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Laisvės kainai
Brangi yra laisvė žmogui, brangi ji tautai. Brangiai uz ją 

. yra mokėjusi, brangiai tebemoka ir lietuvių tautaj. Pusantro 
šimto metų kova su. germaniškuoju pasauliu tautai'juk daug 
kainavo. Tai buvo amžino budėjimo, kruvinų mūšių, didelių 
aukų ir daugelio vergystės amžiai. O tai vis už savo ir savo tautos 
laisvę. Panašiai vėliau teko bent tris amžius ginti-savąją laisvę 
nuo rytų priešo. Ir vėl tekėjo kraujas, gaisrų liepsnos plasdeno, 
skundai ir raudos aidėjo Lietuvos žemėje.

120 metų lietuvis išbuvo ruso junge atkakliai kovodamas 
dėl savo žmogiškųjų teisių ir dėl savojo tikėjimo. Siekdamas 
’aisvės lietuvis kovojo dviejuose sukilimuose, krąują liejo Kęs- 
taičių ir Kražių bažnyčias gindamas, ėjo į Sibiro Iremtį nenusi
lenkdamas pavergėjo įsakymui išsižadėti savojo lietuviško rašto, 
atsisakyti Rūpintojėlio, savojo kryžiaus palangėje,, kryžkelėje ar 
kalnely, kur tėvų, kaulai ilsisi. Ne kiekvienas mokėjo pasakyti, 
bet kiekvienas visą savo laikysena atkakliai skelbė tą patį “Kad 
tu gude nesulaul&jm!” Maža tauta savo geležiniu užsispyrimu 
gyventi pagal sėvą lietuvišką būdą, laimėjo ir palankesnėms 
sąlygoms atsiradus pakilo naujam laisvam gyvenimui.

Ir tai neatėjo savaime. Laisvė buvo pirkta daugelio tautos 
sūnų kraujo auka, kitų sveikatos auka bei dideliais vargais ir 
atsižadėjimu. KSiprięš 40 metų buvo paskelbtas nepriklausomy
bės atstatymas^kfaste viešpatavo visiška anarchija, o dar didesnė 
slinko iš rytų. Alio meto lietuviškojo jaunimo niekas nevertė ir 
negalėjo versti i^ąįis ginklo ir eiti to chaoso šalinti. Jis pats ėjo 
vedamas laisvėj-troškulio, ėjo ginti savo tėvų žemės, nors žino
jo kokią kainą gali tekti už jos laisvę užmokėti. Žinojo tai ir 
pokario meto žaliųjų girių broliai. Žinojo, kad kelio atgal nėra, 
kad kova turi' t0tis iki laimėjimo arba iki gyvos galvos. Jie 
ėjo, nes buvo laisvei gimę, už ją sutiko mokėti bėtkokią kainą 
— ir vargo, ir gyvybės, ir savo artimųjų kančios kainą.

Tautos valia ir šiandien tebėra nepalaužta. Prispaustas, te- 
rorizuojamas, ujamas ir kankinamas lietuvis tebežino, kad yra 

" laisvei gimęs, kad be jos nei jis, nei visa tauta negali tarpti. 
Okupantas pirmaisiais keleriais metais sunaikino arba iš krašto 
pašalino beveik visą kovoti galinčią tautos dalį į- 20-30 metų 
amžiaus vyrų' krašte neliko nei trečdalio. Tai ne pripuolamai jie 
buvo sunaikintu Lyg legendų nekaltieji berneliai jie žuvo bai
siojo slibino žiotyse. Tai tautos aukos ant laisvės aukuro.' Bet 
tautą yra gyvas! organizmas. Iš jos gelmių dygsta nauji kovoto
jai. Gal būt, tai!naujos aukos, bet iš jų kils ir. laimėtojai. Tauta 
tuo tiki ir prie ^ .veržiasi. Ji tiki, kad vieną dieną.pakils laisvės 

buvo a'tsitikimo, kad sąmoninga' tauta savojo ilgesio nepasiektų. 
Anksčiau ar vėliau, po didesnių ar. mažesnių aukų, bet laisvė 
Lietuvos žemei ateis. Tuo tiki visa tauta, tuo tikim ir mes... 
Bet ar ir mūsų auka yra laisvės verta?...

Laisvės Varpas, Amerikos lietuvių 
vergta Tėvynę ir viso pasaulio lietuviai.

LIETUVOS ATS
Lietuvos Nepriklausomybės-; la 

paskelbimo 40 m. sukakties pro- ■ 
ga jos charge d’affaires a.i. Va
šingtone pasakė kalbą pavergtai 
Lietuvai per “Amerikos. Balsą”. 
Jis prisiminė r '
nepriklausomybės laikotarpį, kai 
Vasario M su,
džiausiom iškilmėm. “Šiandieną
trispalvė, deja, neplevėsuoja jos 
tėvynėje. Ji okupanto sutrypta 
arba lietuvio -giliai paslėpta. Ei
senos bažnyčion uždraustos. Ty-

KA§ NAUJO KANADOJE?
Krašto gynybai 1958-9 m. biu- į 

džete vyriausybė yra numačiusi į 
skirti $1.73.000.000. Ši suma bu-j 
vo numatyta dar liberalų vy-: 
riausybės, ir konservatoriai, nors 
ir nepateikė biudžeto parlamen
tui. yra nusistatę šiais biudžeti
niais metais nedaryti žymesnių 
pakeitimų, žinoma, jei vėl bus 
išrinkti valdžion. Krašto gyny
bai tenka trečdalis visų feder. 
vyriausybės iš.laidų ir 5,5% vi
sos krašto gamybos. Karo tar
nyboje ' šiuo metu yra: 51.000 
aviacijoj, 49.000 sausumos ka
riuomenėj, 20.000 laivyne.

*
JAV raketų bazės Kanadoj kol 

kas nenumatomos, tačiau pasi- 
. tarimuose dėl Š. Amerikos bend
ros gynybos jos yra svarstomos. 
Kariniai žinovai šiuo klausimu 
dar nėra pateikę savo pasiūlymų 
vyriausybėms. Yra betgi patir
ta. kad JAV netrukus pradėsian
čios statydinti galingųjų 
stočių tinklą raketoms 
Grenlandijoj. Alaskoj ir 
Kanados arktikoj.

didesnio skaičiaus priežasčių.** laiko, išskyrus JAV, kur dėl uni- 
. Min. pirm. Diefenbaker darį jų streiko jie tebelaikomi. Ka- 
j gruodžio 2 d. pažadėjo ateivių: nados geležinkeliečių unija ne- 
I pageidavimą patenkinti ir pa- i sutinka^ su komisijos nuomone 
teikti , parlamentui atitinkamą i ir grasina streiku, jeigu CPR 
įstatymo pakeitimą dar šios se- į b-vė bandys atleisti pečkurius iš 
sijos metu, jei laikas leis . 'tarnybos. Šiuo metu jų yra 2.400.

* ! ' ” .*.

Studentų federacija, apimanti ■ 282.164 ateiviai atvyko Kana- 
visus universitetus, įteikė mo-įdon 1957 m., paskelbė Imigraci-

Savaitės įvykiai
Pasitarimai dėl vyriausybių galvų konferencijos tebevyksta dip

lomatiniais keliais. Sovietai, britai ir prancūzai yra linkę organi
zuoti tokią konferenciją net ir be paruošiamosios užsienio r. minis- 
terių konferencijos. Jų nuomone, vyriausybių galvų konferencija 
galėtų būti paruošta per ambasadorius. JAV prezidentas Eisenho- 
weris ir užsienio r. min. J. F. Dulles aiškiai stato sąlygą — tinka
mą konferencijos paruošimą. Jų laikyseną remia ir įtakingieji 
kongreso nariai. Jie mato, kad tokia konferencija, užuot atnešusi 
naudos, gali pakenkti visam vakariečių frontui. Kaip ir Ženevos
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Lietuvai.. Jo naujo suskamėjimo tebelaukia pa-

PAVERGTIESIEMS
vie:

nesigirdi ir Laisves 
beskamba. Tautiečiž 
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galbūt

skirta250 mil. dolerių būsią 
viešiesiems darbams, pareiškė 
min. pirm. Diefenbaker, pradė
damas rinkiminį vajų. Esą teks 
tam tikra dalis kiekvienai pro
vincijai. Pirmiausia esą teks 
Newfoundland provincijos St. 
John’s uosto įrengimams 12 mil. 
dol. Be to, provincinės vyriausy
bės savo ruožtu organizuosian
čios viešuosius darbus, kad tuo 
būdu sumažintų nedarbą.

tyvuotą memorandumą feder. 
ir provincinėms vyriausybėms, 
prašydami sudaryti lengvesnes 
sąlygas studijuoti. Jame nurodo
ma, kad 8-10% akademinio am
žiaus jaunimo lanko universite
tus, nors 30% tinka un-to studi
joms. Vienų mokslo metų išlai
dų vidurkis esąs nuo $902 kole
gijose iki $1.734 medicinos fakul
tetuose. Tėvai turį padengti 92, 
5% išlaidų; žinant, kad pajamų 
vidurkis yra $4.000 per metus 
esą aiškiai matyti daugybės šei
mų nepajėgumas finansuoti vai
kų akademines studijas. Todėl 
studentų federacija siūlo suda
ryti 10.000 stipendijų po $550, 
ypač atsižvelgiant į provincijoj 
gyvenančius studentus, kuriems 
pragyvenimas miestuose esąs 
brangesnis.

jos ministerija. Tai esąs didžiau
sias skaičius nuo 1913 m. Jų tar
pe 112.828 yra britai; 1956 m. jų 
atvyko 51.319; tik 1913 m. jų at
vyko daugiau — 157.000. Ameri
kiečių pr. metais imigravo 11. 
008, o 1956 m. — 9.777; prancūzų 
— 5.471. o 1956 m. — 3.106; žydų 
5.472, o 1956 m. — 1.632; italų — 
20.443, o 1956 m. -- 29.806; vo
kiečių— 29.564, o 1956 m. 26.457; 
lenkų 690, o 1956 m. — 186; ru
sų — 19, o 1956 m. — 14.

šingtone rūmų, jūsų teisei ir 
skriaudai priminti. Ji plevėsuo
ja didingai ir nevaržomai, vos 
keletą blokų nuo lietuvių tautos 
prispaudėjo ambasados. Paverg
tieji broliai ir sesės, aš giliai nuo
širdžiai sveikinu jus šia garbin-

ištvermės jūsų bandyme”._________ _ jūsų dalios ir 
jums giliai užjaučiame”.

“... Šiandieną laisvasis lietu
vis atnaujina pasiryžimą dirbti 
ir aukotis dėl Lietuvos šventųjų 
teisių ir šviesesnio'jos rytojaus.! Nepr. 40-ta sukaktis JAV kon- 
Mes juomi nepalaužiamai tiki
me. Tikėkite ir jūs. Lietuvos die
na visoj Amerikoj švenčiama 
skaitlingai ir didingai. Reiškia
ma padėka J.A. Valstybių vy
riausybei už smurto Lietuvoje 
ligi šiol nepripažinimą. Lietuvos 
trispalvė garbingai plevėsuoja 
prie Lietuvos pasiuntinybės Va-

LIETUVA JAV KONGRESE
ALTo pastangomis Lietuvos

greso abiejuose rūmuose šiemet 
bus atžymėtą vasario 13 d. Ta 
proga atitinkamą maldą - invo- 
kaciją senate paskaitys vysk. V. 
Brizgys, o atstovų rūmuose — 
kun. J. Jutkevičius; Visa eilė 
kongreso narių pasakys atitin
kamas kalbas, kurios bus pa-

Kanados prekyba su D. Brita
nija, min. pirm. Diefenbaker 
pranešimu, padidėjo per antrąjį 
1957 m. pusmetį 1,7%, o impor
tas iš JAV sumažėjęs 8%. Kana
dos eksportas į JAV nesąs žy
miai sumažėjęs. Pagal min. pir
mininko planą, importas iš JAV 
turėtų sumažėti 15% ir tiek ,pat 
padidėti iš D. Britanijos. Tam 
reikalui yra sudarytas specialus 
pramonininkų 'organizmas.

♦
Pilietybės įstatymo pakeitimo 

projektas, pasak ministerio Pul
ton, būsiąs pateiktas parlamen
tui sekančioj sesijoj. Mat, atei
viai ėmė protestuoti prieš nely
gų vertinimą čiagimių ir natū- 
ralizuotų piliečių: pastarieji ga
li nustoti pilietybės dėl žymiai

Paskolų fondą studentams pla 
nuoja Ontario prov. vyriausybė 
ir jau pateikė atitinkamą įstaty
mo projektą. Pagal jį, švietimo 
min. turėtų teisę organizuoti to
kį fondą ir jį administruoti. Per
nai Ontario prov. išdalino $400. 
000 stipendijoms, kurių didžiau
sios buvo $500. Dabar numato
ma tai gerokai išplėsti ir šiemet 
aprūpinti paskolomis mažiausia 
2.000 studentų. Fondas pradė
siąs veikti nuo liepos 1 d. Į stu
dentų skaičių įeina 8 Ontario 
universitetų lankytojai, Osgoo- 
de Hali, technikos institutai, mo
kytojų kolegijos.

Pcčkuriai dyzeliniuose garve
žiuose nereikalingi, pareiškė spe 
ciali komisija, pirmininkaujama 
vyr. tribunolo teisėjo Kellock. 
Ji buvo paskirta 1957 m. kilus 
geležinkeliečių streikui dėl CPR 
b-vės užsimojimo atleisti pečku- 
rius iš tarnybos prekinių trauki
nių dyzeliniuose garvežiuose. 
Komisija išstudijavo įvairių Eu
ropos kraštų geležinkelių san
tvarką ir rado, kad dyzeliniuose 
garvežiuose niekas pečkurių ne-

Žydų nepriima nariais Niujor
ko Canadian Club, pareiškė bu
vęs Kanados konsulu Niujorke 
R. Lawson parlamento užseinio Į 
r. komitetui. Vėliau šio komite
to narys Macnaughton tai pa
neigė, sakydamas, kad minėtas 
Niujorko klubas turįs mažiausia 
8 žydus ir gal net iki 19. Tikslus 
skaičius nesąs žinomas, nes įsto- 
jantieji nėra klausinėjami apie 
tautinę kilmę. Klubui priklauso 
daugiausia JAV verslininkai bei 
pramonininkai.

PABALTIJO
pasitarimas įvyko p. J. Kaiv, Es
tijos generalinio konsulo ir dip
lomatinio atstovo, namuose, 
Scardale, N.Y., sausio 31 d. Pasi
tarime dalyvavo Lietuvos char
ge d’affaires a.i. J. Kajeckas, 
gen. konsulas Niujorke p. J.Bud- 
'rys, Latvijos min. dr. A. Spekke, 
patarėjas dr. A. Dinbergs, Esti
jos atstovas J. Kaiv ir Estijos 
vicekonsulas E. Jaakson.

Svarstyta dabartinė politinė 
padėtis ir Pabaltijo valstybių 
interesus liečią darytini žygiai. 
Taip pat svarstyta įvairūs klau-

karnas kalbas, kurios bus 
skelbtos kongreso darbuose,

DIPLOMATU
simai susiję su konsuliarine Pa
baltijo valstybių veikla ir jų 
konsularinės praktikos derinimo 
klausimas.

Po Pabaltijo valstybių atstovų 
pasitarimo įvyko ten pat tuo- 
j aus kitas p. Kai v sušauktas pla
tesnis pasitarimas. Jame, be 
anksčiau suminėtų asmenų, dar 
dalyvavo V. Masens, V. Sidzi
kauskas ir. J. Klesment iš Pa
vergtų Europos Tautų. Aptarta 
dabartinės Pabaltijo valstybes 
liečiančios politinės problemos 
ir pasikeista pažiūromis į jas.

konferencija, ji gali užkrėsti ta
riamos taikos iliuzijomis ir su- 
tirpdinti vakariečių politines ir 
karines pastangas. Kad sovietai 
to siekia, matyti iš naujausio 
Bulganino laiško prez. Eisenho- 
weriui. Jame siūloma busimoj 
konferencijoj nutarti: sustabdy
ti atominių bei vandenilinių bom 
bų bandymus, atsisakyti atomi
nių ginklų, nustatyti neatominę 
sritį C. Europoj, sudaryti ne
puolimo sutartį tarp Atlanto - 
Varšuvos karinių sąjungų, su
mažinti kariuomenes Vokietijoj 
ir kt. Europos kraštuose, išplėsti 
tarpusavę prekybą, baigti propi- 
gandos karą, sušvelninti įtampą 
Vid. Rytuose. Nieko sovietai ne
nori girdėti apie pavergtas tau
tas. Tai pabrėžė ir Chruščiovas 
savo kalboje Minske. Jų sieki
mas — likviduoti Š. Atlanto są
jungą užliūliavimu' ir išstūmimu 
iš dabartinių pozicijų. Tam jie 
siūlo neatominę sritį C. Euro
poj. Ją priėmus Atlanto s-gos 
kariuomenės pagrindinės pozici
jos V. Europoj labai susilpnėtų. 
Dulles jau painformavo JAV at
stovybes užsieniuose, kad tai “la 
bai pavojingas” siūlymas, ir to
dėl amerikiečiams nepriimti
nas. Kietai laikosi Dulles ir nu
siginklavimo klausimu, nežiū
rint Baltųjų Rūmų patarėjo nu
siginklavimo reikalams Stassen 
nuolaidesnės nuomonės.
Netrukus laukiama pastarojo 
pasitraukimo.

Arabai juda
Stiprėjantis arabų nacionaliz

mas imasi žygių, kurie atkreipė 
ir Vakarų ir Rytų dėmesį. Egip
to - Syrijos suliejimas į vieną 
valstybę, kuri apims didesnę pu
sę arabų Vid. Rytuose, kelia nau
jų rūpesčių ir Vašingtonui ir 
Maskvai. Vašingtonas su savo 
sąjungininkais svarsto, kaip to
liau išlaikyti Vid. Rytų pusiau
svyrą, o Maskva įtartinai žiūri į 
besireiškiančias prieškomunisti- 
nes įtakas. Ji daug vilčių dėjo į 
Syriją, į jos kompartiją, davė ne
mažą paramą, o dabar jau žada 
sustabdyti paramą, jeigu ji iš
nyks kaip valstybė. Syrijos kom 
partijos vadas Bakdaš išskrido 
Maskvon aptarti naujos būklės, 
juoba, kad komunistų partija 
kaip ir kitos turi būti uždarytos 
ir suorganizuota nauja tautinės 
vienybės partija. Stebėtojų nuo
mone, Syrijos susiliejimas su 
Egiptu esąs syrų nacionalistų 
pastangų vaisius. Prez. Kuvatly

ir jo šalininkai, pamatę, kad so
vietinio elemento negali įveikti, 
pasuko į Egiptą. Pradžioje buvę 
kalbėta apie federaciją, bet kai 
paaiškėjo, kad sovietų šalinin
kas Azm. krašto aps. ministeris, 
gali tapti Syrijos prezidentu, 
buvo apsispręsta už susiliejimą 
vienon.valstybėm Abiejų kraštų 
seimai tai patvirtino, o piliečiai 
vasario 21 d. plebiscitu turės pa
sisakyti dėl laikinės konstituci
jos ir pasiūlyto prezidento Nas- 
serio. Jemeno karalija jau pa
reiškė norą prisidėti, bet, tik fe
deraciniu būdu, t.y. nesusilieti 
su naująja arabų respublika. Ki
ti arabų kraštai tariasi organi
zuoti savo federaciją, bet kara
lius Saud nesutinka.

Britų - vokiečių ginčas
Mažindami savo biudžetą bri

tai turėjo sumažinti išlaidas ir 
kariuomenei. Jos dalį jie ati
traukė jau ansskčiau iš V. Vo
kietijos, o šiuo metu rengiasi 
atitraukti naujus dalinius, nors 
vokiečiai nori juos ir toliau ma
tyti savo žemėje. Britai pareika
lavo vokiečius prisidėti dides
niu įnašu prie britų kariuomenės 
'išisifkymdl Vokiečiai rgi nesutin- _ 
ka motyvuodami, kad pagal At- - - 
lanto s-gos planus britai yra už
ėmę pozicijas ir todėl jų karinių 
dalinių išlaikymas nepriklausąs 
V. Vokietijai, kurios išlaidos sa
vo kariuomenei nuolat didėjan
čios. Vieton įnašo kariniams da- ' 
liniams $140.000.000 vokiečiai pa 
siūlė įnešti į Britanijos banką 
$280.000.000 kaip avansą už bū
simus ginklų užsakymus trijų 
metų laikotarpy. Pasiūlymas 
britams esąs nepriimtinas.

Prancūzai bombarduoja
Kovodami su alžėriečiais, prąn 

cūzai užkliudo ir kaimyninę Tu- 
niziją, buvusią savo koloniją. Ki
lo didelis susijaudinimas, kai 
prancūzų lėktuvai subombarda
vo pasienio miestelį uęmušdami 
78 ir sužeisdami 84 asmenis. Tu- 
nizijos vyriausybė pareiškė pro
testą ir pareikalavo atitraukti 
visus prancūzų karinius dali
nius, kurie pagal sutartį turi tei
sę pasilikti krašte 20 metų po 
nepriklausomybės paskelbimo 
1955 m.. įskaitant Bizerte uostą, 
kur yra įrengta Atlanto s-gos 
laivyno bazė. Prancūzai gi tvir
tina, kad Tunizija globojanti Al- 
žerijos partizanus ir minėtame 
miestelyje buvusi jų bazė.

Jeronimas Ignatonis laureatas
195-7 m. “Draugo” premiją už 

romaną “Ir nevesk mus į pagun
dą” laimėjo Jeronimas Ignato
nis. Tai naujas vardas šioj srity. 
Ikišiol jis reiškėsi spaudoje po
ezija, beletristiniais rašiniais, 
feljetonais, scenos vaizdeliais.

Autorius yra gimęs 1902 m. 
Į kovo 13 d. Užraguvio k., Šimkai
čių vis., Raseinių aps. 1926 m.

ir , . v j . „ jis baigė Panevėžio mokytojuKanadoje permaza dantų gy- %eir;narHa 1943 m _ lituanisti- dytojų, vėl paskelbė K. dantų į semmanja, hhj m. ntuanisti
: ką Vilniaus humanit. mokslų fa- 

vipr^am^dani^ <Xivfnnii tonka i kultete. Kurį laiką mokytojavo 
2 934 gyventojai^ai JAV — tik 1 L!eP°ios lietuvių mokykloje, 
1.700. Si pavasarį visos penkios ! 
dantų gyd. ruošiančios mokyk- ■ 
los išleis apie 200 naujų dantų 
gydytojų, bet tai yra maždaug 
tiek, kiek kasmet dantų gydy
tojų meta darbą dėl senatvės ir 
kitų priežąsčių. Studentų skai- egzaminus, o iš dantų gyd. rei- 
čius dantų gydytojus ruošian-! kalaujama studijas pakartoti.

: vėliau persikėlė Raguvos vid. 
mokyklon. Ilgiausiai jam teko

Į dirbti Kauno Aklųjų Institute 
j bei jam vadovauti. Dirbo jis ir 
kaip pr. mokyklų inspektorius

čiose mokyklose rodo, kad šito- * .
kia padėtis dar ilgai tęsis. Ištik- < Rusų smuikininkas Leonid Ko- 
rųjų teisingai samprotauja uk-1 can, koncertavęs JAV, lankosi 
rainiečiu laikraštis “Naša meta”, Į Kanadoj, lydimas žmonos, akom 
kad reikėtų sutvarkyti europi- į paniatoriaūs ir vertėjo. Pasak 
nių dantų gydytojų prileidimo io, Rusijoj kultūros lygmuo ky- 
prie praktikos problemą ir kad la ir visa eilė vakariečių muzi- 
to reikalo turėtų imtis kuris kos kūrinių išpildortia koncer- 
nors parlamentaras. Esą nesu- tuose. Žurnalisto paklaustas, ar 
prantama, kodėl europiniams marksizmas padeda* jam smui-

Alytaus aps. Tremtyje buvo 
Muencheno liet. gimn. inspekto
rius ir LB apygardos švietimo 
skyr. vedėjas. 1949 m. atvyko į 
JAV. Čia jis daugiau reiškėsi 
muzikos srityje. Mat, 1930-33 m. 
buvo lankęs Kauno konservato
rijos dainavimo klasę, dirbęs su 
Ramovės korp. vyrų choru. Či
kagoje buvo suorganizavęs vyrų 
chorą ir talkino “Dainos” an
sambliui. Yra parašęs visą eilę 
dainelių pr. mokykloms. Nuo 
1954 m. redagavo “Draugo” pe
dagoginį skyrių.

$1.000 premijos įteikimo iškil
mės įvyko vasario 8 d. Čikagoj 
“Sokol” salėje. Pradžioje buvo 
perskaitytas vertintojų komisi
jos aktas, po to p. Andriulis, 
premijos mecenatas, įteikė J. Ig- 
natoniui čekį. Sveikino konsulas 
Daužvardis ir “Draugo” atsto
vas. Pagaliau savo žodį tarė pats 
laureatas. Jo romano ištrauką 
paskaitė Irena Nivinskaitė. Kon
certo programą išpildė solistas 
V. Verikaitis su savo kvartetu 
iš Toronto.

Varšuva. — Lenkijoj esą beli-
gydytojams leidžiama prakti-: kuoti. atsakė ne, reikšdamas nu- į kę tik 1.724 kolchozai. Jų skai- 
kuoti išlaikius nostrifikacinius i sistebėjima klausimu. ' čius vis mažėja.

Padaužos Rytuose ir Vakaruose
Komunistinė spauda ėmė vis 

dažniau skųstis savo mokyklose 
išauklėtu jaunimu. Vengrijos 
komjaunimo organas aimanuo
ja, kad jaunimas netekęs dorinio 
atsakingumo jausmo, vengiąs 
darbo it užsiimąs meilės nuoty
kiais. Dar atviriau pasisakė bul
garų komunistinė spauda, iškė
lusi viešumon chuliganizmo įsi
galėjimą. Kai Sofijoj vienas pa
dauža subadė keleivį tramvaju
je ir pasišalino niekieno nekliu

Broliai ir sesės,
Neleiskime savęs suvedžioti. 

Nepriklausomybės paskelbimo 
proga, Vasario 16-tos minėjimo 
auką padidinkime.

Mūsų laisvės byla yra sunkio
se sąlygose. Mūsų rankose yra 
Tautos laisvės likimas. Nepali
kime savo brolių amžinoje ver
gijoje ir neviltyje.

Per amžius lietuvis liejo krau
ją už tautos laisvę. Mūsų tėvai 
atstatė Lietuvos Valstybę — mū
sų pareiga vėl ją išlaisvinti.

Aukokim gausiai Tautos Fon
dui Vasario 16-tos šventės pro
ga. Viena Tauta — vienas fondas 
ir viena Tėvynė Lietuva!

TF Atstovybė Kanadoje.

domas, spauda prabilo: esame 
patys kalti! Esą revoliucinėj 
santvarkoj motinos buvo įjung
tos į gamybos įmones ir valsty
bines įstaigas, o vaikai liko vie
ni. “Mes padarėme dvi klaidas: 
vaikus ir suaugusius ėmėm lai
kyti lygiais ir tuo būdu sumen- 
kinom mokyklos ir mokytojų au
toritetą. Mes panaikinom kla
sišką auklėjimo formą ir vieton 
pradžios mokyklų ir gimnazijų 
įsteigėm taip vadinamas suvie
nodintas mokyklas”. Esą padau
žos sudaro labai rimtą problemą 
ir su jais reikią griežtai kovoti. 
Taip mokytojų vieton atėjo poli
cija ir surinkusi padaužas Sofi
joj, Plovdiv, Burgas ir Varnoj 
išvežė į sovehozus ir kt. darbo
vietes. Nepilnamečiams numa
tyta steigti specialios įstaigos.

Nekuo geresni reiškiniai pa
staruoju laiku pasirodė Niujor
ke, ypač Brooklyne. Šios srities 
viešosiose mokyklose yra 1.600. 
000 mokinių. Mokyklų vadovy
bės nutarimu pašalinti 544 pa
daužos. Ypač liko paliesta John 
Marshall gimnazija, kur mokosi 
1.214 mokinių, kurių 45% negrų 
ir 10% puertorikiečių. Jos moki
niai ėmė užpuldinėti mergaites, 
mokytojus, policininkus ir kt.

(Nukelta į 5 psl.)
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iriosios studijos lentelės rodo,

Toliau iš ateivių be abejonės «* » ir « ,m: „a™‘aus S“'?’giau čia gyvenusių tarpe. Toliau 
proceflĮaŠ dar pagal at-

tarpe čia gimusių, t.y. tarpe tų, 
kurie Čia jaučiasi drąsiausiai.

šių, tiek ateivių tarpe — nusi
kaltėlių daugiausia yra vyrų

« • JA *• A*

Leidžia Kanados Lietuvių Kątolikų Kultūros Draugija 
Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $5 00, 
Kitur: metams $5.50, visur pusmečiui $3.00.

Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais

Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuonion R.C. Cultural Society of Conode
SAVAITRASTIS

T w ....... .
Telef. EM. 8-SftU. '

VIENYBĖS IR AUKOS KELIUViena didžiausių vertybių asmens ir tautos gyvenime yra laisvė. Laisvė yra laimės ir kūrybinio klestėjimo sąlyga, laisvė yra .tautinės gyvybės motina. Kur nėra laisvės, ten tėra prievarta, svetimųjų viešpatavimas ir išnaudojimas. Laisvės vertę gerai suprato visais amžiais lietuvių tauta. Ji nebijojo sudėti pačių didžiausių aukų, kad tik savojo krašto laisvę apgintų, kad tik galėtų būti sau žmonėmis, kad tik priešai nemindžiotų numylėtos tėvu žemės laukų, negrobtų sunkiai uždirbto turto. Laisvės sargyboje budėjo visa lietuvių tauta. Kol taip darė, ji buvo laisva. Neįveikė jos skaitlingi priešai, nes mūsų broliai ėjo vienybės ir aukos keliu.Ir norint atgauti prarastąją laisvę nėra kito kelio, kaip vienybės ir aukos kelias. Kur vienybė, ten galybė. Kur kitas darbas ir auka, ten laimėjimas. Kur susiskaldymas ir savanaudiškumas, ten pralaimėjimas. Vieningi ir pasiaukoją yra mūsų broliai Tėvynėje ir plačiuose Sibiro plotuose. Jie vieni kitiems padeda kuo įmanydami. Juose viešpatauja meilė ir susiklausymas. Vardan tos Lietuvos jie randa bendrą kalbą,Ir mes, kurie gyvename Kanadoje ir kituose už geležinės uždangos laisvuose kraštuose, tiek nuveiksime Tėvynės labui, taip ilgai išliksime lietuviais, kiek dirbsime vieningai, atsižadėję savęs, lietuvybės puoselėjimo ir kultūrinių vertybių kūrimo dar- ^ą.‘ Ir priešingai, jei nerasime tarp savęs bendros kalbos, bendro darbo, jei mums terūpės siau ri partiniai ar asmeniniai interesai, mes dingsime mūsų Tautai,; mes pranyksime kaip tas lašelis svetimybių’jūroje, nepalikę žy- ,mės, kad esame lietuviai ir žmonės buvę. Kokia gėda būtų gyventi tokį gyvenimą, kaip labai nusikalstume Dievui ir Tėvynei. Lietuviais esame gimę ne tam, kad išnyktume kaip dūmas blaškomai vėjo,- bet-’ tam, - kad-’ parodytume -kitoms tautoms, kaip hulturinga, dora ir kūrybiška yra lietuvių tauta, kaip labai verta laisvės ir nepriklauso-• mybės. Mes nepavydime toms tautoms Afrikoje ir Azijoje, kurios po ilgų kolonijinio išnaudojimo metų šiuo metu tampa laisvos ir nepriklausomos. Priešingai, mes džiaugiamės, kad jos baigė vergijos ir pažeminimo laikotarpį. Minėdami 40 m. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį ir kiekviena kita proga, per radiją, paskaitas ir spaudą iškeikime ir pabrėžkime tą mintį, kad lietuvių tauta turi 1000-čio metų valstybinio gyvenimo palikimą ir patirtį, augštą dvasinę kultūrą, kad ji sukūrė didžiulę valstybę dar tada, kada apie kitas tautas nebuvo nieko girdėti.Didžiuodamiesi savo praeitimi, nepamirškime iš dabarties iš plaukiančių darbų. Tas gerai veikia, kieno veikimas atitinka gyvenamojo momento reikalavimus. Gerai sakoma, kad laiko balsas yra Dievo balsas. Ko gi laiko balsas iš mūsų reikalauja? Ko nori, kad darytume. Vasario 16 d. dvasia?Dabartinė mūsų būklė reika- lauja vieningumo ir pasiauko-

jąnčio darbo įvairiose lietuviškojo gyvenimo srityse.Mes turime būti vieningi Lietuvos laisvinimo fronte, tiek vadovybės sudaryme, tiek ir tam darbui priemonių parinkimo prasme. Tik sujungtomis jėgomis greičiau ir lengviau pasieksime norimą tikslą.Lietuviškoji šeima yra lietuviškosios sąmonės saugotoja ir ugdytoja. Čia turi skambėti lietuviškasis žodis, lietuviškos dainos, rasti vietos lietuviški papročiai, lietuviška knyga, lietuviškas laikraštis, lietuviškai kalbama malda.Lietuviškoji mokykla yra šeimos lietuviškojo auklėjimo stiprintoja ir ramstis. Visi lietuvių vaikai turi lankyti lietuviškąją . šeštadieninę mokyklą, čia išmokti lietuviškai skaityti ir rašyti, gauti daugiau,žinių apie tėvų žemę ir jos garbingą- praeitį. Nei vieno vaiko širdyje neturi užgesti per kartų kartas perduota tautinio susipratimo šviesa.Lietuviškosios parapijos, įvairios organizacijos, kultūriniai sambūriai, mūsų spauda yra lietuviškųjų širdžių jungėjai ir auklėtojai.Vardan laisvos, nepriklausomos Lietuvos eikime vienybės ir

Daugelis skaitytojų, be abejonės, dar prisimena, kaip prieš beveik porą metų Ontario teisingumo vįęemįnisteris vienoje savo kalboje pareiškė, kad naujųjų ąteiyių tarpe nusikaltimai esą daug dažnesni negu tarpe senųjų šię krašto gyventojų, t.y. naujųjų ateivių tarpe nusikaltėlių nuošimtis žymiai didesnis negu senųjų krašto gyventojų tarpe. Tada dėl šitokio nepagrįsto pareiškimo protestavo ne tik pa- tyą naujieji ateiviai, bet ir federalinė pilietybės bei imigracijos ministerija. 'Ministerija tada labai aiškiai įrodė, kad tbkia nuomonė yra niekuo neparemta ir priešinga tikrovei. Viceministe- ris tada po kurio laiko paskelbė

aukos keliu. -
KLB KraSto Valdyba.

kurį padaręs pasiremdamas tik nepatikrintomis nuogirdomis.Pilietybės ministerija dabar paskelbė specialią studiją tuo klausųnu, paremtą Dominijos Statistikos Biuro pateiktais oficialiais duomenimis. Statistika liečia 1951-1954 m. ir akyvaiz- džiai įrodo visiškai priešingą išvadą, būtent, kad Kanadoje, gi-, musių nusikaltėlių procentas yra žymiai didesnis negu ateivių. Studijoje taip pat primenama, kad panašios studijos JAV įrt Australijoje pŲvędė prie tų pačių išvadų. Ir ten krašte gimusių tarpe nusikaltėlių nuošimtis yra didesnis negu ateivių tarpe. Išimtis yra tik vienai nusikaltėlių rūšiai, būtent grupinių organizuotų nusikaltimų, kaip lošimų vietų kūrime bei nelegalių loterijų organizavime ateiviai pralenkia vietoje gimusius.Smulkiau panagrinėjus naujųjų ateivių rūšis, prieinama išvados, kad mažiausias nusikaltėlių nuošimtis yra naujai atvykusiųjų tarpe ir auga didėja jis įl-

jie nepralenkia čia pat Kanadoje gimusių. Po JAV gimusių pagal nusikaltėlių procentą sęka skandinavai, paskiau britai- įr kt. O mažiausia nusikaltėlių tarpe italų. (Gailą, pąbąltiečiai j lentelę visiškai neįtraukti,. Be minėtųjų atskiros grafos duotos tik vokiečiams, lęnkams ir rusams).Įdomu, kad žmogžudžių procentas yra maždaug vienodas tiek tarpe Kanadoje gimusių, tiek tarpe ateivių.Studijos autoriai mano, kad naujųjų ateivių nusikaltėlių procentas būsiąs mažesnis dėl to, kad imigrantus įleidžiant vykdomas vąd. atsijojimas, kad įtartiniems tipams neleidžiama įvažiuoti. Kad nųsikąltėlių procentas yra gerokai didesnis tarpe atvykusių prieš 15-20 metų, jų aiškinama tuo, kad prieš karą, matyt, tas ątsijojnmas nebuvęs toks stropus, atseit; bus praspjąu-
to. Bet. ar ne tiksliau viską aiš
kinti psichologine žmonių būse-. 
na? Juk bendras dėsnis labai 
ryškus: daugiausiai nusikaltėlių

laisviausiai įr drąsiausiai jaučiasi gimusieji JAV, kuriems ir įvažiavusio yaržtų beveik nėra. Jų nusikaltėlių procentas netoli teatsilieka nuo čia gimusių. Pagal nusikaltėlių procentą toliau seka skandinavai įr britai, t.y. labiausiai proteguojamieji ateiviai iš Europos. Mažiausiai pageidaujami, nedrąsiai čia jaučiasi italai. Jų ir nusikaltėlių procentas mažiausias. Kaip sakyta ilgiau Kanadoje gyvenusių ateivių tarpe nusikaltėlių procentas auga. Vargu ar tai dėl to, jog seniau lengviau prasmukdavo kriminalinis elementas, kaip tą aiškina pilietybės departamento pareigūnai, kuriems gal maloniau manyti, kad jų metodai bei darbo vaisiai yra taip žymiai pagerėję. Greičiausiai dėl (o, ,ilgiau pagyvenusiųimigrantų pakinta psichologija. Jie igaųųa daugiau drąsos, daugiau laisvumo. Dėl to tai nusikaltėlių procentas ateivių tarpe auga proporcingai krašte išbūtam laikui ir atitinkamai nuotaikoms su kokiomis jie su tinkami — proteguojami ar tik pa- kėnčiamį. ' " 'Pilietybės ministerijos kalba-’

tika rodo, kad 1951-54 m. laikotarpy iš kiekvienų 10.000 Kanadoje gimusių ano amžiaus vyrų teismo nuteistų nusikaltėlių buvo 86.4. Tuo tarpu iš kiekvienų 10.000 tokio paties amžiaus naujųjų ateivių teismo nubaustų nusikaltėlių buvo 42.8, t.y. daugiau kaip dvigubai mažiau.Įdomų, kad beveik tą patį rodo Australijos statistiniai duomenys. Ten 1954 m. pav. kiekvienam 1.000 suaugusių Australijoje gimusių teko 6.75 nusikaltėliai, o 1,000 suaugusių ateivių tik 3.90 nusikaltimų.Įdomu būtų šiuo atžyilgiu pasekti JAV gyvenimą. Tačiau čia lygiai tokios statistikos nebuvo daroma. JAV statistikoje kaikurie dalykai yra suplakti, neišskirti pav. svetur gimę, bet kūdikiais atvežti ir ten pat išaugę. Čia nagrinėjamu požiūriu iš; JAV statistikos įsidėmėtini yra: tik du duomenys. -Taip pav. 1933 m. į visų rūšių galėjimus baltųjų vietoje gimusių buvo pasodinta tiek, kad 10.000 teko 53.7 kaliniai, kai svetur giipusių. 10.000 tek© tik 40.2 kaliniai. 1937 m. suimtųjų statistika rodo, kad 10.000 JAV gimusių teko 51.4, o

svetur gimusių 10.000 tik 212. 
Vadinasi ir čia ateivių kvintų 
procentas daug mažesnis negu 
vietinių.

