame buvo užsi
minta apie So v. Sąjungos — Va- 
tikaino koųkbrdatą. Taip pat “L’ 
O. Rofnaho”) primena M. Gelži- 
nio pareiškimą, esą Maskva ban
danti užmegzti ryši su Vatikanu 
per Lietuvos K. Bažnyčią. Su
minimi įr kiti sovietų žygiai šia 
linkme.

_*_Vengrjjos komunistų parti- 
'Jės laikraštis “Nepszabadasg” 
skundžįasi jaunimu: “Didelei 
vengrų jaunimo daugumai trūks 
ta dorinio atsakingumo. Jis dir
bi tiktai ten, kur gali lengvai ir 
daug pinigų uždirbti, juokiasi 
iš tėvų ir auklėtojų arba — jei
gu jie yra jauni darbininkai bei 
tarnautojai — iš savo vyresnių 
draugų. Jų argumentai: kadangi 
vistiek bus karas, reikia naudo
tis gyvenimu. Garbė arba doro
vė šiaip ar taip pasenę dalykai. 
Jie norį linksmintis ir nesirū
pinti rytojum. Mergaitės beveli-

PASAULYJE
i ;ą meilės nuotykius vietoj šei- 

nos ir motinos pareigų”. Laik
raštis betgi nemini, kad tai ko- 
ministinio auklėjimo padari
niai.

* 45.000 krikščionių yra Izra
elio valstybėje. Katalikų tėra 
5.000 ir gyvena Galilėjos, Naza
reto, Haifos ijr* Jaffos srityse. 
Daugumas jų yra arabai, grai
kai, italai, prancūzai ir ispanai. 
Žydų katalikų yra apie 2.000. 
Tai daugiausia C. Europos bu
vę gyventojai, priėmę krikštą 
vedybų proga. Kitos žymesnės 
krikščionių grupės yra šios: or
todoksų — 16.000. maronitų — 
2.500, koptų — 1.000, protestan
tų — 1.5Q0. Tikybiniams reika- 
kalams prie vyriausybės yra 
įsteigtas specialus departamen
tas, kurio direktorius dr. Chaim 
Vardi lankėsi Otavoje ir katali
kų šv. Rašto draugijai skaitė pa
skaitą. Armėnų patriarchas Je
ruzalėje įsteigė bažnytinį teis
mą, kuriam Izraelio vyriausybė 
davė tas pačias teises kaip ir 
žydų tikybiniams-valstybiniams 
teismams, kurių žinioj yra vedy
bos, skyrybos, isūniiimai ir 1.1.

* Amerikiečio tikėjimą nag
rinėjo protestantu žymus teolo
gas prof. G. W. Forell Loccum 
akademijos suvažiavime. Jis ra
do. kad vidutinis amerekietis 
religiniais dalykais labai domi
si, tačiau tas jo domėjimasis 
esąs labai neapibrėžtas. 64% 
amerikiečių priklauso kuriai 
nors tikybai, o 1900 m. tebuvę 
35%. Jų religingumas betgi esąs 
palaidas: bažnvtinėse grupėse 
yyrauja savotiškas jausmingu
mas, naudos ieškojimas ir pavir
šutinis grožis; nebažnytiniuose 
sluogsniuose tikėt imas pažanga 
ir mokslu tapo religijos pakai
tu. Per apklausinėjimą anketos 
būdu 98% krikščionių šv. Raštą 
laiko Dievo žodžiu, bet 55% ne
galėjo suminėti nė vieno evan
gelisto vardo.

Lourdas. — Čia gautas kardi
nolo Wyszynskio atsakymas, 
kad jis 100 metu jubiliejaus iš
kilmėse negalės dalyvauti, nes 
išvykti iš krašto neleidžią ap- 
linkvbės. . . ..

Lietuviškas 
suknelių salionas 

(siuvykla)

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymą. Priimame ir pataisy
mus.
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pakopoje pasiskandino tūkstan
čiuose žodžių besitariant su Mas
kva. Rusija tame tarpsnyje lai
mėjo laiką apsiginkluoti, užimti 
naujas sritis, jas įjungti į ko- 
mekoną — komunistinių kraš
tų ūkinę santarvę bei daryti vi
suotinį spaudimą į vadinamus 
neutralius kraštus. Politinėje 
srityje ji tampa vis veržlesnė ir 
grėsmingesnė. Pastaraisiais mė
nesiais ji nepraleido, nei vienos 
progos galybėms taika piršliau
ti, o apsigręžus mažesniems grū
moti.

Bulganinas yra parašęs 10 raš
tų JAV vyriausybei. Kiekvienas 
ių vis aršesnis, labiau grūmojan
tis. Juose vis ryškiau atsispindi 
Maskvos laimėjimai geofizinėje 
srityje, palydimi tolimųjų rake
tų garsų. Negalima sakyti, kad 
Bulganino raštai pasižymėtų 
minties originalumu, nes jie taip 
vienas į kitą panašūs, kad pri
mena senos plokštelės naujas 
laidas. Tvirta išraiška, pasitikė
jimas savimi, vakariečių psichi- 
loginių nuotaikų pažinimas lei
džia ganėtinai tiksliai veikti se
rijiniais raštais į vakariečius, 
lyg jie tebūtų traukomos lėlės. 
Valstybės pirmūnų pasikalbėji
mas pasidarė magišku žodžiu. 
Šiaurinio Atlanto santarvės kon
ferencijų Paryžiuje Bulganino 
šūvis buvo taip taiklus, kad su
važiavimo dalyviai net pamiršo 
savuosius uždavinius. Bulganino 
dvasia ne tik po sales slankiojo, 
bet ir dalyvių smegenis veikė. 
Veik visi sutarė: kalbėkitės. Nū
dieną Europoje jaučiamas ne 
toks nuotaikingas noras tuojau 
sėsti už derybų stalo, tačiau ne 
tik'Anglijoje, bet ir Vak. Vokie
tijoje nors šalčiau, bet tariama 
kanclerio Konrad Adenauer žo
džiais: o vis tik reikia mažiau ra
šyti, bet imti ir nuoširdžiai pra
bilti vieniems į kitą, tarytum 
nieko nebūtų (vykę Ženevoje 
1955 m., kai buvo daug kalbėta 
ir dovanėlėmis pasikeista.

Bulganinas paleido to paties 
turinio, bet naują šūvį prieš pat 
prez. D. Eisenhowerio kalbą 
kongrese sausio 9 d. Maskva jau 
nebesitenkina tarptautinės reikš 
mės suvažiavimais, nes yra už
simojusi panaudoti net JAV 
įvykius saviems įtaigoj imams.

Grasinimai
Tuo pat metu* mažesniems 

kraštams Rusija siunčia nė tai
kos, bet grasinančius raštus. Da- 

* nija ir Norvegija įspėtos, kad 
leidus Įkurdinti raketų stovyk
las būsią atitinkamai joms atsi
kirsta. Nereikia nustebti, kad 
grąsinimas davė Maskvos lauk
tu vaisių. Danijos min. pirm, ir 
užsienine r. min. H. C. Hansen 
parlamente nurodė, kad kraštas 
turi vengti betkurių iššaukian
čių žygių. kurie sudarytų pavo
jų taikai. Nors Bulganino grąsi- 
nančio ir įžeidžiančio rašto jis 
neužgyrė, tačiau taip pat užtik
rino, kad Danija negalinti įsi
leisti vakariečių atominių gink
lų ar raketų. Šis sprendimas esąs 
padarytas remiantis ne nepasiti
kėjimu Šiaurinio Atlanto san
tarvei, bet vertinimu Danijos 
geopolitinės padėties. Danijos 
užsienio politikos išsisukinėjan
tis aptarimas, nors formaliai ir 
nepalankus Rusijai, tačiau iš es
mės tik jos vienos tegalės būti 
užgirtas.

Kai Hansen tariasi linkstąs 
karinėje ir politinėje srityje 
bendradarbiauti su vakarine 
Vokietija, siekiąs vokiečių sū- 
vienijimo, K. Adenaueris atme
ta Bulganino priekaištus dėl tp-

riausybė atsisakė gaminti.ato
minius ginklus ir iki šįp i-neto 
tesiekianti tik taikos.

Anglijoje padėtis dar neišryš- 
kėjusi. Min. pirm. Harold. Mac
millan išvykimas į Indiją paliko 
Angliją be sprendimo. Jo, pa
reiškimai toli netolydūs. Tai jis 
kalba apie tikslesnį pasiruošimą 
tartis su Maskva, tai vėl pasi
gauna mintį sudaryti su Rusija 
nepuolimo sutartį, kuriai net ir 
minėtas Hansen netiki, o anglų 
viešosios nūomonės spiriamas 

tlinksta netrukus sėsti už stalo 
su N. S. Chruščiovu, N. A Bul- 
?aninu ir co. Anglų spauda veik 
sutartinai kalba apie pasitarimų 
būtinumą su Rusija. Tuo pat 
metu Leonid F. Iljičev, Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos, 
spaudos skyriaus viršininkas 
puola anglų užsienio reikalų 
ministeri Llovd ir didelę nuodų 
taurę skiria J. F. Dulles. Bagda
do santarvės kraštai Vidurio 
Rytuose sulaukia grąsinimų %- 
pasiimti visą atsakomybę dęl 
atominių ginklų bei raketų iš 
svetur įsileidimo. Iljičev net tiek 
toli nužengia, kad pradeda ginti 
mahometoniškąjį tikėjimų,- kurį 
pažeidžia vakarietiški ginklai ta
rytum ištiesų jis būtų Mahome
to mokinys.

JAV ilgokai lūkuriavo iki pa
darė sprendimą ir atsakė į Bul
ganino 1957. 12. 10 raštą. Netru
kus jį sekė State Department 
paklausimas Maskvos ar ji su
tinkanti pradėti paruošiamuo
sius pasitarimus valstybių gal
voms susitikti.

Atviras atsakymas
Prez. Eisenhoweris sausio 13 

d. atsakė į Bulganino praėjusio 
mėnesio raštą. Amerikietiškoji 
spauda jį teigiamai įvertino ir 
priskyrė prie retai pavykusių. 
Savo darna jis prašoka net pa
ties prezidento pasakytas kal
bas, o jo atvirumas praeities įvy
kius vertinti yra išskirtinas.

Rašto išvadoje prezidentas 
pažymi sutinkąs kalbėtis su Ru

’bis Veto panaudojo. Gi kompar
tija praėjusį lapkričio mėn. atvi
rai šaukusi įgyvendinti komu
nistinę santvarką visame pasau
lyje. Iš čia išplaukianti ir “šal
tojo karo” atsakomybė. 1955 m. 
pirmūnų pasitarimai nedavę 
lauktų išdavų. Vokietijos suvie
nijimo reikalu padarytas susita
rimas nebuvęs įvykdytas. JAV 
prezidentas paliečia ir paverg
tųjų tautų reikalą nebuvusiu at
virumu: “Kitas reikalas, kuris, 
vertas atkreipti ypatingą dėme
sį, tai lytinė Europa. Mūsų abie
jų vyriausybių galvos, dalyvau
jant Anglijos ministeriui pirmi
ninkui, 1945 m. sutarė, kad ten 
esančių kraštų tautos turės tei-

sę laisvai apsispręsti dėl valdy- 
'mosi santvarkos ir šiuo reikalu 
visos trys vyriausybės neša at- 
jBjkamybę. Visos trys vyriausy
be sutarė atitinkamas sąlygas 
sudaryti tautų apsisprendimui 
įgyvendinti. Tačiau šis susitari-
mas iki šio meto liko neįgyven
dintas...” "

Laisvų tautų įvykdyto paver
gimo atsakomybės pasiėmimas 
nepaprastai pavėlintas. Jis ne
nustelbs istorijos lapuose įrašy
to gėdingo tarpsnio, kai tironijai 
plačiai praverti vartai, o laisvo
mis tautomis, lyg bandomis, pre
kiauta. Ko vertas pajutimas at
sakomybės, kai tūkstančiai išžu
dyti, o milijonai pasmerkti kan
čiai? Kur atsakomybės ženklai, 
kai net tautų žudymo - genocido 
reikalas yra pamirštas? Kodėl 
tik dabar prisiminta atsakomy
bė, kai jos ženklas neduoda jo
kios vilties pavergtiesiems išsi
laisvinti?

TORONTO
VASARIO 16 d. 40 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS į 

pradedamas šį sekmadienį, vasa
rio 9 d., “Lietuviška savaite” 
Toronto International Instituto 
patalpose, 415 Jarvis. St. (Carl
ton ir Jarvis).

Vasario 9 d .3 vai. p.p. lietu
viškos parodos atidarymas, kuri 
veiks visą savaitę iki vasario 15 
d. nuo ryto iki vakaro. Parodoje 
bus išstatyti daugumoj Toron
to lietuvių dailininkų paveiks
lai. Viename kambaryje veiks 
speciali liet, liaudies meno paro
da — tautiniai audiniai, medžio 
drožiniai, pašto ženklai, lėlės, 
gintaro išdirbiniai ir t.t.

Tuoj po parodos atidarymo 
įvyks arbatėlė skirta daugiau 
kanadiečiams, svečiams ir sa
viesiems atsilankiusiems paro- 
don, supažindinant su specialiai 
lietuviškais keptais pyragaičiais.

5 vai. vak. liet, liaudies dainų 
koncertas. Programą solo bei 
trio išpildys solistai: St. Maša
laitė. V. Bigauskas ir A. Sima
navičius, akompanuojant muz. 
St. Gailevičiui.

7.30 v. v. svečių supažindini
mas su lietuviška simfonine mu

sija, tačiau pasitarimams pasi- plokštelėmis, Programoje, 

nisterių susitikimus, ir diplomą- V Bacevtciaus, Simfo-
tinius žygius. Užsienio reikalų ?Ua .??■ į: -■ Gruodžio Lie- 
ministerių pasitarimai nepraši- Įuvoj ir Lietuvos himnas Įgro-

ruošti siūlo užsienio reikalu mi- V. Jakubėno “Legenda” ir “Rap-

dėjo ,nes Maskva nėra davusi 
jokio atsakymu Tj 
tina.. JAVsC?AC 
voje parėiškltžfe’l 
čių, kad MaWva’

^*Mask-- 
^oda vil
ių- linkusi 

daryti nuolaidų. iljičev teprisi
minė Bulganino žodžius: pirmū
nų susitikimas laukiamas 2-3 
mėnesių laikotarpyje.

tas simfoninio orkestro.
Trečiadienį, vasario 12 d. 8 vv. 

rašytojos. St. \Pcąpuelenytės 
skaita anglų kalba: “Lietuves is
torinis žvilgsnis . fr ‘ lietuviška* 
kultūra”. Po paskaitos filmas 
“Lietuviai Kanadoje”.

Penktadienį, vasario 14 d. 8w. 
liet, tautinių šokių pademonst-

f avimas ir jų pagrindų paaiški-- 
rūmas svečiams. Atlieka Tdron-; 
to tautinių Šokių grupė “Ginta
rės”, vadov. p, Tofūtos. Po to 
oficialus parodos uždarymas.

Penktadienį, vasario 14 d. 7 v. 
v. King Edward hotelyje (37 
King St. East) spaudos konfe
rencija, kurioje dalyvaus visų 3 
TOronto dienraščių atstovai, sa-. 
vų ir kitų tautybių laikraščių re
daktoriai, radijo bei televizijos 
ir valdžios atstovai. Po konfe
rencijos cocktail party, kurioje 
dalyvaująs kiekvienas asmeniš
kai. užsimoka $5. Registruotis 
apyl. valdyboj tel. LE. 4-1274.

Šeštadienį, vasario 15 d. 12 
vai. diėną, “Tėvynės Prisimini
mų” programoje speciali radio 
programa lietuviams iš stoties 
CKFH, banga 1400. Kalbėtojai 
J. Tysliava ir prel. J. Balkūnaš.

8 vai. vak. programoje. “Ca
nadian AU” iš stoties CFRB, 
banga 1010, speciali radio prog
rama kanadiečiams anglų kalba. 
Stoties komentatorius John Col
lingwood Read praves pasikal
bėjimą su Liet. gen. konsulu 
min. Vyt. Gyliu. Meninėj pro
gramos daly dainuos choras 
“Varpas”, solistai: Vaclovas Ve- 
rikaitis, Vada va Žemely tė ir 
Stefanija Mašalaitė išpildydami 
St. Šimkaus kantatą “Atsisvei
kinimas su Tėvyne” ir .solo nu
merius.

16 d. 11 
t.^fal. visoše lietuviskoše ba!ny-; 
cioše įskilminitfs . bamaldbs,<

A PRODUCT OF BAYER
BAYER GAMINYS

Suteiks skubų, ilgui trunkantį 
skausmų nuraminimą — taip 
pat lengvai pakelia žmogaus 
nuotaiką.
Teikia greitą pagalbą nuo žiau
rių galvos skausmų, nusiŠaldy- 
mo, išijas, lumbago, reumatinių 
ir artritinių skausmų.

, Su §eštad. mokyklos vedėju 
i. Širka mokiniai atsisveikino 

-'praėjusį šeštadienį po 'pamokų. 
Pasakytas atsisveikinimo žodis 
ir įteikta gėlių puokštė. Mokyk
los tnokytojai atsisveikinimo ar
batėlę turėjo pas seselės vaikų 
darželio patalpose. Ponai Širkai 
su savo bičiuliais atsisveikino 
praėjusį šeštadienį savo bute.

Apvaizdos namo statybai 
rinkliava

Toronto katalikų arkivyskupi
ja yra užsibrėžusi pastatyti še
šių milijonų dol. vertės sene
liams prieglaudą “House of Pro
vidence”. Pusę šios sumos kuri
jai yra pažadėjusi valdžia, liku
sios sumos pusę tikimasi surink
ti ‘iš įvairių fabrikų ir kitų ti
kybų žmonių, o likusį pusantro 
milijono dolerių iš visų katalikų 
parapijų.

Toronto dramos mėgėjų 
būrelis

jau kuris laikas uoliai repetuoja 
naują scenos veikalą “Bevardis”. 
Tai naujai paties režisoriaus kun. 
B. Bacevičiaus parašyta keturių 
veiksmų pjesė. Ji bus suvaidinta 
kovo 16 d. Toronte. Pjesė “be
vardis” sprendžia jaunimo pro
blemas ir primena K. Binkio 
“Atžalyną”. Vakarą globos To
ronto liet. Cairitas.

Lietuviški filmai, 
pagaminti hamiltoniečių brolių 
Žukauskų, bus rodomi kovo 1-2

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms j tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME.

231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

/y y j'n L

Mohawk Furniture
^LIMITED

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co,
849

CENTRINĖ ĮSTAIGA:
College St, Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686 

ponia V. Juraiitis.
94 Douglas St, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 

ponia M. Vehskevičienė.
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Pilnas namų apstatymas baldais
. v •

. u „ RADIJO ★ a * KROSNYS
, v> ŠALDYTUVAI ★ I * LINOLEUMAS

į SIUVIMO MASINOS * I * VAIKŲ BALDAI

• ’V < SKALBIMO MASINOS * I * ĮVAIRŪS KAIMAI 

TELEVIZIJOS APARATAI * | ★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Kaip apsisaugoti slogų?

Česnakas - sveika
Posiklauskite daktaro ar vaistininko. 
Per amžius milijonai žmonių dėl svei
katos naudojo česnaką, tikėdami jo 
gydomąja ir sustiprinančia galia. Čes
nakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris volo kraują. Dauguma žmo
nių jį vertindavo kaip vaistą nuo art- 
ričio ir reumatizmo. Adams Garlic 
Pearles turi savyje tikros alyvos, iš
trauktos iš visos česnako galvos. Joje 
yra sukoncentruotas viso česnako stip
rumas. Šitokioje formoje ir gaunate 
pilną naudą iŠ šio puikaus patikimo 
augalo. Jei jūs nesijaučiate stiprūs, 
jaučiatės išsekę ir kenčiate nuo reu
matizmo, dar šiandien iš vaistinės par
sineškite pakelį Adams Garlic Pearles. 
Adams Garlic Pearles padės jums išsi
saugoti nuo nušalimo ir slogos. Kap
sulės yra be kvapo ir skonio ir leng
vai priimamoje formoje. Parsineškite 
pakelį dar šiandien ir pamatysite, kiek 
daug galės padėti ir jums. Būsite ištik
tųjų patenkinti tai padarę.

Alyvos krosnių va 
tymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

lš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalstūti mūsų plataus ir turinin
go katalogo ir įsitikinti dėl žėmų kainų ir didelio pasirinkimo 
Įvairių gėrybių. , . - ,
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTNIAI SIUNTINIAI:
3. 2 košt, orba lengv. mot. paltams vil

nonė medžiaga 6 yrd.
4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd. 
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

pamušalo 18 yrd.
šerinės /ktljonkės/ , 8yr^-
stiklui piauti peiliukas su deimantu

3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

2

1. 2 košt, vilnonės medžiagos
1 paltui vilnonės medžiagos
1 suknelei viln. medžiagos 

pamušalo 
šerinės /klijonkės/

Iš viso už $70.60

2 košt, vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnoni medžiagos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiogos 3 yrd.
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd.

pamušalo 10 yrd.
šerinės /kliįonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

f » -

15 viso už $112.60

IŠ viso už $157.90

4. 4 košt. vin. medžiogos 
pamušalas

šerinės /kliįonkės/

14 yrd.
8 yrd.

lš viso už $72.30 
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.). 
BE TO SIUNČIAME {vairius vaistus, dahtims taisyti {vairias medžiagas, siuva
mas molinas, akordeonus, mezgimo mažinus, laikrodžius, Stiklui RiOttti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mažinėles, avalynę, rūbus, {vairios teks
tilės medžiagos, maistą ir t.f. ir t.t.

Mažesnio tomato siuvama malina firmos "Essex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stela $68.20 

/Užšokant reikio pridėti '$6.50 {vairiems mokesčiams padengti/. 
Siunčiant elektrinę mošing reikia nurodyti voltožg.

Taip pat sitfftčiame iš Kanados^
Gyveną ne Toronte, mvo sudarytus iki 17 svory gryno svorio siuntinius 

siusti, mums požtu er ekspresu. Apmokėsite gavę musų pranešimą. 
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams 

medžiagą, priedą ir įvairią kitą prekią.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9*vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Sav. A. Kaluza

tė'atfo sklėjė (Yorige ir Carftčžtf)' 
iškilmingas ininėjimas. Minėji
me dalyvauja Kanados užsienio 
reik. min. Hon. Sydney Smith 
su pritaikinta momentui kalba. 
Be to, dalyvauja fedėr. ir prov. 
parlamentų atstovai, miesto 
burmistras, spaudos, radio, tele
vizijos, įvairių tautybių atsto
vai. Pagrindinis kalbėtojas lie
tuviams Juozas Tysliava iš 
Niujorko “Vienybės” redak 

s Kruopščiai paruošta meninė 
i programa išpildoma “Varpo” 
■ choro ir solistų, palydint vargo
nais, taūtinių šokių grupės “Gin
taras ’’pasirodymas bei Toronto 
jaunimo demonstracija scenoje 
Atliekant trumpą V. Tamulaičio 
mpntažėlį.

