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Užpirktųjų Hamiltono Lietuvių Namų vaizdas iš Gage parko (Main g-vė). Antroje nuotraukoje vaizdas namų iš šiaurės pusės —King g-vės. (Apie juos ir. straipsni 4 psl. Foto nuoraukos Alb. Jūraičio).

Reikia pasiruošti
Kasmet metų sąvartoje visa eilė mūsų kaimyninių tautinių 

bendruomenių švenčia savų tautų nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktis. Lapkričio mėnesį atšvenčia lenkai -su latviais, sausio 
mėnesį ukrainiečiai su gudais, o vasario — mes lietuviai ir estai 
(šieji švenčia vasario 24 d.). Toks jau buvo prieš 40 metų pa
togus tautų apsisprendimui metas besibaigiant I Pasauliniam 
Karui ir įvykus revoliucijai Rusijoje. Imperijai subirus paverg
tosios tautos laisviau atsiduso ir dar drąsiau nei imperatorių 
laikais pareikalavo sau teisių. Tai buvo dideli laikai,, nors me
džiaginiam skurde, bet didelės ir didelių pasiryžimų dienos. Vie-
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universitetų rektorius dr. S E. j žmogaus troškimuose, negali bū- 
Smith. dabartinis užsienio rei- užgniaiižti. Jie

Savaitės įvykiai

primena mums, kad valingas ryžtas it sunkiose sąlygose su ma
žais ištekliais įgalina didelių dalykų pasiekti.

Šiandien mes nebe visada beperprantame ano meto įvykių 
didingumą. Dažnai ir jų prisiminimus bei paminėjimus pradeda
me vertinti grynai iš formalinės pusės, lyg tai tik. papročio rei
kalas —- reikia tų švenčių repamiišti, paminėjimus suruošti ir 

- pareiga baigta. Mes jau kartais nebeperprantame tų minėjimų 
paskirties. Arba jei ir suprantame, tai tinkamai neišnaudojame 
visų galimybių, nes nepasiruošiame iš anksto. Daug spragų ir 

» spragelių pamatome minėjimų eigoje, pagalvojame, kad kitais 
■ metais to nebėapleisimę, bet, kai ateina tie kiti metai, pamato

me, kad tebesame tokioje pat padėtyje. Tai rodo, kad šitiem 
minėjimam reikėtų pradėti ruoštis mažiausiai prieš pusmetį, o 
gal net tuojaus pat po vieno tokio minėjimo, kad kitas išeitų 
įspūdingesnis, patrauk|gsnis ir daugiau naudos atneštų mūsų 
laisvės bylai. Juk ne sceninio efekto jų metu siekiame.-Siekiame 
atsigavimo .savo moralinių jėgų sustiprinimo, o labiausiai sten
giamės ta proga kitiems savo tautos skriaudas nurodyti ir jai 
daugiau gero velijančių bičiulių atrasti. Neplaninga, improviza
cine veikla šito negalime pasiekti. Šūviai į taikinį turi būti taik
lūs ir tinkamo pajėgumo. Kitaip mūsų pastangos, pavėluoti pro
jektai, karščiavimaisi bei bėginėjimai liks be vaisių, visas vargas 
neduos jokios naudos. Ir šiemet iš anksto buvo kalbama, kad tai 
ne eilinė, bet net 40 m e t ų sukaktis, kad ją turime tinkamai 
paminėti, tačiau šventė jau praėjo, bet nei čia Kanadoje, nei 
JAV ar kur nors kitur nepadaryta nieko didesnio. Negirdėti, 
kad kur nors būtų atsiradęs nors koks leidinėlis apie nepriklau
somą Lietuvą. Taip ir vėl neturėsime nieko, ką galėtume įduoti 
i rankas svetimtaučiui svečiui. Paminėjome taip maždaug, kaip 
kasmet minėdavome. Nejaugi ir toliau taip bus, kad galėsime 
pasakyti: “Surengėm!”— ir daugiau nieko? . . .

Septyni iš Lietuvos Romoj
Sausio pabaigoje ir vasario 

pradžioje Italijoje lankėsi septy
nių lietuvių ekskursija, kurią ly
dėjo du rusai (tikriausiai ehka- 
vedistai). Jie sausio 25 d. lan
kėsi lietuvių šv. Kazimiero ko
legijoje Romoje.