Pilietybės ministerijos studi
joje, kaip sakytą, nurodoma, ko-

procentąs didesnis. Joje apskai
čiuota, kad'10.000 gimusių JAV 
nusikaltėlių yra 63.11, skandina
vų — 54.27, britų — 44.96, o ita
lų tik 16,65.

Atskiros nųsikąltėlių rūšys, 
žinoma, įvairuoją.^ Pav. užpuoli
mų 10.000 ateivių tenka 7.14 
(kanadiečių tarpe 12^0), o .vy
raują lenkąi su 12^7 ir rusai su 
10.58, kai italams tenka vųs 3.91.

1.60, toliau

JOS VEIDAS
“Tave papuošt žadėjom, 
'Kaip tikrą savo seserį; 
Ėsi .pačioj jaunystėj, — 
Esi pačiam pavasary...” (Laisvas citavimas).Dažnai matau Jos skausmingą veidą. Kaip motinos parpuo- lusios po kryžiumi, kurios vienas sūnus užmerkė akis kovų sūkury, antras — tolimam Sibire svetimiems pusbadis ir nuskuręs auksą kasa, o tretysis — -tolimuos Vakaruos klajoja be .savų namų šilimos. Koks mielas ir artimas tas Veidas. Kokios sopulingos, vilties ugnimi žėrinčios akys! Viltis — prikelia mirštančius; viltis — pralaimin- tiems neša pergalę; viltis — skausme džiovina ašaras; viltis — kėlias į laimėjimą ir prisikėlimą. Neteisingai galvojo virš-, žmogio kūrėjas Nietsche, kad viltis yra tik kvailių paguoda. Viltis kenčiančiam padeda rasti kelią į saulę, o ne suklupti po savo skausmu.Matau Jos praeitą kelią. Sunkus ir kietas. Kovos ir amžinas budėjimas.Štai Mindaugas. Viena ranka jungia Lietuvą, o antra — moka kirtį kirčiu. ,Kalavijuočių žygius sustabdė ir ne vieną laimėjimą nešė. Štai Gediminas — mūsų miestų statytojas, prekybos ir amatų kūrėjas, garbingai žuvo kovos audroje. .0 Algirdas ir Kęstutis — kūrėjai didžiosios Lietuvos, kurių smūgius net Maskvos vartai pajuto. Tą pripažįsta ir žurnalas “Life”, dabar rašydamas apie rusų revoliuciją, kad lietuviai pirmieji drebino Kremliaus vartus. O kur mūsų didysis valstybininkas ir karys Vytautas! Jis įrodė priešams lietuviško kirčio aštruma.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

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

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

Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — ~
.t... 4

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBĄ TORONTE

Mohawk Furniture
2446 * 8 DANFORTH AVE. TEL: OX. 3-4444, OX 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO
- ŠALDYTUVAI

SIUVIMO MAŠINOS 

5KAUIM0 MAJINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

★ KROSNYS

t LINOLEUMAS

★ VAIKŲ BALDAI

t įVĄlRŪS KILIMAI

★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

Nebūkime keistaiis romantikais. Nesivaizduokim mūsų sė- .novės klaidingai. Rodos, tada kovojo, medžiojo įr midų gėrė. O mūsų karys — panašus į akmens amžiaus urvinį žmogų. Apaugęs gaurais, milžiniška, netvarkoma barzda, ant galvos tąuro ar kito žvėries ragai, apsisiautęs meškena, kojos apautos vyžomis; pasirėmęs ant kuoko, kartais pakeičia kalaviju, rūsčiu žvilgsniu ieško priešo. Reikia prisiminti, kad kaikurie mūsų priešai buvo gana patyrę^ Pas kryžiuočius plaukdavo geriausi Europos riteriai, išbandyti kirčio ant pagonių sprando. Deja, jų dalis nebegrįžo prie Reino, Senos, Dunojaus. Liko amžiams ilsėtis ’’pagonių krašte”. O Vytautas Žalgiry vsiškai sutrynė kryžiuočius. Mes nepasižymėjom gausumu. Turėjo kovoti vyras prieš vyrą. Išvada aiški, kad mūsų karys turėjo būti pranašesnis ir patyręs, jei netik atlaikydavo puolimus, bet nešdavo pergales. Neturėjom savų kronikininkų, neturim ir savų kronikų. Naudojamės svetimųjų, daugiausia priešų, nes lietuvis kroniką rašė kovos kirčiu.t Ir vėl — mūsų savanoris kūrėjas. Tas pats vaizdas keistam romantikui. Alkanas, nuskaręs, medinėm klumpėm, su senu surūdijusiu šautuvu, klupdo bolševikus, bermontininkus, lenkus. Stebuklas. Taip, reikia pripažinti, kad mūsų atsikurianti kariuomenė turėjo nepriteklių, bet pasiryžimas, drąsa ir susiklausymas trūkumus pašalindavo. Nenuostabu, kad ir Neumanas apsiputojęs Fuehreriui rėžė Klaipėdoj apie driskių armijos išvijimą. Nežeminkim savęs. Nevykęs romantizmas yra nuodai. Mūsų karys yra lygus kitų kraštų kariui, bet pranašesnis savo pasiryžimu.Ir Ji vėl suklupo baisioje vergijoje. Ją nori sutrypti; sunaikinti. Išplėšti Jos istoriją,. atimti Jos šventas relikvijas, paniekinti, supurvinti; pažeminti. Mongolas šaukia pasivyti jį kultūroj! Mongolas įsako šokti kazoką ant kritusių dėl Jos kapų! Ne. Dar kartą ne. Jūs vieną dieną skaudžiai apmokėsite už orgijas mūsų šventovėse! Nesupur- vinsit Jos veido. Neužgesinsit viltim spindinčių akių. Išmuš valanda, kad nesuspėsit susirinkti savo skudurų.Tikėti, laukti ir ryžtis. Sujungti, . suburti jėgas. Atkaklus pasiryžimas, viltis ir budėjimas yra mūsų pareiga.“Ne kritikų, kur viską šmeižia, peikia, , Ne pranašų bedugnės ateities; Bet reikia tų, kur viską veikia, Daugiau darbų, daugiau jaunos vilties”.Gustainis. (Laisvas citavimas).
R. Medelis.

Geneva. — Amerikiečių specialistų apskaičiavimu 1958 m. Europa turėsianti apie 3 mil. bedarbių.

Kabliukas
<Visa velniava prasidėjo nuo to, kad betikrinant trejų devy- nerių stiprumą to pragariško gėrimo geras gurkšnis nuslydo fąl- šyyon gerklėn ir pradėjau taip kosyti, tarytum akėtvirbalį prarijęs. Šėtoniškas kosulys nukėlė nuo zovįeckų visą naują mano dantų gamįtūrą — nė just nepajutau, kaip tą dantų technikos* stebuklą išspjoviau. Tai, va, tie danteliai taip trinktelėjo į prausyklos cementą, kad net vienas kablys trūko. Žinote, tai jau tos muzikos pagrindinė dalis. Be to kablio tie gražūs, baltučiai dantys nei surūdijusio grašio neverti! Juk siūlu . garnitūro nepritvirtinsi prie krūminių dantelių!' Taigi čiupinėju tą nulūžus si kablį ir sakau Barborai:— Bast, negaliu eiti į spaudos balių. Be dantų, kaip tai nepatogu rodytis raštingų žmonių draugystėje...— A, — numoj ra, — visai jau/gį suburbėjai į senatvę! NuiinlŽ^okšar kafeliu- kas ir jis jau šluoja!... Sarmatą turėtum ... Bėk, kol dar nevėlu. į penkioli- kinę ir nusipirk varinės vieliukės ... Kabliuką suriesi, pritvirtinsi ir bus gerai šiam vakarui ...Tai aš, brolyčiai, ir parsivilkau iš krautuvės gerą pusmetrį tos varinės vielos. Kablį surie- čiau ir dantis priguliamon vieton suvariau. Velniai žino, ar tasai dratas ne tos veislės ar aš tą kabli ne taip suriečiau, bet mano dantys laužia kairėn visą žiauną nors padūk! Ir kalbėti dorai negaliu, maišosi po liežuviu tasai mano rankų darbo kablys, kaip koksai piktas pinigas.— Ne, — sakau. — tokiame stovyje aš negaliu eiti!...

— Va. va, — užsidegė Barbora, — išgalvok dar kokius stovius! Negali eiti!... Atsirado matai gražuolis! Ims tau tenai kas matuoti, kurion pusėn žandai pakrypę! Išgerti gali, o ko daugiau tau reikia! Greičiau renkis, ries jau ir taip vėlu. Niekas tavęs tenai, neprašys arijų 
dainuoti įr .kalbų sakyti... Ne
pamiršk paimti buteliuko. Vis drąsiau, , kai savos atsargos turi. 

.Ir. pigiau.. f';
Tai taip, ranka prilaikydąrnas 

perkreiptą, žandų "ir nukeliavau 
į.parapijos sąlę. J- jį

Žinote, ąš. žjnogus ųesvtotau- 
nąs ir iš kfuĖ^ąhusiminiaū P^na-

BALYS ARŪNAS

anka Barbo- suburbėjai i)dega grindis

šviesa. O čia tie mano dantys vis i šoną verčiasi! Suradę stalą nutūpėm ... Aš -jtuojau, nieko nelaukdamas, nurijau porą stikliukų karčiosios, gorėdamas pamirštat savo dantinį negandą. Paskui ėmiau dairytis į mielus stalo kaimynus. Antroje pusėje stalo, tiesiai prieš mane, žiūriu besėdinti tokia į Smėlyną šilką įsisupusi poniute. ' Auksiniai plaukai ant pečių krinta, kakta, kaip iš itališko marmuro iškalta, ^kys mėij^os ir tokios drėgnos, kaip po lietaus rugiagėlės* žiedas, o lūpos — ką^ia ir bekalbėti — už raudoniausią vyšnią žavingesnės! šalia jos pūpsi apikūnis tipelis, glotnai sulaižytais plaukais ir kietai prikrakmolyta maniška. Jisai tolydžio nelabai jau šiltu žvilgsniu dėbčioja į mane. Bijodamas leistis į platesnes kalbas aš sakau:— Į sveikatą, mieli parapijo- nai! — ir pakeliu stikliuką.— Į sveikatą... — atsako jisai, o gražuolė pažiūri į mane

akių kampučiu. Nuo to žvilgsnio man svaigsta galva įr dantys visai nebeišsitenka burnoje....Po valandėlės ji man sako:— Ponas, matyti, nelabai kalbus ... — ir jos mėlynų akių žvilgsniai ^velniai, lyg katino uodegytė, paglosto mano perkrypusį žandą.Ąk, pagalvojau, tu šermunė- li, pamatytom kokiomis notomis prabiltų mano liežuvėlis, jeigu jam nereikėtų prirėmus laikyti tų plastikinių dantų!-...—-Ne, — sakau, — nelabai mėgstu kalbas ... Barbora mane pavaduoja... Į sveikatą, mieli parapijonai!. .Ir vėl ūžteliu stikliuką.O mano Barborytė tiktai kadrilius ir kokius tenai džibroksus bei polas raito. Retkarčiais nutupia prie stalo atsigaivinti, kalakuto kulšelę nugriaužia, koše- lenėlės lėkštelę sutvarko ir vis man ausin kugžda:— Nu, matai, kaip linksma... O nenorėjai* eiti/.. Tiktai inžinierius galėtų pasakyti, kuris tavo žandas iš vėžių išėjęs ... Saugokis žiovulio, gali nusikabinti... Vis, mat. savo darbo kabliukas, tai ne daktaro rankomis darytas...Ir vėl mano Barborėlė linksminasi.Aš, ačiū Dievui, visai susibičiuliavau su savo stalo kaimynais. Jie. matyti, irgi menki šokėjai. Daugiau prie skystymėlio nei prie kojų ir šlaunų raitymo linkę.— Į sveikatą, mieli parapijonai!- —Į sveikatą . . . — sausai atsako kaimynas ir verčia stikliuką. Tarpais ir jo žmonelė, toji gražuolė mėlyname šilke, neatsilieka.Aš nežinau, kiek kartų linkėjau sveikatos savo stalo bičiuliams. bet pajutau, kad pakinkliai ėmė virpėti ir akis kažin koksai silpnumas suėmė. Prie visų tų, atseit, grynai nesportinės veislės reiškinių, ėmė dar kosulvs gerklę kutenti.— Ve, — pamislijau, — jeigu pradėsiu kosyti, tai žiauną su visais tais gutaperčiniais dantimis išspiausiu...Nespėjo toji baisi mintis nukeliauti iki marnonėlio, kai pajutau, kad kosulio jau nebesulaikysiu, todėl, nieko nelaukdamas suėmiau žandą abiem rankom ir pakišau galvą po stalu. Je, galvoju jeigu čia ir išpusiu tuos dančiūs, tai vis į savo saują! Ir raudonuoti prieš gražuolę neteks! Po stalu, tamstos, tai ne klebonijoje. Tamsu. Kažin kaip netvčia alkūne užkliudžiau kieno tai koją.— Vaje, vaje, tai ponas nepakeli! Dvi čierkas išgėrei ir jau už blauzdų kabiniesi!... — geraširdiškai aiktelėjo mano stalo kaimynė, toji paukštytė mėlyname šilke.Nelaimei tą romantišką pastabėlę išgirdo jos prisiega. Žmogus, matyti, su ųemažu kiekiu sąvo gyslose ispaniško ar. kitokios veislės krauju. Jisai kirviš-

ku žvilgsniu perkirto mane nuo galvos iki kojų ir sako:— Ponas, matyti, nemoki apsieiti moterų kompanijoje. Dar dvyliktos nesulaukęs jau landžioji pastalėn.Gal geriau bus, pilieti, jei mes pasitrauksime nuo stalo ir tamsta man teiksitės paaiškinti, kokiais motyvais vadovaudamasis gnaibai mano žmonos blauzdas...— Ne, — įsiterpė ir gražuolė,: — ką tu čia .niekus, Izidoriau, paistai, jisai nesignaibė, tiktai taip prisilietė... Nesikarščįuok be reikalo...— Nesvarbu, kietai laikosi tasai jos Izidorius, ■— ką jisai tenai darė ... Einam. Išsiaiškinsime ... — ir jisai pakyla.Šaltas prakaitas dideliais lašais kaupiasi po mano pakinkliais. tačiau aš atsistoju ir seku, suspaudęs dantis saujoje, paskui tą Izidorių.Na, galvoju, dar gerai, kad viduryje salės, prie visos augš- tuomenės, nerėžė alaus bonka per mamonėlį. Inteligentas... ’ Kai mudu įgriuvome į prausyklą, aš atgniaužiau savo ranką ir rodydamas tą kramtomą apa-. (Nukelta į 9 psL)

pirmauja britai - seka italai — 1.47, skandinavai— 1.42, amerikiečiai — 1.40, o gale yrą Azijos kilmės žmonės— 0.67. ‘10.000 gyventojų Kanadoje gimusių tenką 12.94 plėšikai, o tam pačiam skaičiui ąteivįų vos2.73 plėšikai. §ių tarpe pirmauja amerikiečiai — 4.93, toliau seką peišsĮdrtoji tautybėmis grupė — 4.12, — 3-46,0 gale yra italą!, kurių 10.000 netenka įr 1 plėšiko.Vagių daugiausiai vokiečių —• 17.18, britų — 16.23 ir amerikiečių — 16 ?0, o mažiausia italų — 5 51. Bendrai ateivių 10.000 tenka jų 13.34, o vietinių — 27.62.Įvairiausių nešvarių lokalų daugiausia turi Azijos kilmės žmonės (10.000 — 20.02) ir "amerikiečiai — 4.56, o mažiausiai italai ir vokįečiai (nei vienokio. 000). Kaip sakyta, šios rūšies nusikaltimais ateiviai praneša kanadiečius 3.39:2.88.
Nusilpęs, pavargęs, nervingai? įįminu j

Tuojau* .padės įuąis ctfgauri 
jėga* ir energiją.

Per 24 valan
dos IRONįZED , 
YEAST pavers 
geležies trūks- 
tantį kraują j 
normalų raudo
ną .kraują — j 
.t o k j kraują, 
kuris sugrąžins 
jums normalų 
t v i r t u m ą ir 
.energiją, _ 
ĮPĘR 7 DIENAS ’? 
jausies stipres
nis.
120 tabl. $2. 60 tabl. $1.25

TMUT*

»WIZEO

įvairus siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R. 
per 

LIETUVIŲ IŠTAIGĄ

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. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont- Tel. OS. 3-5315

> ponia M. Venskevičienė.

Jš Anglijos siuntiniai iki 38 sv- gryno sy.orla. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir ^turinin
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kalnų ir didelio pasirinkimo 
įvairių gėrybių.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji med^ągų pavyzdžiai.

STANDARTNIAI SIUNTINIAI:
1. 2 košt, vilnonės medžiogos 7 yrd. 3. 2 košt, orbo lengv. mot. paltams vii- 

1 paltui vilnonės medžiagos 3 yrd. .none medžiaga
1 4 košt. vyr. vilą, medžiagos M yrd.

2 vyr. paltams*vilnonės rhedž. 6 yrd. 
pamušalo 18 yrd.

šerinės /klijonkės/ •$yrd-
stiklui plauti .peiliukas su deimantu

2.

1 paltui vilnonės medžiagos 3 yrd.
1 suknelei viln. medžiagos 3 yrd.

pamušalo 7 yrd.
šerinės /klijonkės/ 3 yrd.

Iš viso ui $70.60

L 2 košt, vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.

* 1 sukenlei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm royono medžiagos 8 yrd. 

pamušalo 10 yrd.
šerinės /klijonkės/ 4 yrd.
stiklui piouti peiliukas su deimantu

Iš viso už $157.90

i

r

I-

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

14 yrd.
8 yrd;

Iš viso už $112.60

Alyvos krosnių va* 
tymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

Turint* perdavimui vyriškiem* ir

DARBO VALANDOS: pirmadieniai* - penktadieniai* nuo 9 vai. 
vokoro. Šeštadieniai* nuo J yol. ryto *• S

/Užšokant reikia pridėti $6 w
Siunčiant elektrinę mašina reikia nurodyti voltažg.

Iš viso už $72.30 
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).

■BE TQ SIUNČIAME įvairius .vaistu*, dantims taisyti Įvairias medžiaga*, siuva
mas molinos, akordeonus, mezgimo mašinas, loikrorftius, stiklu! pinuti peiliuku*, 
parkerius, skustuvus,^ plaukam* kirpti mašinėlės, avalynę, rukus, įvairins teks
tilės medžiagas, maistą ir f.t. ir Lt.

»r

podeogti‘7.'

Taip pat siunčiaiąe Į5 Kanados
Jūsų sudarytus, apdr. rūbų, avolynū*, 
Gyveng ne Toronte, gali tgyo sudari



1958. n. 13.

Kaip atsirado Vasario 16 Aktas?
(Elta) Kaip žinoma, Lietuvos 

Tarybą 1918 metų vasario 16-ją 
vienu balsu nutarė kreiptis į Ru
sijos, Vokietijos ir kitų valsty
bių vyriausybes su Lietuvos Ne- 
priklausqmy,bės deklaravimu, 
drauge prašydama pripažinti Ne 
.priklausomą Lietuvos valstybę 

‘ Tą putąrimą pasirašė: dr. J. Ba- 
sąjjąyjčius, S. Banaitis, M. Bir
žiška, K. Bizauskas. Pr. Dovy- 
.daitis, B- Kairys, P. Klimas, D. 
Mąlinauskas, VI. Mironas, S. 
Nnrųtąvjčiųs, Ą. Petrulis, K. 
Šaulys, dr. J. Šaulys, J. Šernas, 
Ą. Smetopa, J. Smilgevičius, J. 
Staugaitis, Ą. Stulginskis, J. 
Vailokaitis ir J. Vileišis. Iš pasi
rašiusiųjų gyvi tebėra tik M. 
Biržiška (JAV-bėse), S. Kairys 
.(JAV-bėse), A. Stulginskis (Si
bire) ir Mgr. K. Šaulys (Šveica
rijoje).

Vasario 16-osios akto originalą 
pas save laikė dr. J. Basanavi
čius, bet po jo mirties tarp jo 
palikimo nęrąsta. Lietuvos Ta
rybos .vasąrio 15 dienos posėdžio, 
-kuriam ė buvo sutarta, kokį aktą 
paskelbti, protokolą turėjo prof. 
Vacį. .Biržiška, kuris teigęs, kad 
jį parėpęs saugioje vietoje Vil- 

* niųje. Taigi, ir šio svarbaus do
kumento, likimas konkrečiai nė
ra žinoįhdk ‘

\Vį.ęnąš, iŠ vyresniosios kartos 
yeteranų, prof. Kaminskas per
nai prieš vasario 16-osios šventę 
.paskelbė žiupsnį savo atsimini
mų, kuriais pąyaizduoja to me
to nuotaikas, kovą su okupan
tais, kaip jie norėjo Lietuvą su
jungti “amžinais ryšiais su Vo
kietija”; o taip pat nupasakojo 
ir kaip buvo pasirašytas Nepri- 

_ klausomybės aktas. Jis rašo:
1918 m. vasario 16 d. apie 11 

valandą Lietuvos Tarybos nariai 
susirinko Lietuvių Komiteto 
patalpose Vilniję; Didžioji gt-vė 
30. Buvo viro 'dvidęąimt. Dar tik 
vakar posėdžiavusi Jono Vilei
šio erdviam bule, Taryba paga
liau visais-.balsais sutarė Ne
priklausomybės Akto tekstą, ir 
dabar jis reikėjo pasirašyti. Vi
sus Vienijo jausmas, kad daro
mas lemiamas žingsnis, gal svar
biausias iš visu Tarybos iki šiol 
darytųjų.. Bakili rimtis. Tik va
sario mėn. pirmoje pusėje, kai 
Tarybos dauguma pagaliau su
tiko priimti -keturiu pasiūlvtajį 
Nepriklausomybės Akto tekstą, 
kuriame apie “amžinąjį” su Vo
kietija ryši jau nieko nebebuvo 
minima, išėjusieji Tarybon grį
žo, ir Akto tekstas vasario mėn. 

—4 5-dieną visais balsais -buvo pri
imtas. -•

Dabar tas Nepriklausomybės 
Akto tekstas, gražiai dideliam 
lape surašvtas. gulėjo ant stalo. 
Laikinai ėjęs Tarybos pirminin
ko pareigas dr. Jonas Basanavi- 
čius'fAhtąnas Smetona, akto 
tekstą priėmus, iš pirmininkų;.- ____  __ ...
buvo4 pasitraukęs) -dar kartą jįJ patikėtas pareigas.

įerskaitė, visiems sustojus ir 
usikaupus klausant, ir pirmas 
i pasirašė. Po jo pasirašė ir visi 
it i devyniolika, laikydamiesi 

•Ifabeto eilės. Numatydamas iš
orine akto reikšmę lietuviu 
autai, kun. Dogelis, Lietuvių 
komiteto patalpų šeimininkas, 
uojau surinko pasirašytojų var- 
otas p’unksnas, kad vėliau per
luotų jas busimajam istoriniam 
autos muziejui.

Nepriklausomybės Akto pąsi- 
rašvmas ir jo paskelbimas buvo 
ryžtingas šuolis i nežinomą atei- 
‘i, nekomoromisinis tautos va- 
’ios pareiškimas. Dabarties tik- 
•ovė sakė, kad kaip tik dabar 
turės prasidėti įtempta kova su 
okupantu. Buvo aišku, kad Ob- 
•«tas darvs Berlyne viską, kad 
Nepriklausomybės Aktas tepa
siliktų popieriaus gabalu. Karo 
vadovybė nustatinėjo tuomet 

' Vokietijos politiką, ir kaizerio 
generolu mintis buvo aiški: ką
rą laimėjus, priiungti prie Vo
kietijos visą Pabaltijį. Taryba 
ryžosi. Akta pasirašiusi, darė 
antrą “revoliucini” žingsnį — 
aplenkdama vokiečių cenzūra 
naskelbė aktą “Lietuvos Aide”? 
Buvo iš ankstb žinoma, kad laik
raštis bus konfiskuotas, dėl to 
pasirūpinta ji laiku iš spaustu
vės pašalinti ir vėliau savais ke
liais išplatinti visam krašte. Jau 
rytojaus dieną Akto tekstas bu
vo paskeltas ir kai kuriuose 
Berlyno laikraščiuose. Išėjome 
olačion viešumon, nes trumpu 
ląiku Tarybos nutarimas pasi-( 
darė žinomas Amerikoje ir Ru- 
sijoie buvusiems lietuviams.

Nepriklausomybės Akto pasi
rašymą seke artimiausi mėne
siai virto imtynėmis su Obostu 
dėl krašto reikalu. Okupantas 
darė viską, kad Taryba negalė
tų bent kuo pasireikšti namie.

Nepriklausomybės Aktą pasi
rašiusiųjų belieka gyvųjų tarpe 
tik keli. Vasario 16 diena virto 
tautos švente, tai buvo lietuvių 
tautos atkurto valstybinio gy
venimo pradinis taškas. Nepri
klausomybės Aktas tik dėl to 
’gavo tokia reikšmę, kad pati 
tauta dideliu rvžtu ir aukomis 
id ėi o gyvą turini i Nepriklauso
mybės Akto žodžius. Esame Ak
to palikuonys, ir jei turėtume 
pasimokvti iš mūsų praeities, 
tai svarbiausia pamoka yra ta: 
tik siekdami laisvės, mokėdami 
aukoti jos- patikrinimui ir ne
palaužiamai tikėdami pergale, 
galime jas sau patikrinti. Tarp 
tuometinės Lietuvos padėties ir 
dabar gyvenamos yra- daug pa
našumo. Panašus turi būti ir 
mūsų ryžtas laisvei atgauti. O 
nebegausinvi Akto “signatarai”, 
neperdėdami savo nuopelnų, ga
li būti morališkai tuo patenkin
ti, kad. teisingai suprato padėtį 

i ir vyriškai atliko tautos jiems

!

CRESCENT PHARMACY
(Savininkas kilęs iš Lietuvosr

2753 DUNDAS ST. W. (Indian Rd. Cresc. kampas) TORONTO 
Išpildomą vaistų užsakymus pagal europietiškus 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 garantuotas. 
Užsakymai priimami net dviem telefono linijom: RO. 9-7873 ir RO. 9-7271

MAŠINŲ PATIKRINIMAI
” mašinų remonto darbai

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS 

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
’ TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAV1ČIUS

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

•. (tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

i

5 BOBĘRT STREET, TORONTO
; k /prie Spadina-College/
Šav. VL. TARVYDAS

šveicavimo darbai — įvairūs 
automatinės transmisijos.

> V* V »

.Gera proga pereiti iš sunkaus darbo į gerą biznį. Pavasarį par
duosiu pusę šėro $7.500.

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

į

B7 aisOtt tmttvon!
Rosykitc, mui. V«w mfofmoetjos vdtui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W. Own9»™ •>« LiHuvių Namu,)

Tikėjimas ir tautybė
Tikėjimas ir tautybė dieviško

je tvarkoje nesikerta nei vienas 
ąntro nestelbia. $ios dvi mūsų 
žemiškojo gyvenimo ąttamos su
daro nuostabią sandarą, kaip ir 
/isa, kas išeina iš Dievo rankų 
r yra skirtą žmonių gerui. Tik- 
ai patys žmonės į nustatytą Die

vo tvarką gali įųešti ir įneša ne
va rkos. Jie tai padaro ir tada 
tai tikėjimą ir tautybę išskiria, 
/ienų atveju tariama, kad reli- 
’ij a gali laikytis be tautinio pa
grindo. Antruoju atveju teigia- 
na, kad tauta gali apsieiti be 
eligijos. Abi tos kraštutinės pa

žiūros nėra mūsų dienų, tačiau 
nūsų tremties dienomis gana, 
lažnai galima išgirsti jas pakar
tojant. Mums kartais sakoma, 
tad visų pirma reikia būti geru 
kataliku, nedaug paisant savo 
:autybės. Iš kitos pusės mums 
lorima įkalbėti, kad visų pirma 
rvarbu būti geru lietuviu, ne- 
iaug besirūpinant savo tikėji
mu. Pirmuoju atveju pabrėžia
mas tikėjimo pirmumas prieš 
tautybę, antruoju — tautybės 
pirmenybė prieš tikėjimą. Jei 
tas dvi kraštutines pažiūras pra
tęstume iki galo, ‘tai pirmoji at
vestų . į nutautinimą, o antroji 
— į nureliginįmą.

Nei vienas nei antras dalykas 
nėra geras. Vadinasi, turi būti 
kur kokia nors klaida, jeigu 
orieiname klaidingą pabaigą. 
Klaida įsivynioja į religijos ir 
tautybės skyrimą, kuris daro
mas dar tokiu būdu, kad viena 
pastatoma priešais, antrą. Tuo 
tarpu išmintingas sprendimas 
turi ieškoti ne pirmenybės ar 
priešingumo, kiek pačios jung
ties ir tinkamo derinimo.

TIKĖJIMO uždavinys, tariant 
Vladimiro Solovjovo žodžiais, 
“yra atnaujinti mūsų gyvenimą, 
ii pašvęsti ir sujungti su dieviš
kuoju gyvenimu. Tai gali pada
ryti tiktai Dievas, bet tai gali 
įvykti tiktai mums prisidedant”. 
Mes prisidedame įnešdami į re
ligiją savąją dalį. Ji vra bendrai 
žmogiškoji ir specifiškai tautinė.

Kiek mūsų žmogiškoji prigim
tis vra bendra, tiek ir mūsų san
tykis su Dievu arba religija yra 
bendras ir visuotinis, universa
lus. Jis apima visus žmones ir 
visas tautas. Tokia yra katalikų 
Bažnyčia, graikiškai ir vadina
ma visuotinąja. Tačiau katalikų 
Bažnyčia visa apima tiktai savo 
esmine dalimi — savo tiesom ar
ba dogmom. Šiuo atžvilgiu kata
likų tikėjimas tautinio pagrindo 
nepriima ir jo nereikalingas, nes 
jisai visuotinį tikėjimą susiau
rintų: iš apimančio visas tautas 
padarytų sujungtą su viena tau
ta.

Kitados tokių siaurų -tautinių 
religijų buvo beveik tiek pat, 
kiek ir pačių tautų. Turėjo savą 
tikėjimą ir lietuviai. Dar ir šian
dien kai kas pasigenda blykčio
jimo amžinosios ugnies, šventų
jų girių šlamesio ir giesmių vai
dilučių, gerai nė nežinodamas, 
koks buvo to senojo tikėjimo tu
rinys ir kokie dievai.

Krikščionių Dievas nėra su
rištas su viena tauta, nes yra vi
su tautų Viešpats ir visom duoti 
tie patys Jo įstatymai. Tačiau 
Dievo garbinimo būdas arba 
kultas gali būti ir esti skirtingas.

Dievą mes garbiname kaip 
žmonės kurios nors tautos 
ir rasės. Tas pačias religines tie
sas priimame sava mąstysena, 
išgyvename skirtingus jausmus 
ir išpažįstame gimtąja kalba. 
Tuo būdu kiekviena tauta į reli
gini kultą įpina savo spalvą: ap
gaubia jį savo papročiais, išgrą
žiną savo vaizdais, suteikia jam' 
savo tautiniu žymių. Tikėjimas, 
tartum įvelkamas į tautinį jr,u-į 
bą.

Dar pirmaisiais krikščionybės 
amžiais šv. Auguštinas rašė, kad 
tai, “kas yra skirtingo papro
čiuose. įstatymuose ir įstaigose, 
negriaujama, o palaikoma ir sau 
soma”, nes vienos tautos iš kitų 
taip jau lengvai neperimą nei 
papročių nei kulto dalykų. Mū
sų Rūpintojėlis ir ligi šiol dar- 
nėra kitų pasektas, nes jame yra

Kaip apsilapoti slogų?

Česnakas - sveika
Pasiklouskite daktaro ar vaistininko. 
Per amžius milijonai žmonių dėl svei
katos naudojo česnakų, tikėdami jo 
gydomojo ir sustiprinančio galia, čes
nakas yra natūralūs antiseptinis vais
tas, kuris valo kraujų. Dauguma žmo
nių jį vertindavo kaip vaistų nuo ori
nčio ir reumatizmo. Adams Garlic 
Peorles turi savyje tikros alyvos, iš
trauktos iš visos česnako galvos. Joje 
yra sukoncentruotos viso česnako stip
rumos. Šitokioje formoje ir gaunate 
pilnų naudų iš šio puikaus patikimo 
augalo. Jei jus nesijaučiate stiprus, 
jaučiatės išsekę ir kenčiate nuo reu
matizmo, dar šiandien iš vaistinės par
sineškite pakelį Adams Garlic Peorles. 
Adams Garlic Peorles padės jums išsi
saugoti nuo nušalimo ir slogos. Kap
sulės yra be kvapo ir skonio ir leng
vai priimamoje formoje. Parsineškite 
pakelį dor šiandien ir pamatysite, kiek 
daug galės padėti ir jums. Busite ištik
rųjų patenkinti toi padarę.

—
( perdaug įsispaudęs lietuviška
sis tvyrojimas graudume ir su- 
ąįmąstyme. Kitom tautom tai 
yrą svetima. ,

Savo santykiui su Dievu mes 
ieškome to, kas mūsų dvasiai nė
ra svetima, su kuo ji yra iš ma
žens suaugusi. Dėl to ir paau-: 
gę žmonės meldžiasi taip, kaip 
buvo įpratę jaunystėje — savam; 
įerašte sagė .tautoje. Čia ge
ru pavyzdžiu gali ęįti senoji .lie-; 
tuvių išeivių’ kąrta Amerikoje.. 
Sudarydami .vienoje .vietoje ir* 
nedidelę saujelę lietuvių, jie 
klabeno vyskupų duris, statydi
nosi bažnyčias ir kūrė parapijas, 
kad galėtų melstis taip, kaip 
meldėsi savo gimtame krašte. O 
rodos, galėjo eiti į kitataučių 
bažnyčias ir jungtis į jų parapi
jas, kaip šiandien nebe vienas 
,au daro. Yra dargi tiesą, kaip 
nastebi vokietis A. Vfurmas, kad' 
‘būti Kristaus Kūno nariu yra 
neapsakomai daugiau, negu būti 
nariu savo tautos”. Bet' jisai čia 
nat pabrėžia: “Nė vienas negali 
ikrai ir visiškai gyventi Kris

tuje, jeigu nutraukia ryšius su 
;avo tėviške ir šeima, su savo 
dvyne ir tauta”. Atitrūkus nuo 
savo tautos, dažųai nutolstama 
jr nuo tikėjimo. Šį pavojų ma
tydamas. dabartinis popiežius 
Plius XII yra išleidęs encikliką 
“,Exsul Familiąe”, kurioje saugo 
.emigrąntų teisę turėti savo pa
rapijas.