Minėjimo metu bus priimtos 
svarbios rezoliucijos.

Minėjimas šielojamasi praves
ti kuo sklandžiau ir trumpiau, 
nevarginant susirinkusiųjų, bet 
taip pat tikimasi, kad 40 metų 
sukakties proga Odeon teatro 
2.400 sėdimų vietų bus pilnos. 
Nevenkime ateiti į šį minėjimą 
su vaikais! Tegul negąsdina mū
sų renkamos Lietuvos laisvės 
reikalams aukos, nes nėra nu
statyta kiek aukoti. Kiek kas iš
gali, tiek paaukoja iš Širdies — 
kas neišgali — neaukoja. Labai 
svarbu, kad būtų reikiama de
monstracija. Rinkimės punktua
liai, nes pavėluotai minėjimą už 
baigus išlaidos padidėtų.

Visus Tdronto lietuvius kvie
čia šiam momentui rimtai ruoš
tis ir kuo skaitlingiku dalyvauti.

KLB Toronto apyL valdyba.
Kūrėjų - savanorių dėmesiui
Vasario 16 d. — mūsų nepri

klausomybės paminėjimo iškil
mingose pamaldose visi k.-sava- 
noriai organizuotai dalyvauja 
šv. Jono Kr. bažnyčioje. Rinktis 
klebonijoje 15 mih. prieš 11 vai.

Sk. valdyba.
{steigta nauja liut. parapija 

šv. Pilypo vardu Toronto vaka
rinėj daly sausio 19 d. pamaldo
mis. Sveikinimo kalbas sakė 
dviejų kitų misijinių vienetų or
ganizatoriai ir dr. Kavolis.

Šioji misijos parapija^ turinti 
dabar 80' parapijiečių, susidūrė 
Išganytojo parapijai prieš metus 
nutarus savo 290 parapijiečiu pa
dalinti į keturius vienetus. Vie
netai prieš pusmetį gavo savo 
organizatirius. Jiems visiems nu
pirkti skolon klebonijos po $16. 
000 ir sklypai bažnyčioms statyti 
po $35.000. šisai vienetas pr jn. 
rugsėjo mėn. pradėjo laikyti ir 
tebelaiko pamaldas mokyklos au 
dftorijoje prie HW 27

Amerikos žaidynės, Sporto klu
bas Vytis, Prisikėlimo parapija 
ir jos choras, Varpo choras, Tau
tinių šokių šventė Čikagoje ir 
Toronto šokėjai, Kryžiaus pa
šventinimas Midlande, Dainų 
šventė Čikagoje ir kt K. B.

K. Liet. Kat. Federacijos 
Toronto skyriui šiais metais pir- • 
mininkauja Prisikėlimo par. kle
bonas T. Placidas Barius, OFM. 
(Skyriui vadovauja abiejų para
pijų klebonai pamečiui). Į sky
riaus valdybą įeina Toronto ka
talikiškų organizacijų pirminin
kai arba jų atstovai. Artimiau
sias skyriaus uždavinys paminė
ti šv. Kazimiero 500 metų gimi
mo sukaktį.

Ukrainiečių 40 mėtų nepri
klausomybės paskelbimo 

minėjimas
Praėjusį Sekmadienį apie 2.000 

Toronto ukrainiečių Odeono ki
no teatre susirinko paminėti sa
vo 40 metų nepriklausomybės 
sukaktį. Pagrindinis kalbėtojas 
prof. Al. Granowskis iš Mineso
tos, JAV, pasidžiaugęs, kad pa
grindiniuose reikaluose ukrai
niečiai pradeda eiti vieningai, 
kėlė mintį, kad kai laisvasis pa
saulis džiaugiasi, jog Br. Com
monweal the įkuriamos naujos 
nepriklausomos valstybės, jau 
yra atėjęs laikas, kad laisvojo 
pasaulio spauda pradėtų kovoti 
už nepriklausomybės suteikimą 
rusų orbite esančiams tautoms. 
Kanadiečiai ir amerikiečiai ne
turi mažinti rusų laimėjimų, bet 
iš kitos pusės mes turime žinoti, 
kad amerikiečiai nėra atsilikę 
moksliškoje srityje. JAV rengia
mas satelitas, be abejo, bus daug 
svarbesnis eksperimentas erd
vėse negu rusų satelitas su šu
nimi.

Sovietų pavergtųjų tautų as
mens, gyvenantieji laisvame 
pasaulyje, tūri derinti savo pa
stangas atgauti nepriklausomy
bę ir kpsijungti į pajėgesnes

Po oficialiosios dalies sekė la
bai turtinga meninė programa. 
Dainavo bažnytinis choras ir 
mums iš-Canadian All žinomas 
vyrų ir mišrusis choras. Toronto 
ir iš Niujorko atvykę solistai iš
pildė liaudies dainų ir ištraukų 
iš ukrainiečių operų.

didelis minė 
kur dalyvavo

I
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Lietuvi; pinįgaj - lietuvi; reikalams
(“LITO” METINIO SUSIRINKIMO PROGA)

CaamCBnaOMMn

Žym; Lietuvos ūkio kūrėją pagerbiant
(A.A. ANTANO PABEDINSKO 3 MSN. MIRTIES SUKAKTI MININT)’‘Lito” darbą prieš tris metus pradėjo būrelis žmonių, kurie buvo įsitikinę, kad sudėję savo sutaupąs į krūvą galės vienas kitam pagelbėti. Kaip kukli buvo ta pradžia, galima spręsti iš to, kad steigiamajam susirinkime įsirašę 79 nariai įmokėjo tik $392 indėlių-šėrų. šiandien “Litas” jau turi $121.245,60 indėlių ir 298 narius. Bet tai tik gera pradžia. “Lito” steigėjai tiki, kad Montrealio lietuviai per pirmą dešimtmetį gali ir turi iš- . auginti “Litą” iki vieno milijono dolerių. Ukrainiečiai tatai jau pasiekė. Tiesa, jų daugiau, bet užtat jiems užteko penkmečio.

, Kokius pliusus turi kredito 
unijos prieš didžiuosius komer
cinius bankus? Kodėl jie taip plečiasi? Juk kai steigėsi “Litas“, tais pat metais Quebec provincijoje įsisteigė dar 42 tos rūšies bankeliai, neskaitant prancūziškų “Caisse Populaire”.Priežasčių tam yra kelios, tačiau pati pagrindinė, — kad kre
dito unijose sudėti narių pinigai 
naudojami jų pačių reikalams 
ir visas pelnas tenka jiems pa
tiems — indėlininkams ir skoli
ninkams. Vieni, turėdami atliekamų pinigų, juos įdeda, o kiti — jų reikalingi — pasiskolina. Iš to ir susidaro visa bankelio apyvarta ir pajamos.Kooperatiniuose kredito ben- keliuose indėlininkai gauna žymiai didesnes palūkanas, kaip komerciniuose bankuose, pav., “Litas” už 1957 m. indėlininkams išmokėjo 4&% palūkanų, o komerciniai bankai iki pusės metų mokėjo tik 2^%, o po to pakėlė iki 3 % %. Maža to. “Litas” palūkanas apskaičiuoja kas mėnesį, o komerciniai bankai — nuo mažiausios indėlių sumos, rastos trijų mėnesių laikotarpy. Jeigu pav., du mėnesius indėliai buvo $1.000, bet trečiame buvo išimta ir liko tik $100, tai palūkanos skaičiuojamos už visus tris mėnesius tik už $100^Neretas tvirtina, kad kredito bankeliai ima labai augštus nuošimčius už paskolas. Tikrumoje jie nedaug augštesni už komercinių bankų paskolas ir dvigubai žemesni už vad. “Finance Companies” ir prekybos firmų skolon duodamoms prekėms skaitomus nuošimčius. “Litas” praeitais metais skaitė už paskolas po 8.64% metinių palūkanų (po 72^ už $100 į mėnesį) ir gale metų dar grąžino skolininkams 5% nuo jų įmokėtų palūkanų. Komerciniai bankai skaitė po 6%. Tačiau “Litas” pats apmoka už savo narių draudimus, skolina pinigus įvairiems bėgamiems reikalams, kuriems komerciniai bankai visai neskolina, nereikalauja kas trys mėnesiai keisti paskolos raštelius (vekselius), už kuriuos bankai kiekvieną kartą skaito po 50ė, neskaito po 15^ už išrašytą čekį ir kt. “Lito” draudimai, be nuostolio Litui”, įgalina jį nario mirties atveju jo indėlį iki $1.000 padvigubinti, o skolą iki $10.000 visai nurašyti. 

į Kooperatininkai išskaičiuoja, kad priėmus dėmesin visas kre- dnto unijų nariams daromas lengvatas ir draudimus, jų imamos palūkanos nei kiek ne didesnės ir už komercinių bankų imamas palūkanas.Netrūksta abejojančių dėl įdėtų kredito unijose pinigų saugumo. Tačiau per tūkstančius kredito unijų JAV ir Kanadoje nėra buvę nei vieno bankroto. Mat, kredito unijos neduoda labai didelių paskolų, skolina tik savo nariams ir gerai pažįsta jų kreditingumą. Kiekviena paskola laiduojama vieno ar dviejų i žirantų, žiūrint sumos. Visi in- i dėliai pilnai apdrausti apiplėšimo, gaisro ar panašios nelaimės atveju. Visos tos priemonės vi- siškai pašalina kredito unijų žlugimo pavojų ir visos baimės į dėl indėlių saugumo yra nepagrįstos.“Litas” niekad neturėjo tiek indėlių, kad galėtų patenkinti visus norinčius pasiskolinti. Ko
Gera proga pereiti iš sunkaus darbo į gerą biznį. Pavasarį parduosiu pusę šėro $7.500.

AUTOMATING SKALBYKLA - VALYKLA
Yra išvežiojimui mašina. Apsigalvok, nepraleisk progos!
Skambink: biznio CL. 1-5892, namų CL. 9-7897. Klausti: Pranas.

SIUNTINIAI! SIUNTINIAI!
MAZAR TRADING CO.863 QUEEN ST. W., TORONTO. TEL. EM. 3-5520 Norintiems siųsti maisto' vaistų, rūbų siuntinius į LIETUVĄ ir SOV. SĄJUNGĄ, ir pinigus į LENKIJĄ. Sąžiningai ir gerai patarnaus jums visuose siuntimo reikaluose. Skambinkite, užeikite ar rašykite dėl smulkesnių informacijų. ?

dėl lietuviams savo prakaitu uždirbtus pinigus atiduoti į svetimus bankus ir svetimai apyvartai? Pinigas yra ekonominio pasaulio kraujas, o bankai — jo širdis. Kaip gyvame organizme širdin suplaukia kraujas ir yra jos vėl paskirstomas į reikalingiausias kūno dalis, taip pinigas per bankus jų nuožiūra paskirstomas ekonominio gyvenimo celėms — pavieniams asmenims, įmonėms, fabrikams ir t.t. Mes ir mūsų neskaitlingos lietuviškos įmonės esame labai liesai svetimų bankų maitinami kreditais ir sunkiai judame į priekį. Kodėl nesusiburti į savo banką ir savo žmonių neremti savais pinigais? Kam lakinti svetimus kurtus, kurie medžioja kitam ponui? Tuo tarpu tik 300 liętų- vių iš 10.000 tėra “Lito” nariai. Tikėkimės, kad gražus “Lito” progresas išblaškys abejojimus ir sutrauks daug didesnį tautiečių būrį.Keli skaičiai iš “Lito” metinės apyskaitos. “Litas” užbaigė 1957 m. su $121.245,60 indėlių ir $106. 246,90 paskolų. Į valdžios paskolų lakštus investuota $10.000, kurie reikalui esant gali būti tuoj pat paversti gyvais pinigais. Kasoje buvo $6.296,05.1957 m. viso gauta pajamų $7.808,08, kurias sudarė $7.620, 21 palūkanų, $79 įstojamojo mokesčio ir $108,87 grąžintų draudimo išlaidų. Išlaidų 1957 m. turėta $2.193,37, iš kurių valdymo išl. (atlyginimų) $428, draudimų $1.132,91, skelbimams ir reprezentacijai $165, raštinės išlaikymui $415,62 ir. telefonui $51,84. Pelno gauta $5.614,71.Pelnas paskirstytas šitaip: 4% % nariams dividendo už indėlius — $3.7770,49, grąžinta 5% skolininkams nuo įmokėtų palūkanų — $358,15, atsargos kapitalui $700, vedėjui už metų užbaigimą $200, kultūros ir šalpos reikalams $300 ir nepaskirstytas pelno likutis $286,07.Iš šių duomenų nesunku susidaryti išvadą, kad kredito unija “Litas” tvarkoma rūpestingai, taupiai, gal net per šykščiai atlyginant už darbą jo pareigūnams ir kad liūto dalį iš savo pelno' “Litas” išmoka nariams — indė-, lininkams ir skolininkams.“Lito” valdybą pereitais mę-; tais sudarė! A.'" Norkėliūnas — ■ pirm., Pr.- Rudinskas — vice- pirm. ir sekretorius, D. Jurkus— bankelio vedėjas ir J. Skučas — narys veiklos vystymui.Pr. Rudinskas.
Kuo kitiNeaukojai, tai ir nežinok. “Dirva” Nr. 7 paskelbė, kad žadėtoji Liet. Neprikl. Fondo apyskaita nebūsianti viešai skelbiama, bet būsianti išsiuntinėta tiems, kurie aukojo. Toje apyskaitoje nebūsią nurodyta kiek katram darbui išleista, bet tą patikrinsianti LNF kontrolės komisiją, skirta fondą sukūrusių organizacijų vadovybių. Jai “aukotojai gali pasitikėti, jei jie pasitiki pačiomis LNF sudariusiomis organizacijomis bei jų vadovybėmis (o kas nei tuo nepasitiki, tas LN Fondo neremia, tad prieš tą nėra reikalo ir atsiskaityti). Tačiau apyskaita suteikia rėmėjui bendrą vaizdą, kokios rūšies reikalams kokia proporcija lėšos sunaudotos”.Ne be reikalo sena išmintis skelbia, kad gyvendamas žmogus mokosi. Dar taip neseniai LNT šulai perkūnais griaudė, kam Tautos Fondas neskelbiąs apyskaitų, o štai ir sava apy

skaita. be skaitlinių. Pernai jos- buvo paskelbtos, nors ir nebuvo labai svarios. Nejaugi metai buvo dar liesesnį?Prie “apyskaitos” būsiąs LNT valdybos pranešimas apie pereitų metų veiklą ir būsią siūloma aukotojams pasisakyti, kokiems uždaviniams kas skiria sa-vo auką. Pagal tuos pareiškimus ateity būsianti sudaroma išlaidų sąmata. Labai demokratiš-

Liūdna žinia, kad negailestinga mirtis pakirto a.a. Antano Pabedinsko gyvybę kaip tik tuo metu, kąda jis atrodė dar pačiame pajėgume, yra skaudus smūgis ne vien jo artimiesiems. Velionio asmenyje ir Lietuva netenka savo tauraus sūnaus, o mūsų visuomenė—labai plataus masto žmogaus, dideliai vertingo Lietuvos ūkiškos gerovės kūrėjo, iš pat jaunų dienų buvusio pirmose mūsų Nepriklausomybės kūrėjų ir jos gynėjų eilėse.A.a. Antanas, ryškus ano meto idealistinio patriotinio jaunimo atstovas, buvo priekinėse to jaunimo eilėse, kuris giliai išgyvendamas mūsų tautos valstybinį prisikėlimą, prieš jokias kliūtis nesustodavo, prieš jokius pavojus nesusvyruodavo. Kaip pavasarį gamta, tryško jis nauja nenugalima gyvybe, kuri lauž te laužė praeities ledus, gaivalingai veržėsi į naują gyvenimą ir laimėjo. Kada Tėvynė buvo pavojuje, velionis savo krūtine užstojo, kad sužibusi Lietuvai laisvė nebūtų svetimųjų užgniaužta. Pirmuosius pavojus nugalėjus, gyvenimui ramesne vaga tekėti ėmus, jo judrus būdas, įgimtas sumanumas ir sugebėjimas kasdieninio gyvenimo reikalus tvarkyti, paskatino jį leistis į ūkiškos savo krašto gerovės kūrimą. Šioje srityje jis yra nuvaręs labai gilią vagą. Ši veikla būtų buvusi nepalyginamai našesnė, jeigu sovietų agresija 1940 m. nebūtų nutraukusi mūsų laisvojo gyvenimo gijos.Atsikuriančioje Lietuvoje visko trūko. Visur teko iš nieko pradėti ir pirmaisiais laikais nepaprastai- daug darbo ir vargo pakelti. Ūkiškos gerovės kūrėjo kelias buvo ypatingai nedėkingas ir dygliuotas. Trūko visko: ir nuovokos ir patyrimo ir galimumų. Iš šiaudinės pastogės išeinančioji šviesuomenė rinkosi kelią į laisvąsias profesijas, linko į valstybines vietas. Patogus palyginamai lengvas valdininko gyvenimas viliojo daugiau negu neaiški perspektyva leistis į varžybas ūkiškoje srityje su dažniausia mums tautiškai svetimu elementu. Čia darbas negalėjo baigtis 2 vai. po pietų. Čia reikėjo atsižadėti ramumo, o ir pasi- ryžti..daug ko atsisakj*ti. -Tapti “kultūrininku. “buvo madinga ir viešoje opinijoje patrauklu. Leis tis į verslus, pradėti “bizniauti” ir mūsų valstybinio savarankumo pradžioje ir vėliau buvo be-1 veik tolygu save nuvertinti, tar-
rūpinasi?kai, bet argi vadovybė be to jau nežinotų, kokie darbai pirmiausia nudirbtini? O jei koks aukotojas savo auką paskirtų pav., monitoringo arba radijo tarnybų išlaikymui, ar vadovybė tikrai tam sunaudotų?

SKUNDŽIASI IR LENKAI 
IR GUDAIGudai išeiviai savo spaudoje plačiai rašo skųsdamiesi, kad Lietuvos atgautose Vilniaus krašto žemėse nesą jokių gudiškų mokyklų, nors gyventojų gudų ten esą daug kur dauguma. Girdi “lietuvisai” taip biją gudų, kad bemeiliją leisti lenkiškas mokyklas, kad tik nebūtų gudiškų.Tuo tarpu lenkai skundžiasi, kad prie sovietinės Gudijos priskirtose. Vilniaus krašto dalyse visai nesą jokių lenkiškų mokyklų. Tuo tarpu prie Lenkijos priskirtoje Balstogės srityje gudų mokyklos veikią visiškai laisvai. Taip pat prieš karą Minsko ir Bobinisko apylinkėse Gudijoje buvę lenkiškų mokyklų. Lenkai aiškina, jog gudų valdžia bijanti, kad .į lenkeiškas mokyklas eitų ir gudai, kurie esą kai- kur net privačiai mokąsi lenkiškai.