Globojama Sovietų Sąjungos 
pasiuntinybės prie Italijos vy- 
riausVbės. ekskursija mėgino 
gauti audienciją pas šv. Tėvą, 
tačiau jos negavo, nors anksčiau 
buvo gavusi audienciją Veneci
joj pas patriarchą kardinolą 
Roncalli. Vatikane ji turėjo ten
kintis bendrąja audiencija pas 
popiežių su šimtais kitų šalių 
katalikų.

Vasario 4 d. vienas italų eks- 
kunigas. kuris dabar dirba su 
komunistais, suruošė 
ekskursijai Romoje 
konferencija katalikų lakrašti- 
ninkams. Šitoj konferencijoj 
laikraštininkai iškėlė eilę klau
simu. kurie atskleidė, kokia iš- 
tikrujų religine “laisvė” yra 

. ok u puotoj Lietuvoj. Pvz., i klau
simą. kodėl su ekskutsija nėra 
nė vieno katalikų kunigo, eks
kursantai tegalėjo atsakyti, kad 
jie tik paprasti katalikai. J klau
sima. kodėl nuo 1945 m. nė vie
kas kunigas negalėjo atvykti į 

buvo atsakyta, kad kuni
gai turėję daug darbo. J klausi-

lietuvių 
spaudos

V 
k

šio 18 d. (Min. čia pacitavo abie
jų dokumentų ištraukas). Kana
dos uždavinys 1958 m. esąs tin
kamai įvertinti sovietų, ėjimus ir 
atitinkamai veikti. Sov. Sąjunga 
nepaiso visuotinės žmogaus tei
sių deklaracijos, už kurią pati 
balsavo 1948 m. gruodžio 10 d. 

pasiryžusi priešintis., kiekvienam Laisvojo pasaulio uždavinys bet 
iruo- gi esąs atnaujinti pastangas lais-

gali būti aptemdyti, bet negali 
būti sunaikinti”.

Kovoje prieš t- totalitarizmą 
Kanados laikysena esanti aiški: 
kaip Š. Atlanto s-gos narė, ji yra

Prancūzų bombos Tunizijoj sukėlė tarptautinio masto painiavą. 
Visų dėmesys nuo Alžerijos nukrypo į prancūzų - tuniziėčių kon
fliktą, kuris pasiekė JT Saugumo Tarybą. Nuo jo svarstymo kol 
kas susilaikyta, nes abi ginčo pusės sutiko su JA V- Britanijos tar
pininkavimu. Tunizijos vyriausybė reikalauja ne tik atlyginti su
bombarduoto miestelio nuostolius, bet ir atitraukti visą prancūzų 
kariuomenę iš Tunizijos teritorijos, kur ji pagal 1955 -m. sutartį 
turi teisę pasilikti -20 metų. Tą reikalavimą tūniziečiaį parėmė 
demonstraci ttis; jr karinių prancūzų b« >imu; Jie nū-
tiaukė-'ma

kalų min., Toronto liet bendruo
menės valdybos pakviestas, pa
sakė turiningą, vertą visų lietu
vių dėmesio kalbą. Padėkojęs už 
gausias katutes jis pabrėžė, kad
Kanada nesąs tautų tirpinimo, 
katilas tt- “inrft)n.g,-SpĮ”v^ mo7 
zaika, sudėliotsr^is ^vairiausių 
dalių bei spalvų. Kanada tebe
sąs augantis kraštas su besifor
muojančia kultūra, kurion savo 
indėli atneša apie 74) tautybių. 
Jos šūkis tebesąs “e plurubus 
T-nij’-T’ --^-’bė daugybėje. 
Ministeris iškėlė reikšmingą lie
tuvių ateiviu įnašą Kanados gy
venimui ir kartu pabrėžė, kad 
jie, rodydami didelę savo gimto
jo krašto meilę stiprina ir Ka
nados idealus: “Aš tikiu, kad 
šiandieną gerbdami Lietuvos ne
priklausomybės dvasią jūs stip
rinate šiame naujame krašte 
tuos idealus, kuriuos brangina 
visi kanadiečiai. Kanada liko 
praturtinta laisvosios Lietuvos 
dvasia, kurią aš pajutau čia ju- 
mvse”. Lietuvos idealai esą iš
pažįstami visų kanadiečių.