Kataliku Bažnyčia atskiras 
tautas didžiai vertina ir gina,, 
tiktai patys katalikai, ypač ta
riami uolieji Bažnyčios tarnai, 
kurie kategoriškai pabrėžia, kad 
visų pirma svarbu būti geru ka-. 
tąiįku, tik paskui tautiečiu, gali 
žmogaus asmenį prislėgti ir im
tis jį nutautinti.. Žmogaus san
tyky su Dievu tuo būdu sugriau- 
jąma tikėjimo jr tautybės har
monija ir .katalikų Bažnyčiai ne
įsitarnaujama. - Pasitarnauja- 
,ma kam kitam, būtent, kitai tau
tai, ries kai pradedama męlstisį 
lįta kalba .ir kitos tautos t>až-< 
jnyęįpje. .tąi pamažu su ta tauta 
ir susijieįama. Čia mes gauna
me paradoksą: gero kataliko 
vardu padaromas blogas tautie
tis. Lietuvoje taip yra darę su
lenkėję kunigai. Dar ir šiandien 
girdjme priekaištų katalikų: 
Bažnyčiai, kad ji lietuvių tautą 
ąplenkįno. Priekaištas duriamas 
oro šalį, kad ’ ’ ‘ į įdurta pa
čiai lietuviu : •-kurtos- ba
jorai ir iš jų kil£ kunigai pąrė- 

r mė lenkinimo pastangas. Katali
kų Bažnyčia atskiras tautas bei 
ų neriklausomumą gina, bet ji 

negąli apsaugoti nuo nutautimo 
tada, kąi patys žmoriės ima ne- 
branginti savo tautos ir nepai
syti gimtosios kalbos. Kas ma
no, kad šį pavojų galimą suma-, 
žinti, atmetąs tikėjimą, kerta ša
ką, ant kurios norėtų tvirčiau at
sisėsti.

★
TAUTA sudaro savotišką ir 

nepakartojamą vienetą žmonių 
bendruomenėje. Ji yra tiltu tarp 
atskiro žmogaus ir visos žmoni- 
ios. Kiekvienas žmogus, sąnty- 
kiaudąnąas su kitu, reiškiasi sa
vo įgimtu tautiniu charakteriu. 
Galima nebekalbėti gimtąja kąl-|

NEPAISANT JO PASTANGŲ

Published By Authority Of Hon. A. Kelso Roberts, Attorney General Of Ontario

šešiolika šimtų Ontario provincijos policijos tarnau
tojų 365 dienas metuose išvažinėja kiekvieną Ontario 
kelių mylią, norėdami sulaikyti motoristus nuo užsi- 
mušimo. Jie tai daro, kad matytų mašinų ir sunkve
žimių vairuotojus važiuojant atsargiai ir su protu. 
Bendradarbiaudami su O.P.P. ir važiuodami kaip 
reikalauja įstatymai, jūs padėsite tiems vyrams pa
daryti Ontario kelius saugesniais visiems.

‘Posiremto poskutinių trijų metų duomenimis.

>a, bet negalima nuo kitų pri
lenki būdingų tautinių žymių. 
Suamerikonėję lietuviai yra ki
tokie, negu nutautę švedai, vo
kiečiai, italai ar prancūzai, gy
veną toje pat Amerikoje. Tiktai 
vieni gal būti, buvo atsparesni, 
•eiti — mažiau atsparūs. Tai pri
klauso nuo tautinio sąmoningu
mo ir nuo religijos. Lietuvių iš-

būtinai gi tikinčiu, tasai’neįsi
sąmonina nei savo paties nei sa
vo tautos paskyrimo, arba savo 
dvasioje yra ateistiškai nusitei
kęs. Kai vis dėlto pabrėžia, kad 
tautą reikia mylėti, tik nereikia 
tikėjimo su ja jungti, tai tuo pa-, 
čiu atjungia tvirtesnį pagrinde] 
■tautos meilei arba patriotizmui.:

PATRIOTIZMAS yra savo 
tautos meilė. Ji prasideda meile, 
savo tėvų, brolių ir seserų, drau-, 

.eivių Amerikoje istorija rodo/ jų įr .kąimynų; toliau -apima ,vi-■ 
’ęad mūsų kąimo žmonės, nemo- - - ----- -- - 2------ - - ’
kyti ir didesnio tautinio susipra
timo netuirėję, ilgiau išsilaikė 
nenutautę, jeigu išlaikė tikėji
mą ir tęlkėsi apie savo pąrąpijas.

Krikščioniškasis tikėjimas tau
tą stiprina, nes jai duoda ąugš- 
tenės moralės supratimą. Kas 
mojasi tikėjimą tautoje griauti, 
griauną moralinius jos pagrin
dus; o kai moralė menksta, tai 
silpnina arba žūna pati tauta. 
Tokių pavyzdžių istorija žino ne
be vieną. Jie rodo, kad ne tiktai 
atskiro žmogaus, bet ir tautos 
būtis priklauso nuo ryšio su 
Dievu. ..

Kam ateina į galvą sakyti, 
ka<i tauta gali apsieiti be Dievo 
ir ' tikėjimo ir kad visų pirma 
svarbu būti geru tautiečių, ne-

sus savo tautos žmones, visą] 
kraštą arba tėvynę ir visą savą; 
valstybę. Visa tai mylima ne: 

.dėil to, kad būtų kas geriau ii 
vertingiau negu kitur, o tiktai 
dėl to, kad yra sava. Kiekviena 
meilė prasideda nuo savęs. Tau
toje mylime save, nes joje vra 
mūsų pačių dalis. Pati žmogiško
ji prigimtis lenkia savo tautą 
mylėti, .mums dar gerai nesuvo
kiant, kaip toji meilė prasideda 
ir auga. Dėl to belgų dominin
konas kun. M. de. Munnyhck, 
daugelio lietuvių profesorius 
Šveicarijoje, yra teisingai taręs, 
kad “kiekvienas normalus žmo
gus yra patriotas”.

Tačiau, kad pats patriotizmas 
būtų normalus ir protingas, jis 
neturi būti siaurai egoistiškas.

Sovietinė propaganda mūsą spaudos skiltyse
Keista, bet kiek- atydžiau pa--^ geriau, bet pagal įvairius Mask- 

vartę lietuviškąją išeivijos špau- ’ ‘
dą. pastebėsime sovietinės pro
pagandos žymių. Žinoma, tai 
vyksta jokiu būdu netiesioginiai 
ir tik tais atvejais, kada kalba- 
.ma apie Lietuvos gyvenimą..

Kaip informuojama?
Kadangi visi be išimties skai

tytojai domisi dabartine įvykių 
raida svetimųjų tvarkomoje tė
vynėje, laikraščiai bando paten
kinti tautiečių smalsumą ir 
spausdina visokias žinias iš “Tie
sos”, kitų laikraščių ir žurnalų, 
Vilniaus: radijo prapeŠmaų. Dau
giausiai tokio pobūdžio .žinios 
sukasi apiė nšujus ar "tebestato
mus pastatus, .fabrikus, išleidžia 
mas knygas, meno, muzikos, -te
atro gyvenimą ir pąn. Tokio po
būdžio informaciją?-. paprastai 
palieka .nevienodus, nūsiteiki- 
.mus ją skaitančių mintyse. Vei- 
hi, sako, tai yrą grynas melas, 
sovietų tušti pasigyrimai, kiti gi, 
savo ruožtu, garsiai ar pakuždo
mis diskutuoja tokias žinutes, 
-tęigdami, kad va, ir sovietinis 
gyvenimas daro pažangą. Tiesos 
gį, atrodo, turėtų abi pusės.

Apie įvykių vertinimą •
Viską blaiviai vertinti mums 

trukdo ar tik ne toji aplinkybė, 
kad bene daugelis Lietuvą įsi
vaizduoja taip, kaip ją paliko 
1944 m., tebesiaučiąnt karo 
šmėklai ir užmiršta, kad nuo tų 
įvyfcįų prąbėgo jau ištisi 13 me
tų. Per tokį laiką kraštas, ne
žiūrint kas. j į valdytų, vis jau 
gebėtų nemaža dalimi atsistaty
ti. Žinomą, jei sovietai nebūtų 
sugriovę Lietuvos ekonominio 
gyvenimo pagrindo — žemės 
ūkio, tie atsistatymo darbai bū
tų dar toliau pažengę ir dar dau
giau būtų pasiekta, jei karui pa
sibaigus Lietuva būtų galėjus 
vėl džiaugtis pilnai savarankiš
ku gyvenimu. Deja, kraštas turi 
tvarkyti savąii gyvenimą ne 
taip, kąiP Lietuvai yra

vos planus ir įsakymus. Šie rei
kalai jau būtų nukrypimas nuo 
mūsų temos. Prie jos grįžtant, 
keliais pavyzdžiais derėtų per
žvelgti ar tikrai mūsiškėje spau
doje galima užtikti raudonosios 
propagandos pėdsakų. Štai, vie
name laikraštyje neperseniau
siai buvo paskelbtas dalinis są
rašas pereitais metais išleistų 
knygų vaikams ir jaunimui. Pa
minėta vien tik lietuvių autorių 
37 kūriniai. Prie to buvo pridė
tas sąrašas tuo pat metu pasi
rodžiusios verstinės grožinės li
teratūros per 40 kūrinių. Abie
juose sąrašuose, komunistinius 
autorius ar jų simpatikus būtų 
galima suskaičiuoti rankų pirš
tais. Betgi, tame pat laikrašty, 
■komentuojant planuojamos liet, 
enciklopedijos leidimą (visi gi 
gerai suprantame, kokio pobū
džio ir kokios vertės galimos en
ciklopedijos sovietuose) Vilniu
je. neužmiršta pastebėti, kad, va, 
kaip okupantas žlugdo lietuviš
kąją kultūrą. Skaitytojas, žino
ma, pastebi nenuoseklumą. Be 
abejo, pilnutinė ir savarankiš
ka kultūra negali klestėti ten, 
kur yra bent mažiausi jos varž
tai, bet reikėtų tikėti, jog kraš
te likę lietuviai intelektualai 
stengiasi prie turimų sąlygų at
likti patį geriausią.

Kitą kartą spaudoje buvo ap
rašytos vieno žymaus lietuvio 
laidotuvės. Straipsnelyje pami
nėta, kad laitdotuvės buvo .su re
liginėmis apeigomis, su orkestru 
ir ilga virtine auto mašinų ir au
tobusų. Kaip toji žinutė buvo 
komentuojama? Abipusiai, kaip 
ir visos kitos panašios žinios iš 
Lietuvos. Vieni tvirtino, kad ir 
šiuo atveju, tebūta tik straips
nelio rašytojo lakios fantazijos, 
nes kas gi patikės, kad prie bol
ševikų būtų įmanomos religinės 
laidotuvės ir dar su orkestru bei 
automobiliais, esą, kas gi juos 
ten gali turėti ir pan. Bet buvo 
ir tokių, kurie prileido, kad tąi 
rodą rimtus “pasikeitimus”. Esą, 
va, laikrašty jau nuotrauka ve
lionio kapo paminklo buvo iš
spausdinta, vos tik nepilnam 
mėnesiui praėjus po jo mirties, 
gi mes čia, JAV ir Kanadoje, 
kartais ir per pusmetį ar ilgiau 
nėįstengiam savo mirusiems pa
statyti paminklą.

Dvi nuomonės ir 
nauda sovietams

- Ir taip kiekvieną žinutę iš Lie
tuvos skaitv.tojai dvejopai inter
pretuoja. Mūšų tarpe atsiranda 
galvojančiu ir tikinčių, kad bol
ševizmas išties daro evoliuciją. 
Visi žinome, kad propagandos 
darbe sovietai yra tikrai gabūs, 
gal net nepralenkiami. Labai 
dažnai ir pačios aplinkybės susi
dėsto, taip kad galutinėj išvadoj, 
propagandinėje plotmėje laimi 
vėl jų reklama. Štai, skaidėme 
tikrai džiugią žinią, kad Klaipė
doje statoma nauja katalikų baž-

An^plševikinė paroda
Sausio 20 d. Niujorke" Grand 

Central žemutinėje salėje JV se
natorius J. K. Javits atidarė 
PJT parodą bolševikų 40 metų 
valdymo “laimėjimams” pavaiz
duoti. Paroda vaizduoja: nuola
tinius valymus, beklasę visuo
menę. sovietų imperializmą, tai
kos nedaluma. Eksponatai: nuo
traukos, skaičiai, sovietinių dig
nitorių pareiškimų citatos, že
mėlapiai, priverčiamųjų darbų 
stovyklų tinklo planas ir kt.

Pirmąją dieną parodą aplan
kė ąštuoni tūkstančiai su vir
šum žmonių. Daug kas stebėjosi 
ir jaudinosi. Bet pasitaikė ir to
kių, kurie rodė nepasitenkinimo 
paroda; esą tai karo kurstytojų 
prasimanymai.

Tikrasis patriotizmas remiasi 
kilnia ir pasiaukojančia meile. 
Tokia tėvynės meilė “telpa di
džioje ir visuotinėje Kristaus 
meilėje” (A. Varnier). Tai yra 
tobula meilė.

Tobulai mylint savo tėvynę, 
galima tapti šventu. Katalikų 
Bažnyčia tokių šventų patriotų 
-karžygių turi. Jie tartum žydi 
patriotizmu, išgrynintų tikėji
mo ir sustiprintu dieviškos ma
lonės. Tokio kilnaus patriotizmo 
vaiskiausi pavyzdį yra palikusi 
prancūzų tautos karžygė Joana 
Arkietė. Popiežius Pijus X ją 
paskelbė palaimintąja 1909; 
šventąja paskelbė 1920. Šventas 
Pijus X sąyo buloje pabrėžė: 
“Dabartinėje audroje, kada... 
tiek daug žmonių tėvynės mei
lės vardan griauja... religiją, 
mUms norėjosi parodyti narsios 
mergelės pavyzdi, kad anie pri
simintų, jog didingai veikti ir 
kentėti yra krikščioniška”. Šv. 
Joana savo asmeny giliausia 
prasme ir neatjungiamai buvo 
.sutapdžiusi katalikybę ir tauty
bę. Kas norėtų nustatyti, kam ji 
pirmoje vietoje tarnavo — Die
vui ar Tėvynei, negalėtų to pa
daryti, nes šyentoji karžygė pati 
to nedarė: Dievas ir Tėvynė jai 
buvo viena.

(Bus daugiau)

nyčia. Statyba vyksta tikinčiųjų 
aukomis ir žinant sovietų kainas 
įvairioms medžiagoms, galime 
įsivaizduoti, kaip daug turi au
koti Klaipėdos ir visos Lietuvos 
katalikai, kad tik tuos Dievo 
namus užbaigus. Padėtis tikrai 
svarbi, nes Klaipėdoje kitos baž
nyčios nėra ir tikintieji buvo 
sonkioje būklėje. Sovietinė val
džia davė leidimą gauti statybi
nę medžiagą, leidžia naudotis 
valstybės kontroliuojama darbo 
jėga, pagaliau ir išskyrė žemės 
sklypą “kulto reikalams”. Tai 
tikrai kažkas nepaprasto. Var
giai patikėsime, kad bolševi
kams staiga parūpo paremti re
liginius reikalus. Tikriausią!, 
čia yra kitas motyvas paslėptas, 
šiandien gal ir nevisai aiškus, 
bet atėjus metui juo bus pasi
naudota. Reikalas juk paprastas. 
Kai bažnyčia bus pašventinta ir 
atidaryta, gal net ir pačių pa- 
šventinimo iškilmių metu, Tas- 
sąs ar kuris kitas sovietinis šal
tinis, tuoj šauks visam pasau
liui, kad, va, sovietuose pilna re
ligijos laisvė — štai, pastatyta 
nauja bažnyčia. Ko gero ir nuo
traukos bus pridėtos, gal net ir 
nufilmuota ir jau be jokios abe
jonės, apie tai bus rašoma ”USS 
R” žurnale amerikiečiams. Ame
rikiniai ar kanadiniai dienraš
čiai tą žinią žinoma pasigąus ir 
spausdins žymioje vietoje, kad 
visi pastebėtų.. Įspūdis, aišku, 
bus kurkas didesnis perskaičius 
apie-didelės ir gražios bažnyčios 
atidarymą,’ nei retkarčiais kur 
nežymioje vietoje randama ži
nutė, kad ten ar kitur sovietai 
per tiek tai metų uždarė ar san
dėliais pavertė tiek tai bažnyčių. 
Tenka džiaugtis bažnyčios pa
statymu, bet nederėtų užmiršti, 
kad iš to labai daug naudos tu
rės ir dabartiniai Lietuvos tvar
kytojai. Ten viskas daroma su 
reikalu ir kiekvienas dalykas tu
ri savąjį tikslą.

Naujų keliu beieškant
Negali kaltinti jokio laikraš

čio, kad jis stengiasi visais bū
dais patenkinti skaitytojų no
rus ir informuoti anie padėtį Lie 
tuvoje. Vargiai ar čia būtų gali
ma ir ką pakeisti, kol visos ži
nios iš ten bus tvarkomos taip, 
kaip ir iki šiol. Užtat, tenka svei
kinti vis gausėjančius tuos bal
sus, kurie siūlo, kad kuri nors 
iš mūsų turimų įstaigų supras 
pareigą ne tik rinkti visas ži
nias iš ten, bet ir galimai tiks
liau jas pervertinti, paruošti ir 
tik tokiu būdu jas viešumai 
skelbti. Daug kalbame, ginčija
mės ir diskutuojame Lietuvos 
gyvenimo įvairumus, bet vargiai 
ąr bent vienas turime tikslų 
vaizdą, kas ištikrųjų tep dedasi. 
Be to, suprantama, labai sunku 
orientuotis ne vien spaudai, bet 
sunku ir parinkti tinkamą kelią 
bei metodus padėti Lietuvai ir 
jos žmonėms pačia plačiausia 
prasme. Al. Gimantas.

C. ir R. Europos kilmės ame
rikiečių susivienijimo vardu pa
rodos atidarymo proga įspūdin
gą žodį tarė to susivienijimo 
pirm. prel. J. Balkūn'as, pabrėž
damas sovietų peršamos koeg
zistencijos tikrąją prasmę ir at
kreipdamas amerikiečių dėmesį 
į jos praktikos padarinius

Paroda truks iki vasario 19 
d. PJT planuoja ją padaryti kil
nojamą ir parodyti visuose di
džiuosiuose JAV miestuose, taip 
oat Pietų Amerikoje, Europoje 
ir Azijoje. Kor.

Madridas. — Franko pradėjo 
švelninti santykius su Maskva ir 
gal būt užmegs konsulatinius 
beilomatinius santykius.

1 l
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Pavergtoje tėvynėje
■ dirbą, jis pradeda “kombinuoti” 

x arba stačiai vogti, nes gyventi
• juk vistiek reikia. Taip vyksta 
1 visoje sovietinėje valstybėje ir
* visose gyvenimo srityse — žemės 
. ūkyje, pramonėje, prekyboje ir 
;kit. Šitokiuos reiškinius ypač

medžioju ir stengiasi kelti vie- 
turnon neva humoro žurnalas 
“Šluota”. Štai jo Nr. 19 (1957 m. 
spalio mėn.) randame tokį pasa
kojimą iš elektrotechnikos fab
riko “Elfą”. . f ,

Pasak “Šluotos” čia' kas “pa
tepa gerklę cecho meistrui, tai 
tuos siunčia dirbti kur leng
viau”.

Darbininkai skundžiasi, kad 
dalis iš sandėlių atvežą su bro
ku bet viršininkaį liepią kuo 

■greičiau kniedyti. Gave netinka
mus korpusus, bet direktorius 
liepęs dirbti negaištant, nes rei
kią planą įvykdyti. Dėl to per me 
tus i fabriką-grįžę daugiau kaip 
9.000 vienetų broko.

Surinkimo ceche riogsą dau- 
■>gybė niekieno nesaugomų dalių, 
kurias darbininkai vagią. Vienas, 
darbininkas Vološinas esąs pri- 
vogęs detalių už 8.000 rublių. Dėl 
to ių ir turguje esą masės.

Fabriko vadovai nupirkę po 
200 rublių nukainuotus- blogos 
kokybės 23, magnetofonus, o sau 
pasiėmę gerus naujitėlius po 900 
rublių. Direktoriaus pavaduoto
jas betvarkydamas komandiruo- 
.tes nuglemžęs 4.000 rublių. Krav- 
čenko. sužlugdęs darbą surinki
mo ceche, esąs perkeltas į įran
kių cechą viršininkauti. Jo žmo
na ir sesuo su vyru taip pat turį 
šiltas vietas. Buvęs toks Lukja- 
novas, gamybos skyriaus virši
ninkas. Jis išvažiavęs, bet žmona 
su jo ir savo seserim tebeužimą 
geras vietas.

Autobusai Vilnius - Alytus - 
Kapsukas (Marijampolė) - Kau
nas kursuoją kiauru stogu. “Šiuo 
ta” ragina keleivius pasiimti liet
sargius.

Kulautuvos tb sanatorijos II 
skyriuje esą 15 palatų 40 ligonių. 
“Kai oras blogas, besigydantie- 
ji neturi kur dingti, nes vienin
telė veranda yra labai maža. 
Vvr.’ gyd. Damąrackienė pareiš
kė, kad ministerija neišskiria 
medžiagų kitoms verandoms re
montuoti., Tuo tarpu remontui

i Dr. Lyon’s s TOOTH POWDER
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reikalinga vos keleto lentų ir 
trupučio toliaus. Pradėjus sky
rių apkūrenti, paaiškėjo, kad 
žiemai tinkamai nepasiruošta”. 
Valgis esąs ne visada skanihi pa
gaminamas.

Benzinu spekuliaciją vykdą 
Panevėžio naftos bazės sandėli
ninkas Kazokaitis. Pabiržės MT 
Stoties naftos bazės vedėjas Vol
kovas įr Biržų degalų parduotu
vės vedėias Žaldokas. Jie dary
davę “santaupas” litrus benzino 
užrašydami kilogramais parduo
dami, bet ne priimdami. Taip lo- 
bę, kol užklupę revizoriai.

Lietuva pieno gamyba esą jau 
1956 m. pralenkusi JAV, giriasi 
pereitų metų lapkričio mėn. 
“Komunistas”. Esą, JAV pieno 
buvę primelžta po 343 klg. kiek
vienam gyventojui, o Lietuvoje 
net po 393 klg. (Visoje Sov. Sąj. 
po 245 klg. kiekvienam gyven
tojui). Tuo tarpu tame pat 
straipsnyje sakoma, kad per. 10 
mėn. 1957 m? kolchozuose buvę 
primelžta 89.000 tonų daugiau 
kaip pernai, o tai esą net 51% 
daugiau: Išeina, kad išviso per ,10 
mėn. 1956 m. primelžta 174.550 
klg. Kadangi gyventojų Lietu
voje yra apie 2.700.000, tai ’vie
nam gyventojui per 10 mėn. pri
melžto kolchozuose pieno išeina 
vos po 65 klg. Prileiskim, kad 
per 2 rudens mėnesius primelžta 
dar po 5 klg., atseit per metus po 
70 klg. Tai kas primelžė tuos 
trūkstamus 323 klg. Valstybiniai 
dvarai-sovehozai, kurių yra 107, 
juk tiek negalėjo primelžti. Juk 
tai 884.000 tonų — penkis kartus 
daugiau kaip primelžta visų kol
chozų! Išeina, kad “Komunis
to” pasigyrimas yra tuščias ar
ba kad pieno ūkio pagrindą Su
daro individualių kolchozininkų 
ūkeliai — 60 arų su vieha karvu
te. Tai kiek jiems liko, jei turė
jo tiek į valdžios pienines ati
duoti?

Butą suremontuoti dabar Lie
tuvoje ne taip lengva. Štai Vil
niaus Užupio g-vės Nr. 4 nuo
mininkas Zefas prašė, prašė bu
tų skyrių, bet vis veltui. Tai lė
šų nėra, tai medžiagų nėra. Pa
galiau sutarę, kad jis pats sure
montuos, o sąskaitas apmokės 
butų-skyrius. Kai tas remontą at
liko, pateikė 5.764 rublių sąskai
tą. kyrius pažadėjo apmokėti, 
bet taip ir nesumokėjo. Teismas 
irgi nepriteisė, nes esą padaryta 
nebūtino remonto—vonia įreng
ta. Aišku, toks buržuazinis daly
kas kaip vonia liaudies žmogui 
nereikalingas.

(E) Tiesioginė oro linija Vil- 
nius-Odesa pradėjo veikti sausio 
12 d. Rygos-Odėsos linija taip 
pat eina per Vilnių.

Netoli Druskininkų prie An
čios upės esanti pastatyta hidro 
elektrinė jėgainė, kurios tven
kinio dugne per statvbos vado
vų žioplumą likę dešimtys hek
taru neiškirsto miško.

(E) Telšiuose pradėjo kursuo
ti trys autobusai, kurie paga
minti Kaune. Jie palaiko susi
siekimą Respublikos, Muziejaus, 
Melnikaitės ir kitomis gatvėmis.

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
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ųkrainskos 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- 
nclio įpilams ir kitko.

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

The Centre of Rea! Esteto

HAMILTON, Ont
Lietuvos Nepiklausomybės 40 

metų sukakties ntinėjimas įvyk? 
vasario 16 sekmadieųj, šia 
tvarka:

11 vai. ryto iškilmingos pa
maldos Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, 58 Dundurn St. N.

5 vai. p.p. iškilmingas minėji
mo aktas - konrertas Westdale 
College salėje, Main St. West. 
Minėjime dalyvauja miesto bur
mistras Lloya D. Jackson, Sec
retary of State Hon. Ellen Fairc- 
laugh, parlamentarai, spaudos, 
televizijos ir kitų tautybių at
stovai. Paskaitą skaitys buv. Ne
paprastas Pasiuntinys ir Įgalio
tas ministeris Latvijai min. Pra
nas Dailidė.

Meninę programos dalį išpil
dys sol. J. Krištolaitytė, aktorė 
E. Dauguvietytė - Kudabienė su 
Aukuro dalyviais, Hamiltono 
mišrus choras, vadov. kun. B. 
Jurkšo, Tautinių šokių grupė, 
vadov.. G. Breihmanienės.

Moterys prašoihos dalyvauti 
pasipuošusios tautiniais rūbais. 
Prie įėjimo bus renkamos au
kos, kurios atskaičius išlaidas 
bus perduotos Tautos Fondui.

8 - 8.30 vai. vak. per CHML ra
dio, stoti banga 900 Lietuvos lais- 

. vės atstatymo 40 . metų šventės 
proga radio pusvalandis prave
damas radio komentatorės Mrs. 
E. Hyder.

Kviečiame visus ypač skait
lingai dalyvauti ir pademonst
ruoti lietuvišką vienybę ir Susi
klausymą šios garbingos šventės 
proga. Apyl. valdyba.
-Istorinis Hamiltonu lietuviams 

įvykis. Malonu pranešti, visiems 
tautiečiams, kad Namų Fondo 
v-ba vasario 1 d. pasirašė pirki
mui Delta kino salės tretįjį pa
siūlymą, kurį pardavėjas vasa
rio 5 d. priėmė.

Kupinomis lietuviško džiaugs
mo širdimis mes sveikiname šia 
proga visus NF narius, visus Ha
miltono ir apylinkės tautiečius 
ir kartu prašome neapvilti v-bos 
lūkesčių ir dar skaitlingiau 
jungtis į Lietuvių Namų išmo
kėjimo darbą.

Lietuvių Namai, susidedą iš 
906 sėdimų vietų kino salės, 21 
apartamento ir 10 krautuvių, už
pirkti už $173.000, kurių $65.000 
reikės įmokėti grynais pinigais 
pirkimo uždarymo dieną, t.y. ba
landžio 30. Pasirašant- pasiūly
mą įmokėta $3.000, kurie bus 
Įskaityti į sumą, įmokėtiną gry
nais pinigais. Likęs skirtumas 
$108.000 yra pirmieji atdari mor- 
gičiai 10-čiai metų iš 6% , atmo
kami kas 3 mėnesiai po $1.00*0 
plius nuošimčiai.

Kad Hamiltono lietuviai pasi
darytų šių rūmu savininkais, NF 
v-bos nariai iki š.m. balandžio 
20 d. turi sukelti dar apie $33. 
000. Mes maloniai prašome visų 
tautiečių paspartinti Tamstų įsi
jungimą į NF nariais, įnešant 
šimtą ar daugiau dolerių ir tuo 
nuimti nuo v-bos pečių asmeniš
ką įsipareigojimą. V-bos nariai

kai, anksčiau pažadėję $100 da
bar Įnešė net $300, Marija Stei- 
gienė, gyvenanti pas Vi. Kybar
tą ant Kalno, įnešė $300. Po $100 
iš seniau pasižadėjusių įnešė Ky

minėtos datos 
10 arba jei ku- 
nepavyktiį, tas

pats.
Dar kartą išreikšdami' didelį 

mūsų džiaugsmą Hamiltono ir 
apylinkių lietuvių nuostabiu; vie 
ningumu, mes pilnai tikirH^, kad 
gegužes mėn. š.m. mes viši būsi
me puikių, reprezentacinių Lie
tuvių Namų Hamiltone pilnatei
siai savininkai. Tai bus mūsų 
kolonijos parodytas tautinis su
sipratimas ir vienybė augščiau- 
siame laipsnyje.

Dieve mums padėk!
Jūsų

Hamiltono LNF valdyba.
NlKv-ba, pasirašydama pasiū

lymą, dėl pirkimd Delta Theat
re, trūkstamus įmokėjimui pini
gus $35.000 užsitikrino šiuo bū
du: “Talka” raštu užtikrino pa- 
skolysiantį $15.000 po 9%; liku
siems $20.000 NF v-bos ir komi
sijų nariai pasirašė garantijas, 
kad iki š.m. balandžio 20 d. su
rinks ~po $1.000 ar ,$500. Tuo at
vejų, jei kuriam nors surinkti 
nepasisektų, trūkstamą sumą iki 
pasižadėtos įneša į NF asme
niškai, > r.--

Mes pilnai, tikime hamiltonie- 
čių vieningumu, ir prašome visus 
lietuvius stoti nariais į NF, kad 
netik v-bos nariai surinktų jų 
pasižadėtas sumas, bet dar jas ir 
padvigubintų. Tuo būdu atpultų 
.•eikalas skolintis iš bankelio, 

.mokant, palyginti, augštus nųOr 
■ šimčius.

Namų Fondo kapitalo augimas 
praėjusią savaitę ryšium su L. 
Namų užnirkimu šoktelėjo im
ponuojančiai. Po $1.000 paskyrė 
Pranckevičius Antanas, Didžba- 
lis Zigmas ir Sakas - Sakevičius 
Vincas. Antrą tūkstantinę V. Sa
kas gavo grynais pinigais iš vie
no tautiečio, kuris -šią stambią 
sumą į'NF įnešė V. Sako vardu 
pirkimui paskolos šėrų (preffėr- 
ed shares). Tokiu būdu praėjusi 
savaitė davė riet 4 tūkstantinius 
narius. V. Sakė? vardu po bal. 30 
d., kada jis įneš savo pažadėtąjį 
tūkstantį, NFonde buž $2.000, 
Aleksandra ir Justas Bugailiš- 
kiai Įnešė $400, Stėigien'ė Mari
ja $300, Lukoševičius Kostas ir 
Lukoševičiūtė Salomėje po $100, 
Girevičius Juozas iš St. Catha
rines, Ont., anksčiau įnešęs 
$100, dabar paskyrė dar $200. 
Jaię Milan, serbas, kuris užrašė 
pirktą nuosavybę pardavimui, 
paskyrė $200,'guriuos įneš ba
landžio 30 dr pirkimui Liet. Na
mų paskolos šėrų (preffered). 
Po $100 pažadėjo: Šimkevičienė 
Elenutė, Vilniškaitis Jonas, Vil- 
niškaitienė Lilie, Bugališkytė 
Rūta, Cope town, Ont., ir Pėsti
ninkas (Palmer) Andrius.

Vasario 2-7 d. į NF įplaukė $2. 
600. Kaip jau minėta $1.000 V. 
Sako vardu įnešė nežinomas tau 
tietis,*$400 Bugailiškiai iš Cape
town, kurie jau buvo anksčiau 
įnešę $100, Pranas ir Ona Rim-

SIMCOE, Ont.
P. V. Treigio teigimu tabako 

auginime lietviai šioje apylin
kėje stovi trečioje vietoje.

Sausio 23 d. Hamiltono Liet. 
Namų Fondo v-bos nariai G. 
Skastys ir St. Bakšys pasuko į 
šią pusę, ieškodami gerų lietu
viškų širdžių, kurios ištiestų 
kaimyninę pagalbos ranką ha- 
miltoniečiams jų sunkiame Liet. 
Namų įsigijimo darbe.

Pravažiavus Simcoe 3-čiuoju 
keliu apie 7 mylias į vakarus iš 
tolo pamatai eilę naujų, moder
niškų tabako džiovyklų. Kiek 
vėliau pastebi ir gražius rūmus, 
prisidengusius verkiančių gluos
nių nusvyrusiomis šakomis. Dėl 
to ir savo ūkį Vincas ir Verutė 
Treigiai pavadino “Weeping 
Willows Farm”. ,

Pirmą sykį pas šiuos tautie
čius teko lankytis praėjusią va
sarą ir susipažinti su jų praeiti
mi ir jų nuoširdžia ištikimybe 
savai tautai. Nežiūrint to, kad 
pp. Treigiai yra seniau atvykę 
į šį kraštą ir įsikūrę ekonomiš
kai, kaip mažai kas mūsiškių, 
visdėlto neatitrūko nuo savo 
tautos, bet liko jai ištikimi netik

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMIT E D

366 MA’N ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Didžiausia Real Estate Įstaiga Hamiltone (3 skyriai).

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ 1ST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE ’ SKYRIUS: 
p. I-eonas Gasiunas. tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas. * .

žodžiais, bet ir didžiais savo tau
tiniais darbais.

Ir viso “TŽ” numerio nepa
kaktų nušviesti visus jų darbus 
mūsų tautai ir savam broliui 
lietuviui. Pažymėisme tik, kad 
jie yra atsikvietę į Kanadą šim
tus lietuvių, naujųjų ateivių. 
Nuo neatmenam ųlaikų jų ūkis 
yra nuolatinė priebėga mūsų 
jaunimui, kuris, kiekvieną vasa
rą čia randa geras stovyklavimo 
sąlygas ir didelę šeimininkų pa
ramą. Mieloji p. Verutė jau eilę 
metų * priklauso Toronto “Dai
nos”. Gruep-,ikurios> gražius arti
mo meilės darbus savam tautie
čiui mes su nuostaba sekame 
spaudoje.,Ir praėjusių metų pa
baigoje jr Įnešė “Dainos” d-jai 
savo apylinkėje-surinktų pinigų 
apie $200. Retą “rasime savaitę, 
o ypač vasarą, kad jų ūkyje ne- 
sisvečiuotų mūsų lietuviško gy
venimo žymieji veikėjai iš Ka
nados ir JAV. .

Hamiltono Lietuvių Namų 
v-bai yra didelė garbė turėti sa
vo narių tarpe p. Verutę, pasky
rusią šiam tikslui £200. Juk jai, 
uę 6<T myliu nuo Hamiltono gy
venančiai šis mwnai hamiltonie- 
čių rpit-rlas "ė-n toks artimas, 
n visn’ė’to ii ištiesė savo pagal- 

Ihos rnh> Iro f«ru kai šimtai

VOKIETIJA
Vok. L. Bendruomenės .atsto

vais į PLB -Seimą išrinkti: V. 
Banaitis, Dr. J. Girnius, E. Si
monaitis, F. Skėrys, V. Sutkus 
ir Stp. Vykintas Povilavičius.

Kun. A. Bunga išrinktas Kr. 
Valdybos nariu vietoj pasitrau
kusio V. Šukio.

Hamburgo lietuviai labai pa
sipiktinę dipl, inž. L. Prosins- 
kio straipsniu — atviru laišku, 
tilpusiu “Europos Lietuvyje”, 
kur autorius piktai paliečia vi
sus Hamburgo lietuvius, pri
mesdamas, kad iie BALFo siun- 
•os pieno milteliais ir pupomis 
5e~ia kiaules. Hamburge nė vib- 

lietuvis kiaurų nelaiko, nes 
didmiesčiuose kiaules laikyti 
draudžiama, todėl inž. L. Pro- 
'•nskio toks tvirt»nimas yra blo- 
-rf-« ■v*'iirs žrnV’-s Hamburge 
-n-’U-i-ė- pj-rm’rinkai (PLB ir 
3AT.VI nntr~vvė inž. L. Pro- 

; t :et Garbės Teismą. 
He'”i su klastotais ad^e

I "etų ga’ą Vakarų Vokie- 
+U-X.O -ė] buvo paskleista nauja 

pamfletų pasirašytų “Pa
savo salę. :br,t jo patriktu”. Visiems aišku.