LNT apie Vasario 16 minėjimusNe vienoje Kanados kolonijo- ma, kad vadovybės nuomoneje artėjantis Vasario 16 minėjimas yra iššaukęs nesutarimo bei susijaudinimo, kai vietos Liet. Nepriklaus. Talkos vadovai paskelbė ruošią atskirą minėjimą. Tuo reikalu ’’Dirva” Nr. 7 paskelbė oficialų LNT nusistatymą.Pasak jo, minėjimo rinkliavų klausimas- turįs būti išspręstas LNT rėmėjų vietose “atsižvelgiant esamų aplinkybių”. Bet bendrai esą pageidaujama, “kad bent LNT nesistengtų jungti rinkliavų su Vasario 16 d. iškilmėmis”. Kur minėjimą rengią LNT remiančios organizacijos, reikią nerinkti arba rinkti taip, kad tai “nesukliudytų minėjimo rimties bei iškilmingumo”.J klausimą, “kaip žiūrėti į vadinamus vieningus Vasario 16 minėjimus, kurie tačiau esti naudojami tik vienos katros organizacijos rinkliavai”, atsako- 

turn susitepti savo baltas “poniškas” rankas.Mūsų auklėjime, spaudoje, literatūroje ir viešojoje opinijoje stigo to paprasto nuvokimo, kad betkuriai kultūrinei pažangai ūkiškas pagrindas būtiną prielaidą sudaro. Atrodo, kad nebuvo įsisąmoninta, kad pirm negu išleisti, kad ir kaip augštam tikslui, reikalinga, kad būtų uždirbama ir sutaupoma tai, kas ryžtamasi išleisti.Visi žinome, kad valstybė ir jos iždas vertybių pats beveik negamina, o tik minta iš gamybos ir parikiuoja padalą to, kas tautos pagaminama. Tuo būdu pagaminamo nacionalinio produkto kiekiai apsprendžia padalos ribas ir galimumus. Kad ir kaip didelį šaukštą duotum iš bendro puodo semti, — daug iš jo nepasemsi, jeigu pačiame puode maža kas bus.Velionis priklausė tų pionierių būriui, kurie savo gyvenimo uždaviniu pasistatė rūpintis, kad Lietuvos puodas būtų kuo pilnesnis.Lietuvai atsikuriant mes buvome perdėm žemės ūkio kraštas. Kad ir kaip arti prie širdies žemės ūkis mums kiekvienam bebūtų, žino kiekvienas, kas ūkišką gyvenimą tvarkyti turėjo, kad vien žemės ūkiu mūsų tautos gerovės ir pažangos ne- pagrįsi ir neužtikrinsi. Ne tokie ir žemės plotai ir ne tokia pati žemė, kad mes, prakirčiui kiekvienam gyventojui paimant, dideliais nacionalinio produkto kiekiais galėtum pasigirti, lyginant su kitais kraštais.Kaip žinome, ūkiška apyvarta žemės ūkyje vyksta vieną kartą per metus. Tenka gaminti po atviru dangum, priklausyti nuo atmosferinių sąlygų. Todėl mūsų nacionalinis produktas ir iš jo atliekantis tautinio kapitalo prie auglis, kad ir kažin kaip taupant . ir darbo nesigailint, negalėjo būti labai žymus.Pirmuosius Lietuvos atsikūrimo sunkumus nugalėjus, ūkininkams ant savo pečių sunkiausią valstybės atsikūrimo naštą išnešus, stovėjome prieš didžiulį uždavinį — turėjome apsispręsti ko griebtis, kad su kūitfifif^iTr^TŽMttom - pažangos ritmą išlaikyti galėtumėm, jas pasivyti įstengtume ir išlygintume tą atsilikimą, kurį pavel- dėjome iš caristinės Rusijos 120 metų laikotarpyje išnaudoti ir šiaip nepalankių istorinių sąlygų ubaginami.Keikvienam kas šiais reikalais sielojasi darėsi aišku, kad tik sumaniai savo krašto ūkį tvarkydami ir sparčiai tautos gamybinį pajėgumą didindami, mes galime savo nepriklausomybę išlaikyti. Kitaip grėsė mums skurdas, nusivylimas ir galop suirutė.Platus naujos sunkios kovos baras stovėjo prieš akis. Kelias laimėti buvo vienas — kuo skubiausiai pasisavinti modernios gamybos techniką, kinkyti motorinę jėgą į pagalbą rankų darbui, kurti naujas gamybos įmones, duoti pelningo darbo priaugančioms kartoms, pasigaminti savame krašte galimai daugiau kasdieninio gyvenimo reikmenų.Šiame kūrybos bare viena iš ląbai ryškių asmenybių buvo velionis.. Jis ėjo į ūkišką gyvenimą idėjos vedamas sukurti naują įrtonininko tipą, kuris šį istorinį uždavinį Lietuvos sutvirtinimui atliktų. Jo akyse privatus įmcnininkas, paties gyvenimo verčiamas kuo taupiausiai gamintų visas jėgas įtempti, racionaliai nuo pradžios iki galo tvarkytis, visą savo sumanumą įjungti įmonei išlaikyti, yra pigiausias ir geriausias visuomenės tarnas, labai vertingas atskiro gamybinio vieneto vado
reikią datyvauti tokiuose minėjimuose, kad tik išeitų kuo įspūdingesnė demonstracija.“Bet dalyvavimas vienose iškilmėse rekliudo dalyvauti ir kitose — kitų, savo organizacijos, bičiuliu būrelio ar net savo šeimoje sirengtose”. Dalyvavimas iškilmėse betgi neapspren- džiąs'kam tavo auką duoti. “Dėl tikslo — Lietuvos laisvės — visų mūsų ruomonė viena, o dėl priemonių gali būti skirtinga, todėrkiekvieno Valia remti tas priemones, kurias jis laiko tiks- lingesnėmis ar kurių panaudojimu kas ^riau pasitiki...”Visa tai tvarkoje, bet ar nebūtų geridi daugiau aiškumo įnešus. Taitos Fondas paskelbė. kad atkas renka ryšiui su Lietuva ištaikyti, ty. monitarin- gui, trims Jadijo tarnyboms ir Eltai. O ką žada daryti su surinktais pinkais LNF? 

vas ir rikiuotojas, pati sveikiausia gamybinė grandis. Priverstas pats visą riziką nešti, privatus įmonininkas yra geriausias tautinio gamybinio kapitalo tauso- tojas, kurį gyvenimas kontroliuoja žiauriau, negu bet kuri biurokratinė kontrolė. Pajėgti išnešti ant savo pečių jo vadovaujamos įmonės likimą, kad ji klestėtų, patikrintų darbą ir pastovų pragyvenimą joje dirbantiems — tai buvo pasididžiavimo vertas sugebėjimas. Savo krašto žaliavas perdirbti ir jas tinkamiausiai panaudoti, aprūpinti vartotoją prieinama kaina vertingais gaminiais, štai koks įmo- nininko menas velionį imponuodavo.Visa eilė supuolimų lėmė, kad velionis žymiausiai pasireiškė tekstilės pramonės sukūrime. Kas šios pramonės atsiradimą Lietuvoje tyrinės negalės paneigti, kokį žymų vaidmenį yra suvaidinusi ir išandien veikianti Plungėje Kučinskų - Pabedinskų linų verpimo ir audinių įmonė.Šios įmonės kūrėjas Kučinskas, žemaitis, savamokslis, sunkiu darbu svetur sutaupęs pradinį kapitalą, grįžęs į Lietuvą kuria linų — šios būdingos lietuviškos žaliavos—apdirbimo fabriką. Pabedinskai susigiminiavę su Kučinskais tampa šios įmonės bendrininkais.Ne šio straipsnio tikslas ir apimtis nagrinėti kokius kryžiaus kelius teko šiai bendrovei nueiti, kaip iš jų narpliotis ir galų gale tapti rimta pirmaeile įmone.Niekam nemažinant nuopelnų galima drąsiai pasakyti, kad labai žymia dalimi a.a. Antano Pabedinsko dėka ši įmonė išplaukia į plačius vandenis ir atsistoja ant tvirtų pagrindų.Čia velionis,'padėjęs į šalį kariuomenės kapitono uniformą, nepabūgo nusileisti iki prekybinio agento padėties ir išeiti karčią gyvenimo mokyklą. Ją beeidamas velionis galutinai subrendo ir išėjo į pirmaeilius ūkio vairuotojus. Jam patikėtą uždavinį velionis atliko nepaprastai vykusiai. Nuo čia ir prasideda staigus jo kilimas augštyn.Velionis buvo aiškus privačios iniciatyvos ir asmeninės atsakomybės šalininkas. Būdinga, kad jis, kaip ir visa eilė jo. bendrininkų, nesiekė suimti į savo rankas ūkišką gyvenimą, o priešingai plačiai naudojo bendrovių formą savo ūkiškoje veikloje. Visoj eilėj lietuviškų bendrovių velionis buvo dalininkas. Jo galvojimu kiekvienam iš dalininkų žiūrint į bendrovės reikalus, kaip į savo, sutartinai veikiant, buvo tikriausias kelias sveikas įmones su plačiu užnugariu sukurti.Paskutinė jo sumanymu įkurtoji bendrovė buvo “Danga”, kuri turėjo pradėti veikti Vilniuje ir verpti medvilnę Lietuvos tekstilės fabrikams, kad- nereikėtų gabentis verpalų, o pakaktų įsivežti medvilnės žaliavą.Naują savo krašto ūkiškos gerovės vairuotojo tipą kūrė velionis. Nesivaikydamas populiarumo ir nesistengdamas įvilkti į skambias formules savo galvojimo, velionis reiškėsi kaip aiškus naujų santykių tarp dirbančiųjų pionierius. Jis siekė sukurti darnią dirbančiųjų bendruomenę, kur išnaudojimui, klasių kovai ir neapykantai nebūtų vietos, kur ir direktorius ir darbininkas jaustųsi lygia vertinga gamybine grandis esąs, kiekvienas turįs savas skirtingas pareigas bendram įmonės labui. Ra- cionaliniame tvarkyme matė įmonės sveikumo ir pasisekimo paslaptį, o ne valdžios protegavime.Lietuva nebuvo suspėjusi savo ūkiškų tradicijų susikurti. A.a. velionis jas tiesė pačia gražiausia linkme, norėdamas apgaubti ūkišką veiklą reikalingu orumu ir matyti ūkišką gerovę klestint visos lietuvių tautos labui. Dr. P. Karvelis.
Che JHouse of Seagram

Distillers since 1857

GARSUS KANADIŠKI 
KOKTEILIŲ RECEPTAI

WHISKY SOUR

Whisky sour do romo s su konodišku 
whisky. Toi kokteilis, kurį lygioi pamė
go vyrai ir moterys. Sours galima pa
daryti pogol kiekvieno skonį, panaudo
jant Šviežio ar sušaldytą vaisių sunką.

Suplokite vieną arbatinį 
Šaukštelį cukraus ir pusės 
citrinos sunkos. Pridėkite 
1 }/2 uncijos Seagrams V.O. 
arba "83" Canadian Rye 
Whisky ir išplakite su ledų 
gabaliukais. Patiekite ma
žose stiklinėse — geriausiai

tinko vyno stiklai. Popuoškite konser
vuotom vyšniom arba apelsino skiltele.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
praneša visiems Tautos Fondo skyriams, įgaliotiniams, o kur jų 
nėra apylinkių valdyboms, bei visiems lietuviams Kanadoje.Šiais metais sukanka 40 metų kaip Vasario 16 d. Aktu buvo paskelbta visam pasauliui apie atstatymą Nepriklausomos Lietuvos Valstybės. Taigi šiais jubiliejiniais metais lietuviai visam pasauly švęs ir minės Vasario 16 kaip galima puošniau ir iškilmingiau.Kiekveinais metais lietuviai, gyveną laisvajame pasaulyje, skaitlingai dalyvauja Vasario 16 minėjime ir ta proga aukoja Lietuvos laisvinimo reikalams. Tau tos Fondas tiki, kad šiais jubiliejiniais metais nei vienas geros valios lietuvis nepasiliks namuose prie televizijos, bet skaitlingai ateis į minėjimą ir atneš didesnę auką kenčiančiai tėvynei.Visos per minėjimą surinktos aukos yra suskaičiuojamos ne mažiau 2-jų asmenų, surašomas trumpas aktas, kuriame pažymima suaukotų pinigų sumą ir nemažiau 2-jų asmenų pasirašomas. Pinigai su akto nuorašu siunčiami TF Atstovybei Kanadoje.Laike minėjimo didesnėse kolonijose prie atskiro staliuko yra platinami Lietuvos pasai ir į juos lipinami ženkleliai, kur aukotojas už savo auką vienkart gali įsigyti pasą ir jam ženklelius. Lėšos už pasus ir ženklelius eina Tautos Fondui, o aukotojas

Keliaujantis pirklys

veikslas, jo laivelis irTai scena iš ankstyvojo Kanados gyvenimo.Augant Kanados kailių prekybai, iškilo jų transporto problema, kadangi vieninteliai keliai buvo upės, problema buvo išspręsta beržinių laivelių. Toks laivelis tiko ir tolimoms kelionėms ir sunkiems kroviniams... jis buvo pakankamai lengvas taip, kad žmogus ant kupros lengvai galėjo jį iš vienos upės ar ežero pernešti į kitą... jis galėjo pakelti šešis žmones ir šešias tonas krovinio.Tik tam tikros rūšies žmonės tegalėjo pasinaudoti tokiuo laiveliu — žmonės, kurie gerai žinojo vandens, kelius miškuotame krašte. Toks žmogus buvo “keliaujantis pirklys”... keliautojas vandenų keliais.Su savo laiveliu toks keliautojas pirklys galėjo per dieną nukeliauti 70 mylių. Į vieną galą keliaudamas veždavo maistą, namų apyvokos reikmenis ir žvėrių gaudymo prietaisus, o grįždamas veždavosi kailius.Keliaujančių pirklių sistema padėjo Kanadai išaugti. Ji atidengė ir tolimas vakarų sritis iki pat Pacifiko. Už tai kanadiečiai prisimena ir gerbia tuos šauniuosius keliautojus.

turi akivaizdų įrodymą, per kiek metų ir kokią sumą jis yrą paaukojęs Lietuvos reikalams. Jų, kaip ir laisvai aukojusių, surašomos pavardės į pasų ir ženklų aukų lapą, o aukojusių $2 ir daugiau, skelbiamos spaudoje.Nuo vasario 16 d. iki balandžio 16 d. skelbiamas visoje Kanadoje Tautos Fondo vajus, kuomet kiekvienas TF Atstovybės ar įgaliotinio suverbuotas rinkėjas su sąrašais lietuvių gyv. jų apylinkėje ir su aukų lapais rinks aukas ir platins pasus su ženklais, atsilankant į kiekvieno lietuvio namus, ypatingai pas tuos, kurie negalėjo dalyvauti Vasario 16 minėjime ir dar Tautos Fondui neaukojo.Tautos Fondo lėšos yra skiriamos išlaikymui monitoringo, Eltos penkiom kalbom ir trijų lietuviškų radijo valandėlių, kurios kasdieną perduoda į kenčiančią tėvynę teisybės, paguodos ir vilties žodį. Mūsų broliai ir sesės anapus geležinės sienos su dideliu pavojumi vis tik slapčiomis klauso lietuviško tiesos žodžio, kuris stiprina jų dvasią ir palaiko viltį į šviesesnę ateitį.Nuoširdus ačių iš anksto.V. Vaidotas,TF Atstovybės aKnadoje pirm. Adresas:806 Jane St.Toronto 9, Ont.

Antroj pusėj kiekvieno Kanados sidabrinio dolerio yra iškaltas “keliaujančio pirklio” (“Voyageur”) pa- čiagimis irkluotojas.
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON Out
Biržuvėnų dvaro rūmuose esą' 

atidaryti kultūros namai Jų 
svetainėje įrengta biblioteka, ji! 
turinti 120 skaitytojų. Dvaras 
anksčiau priklausė Gurskiams.

Gyd. Purtokaitė, žinoma no
sies ir gerklės ligų specialistė, 
dabar dirba Telšių ligoninėje.

Kurčių - nebylių mokykla 
įrengta Telšiuose. Be bendro la
vinimo dalykų jie esą mokomi 
amato — stalių, siuvėjų, šalt
kalvių darbo.

Panevėžio ligoninės skyrių ve
dėjai gyd. Jučas ir gyd. Dalinda, 
kaip praneša gruodžio 26 d. Tie
sa, atleisti iš pareigų, esą “už li
goninės panaudojimą nelegaliai 
privačiai praktikai”. Gyd. Pet
rulienė atleista iš vyr. gydyto
jos pareigų “už silpną kontrolę, 
nepakankamą vadovavimą bei 
taikstymąsi su gydytojais pikt- 
naudojančiais privačia praktika, 
ir iiž nemokamo gydymo princi- 

■pų pažeidimą”.
Matyt, reikėjo užleisti vietas 

jauniesiems gydytojams kom
jaunuoliams.

Vaisių ir daržovių džiovinimo 
fabrikas esąs baigiamas statyti 
Tauragėje. Dar esą numatoma 
pastatyti konservų fabrikas Vil
kaviškyje ir Varėnoje.

Vaikų žurnalas Žvaigždutė 
nuo š.m. sausio mėn. jau nebei
na. Jo vietoje pradėjo eiti nau
jas mėnesinis žurnalas, skirtas 
vidurinių mokyklų vyr. klasių 
mokiniams bei specialiųjų mo
kyklų moksleiviams “Mokslei
vis”.

Komunistų Lietuvos kolcho
zuose esą 4.200. Išeina truputį 
daugiau kaip po du kiekvienam, 
bet 467 kolchozuose nesą nei 
vieno komunisto. Tik Eišiškių, 
Linkuvos, Rietavo, ir Šiaulių 
rajonuose kiekvienam kolchoze 
esą komunistų. Tuo tarpu Biržų, 
Dusetų, Kybartu, Pandėlio, Pa
gėgių, Radviliškio rajonai esą 
apsileidę šiuo atžvilgiu. Blo
giausia esą Utenos rajone, kur 
komunistų skaičius kolchozuo
se net sumažėjęs. Iš 34 rajono 
kolchozų, net 9 neturį nei vieno 
komunisto, nei kandidato, nei 
net ’ komjaunuolio. Pavyzdin
giausias esąs Pasvalio rajonas, 

I kur iš 24 kolchozų net 21 esą 
L partijos skyriai ir tik trijų iš jų 
l&į partijos sekretoriai esą pašalie-
7 čiai, t.y. ne iš savo kolchozo, 

f Vergija. Raudonieji “delega-

tai” grįžę iš okupuotos Lietuvos 
vis kalba apie ten kylantį gyve
nimą ir liaudies džaugsmus. Bet 
štai šiomis dienomis gautame 
laiške viena moteris savo kaimy
nei į Kanadą rašo, prisimindama 
šiosios pabėgimą 1944 m. Rašo 
šitaip:

Esą mačiau kaip tokia tai mo
teris (parašo jos vardą) grįžusi 
iš miėstelio užbėgo pas kaimyną, 
po keletds minučių vėl išbėgo, 
sėdo į vežimą ir nuvažiavo į va
karus. Toliau rašo:

“Aš sėdėjau ant griovio pa
kraščio ir man buvo viena min
tis, kad reikia bėgti. Bet vyrąs 
sako: “Ar tu žinai, kur bėgti?” 
Taip ir pasilikome toj vergijoj 
vargti. Tairištos iššivežėte savo 
seną motinėlę ir nei vifenas nežu- 
vote...”

Šumske esanti vaistinė, bet 
labai apleista. “Penkiolikos ki
lometrų diametre tik viena vais
tinė, o ji atrodo, kaip griuvė
siai” — rašo “Šluota”. 15 klm. į 
vaistinę! O giriamasi sveikatos 
tarnyba! . \

ir Lenkijos lietuvių padėtį, at
siliepė Hamiltono Lietuvių Ka
talikių Moterų D-ja, nutardama 
savo narių tarpe parinkti rūbų 
ir juos persiųsti Lenkijon. Anks 
čiau, savo iniciatyva, kelis siun
tinius taip pat pasiuntė spaudos 
platintojas Z. Orvidas. Gauta ir 
iš JAV keletas laiškų su prašy
mu prisiųsti adresus skubios pa
galbos reikalingų asmenų. Dar 
kartą primename, kad rūbų 
rinkliavą Hamiltone vykdo G. 
Telyčėniėnė, 131 Kensington 
Ave. N., tel. LI. 5-0979, arba sek
madieniais po pamaldų parapi
jos salėje K. Baronas. Paskam
binus, rūbai iš aukotojo bus at
siimti iš namų.

Sportininkų vasario 18 d. bly
nų baliuje ruošiama linksma 
programa. Taip pat bus turtin
ga loterija ir smagūs šokiai nau- 
jar išremontuotoje parapijos sa
lėje. Tai bus paskutinis pasi
linksminimas prieš Velykas.

Į Pasaulio Lietuvių Seimą iš 
Hamiltono kandidatuoja K. Ba
ronas. inž. A. Jazbutis, J. Mik-

Mono brangiai ir mylimai žmonai

a.a. GENEI LUKIENEI - ZDANAVIČIENEI

š.m. sausio 20 d. staigiai mirus, Šio didelio man skausmo ir liūdesio 
dienose, atidavusiems velionei paskutinę pagerbę ar patarnavimą ir po- 
reiŠkdsiems man užuojautą, prisiuntusiems prie karsto gėlių, vainikų, 

poilsio vietą, 
dienose visais

lankiusiems velionę koplyčioje, polydėjusiems ją j amžiną 
nešusiems karstą ir užjautiesiems manė Šiose sunkiose man 
kitais atvejais —

kun. dr. J. Tadarauskui ir kun. J Urkiui, Hamiltono
Namu Fondo Valdybai, Šimkevičiu šeimai, Keliačiams, Luko- 
šiams, A. Patamsiui, A. Motuzienei, Borusams, Gužams, Luka- 
vičiams, Petraičiams, Perkūnams, Jonušams; P. Stukui, Mila- 
štams, Česnienei, Palčiauskams, Leščioms, Tumaičiams, Ker
šiams, Mačiulaičiams, Grajauskams, Pauliukams; -Jokūbaičiams, 
J. Baranauskui, O. Kutienei, Mazufaičiamš, Toliams, Kochdn- 
kams, Žukauskams, Perkauskams, Sakams, Zabarauskui, But- 

. kienei, Kalinauskui, Vinerskiui, Br. Jūraičiui, St. Rukšėnui, J.
Steigvilai, VI. Miškiniui, A. Maksimavičiui, VI. Bartininkui, 
F. Krivinskui, P. Giedraičiui, St. Bakšiui, Kalmctavičiu šeimai, 
Gedminams, Škudienei, Liaukui, Rimkams, J. Astui, A. Gode
liui ir visiems kitiems, kurių pavardžių negalėjau sužinoti 

r 
reiškiu savo nuoširdžiausią padėką! Tamstų visų, ĄAielieji Tautiečiai, 
parodyta man moralinė parama ir užuojauta man visada primins Jūsų 
krikščionišką širdžių gerumą mano didelėje nelaimėje.

Visiems dar kartą nuoširdžiausiai dėkoju’

Lietuvių

kun. dr. J. Tadarauskas. Ątsto-

juos iš Gillies Guy b-vės gautas ■ 
žekis $30. Nuoširdus ačiū.

šiam sezonui alyvą per NF 
užsisakė 52 asmenys ir jų dėka 
NF gavo $780. Ateinant sezoną

A*** *

H. tofesto —, 
valdyba nutarė atidaryti’]

lietuviškos knygos bus įteiktos. 
Savo skyrius ten turi kelios ki
tos tautybės.

Iš solidaftūiib tnokčsčio apyl. 
valdyba persiuntė Kr. Valdybai 
40%. Surinkta $621, persiųsta 
$248,40 ir Kultūros Fondui 20% 
— $124,20. Viso išsiųsta $372,60. 
Liko Hamiltonui sunaudoti savo 
kolonijos reikalariis $248,40. Per 
praeitus metus valdyba, dar at
skirai parėmė šėštadidnib mo
kyklą $175. Šachmatų meisterio 
kelionę J Vancouver $100 ir ke
letą kitų mažesnėmis stėnomis. 
Taigi apylinkės valdyba gana 
stambias sumaš išleido kitų; in- 
Stitucijjų rėmimui. ’

Vasario 16 d. minėjhnan pa
kviesti miėsta burmistras, gy
venantieji Hamiltone parlamen
tarai ir kįti ^męshi ■aSmėnys.; 
Mfnėjiihaš įvyks Westdale Col
legiate salėje.

šį šeštadienį vyksta grandio
zinis kaukių balius. Pasistenki
me ten dalyvauti, pamatyti pui
kias kaukes ir jų tarpe pasilinks
minti. Šį tradicinį visų, mėgia
mą balių rengia Šalpos Fondas.

s™i. O kas būtų, jei visi lietu
viai alyvos pirkimą pakreiptų 
šiuo keliu? NF būtų gavęs kelis.

ši šeštadienį, vasario 8 d.
ROYAL CONNAUGHT HOTEL

Vaistai Lietuvon!
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1ŠGELBĖKITE GYVYBES,PASIUSKIT ESAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTU
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< Rafykite^ telefonuokite ar -afvykitef pas AHsos informocųos

WALTMAN’S Patikima Vaistinė 
\ . J-j, -J...... /■','- •>. 'U;

Ti^.VPUNDAS ST.^W., Ossmgtofl kampos (prieš Lietuvių Ndrnusl

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont. 

Tel. LI. 4-7239

- ~
Albinas. Lukas.

II.. . ........ ....... .............