Kalbėdamas apie lietuvių įna
šą Kanados kultūrai ministeris 
prisiminė pastangas suorgani
zuoti Toronto un-to slavistikos 
studijų skvriuie lietuvių kalbos 
bei literatūros katedrą. Šiai idė
jai labai pritaręs slavistikos sky
riaus direktorius prof. George 
Luckyj. Planas dar nesąs įvyk
dytas, bet i»s m-'T-as. kad netoli
moj ateity jis bus įvykdytas.

Perėjęs į politinę sritį, 'min. 
; Smith priminė kad Pabaltijo 
valstvbiu nepriklausomybė, pa
skelbta 1918 m., nebuvo dirbti
nis kelių žmonių kūrinys prie 
konferencijų stalo, o ilgo bren
dimo vaisius. Lietuvos valstvbė 
siekianti 13 š., yra išgvvenusi džiaią šventę vietos spaudos ir 
daugybę sunkumų, sudėjusi di- radijo atstovus. Į ią atėjo nema- 
delių aukų ir po 1918 m. įrodžiu- mažumų laikraščių, Tele- 
si savo subdenrimą nepriklau- ^ram ir Star dienraščių atstovai, 
somam gyvenimui. Tarptautinia- i ke’etas radijo žmonių ir apie 30 
i
Latvija ir Estija buvusios ver-j 
tinnos narės. Dar ir dabar pa-! 
saulis esą didžiuojasi ta dvasia, 
kuria gyveno nepriklausomos 
Pabaltijo valstvbės. Deia, tie 
drąsūs jų laimėjimai buvo su
naikinti pavergėio. “Jų likimas 
nuliūdino mūsų širdis, tačiau tas 
liūdesys nėra neviltis. Nėra nu
galimi tie. kurie riki, kad laisvė 
ir ncpriklausomvbė yra aucš- 
čiausi oolitiniai ’’"osraus tikslai, mvbės paskelbimo 40 metų su
kuriu jis gali trokšti. Šie tikslai, ^kfi. Nors 1920 metais Sovietų

mą, kodėl nuo 1945 m. nė vienas 
vyskupas negalėjo atvykti į Ro
mą aplankyti popiežiaus, nors 
kanonai šitokių vizitų reikalau
ja kas penkeri metai, buvo atsa
kyta, kad šito reikią klausti pa
čių vyskupų. Ekskursantai, kaip 
paprasti katalikai, to nežiną. Iš 
kitų klausimų paaiškėjo, kajįl 
per 13 okupacijos metų Lietu
voje teišleista tik viena malda
knygė ir bažnytinis kalendorius, 
kad religinis jaunimo auklėji
mas apsunkintas net šeimoj, kad 
visos vienuolijos uždarytos ir ei
lė kitų dalykų.

Kad ekskursija ir spaudos kon
ferencija turėjo sovietinės pro
pagandos tikslą, Romos infor
macinė spauda labai aiškiai at
skleidė. Žinoma, italu komunis
tiniai laikraščiai — Unitą ir ki
ti. stengėsi religines “laisves” 
okupuoto! Lietuvoj pavaizduoti 
kuo gražiausioj šviesoje Osserva- 
tore Romano ir kiti katalikų

pavergėjui. Tam H 
■šus? •
nizuojant pasaulio saugumą. Mi
nisteris priminė Atlanto s-gos 
konferenciją Paryžiuje, kur jo 
ir * min. pirm. Diefenbaker ini- 
ciatvva buvo priimta rezoliucija 
r E””r1r;oš..t-ųtu Ta n-1- r-'-'—ė'.
ti mintis esą buvusi 1958 m. sau- suskambės laisvės dainos.