Gediminą Skaistį NF v-bon kad tų lapelių tikslas šmeižti 
Dievas prisiuntė pačiu reikalin- ‘uos, kurie pasireiškia Lietuvos 
giausiu metu. Tokio veržlumo, 
energijos, sugebėjimo, pareigin
gumo ir didelio tauti'io idealiz
mo žmonių yra m-’žy. Lietuvių 
Namų užpirkime jis parodė tiek 
iniciatyvos ir sumanumo, kaip 
retas kas. Mielapam G. Skaisčiui 
visos v-bos ir narių vardu nuo
širdžiai dėkojame. - Sk. St.

Apylinkės valdyba atnaujino 
prenumeratas už 1958 m. “Lie
tuvių Dienų” ir “Lituanus” žur
nalų Hamiltono miesto bibliote
kai, MacMaster universitetui ir 
radiokomentatorei Mrs. E. Hy
der.- ;

Sportininkams apyl. valdyba 
paskyrė $35 įsigyti reikalingiau- 
siems sporto reikmenims. Da
bartiniu metu klubo sportinin
kai reikalingi visuomenės para
mos, kad pajėgtų . mūsų jauni
mą išlaikyti savo eilėse.

Snorto Klubas Kovas per už
gavėnes, vasario 18 d., antradie
nį, A V parapijos salėje rengia 
paskutinį pasilinksminimą prieš 
Velykas, kurio metu galima bus 
gauti taip pat skanių blynų, ža- 
garėlių ir kt. Užgavėnių lietu
viškų skanėstu. Patys sportinin
kai parengė įdomią programą, 
turtingą loteriją. Gros Benni 
Fe’Ti orkestras. •

. Suvalkų lietuviams rūbus pa-; prganizacijos atkreiptų i šiuos 
aukojo pp. Bartkienė, Deryaitie-1 nelaimingiuosius didesnį dėmesį 
nė, Stanaitienė ir kt. Primena- atsiųsdamos netik pieno milte-

cas (tėvas), Adomaitis Jonas ir 
Jūraitis Albinas. Lukoševičius 
Kostas ir Saulė (tėvas ir duktė) 
įnešė po $100.

Tikrai trūksta žodžių, kad pil
nai išreiškus tą pagarbą ir padė
ką, kurią jaučiame savo tautie
čiams už šį didelį solidarumą, 
parodytą šiuo metu, kad NF 
trūko- plyšo turi surinkti per 
$30.000. Prašome visus visus lie
tuvius nepasitraukti iš kovos 
dėl Lietuvių Namų įsigijimo 
franto, bet petys į petį jungtis į 
NF narių gretas!

Užpirktų Liet. Namų bendrą 
vaizdą nuotraukose tikimės ga
lėsime duoti artimiausioje atei
tyje. A. Jūraitis vasario 6 d. juos 
nufotografavo iš visų pusių. Se
kime kanacįiškę liet, spaudą.

NF subatvakaris vasario 1 d. 
turėjo 110 svečių ir davė apie 
$300 gryno pelno. Ką reiškia pi
giai mokėti už salę ir patiems 
laikyti bufetą! Palyginkime N. 
Metų sutikintą, kuriame buvo 
netoli 300 svečių, o visdėto toks 
pelnas nebūto gautas. Mūsų 
b-nei yra būtinas reikalas turėti 
savo salę.

Lietuviai pasaulyieį
PRAPCOZUA; / f

Prancūzijos lietuvių atstovais 
į Pasaulio Lietuvių Seimą iš
rinkti korespondentiniu būdu; 
O. Bačkienė ir kun. J. Petrošius, 
kandidatu puik. J. Lanskorons- 
kis. ' k . -

Bronė Klimienė - Meginiaitė, 
buv. įgalioto min. P. Klimo žmo
na yra palaidota Grasse kapinė
se. Sūnus Petras ir-duktė Eglė 
Fourier-Ruelle ant motinos ka
po pastatė paminklą.
URUGVAJUS

Ateina žinios iš Urugvajaus, 
kad ten sukomuništėjusioj lietų
jų kolonijoj pamažu vyksta lu

lls į gerą puse. Mūsų tautiečiai 
jau pradeda kratytis komuniz
mo, kai ekskursija grįžo iš Lie- 
*uvos. Nors viešai per radiją gi
ria Sovietų tvarką, bet privačiai 
oasako, ką iš tikrųjų Lietuvoje 
natė ir girdėjo. To ir pakako, 
kad numuštų visiems komunis
tams ūoą ir sugadintų nuotaiką. 
Norinčių vykti į Lietuvą jau ne- ( 
siranda. Gaunami laiškai dar la- • 
birai patvirtina žinias apie var- 
rtą ir skurdą Sibire ir Lietuvoj. 
Dėl to. per vieną posėdį komu
nistinė valdyba iškėlė klausimą,

laisvinimo fronte ir kartu naši- kad jau laikas atsikratyti yisd-
tarnauti ♦ Michailovo komitetui 
“Už sugrįžimą i tėvynę”. Lape
lių siuntėjais užrašomi žinomi 
asmens, kurie su tais lapeliais 
nie’-n bendro neturi.

kios politikos kaip faišistmės, 
taip ir komuninės. Būk lietu
vis ir daugiau meko! Ir net kvie
tė įvairių partijų atstovus tuo 
klausimu pasitarti, bet mažai

I Hamburgą paskutiniu laiku kas to kvietimo paklausė, nes 
prisibijo, ar nesislepia po tuo sū
kiu vėl koks komunistinis masą- 

;;,’urti.1 las- kaip kadaise komunistų' iš- 
«’ė j'! galvotas taikos šūkis. Kaip ' tęn 

xx.w-xx. as j J-ebūtų. bet vistik pastebima di- 
Škre^r J "Valaitis Jr.M. Lipšvs |delė atmaina visoj komunistinėj 
nra-’ėm lankyti šoferių kursus. ’ 1:*etinriu2^kk>j;Urugyaiuje. ?
Ateityje mūsų jaunesnieji vyrai 
lankys ir kitus kursus, kad įsi
gijus naujas specialybės. - 

Rendsburge buvusiose Wran- 
gel kareivinėse dar tebegyvena 
lietuviai, daugumoje seneliai, 
kurie dar sugeba savistoviai 
tvarkytis ir nebenori keltis i se
nelių prieglaudą Varelyje. Pas
kutiniu laiku nemažas skaičius 
iu serga: J. Raulinaįtienė, U. 
Klimienė, K. Maceina, L. -Lio- 
rencaitis, Saulevičius. Jais nuo- lllc 
širdžiai rūpinasi dr. Stelmokas j ‘būre!

atsikelia didesnis skaičius mūsų 
tautiečių, nes čia 
lirmrbės gauti darVn >- 
Paskutiniu laiku ' 
Astrauskas. A. Kaukor,‘u

ir tos stovyklos komendantas 
Metrikaitis. Neseniai stipriau 
susirgo ir pats dr. J. Stelmokas.

Mieste sunkiai serga (5 me
tai) Marija Jovaišaitė - Hoffma- 
nienė. . -

Montevideo ir nemažai lietu
vių liko be darbo, kai užsidarė 
dvi didelės skerdyklos. .
BRAZILIJA

Kun. Jonas Kardauskas San 
Andre priemiesčio vienos para
pijos klebonas, anksčiau buvęte 
Čilėje. Vina Mar vikaras, pakel
tas garbės kanauninku.

BRANTFORD, Ont
Iš ankstyvesnių žinučių žino

me apie šio miesto mažą lietuvių 
lį, bet pasakysiu, ■ kartu ir 

didelį savo tautine dvasiai .
Šį kartą arčiau susipažinkime 

su gerųjų Mankauskų šeima, 
kuri čia ekonomiškai'jau įsitvir
tinusi, bet visdėlto neužsidarė 
savo siaurame šeimos ratelyje.

lų supratimas sukelia nuosta
baus pasigerėjimo. ' .

Kazė Mankauskienė, Birštone 
turėjusi ištaigingą vasarvietę - 
vilą, nors ir vyresnio amžiaus 
vra pilna energijos, sveikatos, o 
kas svarbiausia visada giedrios 
nuotaikos. Jos vyras Kazys, bu
vęs Prienų kooperatyvo 'vedė
jas. seniausias Lietuvos koope
ratininkas, dėl susilnėjusios 
sveikatos šiuo metu nors ir ne
dirba, bet dėl to nedejuoja ir sa
vo likimu nesiskundžia. Atvirkš
čiai, jam lietuviškos pokalbių 
temos arčiausia širdies. Bikan't| 
forde gyvenanti jų duktė p, FeA 
likowskiene augina du vaįkūsA 
kuri vyresnioji yra tipiška auk- \ 
saplaukė lietuvaitė. Jų antroji V. 
duktė p. Sadauskienė gerai įsi
kūrusi Hamiltone.

Sausio 23 d. NF atstovai G. 
Skaistys. ir St. Bakšys užsuko 
pas šią šeimą prašyti į talką pa
dėti hamiltonieciams Lietusių 
Namų įsigijime. Geroji K. M?ri- 
kauskienė. prieš savaitę pažadė
jusi per A. Patamsį NF $100, 
tuojau išrašė čekį, o jos vyras ir 
žentas pažadėjo dar po šimtiųę. ■ 
Koks nuostabiai gražus lietuviš
kų reikalų supratimas. , 7

Pavaišinti K. Mankauskienės 
puikiu vynu, nuo ko neatsiliko, ir 
jos dukters vyras p. Felikowsky, 
atnešęs “paragauti” ir savo re
cepto, NF v-bos atstovai atsi
sveikino su šia šeima, pakilia 
nuotaika ir su dideliu pasiryži
mu dirbti Lietuvių Namų įsigi
jimui dar su didesne energija.

Geriesiems Mankauskams ir 
Felikowskiams linkime šimto 
metų be tų metų, o už jų-didelę 
lietuviškam reikalui moralinę 
ir materialinę paramą siunčia
me gražiausią NF v-bos vardu 
lietuvišką ačiū. • Sk. St.

| Būtų perą, kad musu saldos | jų parodytas lietuviškų reika-

me, kad rūbų rinkliavą Hamil
tone vykdo G. Telyčėnienė, 131 
Kensington Avė. N., LI. 5-0979.

K. B.
Iškilminga skautų ir skaučių 

tuntų sueiga Vasario 16 d. proga 
įvyks vasario 23 d. 4 vai. p.p. pa
rapijos salėje. Visų skautų ir 
skaučių dalyvavimas būtinas.

Klaipėdos atvadavimo minėji
mas įvyko vasario 2 d., suruoštas 
Hamiltono jūrų skautų valties. 
Minėjimas, nors ir negausus da
lyvių skaičiumi, praėjo gana 
sklandžiai.

Minėjimą atidarius valties va
dui, sekė įdomi R. Bagdono pa
skaita. Meninę dalį atliko tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
p. Breichmanienės, akordeonistė 
J. Kanevaitė ir 7 m. pianistė R. 
Bagdonaitė. Po minėjimo jauni
mas iki 10 vai. smagiai pasišoko.

ALP.
Redeemer Lutheran bažnyčio

je, Main Street East ir Wexford 
gatvių kampas, Hamiltone, sek
madienį, vasario 16 d. 3 vai. p.p. 
lietuvių pamaldos. Švenčiama 
Vasario 16 šventė.

Kun. L. Kostizenas.

telių, sūrio, bet ir vieną kitą ge
rą lietuvišką knygą.

Anglijos kaikurie lietuviai ruo
šiasi atvykti atsostogų pas lietu
vius Vokietijoje, kur nori gra
žiai ir naudingai praleisti laiką, 
pasieiškoti sau gyvenimo drau
gių lietuvaičių tarpe, ištirti gy
venimo sąlygas Vokietijoje, ap
lankyti prieš dešimts metų pa
liktas stovyklas, kolonijas.

Varei senelių skaičius mažėja, 
nes ligos: gripas, plaučių užde
gimas, o pagaliau ir senatvė re
tina mūsų garbingų senelių gre
tas. Sausio 25 d. apleido šią aša
rų pakalnę M. Stanaitienė.

Hamburgo liet, vaikučiams 
Kalėdų proga BALFas atsiuntė 
eglutei virš 100 DM. Lietuviai 
tokia pagalba labai apsidžiaugė 
ir greit parengė šaunią savo vai
kams Kalėdų Eglutę. Vaikai pa
deklamavo . savo paskutiniais 
metais išmoktus eilėraščius, pa
dainavo keletą liaudies dainų ir 
su savo tėveliais užtraukė 4 ka
lėdines giesmes. Kalėdų Senelis 
vaikams pasakė kaip vaikams, 
taip ir tėvams reikšmingą kalbą, 
o mažuosius gausiai apdovanojo.

Lietuvos Ncpiklausomybės pa
skelbimo 40 m. sukakties minė
jimas Windsore Įvyks sekmadie
ni, vasario 16 d., šia tvarka:

12 vai. iškilmingos pamaldos 
kroatų bažnyčioje, 1479 Albert 
Road,

1 vai. p.p., tuojau po pamaldų, 
krotn salėie. 2520 Seminole St., 
mmėrimo aktas ir meninė dalis. 

.. ................... . ........ - — -------  Kalbės svečias iš .Čikagos ALTo 
j mūsų* pačių krmiltoniečių dar vicep'rm. advokatas L. Lapins-
j stovi r>’>o šio reikalo nuošaliai.

Sinv^’arre ia’ ir prašome pri
imi i NF v-bos ir visu mūsų ko- 

į Ionics vargti nuoširdžiausią lie
tuvišką ačiū! '' 1
“Vc”kin^č:u gluosniu” ūkis ir 

io šeimininkai ’tebūnie 'niums 
pavvzdžiu. kaip išlikti 'terais 
lietuviais patrijotais, ‘kadMV 'gy
venant toli nuo savo tėvu žemės.

Sk. St.

WINDSOR, Ont.

kas. Meininėie dalyje be kitų, 
dalyvauja Windsoro LB choras, 
•'•ad. J. Sodaičio ir muzikė E. 
Kemžytė.

Salėje bus renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Kiekvienas, kuris dar skaito 
save lietuviu, šiame didžiosios 40 
m. sukakties* paminėjime turėtų 
dalyvauti.

Šeštadieni, vasario 15 d. nuo

3.30 vai. p.p. iki 4 vai. per Wind
soro CBE radio stoti, banga 1550, 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo paminėjimas angliškai 
kalbančiai kanadiškai visuome
nei Čia prie pranešimo bus duota 
lietuviškos muzikos ir dainų. 
CJBC radio stotis banga 860, šį 
paminėjimų pertransliuos toron- 
tiečiams. Prašoma pasiklausyti 
ir parašyti radio stočiai trumpą 
padėkos laišutį. Radio stoties 
adresas: CBE Radio Station, Se
curity Bldg., Windsor, Ont. Sto
tis ši ir panašius paminėjimus 
duodą visai nemokamai.

Afryl. valdyba.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Augžri procentai už in<Miu>. Sumažinti procentai už paskolas. Indėliai, pasko
los ir nario gyvybė yra apdrausta.

Operacijos atliekamos kiekvieno sekmadieni nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. parapi
jos bibliotekoje, 58 Dundam St. N., Hamilton. Kitu laiku kreiptis pas ižd. 

f Lengniko, 15 Homewood Avė., tel. JA. 9-2114.

Lietuviškas 
suknelių salionas 

(siuvykla)

Vestuvines, belinės ir kitos suknelės 
oogol užsokymę. Priimomc ir potoisy-. 
mus.

MADAME ANELE 
DESIGNER 

1978 Eųli»»fon Ave. West, 
Tel. RU. 1-8477

Savininkė ANELE ŠLEKIENt

FOUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor St. W., Toronto 5.
; TH.WA~3-9484irWA.3-9715 :■

Atveža gimines
pasisvečiuoti.

lėlctugitl/žindeliais.

A' •r
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TAUTOS FONDO
Tarptautinės politikos raida 

Sovietų Sąjungai paleidus erd- 
vėn raketas mums pavergtie
siems įgavo pavojingą kryptį. 
Kremliaus peršamoji koegzis
tencija, bauginant jo naujais 
techniškais pasisekimais, šian
dieną vis daugiau randa pritarė
jų ir Vakarų politikų tarpe. Ką 
šį koegzistencija reiškia mūsų 
tautai ir kitoms pavergtoms tau
toms, daug aiškinti nereikia: tai 
yra Vakarų sąžinės užmigdymas 
ir kankinamųjų palikimas kan
kintojų malonei.

Šaltojo karo laikotarpyje bu
vo mėginama veikti Sovietų im
perijos sferoje pavergtųjų nuo
taikas. Pavergtiesiems buvo tei
kiama ne tik moralinė parama, 
deklaruojant laisvųjų kraštų so
lidarumą su jų aspiracijomis, 
bet taip pat medžiaginiai buvo 
remiama toji veikla, kuri siekė 
išlaikyti pavergtųjų laisvės vil
tis bei supažindinti laisvąsias 
tautas su jų likimu.

Į visą tai dabar pradedama 
žiūrėti, kaip į šaltojo karo gink
lus, kurių reikėsią Vakarams at
sižadėti, norint su Sovietais tar
tis už žaliojo stalo. Mes iš naujo 
artėjame į tą pokarinę būseną, 
kada demokratiniai kraštai drau 
giška šypsena stengėsi suminkš
tinti Rytų tironijos charakterį, 
tikėdamiesi galėsią įgyvendinti 
tuos bibliškus laikus, kada ėriu
kas draugavo su vilku ir liūtas 
buvo žmogaus bičiulis.

Žinome, kad Lietuva, drauge 
su kitomis pavergtomis tauto
mis buvo pamiršta: jų aimanos 
neprasimušė pro kilimais nuka
binėtas konferencijų sienas, ir 
liejamas kraujas sunkėsi į miško 
dirvožemį, nedarydamas įspū
džio Vakarų - Rytų konferenci
jų dalyviams.

Tautiečiai, šiandien vėl mato
me eilę reiškinių, kurie nedvi
prasmiškai kalba, kad “tylos są
mokslas” prieš pavergtuosius 
tarptautinėje politikoje gali 
grįžti. To akivaizdoje Tautos 
Fondas kviečia lietuvių visuo
menę savo aukomis nevien pa
demonstruoti jos vieningą su
sirūpinimą mūsų tautos likimu 
ir ateitimi, bet taip pat Įgalinti 
atlikti tuos darbus, kurių iš mū
sų gyvenamas momentas reika
lauja. .

Tuo metu, kada didžiosios Va
karų valstybės, vesdamos šaltąjį 
karą su Kremliumi, pačios rėmė 
ir domėjosi pavergtųjų reika- 

mas, kad Lietuvos reikalai tarp
tautinėje arenoje bus ginami ir 
be pačių lietuvių pagalbos. Kai
kurie net skelbė, kad egzilėje 
vieningos politinės vadovybės 
nereikia siekti. Tačiau, šiandien, t 
kada aiškėja, kokie trapūs yra 
svetimųjų, nors ir draugiškai 
mums nusistačiusiųjų,- pažadai, 
turi būti kiekvienam aišku, jog 
tinkamai ginti tautos reikalus 
tegali patys lietuviai. Tautos as
piracijoms atstovauti tegali at
sakingas prieš savo tautiečius, 
nepriklausomas, pačių lietuvių 
sudarytas politinis organas.

Šio organo — Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto — 
veiklai įgalinti. Tautos Fondas 
kviečia skirti aukas visus lietu
vius, nežiūrint, kur jie gyventų
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ATSIŠAUKIMAS
ir kokias pažiūras beturėtų.

Prašydamas iš lietuvių visuo
menės aukų, Tautos Fondas kar
tu užtikrina, kad jos nebus lei
džiamos vidaus politinei kovai 
varyti, bet naudojamos tam, 
kad:

IŠSKLAIDYTI laisvojo pašau 
lio nepagrįstas viltis, kad su So
vietų imperija galimas taikingas 
sugyvenimas;

SUDOMINTI pasaulio viešą
ją opiniją padėtimi Lietuvoje, 
nušviečiant mūsų tautos nepa
laužtą valią nepriklausomam 
gyvenimui.

Šių tikslų siekdamas, VLIKas 
leidžia informacinius biulete
nius anglų, vokiečių, italų ir, ži
noma, lietuvių kalbomis.

Jūsų auka Tautos Fondui reiš
kia rėmimą informacijų skleidi
mo apie Lietuvą svetimųjų poli
tikų, žurnalistų, mokslininkų, 
menininkų, visuomenininkų tar
pe bei naujų Lietuvai draugų 
laimėjimą.

INFORMACIJA turi būti tiks
li, greita, nauja bei aktuali. VLI 
Kas išlaiko Radio Sekimo Stotį, 
kurios pagalba tučtuojau suži
nome apie kiekvieną svarbesnį 
įvykį Lietuvoje.

Jūsų auka Tautos Fondui reiš
kia kartu ir šios Radio Sekimo 
Stoties išlaikymą.

Sovietinimo politika Lietuvoj 
turi tikslą išrauti viską, kas yra 
lietuviška, europietiška, kas su
sieta su Vakarų krikščioniška ir 
humanistine kultūra. Laisvasis 
Vakarų pasaulis išjuokiamas, o 
demokratinė, laisvę užtikrinan
ti santvarka pravardžiuojama 
“supuvusiu buržuaziniu išsigi
mimu”. Bolševikų tikslas izo
liuoti kraštą nuo laisvojo pa
saulio.

. VLIKas, su šiais bolševikų 
tikslais kovodamas, yra suorga
nizavęs transliacijas per Romos, 
Madrido ir Vatikano radiofonus. 
Tuo būdu radio bangomis kraš
tas informuojamas apie tikrą pa
dėtį Vakaruose.

Jūsų auka Tautos Fondui iš
laiko šį nematomą radio bangų 
tiltą tarp okupuoto krašto ir lais
vųjų Vakarų, tarp kalėjimo ir 
laisvės. Aukodami Tautos Fon
dui Jūs gaivinate ir išlaikote 
mūsų tautinės kultūros vaka
rietiškas tradicijas.

Tautiečiai, aukodami Tautos 
Fondui, parodykime, kad Vasa
rio šešioliktoji mums šiandien 
lygiai brangi, kaip prieš 40 me- 
'^^^ūniė^ie^^usip^vs^ybės 
nepriklausomybės atstatymo ju
biliejiniai metai įrodymu, kad 
galime ir norime emigracijoje 
atlikti tai, ko Tėvynė reikalauja!

Tebūnie mūsų sąmoningumas 
svetimiesiems įrodymas, kad 
Lietuvos bylos gynimas nepri
klauso vien tik nuo svetimųjų 
jausmų ar baimės rusams!

Nepailskime bei nenuleiski- 
me rankų tol, kol lietuvių tauta 
atgaus nepriklausomybę!

Aukokime Tautos Fondui, kad 
savo galimybių ribose pagrei- 
tintūmėm tos akimirkos atėjimą-

Tautos Fondo Valdyba.
Aukas siųsti: Lithuanian Na

tional Fund, c/o Very Rev. J. 
Balkūnas, 64 -14 56 Rd., Maspeth 

■78, N.Y., USA.
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Nerimas Lietuvoj
almaus,LTS spauda ir kitos informa-. 

cijos patvirtino, jog gomulkinės mūsų bendrabarbio Niujorke 
Lenkijos permainos Lietuvoje 
pergyvenamos jautriau, nei bet 
kokie kiti pasaulio tarptautinės 
politikos įvykiai.

Sausio vidury partija visomis 
turimomis propagandos priemo
nėmis išėjo kontrpuoliman prieš 
“revizionistus”, “buržuazinius 
ideologus, kurie skelbia, kad le
nininė klasių kova, nebeteko sa
vo reikšmės“. Pirmasis valdan
čiosios klasės” puolimas buvo 
nukreiptas prieš Vilniaus uni
versiteto dėstytojus ir studen
tus. Pasak LKP CK skyriaus vir
šininko Uoginto, Vilniaus un-te 
besislapstą “įvairaus plauko re- 
vizionistai, nacionalistai, sten
giasi nukreipti savo propagan
dą prieš socialistines šalis, prieš 
tautų draugystę, proletarinį in
ternacionalizmą. Antitarybiniai 
elementai siekia kaikuriuos ne
pakankamai politiškai subren
dusius, nepakankamai tarybinę 
tikrovę pažįstančius jaunuolius 
apraizgyti žalingomis praeities 
liekanomis, religiniais prieta
rais, stengiasi sukelti jų abejoji
mą tarybine santvarka”.

LTSR partijos vardu Uogintas 
užsipuolė un-to rektorių su visu 
rektoratu, nesirūpinant “ideolo
giniais trūkumais, kurie bene 
aštriausiai pasireiškė “lietuvių 
literatūros katedros (ved. Kor
sakas, Mykolaitis - Putinas) dar
be. Uogintas ypač piktinos un-to 
“komunistais, kurie praradę par
tinį principiškumą (Maskvos li
niją? A), jų tarpe net pasireiš 
kė liberalizmas”.

Matulis aliarmuoja
Toj pačioj konferencijoj kal

bėjęs Jonas Matulis, LTSR 
Mokslų Akademijos pirminin
kas, graužės, kad lietuviai moks
lininkai nerodą susidomėjimo 
komunizmu, nestoją nei į vieti
nę, nei į visasąjunginę kompar
tiją. “Ideologinei kovai tarp so
cialistinės ir reakcingosios ka
pitalistinės ideologijos ypač pa
aštrėjus”, jis reikalaująs, kad 
“lietuviai mokslininkai nedels
dami demaskuotų buržuazinių 
mokslininkų koncepcijas, sustip
rintų ateistinę - antireliginę pro
pagandą, ugdytų darbo žmonių, 
ypač jaunimo materialistinę pa
saulėžiūrą”. O rusų kalbėtojas 
Sacharov skundėsi partijai, kad

net lietuviai komunistai nerodą 
draugiškumo raudonarmiečiams 
Lietuvoj!

Sekančiomis dienomis. LTSR 
valdančiosios “darbo žmonių 
vardu” klasės liniją ryškino isto
rikė E. Griškūnaite ir A Šulus. 
“Tiesoj” ’jie kaltino Malenkovą 
ir C. pradėjus TSRS komparti
jos skaldymą, tuoj pasitaisyda
mi, kad toks juk esąs “imperia
listinės buržuazijos^ planas”. Bet 
už vis kalčiausi esą partijos iš
davikai kaip vengrai Nagy, kiti. 
Pasak Griškūnaitės, “turinti 
valdžią leninizmo - marksizmo 
partija, jokių frakcijų nepakęs”. 
Esą, “revizionizmas yra pagrin
dinė šiuolaikinės buržuazijos jė
ga kovoj su marksizmu 1 leni
nizmu (Maskvos imperializmu? 
A.). Šis revizionizmas sklindąs 
iš Lenkijos, kur “imperializmo 
ideologai ir jų agentai mėgina 
sukurstyti šovinizmą ir buržua
zinį nacionalizmą siekdami prieš 
pastayti vieną šąli, kitoms so
cialistinėms šalims”.

Populiari “tautinio 
komunizmo idėja”
“Kaikurie veikėjai, informuo

ja Griškūnaite, “susižavėję “na
cionalinio komunizmo” idėjūkš- 
te, stoja už socializmą, bet be 
proletarijato diktatūros, už so
cializmą. bet be darbininkų kla
sės vadovavimo visuomeniniam 
gyvenimui (?!), be avangardo — 
komunistų partijos, be kovos už 
proletarinio internacionalizmo 
principų įgyvendinimą”. Revi- 
zionistai drįstą net paneigti “in
ternacionalinį marksistinio le
nininio mokymo pobūdį”.

Vilniaus un-to dėstytojas A. 
Šulas, kaio kad priimta sovieti
nėj praktikoj, savo pavarde pri
dengė aiškų LTSR tebevaldan- 
čios klasės pareiškimą: “Todėl 
mūsų respublikos sąlygomis, 
kai dar jaučiamos buržuazinio 
nacionalizmo atgyvenos, reikia 
ryžtingai nuplėšti kaukę visoms 
panašioms teorijoms, parodyti 
jas kaip ginklą JAV imperialis
tų rankose”. Betgi Maskvoj esąs 
suprantamas reikalas “prisitai
kyti prie kiekvienos tautinės res 
publikos “nacionalinės specifi
kos”. -

Liberalai komunistai 
triumfuoja
Bet koks turėjo būti LTSR 

“tebevaldančios klasės” apstul
bimas, kai praėjusią savaitę, vi
si lenkų radijai plyšo apie “ko
munistinio liberalizmo” pergalę. 
Girdi, pats N. Chruščiovas (su 
kuriuo lenkai neseniai matėsi), 
pritaręs jų linijai pasiūlęs panai
kinti “stalinizmo” tvirtoves — 
Mašinų Traktorių Stotis. Varšu
vos “Tibuna Ludu”, didžiavosi, 
jog “decentralizacijos ir demo
kratizacijos procesas, šiuo metu 
apėmęs ne tik TSRS, Lenkiją, 
bet ir kitas soicalistines šalis, 
nebegali būti laikomas atsitik
tinu”. LTSR “tebevaldančios 
klasės” stalinistai susirūpinę 
klausės, kad ne “gomulkiniai li
beralai”, bet jie, esą “socialisti
nės vienybės ardytojai”^

Iš Lietuvos vizitavo
Popiežių
Niujorke visaip aiškino 7 ”LT 

SR” katalikų vizitą Vatikane, 
kurį plačiai paskelbė didžioji 
spauda sekmadienį. Vieni vadi
no tai “sovietų triku”, kiti “de- 
mokratizac. Lietuvoj įrodymu”, 
treti tvirtu įrodymu, kaip smar
kiai jaučiama Lietuvoj gomul- 
kizmo įtaka. Septynių vizitas su
tapo su Chruščiovo kalba Mins
ke ir LTSR stalinistų apstulbi
mu. Vatikano atsisakymas su
teikti jiems specialią audienciją 
su Šv. Tėvu buvo aiškinamas 
“atsargumu”, kad tai nebūtų pa
laikyta de jure dabartinės padė
ties pripažinimu.

Ypač plačiai apie šią audienci
ją rašė Europos spauda. Ir nuo
stabiausia, kad nors vizitieriai 
buvo Italijoj tris savaites, mū
sų veiksniai apie juos, nieko ne
žinojo. Įtartinai atrodė faktas, 
kad delegacijoj buvo studentai 
(mokslo metų). Kaip ten bebūtų 
šia delegacija domėtasi daugiau 
nei partizanų laišku 1948 m.

Puola Čistiakov
Kauno vadovaujantis komu

nistas Mikalauskas kitoj partinėj 
konferencijoj, kaip skelbia “Tie
sa”, negirdėtu dar LTSR istori
joj būdu, kritikavo net LTSR 
ministro pirmininko pavaduoto
ją A. Čistiakov (nuo 1946 metų 
Maskvos gauleiteris Nr. 1) už 
nesirūpinimą paspartinti butų

_ Įkrizę .įgtiip^t^prįyačią^ir yno-. 
rūŪ itūciatyVą (pagsfl lerrinizmą-

įvyko pereitą šeštadienį, vasa-’riau aptarnauti klijentus.
rio 8 d., vakare priestate virš “T Sklandžiai išnagrinėjus kai 

.......  kuriuos artimiausios ateities už- 
vo virš pusės Šerų. Susirinkimo davinius, trejetą valandų trukęs 

ėdžioje valdyba padarė per- susirinkimas baigtas naujos val
dybos ir revizijos komisijos iš
rinkimu.

Ž” patalpų. Susirinkime daly va

Į
eitų metu apyskaitą, iš kurios 
paaiškėjo, kad per 1957 m. pada
ryta už spaudos darbus apyvar
tos už $17.804,85. Pelno turėta, 
atskaičius valstybinius ir kito
kį sumokesčius $528,71. Bendro
vė, kaip ir anksčiau, tebesiver- 
čia “Tėviškės Žiburių” spausdi
nimu. o taip pat atlieka įvairius 
kitus spaudos bei knygų leidimo 
darbus, kurie 1957 m. sudarė jau 
apie 42f/t bendrovės apyvartos. 
Dalis pelno paskirta išmokėti 
šėrininkams kaip dividendą, ki
ta dalis įrašyta į atsargos ir apy
vartos kapitalą.

Pereitais metais bendrovė pa
darė dar vieną žingsnį į priekį, 
nusipirkdama mažą presą, peilį 
popieriui piaustyti ir prie to rei
kalingus priedus. Tai palengvins 
spaustuvės darbą ir leis dar ge-

PADAUŽOS RYTUOSE IR 
VAKARUOSE 

(Atkelia iš 1 pusi.) 
pagal cow boys stil'u. Gimnazi
jos direktorius^Goldarb buvo pa
kviestas į teismą, jautėsi giliai 
sukrėstas, ir vargšo nervai neat
laikė — jis nusižudė. Visuomenė 
susirūpinusi, nes per vieną sa
vaitę Brooklyne suimti: 16 m. 
jaunuolis už mergaitės užpuoli
mą; 6 girti jaunuoliai už dviejų 
mergaičių sužeidimą požeminio 
traukinio stoty; 3 jaunuoliai už 
automobilio pavogimą; 2 — už 
žmogžudystę; 2 — už užpuldinė
jimus; pas 21 jaunuolį rasta at
sargos peilių, guminių lazdų ir 
pan. ginklų. Atsakingieji privers 
ti veikti per teismą ir policiją. Į 
didesnes mokyklas pasiųsti poli
cininkai palaikyti tvarkos.

Netenka abejoti, kad tai pada
riniai auklėjimo sistemos ir kitų 
artimų veiksnių, kuriuose reli
ginis - moralinis auklėjimas ne
randa vietos.

kariuos artimiausios ateities už-

stalinizmą, juk jtai hęrezija!) 
Čistakiov atsiprašinėjo.

Maskva Lietuvon
tc’cis tik grupėmis
Brooklyn© “pažangiųjų socia

listu” laikraštis “Laisvė”, nesi-
' Į naująją valdybą sekantiems kišdamas į kompartijos bėdas 

metams išrinkta: Ą. Rinkūnas,
L. Šalna, A. Augutis, V. Sendži- kantrumą dėl draudimo lankytis

Lietuvoj, išduoda skaitytojų ne-

KLB atstovai į PLB seimą
KLB Krašto Valdyba pravedė 

rinkimus į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą. Balsavi
mai buvo vykdomi pagal PLB 
seimo organizacinio komiteto 
nuostatus korespondentiniu bū
du, kandidatus statant Krašto 
Tarybos nariams ir apylinkių 
valdyboms.

Kandidatais buvo:
1. Banelis Algimantas, Toronto,
2. Baronas Kazys, Hamilton,
3. Buntinas Bernardas, Toronto,
4. Demereckas Juozas, Winnip.,
5. Gabaliauskienė Anelė,

Montreal,
6. Girinis Leonas, Montreal,
7. Grigaitis Kęstutis. Toronto,
8. Indrelienė Ona. Toronto,
9. Jankutė Elzė. Toronto,

10. Jazbutis Anatolijus, Hamilt.,
11. Jonuška Petras, Windsor,
12. Kardelis Jonas, Montreal,
13. Kairys Stepas, Toronto, 
14; Kęsgailą Stepas, Montreal,
15. Kralikauskas Juozas, Toront.,
16. Kuolas Augustinas, Toronto,
17. Lukoševičius Jonas, Montr.,
18. Matulionis Jonas, Toronto,
19. Matulionis Pranas, Winnipeg,
20. Matusevičiūtė Izabelė, Tor.,
21. Meilus Vytautas. Toronto,
22. Mikšys Jonas, Hamilton,
23. Narbutas Povilas, Montreal,
24. Narkeliūnas Albertas, Montr.
25. Novogrodskis Jonas, Toront.,

26. Paukštaitis Vaidotas, Montr.,
27. Petraitis Petras. Windsor,
28. Ramanauskas Mykolas,

Oakville,
29. Satkevičius Juozas,

St Catharines,
30. Simonavičius Jonas R.,

Toronto, 
31.Skaistys J. G., Hamilton,
32. Skripkutė Liucija, Hamilton,
33. Sonda Vladas, Toronto,
34. Strazdas Jurgis. Toronto,
35. Strikaitis Kostas, Winnipeg,
36. Sungaila Juozas, Toronto,
37. Šapoka Adolfas, Toronto,
38. Tadarauskas Juozas, kun.,

Hamilton,
39. Užupienė Aldona, Toronto,
40. Vaidotas Vaclovas, Toronto,
41. Valius Telesforas, Toronto.

Išrinkti pagal gautą balsų 
skaičių:

V. Meilus, A. Šapoka, J. Ma
tulionis, J. R. Simanavičius, Iz. 
Matusevičiūtė, K. Grigaitis, J. 
Strazdas, J. Mikšys, kun. dr. J. 
Tadarauskas, J. Kardelis, J. 
Kralikauskas, dr .J. Sungaila, 
V. Vaidotas ir O. Indrelienė.

Kandidatai:
P. Jonuška, T. Valius, StpKai- 

rys, V.'Sonda, K. Baronas, A. 
Užupienė. M. Ramanauskas, Ą. 
Kuolas, Stp. Kęsgailą ir A Nar
keliūnas.