Delhi, Ont.
Iškilmingą Vasario 16 d. mi

nėjimą Delhi - Tillsonburg apy
linkės lietuviškų organizacijų 
valdybos rengia vasario 8 d. 7 
vai. vak., Delhi miestelyje vo
kiečių salėje, prie Nt. 3 kelio.

Programą išpildyti pakviesta 
svečiai artistai iš Toronto. Taip 
pat žada pasirodyti ir vietinis 
jaunimas (pirmą kartą!) pašok
damas kelius tautinius šokius.

Po programos bus šokiai gro
jant geram orkestrui. Atsigai
vinti ir dulkėms nuplauti veiks 
bufetas.

Laukiama svečių iš Rodney, 
Ingelsoll, London, Woodstock, 
Hamilton ii? kitų artimesnių ir 
tolimesnių apylinkių.

Kiekvieno lietuvio pareiga 
dalyvauti Vasario 16 d. minėji
me Delhi KLB valdyba.

Iš Saleziečių gimnazijos direk
toriaus sausio 17 d. gauta ši pa
dėka:

“Didžiai Gerb. Pirmininke, 
gaunu mielą Tamstų siuntą 

sumoje 253 dolerių, surinktus 
įvairių vadovų iš 3 rėmėjų bū
relių. Tamstai, kaip Pirminin
kui. p. Št. Bakšiui, kurs nuola
tiniai rūpinasi pinigų persiunti
mu ir būrelių vadovams bei ge
raširdžiams nariams iš visos šir
dies dėkoju savo ir mūsų auklė
tinių vardu. Kartu siunčiu visos 
mūsų g-jos, auklėtinių ir auklė
tojų širdingiausius linkėjimus 
1958 metams!

Prašyte prašome, kad ir to
liau mūšų nėužmirštumėtę gra
žioje savo veikloje. Dieve Tams
toms padėk!

Su pagarba ir atsidavimu, 
kun., df., Jųp?8? JS£i5$Įiskasr 

direktorių? ’.
Ši g-ja dabar turi per 50 liet, 

mokinių, kurie auklėjami grynai 
lietuviškoje dvasioje, todėl mū
sų pareiga ne tik nemažinti jai į 
paramos, bet ją didinti. Bet ar 
mes visada tą pareigą tinkamai 
atliekame?

Hamiltonas yra daugumoje 
praktikuojančių liet, katalikų 
kolonija, o yra tik trys šiai gim
nazijai remti būreliai, iš kurių 
vien Kat. Mot D-jos būrelis 
energingos vadovės D. Jonikie
nės ir nuoširdžių narių dėka, yra 
pilnos sudėties, tuo tarpu kiti 
du — Z. Orvido ir R. Rimkevi- 
čiėnės vadovaujami — atrodo, 
greit sumažės iki pusės. Ir ar ne 
juokinga — kada mes jau pra
turtėjome — automatiškai mū
sų širdys darosi kietesnės.

Krdsnims alyvą per NF gruo
džio mėnesį užsisakė V. Kazlaus
kas (savo antram naujai pirk
tam namui) ir A. Ščiuka. Už

tūkstančius, tuo tarpu kai dabar 
tie pinigai į b-vių kišenius. Atei
nančiai žiemai visi iki vieno už
sisakykime alyvą per Namų 
Fandą!

Namų Fondo vadovybė malo
niai dėkoja 8 naujiems nariams 
— Treigienei Verutei, Simcoe, 
Orit., paskyrusiai $200 ir po $100 
paskyrusiems: Bilevičiui Vy
tautui, Felikowsky Pranui, Man- 
kauskui Kaziui, Brantford, Ont., 
Juodžiui Maręįjonui, Bartinin- 
ktri Vladui, Jasevičiui Karoliui, 
St. Catherines, Ont., ir X. Nor
mantas Stepas, anksčiau įnešęs 
$100 dabar papildomai paskyrė 
dar $100. _ Visiems nuoširdžiau
sias ačiū.

NF padidėjo pr. savaitę $500. 
Iš pasižadėjusių įnešė po $100 
Vyt. Januška, Alf. Keliačius ir 
Kazė Mankauskienė iš Brant
ford. Įstodami nariais tuojau 
įteigė po $100 čekius.VI. Bart- 
ninkas ir Vyt. Bilevičius. Vi
siems NF v-ba nuoširdžiai dė
koja.

Jau antra savaitė sekame pa
gyvėjusią NF veiklą, nes į ją 
aktyviai įsijungė v-bos, nariai. 
Jų atsiekti rezultatai yra: M. 
Uikiėnė gavo 2 narius, Alf. Pili
pavičius 1 narį ir $100, Alb. Jan
kūnas 1 narį ir $100, J. Steiblys 
1 esamą narį, padidinusį savo 
įnašą kitu šimtu dol. ir St. Bak
šys 5 narius ir $300. Visi NF val
dybos ir komisijų nariai pasi
stenkime gauti kas savaitę nors 
po viena nauja NF narį.

Sk. St
Bankelio “Talka” metinis 

susirinkimas
Pasitaikęs nepalankus oras su- 

trugdė daugelį narių nuo atvy
kimo į bankelio Talka metinį 
susirinkimą sausio 26 d. Dalyva
vo 40 narių ir keletas svečių. 
Susirinkimas buvo teisėtas, nes 
kvorumui pagal įstatus užtenka 
20 narių. Susirinkimą atidarė 
valdybos pirm. J. Giedraitis, se
kretoriavo St. Dalius. Trečiojo 
metinio susirinkimo proga svei
kino, ir pareiškė linkėjimus kle
bonas kun. dr. J. Tadarauskas,*
CUBA..atstovas Mr. Woodbridge
• 1 -* “ ~ -z w v A — t i •

įvyks paskutinis prieš gavėnią pasilinksminimas —

T radicinis
KAUKIU BALIUS

kurį ruošia Šalpos Fondo Hamiltono Komitetas.

Visus Hamiltono ir apylinkių lietuvius maloniai kviečiame at
silankyti ir linksmai praleisti laiką, tuo pačiu paremiant mūsų 
vargstančiuosius

Premijos geriausioms kaukėms 25, 15 ir 10 dolerių.

TURTINGAS BUFETAS, LOTERIJA

Pradžia 7.30 vai vak. Gros V. Babecko orkestras.

Įėjimas $1.50, moksleiviams pusė kainos.

. ...........  ' i „,„1,, — .......• .riH i—i-.- -• - ■ ■■■■ ■

1958 m. vasario mėn. 8 d., šeštadienį,
7 "vai vakare, DELHI vokiečių salėje (prie Nr. 3 kelio), Delhi - 
Tillsonburg apylinkių lietuviškų organizacijų valdybos rengia

iškilmingą Vasario 16 d. minėjimą.
PROGRAMOJE: Paskaita, Tautiniai šokiai ir vaidinimas, kurį atliks svečiai 

artistai iš Toronto. Po programos — šoktai. Gros geras Orkestras 
Atsigaivinimui veiks bufetas.

Labai kviečiame: Rodney, London, Woodstock, Ingersoll, Hamilton ir kitu 
apylinkių lietuvius atsilankyti. Prašome nevėluoti.

Vasario 16 d. minėjimo rengimo komitetas.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS Į ST. CATHARINES
LIETUVIŲ BENDRUOMENES RUOŠIAMĄ ŠAUNŲ

UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ - BALIŲ!
balius įvyks vasario 8 dieną, pradžia 7 vai. vakaro. 

Gražiai papuoštoje ir jaukioje Slovakų salėje 
Page ir Welland gatvių kampas.

VISI UŽGAVĖNIŲ PRIEDAI! Siurpryzai! Numeruotas valsas! 
Premijuota polka su ragais! Turtinga loterija! Gaivus bufetas!

TIKRAI PUIKUS ORKESTRAS!
Tad iki malonaus pasimatymo baliuje!

’ ’. J. Valdyba.

WELLAND, Ont

Jūsų siuntiniai yra garantuoti 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, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
Darbo vai. 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai
TAUPYKITE IR SKOLINKITE PAŠ SAVUS — TALKOJE.

Indėliai, paskolos ir nerio gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryto sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Parapijos knygyne, 
58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 

15 Homewood Ave., Hamilton.

“Neduok Dieve, kad ir atei
nančią Vasario 16-tą minė
tume susiskaldę”.

V. Meilus, KLB Kr. V-bos 
pirmininkas.

40 metų Lietuvos Nepriklau
somybei atžymėti Holy Ghost 
salėje, Hagar St. Golden Blvd, 
kampas, Welland, Ont., rengia
mas Vasario 16 d. minėjimas. 
Minėjimas prasidės pamaldomis 
minėtoje salėje 11 vai. 30 mini, 
tuojau po pamaldų paskaita ir 
meninė dalis.

Šią sukaktį Wellandas rengia 
suvienytomis jėgomis. Welland 
apylinkės valdybos iniciatyva 
sausio 11 d. buvo sušaukti Wel- 
lande veikiančių organizacijų 
bei klubų atstovai bendram po
sėdžiui, kur buvo aptarta Vasa
rio 16 d. minėjimas. Organizaci-

KRONAI^
VALEVfOU^

LIMITED £<£>2
The Centre of Rec! Etfttte

...... > te* nrftiTh ...... .....................................

Pries perkant ar 
parduodant

ftdmus, 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 JST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jdnas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE SKYRIUS: 
p. Leonas Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zartnka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Joms pageidau
jamas informacijas. ' f

jos bei klubai pritarė vaidybos 
sumanymui ir visi pažadėjo vi
sokeriopą pagalbą. Niagar Falls 
Lietuvių Klubas suieškojo pa
skaitininką, Niagara Falls Mote
rų “Vienybė“ Klubas Išpildys 
meninę dalį su savo jaunomis 
šokėjomis, Niagara Falls Vieti- 
ninkijbs skautai dalyvaus pa
maldose ir iškilmingame akte su 
vėliavomis ii? KLTS-gos -Wel
land skyrius paskyrė $25 minėj i- 
rho išlaidoms padengti Be to,- 
bendrame posėdyje fialyvavo 
Welland Mėdžiotdjų it Meške
riotojų klubo ir Wellahd Meno 
ir Sčėnos Mėgėjų būrelio atsto
vai, kurie tam darbui pritarė ir 
įnešė gražių sumanymų

Visa tai parodo wel.'andiskiu 
gražų bendrą sugyvenimą ir so
lidarumą, nežiūrint .skirtingų 
įsitikinimų. Tai gražus ir girti
nas pavyzdys, kuris aiškiai rodo, 
kad visiems lietuviams yra bran 
gi Lietuvos Nepriklausomybė, 
nesvarbu, kokiai organizacijai 
ar klubui jis priklaus*.

Iš spaudos matyti, kad kdikU- 
rios kolonijos rengia tėt du fhi- 
nėjrmus, tame pačiame mieste 

(ir tuo pačiu laiku. Tas mūrfi Ife 
vienija, bet skaldo, o kur nėra 
vienybės, nėra Jėgos Aš ntfriA- 
rfėsiu ir neaišfcrinšiu fta tos ža
los, kurią mums atneši tokie su
siskaldymai.

Man neaišku, kaip tili žmonės 
nesutarti Lietuvos Nepriklauso
mybės atžvilgiu ir klip negali 
rąsti bendros kalbos toje kovo
je. Asmeniškumų ,anpicijų šio-je. Asmeniškumų ,artbicijų šio- 
ie vietoje, neturėtų Wti. Manau, 
kad niekam nevalia daryti tur
gų iš mūsų tautos tragedijos.

ii? apyl. ‘pirm. inž. A.-Jazbutis. 
Praeitų metų susirinkimo proto
kolas buvo priimtas be pataisų.

Sekė pranešimai valdybos pir- 
Į mininko J. Giedraičio, kuris pa
sidžiaugė greita bankelio pažan
ga, dėkojo nariams už banke
lio rėmimą ir jo išugdymą iki 
dabartinio lygio.

Iždininkas E. Lėngnikas pa
darė finansinį pranešimą. Balan
sas už praeitus metus suvestas 
$66.896,57 sumai. Kitos aktyvo 
pozicijos atrodė taip: kasoje pi
nigais $5.776,84, išduota pasko
lų $50.251,31, deponuota Ontario 
Credit Union Lėag $10.500, raš
tinės inventorius $268.42. Pasy
vo pozicijos: šėrų sąskaita $46. 
108,87, depošitai $17.543,57, ga
rantijos fondas $1.053,86, švieti
mo fondas $98,49, grynas pelnas 
$2.677,23. Bankelio pajamos: pa
lūkanos už išduotas nariams pa
skolas $4.632,09, dividendas iš 
CUNA Mutual Ins. $43,18. Kitos 
įvairios pajamos $29,55. Viso pa
jamų $4.783,15. Išlaidas sudarė: 
Apdraudimo premijos $677,06, 
pašto išlaidos $39,51, raštinės ir 
kitos išlaidos $315,54, administ
racijos ir susisiekimo išlaidos 
$640. Išmokėta palūkanų už in
dėlius $366,71. Inventoriaus 
amortizacija $67,10. Viso išlai
dų $2.105,92. Apyskaita ir balan
sas susirinkimo buvo priimti.

Po finansinio pranešimo bu
vo dar paklausimų. Narių buvo 
palankiai sutiktas ir uzgirtas 
valdybos žygis sumažinęs už iš
duodamas paskolas nuošimtį iki 
10% metinių, vieton buvusių 
12%. Tačiau su rezervu priimtas 
valdybos nutarimas, kad pasko
los turi būti nustatytais termi
nais atsilyginamos, kai pavėla
vus tris dienas uždedama pa
bauda mokėti 12%. Po ilgesnių 
diskusijų susirinkimas padarė 
nutarimą, kad pabaudos taiko
mos praėjus 7 dienų terminui 
po nustatytos mokėjimo datos.

Kredito komisijos pirm. J. 
Mikšys savo pranešime pažymė
jo, kad per 1957 m. apsvarstyta 
99 narių pareiškimai paskolai 
gauti. Paskolom pasinaudojo 97 
nariai bendroje sumoie $66.986. 
47 nariai ėmė didžiausią leidžia
mą sumą $1.000, kiti ėmė ma
žesnes sumas. Didžiausia suma 
paskolų buvo leista išduoti ba
landžio mėn. — $12.400 ir ma
žiausia kovo mėn. — $1.100. Kre
dito komitetas ragino visus lie
tuvius skolintis savame banke
lyje ir taip pat, kad visų lietu
vių vaikų gaunami priedai būtų 
taupomi tik Talkoje.

Revizijos komisijos pirm. A. 
Jankūnas perskaitė revizijos ak
ta, kuriame konstatuota, kad 
viskas rasta tvarkoje ir teisin-

(Nukelta į 7 psl.)
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Lietuviai pasaulyje
VOKIETIJA

Nepriklausomybės švenčių mi
nėjimus estai ir latviai Vokieti
joje sutarė ruošti kartu, nes 
abiejų švenčių datos yra labai 
artimos — vasario 16 ir 24 d. Yra 
numatyta du dideli minėjimai — 
Heidelberge ir Mūnchene. Su
tarta prašyti tas šventes pami
nėti eilę radiofonų.

Birželinių Įvykių minėjimą vi
sų trijų Pabaltijo tautybių cent
riniai organai nutarė suruošti 
kartu.

Liibeck. Gana jaukiai praėjo 
vaikų Kalėdų Eglutė, kurią su
organizavo BALFo Šalpos ko
misijų pirminnikai su nariais. 
Vaikai labai kukliai padekla
mavo keletą lietuviškų ir vokiš
kų eilėraščių, o Kalėdų Senelis 
padalino gana vertingus krep
šelius. Lūbeck’o apylinkės lietu
viu vaikai galėtų geriau kalbė
ti lietuviškai ir daugiau išmoktų 
dainų, jeigu tik mūsų tėvai būtų

Fort William, Ont.
Šiemet sukanka 40 metų nuo 

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo. Tai labai svarbi sukak
tis ir ją reikia pagal galimybes 
kuo tinkamiausiai paminėti. 
Fort Williame minėjimas įvyks 
vasario 15‘ d., šeštadienį.

Ryte 9 vai. Father Carroll at
laikys šv. Mišias St. Elizabeth 
bažnyčioje (Empire and Spruce 
gatvių kampas Fort William) 
už žuvusius kovose už Lietuvos 
laisvę. Minėjimas - parengi
mas įvyks Trade and Labour 
Hall 125 Finlayson St., Fort 
William. Pradedama rinktis nuo
6 vai. vak. Programa prasideda
7 vai. vak.

Ta proga turėsime 2 paskaitas, 
kurias skaitys prelegentai atvy
kę iš Toronto. P. Mitalienė orga
nizuoja vaikų pasirodymą. Po to 
bus vaišės, kurias ruošia mūsų 
darbščiosios mielos poijios: A. 
Jonaitienė, A. Kaminskienė, P. 
Bružienė, A. Druktenienė.

V. Jonaitytė ir P. Kajutis ruo
šiant fantus. V.Jonaitytė yra pp. 
Jonaičių dukra, jauna gimnazis
tė, čia gimusi it augusi lietuvai
tė. Ji kalba, rašo ir skaito gra
žiai lietuviškai ir kiekviename 
mūsų parengime mielai ir rūpes
tingai talkininkauja.

Minėjifne - pobūvyje gros uk
rainiečių orkestras.

Maloniai kviečiame visus kuo 
skiallingiausia dalyvauti. E.J.

šviesesni ir sąmoningesni lietu
viai. Tenka girdėti nusiskundi
mų, kad Lūbeck’o lietuviams 
trūksta idealizmo, energijos, pa
siaukojimo bendriems lietuviš
kiems reikalams. Kaikas tokią 
sunkią lietuvių padėtį panaudo
ja piktam.

Lebenstedt. Labai graži lietu
vių vaikų Kalėdų Eglutė paliko 
neužmirštamą įspūdį tėvams ir 
svečiams. Pasisekimo priežastis 
gludi pačių lietuvių tarpe. Jie 
čia visi gyvena normalų gyveni- ■/ 
mą, turi gerus butus, yra neblo
gai įsikūrę, visi dirba. Atlieka
mu laiku mielai susirenka pa
sikalbėti, padainuot, nuoširdžiai 
pabendrauti savųjų tarpe. Visus 
reikalus aptaria ir kas reikia 
greit visi vieningai praveda. 
Čia veikia neperseniausiai at
gaivinta vargo mokykla, kuriai 
sėkmingai vadovauja Albinas 
Nomeika. Gražiai žengia tobu
lumo keliu pirmyn mišrus cho
ras, kuris įvairiomis progomis 
išeina j viešumą su pasisekimu 
dainuoia liaudies dainas ir gies
mes. Kalėdų Eglutė buvo gri
siems sąmoningiems lietuviams 
tikra šventė. Vaikai pasireiškė 
su deklamacijomis, o suaugu
sieji su giesmėmis bei dainomis. 
Kalėdų senis visus apdovanojo, 
pagyrė, o kaiką ir papeikė.
D. BRITANIJA

Bradforde, Anglijoj, stambia
me tekstilės pramonės centre, 
1957 m. rugsėjo 1 d. darbą pra
dėjo šeštadieninė lietuvių mo
kykla. kurioje mokosi 50 moki
nių. Mokyklai vadovauja J. Va
ranavičius. Mokyklos vedėjas 
lapkričio pradžioj paprašė iš PL 
B-nės Vokietijos Krašto V-bos 
eilės lietuvišku vadovėlių bei ki
tų knygų. Lapkričio 28 d. Kr. V. 
pasiuntė į Bradfordą 78 naujas 
knvgas.

A. Radzvickienė, žinomo Liė- 
tuvos gerklės ligų specialisto 
profesoriaus P. Radzvicko našlė, 
dabar gyvena Londone prieglau
doje. _



ijis filosofijos daktaras

i Tomas Vytautas Žiūraitis, OP, 
gruodžio 9 d. Salzburge, Austri
joje, sėkmingai apgynė diserta
ciją “Asmenybės esmė integrali
nės kultūros perspektyvoje”, 
gaudamas “magna cum claude” 
filosofijos daktaro laipsnį.

Naujasis daktaras gimė 1915 
m. kovo 18 d. Grigoriškės vien
kiemyje, Šimkaičių valse., Ra
seinių apskr. Į domininkonų or
diną įstojo 1933 m. Raseiniuose. 
Npvicijatą baigė domininkonų 
vienuolyne Amiens, Prancūzijoj.

Filosofiją studijavo Alberto 
Didžiojo Domininkonų Akade
mijoj Walberberg, prie Koelno, 
Vokietijoje (1934-1937), šių die- 
*tų garsaus sociologo prof. Eber
hard Welty. OP, vadovybėje; 
Bonnos universitete Vokietijoje 
•(1941-194?) pas psichologą prof, 
dr. E. Rothacker, religijų istori
jos prof. dr. Mensching ir kitus; 
Filosofijos - Teologijos Akade
mijoje Salzburge, Austrijoje 
*(1946-47). “Ad gradus” filosofi
jos studijas baigė “magna cum 
Įaudė” licenciato laipsniu, para
šęs darbą “Egzistencializmo tie
sa ir nesusipratimas”.

Teologiją studijavo Alberto 
Didžiojo Domininkonų Akade
mijoj Wilberberg, Vokietijoje; 
prancūzų Domininkonų Le Saul- 
choir Akademijoje, Kain, Bel
gijoje; Paderborn Dvasinėje 
Akademijoje, Bonnos universi
tete, Vokietijoje, ir 1943 m. dėl 
okupacijos negalėdamas iš Lie
tuvos išvykti užsienin, dešimtąjį 
teologijos semestrą ir teologijos 
mokslus “sumina cum Įaudė” 
baigė Vilniaus kunigų semina-

. rijoj. Kunigu įšventintas 1939 būdą 
m. Le Šaūlčlibir, Kam,' Belgijoj, 'ry*1- 

Tėvo Tomo Žiūraičio visiškai 
neseniai apgintoji disertacija f i-

IcĮsofijds dafktaro laipsniui gauti 
užima 232 pusi, brandaus teks
to. Ji parašyta vokiškai. Veika
las baigiamas šitokia aptartimi:

“Asmenybė yra kiekvienas 
žmogus, kūris integralinį kultū
ros gyvenimą kaip galima są
moningiau įžvelgia, įgyvendina 
ir pastoviai jame įsikūnija”.

Nuo pat filosofinių ir teologi
nių studijų pradžios busimajam 
daktarui rūpėjo asmens ir asme
nybės klausimai. Ta tema jis yra 
perskaitęs daugybę veikalų bei 
straipsnių; ieškojęs, diskutavęs, 
pats rašęs, kalbėjęs ir kitų klau
sęsis. Jis pasiryžo asmenybės 
klausimą spręsti savu, dar nie
kur iki šiol nemėgintu būdu.