T

pareiškė šilti V - • su JAv-^Britanijfis 
kada atšaukė. Prancūzija gi kai- ~
tina Tūniziją globojant Alžeri- nizija provokuojanti Prancūziją, 
jos sukilėlius •— Tautinį Laisvės kuri, gindamasi nuo užpusimų, 
Frontą. Esą-ten daromi jų posė- turinti bombarduoti sukilėlių 

TJe'in-os Jaukuose vėl' džiai. telkiami, partizanų dali- oozicijas. Parlamentas po’triukš- 
. T™. d A___ iiiai. Tokiomis sąlygomis esą Tū- : mingų diskusijų pasisakė už ka-

’ riuomenės žygius Alžerijoj '■
Kai Egiptas - Syrija pasiskel

bė sudarančios vieną valstybę ' 
— suvienytą arabų respubliką, 

i susirūpino monarchinės arabų

gyventi mele, kad žmogus yra- 
gimęs valstybei tarnauti, netu
ri jokių laisvių. •

Baigdamas ministeris Smith 
reiškė vilti, jog teisvbė pagaliau

LIETUVOS KETURIASDEŠIMTMETIS TORONTE
šiemet paminėta tikrai iškilmin
giau. nei kuriais kitais metais. 
Pirmiausia, kaip jau buvo minė
ta pereitame TŽ numery, Metro
politan Institute, visą pereitą 
savaitę vyko vad. Lietuvių sa
vaitė su dailės ir tautodailės pa
roda bei specialia programa va
karais. M. Institutas yra visuo
meninių organizacijų išlaikoma 
ištaiga .skirta naujųjų kanadie
čių kultūriniam bendravimui, 
tad lietuviškas programas jčia 
turėjo progos pamatyti bei šiek 
tiek su Lietuva susipažinti tie 
nuolatiniai jo lankytojai. Be pa
rodos su jos atidarymo koncer
tu čia paminėtina trečiadienio 
vakare rašytojos St. Prapuole- 
nvtės graži paskaia apie lietu
viškąją kultūrą ir tuoj po jos 
demonstruota p. Mikalausko pa
gamintas filmas “Manitobos lie
tuviai”; penktadienio vakare 
pademonstruoti tautiniai šokiai.

Taip pat penktadienį King Ed
ward viešbuty įvyko spaudos 
konferencija, turėjusi tikslo pa
informuoti apie Lietuvą ir di-

vedė apyl. pirm. Simanavičius, 
susirinkusius painformavo apie 
Lietuvą ir jos bylą gen. konsulas 
min. Gylys, o be to, dar kalbėjo 
darbo ministerio parlamentinis 
pavaduotojas A. Maloney ir ra
dio komentatoriai Mrs. Hyder 
bei J. C. Read. Po to padiskutuo
ti platūs klausimai atskirais bū
reliais prie vaišių.

šeštadienio vakare St. Francis 
bažnyčioje įvyko pamaldos už 
Lietuvą. Šv. Mišias atlaikė J.E. 
vysk. Allen, pasakęs taip pat 
gražų sveikinimo žodį, kviesda
mas pasitikėti ir melstis.

Tą pat dieną speciali progra-1 
ma buvo išpildyta per radiją — 
Tėvynės prisiminimų valandoje 
lietuviams, o vakare Lietuvai 
paskirtas vad. Canadian All pus
valandis. kuriame meninę dalį 
išpildė TLCh. “Varpas” bei sol. 
Mašalaitė, Žemelytė ir Verikai- 
tis, o protarpiais buvo įterptas 
programos vedėjo pasikalbėji
mas su gen. konsulu min. Gyliu, 
kurio ^vietoje betgi pasigirdo 
apyl. pirmininko p. Simanavi
čiaus balsas, atsakinėjęs pagal 
gen. konsulo paruoštą tekstą. 
Pats ministeris, matyt, dėl kaž
kokio nesusipratimo į radiofoną 
neatvyko, likdamas tuo metu

me gvvenime Lietuva draugę su (pačių lietuvių. Konferenciją pra vykusiame Nepr. Talkos suruoš-

Amerikos žodis lietuviams
L'etuvos ir ’Estijos bei Latvi

jos 40 m. Nepriklausomybės pa- 
c'^elbimo sukakties proga JAV 
užsienio reikalu min. J. F. Dul
les davė spaudai šį pareiškimą:

“Šie metai žymi Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklauso-

Saiunga pripažino jų nepriklau
somybę. atsisakydama visiems 

nuo suverenumo teisiukalba spaudos konfo’'on''ii<»i ’’u nuo suverenumo teisių
vo rusiška. Vienas ekskursantas Paltiios valstybėse, bet 1940 me- 

H'-ra«tin;nkams 'ms Sovietų vyriausybė smur- 
ijunfė Lietuva, Latviia ir Es- 

•»ia i Sovietų Sąjungą. Šis ak- 
kad ekskursantai negalėjo at-jS-ga norinti genesnių sa-P-kių i Jungtinių Valstybių vyriau* 
skleisti nieko džiuginančio, kad;SU Vatikanu. ELI.
tikrasis lietuviu religinis gyve-Į (Be M'‘’-tino-io. sn-nMo’o dar' 
nimas vra žvmiai sunkesnis ne
gu ekskursantai galėjo viešai pa
sakyti.

Lietuvių ekskursantų oficiali

laikraščiai .apie lietuviu ekskur- ■ <Martinonisx l 
cantu spaudos konferenciją in- ’ priminė ir Gronv'kn k^lha. i-u- 
formavo santūriai, pažymėdami, l rioj Grom’^o nas-»kė. kad Sov

su Vatikanu. ELI. t svbės tuojau buvo pasmerktas.
, ' Jungtinės Valstybės tebėra įsi

buvo su’^ir'ėt4 š^e “k»*«»l’ku” i tikinusios, kad santykiai tarp 
ekskurs’'i/'^ d-t-nnri: ios tautų turi būti tvarkomi lygy-
Martinaitjs. Matukvnas. Mikai-! bės principu ir vadovaujami tei- 
kevičienė. Medekša. Red ). . 1 singumo bei teisės. Jos tiki, kad i tautą”

Lietuvos, Latvijos ir Estijos tau
tos turi pilną teisę pasirinkti pa
čios sau politinę, ūkinę ir kultū
rinę sistemą. Ryžtingumas, išra
dingumas ir laisvės meilė cha
rakterizuoja šias Baltijos valsty
bes. Tos savybės į.galino jų tau
tiečius čionai duoti vertingą in
dėlį Jungtnių Valstybių pažan
gai. Jungtiniu Valstybių vyriau
sybė yra tikra, kad tos pačios 
savvbės Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautas- perves per dabar
tine? tragiškas dienas ir įgalins 
ias atgauti teises, kurios joms 
buvo atimtos neteisingai”. .

Visa eilė valstijų gubernato
rių — Kalifornijos, Illinois, In
diana. Wisronsin — Vasario 16 
paskelbė Lietuvių diena ir para
gino amerikiečius ia minėti pa
gerbiant “didvyrišką lietuvių

tamė minėjime T. L. Namuose.
Sekmadienį didžioji šventė 

paminėta abiejose katalikų baž
nyčiose specialiomis pamaldo
mis, o -4 vai. p.p. įvyko iškilmin
gas minėjimo aktas Odeon teat
re. Buvo per 1.500 lietuvių ir 
daug svečių su eile valdžios at
stovų: užsienių reik. min. S. 
Smith su ponia, darbo ministe
rio pavad. A. Maloney, parla
mentarai Kucherepa ir Haj- 
dasz, Ontario premjerą atstova
vęs parlamentaras J. Yaremko, 
Toronto burmistras N. Phillips, 
Ontario CCF lyderis Macdonald, 
Latvijos konsulas Bryson, estų, 
latvių, lenkų, ukrainiečių cent
riniu organizacijų atstovai ir t.t.

Minėjimą atidarė apyl. pirm. 
J. R. Simanavičius. Invokaciją 
paskaitė kun. dr. J. Gutauskas, 
TLCh. “Varpas” sugiedojo Mal
da už žuvusius, o po to gražią ir 
gilių minčių kalbą angliškai pa
sakė Kr. Valdybos pimininkas 
V. Meilus.