Buvusį mielą mokinį dar Tėvynėje
JONĄ GRINKEVIČIŲ, 

sukūrusį lietuvišką šeimos židinį Boston, Mass., su
NIJOLE ADAMKEVIČIŪTE, 

nuoširdžiai sveikina ir laimingos ateities linki
Pranas Mačiulaitis.

kas ir V. Abromaitis, kandida
tas — A. Čirūnas. Į revizijos ko
misiją išrinkta: S. Čepas, B. Sa
kalas ir V. Krikščiūnas.

Lietuvoj. “Laisvė” paaiškina, jog 
esanti galimybė, kad “Amerikos 
lietuviai būsią leidžiami Lietu
von, bet tik grupėmis.

Oi tas vėdarą balius!...
Toronto Prisikėlimo parapijos pervažiuoti Yonge gatve su už- 

j rašų “Kanapinis” ant nugaros. 
: Taip norima garsinti mūsų be
itu viškas tradicijas užsienyje. 
; Bus premijuojamas storiausias 
i svetys, jeigu sutiks pasiskelbti 
j laikraščiuose, jog šitos garbės 
’ pasiekė, valgydamas virimo kur- 
■ sus išėjusios moters gaminamą 
! valgi. Bus premijuojama gra
žiausia pora baliuje, su sąlyga, 
kad nebūtų vyras su žmona, ne- 
mvlėtų vienas kitq, nebūtų su
sižiedavę. bet šoktų, lyg nesenai 
vedę. Dar ir daugiau premijų 
numatoma, tik nesinori čia vis
ką išduoti. Kas atvyks, šio vaka
ro prisiminimai duos jėgų iš
tverti per visą sunkų gavėnios 
laiką.

Paskutiniu laiku Moterys pra
dėjo siuvimo kursus. Tikimasi, 
jog suspės pagaminti kostiumą 
laimėjusiam premiją “Kanapi
niui”, kad gatve važinėdamas 
nesušaltu, o taip pat kad atro
dytų ne žmoniškai, o kitoniškai.

Tad iki pasimatymo Užgavė
nių baliuje

Janina Beguzikaiticnė

Liet. Kat. Mot. - D-jos skyrius 
.ypač šiemet išvystė didelį tem
pą. Veikiančiuose virimo kur
suose mokosi gaminti taip pat ir 
tradicinius lietuviškus valgius 
— adventinius ir gavėninius. Ir 

i man pačiai teko nugirsti gavė- 
niško recepto paslaptį. Tai “Cy- 
palo” (Dvi silkės galvos iškepa
mos anglyse, sutrinamos dube
nėly su keletą bulvių, įpiausto- 
ma keletas svogūnų ir apipila
ma burokų rašalu). Užgavėnių 
vėdarų baliuje, žinoma, šis val
gis nebus patiektas, bet. jau kitą 
dieną turėtume pradėti jį val
gyti, jei laikomės senųjų tradi
cijų.

Kad nepamiršus gero vėdarų 
skonio per visą gavėnios laiką, 
oatariama kaip tik atvykti į šį 
Užgavėnių balių. Moterys taip 
pat žada papildyti bufetą ir įvai
riomis kitomis gerybėmis. Ilsin
tis po šokių žadama duoti įvai
rių šeimininių patarimų, pav., 
norint, kad druska būtų skanes
nė. reikia ją užpilti ant gerai 
minkštai iškepto steiko. Arba: 
norint panaikinti nuo rankų ci
buliu kvapą, reikia jas ištepti 
česnaku.

Negarantuojama, bet yra už
planuota dar štai kokios įvaire
nybės: Bus premijuojamas lie- 
siausias žmogus salėje, jeigu su- 

i tiks kitą dieną sėsti į vežimą ir

Kanados Kunigu Vienybės 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. kun. dr. J. Tadarauskas, 
sekr. kun. B. Pacevičius, iždin. 
T. Placidas Barius, OFM. i.

Toronto liet Caritas posėdyje 
aptarta gavėnios metu vykdo
mų parengimų programos. Vie
name iš parengimų statoma kun. 
B. Pacevičiaus parašyta ir 
baigiama paruošti pjesė ’’Bevar
dis”, kitam parengimui progra
mą išpildyti sutiko Toronto lie
tuvių choras “Varpas” ir skau
tų, tautinių šokių grupė “Ginta
ras”. Kovo 22 d., šeštadienį, nu
tarta skelbti'Caritas diena. Tos 
dienos vakare įvyks pobūvis, 
kurio metu du lietuviai, baigę 
Toronto universitetuose socio
loginius mokslus ir dabar dirbą 
socialinės globos įstaigose, su
pažindins visuomenę su kana
diečių gerbūvio - šalpų įstaigom 
ir nurodys būdus, kaip ir lietu
viai gali jų patarnavimais pasi
naudoti.

Dr. Ancevičiaus paskaita 
apie komunizmo siekimus suko- 
munistinti pasaulį, užpraeitą 
sekmadienį sudomino tiek daug 
Toronto lietuvių, kad Liet. Na
mų salė buvo perpildyta. Pa
skaita truko pusantros vai. Pa
skaitininko manymu, stoka bent 
kokios kilnesnės idėjos, kurią 
būtų galima sėkmingai priešpa
statyti komunizmui, nieko rami
nančio nežadanti ir ateičiai. Jei
gu Vakarai nesusiprasią, tai 
Chruščiovo propaguojama ko
egzistencija, kuri tikrumoje so
vietų politikoj atsirado kartu su 
bolševikų režimu ir buvus pa
ties Lenino sukurta, galinti pri
vesti prie naujo “apysmento” 
komunizmui. Nes planuojamas 
valstybių vyrų susitikimas nieko 
gero nežadąs pasauliui, ypač 
išlaisvinimui komunistų imperi
jos pavergtų tautų.

Atsakydamas į eilę klausimų 
prelegentas dar papildė paskai
tos temą. Nestigo pabaigoj klau
simų ir dėl Kanados federalinių 
rinkimų. Pasak prelegento tarp 
konservatorių ir liberalų nesą 
jokio esminio skirtumo. Tik 
CCF partija atstovaujanti pla
čiųjų darbo žmonių reikalus. Dr. 
Ancevičius, kaip tenka patirti, 
vėl būsiąs tos partijos kandida
tas Toronto - Trinity rinkiminėj 
apylinkėj. L. No-e

Vasario 16 gimnaz. būreliai
Apie būrelių veiklą galima 

pranešti tik tiek, kiek jie duoda 
apie save žinių persiunčiant pi
nigus. Hamiltono 6 būreliai gruo 
džio pabaigoj pasiuntė $328,50 
(kiti 6 būreliai pasiuntė Salezie
čių gimnazijai $253). Būrelių 178 
ir 82 vadovavimą perėmė J. Ba- 
joriūnas ir A. Dalangauskas, 
prieš tai 4 metus tiems būre
liams vadovavo J. Trečiokas ir 
V. Narkevičius.
, Toronto gydytojų būrelis įmo
kėjo likusius 1957 m. įnašus — 
$25, būrelis 13 (vad. P. Lelis)

P. Budreika.
Vancouveryje būrelio 18 vado

vas Skrinskas prisiuntė $26.

ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokvbės juchto ir kitų rūšių odą batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO KAI
NOMIS. Išpildomo užsakymus patttu. Kalbamo ukrainietiškai.

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
466 BATHURST ST. (į pietus nuo College), TORONTO

Atidaryta šeštadieniais visą dieną

P-lei V. VAIČIŪNAITEI ir p. G. VAIČIŪNAITEI - VALIU
LIENEI ir jos šeimai, A. A. Tėveliui mirus Lietuvoje, nuo- 
širdžių užuojautą reiškia

Studcntai ir Vyresnieji Montrcalio Ateitininkai.

Mielai žmonai
A A. KAZIMIERAI GINIOT1ENEI mirus,

gilią užuojautą reiškiame vyrui JONUI GINIOCIUI, vaiku
čiams, sesutei E. AŠOKLYTEI ir broliams AŠOKLIAMS

A. ir I. Pakamos,
B. Dicevičienė.

Kiwaiiis muzikos festivalis 
šiemet prasideda vasario 17 d. ir 
tęsis iki kovo 1 d. Jo tikslas iš
ryškinti muzikos talentus, kurie 
ir toliau galėtų būti globojami 
ir ugdomi, šiemet bus 18.000 da
lyvių per 2.600 pasirodymų — 
individualių bei grupėmis. Da
lyvaus per 400 chorų ir per 130 
Ontario vietovių. Jiems yra pa
skirta $6.500 stipendijoms. At
rinktųjų pajėgų pasirodymo 
koncertai bus Massey Hall kovo 
3 ir 4 d. — pirmadienį ir antra
dienį. (Įėjimas $1.50, $1, 75c ir 
50c). Įėjimas į varžovų pasiro
dymus dieną 25c, vakare 50c. 
Nuolatinis bilietas $1.50 (4 bil. 
už $5). Tai vyks šiose patalpose: 
Eaton Auditorium. Can. Legion, 
Sherbourne St. United Church, 
Central'YMCA, Evangelic Temp 
le ir Centr. Technical School.

LNT vadovybė Lietuvos ne- 
oriklausomybės paskelbimo 40 
metų sukakties proga laikraš
čiams išsiuntinėjo specialų svei
kinom laišką. Jame kviečiama 
prisiminti visus kovojusius dėl 
tautos laisvės bei jai dirbusius, o 
pabaigoje sako, kad mūsų pa
skirtis yra “laikyti Lietuvos ne
priklausomybės idėją gyvą. Ir 
rūpintis ir kovoti dėl naujo jos 
įgyvendinimo”.

, Atitaisymas
Korespondencijoje “TŽ” Nr. 2 

apie KLB Toronto Apylinkės 
Tarybos posėdį sakinys: LNTal- 
kos skyrius ruošiąs yistiek atski
rą minėjimą, nes. kaip pareiškė 
p. Budreika, toks esąs parėdy
mas iš augščiau — neatitinka 
tiesai; nes jokio parėdymo ir iš 
niekur nėra gauta ir nesu taip 
pareiškęs. Ėsu pareiškęs, kad 
nesutarimas yra iš augščiau.

Su pagarba Jums P. Budreika.
Padėka

P-nut F. Jonynui, uf' paaukotus 10 
dol. Vilniaus Krašto Lietuvių ‘S-qai Ka
nadoje, nuoširdų očiū torio

V.K.L.S. Torontą V-ba

Baldy perrėžtom Toronte te toWmootw 
distancijomii. Vhot vėtomo* turto* ap
drausto*. Vožtajam kės savaitę j Meat-
• vvlp v

North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO
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St. Poketuros, Rodney, Ont.; St. Tun- 
kelis, Chicago, USA; Kun. A. šeštokas, 
Chicago, USA; Pleskūnas J. Hamilton, 
Ont.; $20.00 — J. Paliulis, Hawk 
Junction, Ontario.

Aukos:
Bružienė-Bružytė, Fort

o) $F Centro K-to kosos knygos apy
varta nuo 1957 tn. sousio 28 d. iki 
1958 m. sousio 25 d.

po $5<00 - 
William, Ont.;

po $2.50 — K. Galiouskas, Toronto;
po $2.09 — Aleliūnos T., St. William, 

Ont.; Gleveckienė T., Cleveland, USA; 
Karouskol V., Toronto; Aleksiejūnos E. 
Mrs., Montreal, Que.; Janušką *V., Win
nipeg; Morkūnas P., Toronto; Jonelis P., 
Toronto; Dranginis P., Toronto; Daugėla 
SM Toronto; Prel. Bolkūnas, Maspeth, 
USA; llgauds G., Waterloo, Ont.; And
riukaitis J., Hamilton; -Kalinauskas J., 
Toronto;

po $L50 — Diržys A., Toronto; Evo- 
nouskas G., Campbells Bay;

po $1.00 — Stasiui is A., Toronto; 
Abromonis B., Montreal; Mackonis P., 
Toronto; Povilaitis A., Toronto; Anskis 
V., Toronto; Obcorskis A., Hamilton; 
Savičius S., Lauder Lake, Ont.; Skodis J., 
Tillsonburg, Ont.; Staškevičienė O., Port 
Colbome; Mickus P. Jaques-Carter, Que.; 
Šmigelskis A., Toronto, Kvedaris .J., To
ronto; Tumoseta J., Toronto; šioučiulis 
J., Montreal; Janūnienė E., Mount Den
nis, Ont.; Skėrius J., Montr.; Adomėnas 
J., Montr.; Tėtelis A., Hamilton; Ra- 
činskos J., Sudbury; Pranckūnas S., Tor.; 
Bagdonas P., Chicago; Vaškys S., Brook
lyn, USA; Butkevičius H., Oshawa; Kon
čius A., Dryden, Ont.; Brauklys P., Sud
bury; Bastys P., Tor.; Turuta V., Tor.; 
Somai J., Chicago; Račys M., Tillson
burg; Ramoška J., Tor.; Genauja J./Jor.; 
Sakas V., Hamilton; Kiškūnas J., ^Tor.; 
Mickevičius P., Hamilt.; Senkus J., Nia
gara Falls; Žmuidzinas V., Rochester, 
N.Y.; Skodis T. Tillsonburg; Mickus P., 
P. Que.; Inž. A. Juozapavičius, Phila
delphia, USA; Baltrušaitis S. Montreal; 
Purtulis J., Tor.'; Keršys A., Hamilton; 
Baužys J., Brooklyn, USA; Daunys K., 
Caniston, Ont.; Pabedinskas K. Chicago; 
Pretkus P., Longlac, Ont.; Puida A., 
Longlac; Poškus V., Detroit; Radavi- 
Čiūtė E., Tor.; Dargis K., Tor.; Piečaitis 
P., Montreal; Dumša J., Simcoe; Miniaus- 
kas V., How Junction, Ont.; Neveraus- 
kas A., Tor.; Šutas P., Tor.; Gedrimas 
A., Hamilton; Lengnikos G. E., Ham.; 
Švėgžda J., Tor.; Skrinska K., Vancouver; 
Graibus J., Tor.; Vilenčikas P., Port 
Alice; Strelienė J., Montreal; Zubrickas 
A., St. Catharines; Čeponis J., Tor.; Ba- 
laiŠis L., Ton; Strazdas J., Guelph, Ont.; 
Žilėnas A., Caniston, Ont.; Steiblyš J., 
Hamilton; Dervinis M., Tor.; Domeika 
J., Brantford; Barūnas K. Hamilton; Ra- 
žauskąs K., Detroit; Tolvaišo S., Sud
bury; Tarvydas J., Hamilton; Stosius P., 
Hamilton; Stukas D., Hamilton; Vaišvila 
V., Montreal; po $0.50 — Januškevičius 
A. Detroit; Mašouskas J., Welland.

Visiems aukojusiems nuoširdi padėka.

Casos likutis sousio 28 <L 
Montreolio ŠF Komitetas 
Toronto ŠF komitetas 
:ort William ŠF komitetas 
Edmontono ŠF komitetas 
A/eliondo ŠF komitetas 
-lomiItono ŠF komitetas 
□akville ŠF komitetas 
Pavienių asmenų aukos
\Aaž. Liet. Bičiulių D-jos auka 
Zhoro Varpas" auka 
/as. 16 gimnazijai remti būre

lių. 12, 13, 4, 116, 141, 177, 
6, 88, 180, 136, 9, Toronto 
gydytojų

$1.007,36 
629,91 
300,00 
204,10 

78,32 
93,05 

519,30 
19,90 
54,00 

120,00 
120,00

1.846,50

Viso $4.992,44
Kur ir kiek išleista:
Bendrai šalpai Vokietijoje
Tremtiniams Sibire
/argo mokykloms Vokietijoje
Vasario 16 gimnazijai
^inigų persiuntimas ir raštinės išl. 22,14
<asos likutis 1958. I. 25 d. 223,00

1.251,63 
135,00 
755,55 

2.605,12

Viso $4.992,44 
b) Vietinių ŠF komitetų paskirstyti pi- 

’ligoi:
Wellando ŠF vietos liet, šalpai 417,50 
Toronto ŠF vietos liet, šalpai 1 10,00 
Toronto ŠF bendrai šalpai Vokiet. 71,69 
_ondon ŠF tremtiniams Sibire

11 siuntinių 1 648,88
Hamiltono ŠF vietos liet, šalapi 257,00

Hamilt. ŠF bendrai šalpai Vok. 
Hamilt. ŠF rūbų Vokiet. vertės 
Hamilt. ŠF M. Jankaus Fondui 
Hamiltono Vos. 16 gimn. Remti

Komisija iš 6 būrelių Vasario 16 
gimnazijai 1.568,92

Viso $3.604,57
Sudėjus o. ir b. iš viso padaryto 

įpyvorta $8.596,01.
Bendra apyvarta išėjo mažesnė. Prieš 

metus ji siekė $11.423,42 — sumaže 
6 beveik 3 tūkstančiais. Kokios to ne
malonaus reiškinio priežastys? Visų pir
ma ne visi vietiniai šalpos komitetai ir 
būreliai atsiliepė, jie neprisiuntė mums 
žinių apie save, kaip jie veike ir ką 
nuveikė. IŠ tokių galima būtų suminė
ti Winnipegq, Soult Ste. Marie ir Mont- 
reolj. Šios kolonijos kitais metais su
rinkdavo Šalpai, ne taip mažas sumas, 
mes tikime, kad ir šiemet jos nebus at
silikusios, % tik gal būt dėl kurių nors 
priežasčių nespėjo Centrą painformuo
ti. Montreolis, tiesa, apyskaitoje figū- 
uoja su $629,91 įnašu, bet tie pinigai 

puvo surinkti senojo komiteto ir jie tik- 
vų vadinti likučiu iš 1956 m. Dabatinis 
komitetas apie savo veiklą iki šiol mus 
pepainformavo. Appyskaitos skaitlinės 
parodo, kiek kuris vietinių komi|etų bu
vo veikęs ir fcpkių rezultatų pasiekęs. 
Krenta į akis didelė disproporcija tarp 
stambių kolonijų ir mažesnių. Tenka su 
apgailestavimu pripažinti, kad pirmo
sios buvo pasyvios ir šalpos srityje ne
parodė tinkamo pavyzdžio: Linkime joms 
ateityje labiau sukrusti ir atsilikimą; iš
lyginti. ŠF Centro Komitetas.

320,95
84,63 

125,00

KLB TORONTO APYL. VALDYBOS 
1957 M. HNIGINt APYSKAITA

Pajamw:
Likutis iŠ 1956 m. *” $111,85
Organizacijų registroc. mokestis 130,00 
Solidarumo mokestis
Skautų Tout. Sakių grupės poj. 
jousio 19 d. parengimo pelnos 
Vasario 16 d. minėjimo pelnos 

(už programas)
Motinos dienos minėjimo pelnas
•Jet. Enciklopedijai remti aukos
Kariuom. švent. minėjimo pelnos 43,85
Liustikortės koncerto pajamos
Ji pasinaudojimų pianinu iš 

Kepalaitės
Įvairios pajamos

CHRUŠČIOVO ATSAKYMAS

KLB ŠALPOS FONDO HAMILTONO APYL. KOMITETO 1957 m. 
APYSKAITA

Pojomos:
Saldo 1957. I. 1 d.
10% nuo organizacijų paren

gimų pelno:
a. . KLB Hamiltono opyl. v-bos
b. Ham. sp. Kl. Kovos
c. Ham. ateitininkų k.
d. Tautos Fondo Ham sk.

Gauta iš KLB Ham apyl. v-bos:
a. Motinos d. minėjimo pelnas
b. Kariuom.. šv. min. pelnas

Aukos M. Jankaus vaikų fondui:
a. Ham. Socialdemokr. kuopa
b. KLB Ham. opyl. v-ba
c. Ham. Liet. Namų Fondas
d. Tautos Fondo Ham. sk.

Metinė rinkliava <
Procentai banke

Viso pajamų

432,14

59,45
50,00
36,31

115,47

20,95
19,30

5,00 
50,00 
15,00 
30,00 

845,29
8,47

$1.687,38

Išlaidos:
Pašalpos vietoje
Rūbų siunta Vokietijon
M. Jankaus vaikų fondui
KLB Šalpos F. Centro Komitetui 
Seneliams ir ligonims per Vok.

Kr. Valdyba
Persiųsta gauti iš Ham. apyl. 
v-bos pinigai:

208,00
84,63 

125,00 
500,00

300,00

1.502,00 
891,04 
150,03

58,01
52,11 
25,00

87,50

24,00
6,38 

Viso $3.081,84
Hloidos:
^pausdinioi (blankai, atvirutės) 
Raštinsė ir pašto išlaidos 
Kultūros Fondui % solid, mok. 
Nuoma už patalpas LTet. N. 
Maironio vardo Šest. mokyklai 
skautų Taut, šokių grupei

(jų pinigai)
Tautybių Bendravimo d-jai 

(nario mokestis)
Liet. Kankinių kryžiui auka 
Jaunimo stovykloms paremti

(skautų, ateitininkų, Aušros 
sporto klubo po $50)

Sporto Apygardai rungtynėms 
Čikagoje

Lituanistikos kursams 
Liūsti kaitės koncerto išlaidos 
Telefono pasikalbėjimai 
Įvairios išlaidos 
(Šochtn. meist. Vaitoniui $20 įra
šyta j 1958 m. išlaidas)

81,66
23,44

264,80 
120,00 
100,00

891,04

J
15,00
20,00

o. Neturtinę, motinoms Vok. 20,95
b. Karo invalidoms 19,30

Įvairias:
a. Liet. _šęšt. mok. vaikų egi. 25,00
b. Dovana liet, motinai M dieną 10,00
c. Par. kleb. sukakčiai pamin. 10,00
d. Banko ir raštinės išlaidos 4,00

Pajamų 
Išlaidų

Kasoje

Viso išlaidų $1.306,88
$1.687,38

1.306,88

Viso
Lieka kasoj

150,00

50,00 
116,50 
110,9

18,85 
31,46

$1.993,73
$1.088,11

$3.081,84Balansas !.__
Toronto apylinkės valdyba.

Prisiųsta
Aloyzas Baronas, Mėnesiena, 

Romanas. J. Karvelio knygyno 
leidinys. 1957 m. Chicago. Virše
lį piešė dail. Jonas Pilipauskas. 
Spaudos darbą atliko VI. Vijei- 
kio spaustuvė, 202 psl. Kaina 
nepažymėta. , z

Kovos metai dėl savosios spau
dos. Redagavo kun. V. Bagdana- 
vičius, MIC, dr. P. Jonikas, J. 
Švaistas - Balčiūnas. Rašo: K. J. 
Avižonis, kun. J. Bagdanavičius, 
prof. Ve. Biržiška, K. J. Čegins
kas, D. Lipčiūtė-Augienė, dr. J. 
Matusas, dr. J. Prunskis, J. Sun- 
gaila, Vyt. Sirvydas, dr. V.Sruo- 
gienė.

Liet. Bendruomenės Čikagos 
apyg. leidinys. Išleista talkinin
kaujant Liet. Knygos Klubui, 
Chicago 1957, 568 psl. Kaina $5.

Jonas Mingirdas, Smulkioji 
Tautosaka. Patarlės, priežodžiai, 
posakiai. 182 psl. Minkštais vir
šeliais $3.00, kietais — $3.50. 
Knyga gaunama: Lietuvių Die
nų adm. — 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif, ir pas pla
tintoją —• Giedra Blažys, 1132 
N. Hyperion Ave., Los Angeles

Calif
Aidai,’ 1957 m. Nr. 10, 433 - 

480 psl.
Turinys: F. Jucevičius — Įsi

kūnijimo tikrovė; K. Ostraus
kas — Jonas Biliūnas - poetas; 
J. Rugis — Mokslo ir proto kul
to klausimu; St. Pilka — Vinco 
Krėvės kūryba lietuviškose sce
nose; prof. Stp. Kolupaila — 
Narutis, Vilnius, Kaunas 1939 
m.; L. Andriekaus, Henriko Ra
dausko eilėraščiai. Platūs ap
žvalgų skyriai.

Lithuanus, Lithuanian Colle
giate Quarterly, December, 1957, 
Nr. 4 (13), 32 psl.

Turiny: V.Vaitiekūnas — The 
Continuation of Lithuania’s 
Statehood; dr. V. Gidžiūnas, 
OFM — The Introduction of 
Christianity into Lithuania; A. 
Klimas — Lithuanian and Indo- 
European; H. Nagys — The 
Sculptor Vvt. Košuba; Vincas 
Krėvė — The Herrings; dr. J. 
Puzinas — The Prehistory of

paminėti
Eastern Europe; The Currency 
of Independent Lithuania.

The Baltic Review, Novem
ber 7, 1957, Nr. 12, New York, 
80 psi.

Šitam Nr. iš lietuvių rašo: Al
girdas Landsbergis —, Commu
nist Novels of the Postwar 
Struggle in Lithuania 69-79 psi.

ACEN News, October-Novem
ber 1957, Nos. 31-32, 32 psi.

East and West, Vol. Ill No 12, 
December 1957, 93-116 psi. (Ro
tatorinis leidinys).

Numery eilė straipsnių tarp- 
kontinentinių raketų bei žemės 
satelitu klausimais.

Šv. Pranciškaus varpelis, 1957 
m. Nr. 12. 353-384 psl.

Laiškai lietuviams, 1958 m. 
sausio mėn., vol.IX, No.l, 32 psl.

Šis pirmasis naujų metų nu
meris yra jau naujos — puoš
nesnės išvaizdos, iliustruotas 
dail. V. K. Jonyno paveikslais.

Lietuvių Dienos, 1958 m. sau
sis. Nr. 1 (80) IX metai, 26 psl.

Turiny: V. Vaitiekūnas—Tarp 
nerimo ir vilties; D. Peniko foto 
reportažas — Studentai veikia; 
Aukoti ar ne?—- anketos atsa-. 
kymai; B. Brazdžionio pasikal
bėjimas su S. Barens; Seirijis — 
Lietuviais esame mes gimę; M. 
Aukštaitė — Bičiuliškas ryžtas; 
Gr. Tulauskaitės, J. Aisčio, L. 
Žitkevičiaus ir P. Babicko poezi
jos knygų ištraukos; Knygos ir 
autoriai; Hartfordo lietuviai; 
Jaunimo centras Čikagoje; Vei
dai ir vaizdai.

Ateitis, 1958 m. sausis, Nr. lį 
24 psl.

Turinys: At-ku Fed. Valdybos 
žodis; kun. St. Yla — Ateitinin
ku įžodis; kun. V. Bagdonavi-; 
čius — Dievo išreiškimas; A. 
Kuncaitė — Kuo moksleivis at
kas gali prisidėti prie lietuvybės 
išlaikymo; VI. Ramojus — Vys
kupo lazda; Ties liet, pajūriu; 
Pr. Naujokaitis — Nauja n usnis; 
Alg. K. — A. a. kan. J. Meškaus
kas; V. Beni. — A.a. kun. J. 
Petrėnas: J. Šoliūno ir B. Dabu- 
šytės eilės; platūs apžvalgos 
skyriai.

380,50
J. Giedraitis, pirm. 

O. Stonkienė, ižd.

RINKLIAVOS APYSKAITA
Metinės rinkliavos metu iš 326 tau

tiečių surinkta $777z75. Kun. dr. J. Ta- 
dorousko dėka, rinkliava bažnyčioje da
vė $67,54 ir bendrą rinkliavos rezulta
tą pakėlė iki $845,29. Nuoširdžiai jam 
dėkojame. Dėkojame visiems aukotojams 
ir mūsų mieliems talkininkams, padėju
sioms murhs rinkliavos metu.

Duodame rinkliavos rezultatus: koks 
rinkėjas iš keliu aukotoju kiek surinko:

44 
40 
53 
46 
24 

, 41 
34 
13 
15 
10
6 

326

TORONTO LIET. PRISIKĖLIMO PARAP.
1957 M. APYSKAITA

Pajamos:
Sekmadienio rinkliavos para

pijai išlaikyti
Rinkliavos ir aukos B.S.F.
Salė, kavinė, jv. parengimai 
j v. aukos iš Toronto, Kana

dos ir JAV
Nauja paskola per T. Pran

ciškonų provinciją iš JA
V-bių bankų

Naujos paskolos iš parapi
jiečių

Įvairios pajamos (rinkliavos
vyskupijai, votyvinės žva
kutės, krikštai ir t.t.)

$9.540,28
19.734,54
63.200,43

8.511,00

4.509,09

35.475,20

4.000,08

Viso pajamų per 1957 m. $144.970,62
Likutis 4

Likutis iš 1956 metų 711,56

International Correspondence Schools
Canadian^ Limited

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 programa ir kt.

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

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

Giedraitis 
Narkevičius V. 
Krištolaitis J. 
Svilos J. 
Stonkienė O. 
Dalangauskos A. 
Pilipavičius S. 
Juozapavičius S. 
Šeštokas A. 
Kazlauskas V. 
Mikšys K.

$148,00 
122,00 
114,00
95,50 
70,00 
65,50
60,25
34,00
31,00
27,50 
10,00, 

$777,75

Rinkliava bažnyčioje 67,54

Viso $145.682,18
Išlaidos: . -
Statyba ir inventorius (užsili* 

kusios statybos sąskaitos 
iš 1956 m. ir nauji įrengi
mai, kaip šaldytuvas, sce
nos apšvietimas, kėdes, in
dai, rūbinės reikmenys ir 
t.t.) $25.910,04

Grąžinta paskolų parapijie
čiams

Grąžinta paskolų bankams 
Kanadoje ir JAV

Bažnyčios reikmenys (bažny-

42.789,80

9.695,62

845,29

J. Tirkšlėvičius, Kronas -

Viso

Aukojo:, 
Po $25

Valevičius Real Estate Ltd.;
$15 Tri-Realty Ltd.;
Po $10 -— A. Pauliukas, P. Bosas, dr. 

L. Levinskas, J. Steiblyš, V. Antanaitis, 
V. Narkevičius;

Po $6 — J. Cummings, J. Kežinditis;
Po $5 — S. Juozapavičius, A. Jan

kūnas, A. Stasevičius, J. Skaistys, E. 
Lengnikos, J. Kšivickas, J. Kažemėkas, 
S. Bakšys, J. Svilas, V. Sešelgis, J. Astas,
J. Mikšys, kun. dr. J. Tadarauskas, V. 
Sakas, L. Gutauskas, P. Ščiuka, D. Sla
vinskas, N. Zabulionis, J. Giedraitis, L. 
Pliūra, K. Gudinskcs, V. Januška, V. 
Kazlauskas, Šernas, A .Pranskevičius, 
P. Sakalas, V. Navickas, A. Jazbutis, B. 
Grinius H. Kazlauskas, J. Valaitis;

Po $4 — V. Pilkauskas, J. Žudys, 
S. Dalius, J. Jokimavičiūtė;

Po $3 — D. Kochanka, V. Kažemė
kas, P. Lesevičius, J. Možulaitis, A. Lau- 
golys, J. Bulionis, E. Antanaitienė, J. 
Šarūnas, K. Čeliouskas, G. Skripkutė, V. 
Subatnikaitė, K. Kvedaras, Petraška, J. 
Mačiukas, G. Jasevičius, J. Jackūnas, 
Milaševičius, J. Stundžia, Povilauskas, 
Klevas, B. Aselskis;

Po $2.50 — J. Gimžauskas, J. Arš- 
tikaitis;

Po $2 — K. Lukoševičius, S .Senkus, 
P. Rimkūnas, A. Vainauskas, K. Stanai
tis, P. Kažemėkas, P. Bobinas, J. Kaže
mėkas, J. Petraitis, V. Soloviovas, J. Čer
niauskas, J. Markevičius, P. Barkauskas, 
V. Miškinis, J. Petkūnas, S. Burdinavi- 
čius, Z. Stonkus, V. Narkevičius, M. 
Jonikas, A. *Geležinis, S. Normantas, V. 
Perkouskos, K. Meškauskas, J. Deksnys,
K. Norkus, O. Vonžodas, A. Steigvilas, 
A. Tumaitis, J. Stonaitis, I. Navickas, 
A. Būga ii iškis, J. Paškevičius, J. Štaras, 
J. Kazickas, E. Boguslouskas, B. Liškaus- 
kas, P. Juškevičius, V. Babeckos, B. Juo
delė, A. Garkūnas, J. Trečiokas, D. Stu- 
kas, J. Inkratas, J. Mikutaitis, E. Siman- 
sonas, P. Breichmanas, J. Bajoriūnas, V. 
Svilas, P. Mackevičius, P. Gudinskas, V. 
Morkūnas, B. Daug i lis, B. Šturmaitis, 
A. Balsys, J. Budnikas, P. Vaitonis, A. 
Kaušpėdas, A. Skripkutė, P. Lapinskas, 
S. Gudinskas, K. Bungarda, B. Grajaus
kas, V. Strikas, J. Rimkus, J. Pipiras, J. 
^lančiūnos, J. Bajoraitis, Z. Gedminas, 
A. RepČys, J. Pleskūnas, V. Simanavi
čius, E. Galinis, Pleinys, Doveika, Ko
ma itis, E. Sudikas, S. Raupėnas, S. 
BaipŠys, J. Lisčius, J. Stankus, F. Kri- 
vinskos, S. Kačinskas, A. Kybartas, H. 
Rimkevičius, K. Žukauskas, J. Kažemė- 
kbs, D. Seniūnas, V. Levinskas, D. Pi- 
kienė, A. Žemaitis, V. Blauzdys, J. Plei
nys, Vitkevičius, V. Kvedaras, M. Laz
dutes, M. Biekša, J. Valevičius, J. Kone
va, A. šilgailis, S. Mureika, K. Mileris, 
P. Brasas, A. Jusys, Gugi s, B. ŠOpys, V. 
Kezys, J. Vitos, Baranauskas, A. Maksi
mavičius, K. Rulys, V. Linčiauskas, V. 
Loniauskas, Z. Pulianauskos, V. Gele
žinis, B. Orvydas, J. Josimienė, M. Trum 
pickos, Z. Bolskis, P. Armonas, S. Bi- 
kinos, A. Verbickas, M. Milkeraitis, A. 
Šeštokas, 1 Varnas, Šlepetys, Pajars
kas, A. Gureckos, R. Giedraitis, J. Povi- 
louskos, Šniuolis, E. Grinienė, J. Joku- 
bynas, A. Dalangauskos, Petkevičius, 
Veryga, Vembrė, Švaboitis, Leporskas, 
J. Karaliūnas, V. Petrušaitis, S. Matu
lionis, Ročys, A. Pilipavičius, P. La- 
tauskas.

Be tp, dar 4 asmenys aukojo po $1.50, 
vienas 1.25, 105 po $1 ir 3 po 50c. 
Dėl vietos stokos jų pavardžių nebe- 
spousdiname (Red.).

KLB ŠF Hamiltono Komitetas.

ir t.t.)
Naujųjų pastatų užlaikymas 

(mokesčiai, draudimas, šil
dymas, elektra ir t.t.)

Klebonijos išlaikymas (maiš
tas, remontai, šildymas, 
elektra ir t.t.)

Algos kunigams
Algos tarnautojams
Išmokėta % už paskolas
Kavinės ir parengimų išlaidos
Paštas, rašomoji medžiaga 

spaudiniai
Šalpos reikalams -
Įvairios kit. išlaidos (persiųs

tos vyskupijos rinkliavos, 
aukos rekolekcijų vedė
jams, parapijos biblioteka, 
JAV valiutos keitimas ir t.t,

2.745,63

5.221,14

6.441,74 
3.150,00 
9.204,09 

14.036,44 
; 17.197,04

1.981,49
1.215,65

4.371,16

Viso išmokėta per 1957 m. $143.959,84
Likutis 1958 metams
Parapijos skolos:
JAV bankams per T.

ciškonus ,
Ukrainiečių' bankui Toronte 34.000,000
Parapijiečiams 41.255,50
Nemokėtos stgtyb. sąskaitos 10.176,00

Viso skolų 1958. I. 1 d. $342.198,70
P.S.: 1957. I. 1 d. skdlu buvo — 

$367.696,12.

1.722,34

Pran-
256.767,20

Laimingomis apystovomis, 
prieš 40'metų, lietuvių šviesuo
menės atkurta valstybė įgalino 
daugiapusišką tautos prisikėli
mą. Pasak VLIKo proklamaci
jos: “Buvo nustatyta demokrati
nė santvarka. įvykdyta žemės 
reforma, pakelti krašto ūkis ir 
kultūra, užmegzti ryšiai su pa
sauliu”.

Gal dėlto JAV-bių preziden
tas F. D. Rooseveltas spyrės pa- 
“■jaltiečiams suteikti savivaldos. 
Drieš 15 metų (kovo 15), Roose
veltas ginčijosi su britų minis
trių A. Edenu. Tik ką iš Mask
vos šis sakė, jog Stalino sąlvga 
-.usiprasti su Vakarais yra “Pa
baltijo valstvbių pripažinimas 
Sovietijai”. Sherwood’o “Roose- 
zelt and Hopkins” dokumentuo- 
e patiriame, kad Stalino argu
mentais buvę: “TSRS saugu
mas” ir “pačiu pabaltiečių valia 
sijungti į TSRS...” Girdi, tup- 
net tebeignoravęs Sovietiją 
kaip JAV lygią galybę, Roose- 
velfas net siūlęs leisti pabaltie- 
čiams, “JAV ir Didž. Britanijai 
prižiūrint”, j laisvą pasisakymą, 
iš anksto prižadėdamas sovie
tams glaudžius pabaltiečių ūki
nius ir karinius santykius. Pre
zidentas galiausiai sutiko, tvirti
na Hopkins: .. aišku, jog Rau
donoji Armija atsiras Pabaltijy 
anksčiau nei bet kuri kita. Teks 
nusileisti,’ bet už šią nuolaidą 
turim iš Stalino išsiderėti kitas 
nuolaidas...”