Savo disertacijoj jis teigia, 
, jog kilniausias asmenybės pa
šaukimas — kūryba, kuriai pri
klauso kukliausi ir didingiausi 
kultūriniai laimėjimai.

Principai gyvenime
Kūrybos srity savo gabia ir 

itin produktinga plunksna dr. T. 
Ž. jau seniai skina kelią krikš
čioniškajam žodžiui į gyvenimą. 
Rašyti jis pradėjo 1934 m. Lie
tuvoje laikraščiams bei žurna
lams. Išeivijoje buvo ir tebėra 
eilės laikraščių, žurnalų ir Lie
tuvių Eenciklopedijos bendra
darbis. '

Nors naujasis daktaras, paly
ginti, dar j anas, bet yra parašęs 
ir išleidęs eilę knygų. “Eucharis
tija — kasdieninė mūsų stipry
bė”, 1943; “Į kovą garbingą”, 
1944; “Lietuva tautinio atgimi
mo keliais”, 1946; “Nevystančios* 
rožės”, 1944-49; “Žodis ir gyve
nimas”. 1955 ir disertacijos dar
bas — “Asmenybės esmė”.

Dr. T. Ž. rašytiniam ži 
taip pat jo knygose slypFdina
minė jėga, traukianti skaitytoją 
susimąstyti. Jo temos — labai 
įvairios, kaip ir pats gyvenimas, 
išmąstytos, patrauklios ir gilaus 
turinio.

Kaip matome, daktaras supra
to laiko reikšmę ir neleido jo 
veltui. Matyt, jam artimos ir su
prastos buvo kard. Manning 
mintys apie laiką: “Augščiausias 
taip brangina mūšų laiką, kad Jis 
duoda mums tiktai dieną po die
nos, minutę po minutės. Ir nie
kuomet Jis neduoda mums kitos 
valandėlės, pirma neatėmęs bu
vusiosios!”.

Duok Dieve, Jam ir toliau gy
venti pagal kilnų pasirinktąjį 

. — dirbti ir kurti, nes kū
ryba — tai gyvenimas.

Pr. Alšėnas.
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Toronto Sporto KHibo “Aušra” vyrų krepšinio komanda, 11)57-58 ’in. tarptautinės Ba
thurst <- College lygos meisteriai. Klūpb: j. LmtrinMvi&us, D. Turk, A. Buntlnas, A. Vai
čiulis, B. Miščenko; stoti: P. Rušėhas, G- Kulys, R. Prfe'ikšaitis, komandos vadovas D.Lau- 
rihavičius, R. Strimaitis, K. Grigaitis ir D. Venckus. . - ,

Praėjusį antradienį Tordnto 
šįjorto klubo “Aušros” šaunieji 
krepšininkai sužaidė su “Andys” 
paskutiniąsias tarptautinės Bat
hurst College lygos antrojo 
rato rungtynes (94:51) ir be 
pralaimėjimų įėjo į pusbaigmę, 
likdami 1957-58 m. lygos meis
teriais.

Šios lygos krepšinio žaidynės, 
o ypač šiais metais, Toronto lie
tuvių visuomenėje sukėlė didelį 
susidomėjimą. Beveik kiekvieną 
sekmadienį jas sekė apie 300-400 
žiūrovų. Tokio didelio šių žaidy
nių susidomėjimo priežastimi, 
neabejotinai, yrą “Aušros” ko
manda, kuri per abudu žaidynių 
ratus neturėjo nei vieno pralai
mėjimo. Aušriečiai savo gražiu 
žaidimu ir pelnytais laimėjimais 
vykusiai reprezentuoja lietuvius 
prieš visą sportu besidominčią 
kanadiečių visuomenę.

Praėjusiais metais “Aušros” 
vyrų komanda sužaidė 52 pirme
nybių, lygų bei draugiškas krep
šinio žaidynes, iš kurių 43 laimė
jo. Jau pats sužaistų rungtynių; 
skaičius, ir atsiekti laimėjimai 
vaizdžiai pasako apie komandos 
pajėgumą. Atsiranda reikalo 
bent suglaustai paminėti aišH-r 
rus jos narius.

.............. • - ' - ■ • ■ ............... - ;

-Vienas iš pajėgiatisių žaidėjų 
tŽi A. Vaičiūliš. Gimęs Kanado
je, gerai kalba lietuviškai, šiais 
metais baigia bddntbįogijoš fą-

atidaryti šavo K&bifietą. Bė abe
jo, kad savo gražiu žaidiihu įsi
gijęs daūg simpetijų lietuvių 
tarpe susilauks ne vieno klijen- 
to ne tik iš aušriėčių, bet ir iš 
žiūrovų. A, Vaičiulis yra skai
tomas ir Toronto universitete 
vienas iš geriausių krepšinio 
žaidėjų.

A. Buntinas — devyniolikme
tis “Aušros” “Lubinas”, tai nuo 
pat klubo "pirmųjų dienų krep
šinio komandos pagrindinis 
ramstis. Pasak jo, visu rimtumu 
pradedąs žaisti tik tada, jei ku
ris priešo žaidėjas jam užduo
da... Žinomhs ne vien lietu
vių, bet ir kanadiečių tarpe, kaip 
krepšinio ir rugby geras žaidė
jas. Šį rudenį tikisi tęsti toliau 
inžinerijos studijas.

O. Kulys, tai nauja “Aušros” 
krepšinio pajėga. Nepamaino
mas gynėjas. Būdamas aikštėje 
žaidimui atiduoda ir kūną ir sie
lą. Jauniu komandos treneris ir 
vadovas. Šį pavasarį baigia Col-;

sėkrhihgai vadovauja Church 
Inter* A komandai.

A. ir J. Mickevičiai šiuo kart 
sporto aikštėje pasirodo rečiau.
' Nenuilstamas komandos vado

vas D. Laurinavičius, kuris da
vinėja nurodymus, kaip reikia 
išlošti ar pralošti. Ar visus jo 
•nurodymus žaidėjai vykdo, tai 
žino tik vadovas ir jo vadovauja-- 
mi žaidėjai... J. Dvilaitis.

Kan. Mykolas Vaitkus šiemet 
švenčia 50 m. kunigystės sukak
tį. Šiuo metu jis yra Peace Dale 
R.I. vienuolyno kapelionas, ne
seniai išleido atsiminimų iš se
minarijos knygą “Mistiniame 
Sode”.

Tris knygų bibliotekas, po 30 
tomų kiekvieną, virš $150 ver
tės, laimėjo Vyt. Maželis iš 
Brooklyn, N.Y., Petras Maldei- 
kis iš Cicero, III., ir Baltimorės 
Lietuvių Tautinis knygynas. 
Šias knygas, skelbdama prieška
lėdinį išpardavimą, paskyrė Ga
bijos leidykla.

Kun. Br. Lubinas, lietuvių 
darbo kuopų kapelionas, pradėjo 
dėstyti lotynų kalbą Vasario 16 
gimnazijoje, neimdamas jokio 
atlyginimo.

Vilniaus Vyt. D. gimnazijos 
45 m. sukakčiai paminėti nutar
ta išleisti specialų Vilniaus al
bumą. Redakcinį kolektyvą su
daro V. Alseika, J. Cicėnas, S. 
Narkeliūnaitė ir K. Baronas.

Dail. A. Vitkauskaitė - Merker 
pakviesta dėstyti meną New 
York City College ir suruošti 
ten savo darbų parodą.

Nidos spaustuvė Londone ma
šinų įsigijimo fondui suorgani
zavo loteriją, o be to, kartu rin
ko ir aukas. Loterijos traukimas 
įvyko sausio 25 d.

Montrealietė Ciplijauskaitė • 
Tenner atvyko į Paryžių vie
niems metams Pasteuro institu
te pagilinti biologijos studijų.

Meno studijų į Paryžių atvy
ko iš Čikagos Juknevičiūtė, lai
mėjusi Čikagos Meno Instituto 
premiją; iš Toronto E. V. Rač-

SUNKU?
UŽKIETĖJĘ
VIDURIAI?

Paimkite 
gydančios

MW REW

ANDREWS
j z LIVER SALT

KEPENŲ DRUSKOS

FOUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor St. W., Toronto 5. 
Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

Atveža gimines
nuolat gyventi or pasisvečiuoti.
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lėktuvais, laivais, geležinkeliais. 

Ncsezoninro r?eto nuolaidos! 
Pasus ;r vizas porūciname per 

kdetq dienų.
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TRAVEL
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“A MAJOR EVENT OF THE DANCE SEASON... A MUST!” 
JOHH MARTIN, NEW YORK TIMES

THE EANK OAGANIZATION Tire 
pride m presenting V I

AhwICriow-
L R. MaxweH Frodvc^on
Mmed io London ' BALLET

IN EASTMAN COLOft

starring

GALINA ULANOVA
Exocrty as presented before 
Her Majesty Queen Bizabeth U 
at the loyal Opera House, C event Garden

ONTARIO PROVING ŠUS RODOMA: Odeoh Teatre — Otavoje vasario 12 d., 
Odeon Hyland — Londone, vasdrio 24 d.

TORONTE bus rodoma tik ODEON FAIRLAWN kino teatre. North Yongė St., 
tel. HU. 1-1231, NUO KETVIRTADIENIO, vasario 20 d. iki trežiadienio, kov'6 
12 d. imamai. Seansu pradžia: pirmad. iki sėsta d. 8.30. vai .vak., trečiėd. ir 
šeštad. 2 vai. 'p.'p. Specialus vakarinis seansas tik šešta d. 6. vai. vak. Bilietų 
kainos: vakarais $2, $2.50; dieną $1.25, $1.50, mokiniams 75c. Visos vietos 
rezervuotos. Bilietus galima gauti kiekviename Odeono kino teatre arba už
sisakykite paštu.

Ericlčsed find $........ for .... seats at $........  each for I
Įdedu dėl vietų po kievienai |
Mat. □, 1st □, 2nd □ evening performances on Į 

.............................. (day and date) . . .x , «
(diena ir data). |Cek‘ '^Sy^te ar pašto

Alternate date . ................................. .......... ...... . . į perlaidą virš nurodyto tė-
Kita data ‘ I
Name ............... ..................  Phone ................... jatro vardu. Įdėkite sau
Address .......................... ...... ....... ..............................  ^adresuotą voką šu pašto

City ...................................................... Zone ............ Iženklu bilietams prisiųsti
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f*. Rušėhas, gim^ Kanadoje, 
gerai kalba lietuviškai, studi
juoja teisę. Nuo praėjusio pava
sario aktyviai įsijungė į “Auš
ros” klubo veiklą ir yra valdy
bos vicepirmininkas.

J. Laurinavičius. Geras krep
šininkas ir lengyaatletaš. 1955 
m. Kanados sporto apyg. buvo 
išrinktas geriausiu Sportininku 
-jauniu. Jaunučių komandos 
treneris ir vadovas. Šį pavasarį 
baigia High School.

R. Preikšaitis, gerai pažįsta
mas Kanados ir Amerikos lietu
viams, kaip geras krepšinio ir 
futbolo žaidėjas. Aikštėje kal
ba msižai, bet daug dirba.

K. Grigaitis, vienas iš pirmų
jų aušriečių. Tai visuomet besi
šypsąs sportininkas. Šiais me
tais baigia High School.

D; Turk — gimęs čia, motina 
lietuvaitė, o tėvas lenkas. Nuo 
1956 m. aktyvus klubo narys. 
Studijuoja teisę.

D. Venckus, tai sportininkas 
su visais meniškais gabumais riė 
vien tik sviedimo atidavime, bet 
ir atėfhime. Lanko Central Tech, 
institutą.

B. Mičėnko — gimęs Kanado
je, motina lietuvaitė, tėvas uk
rainietis. Nuo praėjusių metų 
aktyvus.klubo narys. Studijuoja 
kūno kultūrą.

Toronto “Aušra” B-C rungtynėse su lenkų “Andy’s”. 
A. Vaičiulis meta 94-tą.

Phone

Zone
—■man

žaidžia kaip “senior”. Lanko Col
legiate Institute.

A. Šilima, buvęs vienas iš pir
mųjų “Aūšroš “centrų”. Dabar

International Čorrespoftdfenefe Schools
-« Canadiah Limited

Um
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Taip panašus gėrimui, kurį 
mėgdavote savo tėvynėje •.

—*

Creatfn Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

PRISTATYMAS VĖLTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOMS PROGOMS

Skambinkite Toronte

WA. 1-2151
šiokiadieniais
iki 7 vai. vak.

Nepristatome į privačias butus.

Atstovas: A. J. VANIER
147 Midland Avė., Toronto 13, Telefonas AM. 1-4391

MOKYKIS KOL NEVĖLU!
»

VERSLAI BEI AMATAI: radijas ir televizija, statyba, planavi
mas, mechanika, elektrotechnika, sąskaityba, knygvedyba, 

prekyba, high school program^ ir kt.
■ ■ Į itft.n.K- ... i notriMail .! > Į , i L. į, į , , .N. ,

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neo iškabų valymas, i 
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

31A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104
-*■ t. . r « - —

»

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BEfcfeSNEVIČlUŠ

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos- 

delioi. Žemiausios kainos.
1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT.

Tarp Dovercottrt Rd. ir Lhfir.

tiurnoms ir poltoms. Aug&iousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo-

Dr. Vydūno literatūros fondas
Trečias padėkos tęsinys už au

kas dr. Vydūno $1.000 Literatū
rinės Premijos Fondui.

Aukojo:
$34B,71 Venezuėlos lietuviai per M. 

Liętuvds D-jos atstovo p. M. Bundulį;
$42.70 MLBD Sydriejaus skyr., Aust

ralijoje;
$15 .MLBD Detroito skyrius, JAV;
$10,50 A. PraŠrhutas, Australija;

Po $10 — JAV: kun. P. J. Juškaitis 
(Cambridge), J. Juzaitis (Čikaga), V. 
Piktkunigis (Elizabeth); Kanadoje: ML 
B D Londono skyrius, J. Gražys ir M. Šul- 
mištras (Montreal), L. Adomavičius (To
ronto);

Po $5 — JAV: M. Satkevičius ir L. 
Virbickas {Brooklyn), kun. A. šeštokas, 
dr. J. Bartkus ir G. Bučmys (Čikaga), F. 
Mdiužas, J. Racėvičius, SLA 352 Kuo
pa ir V. Staškevičius (Detroit), prel. P. 
M. Juras (Lawrence), kun. J. A. Kučin
gis (Los Angeles); Kanadoje: J. Telyčė- 
nas (Hamilton), L. Bafsys, A. J. Norke- 
Įiūnas ir J. Rukšėnlėhė (MonfreaD, V. 
Sfoškūnos (Soult Sfė. Marie), P. Lelis 
(Tdronto; Vokieti|bje: E. Simonaitis;

Po $3 — Kanadoje: K. Baronas (Ha- 
ttffltbri), C. J. (Montreal);

Po $2 — JAV: J. Nasvytis (Cleve
land), J. Vilgalys antrą ktarą (New 
York), V. Vitkus (Rochester), dr. B. Ma
tulionis (Wallum Lakė; Kanodąje: L. 
Skripkutė (Hamilton), V. Vaišvila 
(Montreal);

$1.50 -
Po $1 — JAV: J. Stolanis (Čikaga), 

J. Lekas ir S. Iljaševičius (Detroit), KSS 
(Flushing). P. Puidokas (Rochester), A. 
Lopė (Stony Brook); Kanadoje: L Ma
čys jr Z. Orvidos (Homitlon), J. Bogušis, 
J. kardelis, F. Poukštoitis ir A. Smlige- 
vičius (Montreal), A. Lukoševičius (Ook- 
vttfe), H. Bendiks ir A. Kuraitis (St. Ca
tharines), P. Vilutis (Toronto).

Yra dar nemažai aukoti pasi
žadėjusių, kurių maloniai prašo
me netrukus prisiųsti savo įna
šus šiuo adresu: V. Pėteraitis, 
6597 19th Ave., Rosemount, 
Montreal, Qde., Canada.

Turbūt jau tokia žmogiška 
silpnybė, kad talikus vieną ar 
kitą didesnį darbą, žmogui gre
sia pasigyrimo pagunda. O tai 
dar labiau, jei atliktas darbas 
yra buvęs nelengvas, pradėtas 
tuščiotniš tankomis ir kai kada 
pasūdytas išormėniais pesimiz-

?ster), dr. B. Ma-

V.

Veikutis (Detroit);

mo bei aštrios kritikos balsais. 
Į premijos vajų mes išėjome su 
tokiais indėliais, kaip darbu, op
timizmu ir viltimi į Jūsų para
mą, kuri šitame vajuje buvo 
pats reikšmingiausias faktorius.

Tačiau ne pasigirti mes šian
dien norime, bet pasidžiaugti su 
visais Maž. Lietuvos Bičiulaiis 
atsiektu tikslu. 1.000 dolerių dr. 
Vydūiid vardo Literatūrinės 
Premijos Fondui surinkta.

Mūsų didelę padėką siunčia
me visiems aukotojams š. Ame
rikoje, Europoje, tolimojoje 
Australijoje ir ypatingai nuo
širdiems Maž. Lietuvos drau
gams Venezueloje. Apgailestau
jame, kad dėl nuotolių negalime 
kiekvienam iš Jūsų asmeniškai 
paspausti ranką.

Dar kartą dėkodami u žpasiti- 
kėjimą ir efektingą paramą mū
sų darbui, sveikiname visus dr. 
Vydūno Literatūrinės Premijos 
rėmėjus ir Maž. Lietuvos bičiu
lius visame pasaulyje.

Kanados Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos Centro 

Valdyba.

(E) Lietuvos vokiečiai, gyve
nantieji Vak. Vokietijoje, išlei
do 84 psl. knyginį kalendorių 
1958 metams — “Heimatgruss”. 
Įvadą parašė Lietuvos vokiečių 
Landsmannschaft’o vadas J. 
Strauch. Kalendorius iliustruo
tas įvairių Lietuvos vietovių 
nuotraukomis. Įdomus bu v. Vy
tauto Didžiojo un-to Kaune pro
fesoriaus Dr. C. Regelio rašinys 
apie lietuvių simbolinį augalą 
rūtą. Rašoma apie paskutinio 
Vokietijos pasiuntinio Lietuvo
je, Dr. E. Zechlino likimą. Tę
siamas ir baigiamas sąrašas žo
džiu, įėjusių į Lietuvos vokiečių 
kasdieninės kalbos žodyną dali- 
hai iš lietuvių kalbos.

kus, jau anksčiau ten studija- • 
vęs tapybą; iš Bazelio atvyko 
L. Etetaitė. kuri tobulinsis 
skulptūroje. Muzikos studijoms 
iš Čikagos atvyko Beata Monsta- 
vičiūtė, o prancūzų kalbos ir li
teratūros studijuoti V. Skrups- 
kelytė, gavusi JAV stipendiją. 
Ji studįiuos Dijon universitete.

Dail. V. K. Jonynas Amerikos 
Tautinės Akademijos rūmuose 
vykstančioje Audubon Artists 
parodoje gavo premiją už ge- 
riausį grafikos kūrinį — Audu
bon Alrtists garbės medalį ir 
$100.

Premiją laimėjęs kūrinys va
dinamas “Fifth Avenue, N.Y.” 
— vaizduoja Niujorko centrinį 
parką žiūrint iš 5-osios avenue 
su raitelio skulptūra, medžiais 
ir dangoraižių fragmentais.

Tamara Pagodinaitė - Skrins- 
kaitė atšventė savo baletinio 
darbo pradžios 25 metų sukaktį. 
Į Lietuvos valstybės teatro ba
leto studiją ji įstojo 1930 m., į 
teatrą priimta 1935 m. 1949 m. ji 
su šeima atvyko į Australiją. 
Apsigyvenus Sydnejuje, ji buvo 
atidariusi savą baleto studiją, 
bet nesisekant išspręsti patalpų 
klausimą, ją uždarė ir dabar Syd 
nejaus Latvių Namuose moko 
baleto latviukus, kartais pasiro
do lietuviškuose parengimuose.

“Žibintas”, trejis metus ėjęs 
po 6 numerius kasmet, su gruo
džio numeriu atsisveikino su 
skaitytojais. Tai buvo gražus re
liginės kultūros žurnalas, reda
guotas ir leistas kun. J. Kuzmic- 
kio - Gailiaus. Redaktorius ir 
leidėjas nusiskundžia, kad darbą 
tenka sustabdyti dėl stokos tal
kos.

S. Miglino “Pavergtoji Lietu
va” išėjo prieš Naujus Metus V. 
Vokietijoje. Išleido “Tremtis”. 
Joje svarstomi t.k. šie klausi
mai: teritorija, administracinis 
padalinimas; Lietuvos gyvento
jai 1945 m., gyventojų judėji
mas pokario laikotarpiu; laisvės 
kovotojai; trėmimai, iš sovieti
nės tremties grįžusieji; darbi
ninkų ir jaunimo telkimas dar
bams; gimimai ir prieauglis 
bolševikmečiu; kolchozai; iš
tremtųjų ūkininkų šeimos; Lie
tuvos vaizdo kitėjimas ir kita. 
Autoriaus duomenimis, antro
sios okupacijos metu iš Lietu
vos esą ištremta 275.000 žmonių 
(anksčiau buvo skelbiami dides
ni skaičiai). Iš viso po karo lie
tuvių skaičius Lietuvoje suma- 
žėięs 364.635, o rusų padidėjęs 
237.330. Besidomintiems dabar
tine Lietuvos būkle, knyga bus 
naudinga.

Liet.- Enciklopedijos leidimui 
ligšiolinis leidėjas J. Kapočius 
sukūrė atskirą bendrovę, kuri 
įregistruota Massachusetts vals
tijoje “Lithuanian Encyklopedia 
Press” vardu. Leidykla nuo XIII 
tomo perima LE leidimą. Jos 
pirm, išrinktas J. Kapočius.

Evangelikams giesmyną sus 
258 giesmė mišleido “Rūta” 
spaustuvė Hamiltone, Ont.

I Lietuvos architektūros pa
roda Sao Paulo, atidaryta per
eitų metų spalio 19 d., uždary
ta sausio 6 d. Ją aplankė dau
giau kaip 600.000 žmonių.