Priminęs siaubingą pavergtos 
tautos padėtį, kai priespaudoje 
nesimato jokios pagalbos, o kas
dien gyvenama deportacijų, prie 
vaitavimo ir kankinimų pavo
juje, kurio liudininkais yra dau
gelis čia susirinkusių, ką ištik
tųjų vargiai ar gali perprasti tie, 
kurie apie tai tik knygose pa
skaito, p. Pirmininkas plačiau 
pasisakė dėl mūsų laikysenos čia 
išeivijoje — kodėl mes keliame 
politinį triukšmą, net demonst
ruodami prieš sovietų dignito
rius ir kodėl mes neatsižadame 
savos kalbos, nors vienas ir ki
tas dalykas mums kaikurių ka
nadiečių vra prikišamas. Pirmi
ninkas aiškiai pasakė, kad mes 
kalbame lietuviškai ir savo vai
kus mokome tos kalbos, nes tai 
ženklas, kad priklausome lietu
vių tauai, nes didžiuojamės ta 
seniausia Europoje indoeuropie
čiu kalba ir tai nedaro mūsų 
nei mūsų vaikų prastesniais ka
nadiečiais, kaip yra airių, škotų 
ar prancūzų kilmės kanadiečiai, 
nes Kanada nėra tautų lydymo 
katilas, bet čia kuriama nauia 
tauta, kaip organiškas visų at
neštų kultūrų junginys. Politi-

(Nukelta į 8 psl.)

valstybės: Irakas, Jordanas ir 
Saudi Arabija. Dėtis į Nasserio 
vadovaujamą respubliką jie ne
panoro, o dėl savojo atskiro 
fronto organizavimo kiek abejo
ja, ypač dėl Saudi Arabijos ne
noro jame dalyvauti. Irako ir 
Jordano monarchai, kilę iš tos 
pačios hašemitų dinastijos, pa
galiau sutarė organizuoti arabų 
federaciją, kuri turės 6.5 mil. 
gyv. su 210.000 kv. mylių terito
rijos. Šios valstybės galva bus 
Irako karalius Feisal II, nors ir 
Jordano karalius pasilaikys savo 
sostą. Feisal II oficialiai vado
vaus centrinei vyriausybei, kuri 
bus sudaryta remiantis abiejų 
kraštų seimais. Federacija turės 
bendrą kariuomenę, .užsienio ir 
ūkio politiką, finansus. Su užsie
nio politika ji turės sunkumų: 
Irakas priklauso Bagdado sąjun
gai, o Jordanas ne ir nėra linkęs 
prisidėti. Buvo bandyta Iraką 
atkalbėti nuo Bagdado sąj. ir tuo 
būdu palengvinti Saudi Arabijos 
prisidėjimą prie federacijos, bet 
ikišiol Irakas atsilaikė.

Indonezijoj prasidėjo skilimas 
—grupė karininkų Sumatros sa
loj pareikalavo centrinę vyriau
sybę, vadovaujamą min. pirm. 
Djuanda, atsistatydinti ir įga
linti naujos vyriausybės suda
rymą, kurioj nebebūtų komu
nistų įtakos. Ultimatumo termi
nas pasibaigė, valstybės prezi
dentas grįžo iš užsienio, bet kol 
kas centrinė vyriausybė laikosi 
ir bando įveikti sukilėlius, kurie 
jau sudarė savo vyriausybę.

Kinijoj užsienio reikalų min. 
pareigas perėmė Čcn-ji, o Ciu- 
en-lai pasiliko tik premjeru. Gal 
būt tai mostas ieškant galimybių 
susitarti su JAV, nors oficialiai 
oremjeras reikalauja atitraukti 
JAV karines pajėgas nuo For- 
mozos. isilėisti kųim. Kiniją į JT, 
baigti Korėjos konfliktą ir Lt.

R. Vokietijoj pašalinti iš kom
partijos c. komiteto ir politbiu- 
ro: K. Schindevann. I-jo sekret 
W. Ulbricht pavaduotojas, F. 
Oelsner ir E. Wollweber, buv. 
slapt. policijos viršininkas. Jie 
kaltinami *už liberalines pažiū
ras ir norą suvienyti Vokietiją 
betkųria kaina.
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VAINIKAI ir PELENAI
tuščiavidurių ar popierinių gė
lių bei laurų. Jeigu jai išreikšti 
ir yra vartojami medžiagįpiai 
ženklai, tai tik tam, kad jais bū* 
tų parodyti nematomi nuopelnai 
Ten, kur už parado laurų nėra 
turįnio, matyti tuštybė, kuri| 
pridengia rhptnęntp triukšmas.