Nereali JAV politika
Pabaltijo reikalą nustūmus 

anglo-saksu baimei, kad Stali
nas gali vėl “susitaikyti” su Hit
leriu. o vėliau Prezidentui stai
ga mirus, Roosevelto - Sųmner 
Wells suformuotieji “Pabaltijo 
nepripažinimo” principai tebe
galioja formaliai ir šiandien. 
Per ištisas dekadas neatsirado 
politikų, kurie būtų išdrįsę su
abejoti šios politikos tikslumu 
ir realumu, tiek Pabaltijo Jau
tų, tiek pačių JAV labui. Dar ne 
laikas aiškintis kam primestina 
atsakomybė už tūkstantines Lie
tuvos jaunimo aukas pokari
niam baisiam “civiliniam kare”, 
šimtų tūkstančių Sibiran išvež
tų vargą, ašaras ir prakaitą, kai 
narsi mažytė tauta — lyg Dovy
das, kovojo už laimingos praei
ties atstatymą su Galiotu — ru
sais - sovietais. Nebuvo kas-' pra
vestų Roosevelto suprastas di
plomatines derybas dėl Pabal
tijo — kas žino, gal šiandien 
Lietuva sveikesnė žvelgtų atei
tim Šiandien, veik netrukdomai 
sovietams komunistinant jų' 
kontrolėj esančias tautas, o JAV 
armijai “giriantis”, jog pusės 
metų bėgy i e komunistai viešpa
taus pasauly H&A tarpžemyni- 
nėmis rakietomis, Pabaltijo tau- ! 
tų “nepriklausomo” valstybin- į 
gurno atstatymo deryboms, at- į 
rodo, nėra net menkiausių gali-j 
mybių. Nežiūrint Free Europe 
lietuvių pastangų pabaltiečių, 
klausimas vis dažniau net išjun- ■ 
giamas iš “Rytų Europos” pro
blemos.

Tai kas, kad VLIK, ALT, LLK 
tebešūkauja: “Petys į petį už 
Leituvos Nepriklausomybę”, ar 
kad JAV Latvių draugijos pir
mininkas P. P. Liejins pareika
lavo J.F. Dulles pasiaiškinti, ko
dėl JAV diplomatas Maskvoj 
Mr. Mark lankęsis latvių “Ma- 
rupė” kolūky?

Atsakė Chruščiovas
Atsišaukė Nikita Chruščiov,

ALMAUS 
mūsų bendradarbio Niujorke

netiesioginiai, tipišku diploma
tiniu dviveidiškumu:

. Apie kg gi nori su mumis kal
bėtis p.p. Eisenhoweris su Dulles? At
rodo pirmuoju punktu jie siūlo derėtis 
iel "liaudies demokratijų" likvidacijos 
Jie norėtų socializmo statybų pakeist 
kapitalizmu. Jie net norėtų viešosio 
opinijos tyrimo būdu išsiklausinėti u' 
socializmų ar kapitalizmų pasisakyti 
gyventojai. . ." Bet juk pačios tautos 
ipsisorende. . . Jokia didžiųjų konfe
rencija nehusiseks jei nebus pripažintas 
dabartinis status quo. Iki socialistinė? 
valstybės ignoruojamos, jų suvereninės 
teisės pažeidžiamos, kišamasi j jų vi
daus reikalus, joks susitarimas nėre 
įmanomas . . (Harry Schartz, NYT — 
Chruščiovo kalba Minske).

"Ačiū Nikitai Chruščiovui už "tarpu- 
avio susipratimo" kainos paskelbimo... 

Jis išsidavė kaip brangi Chruščiovui de 
amo preke . . . Sovietų vyriausybė sako 
/isad gerbusi savo pažadus. Deja, kg 
kita rodo Stalino ir po-stalininė sovietų 
Rytų Europoj politikų. Netiesa, kad JA 
V-bės siekio kam primesti "kapitalizmų" 
□r kokig kitų sistemų. Viskas ko trojkš- 
ta JAV, tėra gerbimas tarptautinių su
tarčių, jų tarpe sutarties, kuria didžio
sios galybės sutarė įgalinti Rytų Euro- 
oosz tautų savivaldų . .."

Kas už gražbylystės?
Reikšmingai NYTimes nebe- 

priekaištavo sovietams Pabaltijo 
tautų tragedijos — pasiten
kino Berlyno, Lenkijos,' Vengri-

jos, Čekoslovakijos įvykiais. Tai 
primena oficialų “Amerikos 
Balsą”, kuris neseniai prijungė 
pabaltiečių programas prie “so
vietinių tautų”, ne “Rytų Euro
pos” grupės. Gal dėl šio užkuli
sinio “de facto” pripažinimo ir 
prof. Liejins laiškas taip ilgai 
užsigulėjo neatsakytas Vašing
tone? Neminimi pabaltiečiai nei 
tik ką pasirašytoj TSRS - JAV 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutarty. .“Tyla — gera byla”, — 
atrodo, sutarė Pabaltijo reikalu 
*usų - amerikiečių diplomatiniai 
biurokratai. Keisčiausia, kad ty
lai lyg pritaria “išlaisvinimo 
veiksniai”.

Iš tolimos perspektyvos aust- 
-alietis diplomatas Sir Percy 
pareiškė:

“... Suprantama kaip sunku 
yra religingai ir idealistinei ben- 
Iruomenei leistis į kompromisą 
su blogį, jos, supratimu, atsto
vaujančiu veiksniu. Nelaimei, 
mūsų pasaulyje viena katra pu
sė neišvengiamai turi leistis 
kompromisan... Kompromisas 
tai ne kapituliacija. Ar išdrįs 
leisti pąsaulio lietuvių kultūrinį 
bendradarbiavimą Maskva pa
rodys netolima ateitis. Apie tai 
nieko nesako Chruščiovo atsa
kymas Minske. __

Trans-Ocean
Bendrovės

380, COLLEGE STREET. Telef. WA. 3-3931
(tarp Bathurst ir Spadina)

ir

626, BLOOR STREET W. Telef. LE. 3-0913
(prie Euclid)

Paskelbė radijo aparatų, muzikos kabi
netų, patefonų ir kitų panašių prekių

didžiuli
ISPARDAVIMA

kuris tęsis ligi vasario 16 dienos.
Išpardavimo metu kainos žymiai

Štai pavyzdžiai:

MUZIKOS KABINETAS (radijo ir patefonas), ku
ns normaliai kainuoja 459 dolerius, dabar parduodamas už 259 
dolerius; reiškia su 200 dolerių HUOlaida!

MUZIKOS KABINETAS (radijo ir patefonas), ku
rio normali kaina yra 507 doleriai, dabar parduodamas už 399
dolerius, taigi nuolaida yra 108 doleriai!

RADIJO APARATAS 10 lempų vokiškos firmos Koer- 
ting, kurio normali kaina buvo 350 dolerių, dabar parduodamas 
už 249 dolęriuš. Nuolaida - 101 doleris!

Tėvas Augustinas Gemellii

Tėvas Augustinas Gemelli, 
OFM, katalikų universiteto Mi
lane, Italijoje, rektorius ir po
piežiškosios mokslų akademijos 
pirmininkas, šiais metais šven
čia 80 metų amžiaus ir 50 metų 
kunigystės sukaktis. Jo Švente
nybė Pijus XII pasveikino gar
bingąjį vienuolį prisimindamas 
jo mokslinius ir literatūrinius 
nuopelnus, vertingus Bažnyčiai.

T. Augustinas Gemelli gimė 
Milane 1878 m .sausio 18 d. Iš 
profesijos buvo gydytojas, bet 
po staigaus atsivertimo, 1904 m., 
istnio į Pranciškonų Ordiną.

Tėvas Gemelli yra pasaulinio 
masto psichologijos garsenybė. 
Jis lankė garsiausius tos rūšies 
universitetus, kaip Bonnos, 
Frankfurto, ‘ Miuncheno, Am
sterdamo. Kiolno, Paryžiaus. 
Louvaino ir Mannheimo. 1909 
m, redagavo neoscholastinės fi
losofijos žurnalą vesdamas dis
kusijas su senuoju pozityviz
mu. Profesoriavo Torino ir Mi
lano universitetuose. Pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo pa
kviestas į Tokio universitetą, 
Japonijoje, bet atsisakė ir stojo į 
kariuomenę, kur atliko gražią 
kuni«o ir gvdvtojo misiją.

1927 m. įsteigė Jėzaus Širdies 
universitetą. Milane, kuriam va
dovauja iki šiai dienai, ir kultū
ros žurnalą Vita e Pensiero — 
Gyvenimas ir Mintis.
mais. Tikėjome teisėjuose už
girsti vertingą natūralistų žodį, 
o radome beveik visus sumišu
sius”.

Iš to garbs teismo Tėvas Ge-

meili išėjo liūtu ir tokiu pasili- 
Mažai kam yra žinoma, kad 

Tėvas Gemelli prieš atsivertimą 
buvo kovojantis socialistas ir 
pozityvistas. Atsivertė — kaip 
jis pats yra pasakęs — ne mora
linės ir intelektualinės krizės 
vedamas, bet socialinės. Jis įsi
tikino, kad sekdamas Evangeli
ją galės padėti nuskriaustie
siems, vargšams, bedarbiams, 
žodžiu, kovojantiems su skurdu.

Tuo metu Italijoj triumfavo 
laicizmas, antiklerikalizmas.

Apie “Katalikų religijos sau- 
lėlaidą” buvo visai ramiai kal
bama parlamente, susirinki
muose ir net šeimose. Skambė
jo garsusis Victor Hugo posa
kis: “Knyga ir kultūra sunaikins 
Bažnyčią!”.

T. Gemelli buvo palaikytas 
bepročiu. Socialistų laikraštis 
parašė pirmame puslapyje: In-' 
telektualo savižudybė. Tai ne-; 
buvo savižudybė! Katalikiškoji' 
Tėvo Augustino kova iš kated
rų, sakyklų, žurnalų ir laikraš
čių, buvo priešams mirtinas 
smūgis. Jis tapo nepalaužiamu 
kovotoju už Tikėjimą, atremda
mas visus šmeižtus. Kartą buvo 
patrauktas į mokslininkų teis
mą ir kaltinamas *už Liurdo ste
buklų pripažinimą. Tame teis
me, anot liberalų laikraščio, T. 
Gemelli pasirodė kaip milžinas. 
“Tikėjome išgirsti Gemelli kaip 
teologą, o atsistojome prieš ra
mų, logišką ir nuoseklų dėstyto
ja, visada pasiremiantį faktais, 
datomis ir gvdytoių paliudy- 
ko visada. B. Mikalauskas.

Visi šie radijo ir patefonai yra Hi-Fi 
su FM bangomis!

Prašome neužmiršti, kad šios sumažintos kainos 
galioja tik ligi Didžiosios visų lietuvių šventės — 
Vasario 16 dienos!

Be to, Trans-Ocean Bendrovės krautuvė
se gauti nauji naujausių

patefono plokšteliu
transportai: simfonijos, operų ištraukos, baleto muzika ir šokiai, 
modernioji muzika, operečių, kaip Čigonų Baronas, Linksmoji 
našlė ir kitų, ištraukos

GAUTOS IŠTISOS OPEROS:
Mozarto “Requiem”, 
Rossini “Stabat Mater”, 
Haydno “Septyni Kristaus 

žodžiai”,
Bacho “Partitas”, 
ir t.t. ir Lt

CaValeria Rusticana, 
Madame Butterfly, 
La Boheme, 
Turandot.

Verdi “Requiem”,
PLOKŠTELIŲ KAINOS YRA VISAI NEDIDELĖS: 

99 centai, 1,29 dol, 1,98 dol ir 4.50 dol.

Prašome įsidėmėti:
Trans-Ocean Radio Company’s 

krautuvės yra:
380, College Street, telefonas WA. 3-3931

ir

626, Bloor Street West, telef. LE. 3-0911

Atlantis Bendrovės Direkcija
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STUDIJŲ DIENOS DETROITE Naujųjų Metų Išvakarėse
ma. Kosciuška pats save lietu*

Kanados lletovhf Studentų Centro Vaidybai pavedus veda redakcini* sambūris.
Adresas: "B. Vaikelis, ^3 Oakmount Road, Toronto, Ont. Telef.: RO. 6-2965

UTUANUS VAJUSprie abiejų bažnyčių, ir susirinkimuose, ir literatūros popietėje. Tačiau buvo duosnių ir kuklių, kurie kiekviena proga kad ir kelintą kartą įmesdavo dolerį į lėkštę. Gal būt kaikurių pavardžių nėra aukotojų sąraše, nėra paskelbta apyskaitoje, nes gal dėl rinkėjų nepastabumo bei pačių auktojų nenoro reklamuotis liko neužrašyti.Bendrai, nekartą maloniai nustebino savo didele auka tie, kurie negali pasididžiuoti paskutinių metų modelio mašina, namais kur nors High Parko rajone, nei nauja vila Wasagoje. Arba džiugu buvo skaityti nepažįstamos senuntės laišką su atsiųstu puse dolerio — galbūt, santaupos nuo transportacijos einant.pėsčia į bažnąčią: “Ir aš. vaikeliai, noriu prisidėti prie Lietuvos garsinimo”. .Tai paveikė daug giliau jauną studentą, nei nuobodaus oratoriaus žodžiai apie pareigas tėvvnei arba ilgas straipsnis verkšlenantis apie . Lietuvą. Nepaslaptis, kad didelės aukos yra džiaugsmas rinkėjams, be't kada kiekvienas lietuvis, užkalbintas studento dėl aukų Lituanus, duoda nors ir kelis centus, yra nė kiek nemažesnė moralinė parama tiek jaunajam rinkėjui tiek ir žurnalui.Clevelande vėl sudaryta Lituanus rėmimo komitetas 1958 m. Kanadoje kol kas palieka tie reikalai atviru klausimu. Jei kiekvienas tautietis Kanadoje paaukotų į metus tik po 25 centus, ir kiekviena lietutviška firma po $1, ypatingų vajų nereikėtų skelbti.Lituanus vajus baigėsi, bet aukos priimamos tuo pačiu adresu: 121 Beatrice St., Toomto, Ont. Be to, gauta paskutiniu metu keletas pažadų iš organizacijų bei firmų. Tikimasi, kad nesuspėję ar neturėję progų tautiečiai bei organizacijos prisidės, nors ir simboline auka prie žurnalo leidimo. -Tikimasi; kad lietuviškieji prekybininkai, va

Lituanus remti komitetas Kanadoje skelbia vajaus rezultatus. Tai gražus lietuviškosios visuomenės duosnumo ir jaunuomenei pritarimo liudijimas. Jei pradžioje studentija buvo skeptiška dėl vajaus, dabar matydama darbo rezultatus, jaučiasi visuomenės suprasti ir išklausyti.Pažvelgę į apyskaitą bei pavartę aukų lapus, matome, kad Toronto lietuviai duosniau$iai parėmė, kad daugiau stambių pavienių aukotojų, o pasigendama masinio parėmimo. Iš 60 pasiųstų laiškų Toronto ir Hamiltono organizacijoms atsiliepė 11, kad tik 6 firmos parėmė ir visos iš Toronto, kad 4 apylinkių bendruomenių valdybos ir Kanados Kr. Valdyba suspėjo prisidėti, prie vajaus sėkmingumo. Taip pat tik 13'ašmenų atsiuntė aukų iš 420 Toronte pasiųstų laiškų.Bet pažiūrėję į pačias vajaus bei jo pr a vedimo sąlygas būsime optimištiškesni. Lituanus buvo labai mažai arba visai nežinomas Kanados lietuviams. Vienas iš svarbesniųjų vajaus tikslų buvo supažindinti visuomenę su žurnalo paskirtimi ir tikslais. Dabartinėmis sąlygomis . daug yra renkama, kas ne vieną tautietį priverčia atydžiau pagalvoti prieš atsisveikinant su nelengvai uždirbtu doleriu. Ir reikia tikėtis, kad Lituanus propagavimas atsiekė saVo tikslą: tautiečiai turėjo progos sužinoti, kad Lituanus jau trys metai lanko svetimtaučių bibliotekas, profesorių, diplomatų bei žurnalistų kabinetus, kad yra ne vienos kurios srovės, bet visos lietuvių studentijos leidžiamas žur nalas, kad paskutiniu laiku jo tiražas padidėjo iki 5.000 egz. ir nepajėgia vien studentų jėgomis išsilaikyti. Toronte ir Montrea- lyje patys studentai propagavo ir rinko aukas. Kitose vietovėse daugiausia rinkim^prąyęęĮOt^į. denams nepažįstami Bet. veikėjai, kurių .adresus teko sume-Į dovaudamiesilūkiu —’ savi pasdžioti Įvairiais keliais. Galima Įsivaizduoti kaip gal pirmą kartą išvydę Lituanus (buvo pasiųsta susipažinimui) ir pirmą kartą išgirdę apie vedamą vajų, tie idealistai ėjo aiškinti kitiems Lituanus reikšmę ir prašyti aukų. O vis dėlto jie ir tolimiausiuose Kanados užkampiuose pajėgė rasti pritarėjų: tai paremiančių aukomis, tai prenumerata. Gal būt, ne vieną tautieti truputi pipiktino studentų krei- - pimasis nebe pirmą kartą, nes tie tautiečiai buvo sutikti ir

savus, parems savus. b. v.

Lietuvių Studentų S-gos JA V-bėse rengtos studijų dienos Detroite vasario 1-2 d.d. sutraukė apie 90-100 studentų. Bendrai atrodė, kad tai buvo lyg Detroito ir Toronto studentų susiartinimo dienos, nes iš kitų vietovių tebuvo vos po keletą atstovų. Be to, tai buvo pirmasis didesnis skaičiumi Kanados lietuvių studentų pasirodymas pas JAV kolegas. (Iš Toronto dalyvavo 23 asmenys).Studijų pagrindinę programos dali sudarė trys paskaitos: K. Keblio — Tautiškumo reikšmė mene, Alės Rūtos Nakaitės. — Lietuviškosios poezijos vieta pasaulinėje literatūroje ir dr. A .Damušio — Lietuvos universitetai. Po kiekvienos paskaitos buvo gana gyvai diskutuota.Studijų dienų nuotaiką pragiedrino bendri pusryčiai ir pietūs, kurių metu studentai turėjo progos artimiau susipažinti. šeštadienio vakare šokiai sugriovė valstybines sienas ir visi, dalyviai įsiliejo į vieną bendrą besilinksminančių būrį. Kanadiečiai ,tiesa, tikėjosi didesnio “amerikonų” skaičiaus, bet, kaip pradžią, abiejų kraštų liet, studentijos bendradarbiavimo platesniu mastu, reikia laikyti pasisekusia.
Paskaitininkų mintysK. Keblys, nagrinėdamas literatūros bei meno problemas, teigė, kad kiekvienas kūrėjas per tautą išeina Į kūrybinį pasaulį. Jo kūriniai subręsta daugiau ar mažiau tautinių aspektų prieglobstyje. -Kūrinio priskyrimas vienai ar kitai tautai bei kultūrai, esą priklauso nuo to, kuria kalba jis yra sukurtats. Tematika bei kūrėjo kilmė neturinti lemiančios reikšmės svarstant tautinį bei kultūrinį priklausomumą. Tačiau prelegentas, labai mažai palietė tautiškumą kaip tokį, kuris turi reikšmės mene.Alė Rūta Nakaitė pateikė visiškai priešingą vertinimo kriterijų. Jos nuomone, kūrėjo kilmė, jo tautybė ir kūrinio tematika yra svarbesni argumentai negu kalba, sprendžiant tautinį priklausomumą. Todėl poetų, kaip Oskaro ir Česlovo Milašių, Adomo Mickevičiaus, Jurgio Baltrušaičio poezija, nors sukurta ne lietuvių kalboje, priklausanti lietuvių literatūrai. Žinoma, minėtieji poetai yra žinomi: pasaulinėje literatūroje kaip kūrėjai, tik tektų padaryti išimtį J. Baltrušaičiui. Jis rašė daugumoje rusų kalba, bet nepajėgė

Akad. skautų žiemos stovyklaAkademikai skautaa-ės jau kuris laikas gana gyvai reiškiasi TOronte. Daromi mėnesiniai susirinkimai, skaitomos temos, diskutuojami įvairūs klausimai.Sausio 25-26 d.d. pp. Meilų ūky, netoli Collingwood, įvyko žiemos stovykla. Joje dalyvavo gražus būrys akademikų. Susilaukėme svečių iš Amerikos — A. Ščiukaitės, D. Dirvinskaitės,
Maker of

PIRKITE 
FORSYTH* 
jei norite 
geriausio 
stiliaus, 
kokybės ir
vertės gaminių. Madingi marškiniai, kak
laraiščiai, pižamos, kelnaitės, Sporto dra
bužiai ir papuošalai . . . Viskas raštikai 
garantuoto. Būsite pilnai patenkinti.

FORSYTH
Geriausių marškinių gamintojai Kanadoje. 
* Tariama Forsait.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Augšta prekių kokybė 

Greičiausias patarnavimas
Žemiausios kainos

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Ukrainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės medžiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikmenis bei darbo įrankius.
MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.Mūsų siuntiniai yra 22 sv. 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. Kadangi 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 

sv.) brutto — $15.25.

ORBIS

J. Liubinsko ir P. Abelkio.Kadangi vienas iš stovyklos tikslų buvo suteikti galimybių jumorams duoti tikrų narių įžodi, ASD ir korp! Vytis valdybos narių apsilankymas buvo ypatingai džiuginantis. Sesės ir broliai'turėjo galimybę pažinti savo valdybą ir arčiau susirišti su Amerikos brolių ir sesių veikla.Sesės prieš duodamos tikrosios narės pasižadėjimą turi būti vyresnės skautės, todėl nemažas būrys sesių viduryje nakties klampojo per gilų sniegą ieškodamos laužo. prie kurio bus duodamas Įžodis. Didelių eglių užuovėjoj, laužui linksmai liepsnojant keturios sesės pasižadėjo būti ištikimos iki mirties Dievo, Tėvynės ir Artimo idealams. Po Įžodžio sudainuota keletas dainų. Tikr. narės-io pasižadėjimas buvo labai Įspūdingas. Prie to daug prisidėjo mieli svečiai. Sesės ypatingai nustebo kai kiekviena buvo apdovanota rožėmis.Slidinėjimo sąlygos buvo geros ir todėl broliai ir sesės nesnaudė. Geri slidinėtojai pavažinėjo tuos, kurie slidžių neturėjo, pradžiokai daugiau naudojosi savomis priemonėmis, slidės kartais tik trugdė besi'maišyda- mos po kojomiSj kai reikėjo leistis nuo kalno. Vienas budis, padrąsintas pasisekimu, bandė iš karto pasidaryti profesionalu ir šokti nuo tramplyno, ir tik tada, kai jau nevaldė kojos, liūdnai žiūrėjo į mažiau drąsius pradžio- kus.Vakarais netrūko dainų ir. linksmumo. Taip kiekvienam ši stovykla paliko gražių įspūdžių, o tie, kurie davė įžodį ir tikrojo nario-ės pasižadėjimą, neužmirš ios visa gyvenimą. R.

iškopti į žymesniųjų rusų poetų ma. Kosciuška pats save lietu- 
eiles. Pristatyti kaip pągauHnio vhi vadina. Dostojevskio lietu- 
masto poetą - kūrėją, aš manau? višk ąkilmę iškėlė jo dukra. Tik 
yra ne visai tikslu. Lietuvių Ii- lietuvio vardu jie suprato ne tą, 
teratūroje J. Baltrušaitis yra ne
maža figūra (tie& kiek jis rašė 
lietuviškai), nors toli ne visos 
jo eilės yra augštos literatūrinės' 
vertės.

miai nušvietė nepriklausomos 
Lietuvos universitetus bei augs-, 
tąsias mokyklas. Jis iškėlė at
skirų fakultetų charakteringes- 
nius bruožus, studijavimo sąly
gas, studijų kryptis bei studenti
jos gyvenimą. Paskaita buvo 
viena iš vertingiausių informa
ciniu atžvilgiu, nes dabartinė 
mūsų studentija yra labai ma
žai -informuota šiuo klausimu.

Mintys paskaitas 
išklausiusPirmųjų dviejų paskaitininkų skirtumai lietuviškosios literatūros atžvilgiu, galbūt, ne vienam klausytojui sukėlė neaiškumų: ką turėtume priskirti lietuviškajai literatūrai ir ką atmesti. Tačiau ši problema nėra išsprendžiama taip ar ne sprendimais. Mūsų literatūros žinovai bei kritikai iki šiol nepajėgė surasti vieno visiems priimtino kriterijumo.Dar prieš nepriklausomojo’ gyveninio laikotarpį mūsų pirmieji tautos žadintojai bei kriti-.’ kai susidūrė su šia problema. Ieškant efektyvios atramos bei įtikinančių argumentų prieš savuosius jie buvo priversti imtis kraštutiniausių priemonių. Pav. norėdami įrodyti lietuvių kalbos tinkamumą bei svarbumą, teigė, kad net danguje tekalbama lietuviškai. Literatūrinėje srityje' A. Mickevičius irgi pasitarnavo kaip įrodymas, kad ir lietuvių tarpe yra didelių kūrėjų, kad lietuviai nėra menkesni už kitų tautybių žmones. Ir gana ilgoką nepriklausomo gyvenimo laikotarpį vyravo ši nuomonė, kuri priskyrė kūrybą lietuviškajai literatūrai, jei tik jos tematika ar kūrėjo kilmė ar bent kūryba buvo Įtakuota lietuviškosios kultūros.Išaugus naujai literatų bei kri tiku kartai ir nesant gyvybinio reikalo žadinti 'tautos sąmonę ginčijamo lietuviškumo bei kraštutinio tautiškumo priemonėmis, pažiūros lietuviškąją lite- tūrą ėmė keistis. Pamažu įsivyravo nuomonė, kad lietuviškajai literatūrai pirmoji„ sąlyga turi būti lietuvių kalba. Todėl P. Naujokaičio 1948 m. Tiubingene išleistame, gimnazijai pritaikytame lietuvių literatūros vadovėlyje neradame A. Mickevičiaus. Tačiau spaudoje bei įvairiomis progomis pasirodo anksčiau vyravusios nuomonės šalininkai su savo argumentais.'Paskutiniu metu suaktualėjus lietuvybės išlaikymo klausimui, ši problema įgauna aštresnę formą. Dalis besisielojančiųjų jaunimo ateitimi bando atrasti bręstančiam jaunuoliui kuo daugiau pasaulinio masto lietuvių autoritetų. Tokiu būdu matome pastangas sulietuvinti Kantą, Kosciušką ir net Dostojevskį. (Kanto bei Kosciuškos tautinės kilmės klasiniais jau seniai rašo-

Dar val&nda ir jau 1980-ieji 
mėtai. Sėdi Adomas su žmona, o 
televizijos ekrane mirga spalvo
ta istorinė filmą: pirmieji žemės 
satelitai leidžiasi ant Marso. Bet 
Adomas žiovauja, d žmona būkš- 
tauja:— Ir kas iš jų prasimanė žiemos šaltyje į mėnulį trenktis. Ar nebūtų galėję salę kur ant žemės gaut? Kas bebus iš tų mūsų vaikų?— Nesirūpink taip ,moč, jie ten kažkieno vasarnamį veltui gavo. Ar neatsimeni kaip mes. dar jauni būdami, į Wasagą važiavom Naujų Metų sutiktiMočia atsidūsta jaunas dienas prisiminusi ir susimąsto. Adomas užkuria pypkę; tabakas, prasiveržęs pro. penkis filtrus, tingiai kyla skaidriais debesė liais. Adomo mintys skrenda su jais kartu į tuos auksinius laikus, kada jis, jaunas inžinierius, tą lemtingą vakarą Wasagoje tapo Barboros mėlynų akių auka. Pamažu jo mintys verčiasi su dūmų debesėliais.— Atsimeni, kaip tada dar For-, Milašių kilmę. Tačiau tuo nenu-|du važiavom.— kas būt sapnavęs, kad mūs vaikai raketkariais PO planetas trankysis. Ach, koks tai buvo jausmas, kai iš mašinos išlipus, nosį pasveikino karšto vyno aroma, prasiskverbusi pro vasarnamio plyšius, o nuo muzikos akordų snaigės drebėjo. Tiesiog skaudu, kad niekur nieks daugiau rock’n’ roll nebešoka. O tą vakarą juk grindys linko, sienos virpėjo. Nebesupranta mūsų jaunieji geros muzikos.Meni, priartėjo ir Nauji Me-

ką mes suprantame. TŽ” Red.). 
Tokiu būdu dairiai priskiria Mi
lašius bei Mickevičių lietuviams. 
Dėl kriterijų įvairumo ir skir
tingų pasirenkamų aspektų iš
kėlimo neįmanoma prieiti bend
ros nuomonės. Tačiau, jei būtų 
sprendžiama meninių vertybių 
vertinimo pagrindu, rašytojo 
tautinis priklausomumas nebūtų 
taip aštriai ir intensyviai spren
džiamas. Tikri literatūros bei 
meno žinovai ir kritikai nesi
leidžia į nepabaigiamas disku-’ 
sijas kam kūrėjas priklauso. Pa
prastai jie trumpai konstatuoja 
rašytojo kilmę be jokių spėlio
jimų bei išvedžiojimų, o visą sa
vo energiją ir išmintį sukaupia 
to rašytojo kūrybos įvertinimui. 
Pav. vertinant rusų literatūroje/ 
nors tnažą vietą užimantį, kaip- 
kūrėją J. Baltrušaitį, visuomet 
paminima, kad jis buvo lietuvis 
arba lietuvių kilmės. Panašiai 
atrasime rimtose studijose apie-sprendžiama kūrėjo tautybė ar jo kūrybos priklausbmumas/ ŠiuOs klausimus paliekama spręsti kitų Gricių žinovaimš bei mėgėjams pasikivirčyti. Su kūrėjo kffine dažnai yra mažiau ar daugiau susijusi jo kūryba. Tokiu atveju kritikai, norėdami tinkamiau jo kūrybą panagrinėti, gilinasi į tai ir sprendžia, kiek '■ ir kokią įtakrų padarė viena bei kita kultūra. Tačiau tuo ir baigiasi kūrėjo kilminis bei tautinis nagrinėjimas.Meninės vertės taip pat neapsprendžia kalba, kuri yra tik viena iš priemonių kūrėjui išsakyti save. Kiekviena kalba civilizuotų ir 'kultūringų tautų yra tinkama literatūrinei kūrybai. Tačiau norint "išplaukti į pasaulinius vandenis”, neskaitlingos tautos kalba sukirta kūryba turi daug mažesnių progų. Išversti Į kitą kalbą, ypač poezija, nesužalojus kūrybinės . vertės, beveik neįmanoma. Todėl kurioje kalboje kūriniai yra sukurti, dažniausiai automatiškai tai tautai priskiriama. Tačiau tas priskyrimas išplaukia iš reikalingumo klasifikuoti, o ne iš meninių vertybių krittrijumo.Svarstant mūsų literatūros bei meno klausimus ar nevertėtų laikytis meninių vertybių kri terijumo. Šiaurų bei kraštutinių tautinių motyvų vedinį galime daug ką priskirti sau, bet kas tai mums pripažins? Kad ir ak- kakliausi mūsų tvirtinimai nepakeis vyraujančių meninių kriterijų, o kai ką iš mūsų, nekalbant jau apie svetimuosius, gal būt, tie vienašališki bandymai nuteiks neigiamai. Galima drąsiai ir visur tvirtinti ir įrodinėti Milašiaus ir Mickevičiaus kilmę ir, jei randama, iškelti lietuviškosios kultūros žymes bei įtakas jų kūryboje, bet įrodinėjimai, kad jie buvo lietuviai ar būtų buvę, jei būtų turėję sąlygas, kad jų darbai priklauso lietuvių literatūrai, nieko bendro neturi su literatūra bei menu.

B. Audrys.

tai; gavom kepures ir švilpukus. Gerai, kad aplinkui miškai — man dar ir dabar kairiąją ausį spengia nuo tavo birbynės pūtimo. Visi nutarė, tris syk laikrodžius patikrinę, kad vidurnaktis— o tada himnas, ir šampanas, ir sveikinimai, ir linkėjimai, ir— karšti linkėjimai. O po to išgarmėjome klykdami į mišką sniegu muštis. Ir aš tave išprau- siau ir tu sakei manęs daugiau tebemylėsi.’ Šlapi grįžom ir gėrėm, ir šokom, ir dainavom, ir balionus sprogdinom. Ar negerai buvo šeimininkių sugalvota išvirti kopūstų su dešrelėm — lyg dar ir dabar prieš akis stovi tišrti jų garai. Po to ir vėl gėrėm, ir vėl šokom, ir vėl dainavom. bet balionai jau buvo visi susprogdinti. Kaikurie artsme- nai pradėjo snūduriuoti, dvi mašinos namon išvažiavo, o mudu išėjom per miegantį mišką prie ežero...Atsimeni, kaip sniego prislopinti medžiai sunkiai. alsavo, žvaigždės skendo ežero gelmėse, o ežeras tvylojo ryto gaisuos ir, ir... aš tave karštai pabučiavau ...— Kad tu niekus ir tauški, Adomai!Skaudi realybės gaida staiga nutraukė svajonių giją ir Adomo prisiminimai išsisklaidė su paskutiniu dūmų debesėliu. Iš pypkės išmušo pelenus, užgesino televiziją, Įjungė lovos šildytuvą ir nukiūtino virtuvėn paskandinti anos tolimos nakties prisiminimus. Romas Vaštokas.
Britu teisė pasaulyjeAną savaitę Didž. Britanijos Lord High Chancelor Viscount Kilmuir of Greich skaitė kelias paskaitas Toronto universitete temomis apie Commonlaw įtaką pasaulyje ir tarptautiniuose reikaluose ir valstybės vyrų užduotį ateities politikoje.Jo nuomone, Common Law ir jos principai esą padarę didelę įtaką tarptautiniame sugyvenime. Šitie Didžioje Britanijoje išvystyti teisiniai principai pilnumoje esą perimti Kanados, Australijos, N. Zelandijos; Izraelis, Indija, Airijos respublika ir JA V taip pat turį daugel Common-law nuostatų. Teisė, kaip globalinis institutas, turi didelės rišančios jėgos netik valstybės vidujiniuose bet ir tarptautiniuose reikaluose.Jo nuomone, atominės. ir hidrogeninės bombos padariusios globalinį karą beveik nebeįmanomą. Bet negalima neigti, kad

Lituanus žum. vajaus Kanadoje apyskaita

or-

Sk.

298 Bathurst St., Toronto 2B. Tel. EM. 4-2810. Atidaryta iki 8 v.v.
4414 So. Rockwell St., Chicago 32, Hl., USA. 
HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257.

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

Kainaraščiai ir informacija lietuvių kalba.

Viso pajamų turėta $ 1.220,49 iš ku
rių $50 prenumeratos mokesčio. Išlai
dos: susirašinėjimas, skelbimai ir pan. 
$49. Pasiusta Lituanus administracijai 
$972,16 — JAV $1.000. Kasoje lieko 
$204,33, taikomi Toronto bankelyje 
"Parama" ein. s-tos nr. 1041.

Pagal apytinkes gauta: Toronto $713, 
18, Montreal $132,33, .Hamilton $102, 
98, Sault Ste. Marie $37,50, Vancouver 
$31, Fort William $26, London, Wind
sor, Delhi ir Niagara Falls po $25, Wel
land $24,50, Ottawa $17, Rodney $15, 
50, Calgary $10, Lethbridge $4,50, Win 
nipeg $4, Oakville $2.

Į Toronte išsiuntinėtus 420 laiškų 
atsiliepė 13 asmenų, suaukoję $33.

Atskirose rinkliavose gauta: Toronte 
prie Prisikėlimo bažn. $108,38, prie šv. 
Jono Kr. božn.’ $38, prie Hamiltono AV 
banž. $60,98, prie Montrealio AV bažn. 
$23,58, Toronto skautų "Židinio" 
batėlėje $18,50 ir vajaus atidarymo 
oietėje Toronte $66.

Organizacijų ir firmų aukos:
Toronto: po $50 — Akademinio

Sgj. sk., Ateitininkų Krašto V-bo, KLB 
Kr. Valdyba; $30 — Doina Constr. Ltd.; 
$25 — B-nės apyl. v-ba; po $20 
Moterų d-jos šv. Jono por sk., 
Stone Co., J. Matulaitis Constr.; $15 — 
Lito Constr. Co., Ltd.; po $10 — Lietu
vių Namai, Tautinės s-gos Kūr. - 
Savanorių sk., SLA 236 kuopa, A. Ro-' 
pė Constr., skaučių "Šatrijos" tuntas; 
$5 — jūrų skaučių "Vandenių" laivas ir 
Tirrte Press.