Gruodžio 29 d. Parodos salė
je įvyko padėkos aktas: 1’ Salao 
da Crianęa generaliniam sekre
toriui, Liet. Arch, parodos gar
bės nariui, dideliam parodos rė
mėjui ir bendradarbiui Dr. Lu- 
denor Sampaio Rocha ir Liet. 
Arch, parodos garbės nariui bei 
“Mūsų Lietuva” ats. redakto
riui, lietuvių kolonijos didžiam 
bičiuliui Dr. Jose Ferreira Car- 
rato buvo įteikta padėkos raštai 
su atitinkamais įrašais ir kuk
lios dovanėlės prisiminti pa
vergtą Lietuvą: “Arquitetura 
Lituana”, “Lituania Ilustrada”, 
“Lietuvos Vaizdų Albumas”, 
Jubiliejinė 10 litų moneta ir 
tautinės juostelės knygoms per; 
dėti. __

Dr. L. S. Rocha ir Dr. J. F.
Carrato pasakė entuziastingas 
atsidėkojimo kalbas. Kolonijos 
vardu padėkos žodį tarė inž. Jo
nas Antanaitis.

Parodos lankytojai į lankyto
jų knygą yra įrašę daug labai 
gražių atsiliepimų apie šią paro
dą ir lietuvių tautą bei Sao 
Paulo lietuvius.

KLB KULTŪROS FONDO 
SĄSTATAS

Kultūros Fondo pirmininkas 
Kralikauskas Juozas, vicepirmi
ninkas dr. Šapoka Adolfas, pro- 
tok. sekretorius Abromaitis Vy- 
tutas.

1. Tautinės kultūros skyrius: 
skyr. vedėjas dr. Šapoka Adol
fas, nariai: dr. Kulpavičius Al
fredas, Kuolas Augustinas, Va
lius Ttlesforas.

sky r. vedėjas Matusevičiūtė Iza
belė, nariai: Gailiūnaitė Ona, 
Gustainis Jonas, kun. Pacevi- 
čius Boleslovas.

3. Finansų skyrius: skyr. ve- 
dias: Užupis Viktoras, narys 
Novogrodskis Jonas.

Kultūros Fondo adresas — 56 
Heddington Ave., Toronto 12, 
Ontario.

t
_________



Mann Mattel lid
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.

Dundas - Brock
$2.000 jmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis rupių plytų namas su 2 mo
derniškom virtuvėm, 2 garažais ir 
privačiu įvažiavimu.^ Didelis sklypas 
kur galima statyti dar apie 8 maši
nas. Namas labai geram stovy. Pri
einama kaina.

Oakwood - St. Clair 
$5.500 įmokėti, 7 kambarių per du 
oug.štus, mūro namas su 2 moder
niom virtuvėm, garažas, vandeniu • 
alyva šildomas. Arti susisiekimo.

Jane - Annette (Warren Park) 
$2.950 jmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, beveik naujas. Privatūs įva
žiavimas, moderni virtuvė, alyva šil
domos. Geri morgičiai.

Bloor - Ossington 
$3.500 įmokėti, 7 kambarių per du 
gugštus mūrinis namas, -kvadratinis 
planas, 2 mod. virtuvės, alyva apšil
domas. • Arti susisiekimo.

r St. Clair - Vaughan Rd.
$4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, moderni 
virtuvė, alyva apšildomos. Visai arti 
St. Clair. *

. . Doyercourt - Hallam
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per "2 
augštus mūrinis namas su dvigubu 
garažu. 2 virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

College - Havelock 
$22.300 pilna kaina, 1 1 kambarių 
mūrinis atskiras namas su 2 garažais,
2 voniom, 2 virtuvėm. Vandeniu aly
va šildomas. Tuojau galima užimti.

Sunnyside - High Park 
10.000 įmokėti, 10 didelių kambarių, 
mūrinis atskiras narnos su garažu,
3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, viena skola balansui.

Casa Loma
$10.000 jmokėti, 15 kambarių atski
ras muro namas su garažu. 4 virtu
vės, 4 vonios, vandeniu alyva šildo
mas. Tuojau galima užimti 4 kamba
rių butą. Geros pajamos.

Sherbourne - Carlton 
$8.000 jmokėti, 15 kambarių mūri
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.

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 nauju nuosavybių.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAV1CIUS

High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos, baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

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

S94 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

; Dėmesio!!
PARDUODAMAS PALIKIMAS — 50 akrų fanna su trobesiais, 

netoli Toronto. Tekantis upelio vanduo. Kaina $17.500.
Teirautis:

B. SERGAUTIS Real Estate
S17 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426
Dėl žemės, investacijų ir namų vakariniam Toronte kreiptis 817 Bloor St. W.
Dėl namų su mažu įmokėjimu ar namų rytų Toronte kreiptis 355 Danforth Ave.

AUŠROS ŽINIOS
Tarptautinėje Bathrust - Col

lege krepšinio lygoje Aušra I ir 
II ratą-baigė be pralaimėjimo ir 
tapo 1957-8 m. lygos meisteriu. 
“Playoff’ rungtynės, kur bus 
varžomasi dėl lygos taurės pra
sidės vasario 16 d.

Aušra - Andys rungtynės bai
gėsi 94:57 Aušros naudai. Žai
dė: A. Vaičiulis 15, A. Buntinas 
24, O .Kulys 16, D. Turk 19, R. 
Preikšaitis 10, J. Laurinavičius 
10, R. Strimaitis 2, K. Grigaitis 
ir D. Venckus.

Church lygoj:-Inter A. Aušra 
pralaimėjo Vyčiui rezultatu 39: 
37. Žaidė: A. Šiurna 5, A. Mic
kevičius 9, J. Mickevičius 6, R. 
Juodikis 16, R. Burdulis, A. Be
resnevičius ir V. Butkevičius.

Midget — Aušra nugalėjo St. 
Laurinavičius 11, R. Karka 4, J. 
Niek 44:21. Žaidė: K. Batūra, A. 
Kanopka 8, O. Kaizeris 4, R. Gri- 
gas. 'SrMasionis'ž, G. Beresnevi
čius 15, A. Šlekys, L. Kriščiūnai 
ir J. Bukšaitis.

CYO lygoj “Juveni“ Aušra 
antrose finalinėse rungtynėse 
nugalėjo OL of Sorrows 41:32.

Draugiškose rungtyėnse Ro- 
chestery pereitą šeštadienį Auš
ra nugalėjo šeimininkus rezulta
tu 86:51. Aušros komandoj žai-

LONDON, Ont
KLB Londono apylinkės val

dyba prašo visų apylinkių lietu
vius vasario 11 d. 8.30 vai. vak. 
klausytis per CHLO radiją ban
ga 680 lietuvišką radijo pusva
landį, kuriame bus paminėta Va 
sario 16 ir bus duodama gera 
lietuviška muzika.

Gauta yra trumpa programa 
ir per CFPL televiziją, kanalas 
10 ir be to, per CFPL radiją 
banga 980 trumpa programėlė 
anglų visuomenei. Šių abiejų 
programų laikas bus praneštas 
per mūsų pusvalandį vasario 11 
d. 8.30 vai. vak.

Brangūs tautiečiai, kurie tik 
galite pagauti savo radijo apa
ratais šią stotį, prašomi būtinai 
klausytis mūsų pusvalandžio ir 
nors radijo bangomis susijungus 
su mumis prisiminti pavergtą 
Lietuvą.

Apyl. valdyba Vasario 16 d. 
minėjimą šiemet ruošia šešta
dienį, vasario 16 d., 7.30 vai. vak. 
150 Kent St. (Catholic Immigra
tion Center) aptalpose. Minėji
mas ruošiamas šeimyninio“ po
būdžio su trumpa programa ir 
bendra, kavute. Prašome visus 
Londono apylinkių lietuvius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Vi
siems užteks vietos.

Ši šventė tesu jungia mus vi
sus vienai bendrai kovai dėl Tė
vynės laisvės ir nepriklausomy
bės. Apylinkės valdyba.

B ' TIKTAI GRAMERCY 
OI Licenced ond bonded by N. J. 
s| Bonking Commission. Pasiūlo 
O • Jums šiuos patarnavimus: 
ji Pinigai į Lietuvą per 2 savaites 
w| — pakvitavimas parūpinamas.

100 rublių — $10.00. Mokes- 
tis $5.00 iki $50.00 sumos.

jŽ’Į Siuntiniai į Lietuvą. Reikalau- 
kite mūsų 16 puslapių katalo- 

gą ir vaistų kainoraštį.
Mūsų 15-ti metai, tūkstančiai 

patenkintų klijentų.

■GRAMERCY
Suite 925

744 BROAD STREET, 
■ NEWARK 2, N.J.

dė: A. Buntinas 25, O. Kulys 15, 
R. Preikšaitis 21, R. Juozaitis 6, 
R. Strimaitis 6, P. Rusenąs 5 ir 
D. Venckus 2.

Stalo teniso lygoje Aušra A 
nugalėjo Ryerson II 18:3, o Auš
ra B - Scarboro 17:4 ir Ryerson 
I 12:9. > '

Šį sekmadienį tuoj po pamal
dų Ontario lietuvių lygos rung
tynės: Kovas (mergaitės) - Auš
ra, Kovas - Aušra B (vyrai). Va
kare 6 vai. Aušros arbatėlė mu
zikos studijoje.

TL Sporto Klubo “Vytis” 
visuotinis narių susirinkimas 

šaukiamas vasario 9 d. 4 vai. p.p. 
Toronto Lietuvių Namuose, li
me augšte naujoje salėje.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Valdybos pirm, ir iždininko 

pranešimai,
3. Rev. komisijos pranešimas,
4. Statuto keitimas,
5 Valdybos rinkimai,
6. Revizijos kimis. rinkimai,
7. Einamieji reikalai,
8. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas neatsižvelgiant į 
dalyvaujančių skaičių. V-ba.

Pembroke, Ont.
Nauja KLB apylinkė

Grįžtant iš liberalų konvenci
jos Otavoje, Krašto V-bos narys 
V. Vaidotas sausio 15 d. atsilan
kė pas V. Vizgaitį Pembroke, 
Ont. Išsikalbėjus su maloniais 
šeimininkais paaiškėjo, kad 
Pembroke gyvena apie 50 lietu
vių gerai įsikūrę. V. Vizgaitis 
paprašytas imtis iniciatyvos 
įsteigti Pembroke KLB apylin
kę maloniai sutiko ir jau sausio 
19 d. sukviestam lietuvių visuo
tiniam susirinkime nuntarta KL 
B-nės apylinkę Įsteigti ir išrink
ta valdyba, rev. komisija ir TF 
įgaliotinis. Apylinkės v-bą suda
ro šie asmenys: pirm. Bakūnas 
Leonas, 539 Mary St., sekret. 
Marčiukaitienė Jadvyga ir ižd. 
Vaičiūnas Jonas. TF įgaliotinis 
V. Vizgaitis.

Manau, kad daug lietuvių gy
vena nuošalesniuose Kanados 
miesteliuose iki šiol neįsijungę 
į KLB šeimą. Šis Pembroke lie
tuvių žygiąįtebūna pavyzdžiu ir 
-kitoms“Viėt$rt‘ems: — ■■■•'■
Dėl informacijų ir gavimo KLB 
statuto kreiptis į V. Vaidotą — 
806 Jane St., Toronto 9, Ont.

ATVYKO AMERIKON 
SIBIRO TREMTINE

I Cleveland# _pai dukterį V. 
Macijauskienę atvyko panevė
žietė Stanislava Eydrygevičienė, 
dabar 7 metų amžiaus, kelioliką 
metų išbuvusi tremtine Sibire. 
Ji buvo ištremta 1941 m. ir nu
vežta į Altajaus kraštą, o pas
kiau Lenos upe į poliarines sri-, 
tis. Iš ten paleista įto 11 metų 
gyveno Irkutske. Gavusi leidi
mą, ji vėliau išvyko į Lenkiją, 
o iš ten po 2 metų gavo leidimą 
atvykti pas dukterį į Ameriką.

Lietuvių draugija Varšuvoje
Pr. m. gruodžio 15 d. Varšuvo

je įvyko Liętuvių Visuomeni
nės - Kultūrinės Draugijos Var
šuvos skyriaus steigiamasis susi
rinkimas. Draugijos centras, be
rods, yra Punske ar Seinuose. 
Susirinkime dalyvavo ir centro 
valdybos sekret. ‘Staškeliūnas. 
Draugijos tikslas esąs: gimtosios 
kultūros puoselėjimas, stiprini
mas draugingumo su lenkų tau
ta bei kitomis Lenkijos mažu
momis, o pirmiausia socializmo 
kūrimas krašte .

Draugijos skyr. pirminingku 
išrinktas Baltrušaitis. r

L Mawrodin
3 REAL ESTATE 

2543 Dundas St W. RO. 7-31
High Park Blvd.

$ 15.000 įmokėti, 11 kambarių, at
skiras, centrinio plono, mūrinis na
rnos, vandeniu alyva apšildomos, pri
vatus įvažiavimas, garažas, dvi 4 ga
balų vonios ir t.t. Reikia pamatyti, 
kad įvertinti.

Bloor - Jone
$18.300, 6 kambarių atskiros mūrinis 
namas, kvadratinis plonos, 2 moder
nios virtuvės, garažas, prie pat Bloor.

College - Rusholme Rd.
$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 - Indian Rd.
$5.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis
namas, kvadratinis plonas, 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 {mokėjimui.

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

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 - Dundas 
$1.800 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, naujas šildymas, 2 virtu
ves, garažas, geros išsimokėjimo są
lygos.

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

Runny mede - Bloor
$2.500 įmokėti. 6 kamb. mūrinis 
namas, mod. virtuvė, kietmedžio 
grindys, garažas, namas be skolų.

Jone - Annette
$3.000 įmokėti,, 6 kamb. mūrinis 
namas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 

’ privatus įvažiavimas, lengvos ir ilgos 
išsimokėj imo sąlygos.

Annette - High Pork
$3.700 įmokėti, 7 kamb. mūrinis 
nomas, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
vieta garažui.

Quebec - Bloor
$5.000 įmokėti. 8 kamb. per du 
ougštus, atskiras mūrinis namas, 2 
mod, virtuves, vonefeniu alyva Šildo
mas, mod. vonia, garažas.

Pearson - Sunnyside 
$5.400 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, kvadra
tinis planas, namas be skolų.

High Pork - Annette 
$6.000 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis plonas, 2 
mod. virtuvės, naujas šildymas, ga
ražas.

Windermere - Bloor 
$7.000 įmokėti. 7 kamb. atskras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 
virtuvės, alyva šildomas, garažas, 
gražus didelis kiemas.

Indian Rd. - Bloor 
$7.000 įmokėti, 10 kamb.. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 
mod. vir., 3 vonios, 10 metų skola.

Constance - Hihg Park 
$7.500 įmokėti, 11 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, garažas, 10 
metų skola.

Duffcrin - St. Clair 
$8.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas. 
Garažas, lengvos išsimokėjimo sąly
gos, labai geras nuomavimui.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404. • - - NAMŲ LE. 5-1584

IŠVIJO DIPLOMATUS
Olandijos vyriausybė įsakė iš

vykti iš krašto trim sovietų dip
lomatam: pulk. L. I. Černov, ka
ro attache, Įeit. V. S. Zenin, lai
vyno attache, ir vertėjui G. N. 
Suchasiov. -Pasak olandų laikraš 
čio “De Telegraf”, Olandijos vy
riausybė juos sekusi keletą mėn. 
ir radusi, kad jie organizavę re
guliarius priėmimus žemesnio 
laipsnio karininkams ir tuo bū
du rankioję karinę informaciją. 
Jų špionažas t:ek išsiplėtęs, kad 
Olandijos vyriausybė norėjusi 
išvyti visus sovietų ambasados 
narius.

Otava. — Kanadoje jau yra 
3.000.000 televizijos aparatų. Iki 
1952 m., kai Kanadoje įrengtos 
TV stotys, aparatu buvo tik 
146.000.

General Insurance - Draudimo Agentūra
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS—NAMAI, AUTOMOBILIAI ir Lt 

VEIKIA 24 VALANDAS.

42 Evelyn Ave. RO. 9-4612 Mr. Al Dūda

DUTZ

APIE 
TĖVYNĖS
SPORT

WARING

Rošo eilė The Globe ond Moil prityrusių korespondentų.

C. HARRY DUTZ, buvęs keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, veda žečtedieninį skyrių "Žvilgsnis j Europų", 
kas savaitę pateikdamas daugelio Europos laikraščių san
traukų

VĮ

ED WARING,, kaip nuolatinis korespondentas pateikia*' 
Kanados futbolo vaizdų ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgų

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

Dėl pristatymo i namus tik paskambinkite telefonu EM. 8-7851.

CCF ETNINĖ TARYBA 
KLAUSIA PEARSONĄ

CCF Etninė Taryba sausio 19 
d. priėmė savo pirmininko dr. 
Ancevičiaus paruoštą laišką 
naujam liberalų partijos lyde
riui Lester B. Pearsonui, buvu
siam Kanados užsienių reikalų 
min. ir pernykščios Ndbelio tai
kos premijos laimėtojui. Be kit
ko pareikštas nusistebėjimas, 
kad naujas liberalų vadas savo 
kalbose neskaitė reikalingu nei 
vienu žodžiu paminėti nei nau
jųjų kanadiečių nei tarptauti
nio komunizmo problemos. Dėl 
to klausiama, nejaugi tą tylėji
mą reikia suprasti kaip tolimes
nį diskriminacinės liberalų po
litikos vedimą imigrantų atžvil
giu ir visišką tarptautinio ko
munizmo pavojaus bagateliza- 
vimą bei Maskvos pavergtų tau
tų pamiršimą siekiant patikrinti 
t.v. tarptautinę taiką ir koeg
zistenciją sąskaiton komunistų 
okupuotų tautų laisvės ir nepri
klausomybės.

SOVIETAI PALEIDO 21 
VOKIEČIŲ MOKSLININKĄ
II P. karo pabaigoj sovietai iš

sigabeno daugelį Vokietijos 
mokslininkų. 1955 m. kancleris 
Adenaueris, lankydamasis Mask 
voj, reikalavo juos paleisti, bet 
ikišiol nieko nebuvo girdėti. 
Staiga sovietai pranešė ualei- 
džią 21 mokslininką, kurie 13 
metų išbuvo Suchumi vietovėje 
prie Juodosios jūros. Čia jie dir
bo laboratorijose pagal pasirašy
tą su Kremliumi sutartį, neturė
dami jokio ryšio su viešuma ar 
svetimų kraštų atstovybėmis. Jų 
staigus paleidimas aiškinamas 
sovietų noru įrodyti savo gerą 
valią V. Vokietijai, su kuria pre
kybos derybos, nutrukusios 
prieš pusmetį dėl repatracijos, 
neseniai vėl buvo pradėtos.

PRIEŠ SAMAGONĄ
Chruščiovas, kalbėdamas Mins

ko kolchozininkų suvažiavime, 
aštriai pasisakė prieš girtavimą 
ir samagono gamintojus. Tai esą 
prieš sovietinės santvarkos in
teresus. Ypač jis kritikavo cuk
rinę; girdi, cukrus skirtas darbo 
žmonėms maitinti. Tokie nusi
kaltėliai esą turėtų būti baudžia
mi. Taip pat ir degtinės rekla- 

I mavimas esąs smeerktinas. Čia 
Chruščiovas prisiminė matęs 
Lietuvos kino studijoj gamintą 
filmą, kur vaidintojai perdažnai 
geria degtinę. Esą rašytojai ga
na dažnai išveda scenon girtau
jančius herojus. “Negalima gir
tavimo padaryti kultu”. Kitaip 
sakant: žiūrėkite ką sakau, bet 
nematykite ką darau...

Londonas. — Čionykščiai sti
liaus bei kalbos specialistai nu
sprendė, kad pastarojo meto 
Bulganino angliškieji laiškai į 
Vakarus yra rašyti pas Sovietus 
perbėgusio anglų diplomato Mac 
Lean.

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
“PARAMA"

INDĖLIAI APDRAUSTI AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet

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

Baby Point Paint & Wallpaper
{vairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dožus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2’4931.

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

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!___

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 ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MC i riS 
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St W. - - - Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Namu tel. WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

899 BLOOR 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. LE. 2-S5« »
Čia pat galime užsisakyti laivams motorus bei {vairius medžioklinius fautuvusL

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys ; 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai it 
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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

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



(prie Dūndas)

Priėmimo valandos: nuo 
3-8, šeštadieniais 9-12 (

if' I ~<8r -r •

872 Bloor St W. -

Dr. A. JOSIUKAŠ
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies. •

230 PACIFIC AVĖ.,

telefonas LE. 1-460S
Geoffrey - Roacesvaltes Avė., 8 kam
barių, per 3 augštus, kvadratinis plO’ 
nos, vandeniu alyva apšildomas, gara
žas. Lobai geras pirkinys, reikalingas 
didesnis įmokėjimos.
High Pork rajone turime keletą naujų 
pastatų investavimui, kaip Trtpleksų 
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir 
didesnių, įvairios kainos ir įmokėjimoi.

kambarių, atskiras mūrinis namas, 
Olyva šildomas, privatus įvažiavimas, 
$5.000 įmokėti.

’Čttįir ’- BatKurst, mūrinis 2-jų bu- 
įjį'po 4 kambarius namas, 2 moder- 

'HlBs virtuvės, vandeniu alyva šildo- 
tflbs, brotoma kaina $19.B0a prie 

savo' 
jam

Dr. A. Užupienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGt 

Moterų ir veikų ligos, gimdymo

HEWITT Roa^sval-
» - DaMlm St./ Tat tl l-lttl.

Kabinto telefoną* LE. S-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., treiiad. 2-4 vai. p.p., ant- 
rad., ketvirtad., penktod. 6-8 v. v., 
ieStad. 10-11 vai.

‘Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

rytas trečiadieniais

t>OSL

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

Valome^ dažome, įaudžiame ir taisome. 
Paimame ir pristatome j Namus. 

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 
Darbas atliekamas gfeitai ir sąžiningai. 

Sav. V. BLOC KIS

SIMCOE, Ont
Namų įsigijime — M, Tuinyla 

' tęsė pokalbį šiais gražiais žo
džiais: “Jūs jau ne pirmieji. Bū-: 
vo pas mane ir šv. Jono parap. 
Klebonas iš Toronto, ir T.T. 
Pranciškonai, ir net iš tolimojo 
Mohtfealio kun. Bobinas ir, pa
sakysiu, riiėkam neatsakiau. Ne
atsakysiu jos ir Tamstoms. Kaip 
ir kiek — turime su žmona pa
sitarti”.