Hamilton: $15 — Kot. Moterų d-jos 
sk.; po $10 — B-nės opyl. v-bo, banke
lis Talko.

Windsor: $10 — B-nės opyl. v-t>o.
Vancouver: $10 — B-nės opyl. v-bo..
Niagara Falls: $25 — V Kanados L. 

Dienos rengimo valdyba.
Stambesni aukotojai: (skliausteliuose 

vietovės, kiti iš Toronto): $15 — J. 
Strazdas; po $10 — A. Dousoitė, dr. 
M. Arštikoitytė, kun. P. AiuboTis, V.’ 
Meilus, J. Bersenos (London); po $5 — 
T. Valius, V. Liuimo, A. ir V. Užupiai, 
A. Drogašius, A. Smigelskis, B. Čepaitis, 
P. Bastys, V. Aperovičiūtė, E. čiuplins- 
kos, R. Kulienė, A. Banetis, V. Poš- 
kouskas, M. Petrulis, dr. Urbaitis, dr. K. 
Žymantienė, dr. J. Yčas, dr. A. Volodka, 
dr. A. Pocevičius, dr. J. Sungoita,. kons. 
V. Gylys, dr. J. Moliško (Mdntr.), P. Bo- 
leckis (Montr.), R. Galinis (Soutt 5te. Mo 
rie), J. Motijošoitis (SSM), V. Mockus (SS 
M), A. Lumčohis (SSNl), A. Koveckos 
(London); $4 — dr. E. Josevičiūtė

— Kot 
Modem

r (Fort William).

P a dėla
Lituanus Remti Komitetas dėkoja Pri

sikėlimo par. klebonui Tėvui P. Ba
riui, šv. Jono par. kleb. kun. P. Ažuba
liui, Hamiltono AV par. kleb. kun. dr. 
J. Tadarauskui, Montrealio AVpdr. kleb. 
dr. J. Kubiliui už leidimų prie jų bažny
čių pravesti rinkliavos; J. R. Simanavi
čiui leidusiam pasinaudoti jo radio va
landa; Tėviškės Žiburiams už koncerto 
skelbiitię; TŽ ir Nepriklausomai Lietu
vai už vajaus propagavimą; sol. V. Ve- 
rikaičiui ir jo ved. kvartetui, rašyt. B. 
Rukšoi, montrealiečiams aktoriams: ra
šyt. 'B. Pūkelevičiūtei Ir L. Barauskui už 
atliktą vajaus atidarymo popietės prog- 
rarrtą; Toronto Lietuviiį namams už su
teigtą salę. /

Taip pat talkWnkams: 5. Noreikai 
— Lethbridge, E. ‘Petrušaičiui — Hamil
ton, dr. E. Jasevičiūtei —Fort William, 
J. Demereckui — Winnipeg, Calgary 
Opyl. valdybai, K. Kudukiui ir P. Aglins
kui — London, A. Rudokui — Delhi, S. 
Paketurai — Rodney, A. Kauliui ir E. 
Gurfibel — Vancouver, M. Ramanaus
kui — Oakville, R. daliniui — Sault 
Sfe. Marie, B. Baloišiui, A. Jankauskui, 
P. Dumčiui ir P. Januškai — Windsor, 
E. Dainiui, N. Kličiūtei, V. Pauliui, Z. 
Lapinui, R. Siniūtei ir V. Vaičiūnaitei — 
Montreal, V. Kubilrūtei — Ottawa, N. 
Bersėnaitei — Welland, Toronto stu
dentams, ir visiems aukomis bei darbu 
prisidėjusiems prie sėkmingo Lituanus 
paramos vajaus Kanadoje.

Lituanus Remti Komitetas.

GARBINO, O DABAR 
KOLIOJAJAV rašytojas Howard Fast 1953 m. gavo Stalino taikos premiją ir Sovietų Sąjungoj buvo augštinamas kaip pasaulinė įžymybė, o jo raštai populiarinami. Dabar staiga prapliupo Maskvos “Literatumaja Gazeta” ilgiausiu straipsniu koliodama tą patį autorių už tai, kad jis nusisuko nuo komunizmo. Ji įrodinėja, kad H. Fast suplakė religiją su marksizmu ir savo viduje niekad nebuvęs komunistu, nors ir priklausęs kuri laiką JAV komunistų partijai. Jis esąs “kovojantis sionistas”, apgavikas, išdavikas, oportunistas, laukinis, dezertyras, bailys, nesąžiningas, nepadorus... H. Kast maždaug prieš metus nusisuko nuo komunizmo, ėmė rašyti prieš jį, bet Maskva tylėjo. Tik po jaunimo festivalio, kai daugelis ėmė teirautis ^pie ji. pasigirdo rūstūs Maskvos žodžiai. Esą, H. Fast buvęs nepatenkintas sovietų - izraelitų santykių pairimu Sue- zo karinių įvykių metu. Nurašydama , jį. Maskva kartu guodžiasi, kad komunistinis pasaulis išaugo “nuo jūrų iki jūrų apimdamas vieną bilijoną gy; ventojų, ir todėl vieno iškritimas esąs bereikšmis dalykas.

kai kuriuo metu valstybės vyrai mieliau paspaus migtuką negu atsitrauks iš kartą užimtos pozicijos. Demokratiškieji valstybės vyrai tai turi turėti omen- - nyje, turį aiškiai skelbti savo principus ir duoti agresoriui suprasti, kad jo elgimasis gali padaryti atomini karą neišvengiamu. Ateities valstybės vyras neturi užmiršti ir pasaulio interesų. . J. 'Užsienio politika negalinti būti daroma vakumę. Reikią su savo vienminčiais sudaryti sąjungas bendram, apsigynimui Jungt. Tautų čarterio 51 straipsnio rėmuose. Pastangos pasiekti nusiginklavimą neturi niekuomet sustoti. Valstybės vyras taip pat neturįs reikšti baimės, jeigu jis yra Įsitikinęs, kad jo valstybes interesas to reikalauja- ' rCommonwealth politikas taip pat turis pažinti kitų šitame susijungime esančių valstybių politinius, strateginius ir ekonominius reikalus ir asmenines problemas. Tam jis jas turėtų lankyti tiek kiek galima. Common- wealth’o mechanizmas, jo nuomone, yra didžiausia viltis šito sujaudinto pasaulio ateityje.Įdomu, kad lordas Kilmuir, anksčiau buvo žinomas kaip Sir David Maxwell Fife. Tuo vardu jis dalyvavo Nuernbergo karo kriminalistų byloje kaip vyriausio prokuroro pavaduotojas. A.
Pradžiugink savo

svečius

gaivinančiu 7 up

Gurrtbe! Bonna. — Čia su nepasitenkinimu pastebėta, kad Vatikano 1958 m. metrašty dabar Lenkijos valdomų, buvusių Vokietiūos sričių vyskupysčių vardai rašomi jau lenkiška forma, pav. Wroclaw, rte Breslau ir t.t.
Maskva. — Iš 30.000 čionykščių augštųjų mokyklų studentų kompartijai priklauso tik 296.

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

31A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104
» .n n?..........* ui i ii n, „ii>,ii i, i -i , ,ii

Vyrų Ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir Paltams. Augiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo- 
deiioi. Žemiausios kainas.

1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT.

Iš 30.000 čionykš-
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LTD.Mann & Marte
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 
{mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Dundas - Brock
$2.000 {mokėti, 6 kombarių atskiras 
mūrinis rupių plytų namas su 2 mo
demiškom virtuvėm, 2 garažais ir 
privačiu Įvažiavimu. Didelis sklypas 
kur galima statyti dar apie 8 maši
nas. Namas labai geram stovy. Pri
einama kaina.

Jone • Annette (Warren Park) 
$2.950 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, beveik naujas. Privatus Įva
žiavimas, moderni virtuvė, alyva šil
domas. Geri morgičiai.

Bloor - Ossington
<$3.500 įmokėti, 7 kambarių per du 
ougštus mūrinis namas, kvadratinis 
pianas, 2 mod. virtuvės, alyva apšil
domas. Arti susisiekimo.

Cloir - Vaughan Rd.
$4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, moderni 
virtuvė, alyva apšildomas. Visai arti 

Glatr.

į v Dovercourt - Hollam
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
ougštus mūrinis namas su dvigubu 
^garažu. 2 virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

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

College - Havelock 
$22.300 pilna kaine, 11 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 namas su garažu,
3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu alyva 
Šildomas, viena skola -balansui.

Case Loma
$10.000 Įmokėti, 15 kambarių atski
ras mūro 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 įmokėti, 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 

Darbo telef. LE.' 4-8481 

Namų tel. LE. 6-1410

Jone - Annette (Warren Pork) 
11.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, 2 metų senumo. Privatus Įva
žiavimas, moderni virtuvė. Geros išsi
mokėjimo sąlygos. Tuojau galima už
imti. Savininkas išsikėlė Į Hamiltoną.

f '

Dufferin - Glencoirn - Eglinton 
$3.500 įmokėti, pilna kaina $12.800 
5 kambarių bungallow, priedo 2 kam
barių butas rūsyje, privatus įvažiavi
mas, garažas. Svarūs dideli kamba
riai. Arti prie mokyklų ir susisiekimo. 
Savininkas labai nori parduoti, nes iš
važiuoja iš Toronto.

Bloor - Royol York Rd. 
$3.900 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš- 
tų, mūriais namas, privatus įvažiavi
mas, vandeniu alyva šildomas, naujai 
išdažytas, didelis kiemas 40 iš 170. 
Savininkas pirko. Tuojau galima už
imti. " *

Shaw - College
$4.000 įmokėti, 6 kombarių mūrinis 
namas, atskiras, vandeniu alyva šil
domas, 2 moderniškos virtuvės. Pilna 
kaina $15.900. Viena atvira skola 
10 metų.

Bloor - St. Clarens 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, Yi minutės nuo Bloor, 2 mo
derniškos virtuvės, 2 garažai. Labai 
gerai nuomoti. Atvira skola 10 metų. 
Pilna kaina tik $17.500.

Bloor - Clendenan 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas, atskiręs,* šoninis įvažiavimas, 
2 virtuvės, alyva šildomas. Pilna kai
no $16.900.

College - Havelock
Trijų butu — 14 kambarių 

$7-8.000 įmokėti, mūrinis namas, 3 
vonios, ’3 virtuvės, 3 atskiri butai 5, 
5 ir 4 kambarių. Vandeniu alyva šil
domas, 5 garažai. Nuoma $300 mė
nesiui.
žingsniai iki bažnyčios.

Eglinton - Caledonia 
Naujas, 14 kambarių 

$7.000 įmokėti, naujas tripleksas, 5, 
5 ir 4 butų su vonia ir moderniška 
virtuve. Privatus Įvažiavimas, vande
niu alyva šildomas. Nuoma $4,200 
metams. Pilna kaina $31.900.

St. Clair - Oakwood 
Pajamos $5.000 metams 

$8.000 įmokėti, 1 1 kambarių mūri
nis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, nau
jas plosteris.

T. STANULIS
1264 St. Clair Ave. W.

Darbo tel. LE. 1-5781

'Namu tel. RO. 2-5543 
skambinti po 10 vai. vak.

Pilna kaina $22.900. Keli

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

& if
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SLCKITAS
AUŠROS ŽINIOS

Aušros trimečio balius praėjo 
su dideliu pasisekimu. Nors tą 
dieną kolonijoje vyko' trys pa
rengimai, parapijos talpi audi
torija buvo pilnutėlė. Muz. Gai- 
levičiui, solistams: S. Mašalai- 
tei, V. Bigauskui, A. Simanavi
čiui ačiū už taip puikiai atliktą 
programą, ypač už duetus ir trio. 
Taip pat nuoširdus ačiū visiems 
talkininkams ir mieliesiems sve
čiams už moralinę ir materialinę 
paramą mūsų jaunimui. Iki se
kančio pasimatymo Atvelykio 
šeštadienį.

Jaunieji aušriečiai su nema
žesniu entuziazmu praleido pas
kutinį priešgavėninį sekmadie
nį. Ypatingas ačiū mergaičių va
dovei B. Sapijonienei ir josios 
pagelbininkėms už taip skanias 
vaišes.

Ontario lietuvių krepšinio ly
gos rungtynėse praėjusį sekma
dienį, aušrietės nugalėjo hamil- 
tonietes rezultatu 13:5. Tai re
kordinis taškų skaičius (—lygos 
rungtynėse vidurkis visą laiką 
buvo tarp 20 ir 40). Vyrų rung
tynėse Aušra B nugalėjo Kovą 
rezultatu 74:50.

CYO mergaičių lygoje Aušra 
S. suklupo pusfinaliuose ir Auš
ra J. be pralaimėjimo pasiekusi 
finalus čempijonių laurus atida
vė OLO Sorrows komandai (26: 
28, 40:31, 32:37).

Stalo teniso lygoje Aušra A 
nugalėjo Vieną rezultatu 12:9.

Tinklinio treniruotė šį sekma
dienį, po Vasario 16 minėjimo, 
apie 8 vai. vak.

Šį sekmadienį B-C pusfinaliai: 
Aušra - latviai ir Tridents - Mus
tangs.

VYČIO ŽINIOS
Pralaimėjusios autrąsias CYO 

lygos peržaidimų rungtynes mo
terų grupėj prieš St. Brigids BG 
46:42, vytietės užbaigė šias pir
menybes" pirmaujančių koman
dų eilėse. Žaidė: Rutkauskaitė 
1, O. Žėkaitė 9, Kriaučiūnaitė 
23(1), Vėlvyytė 5, Urbonaitė 4.

Šį šeštadienį 2 vai. St. Chris
topher salėje Vyčio Laumės ir 
Vaidilutės žaidžia Ontario lietu
vių krepšinio pirmenybių rung
tynes.

— Žinomas Vyčio sporto dar
buotojas, žuvininkas ir tinklinio 
strategas Juozas Balsys, kaipo 
dararo specialistas išvyko i toli
mąjį New Foundlandą. J. Balsio 
asmenyje Vytis nustojo^.ne tik 
aktyvaus nario, bet ir klubo ide
ologijos kūrėjo. Linkėdami Juo
zui sėkmės vis dar tikimės jį ka
da nors sugrišian į Torontą.

Nauja LSK Vytis valdyba
Praėjusį sekmadienį visuoti

niame LSK Vytis susirinkime 
TLN papildytas statutas ir iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 

.Pranas Gvildys, sporto vadovas 
Jonas Žukas, administratorius 
Jonas Budrys. Rev. kom. išimti
nai išrinkti šachmatininkai: A. 
Sirutis, R. Paškauskas,' J. Matu- 
zevičius.

Pagal naujuosius projektus 
valdybai teks sudaryti didžiulį 
administracinį vientą ir tokiu 
būdu, pasiskirsčius darbais, klu
bo veiklą nukreipti dar našesne 
vaga. Šioje linkmėję naujajai 
valdybai linkime geriausios 
sėkmės. • A. S.

Hamiltono LSK Kovas 9-nių 
metų gyvavimo sukaktį numato 
atšvęsti gegužės 24-25 d.d. dide
liu krepšinio, stalo teniso ir šach 
matų turnyru. Principinius su
tikimus dalyvauti davė Detroi
tas, Rochesteris ir Torontas. Ka
nados šachmatų meisteris P.Vai
tonis duos simultaną, šeštadie
nio vakare Royal Connaught 
Hotel bus surengtas didelis spor
tininkų balius su įdomia prog
rama.

Sporto darbuotojų ir klubų at
stovų suvažiavime Rochesteryje 
.vasario 1-2 d.d. Kovą atstovavo 
pirm .K. Stanaitis.

Į Clevelandą balandžio 12-13 
d.d.. vyks. ippterų krepšinio ir 
vyrų stalo * teniso komandos.

Džiaugiamės, kad Kovo klubo 
narys J. Giedraitis, žaisdamas 
Katedros gimnazijos vanden- 
sviedžio rinktinėje, yra geriau
siu žaidėju ir pelnė daugiausiai 
Įvarčių. J. Giedraitis, kaip buv. 
Kanados jaunių rekordinės esta
fetės narys, buvo apdovanotas 
Kanados Sporto Apygardos tau
re, kaip geriausias jaunis sporti
ninkas.

“Sporto Žinios”, tremties lie
tuvių sporto laikraštį, Hamilto-

K. Stanaitį ir K. Baroną. Metinė 
prenumerata tik $2. Tenelieka 
nė vieno sportininko be lietuviš
ko sporto laikraščio! K. B.

TILLSONBURG, Ont
Naujoj šv. Luko liuterionių 

bažnyčioje, prie 19 Hw., netoli 
policijos stoties, Tillsonburge, 
sekmadienį, vasario 16 d., 7 vai. 
vak. lietuvių pamaldos.. Šven
čiama Vasario 16 šventė.

Kun. L. Kostizenas.

WINNIPEG, Man.
Išrinkta nauja apyl. valdyba 

1958 m., kuri pareigomis pasi
skirstė šitaip: Pr, Matulionis 
pirm, ir kultūros reikalams, 
agr. Jonas Malinauskas vicepir- 
min ir šalpos Fondo atstovas, 
Mečislovas Šarauskas Tautos 
Fondo atstovas, J. Demereckas 
iždin. ir Kostas Strikaitis sekre
torius. Kandidatai: V. Kriščiū
nas ir Zavadskienė. Rev. komisi
ja: Ant. Kuncaitis, Mykolas Ja
nuška ir Everestas Federavičius.

ŽIŪRĖS RINKIMŲ 
KOMEDIJOS

Sovietai pasikvietė tris ame
rikiečius stebėti “demokratinių” 
rinkimų kovo mėn. 1956 m., kai 
vyko rinkimai JAV, buvo atvy
kę trys sovietiniai stebėtojai: L. 
M. Solojev, unijų centro tarybos 
vicepirmininkas, V. L. Kudrjat- 
sev, Izvestijos atstovas ir M. I. 
Rubinstein, ekonomistas, moks
lų akademijos narys. Jie viešė
jo JAV 3 savaites stebėdami 
rinkiminį vajų, kandidatų kal
bas ir t.t. laisvai važinėdami po 
visą kraštą. Trijų amerikiečių 
pavardės dar nepaskelbtos ir 
taip pat nežinia kokia laisve jie 
ten naudosis. Viena aišku, kad 
jie ten ras rinkimų komediją, 
surežisuotą N. Chruščiovo ir Co.

GYVYBĖS DRAUDIMAS
Dažnas žinome apie namų 

draudimus nuo gaisro ir kitų ne
laimių. Automobilistai susidu
riame su automobilių apdrauda 
ir suprantame, kodėl tokie drau
dimai reikalingi. Pakalbėkime šį 
kartą apie gyvybės draudimą.

Kiekvienas nešame didesnius 
ar mažesnius įsipareigojimus pa
dėti kitiėmSr^negyvename tik 
sau. Tėvai žmeĮ-k-ad jų pareiga 
uždirbti duoną visai šeimai, vi
sus aprengti, duoti pastogę. Vai
kai jaučia pareigą kuomet nors 
tėvams padėti. Tiems įsipareigo
jimams vykdyti reikalingas pini-

APIE
TĖVYNĖSTelef. LE. 2-4404527 Bloor St. W.

SPORTĄ
DUTZ

korespondentų.Rašo eilė The Globe and Mail prityrusių

sporto leidinių

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. Sąžiningais patarnavimas.

PRANAS BARAUSKAS 
Insurance Service
LE. 4-3608

83 Westmoreland Ave., Toronto

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ
~ KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

R.CUOLKAN
X. R E AL ESTATE Z

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

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

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

Jane • Annette
$3.000 įmokėti,, 6 kamb. mūrinis 
namas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
^privatus įvažiavimas, lengvos ir ilgos 
išsimokėjimo sąlygos.

Annette • High 1Park 
$3.700 įmokėti, 7 kamb. mūrinis 
namas, 2 virtuvės, alyva šildomos,

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

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

High Park - 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. atskros 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 2 
virtuvės, alyva šildomos, 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. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, garažas, 10 
metų skola.

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

TEL. DARBO LR 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

Patarnavimas
automobilių, namų, baldų, 
nelaimingų atsitikimų, vagysčių 
sveikatos, atsakomybės ir kt.

WARING

C. HARRY DUTZ, buvęs keleto vokiečių 
redaktorius, veda šeštadieninį skyrių "Žvilgsnis į Europą", 
kas savaitę pateikdamas daugelio Europos laikraščių san
traukų

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

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.
x ■ / O T ’

Dėl pristatymo į namus tik paskambinkite telefonu EM. 8-78SL«

B. SERGAUTIS, Realtor
817 BLOOR ST. W. 355 DANFORTH AVE.

Tel. LE. 4-2351 TeL HO. 1-7515
Didelis namų pasirinkimas su mažu įmokėjimu. Kreiptis į 

Danforth (office) įstaigą.
Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

gas. Niekas be pajamų negali gy
venti. Šeimos dydis ir gyvenimo 
lygis nustato pragyvenimo išlai
dų sumą. Viena šeima išsiverčia 
su $40 per savaitę (apytikriai 
$2.000 per metus), kitai šeimai 
yr areikalinga $60 savaitei (apy
tikriai $3.000 metams) . Tie pini
gai turi iš kur nors ateiti. Juos 
turi kas nors uždirbtt. Gyveni
mui normaliai einant, tie pinigai 
įplaukia iš sunkaus darbo sayai- 
tinio uždarbio. Tai yra mūsų 
daugumos pagrindinis pragyve
nimo šaltinis.

O kas atsitinka tuomet, kai 
ga negailestinga mirtis išsiveda 
tėvą? Šeima ne tik tėvo netenka, 
bet ir pragyvenimo šaltinio — 
savaitinio uždarbio. Ne vienam 
mėnesiui, ne vieniems metams, 
bet visam laikui. Jei vaikai ma
ži, nuolatinės pajamos reikalin
gos 10, 15 ar visą 20-tį metų. Reiš 
kia, reikalinga $2.000 arba $3.000 
pačiais pirmaisiais metais. Tiek 
pat antrais, trečiais metais ir t.t. 
Reikalinga $20.000 arba $30.000 
dešimtiems metų bėgyje, dvigu
bai tiek dvidešimties metų bėgy
je. O iš kur tie kapitalai ateis? 
Kas gi iš mūsų turi tiek sutau- 
pų? Šeimos gyvenimo lygis tu
rės kristi. Tačiau tam yra ribos. 
Ribas peržengus žiūrima skur
dui, alkiui ir ligom sį akis. Mo
tina eis dirbti? Gi kas daugiau 
jai lieka daryti? Ji dirbs už $20 į 
savaitę, samdys kaimynes vaikus 
prižiūrėti. Svetimi jos vaikus au
gins ... Arba ji nusižemins tiek, 
kad šauksis pagalbos. Dėl savo 
vaikų motina viską padaro.

Kad taip neatsitiktų, gyvybės 
raudimas yra visiems prieina
mas. Nebent jau sveikata praras
ta ir jau pavėluota apsidrausti. 
Šita apdrauda paima tą riziką, 
kurios individualiai patys nega
lime nešti. Netikrumą ar spėsi
me vaikus užauginti ir išmoks
linti, pakeičia į tikrumą, svajonę 
į realybę.

Ne tik per anksti žmogus gali 
mirti, gali ir senatvės sulaukti. 
Rankos, kuriomis šiandien duoną 
užsidirbame, atsitarnaus — pasi
darysime jokiam darbdaviui ne
bereikalingi. Tačiau pinigai to
liau gyventi bus taip pat reika
lingi. Tuomet senatvėje gyvybės 
radudimas yra pensija iki am
žiaus galo.

Per anksti mirsime, šeima tu
rės pragyvenimą, ilgiau gyvensi
me, patys sutaupomis naudosi
mės. Ko mes nespėjame arba ne
galime padaryti, padaro gyvybės 
draudimas. Tai draudimas, už 
kurį vaikai išleidžiami į univer
sitetus, už kurį senelė moteris, 
našlė, gyvena nepriklausomu 
gyvenimu, be. išmaldos, su savi
garba.

Kanados gyvybės draudimų 
bendrovės yra valdžios kontro
liuojamos,, “chartered”, kaip ir 
bankai. Investacijos yra.saugios. 
Kiekvienas kanadiškos kompani
jos atstovas, Life Underwriters 
sąjungos narys, yra patikimas ir 
geras patarėjas gyvybės draudi
mų reikaluose. p. b.

L Mawrodin
REAL ESTATE v

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
High Park Blvd.

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

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

College • Rushdme 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

Kavinė - "Snack Bar"
$3.300 pilna kaina, 22 vietų resto
ranas su visais įrengimais bei inven
toriumi, prie Yonge ont Queen gat
vės.

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

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

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
įvairūs dažai, sienoms' popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 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 rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. HI I I IS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. --- Telef.
Jums patarnaus

P. BUDREIKA F. JONYNAS

LE. 4-8459

. ........ ........ .. .. ...... .. A. BLIUDŽIUS 
Namu tel. WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 Namų tel. R0. 7-1948 

ir EM. 6-0091 V. MORRISir EM. 6-0091

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
-

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO TEL LE. 2-9547 
Čia galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius fautuvus.

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Saldy tojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS
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V. VA SI S
BEAL ESTATE

872 Bloor St. W.
Rtinnywiede - Annette $t„ 6 didelių 
kambarių* atskiras mūrinis namas, 
alyva šildomas, privatus įvažiavimas, 
$5.000 įmokėti.

St. Clair - Bathurst, mūrines 2-įų bu- 
po 4 kambarius namas, 2 moder

nuos virtuvės, vandeniu alyva šildo- 
mos, prašoma kaina $19.800. s.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
J. GUDAS V. VASILIAUSKAS9

KABLIUKAS

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

• Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
' PAIMAME IR PRISTATOME | NAMUS.

LJūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
: Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
> Sav. V. B LOCK IS

: (Atkelta iš 2 psl.)
ratą ėmiau švebeldžiuodamas 
aiškintis:
‘ — Pponnass, aššš, va, remon

tu,otus žandikaulius turiu... At
sikabino ... Ašš gerose kompa
nijose esu buvęs. Su dzekonais 
net teko baliavoti... Ant stalo 
galėjo iškristi... šventadieniš
ką nuotaiką ir apetitą velniop 
nunešti. Kišau galvą po stalu ... 
Tamstos žmonos kojos netyčia, 
prisiliečiau. Be jokių romantiš
kų užmačių ... Pastalė, suprask, 
pone, juk nę mėnesiena po žy
dinčia obelim .1.0 tamsta tuo
jau gvoltą keli ir nori mane čia 
pat išbraukti iš gyvųjų tarpo . 
Apšviestam ir mokytam žmogui 
taip netiktų daryti...

— Nu, jeigu jau šitaip, — iš 
karto suminkštėjo tasai nagas,
— tai didžiai persiprašau. Čia 
taip sakant, nesusipratimas...

— Je, — sakau, — tamstai tik
tai nesusipratimas, o mane prieš 
glauniausius parapijiečius ap- 

' kiaulinai!...
ri — Nu, — glosto man petį Izi
dorius, — visaip ant šio margo 
svieto pasitaiko. Nepyk, priete- 
IfaūTTTSuTvhrkyk 'tą' žandikarr- 
Ij.ir einame atgal. Pačios dar pa
galvos, kad mes čia, ko gero, už- 
sikapojome. Kaip veisliniai gai
džiai ...

Taip tą konfliktą be kraujo 
praliejimo ir likvidavome. Ta
čiau mano dūšioje susivėlė. Lyg 
kas pelenų sauią ant širdies bū
tų žerstelėięs. Žiūriu į Izidoriaus 
pačios mėlynas akis, baltus pe- 
ciųs, skęstančius šilke, o mar- 
katnastis. kaip rėmuo ar saky
tum švieži krienai griaužia’ pa
širdžius ir gana. ’ Orkestras en- 
gelškus valsus raito, o aš pradė
jau vis su čerkele tą markatnys- 
tę skaidrinti.
-. Kai jau reikėjo judintis na
mo, mano kojos pasidarė visai 
hepaklusnios. Barbora su savo 
draugėmis nutarė mane Įsodin
ti į taksį ir kaip poną parvežti 
namo. Tai, va, prie parapijos sa
lės durų atsirado tokia juoda 
mašina.

— Sėsk, — sako man Barbora.
— prie šoferio, o aš su Agute.

— Ne, — susisuko man širdy
je, — tu sėsk prie šoferio, o aš 
su Agute ...

—Sėsk! — griežtai ėmė spir
tis Barbora, — kur sakau!... 
Prisigėrė,' kaip maišas ir čia da
bar dar alasą kels!...
• —KM pasigėrė? Tu čia manęs 
-viduryje pagrindinės gatvės pi- 
Ijoku nevadink! Jei kokią čerkė-

KAI
PLANUOJATE 
IŠSIIMTI GYVYBES 
DRAUDIMĄ 
ARBA PENSIJOS 
PLANĄ, 
KREIPKITĖS Į 
VIENINTELĮ 
LIETUVĮ ATSTOVĄ '

Member of the Life Underwriters 
Association.

Telefonas LE. 1-4605
Geoffrey - R onę esva lies Avė., ‘8 kam
barių, per 3 augštus, kvadratėms plo
nas, vandeniu alyva apšildomas, gara
žas. Labai geros pirkinys, reikalingas 
didesnis įmokėjimas.
High Park rajone tyrime keletą naujų 
pastatų investavimui, kaip Trteleksų 
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir 
didesnių, įvairios kainos ir įmokėsimai.

lę ir išmečiau, tai ne tavo reika
las. Žiūrėk tiktai, kad pačią iš 
didelio blaivumo vėjas nenupūs
tų nuo kojų!...

Čia Barbora sugriebė mane už 
atlapų ir norėjo per gvoltą prie 
šoferio pasodinti.^ Bet kas tau 
pasiduos boboms! Susistumdėm. 
Staiga atsirado tvarkos daboto
jas. Toksai augštas verbliūgas, 
su raudonais dryžais ant abiejų 
šlaunų.

— Tamsta, — sako jis man 
lauždamas ranką, — netinkamai 
elgiesi su dama... -

Dėl tos jo pastabos kraujas 
man net kulnyse sukunkuliavo.

— Prašau nekaišioti nosies į 
■'rynai mano asmeninius reika- 
’uš! > ..

— Tamsta keli triukšmą vie
loje vietoje! — kimba tasai erkė.

— Patsai laidai savo valdišką 
gerklę, o mane kaltini! . .;

Nu, taip žodis po žodžio aš vi- 
;ai rimtai su tuo tvarkos dabo- 
ciu susiėmiau. Staiga jisai ma

ne sugriebė už abiejų rankų ir 
tempdamas į mašiną sako:

— Čia ne parlamentas, nėra 
ko ginčytis... Nuovadoje išsi- 
■niškinsime... - - —•

žodžiu, pripažino girtu...
Nakti teko praleisti po valdiš

ku stogu ir nelabai aiškioje drau 
gystėje. Miegą gerokai drums
tė tarakonai ir nesvietiškas vie
no piliečio knarkimas, panašus į 
iklimpusio traktoriaus vaitoji
mą. .■■■-

Kai mane rytą paleido, aš tik
tai eidamas namo pasigedau sa
vo dirbtinos žiaunos. Greičiausia 
ooliciiojeja buvau nemetęs. Na, 
tiek to ... Vistiek būtų jau rei
kėję šauktis daktaro pagelbos. 
Vėl bereikalingos išlaidos. O al- 
Tos pakėlimo jau du metai, kaip 
nesu gavęs...

St. Catharines, Ont.
Vasario 16 minėjimas Įvyksta 

vasario 15 d. 4 vai. n.p. slovakų 
'alėie. Page ir Welland gatvių 
kampas.

Paskaitą skaitys J. Matulio- 
nis. Kalbas pasakys parlamento 
narys J. Smith ir miesto bur
mistras J. Franklin. Sveikins 
tautybių atstovai.

Meninę dalį išpildys Hamilto
no lietuvių choras, vedamas 
kun. Jurkšo, tautinių šokių gru- 
nė. vadov. p. Breichmanienės ir 
“Aukuro"’ menininkai vadovau
jami p. Kudabienės.

Bendruomenės valdyba malo
niai prašo netik mūsų bendruo
menės visų narių, bet taip., pat 
visų Niagaros lietuvių atvykti į 
minėjimą ir savo dalyvavimu 
padaryti šį iubilieiinį Vasario 16 
minei ima tikra lietuvybės de
monstracija.

Minėjime dalyvaus taip pat ir 
kanadiečių spaudos atstovai. 
Prašome atvvkti bent šį sykį la
bai punktualiai. x

Per vietos radijo stotį minėji
mas ivvks vasario 16 d., sekma
dienį, 10.39 vai. vak.

■ Valdyba.

VEDYBOS
Jei norite velti* rąžykite /vokiečiu oi 
lenką k./t telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į

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

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentiną* 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST W 
Toronto. Ont 

TeL EM. 4-2715

Namų ilgesys
. Į valgyklą užeina žmogelis ir 
prašo atnešti keptuvėj apdegin
tų kiaušinių, truputį lašinių, bet 
su daug druskos ant viršaus.

Padavėja nustebo, bet įvykdė 
ir klausia:
— Gal daugiau ko reikia?
— Taip, jei galėtumėt čia tru

puti prisėsti ir mane pakolioti, 
kol pavalgysiu, būčiau labai dė
kingas. Mat, ilgesnį laiką esu ke
lionėj ir išsiilgau namų aplinkos.

Keistenybė
Moterų draugijos susirinkime 

pirmininkė rėžia kalbą. Žodžiai 
bvra kaip žirniai. Po valandėlės 
pirmininkė tiesia ranką į van
dens stiklą ir suvilgo liežuvį. 
Viena narė, kuri į viską žiūri iš 
blogosios pusės, šnabžda kitai į 
ausį:

-— Pirma kartą matau, kad 
vėlinis malūnas vandeniu varo
mas! ...

Cirke
— Pagarbi publika, — prabyla 

akrobatas, — šį mirties šokio nu
merį atliksiu anoj pusei uždan
galo, kad jūs nematvtumėte, nes 
nenoriu nei vieno išgąsdinti.

Kaimynai
Turintį neblogą balsą svečią 

paprašo užtraukti kokią operos 
ariią. Tasai teisinasi, kad jau 
vėlu, kad kaimynai nubusią. -

— Mažmožis. — ramina šei
mininkė. — Kaimynai reikalą 
sunranta. Jie irgi turi šunį, kuris 
dažnai naktimis loja ir nelei
džia mums ilsėtis.

Paieškojimai
Kriščiūnas Vytas, sūnus Juo

zo. anksčiau gyvenęs 1043 Do- 
vercourt Rd., Toronto, On t., pra
šomas ątsilienti dėl smulkesnių 
informacijų šiuo adresu: E. .Meš
kauskas, P.O. Box 838, Malar- 
tic, Que., Canada.

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO JSTAiGĄ 

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir 1.1.

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Tel. JU. 4-3988

(iš Toronto Long distance — 25c)

Balsas iš Manitobos iygumy
Ūkininkų naujienos j sesutė iš Montrealo, labai įdomi 

Kaip ta žydo daina be galo — ' ir srraži moteris nnnia č.pkaitip- 
Vasara nuvėj, žiema atėj. Žie
ma tai ne paprasta. Turim gra
žią. Kanados istoriia neatmena 
tokios gražios ir šiltos žiemos; 
sniego tik šią savaitę šiek tiek, 
iškrito, bet nėra nė pėdos — su 
mašinom išvažiuojama visokiais 
keliais. Ūkininkam tai labai 
svarbu.

Bet aš čia norėjau kalbėti 
apie vasarą. Vasara irgi buvo 
ne blogiausią. Javai pusėtinai 
užaugo, bet tik viena blogybė, 
kad tu javų nėra kur padėti. 
Daugelio supilti krūvose ant 
lauku ir taip žiemoja. .Gerai 
kad čia nėra alkanų, o galėtų 

: pasinaudoti. (Aš manau, kad 
bolševikų rojuje taip nestovėtų) 
Kitų, o ir mūs pačių, jau dve- 
ii metai stovi. Sako, nėr rinkos 
kviečiam. Valdžia ragina ūki
ninkus mažiau sėti kviečių, o 
daugiau pašarinių bei daugiau 
gyvulių laikyti ir penėti. Bet su 
gyvuliais ne taip jau lengva pa- 
darvti, kaip pasakyti.

Čia mūs tų ūkininkų nedaug. 
Būtų galima ant pirštų suskai
tyti (kitokių ir nėr). Bet ir per
eitą vasarą buvo labai įspūdin
ga tuom, kad turėjom labai 
daug svečių iš daug kraštų. O 
svarbiausias svečias tai buvo 
Vyskupas Brizgys, Tėvas Vaš
kas, Kun. Kulbis ir mūs, t. y. 
Winnipego klebonas. Tai ta gar
bė teko mums, tai yra Liaukevi- 
čiams.

Kai susilaukėm, galvoju, kuo 
labar pavaišvti tokius augštus 
ir retus svečius. Mano nustebi
mui beveik užteko tik grybų, 
kurių pereitą vasarą apsčiai pri
augo mūsų pačių miške. Buvo 
;magu valandėlę praleisti tokių 
darbingų žmonių tarne. Vysku
pas dar ir filmą padarė mūsų 
kieme su visais kalakutais, šu
neliais ir mumis pačiais. Tik la
bai gaila, kaži ar teks pamatyti.