Padėkoję geriesiems tautie
čiams už taip jaukų ir nuoširdų 
priėmimą (kad tokių lietuvių 
būtų dauguma!) ir vaišes, atvy
kusieji pasuko į pp. Treigių gra
žų ūkį, kurių patrijotizmas Lie
tuvai daugeliui gerai žinomas. 
Su šia šeima bus malonu supa
žindinti tautiečius sekančiuose 
“TŽ”. Pasakysime tik, kad ge
roji p. Verutė Treigieriė tuojau 
HLN paskyrė $200. Už ką ją 
orašome priimti nuoširdžiausią 
NF v-bos ir visų hamiltoniečių 
vardu padėką. ' Sk. St.

* „ Šis miestelis ir jo apylinkės 
J ^ra suteikęs eilei mūsų tautie-
’ čių tabako augintojų tvirtą eko-
* nonrinį pagrindą Kanados že-

»—• Sausio 23 d. hamiltoniečių lie- 
—tuvių atstovai iš NF v-bos Ged. 

Z Skaistys ir St. Bakšys, rūpin- 
’ damiesi Tautos Namų Harhilto- 
; ne įsigijimu, aplankė keletą lie- 
; tuviskų šeimų, prašydami pągal- 
; bos šiame dideliame hamiltonie- 
’ čių Siekime.
j Įvažiavus į Simcoe, Ged.

Skaistys pirmiausia sustojo ties 
."ištainginga Mykolo ir Elenos 

Tuihylų rezidencija. Užmetus 
: tik pirmą žvilgsnį jau matai 

tvarkingą šeimininkų, .ranką ir
- puikų skonį. Atvažiavusius “ka

lėdotojus” pasitiko pats p. Tui-
* pyla, labai malonios ir patrauk

lios išvaizdos tautietis. Truputį 
vėliau pasirodė ir p. Elenutė,

: kuri kaip vėliau paaiškėjo yra 
didelio Toronto visuomenininko

- ir nuoširdaus lietuvio patrijoto
- Sakalausko sesuo.

Po ilgesnio pokalbio, paaiškė
jo, kad p. Mykolas Tuinyla yra 
pirmasis .lietuvis šiame konti- 
nente dar 1912 m. Brockton, 
Mass., Įsteigęs pirmą liet.7mb-\' 
kykiėlę. Jis buvo vienas iš tų, 

ųkurie tais pat metais prakasė 
■yįpatys pamatus Lietuvių Tau- 

ttiškam Namui Brockton, Mass. 
; Iš šio nuoširdaus pokalbio švy
tėjo didėlė p. Mykolo, dzūko nuo 

-jKrosrios, meilė savam kraštui ir 
jo energinga ir nepaliaujanti šia 
kryptimi veikla. Malonu buvo iš 
jo išgirsti gražų komplimentą 
Hamiltono lietuviams:. “Stebiu 
hamiltoniečių veikimą iš spau
dos ir statau šią koloniją augš- 
čiau už Torontą ir kitas, nes pas 
jūs yra didelis vieningumas, ir 
įiepastėbiu jokių asmeniškų am
bicijų”.

. P. E. Tuinylienė yra augštaitė
* rokiškietė. o kas yra bendravęs 
4ų augštaičiais pažįsta jų nuo
širdumą.
* Priėjus prie atvykimo tikslo 
— pagalbos hamiltoniečiams T.

WINDSOR, Ont.
Petras ir Onutė Rudzevičiai 

sausio 19 d. pakrikštijo savo sū
nų Petrą Joną. Krikšto tėvais 
buvo Stasys ir Eugenija Baltu
liai, žinomi Windsoro verslinin
kai. Paskui pas Rudzevičius - 
Rudy buvo gražus priėmimas, 
kuriame dalyvavo būrelis ma
lonių svečių.

Adomas Butavičius ir Gusta
vai Kapteinis atidarė naują ga
zolino pardavimo stotį Tecum
seh ir Pillette kampe. Butavi
čius yra patyręs auto mechani
kas, tuo amatu vertęsis jau Bra
zilijoje. Maloniai kviečiami visi 
lietuviai užvažiuoti ir įsitikinti. 
Darbas ir patarnavimas atlieka
mas greitai ir sąžiningai. Telef. 
WH. 8-1921.

Stasys Pulkauninkas gauna 
JAV vizą ir greitai išvažiuoja. 
Jis ten mano atidaryti kokį 
verslą. Kol kas apsistos Detroit, 
Mich., kur gyvena jo sužadėtinė. 
Paskui galvoja kurtis Čikagoje. 
Linkime gerai įsikurti dėdės Ša
mo žemėie, bet neužmiršti ir 
tvindsoriečių. Keleivis.

mia priklausydamas bankeliui. 
Jam už visa tai priklauso užtar
nauta padėka.

Visų reikalų apsvarstymas pa
reikalavo net 3% vai. Baigiant 
tenka pasidžiaugti, kad banke
lis iš savo pelno jau pradeda 
skirti lietuviškiems reikalams. 
Jo veiklai plečiantis, reikia tikė
tis, tos sumos kultūriniams rei
kalams irgi didės. O tas jau pri
klauso mūsų lietuviškajai visuo
menei kiek ji aktyviai prisidės 
prie bankelio veiklos išugdymo 
ir sustiprėjimo. J. D.

KAI

HAMILTON, Ont.
(Atkelta iš 4 psl.) 

gai vedama. .
Ilgesnes diskusijas sukėlė pel

no paskirstymas, kuriame su 
įvairiais siūlymais išėjo apie de
šimt narių. Tačiau padiskusavus 
buvo priimtas valdybos projek
tas be pakeitimų. Gautas grynas 
pelnas $2.677,23 paskirstytas ši- 
‘Mn: Garantijos Fondui 20% — 
$535,45, Švietimo Fondui $50, 
4%% dividendo šėrininkamš*— 
M.438,20, valdomųjų organų na
riams už posėdžius — $204, Ha
miltono Lietuvių Bendruomenei 
$150 (šeštadienio mokyklai $50, 
sporto klubui Kovas $25, skau
tams $25, skautėms $25, ateiti
ninkų išlaikomai bilbliotekai 
$25). Likutis paliekamas nepa
skirstytam pelne $299,58.

Iždininko E. Lengniko patiek- 
toj sąmatoj 1958 m. numatoma 
pajamų $6.650 ir turėti išlaidų 
$3.518. Ji be didesnių diskusi
jų priimta.

Šiais metais iš valdybos išėjo 
J. Giedraitis ir E. Lengnikas, iš 
Kredito komisijos J. Mikšys ir 
Revizijos 
nas. Tie 
perrinkti 
terminui.

Plač.Vii 
pakeitimą

komisijos A. Jankū- 
patys asmenys buvo i 
sekančių trijų metų

PLANUOJATE
IŠSIIMITI GYVYBĖS

‘ DRAUDIMĄ

ARBA PENSIJOS
PLANĄ, ’

KREIPKITĖS Į 
VIENINTELĮ 

LIETUVĮ ATSTOVĄ

*

i

Member of the Life Underwriters 
Association.

referavo apie įstatų 
E. Sudikas. Įstatai 

keičiami prisitaikant prie Stan
dard By-Laws, kurie duoda pla
tesnes veikimo galimybes, pav. 
leidžia pakelti vienam nariui 
skolinimo sumą iki $3.000 ir per- 
leidžiant pirmą morgičių iki $10. 
000. Visuotinis susirinkimas 
dviejų trečdalių reikalaujama 
dauguma patvirtino įstatų pa
keitimą. Taigi dabar norintieji 
galės pasiskolinti didesnes su
mas.

Klausimuose ir sumanymuose 
E. Sudikas painformavo visus 
narius, kad reikalingi padaryti 
testamentai, nes bankelyje pa
darytas pomirtinis užrašymas 
pagal įstatymus tegalioja tiktai 
$500, o kas virš tos sumos, jeigu 
nėra sudarytas testamentas. 

• mirties atveju pereina valdžiai.
Taip pat paaiškinta, kad gyvy

bės draudimas galioja 100%, jei
gu įnešta suma yra prieš sukan
kant 55 m. amžiaus ir jeigu pi
nigai po to nepajudinami, nors 
narys sulaukia ir 70 metu. Bet 
jeigu ta suma buvo išimta ir vė
liau vėl papildyta, tai draudi
mas galioja pagal amžiaus kal- 

I kuliacija.
Pasiūlvta. kad lietuviai biz

nieriai, kuriems reikalinga pa
siskolinti pinigų, kad nukreiptų 
i bankelį Talką, bet nenusiųstų 
į Finance kompanijas.

j Pareikšta didelė padėka para
pijos klebonui kun. dr. J. Tada- 
rauskui Už nuolatinę paramą 
bankelio reikaluose, ypač už lei
džiamas veltui naudotis patal
pas. Klebonas ir asmeniškai re-1

Ištiestos kojos __
P<5 sočių pietų dėdė išsitiesė’ —Tėveli, aš užmušiau 5 mu- 

ant sofps. Penkių metų Jonukas sės. Dvi moteriškas ir tris vy- 
pribėgęs prie mamos sako.:

— Tai mes dabar, mama, jau 
būsime turtingi?

— Kodėl?
— Nagi, tu sakei, kad, kai dė

dė išties kojas, mes gausime di
delį palikimą...

! Draugo patarimas
Nemažų pretenzijų rašytojas 

skundžiasi draugui:
— Kai rašau iki vėlyvos nak

ties, taip neina miegas, kad nie
kaip negaliu užmigti.

— Žinau tam vaistą, — sako 
draugas. — Kai tik baigi rašyti, 
perskaityk, ką parašei, ir už
migsi ...

Vaikas zoologijos sode
— Kaip manai, Stasiuk, ar ir 

žirafoms pradeda skaudėti gerk
lę, kai sušlampa kojas?

— Tur būt, taip, bet greičiau
siai ne taip greit

atsi-

j riškas, y
' —O iš ko gi pažįsti?

— Nagi, dvi tupėjo ant veid
rodžio. o trys ant butelio...

Malda kaip motinos
Kviesti ir pusiau patys pasi

siūlę svečiai pagaliau susirinko. 
Šeimininkė susodina juos 
stalo ir, pasididžiuodama 
sūnelio išmintimi, pasiūlė 
atkalbėti maldą.

— Aš nemoku, ’mama, — 
kalbiriėja vaikutis.

— Kalbėk taip, kaip girdėjai 
mane kalbant. .

— Gerai. — tarė mažiukas ir 
pradėjo: “O, Viešpatie, kokia aš 
durna tiek prisikviesti, kurie 
priėdę išeina hė dėkui nepasa
kę, o man vienai tenka lėkštes 
suplauti”...

Smulkmeniškas
— Ei, drauge! Gal turi deg

tukų cigaretei uždegti?
— Naujo nori ar vartoto?

Paieškojimai
Jokimaitis Vincas,'kil. iš Luk

šių valse., Jurbudžių km., po ka
ro išvykęs į Angliją prašomas 
atsiliepti ar žinantieji apie ii pra- 
nešti: Ant. Domeika, 47 Shan
non Št.. Toronto 3, Ont. ~

Kazimieraitė - Černienė Juzė' 
ieško dėdės Šimanausko Motie
jaus, jo žmonos Magdės ir vaikų 
Stasio ir Prano. Kreiptis ar ži
nantieji apie juos pranešti: Ka
zys Klevinskas, 1303 King St.W., 
Toronto 3, Ont. Tel. LE. 4-7148.

\ . 4Vaclovas Račys, kilęs iš Kau
no, prašomas atsiliepti arba ži
nantieji apie jį pranešti šiuo ad
resu: A. Bugailiškis, 264 Bold 
St., Hamilton, Ont.

Gafla Juozas, sūnus Juozo, gi
męs 1921 m., Švenčionių valse, 
ir apskr., Vaiškūnų kaime, iš
vykęs iš Lietuvės 1944 m., ieško
mas sesers iš Lietuvos. Atsiliepti 
ar žiną apie jį pranešti: Mrs. L. 
Sybal, 356 Huron, Toronto 2B, 
Ont., Canada.-

Dr. M. Kosowski
Moterų ligos, 

gimdyvių pagalba, 
nevaisingumo gydymas.

611 Bloor St. W. 
Palmerston gt. kampas.

Priima pagal susitarimą
TeL LE. 5-7434, LE. 6-1470

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Augšta prekių kokybė 

Greičiausias patarnavimas 
Žemiausios kainos

SIUNČIAME SIUNTINIUS į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Uk
rainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją 
bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės me
džiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikme
nis bei darbo įrankius.

MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Mūsų siuntiniai yra 22 šv. arba 10 kg. svorio. Bet siunčiame taip 
pat taip vadinamus dvigubus siuntinius — 44 sv. arba 20 kg. 
svorio. Siunčiant “dvigubą siuntinį” sutaupote apie $3.50. Ka
dangi siuntos išlaidos sumažėja.

Mūsų kainos anksčiau skelbtiems produktams bei prekėms 
galioja ir toliau.

KAIP NAUJENYBĘ — ŠIAM SEZONUI SKELBIAME 
STANDARTINĮ — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg. (22 

šv.) brtttto — $15.25. ■

ORBIS
298 Bathurst St., Toronto 2B. Tel. EM. 4-2810. Atidaryta iki 8 v.v.

4414 So. Rockwell St, Chicago 32, IIL, USA.
HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257.

DETROIT - WINDSOR
578 WYANDOTT ST. EAST. — Telefonas CL. 6-3982.

Kainarašciai ir informacija lietuvių kalba.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDA

KELIONIŲ BIURAS 
LĖKTUVAI — LAIVAI —• AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisokykite dobar 1958 m. 

Potomoujdme visome pasaulyje.
Skambinkite ar rąžykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo

O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 ... EM. 6-9488

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE 1-5142

Dr. j. URBAiTIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.

Liėttivid advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

*
W. A. LENCKI, B.A., L.L.B. '

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Ę

Lietuvių moterų 
KlRPYKt-A

Domą Hairštyling
1618 BLOOR ST. W.

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

A. P. GARAŽAS
1539 DUWOAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų račių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd
roma tic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE, 5-9130

~'» .......... .r r- > iTi.iiiTh; I I n"

>VEDYBOS
Jdi norite vesti, rašykite /vokiečių dr ’ 
te tiku k.Z, telėfohuokife dr atvykite: 
asmeniškai j

, VBbYBŲ BIURĄ "WALD!" 
i91 Augusta Ave, Toronto, Ont.

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

veltui.

Garantuoti siunti- 
nfai | Sovietų Rusiją
Ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš, musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalykai: medicinos * dalykai, maistas, 
saldainiai *ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli ar pre*'kite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
898 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firms, siunčianti siuntiniu* 
Ii Kanada*. Didiieattief prekių pati- 

fthkhiiet.

susitarimą). Kabinetas užda

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778 

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

12-2 ir 6-8. Trečiadieniais 
šeštadieniais 12-2.

i

Or. H. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valančios: rtuo’9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą 

lb82 BtOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 

/įvažiavimas iš Gearry Avė./
Sav. V. DUNDYS

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mui veltui. Darbai ir dalyt garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANLEY SHOE STORE
Aug&iausios rūJies moterų, vaikų '« 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs

• ■ ... EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto ■

 prie Gfodrtona 

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros motorus 
bei elektros Įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu Šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vol. 

vok., kitomis dienomis betkoda.
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
■A

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST

Telefonas LE. 24108
. 9-12,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal į 
susitarimą.

Dr. L. SIMON
, J98os ir vetiėrai ligą spgcfottetaL 
Raujas adresas nuo balandžio 1

288 ST. CLAIR AVE. W., 
/brie Sendina Rd./

Darbo valandoš: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2^01 S

% L-:/

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ii CHIRURG1 , 

1393 DUNbAS ST. WEST .
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 6-8.

Šeštadieniais 11-2 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas LE. 4-6851

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defėk- 
-»=rvi. ištiria akių nervus, kurie daž

nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, RO.
WIKTOR1A

BUKOWSKA, R.O.
274 RČNCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St) '•!
Telef. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 16 va. ryto iki 6 v. v^

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BtSSErT;
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDĖN ST., Toronto, ;

(arti Bloor ir Yong gatvių) j
Telef. Įstaigos: Telef. namu:
WA. 4-9501. BE. 3-0978:
-y;r.,

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Eiettivos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, . 

morgičiai.

91 Roncesvalles Ave^ Toronto
Telef. LE. 6-5613

East Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaina, 
užsakant ir pataisom bei aptraukiant 
senus. Didelis pasirinkimas įvairių 

medžiagų.
Tėlefonas HO. 3-5493

ft W01'ft iftW' L'H -

Šūsitilcitė Lėnkijoj | 
į st savo giminėmis

* Lietuko*. ,5.; 4

■ ■ W# to ftj
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Už*;*okykitc vfctos pigiouiic’. ir
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TORONTO, ©nt.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios

šį šeštadienį, vasario 8 d. 9 vai. vak.
Apranga: pusiau iškilmingai. ' Kaina: $4.00 porai.

Turtinga loterija, įvairūs gėrimai, puiki Ellis McLintock muzika.

Bilietai įsigyjami iš studentų valdybos narių.

471 Yonge St., prie College St.

Nr. 6 (422)

Šv. Jono Kr, parapijos žinios APYU TARYBOS RINKIMAI 
r—Naujasis parapijos komite- .KLB Toronto Apylinkės Tary

tas pareigomis pasiskirstė šitaip: bos rinkimų ‘ kbm&ija 'pranešė, 
kad dėl pasiūlytų kandidatę jo
kių skundų nebuvo įgažlfa įMot 
dėl-rinkimai įvyks, kaip- buvo 
numatyta, žmr vasario* -9- xl.,t 
sąHnadieni. .

(Rinkimai vyks šios-e .vietoje:
1. Toronto Lietuvių Namuose 

nūo 9 vai. ryto ligi 7 vai. vakaro,
i 2. Prisikėlimo parapijos salė

je nuo 9 vai. ryto ligi 1.30 vai. 
p.p., ’

3. Šv. Jono Kr. parapijos salė
je nuo 9 vai. ryto ligi 1.30 v. p.p.

Rinkimų komisija prašo vi
sus Toronto lietuvius, nežiūrint 
pažiūrų ir įsitikinimo skirtumo, 
atvykti balsuoti.

Balsuokite už ką tik norite, 
tik balsuokite! Įrodykite, kad 
esate aktyvūs Lietuvių Bendruo 
menės nariai! *

Rinkimų komisija.
Apylinkės valdyba kviečia 

ir ragina visus Toronto lietuvius 
šį sekmadienį, vasario 9 d., kur 
kam patogiau, gausiai balsuoti ir 
išrinkti Toronto. Apylinkės Ta
rybą. Kandidatų yra 50, reikia 
išrinkti 25.. Pratinkimės balsuo
ti, nes jau greitai artinasi ir Ka
nados parlamento rinkimai..

Balsuok už ką tik nori — tik 
balsuok! Balsavimas nieko ne
kaštuoja!, Apylinkės valdyba.
.-“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, vasario 9 
d., 3 vai! p.p. pas pp. Kybartie
nę ir Kulikauskienę, 12 Irmac 
Court (Baby Point pakalnėje), 
tel. RO. 7-9668. Valdyba.

Toronto liet Caritas posėdis 
įvyks šį sekmadienį, vasario 9 
d., šv. Jono Kr. klebonijoje, tuo
jau po 11 vai. pamaldų. Bus ap
tarti šio sezono vykdomi paren
gimai.

VAIKŲ UŽGAVĖNĖS 
įvyks šį Sekmadienį, vasario 9 
d. 3.30 vai. p.p., Prisikėlimo pa-

pirm. Jonas Matulionis, vice* 
pirm. Adomas Kuniutis, sekr. 4r 
rinkliavų vadovas Leonas Ru
daitis, jaunimo vadovas Pranas 
Kvedaras, salės vadovas Stasys 
Banelis, parengimų sekcijos vai 
dovas Apolinaras Sakevičiu,s 
reikalų vedėjas Antanas Gurevi
čius ir jaunimo sporto reikalams 
inž. Pranas Gvildys. Komiteto 
posėdyje iš artimesnių veiklos 
darbų numatyta: patvarkyti pa
rapijos salę, surengti vysk. Kazi
miero Paltaroko akademiją, va
sario' 18 d. surengti Užgavėnių 
pąrepgimą, suorganizuoti para
pijos įsikūrimo 30 metų sukak
ties paminėjimą balandžio 19-20 
dienomis,

— Šį penktadienį, pirmąjį va
sario mėn., vakarinės Mišios 7.30 
vąl.

— Šią, savaitę vizituojamos 
šios gatvės: Dundas, Crawford, 
Montrose, Beatrice, Grace, Go
revale. Clinton ir Bellwoods.

— Dėkojama Povilui Dalindai, 
Moterų D-jos. parap. skyriui už 
patogaus virtuvės bufeto įren
gimą muzikos studijos patalpo
se.

— Vąikų parengimas pirma
jai išpažinčiai ir komunijai vyk
domas kas sekmadienį parapijos 
salėje po 11 vai. pamaldų. Kvie
čiami tėvai užregistruoti savo, 
vaikus.

— Vasario 16-osios iškilmingų' 
pamaldų metu giedos TL Choras 
“Varpas”, o kūr. savanoriai ir 
šauliai iškilmingai dalyvauja su 
vėliavomis. Organizacijos ar pa
vieni. asmenys, norį padėti gėlių 
prie žuvusiųjų paminklo, pra
šomi užsiregistruoti klebonijoje.

— Dar galima gauti laikino 
darbo federalinių rinkimų pro
ga prie žmonių registracijos, ei
nant iš nam oį namą. Lietuviai, 
norį įsijungti į minėtą darbą ir 
gyveną Trinity ar Parkdale rin
kiminėse apylinkėse, prašomi 
užsirašyti klebonijoje.

— Įdomus ir savo programa 
įvairus Užgavėnių parengimas 
įvyks antradienį, vasario 18 d., 
prieš Pelenų dieną.

— Pakrištytas Paulius Sigitas 
Ramanauskas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— paėjusį sekmadienį, vasario 

2 d., visuotiniame parapijos su
sirinkime buvo pateikta finansi
nė apyskaita ir išrinktas naujas 
parapijos komitetas. Gausiai su
sirinkusius parapijiečius malo
niai nuteikė žinia, kad nežiūrint 
naujų inventoriaus išlaidų, per 
praėjusius metus parapijos sko
los sumažėjo virš $25.000. (Apy
skaita bus išspausdinta kitame 
TŽ Nr. Red.). Komitetan išrink* 
Ii: Baltrušaitis J., Bušinskas M., 
Lesniauskas V., PauliOnis V., 
PranckevičiUs S., Šarūnas J.,Sen 
kus F., Simanavičius J. ir Stul
gys V. Pareigomis jie pasiskirs
tys šią savaite.

— T. Vytautas ir T. Steponas 
išvyko Broklynan metinių re
kolekcijų. Grįš vasario 11 d. Va
sario 12 d. Kennebunkportan iš
nyksta T. Placidas dalyvauti lie
tuvių pranciškonų vadovybės 
posėdžiuose.

— Vasario 7 d., pirmą mėnesio 
penktadienį vakarinės šv. Mi
šios prie išstatyto Švenčiausio 
bus 7.30 vai. Tą dieną ryte bus 
tik vienerios šv. Mišios — 8 vai.

— Kitą savaitę, vasario 10-14 
d.d.. lankysime parapijiečius, 
gyvenančius sekančiose gatvė
se’: Fuller Ave., Beaty Ave., So- 
rauren Ave., King St. W., Wil
son Ave., Triller Ave., Marion 
St., Saunders Ave., Parkdale 
Rd., Harvard Ave., Glendale 
Ave., Merrick St., Pearson Ave. 
ir Galley Ave.

— Pereitą šeštadienį Mt. Ho
pe kapinėse palaidotas Algio ir 
Eugenijos Avižių naujagimis sū
nus Gintaras. Parapija reiškia 
gilią užuojautą.

— Mūsų salėje šį šeštadieni, 
vasario 8 d.. 7.30 v.v. “Aušros” 
trimečio balius; sekmadienį, va
sario 9 d., 3.30 vai. p.p., vaikučių 
Užgavėnių balius, kurį rengia N. 
Prasidėjimo seserys ir vaikų 
darželio rėmėjai. Bus labai įdo
mi programa. Kviečiami visi, 
ypač vaikučiai su savo tėveliais. 
Įėjimas laisvas. Po vaikučių ba
liaus salė lietuviškam veikimui 
uždaroma, nes Rusų Kultūros 
klubas darys generalinę vaidi
nimo repeticija, kuris bus mūsų 
sąlė’e kitą ketvirtadienį, vasa
rio 13 d.

— Siuvimo - kirpimo kursai, 
suorganizuoti KLK' Mot. D-jos 
Prisikėlimo par skvriaus, susi
jaukė moterų t£T"',e labai didelio 
dėmesio. Kursai bus kiekvieną 
aūtradieiij 7.30 vai. vak. muizkos 
studiio’e. Virim*'-kepimo kursai 
tęsianhi' toliau kiekvieną ketvir
tadieni 7.30 vai vak. kavinėje.

— Kita šeštadienį, vasario 15 
d.. LKMD-jos skvr. rengia šau
nų Užgavėnių balių, į kurį kvie
čia visą Toronto koloniją. Ža
damos gražios vaišės ir daug 
džiaugsmo.

rapijoš Salėje. Kviečiami visi To 
ronte esantieji vaikučiai atsilan
kyti į šią bendrą vaikų šventę. 
Programoje laisvi žaidimai bei 
šokiai prie gražios lietuviškos 
muzikos, gausus laimės šulinys 
su įvariomis gėrybėmis. Prie 
įėjimo bus galima visiems nusi
pirkti gražiausių kepuraičių bei 
dūdelių. Nepamirškime — vasa
rio 9 dieną — vaikų užgavėnes. 
Šiam parengimui vadovauja Ne
kalto Prasidėjimo seserys ir vai
kų darželio rėmėjai. Įėjimas 
laisvas.

Užgavėnių balius
LKM D-jos Prisikėlimo para

pijos skyr. vasario 15 d. Prisikė
limo parapijos salėje ruošia tra
dicinį Užgavėnių balių. Baliaus 
pelnas bus panaudotas šalpai ir 
ligonių lankymui.

Skyriaus pagrindinis tikslas 
yra šalpa ir ligonių lankymas. 
Šiems dalykams išleidžiama be
veik visos skyr. pajamos. Atvy
kusiai iš" Vokietijos gausiai 
Spurgaičių šeimai buvo įteikta 
$20. Sporto klubo “Aušra” mer
gaičių sekcijai $30. Prieš Kalė
das buvo aplankyti 32 ligonys, 
kurie apdovanoti pakietukais. 
Dalis ligonių sušelpta šiltais 
drabužiais. Šiam tikslui skyr. 
išleido $120. Be to, ilgesnį laiką 
gulintiems ar nepagydomiems 
ligonims skyrius yra užprenu
meravęs katalikišką spaudą, kad 
nors tiek suteikti paguodos li
gos nelaimėje.

Be šalpos skyrius rūpinasi pa
dėti moterims, kurios neturėjo 
galimybės pasiruošti profesi
niai. Pav. nuo sausio 28 d. para
pijos muzikos studijoje pradėjo 
viekti siuvimo-kirpimo kursai. 
Susidomėjimas šiais kursais di
delis ir apie 50 moterų pradėjo 
lankyti. Labai gaila, kad dėl 
priemonių ir patalpų stokos 
daugiau priimti negalima, nors 
norinčių yra daugiąu.

Ta pačia .proga pranešame, 
kad vasario 13 d.' virimo-kepimo 
kursai neįvyks. Al. K.

Toronto Lietuvių Studentų MONTREAL, Cue.

BALUS

Vasario 8 d. 7.30 vai. vak.
Prisikėlimo parapijos salėje

SPORTO KLUBAS “AUŠRA” RENGIA

TRIMEČIO BALIŲ

Atviras laiškas Montrealiečiui 
Brangus Tautieti,
Tų, išdidžiais žingsniais ženg

damas sparčiu kanadiško gyve
nimo keliu ir užsiėmęs- savais 
"ūresčiais: šeima, darbu, namu, 
mašina..., nei nepagalvoji, kad 
vra daug žm inių, kurie turėda
mi tuos p"č.us rūpesčius, dar 
-ąug dirba ir visuomenės labui. 
r:e paaukodami savo laisvalai
kius, darbuoiasi įvairiose orga- 
nizacPose: sporto klube, chore, 
teatre, taut’niu šokių grupėj ir 
t.t. Tu dažnai pasakai — Kam to 
v.s<» >eikia? Atleisk už stiproką 
-‘♦snkvma, — tam. kad Tu prisi
mint umei jog esi lietuvis ir kad 
turėtumei kuo tarp kitų pasidi
džiuoti.

Kaip kickv’ena kultūrinė or
ganizacija. taip ir Montrealio. 
skautų vyčiu globo’ama tautinių 
šokių gruoė stengiasi atiduoti 
visuomenei tai, ką ii gali bei su- 
-»ba arin kiek aplinkybės lei
džia. Jei pažvelgsi į jos 6 metų 
-oų-ip pamatysi, kad retas mi- 
rė’rmas apsiėjo be jos, ne tūks
tantis, v et dešimtys tūkstančių 

’--•’nadiečių turėjo .progos pama
tyti mūsų spalvinguosius tau
tinius rūbus smagiam Malūno 
sparnų sukinv televizijoje, ir ne 

i viena karta Montrealio dienraš
čiai dėjo šokėjų nuotraukas su 
aprašymais apie ’’linksmos nuo
taikos lietuvius”. Kitas labai 
svarbus grupės uždavinys yra 
sutraukti kiek galint daugiau 
lietuviško iaunimo. šiuo metu 
grupei priklauso arti 50 asmenų, 
kurių dalis yra jau čia gimusių 
ir kurie čia išmoksta ne tik šok
ti. bet p^^evina ir savo lietu
višką kalbą

j Prie grurė- vra susidaręs sku- 
I dučių orke't""s. V u ris' sėkmingai 
į repetuoja k neužil go pasirodys J 
į publikai. Taip pat laukiama iš ;
• Čikagos atšiunčiant kanklių, ku- 
: rios grupei turėtų padėti išsi- 
f plėsti į daugiau ansambliui vie-

t netą. Be to, grupė remiamai
■ mums visiems gerai žinomų me- ■
' nininkų — B. Pūkelevičiūtėš, Z. Į 
i Lapino, K. Veselkos ir kitų —: 
; rengia didžiulį koncertą. ' kuris •' 
i susidės iš, žodžio, dainų, muzi- i 
i kos ir šokių. ‘ j
! Taip, grupės norai ir užsimo-
* jimai yra dideli! Bet ar Tu, rnie- 
Į las tautieti, kreipi i tai nors kiek 
J dėmesio, ar Tau rūpi lietuviškas 
! menas ir lietuviškumo išlaiky- 
' mas jaunime?
i Prieš tris mėnesius buvo pa- 
j vogti visi grupės vyriški tauti- 
t niai kostiumai ir juostos. Per 
į snondą buvo kreiptasi į Montre- 
i alio visuomenę sušelpti nuken-

■ įėjusią grupę. Deja ... Be to.
. , . . , _ ' grupės kasa iau seniai kaip tuš-!

susirinkimas įvyks si įia visos į.epeticini išlaidos,

kiams gros net du orkestrai ir 
veiks pilnas bufetas.

Tad iki pasimatymo šokiuose!
. Rėmėjas.

irProgramą išpildys solistai: Stf. Mašaiaitė, Alg. Simanavičius 
Vyt Bigauskas — solo, duetai bei trio 

Gros mėgstamasis orkestras “CUBANA”.
Įvairenybės: gėrimai saivikaina, loterija, valsas pusnynuose, sli

dinėjimas ir visos kitos prieinamos sporto šakos. 
. MALONIAI VISUS KVIEČIA “AUŠRA”.

Rusų Dramos Mėgėjų Draugija Toronte
š.m. vasario 13 d., ketvirtadienį, Prisikėlimo parap. salėje stato 4 veiksmų V. Maksimovo dramą

ŠIROKOVŲ ŠEIMA
(Šeimos drama šių laikų Sov. Sąjungoje) 

Pradžia punktualiai 8 vai. 30 min. vak.
Bilietai gaunami Rusų Kultūros Draugijoje 72 Ossington Avė., tel. LE. 1-9575, ir prie įėjimo.

Bilietų kaina $1.50 ir $1.00.

Us-raven ių vakaras ir balius 
M^n<-ci»H-»e. Kviečiame visus 

-'tsilankyti į linksmą 
vokų vakarą ateinantį šešta

dienį. vasario 15 d. 7 vai .vak., \ 
AV nauiai išdekoruotoje salėje.. 
Bus puiki Užgavėnių vakarienė, 
dainos, muzika, loterija ir links- . 
moji dalis. Prie įėjimo bilietų 
(door prizes) bus premijos. Ma- • 
loniai kviečia LKMot. Draugija.

Liet. Nepriklausomybės pa
skelbimo 40 m. sukakties minė-, 
jimas vasario 16 d. bus pradėtas’. 
11 vai. pamaldomis abiejose; 
bažnyčiose, o 4 vai. p.p. Plateau J 
salėje įvyks minėjimo aktas.'; 
Programoje kun. J. Bobino in-; 
vokacija, dr. H. Nagio kalba, 
garbės svečiu bei kitų tautybių 
atstovų sveikinimai.

Meninę dalį išpildys sol. E. 
Kardelienė, pianistas K. Smil
gevičius, M. Dramos Teatro ak
torini ir sk. vyčių b. tautinių 
šokiu grupė.

Prie įėjimo į salę bus renka
ma mo suaugusio asmens po $1 
minėjimo išlaidoms padengti.

Vasario 14 d., penktadienį, 10. 
vai. 30 min. vak. per CKVL, 850" 
k., bus radijo valandėlė, skirta, 
nrancūziškai visuomenei supa-; 
ž’ndinti su Lietuva ir jos nepri-; 
klausomvbės sukaktimi.

Šv. Onos draugija šv. Kazi
miero parapijoje vasario 3 d. 7- 
val. vak. ruošia šaunią vakarie--. 
nę. Kviečia visus dalyvauti. Įėji*! 
m as $1.50.

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomis

Mergaičių rankdarbių kursai 
vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 
3-5 vai. p.p. lietuvių vaikų dar
želyje. Jiems vadovauja Nekal
to Prasidėjimo seserys. Čia mer
gaitės turi progos ne tik išmokti 
dailiai tautines juostas austi, siu 
vinėti, mėgsti, bet joms yra tei
kiama gera proga išgirsti gerų 
paskaitėlių apie lietuvių papro
čius, tautinius rūbus ir t.t.

Pereitą šeštadienį, vasario 1 
d., į kursus atsilankė muzikė 
Angelika Matukaitė, kuri nepa
prastai išsamiai ir kartu konden 
suotai kursantėms pakalbėjo ir 
pademonstravo klasikinę muzi
ką, iškeldama josios vertę ir 
groži. Prelegentė puikiai paga- j 
vo jaunųjų mergaičių dvasią ir;

KŪRĖJU-SAVANORIU BALIUS
su įvairia menine* programa, kurią išpildys J. Kvietytės - Ur

bonienės šokio išraiškos studijos mokinės: J. Dailydaitė,
G. Karasėjūtė, V. Kižytė, D. Kviecinskaitė, N. Sče- 

panavičiūtė ir L. Vasiliauskaitė, o taip pat 
;sol A. Simonavičius su muz. St. Gaį- 

levičium. Vyt: Kastytis ir G.
Pacevičiūte, įvyks

vasario 8 d., šv. Jono Kr. parapijos salėje.
Šokiams puikus Kubana orkestras. Loterija. Bufetas.

Pradžia 7.30 vai. vak. Įėjimas 1 dol.
Nepraleiskime progos atsilankyti. Sk. Valdyba.

Liet, kampelis Valst. parodoje ! “Žiburių” Spaudos b-vės 
Vyresniųjų skaučių “Birutės” į metinis

Baldų 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 

; reali. Londonu, Windsorq, Hamiltoną, 
: N^rth B«v, Sudbury ir kitur.
į 30 DEWSON ST. TEL LE.4-1403 

TORONTO

I DOMINION COAL & WOOD CO. 
Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527 y 

Analys tšvežiojamos ir. šeštadieniais.

PALAIKYKITE tuos, kurie pa- 
’aiko mūsų laikraštį. Pasinaudos, 
kite tu žmonių natarnavimais, 
kurie skelbiasi “TŽ”.

vv xiiui gaiviu va v u.uiu ; y v . v. tt* j v . . v n . cm. v iovjo

savo švelnia muzikine kalba bei | d-vė ryžosi siu metų Kanados šeštadieni, salėj e virs TZ Pa~ i skudučiai, kanklės ir patys rū- 
savo kilnia dvasia meistriškaii Valstybinėje parodoje — CNE talpų. Pradžia 4 vai. p.p. bai apmokami iš pačių šokėjų i

_ _ _ . « ■» 4-9 1 9 9 9 9'.•99 I 9* /"X I T O V _valdė klausytojas. Gaila, kad ne- i suorginizuoti lietuvišką kampe-
daug lietuvaičių šiuose kursuose ■ H, kurio taip pasigesta praeitais rvwnu
dalyvauja. Tėvų būtų pareiga metais. Paruošiamieji darbai i suteikusiam‘*Tg’> auka $15 nuo. sa 

jau pradėti, i t

Kan. Pabaltijo Mol. Tarybos 
sąstatas šiems metams pasikeitė 
šitaip: pirmininkė p. Kehkla, 
estė, vicepirmininkės: estų sek
cijos p. I. Risna, latvių • 
Kopmanis. lietuvių — p. 
kuvienė, sekretorė — p. 
naitė-Meiklejohn.

Senelių pensijos

siųsti savo dukras į šiuos kursus.

KLK Moterų D-jos šv. Jono 
Kr. skyrius 

išrinko naują valdybą, kuri pa
siskirstė pareigomis: pirm. O. 
Jonaitienė, vicepirm. O .Kuniu- 
tienė, sekr. E. Girėnienė, ižd. J. 
Kaknevičienė ir narė A. Burdu- 
lienė. Į rev. kom. išrinktos: S. 
Jagėlienė, V. Bartininkaitienė ir 
V. Aleknavičienė. Koresponden
cijomis “Moters” žurnalui suti
ko pasirūpinti St. Petraitienė. 
Skyrius nutarė kiekvieną mėne
sį pagelbėti sol. Vac. Žemelytei, 
lankančiai Toronto konservato
riją. Pinigų surinkimo reikalu 
sutiko rūpintis Sig' Aušrotienė. 
Susirinkimo metu surinkta $26, 
50 ir jau įteikta solistei. Nutarta 
įsijungti į parapijos komiteto 
rengiamą Užgavėnių parengimą 
Susirinkimas, jungtas su bend
rais; skyriaus pusryčiais, praėjo 
labai nuotaikingai. Moterų sky
riaus: iniciatyva muzikos studi
jos patalpose įsigytas dailus vir
tuvės bufetas, kuriuo bus gali
ma patogiai pasinaudoti įvairių 
arbatėlių metu.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Baltic Exporting Co. sav. n. Ka- 

luzai, Mohawk Furniture atstovui p. Aukštaičiui, Margis 
Drug Store sav. p. Margiui, Baby Point Paint and Wall
paper sav. p. Galdikui ir Atlantis Import - Export Ltd. 
atstovui p. Matulioniui už premijų kaukėms paskyrimą 
ir tuo pačiu už mūsų baliaus paįvairinimą ir nuotaikos pa
kėlimą.

Ypatingai dėkojame Rose Heating Co. sav. ponams Za
leckiams už labai vertingos įėjimo dovanos pasvyrimą.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa 
ir Sporto Klubas “Vytis”.

CRESCENT PHARMACY
(Savininkai kilęs U Lietuvos' 'r.

2753 DUNDAS ST. W. (Indian? Rd. Cresc. kampas) TORONTO 
Išpildomc vaištų užsakymus pagal curopiėtiškus receptus. Tu
rime visų rūšių vaistų, medicinos reikmenis, pirmosios pagalbos, 
kūdikių reikmenis. Visame mieste pristatymas veltui. Patar
naujame visas 7 dienas.
Siunčiame oro paštu vaistus į Europą. Pristatymas ga’-antno'as. 
Užsakymai priimami net dviem telafona linijom: RO. 9-7878 ir RO. 9-7271

E.

KAI PERKATE AR PASINAU
DOJATE tų žmonhj patarnavi
mais visuomet priminkite, kad 
matėte skilbima “TŽ”.

kišenės. i
Tad. brancus tautieti, atkreip' 

savo dėmesį į tuos .kurie dirba j 
j ne sau, dabar Tau pasitaiko ge-į 
ra proga iiems padėti. Ateik i;

i Tautinių Šokių grupei paremti! 
_ ' į uošiamius šokius, kurie Įvyks 

......... ... iš i vasario 8 d. gaisrininkų salėje.
JAV ir vėl atidarė savo kabinę-j 1474 St. Catherine St. E. Šo- J T A • T T T T • • • I ■ ..X

V Lietuvių Dienai Rengti 
Komitetui,

i širdžiai dėkojame.
KLK Kultūros D-ja.

Gyd. M. Kosovvski, 
moterų ligų specialistas, grižo

Sen- 
Šer-

tą 611 Bloor St. W. Ligonius pri- ' 
ima pagal susitarimą. Telefonas : 
LE. 5-7434. ‘ r
REIKALINGA senesnio omžiaus moteris j 

• tabako formoje prižiūrėti vaiką. Petras i 
> Janulis, R.R. 1, Lasalfettc, Ont. Telef. '„ v____ 'Jonulis, k.k. i, uosaiietrc, «Seneliai išgyvenę Kanadoje Woterford Hickory 3-8413.

nemažiau metų gali įteikti pra
šymą su atitinkamais dokumen
tais šiuo adresu: Regional Direc
tor Old Age Security, 122 Front 
St. W., Toronto, Ont. Ten pat 
teikiamos smulkios informaci
jos. Tc’efoiu skambinant nau
doti: Old Age Security — In
quiry branch EM. 4-5323. Pa
tirta, kad keletas lietuvių senu
kų, atvykusių po antrojo karo, 
jau yra iteikę prašymus senat
vės pensijai gauti.

Paui Ruonis, atvykęs iš Vene- 
zuelos,. vasaros metu čprbęs Ha
miltone Concession Garage, da
bar gyvenąs Toronte, prašomas 
atsiimti laišką. “TŽ” administ
racijoje.

S. Pivarui yra laiškas iš Ang
inos. siustas i 5730 Mallet St., 
Montreal, Que. Atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

Pev’laičiui yra laiškas siųstas 
į 145 Harrison Se. Rašo K. Ka
niauskienė, Pagėgių raj.. Sarti
ninku paštas. Skimemės kaimas. 
Atsiimti “TŽ” administracijoje.

j Tai darydami iūs padėsite mums 
I leisti tobulesnį laikrašti.

ATSIMINKITE, kad laikraštis 
yra JŪSŲ! Jis tarnauja visai 
Kanados lietuvių bendruomenei.

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
baldais, arti Prisikėlimo bažnyčios. Tcl. 
LE. 3-4506.

PARDUODAMAS vasarnamis Wasagos 
vasarvietėje, vanduo ir tualetas viduje, ■ 
B—Avė. Kas nori pailsėti beržų povė- • 
Syje, lietuvių aplinkumoje, naudokitės 
proga. Tel. CH. 1-0672.

Išnuomjoami 3 kambariai ir virtuvė U 
augšte. Tel. LE. 6-0327.

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai . drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir 
moderniausius namų dažymo darbus. Tel. 
RO. 9-7044.

Berlynas. — Oficialios sferos 
paneigė gandus, kad buvęs Hit
lerio pavaduotojas Hess esąs 
perkeltas i pamišėlių namus. Jis 
tebesąs Spandau kalėjime.

Vašingtonas. — Lenkijos de
legacijos čia vedamos derybos 
dėl naujos $95.000.000 paskolos, 
sakoma, einančios į pabaigą. Di
džioji tos paskolos dalis būsian
ti paskirta maistui pirkti.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS ” \

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

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

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

Maisto produktu krautuvė 
125 Roncesva^es Avė. (kampas Galley) 

Tel. LE, 3-9911
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat 

■ įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto. 
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS.

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE. 
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Blotr St. W

nepamirškite užsukti lietuviškai dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

//

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Toronto, Ont.
Kanados, Or.lario ir Toronto Keal Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

St. Clair — Triplex. $40.000, naujas, trijų šeimų. Geros pajamos.
Ronccsvnlics - Dundas. .$18.900. 9 kambariai, 3 virtuvės, 2 ga

ražai. Pajamų namas.
Inc’rn R«l. (prie Rloer). .$(0 500, 7 kambarių atskiras moderniš

kai įr<’u;.’i,as. didelis daržas.
. ( ’p:. •"''n mina kaina, 5 kambariai, vieno augsto, atski
rai Įmokėti $1.500

Edna • Bloor, $17.900, 6 kambariai, vandeniu šildomas, garažas.
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

r