Buvo atvažiavus p. Žemaičio

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. ČIŽIKAS-
18 SKYLARK RD., Toronto. Tel. RO. 6-4063

televizijos ir radio aparatus 
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

. Nepadorumas
Skolų išeiškojimo agentūra 

vienam skolininkui parašė šitokį 
laišką:

“Malonus Pone.... ką gi pa
sakytų tamstos kaimynai, jei 
mes atvykę atimtume tamstos 
automobilių..

Po kelių dienų agentūra gavo 
ši toki atsakymą:

“Malonūs Ponai, tamstų laišką 
aš perskaičiau savo kaimynams 
ir visi jie vienbalsiai nuspren
dė, kad toks tamstų žygis būtu 
labai nepadorus, stačiai didžiau
sia kiaulystė...”

Dabartinės operacijos
Kaip žinia, dabar gydytojai po 

operacijos ligonims neilgai lau
kus liepia pradėti vaikščioti. Li
goniui, kuriam turi būti daroma 
aklosios žarnos operacija, chi
rurgas sako:

— O, tamsta labai greit atsi
stosite ant kojų. Po kelių valan
dų po operacijos jau galėsite nu
leisti kojas iš lovos, po poros va
landų galėsite atsikelti ir dar tos 
oačios dienos vakare jau vaikš
čiosite po kambarį. Visą laiką 
gulėti negalima..

— Leiskite paklausti, pone 
daktare, — įsiterpė pacientas, 
— o per pačią operaciją ar leisi
te pagulėti?...

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai. — 
Maistas —■ Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $ 11.95 

22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W., Toronto 
Tel. EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt.

ir graži moteris, ponia Čekaitie- 
nė.

Pas ponus Giedraičius iš Niu
jorko steito viešėję"'Giedraičio 
sesutė su dukra. Labai įdomios 
moterys. Įdomu, kad jau ne jau
no amžiaus atskrido oro laivu ir 
labai patenkintos ^kelione. O 
dukrelė čia gimus — reikia ati
duoti kreditą — kalbėdama lie
tuviškai. nemaišo angliškai, kaip 
ne retai mes padarom. Pas p.p. 
Vaškius p. Vaškienės tėvai iš 
Čikagos buvo, bet man neteko 
garbės susitikti. Taip pat pas p. Į 
Žemaičius buvo atvažiavus po- j 
nia Bugailiškienė su sūnum iš 
Hapi Town, Ont. Ponai Žemai
čiai turi gražią dukrelę, o ponai 
Bugailiškiai puikų sūnų. Atro
do, kad pavasariui išaušus — jei 
tik lauks pavasario — bus kas 
naujo. O mes visi jau laukiam.

Buvo ir liūdnų naujienų, ir di
delės širdgėlos visai mūs kolo
nijai. Mirė jauna moteris pa
likdama dvi mažas dukreles ir 
vyrą. Tikrai nelaiminga šeima. 
Dabar vyrui turi būti padarvta 
sunki . vidurių operacija. Mes 
visi linkim ištvermės ir greitai 
pasveikti, Zigmai!

Mūsų kolonija biski padidėjo. 
Atvažiavo dvi vdkietukės. Nors 
biškį turi lietuviško kraujo, nes 
tėvas biiyo lietuvis, bet nei žo
džio- nekalbėjo lietuviškai; o 
dabar išmoko gražiai lietuviškai. 
Ir viena ir kita susirado lietu
vius vvrus. Vienos bus vestuvės 
po Velykų, kur tikimės visi 
gausim patrepsėti.

Turim kuom ir pasididžiuoti. 
Mūsų miestely eina į mokyklą 
tik p. Olytų ir p. Satkūnų vai
kai. Ir abieju pirmutiniai mo
kykloj. Ponų Olytų dukrelė bu
vo mokyklos paskirta į jaunuo
liu konferencija Winnipege.

Tai bus ir visos mūsų krašto 
naujienos.

Julė Liaukevičienė
MacGregor, Man;

1

GYDYTOJA ir CHIRURGt 
Moterų ir vaikų ltgo«, gimdymo 

41 HEWITT AVLlb/ėria Ro«ce*vol- 

le - Da.de* St./. Tei. LE. 5-1961. 
Kabineto telefone* LE. 5-1551 

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod.t treCiod. 2-4 vol. p.p., ont- 
rod., kėtvirtod., penktod. 6-8 v. v., 
šeitod. 10-11 vai.

Dr. J. URBAITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
1388 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622

Dr, ¥. Sadauskienė
. Dantij gydytoja
129 GRENADIER RD. 

(2-ras namas nuo Roncesval- 
les), Toronto.

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

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas i

Dr. M. Kosowski
Moterų ligos, 

gimdyvių pagalba, 
nevaisingumo gydymas.

611 Bloor St. W. 
Palmerston gt. kampas.

280 Roncesvalles Ave., 
Telef. LE 4-4778 

RENTGENAS 
Priėmimo valandos:

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

ir

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

TORONTO

WA. 3-2003

Lietuvio advokato 
įstaiga *•

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 voL vok. (pagal susitarimų).

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
PANTU GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal'susitarimų

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W. 
. . ' į

Room 107

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodie-
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

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

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

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

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėme*. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
9. KARALIŪNAS

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

TELEVIZIJOS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie DuHerin/

Visu rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic. - Hyd
ro mat.ic transmisijos.

Sav. ANTANĄ^ PAŠKEVIČIUS 

Telefonas UL 5-9130

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANLEY SHOE STORE .
Augščiousios rūšies moterų, vo>kų ir: 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus

1438 Dundas St W. Toronto

Garantuoti siunti-
■ l UI gi ■■■■ . . ..............................................................  I

niai į Sovietai Rusiją 

ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį ar pra*/kite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

Elektros 
mechanika?

Taiso u visų rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

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

vok., kitomis dienomis betkoda.
V. NORUS

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W.r TORONTO 

Telefoną* EM. 8-9527.

Vienintelė firma* siunčianti liuRtintai 
B Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

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

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

VEIKIA 24 VALANDAS.

42 Evelyn Ave. RO. 9-4612 Mr. Al Duda

D r. E. Zu brienė
Dantų gydytoja •

< t K ______

157FBLOOR ST. WEST
• (prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

įĮHĮ, l|ll .JI .!■■■■.! ............ .  .......... . III. . 1 ..I

Dr. A. JOSiUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVE.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

Dr. L. SIMON
Odos ir vengras ligų specialistas. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 4.
288 ST. CLAIR AVĖ. W., 

/prie Spa dina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tel. WA.1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ii CHIRURGE

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rysholme)

Priėmimo volondos:
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 defek- 
tftiria akių nervus, kurie daž 

noi sukelia g.-»!vos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKQWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9561. BE. 3-0978

A. LIŪD2IUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto 
Telef. LE. 6-5613

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

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis

Npvyktr galimo foivu "Batory" kas ' 
irbėnėšk !

. vietas j>^įiė»siėi ir

riSbn sBHkBi i 
p|f. TRAVEL

. TH, 3-Sr’S ;J

T“ 
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
■ -rLietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties keturias
dešimtmetis parap. bažnyčioje 
paminimas ypatingu iškilmingu- 
muf sekmadieni H ViiL“ pamal
dose gieda Toronto choras “Var
pas”, dir. muz. S. GaileviČiaus; 
pamaldose dalyvauja kūr. sava
norių, par. kat. moterų ir šaulių 
vėliavos. Prie paminklo žuvu- 
siems trumpas susikaupimas ir 
Lietuvos himnas.

— Vasario šešioliktosios išva
karėse, šeštadienį, 5 vai. p.p. šy. 
Pranciškaus bažnyčioje ’ įvyksta 
religinis susikaupimas, kuriame 
dalyvauja J.Em. Toronto Kardi
nolas; susikaupimo metu gieda 
choras Varpas.

Praėjusį savaitgalį paskirų 
sekcijų par. komiteto posėdyje 
nutarta: įgyti salėje naujus sta
liukus, pertvarkyti sceną, pa
grindinai atnaujinti grindis, pa
puošti langus užuolaidomis, o 
sekmadienių popiečiais gavėnios 
metu ruošti kultūrinius parengi
mus.

— Pajamų mokesčių pareiš
kimams kolonijos geradariams, 
1957 m. laikotarpyje medžiagi
niai parėmusiems parapiją, par. 
klebonijoje išduodami kvitai.

— Vįsą gavėnią sekmadienių 
vakarais bažnyčioje bus laiko
ma graudžių verksmų pamaldos 
su pamokslu ir palaiminimu 
Švenčiausiuoju.

— Kiekvieną savaitės antradie 
nį ir ketvirtadienį vakarais par. 
salėje jaunimas treniruojasi sta
lo tenise. Šias jaunimo sporto 
valandas globoja ir prižiūri ko
miteto narys inž. Pr. Gvildys.

— Įspūdingas Užgavėnių pa
rengimas įvyks antradienio va
kare, vasario 18 d. Parengimą 
Įrengia par. komitetas ir par. LK 
Moterų d-jos skyrius.

— Patyrusiam metalo švei- 
. cuotojui yra geras darbas. Tei

rautis klebonijoje.
— Iš par. bažnyčios palaidota 

a.a. Kazimiera Giniotienė To
ronto Vilties kalno kapinėse.

— Sutuokta: Vytautas Paško- 
vięius ir Vida Aperavičiūtė.

— Pakrikštyta: Silvija Elena 
' Zenkevičiūtė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16-tai gražiau pa

minėti parapijiečiai šventės iš- 
vakarėje, šeštadienį, vasario 15 
d., 5 vai. p.p. kviečiami dalyvau
ti šv. Pranciškaus bažnyčioje 
(Grace St.) rengiamose'‘pamal
dose. Muzikinę dalį atliks cho
ras “Varpas”.

Vasario 16-tą, 11 vai. mūsų 
bažnyčioje iškilmingos šv. Mi
šios su dienai pritaikytu pa
mokslu. Giedos solistai ir parap. 
choras.

— Naujai išrinktas parapijos 
komitetas pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirm. —- F. Senkus, vice- 
pirm/— Juozas Šarūnas, sekr.— 
V. Lesniauskas, bažn. rinkliavų 
vedėjas — M. Bušinskas, kavi
nės vedėjas — J. Baltrušaitis, 
rūbinės vedėjas — S. Prancke- 
vičius. Atskirų sekcijų vadovai 
buria apie save savanorius pa- 
gelbininkus. Parapijiečiai, kurie 
galėtų ir norėtų savo darbu pa
rapijai pagelbėti, prašomi susi
rišti su tos sekcijos vedėju, ku
rioje iie galėtų dirbti.

— Greitu laiku prasidėsian
čiam House of Providence vajui 
vadovauti pakviesti: pirm. — F. 
Senkus ir vicepirm. — S. Čepas.

— Rekolekcijom i JAV išvykę 
T. Vytautas ir T. Steponas grįžo 
atgal. Šį trečiadienį T. Placidui 
keliom dienom išvykus meti
niams T. Pranciškonų vadovy
bės posėdžiams į Kennebunk- 
portą. Maine, administratoriaus 
pareigas eina T. Vytautas.

— Kitą savaitę bus baigiami 
lankyti parapijiečiai gyveną .to
se gatvėse, kurios buvo paskelb
tos praėjusią savaitę.

— Ši ketvirtadienį, vasario 13 
d.. 8.30 vai vak. Rusų Dramos 
Mėgėjų Draugija mūsų salėje 
stato veikalą rusų kalboje. Tą 
vakarą virimo-kepimo kursų ne
bus. Ši" šeštadieni, vasario 15 d., 
7.30 vai. vak. bus paskutinis 
priešgavėninis pasilinksmini
mas, kurį ruošia mūsų parapijos 
Kat. Moterų Draugija.

— Pakrikštyti: Edmundas Be
nius Gataveckas ir Antanas Al
girdas Abramavičius.

VASARIO 16 D. 46 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

pradėtas radio programa trans
liuota per visą Kanadą praeitą 
Penktadienį, vasario 7 d. 9 vai. 

vakaro. Programoj^ "buvo prisi
minta vasario 16 d. šventė. Sol. 
Stp. Mašalaitė, programos cho
ras ir orkestras išpildė ištisai vi
są programą lietuviškai.

Sekmadienį International In
stitute atidaryta meno paroda 
tęsis dar visą šią savaitę.

Šį trečiadienį, vasario 12 d.. 8 
vai. vak., ten pat įvyksta rašy
tojos St. Prapuolenytės paskai
ta anglų kalba: “Lietuvos istori
nis žvilgsnis ir lietuviška kultū
ra”. Po paskaitos lietuviškas fil
mas “Lietuviai Kanadoje”.

Penktadienį, vasario 14 d. 8 v. 
v., International Institute įvyks 
liet, tautinių šokių pademonstra
vimas ir jų pagrindų paaiškini
mas svečiams. Atlieka Toronto 
tautinių šokių grupė “Gintaras”, 
vadov. p. Torūtos.

Tą pačią dieną 7 vai. v. King 
Edward hotelyje (37 King St. 
East) spaudos konferencija, ku
rioje dalyvauja Toronto dienraš
čių, radio, -televizijos ir valdžios 
atstovai. Po konferencijos cock
tail party, kurioje kiekvienas 
dalyvaujantis asmeniškai apsi
moka $5. (Registruotis apyl. val
dyboj tel. LE. 4-1274).

Šeštadienį, vasario 15 d., 12 v. 
dieną, “Tėvynės Prisiminimų” 
speciali programa lietuviams iš 
stoties CKFH banga 1400. Kal
bėtojai J. Tysliava ir prel. J. 
Balkūnas.

5 vai. -p.p. St. Francis bažny
čioje (Grace gatvėje) Vasario 16 
susikaupimas. Dalyvauja J. Em. 
kardinolas McGuigan. Gieda 
choras “Varpas”, dirig. St. Gai- 
Jevičius.

8 vai. vak. “Canadian All” iš 
stoties CFRB, banga 1010, spe
ciali radio programa kanadie
čiams anglų kalba. Stoties ko
mentatorius John Collingwood 
Read praves pasikalbėjimą su 
Liet. gen. konsulu min. V .Gyliu. 
Meninėj programos daly dai
nuos choras “Varpas”, solistai: 
V. Verikaitis, V. Žemelytė ir St. 
Mašalaitė išpildydami St. Šim
kaus kantatą “Atsisveikinimas 
su Tėvyne” ir solo dainas.

Sekmadienį, vasario 16 d. 11 
vai. ryto iškilmingos pamaldos 
visose liet, bažnyčiose.

4 vai. p.p. didžiojoje Odeon 
teatro salėje (Yonge ir Carlton) 
iškilmingas minėjimo aktas.

Minėjime kalbės Kanados už
sienio r. min. Hon. Sidney 
Smith. Be to, dalyvaus fed. if 
prov. parlamentų atstovai, mies
to burmistras, spaudos, radio, 
televizijos, įvairių tautybių at
stovai.

Pagrindinis kalbėtojas lietu
viams J. Tysliava, “Vienybės” 
redaktorius.

Meninę programą išpildys TL 
choras “Varpas”, dir. muz. St. 
GaileviČiaus ir solistai: St. Ma- 
šaląitė, V. Žemelytė, V. Verikai
tis palydint vargonais išpildys 
St. Šimkaus-kantatą “Atsisveiki
nimas su Tėvyne”. Tautinių šo
kių grupė “Gintaras”, vad. p. 
Torūtos, pasirodys su nauja 
programa; sol. V. Verikaitis su 
choru -išpildys keletą 
Rašyt. V. Tamulaičio 
be Tėvynės” išpildys Toronto, 
liet, jaunimas.

Minėjimo metu bus 
labai svarbios rezoliucijos.

Toronto Lietuviai,
Apylinkės valdyba rūpinasi 

minėjimą pravesti kuo iškilmin
giau, sklandžiau ir trumpiau, bet

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

ŠHlKOVV SEIMĄ
*

Sov. Sąjungoje)
i Ė yąl. 30 min. vak.

Bilietai gaunami Rusų Kultūros Draugijoje 72 įO Ssihgton Avė., tel. LE. 1-9575, ir prie įėjimo.
įlietų kaina $1.50 ir,$1.00.

—

Šį šeštadįenį, vasario 15 d., 7 vai. vak
VISUS KVIEČIAME Į

LINKSMĄ UŽGAVĖNIŲ BALIŲ
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

Vėdarai. Tradiciniai valgiai. Pilnas bufetas ir-visokios linksmybės
Visus kviečiame į tikrai smagų pasilinksminimą 

. : į j- — .
LK Mot. D-jos Prisikėlimo par. skyrius.

Tradicinė Užgavėnių Vakarienė
SI ŠEŠTADIENI, VASARIO 15-tą, 7 vaL vak.

Aušros Vartų parapijos salėje.
SKANI VAKARIENĖ, MUZIKA, DAINOS.

Bilietai $1.50. f
Kviečia visus lietuvius atsilankyti

L. K. Mot D-ja.

1 l-iBi. II ■III.——mm I I —

Toronto Liet. Mot Šalpos Grupė “Daina” 
kviečia visus šį šeštadienį; vasario 15 d,.

į šv. Jono Kr. paraphs saleje rengiamą

Gros geras orkestras. Veiks bufetas su 
įvairiais gėrimais. Pradžia 7.30 vai. vak. 
Įėjimas tik 1 doleris. Vakaro pelnas ski
riamas Vokietijoje likusių senelių bei 

ligonių šalpai.

Užgavėnių blynų 
vakarų

LNT 40 m. nepirklausomybės 
sukaktį mini vasario 15 d. TLiet. 
Namuose, 1129 Dundas St. W. 
Kalbės min. V. Gylys ir buv. 
Žemės ūkio Akademijos docen
tas J. Paršeliūnas. Po to meninė 
dalis ir nuotaikingas pobūvis.

Kviečiami ir svečiai gausiai 
atsilankyti. Pradžia 6.30 vai. 
punktualiai.

LNT Toronto komitetas.
Šaulių žiniai

Visi šauliai maloniai prašomi 
dalyvauti Vasario 16 minėjimo 
iškilmingose pamaldose vasario 
16 d., sekmadienį, 11 vai. šv. Jo- 
no parapijos bažnyčioje.

Rinktis prašoma sekmadienį 
10.30 vai. į šv. Jono Kr. parapi
jos salę, iš kur organizuotai su 
vėliava vyksime pamaldoms.

Klubo valdyba.'
Dailės parodoje 

pereitą sekmadienį atidarytoje 
International Institute patalpose 
415 Jarvis St. nepriklausomybės 
šventės minėjimo proga, su savo 
darbais dalyvauja šie Toronto 
dailininkai: J. Bakis, V. Brič- 
kus, K. Račkus, J. Dagys, A. Ke- 
palaitė ir T. Valius. Parodą su
organizavo dail. T. Valius. Tau
todailės skyriui vadovauja K. 
Abromaitis.

Parodos atidarymo proga apy
linkės valdyba buvo suorgani
zavusi arbatėlę ir koncertą, ku
rio programą išpildė sol. Maša
laitė, V. Bigauskas ir A. Sima
navičius. Akompanavo muz. St. 
Gailevičius.

Windsoro radijo stoties CBE 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tės paminėjimo programą per
transliuos Toronto CJBC radijo 
siųstuvas banga 860. Programa 
bus transliuojama iš Windsoro 
banga 1550 šį šeštadienį, vasario 
15 d., 3.30-4; vai. p.p.

i Pusvalandžio organizatoriai 
atsiminkime, kad 40 metų su- prašo parašyti stočiai padėkos 
kaktis privalo būti tinkama de- laiškučių. Jos adresas: CBE Ra- 
monstracija, taigi, 2.400 sėdimos ' ~ ‘
vietos privalo būti užpildytos. 
Atsiveskime ir vaikus.

Nenusigąskime, kad Lietuvos 
laisvės reikalams renkamos au
kos! Kas aukos — aukos iš šir
dies. Kas neišgali aukoti — te
nebūna tai priežastis neatėjimo 
į minėjimą. Kiekvienas lietuvis 
yra brangus.

Rinkimės punktualiai!
Apylinkės valdyba.

dalykų. 
“Vasaris

priimtos

dio station, Security Building, 
Windsor, Ont. * -
REIKALINGAS vyras krautuvės darbams 
turintis šaferio leidimą. Td. LE. 3-7200.

VYRAS IR ŽMONA, tik nesenai atvykę 
iš V. Vokietijos, turį geras rekomenda
cijas, ieško betkokio darbo mieste ar že
mės ūkyje. Šeimos daugiau neturi. Ra
šyti: Petras ir Elzbieta Pliskevičius, 334 

I Emerald Street N., Hamilton, Ont., te- 
lef. JA. 7-7375.

Išganyto io lint, bažnyčioj.
1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, vasario 16 d. 1.30 vai. p. 
p., lietuvių pamaldos Lietuvos 
Nepriklausomybės šventei pa
minėti. Pamokslo tema: Bažny
čios bendruomenė,

Kun. dr. M. Kavolis.

PARDUODAMA: Šaldytuvas, 2 spintos 
rūbams, virtuvinis stalas ir 4 kėdės, ir 
bufetas, drešeriai, lovos ir kiti įvairūs 
daiktai. Td. LE. 1-7146.

PARDUODAMAS vasarnamis Woscgos 
vasarvietėje, vanduo ir tualetas viduje, 
B—Avė. Kas nori pailsėti beržų pavė
syje, lietuvių aplinkumoje, naudokitės 
proga. Tel. CH. 1-0672.

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

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

Mano ligos metu daug nuoširdumo man parodė gerb. 
kuli. kleb. P. Ažubalis, p. Dr. A. Valėdka, p-ia A. Šcepavi- 
čienė, p-lė D. Ščcpavičiūtė. Šiuo reiškiu nuoširdžiausią pa
lieką augšėiau išvardintiems už visas paslaugas ir pagalbą. 
Taip pat dėkoju mane lankiusiems ligos metu: A. I. Pakar- 
nams, H. J. Matulaičiams, p. Gotceitams ir- p. Tauiėnienei.

E. Juškienė.

TORONTO APYLINKĖS 
TARYBOS RINKIMU 

DUOMENYS
KLB Toronto- Apylinkės Ta

rybos Rinkimų Komisija, rem
damasi rinkimų, įvykusių š.m. 
vasario 9 d., kuriuose balsavo 
571 asmuo,. duomenimis, skelbia 
išrinktųjų Toronto Apylinkės 
Tarybos narių sąrašą:

..Gavo
1. Petras Ažubalis,

.2. Jurgis Strazdas,
3. Placidas Barius,
4. Petras Lelis,

Stasys Pacevičius, 
Telesforas Valius, 
Vytautas Aušrotas, 
Aloyzas Kuolas, 
Pranas Gvildys,

Bankelio “Litas” visuotiniame 
narių susirinkime vasario 9 d. 
dalyvavo 90 narių ir kėli nena- 
riai. Pranešimus padarė banke
lio pirmininkas A.. Norkeliūnas, 
vedėjas D. Jurkus, Pr. Rudins- 
kas, rev. kom. pirmininkas J. 
Bulota ir kiti valdybos nariai. 
Paaiškėjo, kad bankelis šiuo me
tu turi 298 narius, per 1957 m. 
yra išdavęs paskolų už $106.245, 
■*0 ir surinkęs indėlių $121.245, 
30. Indėlininkams išmokėjo 4,25 
''i dividendo, ėmė už paskolas 
72 et. už $100 į mėnesį ir grąžino 
skolininkams 5% nuo -įmokėtų 
palūkanų. Bankelis per pasta
ruosius metus paaugo 1% kar
to, ir vedėjo D. Jurkaus numa
tymu bankelio balansas. 1958 m- 
pabaigoje turėtų pasiekti $180 
tūkstančių. ’

Bankeliu pasitikėjimas auga. 
Vis daugiau įsitikina, kad jų pi
nigai bankelyje nežus, nes šiuo 
metu bankelio turtas yra pilnai 
apdraustas iki vieno milijono 
dolerių.

Susidomėjimą šia kredito įs
taiga rodė ir susirinkime keltieji 
klausimai bei pasiteiravimai. 
Buvo teirautasi dėl narių įpė- 
linystės ir testamentų, atsiskai
tymų su income tax inspekcija, 
Tariu indėlių draudimo, banke
lio kapitalo investavimo į hypo- 
Jekas, vedėjo asmens apdraudi
mo ir verbavimo komisijos su
darymo.

Išrinkta ir nauja 1958 m. va
dovybė: i valdybą išrinkti D. 
Jurkus. Pr. Ručinskas, J. Bulo
ta ir P. Lukoševičius; į rev. ko
misiją: B. Staškevičius ir P. Po
vilaitis; į kredito komisiją: J. 
Juškevičius ir J. Skučas.

Į tautinių šhkių grupės vaka
rą. surengtą grupės rėmėjų va
kario 9 d. ugniagesių salėje atsi
lankė apie 200 lietuviško jauni
mo. Programos nebuvo, tiktai 
okiai, tačiau iie praėjo neblogo- 
e nuotaikoje. Šokiams grojo net 
’u orkestrai, vienas beveik iš- 
mtinai tik “rock-and-rollius”, o 
ntras tarptautinius šokius, sū

dydamas juos pačiomis sodriau- 
•iomis Preslio variacijomis. Vei
kė bufetas ir gana sėkminga lo
terija. J. P.

KLKat. Moterų Draugijos Ro- 
^emounto ratelio susirinkimas 
Įvyko vasario 8 d. pas ratelio 
pirm. St. Petrauskienę. Įdomią 
paskaitą skaitė V. Giriūnienė te
ma ’’Burnos ir dantų priežiūra”. 
Po to sekė gyvos diskusijos. Su
sirinkusias vaišinga šeimininkė 
pavaišino užkandžiais ir kava.

Maloni ir jauki ratelio nuotai
ka sutraukė nemažą būrį mote
rų. Susirinkimai daromi su pa
skaitomis auklėjančiomis temo
mis. reguliariai, kas mėnesį, 
kiekvieną kartą pas kitą narę.

Ratelio sekretorius L. Rainie
nė. G. R.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 40 metų sukakties 

minėjimas Montrealyje įvyks se
kančio tvarka:

1. Vasario 14 d. 10.30 vai. vak. 
per CKVL-850 k. bus radio va
landėlė tikslu supažindinti pran
cūziškai kalbančius radio klau- 
svtoius su Lietuva ir jos nepri- 
khusomybės paskelbimo sukak
tim.

2. Vasario 15 d. abiejose šeš
tadieninėse mokyklose ir litua-

i nist’niuose kursuose pamokų 
metu bus atskiri minėjimai su 
pritaikinta to amžiaus jaunimui 
programa.

3. Vasario 16 d. 11 vai. abejo
se liet, parapijų bažnyčiose iškil
mingos pamaldos.

4. Vasario 16 d. 4 vai. p.p. Pla
teau salėje minėjimo aktas. Pro
gramoje: klebono kun. J. Bobino 
invokacija, dr. H. Nagio kalba.

pamuKu garbės svečių ir kitų tautybių 
įprastai pasiimdavo' iš mokyk-1 atstovu sveikinimai. Himnas ir 
los, prašomi šiuo kartu tuo pačiu Pagerbimą žuvusių uz Lietuvos 
laiku atvykti į parapijos salę. laisvę atliks Zigmo Lapino va

dovaujamas 10 asmenų orkest- 
A. a. K. Giniotienė ras ir šv.

Pereito sekmadienio rytą šv. choras, vadov n. žižiūno.
Juozapo ligoninėj mirė a.a. Ka
zimiera Giniotienė - Ašoklytė, 
38 metų amžiaus. Kraujo išsilie
jimo ant smegenų pasėkoje ve
lionė jau keletą mėnesių buvo 
paralyžuota. Paliko vyrą Joną ir 
du mažus vaikučius: Gražiną 7 
m. ir Raymundą — nepilnų.ke
turių. Ilgos ir sunkios ligos me
tu daug seseriškos meilės^ paro
dė jos sesuo Elzė, velionės vyras 
ir brolio Augustino šeima. Velio- 

j nė yra mažeikietė, kilusi iš gau- 
' sios šeimos. Jos brolis, dr. Z. 
' Ašoklis, yra žymus kat. akcijos 
■ veikėjas Čikagoje, o brolis Ka- ________
! zimieras — bebaigiąs medicinos renkamos aukos Lietuvos laisvi- 
i studijas Bonnos universitete V. į njmo reikalams.
Vokietijoje. _ 1.

A.a. K. Giniotienė laidojama lįngai šiame jubiliejiniame mi- 
; ši trečiadienį iš šv. Jono Kr. liet. nėjime dalyvauti ir nesivėlinti 
I bažnyčios Toronto Vilties kapi- nes i minėjimą yra pakviesti gar 
' oėse šalia prieš keletą metų mi- bingi valdžios, savivaldybės ii 
irusios savo motinos. . bažnyčios atstovai.

Vasario 16-ji mokykloje 
paminima šį šeštadienį. Po trum 
pu pamokų šv. Pranciškaus mo- į 
kykloje, 10.30 vai. organizuotai 
einama i šv. Jono Kr. liet, baž
nyčią mokinių pamaldoms, o po 
jų — į parapijos salę trumpam 
Nepriklausomybės paminėjimui, 
kur trumpą kalbą pasakys Stp. 
Pusvaškis, o patys mokiniai at
liks meninę programą. Tėvai, 
kurie savo vaikus po pamokų

A. a. K. Giniotienė ras ir šv. Kaži™parapijos

Meninėje Ha-v;e programą iš
pildys: Liet, cn <=nl E.Kardelie- 
nė. pianistas K. Smilgevičius, M. 
Liet. Dramos Teatro aktoriai: 
Br. Malaiškienė, B. Pūkelevi- 
čiūtė, J. Akstinas, L. Barauskas 
ir K. Veselka bei Skautų Vyčių 
Būrelio tautiniu šokiu grupė, va
dovaujama J. Piečaičio.

Prie įėjimo į salę Seimelio 
Prezidiumas prašys $1 aukos mi
nėjimo išlaidoms padengti. Jau
nimui iki 15 mt. amžiaus įėjimas 
nemokamas. Iš minėjimo gautas 
pelnas skiriamas vietos kultūros 
ir švietimo reikalams. Salėie bus

balsu 
377 ' 
375 
369 
327 
325 
317 
312 
302 
291 
289 
274 
273 
267' 
253 
239 
239 
215 
212 
210 
207 
202 
192 
185 
174 
169

Visi tautiečiai kviečiami skait-

5.
6.
7.
8
9.

10.
11. Birutė Petrulytė,
12. Pranas Rązgaitis,
13. Petras Šernas,
14. Stasys Šalkauskas,
15. Eugenijus Bubelis,
16. Juozas Senkus,
17. Juozas Dvilaitis,
18. Jeronimas Cicėnas,
19. Vaclovas Vaidotas, 
20
21. Stasė Prapuolenytė,
22. Stasys Dabkus,
23. Vytautas Krikščiūans.
24. Vytautas Skrinskas,
25. Antanas Supronas, 
Kandidatai:
1. Danutė Keršienė,
2. Leonas Kosticenas,
3. Viktoras Petraitis,
4. Pranas Kvedaras,
Rinkimų komisija: V. S. Mas
tis, P. Rndrcika, J. Račys, L.

Karbonas, V. Šimkus.

Liudas Tamošauskas

165
164
163
149

Padėka
Už suteiktą ir ateityje žadamą para

mą, ir už reikalo supratimą man padėti 
siekiant užsibrėžto sunkaus tikslo, nuo
širdžiai dėkoju KLK Moterų D-jos šv. 
Jono Kr. skyriui, skyriaus pirmininkei - 
iniciatorei p. O. Jonaitienei, p. S. Auš- 
rotienei, skyriaus valdytoji ir visoms na
rėms. Stengsiuosi, neapvilti.

V. Žemelytė.

_ ANGLIS . . 
DOMINION COAL & WOOD CO.

l "’ Atstovo*-V- AUŠROTAS 
. Telefonas LE. 5-0527

Anglys išvgžjotamos ir šeštadieniais.

j rusios savo motinos.
Šeštad. mokyklos mokinių 

tėvams
Leiskite pakartotinai primin

ti Jums, gerbiami tėvai, kad mo
kyklos išlaikymui mokestis — $7 
reikalingas sumokėti iki vasario 
15 d.

Šis mokestis yra renkamas ir 
naudojamas tiktai mokyklos iš
laikymui. Didžiausia dalis šios 
surinktos sumos išleidžiama mo 
kyklos mokytojams apmokėti. 
Likusioji gi dalis — sunaudoja
ma lietuviškai mokyklos biblio
tekai didinti, administracinėm 
išlaidom .kaip klasės dienynams, 
įvairiems pažymėjimams at
spausdinti, išlaidoms apmokėti, 
rengiant vaikams pobūvius sek
madienio popiečiais ir t.t.

Šį mokestį moka visų mokinių 
tėvai. Nuo jo atleidžiami tiktai 
neoaiėgūs šio mokesčio mokėti.

Nelikime kurtūs šiam paragi
nimui. Būkime tvarkingi ir pa
vyzdingi tėvai. Atlikdami šią 
pareigą parodome savo vaikams, 
kad rimtai rūpinamės tos mo
kyklos užlaikymu .Tenelieka nė 
vienos šeimos, kuri iki vasario 15 
d. nesutvarkytų mokyklos mo
kesčio reikalo.

Palengvinkite tėvų komitetui 
mokesčio išrinkimą, sumokėda
mi nustatytu laiku. Nuoširdus 
ačiū visiems sumokėjusiems, ar 
laiku susitvarkiusiems.

Tėv komitetas.

Seimelio prezidiumas.
ateitininkų žiniai. Prane- 

kad vasario 23 d., sekma* 
po 11 vai. pamaldų, AV 
salėje po klebonija įvyks

šame, 
dieni, 
parap. 
vyresniųjų at-kų susirinkimas - 
kavutė. Dienotvarkėje — naujos 
valdybos rinkimai ir kiti eina
mieji reikalai. Narių dalyvavi
mas būtinas. Valdyba.

Šauni tradicinė Užgavėnių va
karienė įvyks šį šeštadienį, va
sario 15 d. 7 vai. vak. Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Be skanios vakarienės bus dai
nos, šokiai ir turtinga loterija.

Liet. Kat. Moterų Draugija sa- 
70 parengimais visuomet publi
ka patenkino ir pelną skiria pa
rapijos skoloms mokėti, šalpos 
r kultūros reikalams.

Todėl, maloniai kviečiame vi- 
us lietuvius atsilankyti į šį pas

kutinį prieš gavėnią pasilinks
minimą. Trys premijos skiria
mos laimėti pagal įėjimo bilie
tus. Rengėjos LK Mot. D-ja. 
Montrealio skyrius.

Paryžius. — Pasitraukiančio 
feldmaršalo Montgamery vietą 
§. Atlanto Sąj. pajėgų vyriau
siojo vado pavaduotoju paskir
tas britų gen. R. Gale. Pareigas 
jis perims rugsėjo 21 d.

PARDUODAMA 
CIGAR - CONFECTIONARY 

1033 College St., prie Prisikėlimo b^ž 
nyčios, su dviejų kambarių butu. Yra 
"air condition'* Nuolatinės .pajamos 
Visą sumą įmokėti. Tel. LE. 1-0525

NAUJAUSIOS KNYGOS 
ocu^amos šv. Jono Kr. parap. knygyne* 
Miškais ateina ruduo, Marius Katilai 

romanas iš lietuviško ko mo bu’tics; 
5M nsl., kaina $5.00.

trr*«rviškas's krepšinis, redagavo E. Sti- 
ln»t:s, il ’»$,truotcK leidinvs, 56 n^L, $1.

Dramblio kojos, Petras ns, e i '
-^•*7 ni, I IR psL, kaina $Z00.

Mėnesiena, Aloyzos Baronas, romanai, 
20? ps|., kaino $2.50.

Žymieji karo vedei. J. VoiČciiūnas, 2H 
D’l , kaino $3 00.

"Draugo" sieninis kalendorius, 40c.
Knygyne galime atsakyti ir visus žur

nalus bei laikraščius.
[ m-tu rekomenduojame "Reader's
! Diacst'' 3 metams už $6. Nuo bolon- 
idžio menesio koinuos $4, metams.
j Kas dar neskaito, gali užsisakyti: 
"Reader's Digest" 16 mėn. tik už $2.00 
"Time" 78 sav už $7.87, 39 sov. už 
$3.87. "Life" 70 sov. už $7.70, 44 sov. 
už $4.84.

Pešto edretos: Poroo. knvqvnos, 941 ’ 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Knygynas atidarytas sekmadieniais 
nuo 10.30 ryto ligi 1 vai. po pietų. * I

■ . —-^"-į i1 1 11

Maisto produktu krautuvė
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

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

•įvairiausio eutopietiško bei kanadiško maisto.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

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. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St W Toronto, Ont.
v

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

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

ražai. Pajamų namas.
Indian Rd. (prie Bloor). $18500,. 7 kambarių atskiras moderniš

kai įrengtas, didelis daržas.
St. Clair, $15 500 pilna kaina, 5 kambariai, vieno augšlo, atski

ras. Įmokėti $1.50C
Edna - Bloor, $17.900, 6 kambariai, vandeniu šildomas, garažas.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