Tikroji garbė npbįjp pelenų, 
nes jie jai ųpąkaųdps. Sąujpmis 
gali berti jups, |r ji spindi įjaip 
spindėjusi. Pąsak mūsų liaudies

• Kai parado gatvėmis traukia 
apelsinų, vynuogių ar karnavalo 
karalaitė su vainiku ant galvos, 
sužiūra džiūgaujančios minios. 
Palydovių apsupta išrinktoji iš- 
gyvena garbės valandas. Garbė, 

W maloni įr jąi ir
minioms. Juk kiekvienas ir kiek- 
vičsia yeržiasi gatvėn; 4ėl jps 
kovoja įvairiausiom priemonėm: 
ir grožiu, ir talentu, ir plunksna, 
ir balsų, ir teptuku, ir kardu, ir 
pUugu, ir širdimi, ir prptų... 
Kovą būna nekartą klastinga, 
slaptai organizuotą ir tai są; 
skaiton tjj, kurie tikrai ar taria
mai stpvi ant kelio gąrbėn. La
bai dižnai sipųgiai skaudžiai pa
liečia tųps, kurie anaiptpl . nėra 
siekiamosios garbės kliudytojąi, 
o ^ieĮųliąi. Pąsąk šy. Augustino, 

* žmogus paprastai nekenčia savo 
priešo, taČ|ąu tikrumoje jis^ne- 
kęnčia jamę savo brolio. Taip 
a|ą|t»iką ypač kovose už garbę: 
ir geriausi bičiuliai imą atrodyti 
rągiĮotL pįlųi užkulisiniu minčių 
bei p.Įąhft, nes garbėtroškų dva- 
srgė 3kis K? nebetiesi. Užtat 
jųĮjąę ir wgidenari tariamos šmėk 
los, nesąmi priešai bei pasikė- 
smtpjai.

ręą garbė, kuri ateina be dirb
tinės kpyos ir sųtvyska be dirb
tinės šivesos — tai tikrųjų nuo
pelnų garbė. Tiesą, ir ji iškovo
jama, bet ne machinacijomis, o 
vertingu bei ištvermingu darbu, 
didvyriškumu' ir šventumu. Ši 
garbė ateina ne garsaus trimita
vimo keliu, ne savo ambicingo 
“aš” kėlimu, o savęs atsižadėji
mo bei pasiaukojimo keliu, ku
riame žmogus suvargsta, su
nyksta bei dilte sudyla betar- 
nąudomas ne sau. o pasirinktam 
tikrajam gėriui, čia jis nekovo
ja su kpnkurentais. savo bičiu
liuose nemato priešų ir neiaučia 
nė mažiausio reikalo įtarinėti bei 
sląptpmis organizuoti gyvybinių 
sąmokslų. Jis fąktiškai_siękia ne 

’ . Šiuo

nuopelnų išraiška, ’ kaip pripa
žinimas bei įvertinimas ir tai 
dažnai tada, kai tokio žmogaus 
sudĮĮimas baigiasi... mirtimi. 
Tiktosios garbės vainikai nie
kad nėra dirbtiniai, nupinti iš

Alyvos krosnių va
lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE 
Toronto

|ibą”j Kas kitą šų dirbtinę gar- 
be. Jai pelęiiąr— pražūtis. Kiekį 
yienaš sūresnis žodis jai skau
du?. Todėl j| vengią jų ir niekad 
peųpri pelgnų giėųbs, Kuri jai 
reikštų pąfld'ąyinią, jiųąigipkla- 
yjmą. Nusizemipii reiškią jžyęlg- 
ti tikrąją sąyp vėr(ę ir tuo pa
čių pasukti savo gyvenimą tik
rosios garbė? keliu, t.y. sayiaų- 
kps kelių. Tai pirmas pagrindi
nis žingsnis šia linkme, kuris 
įgaliną atraąti tikruosius lobius, 
lįą ųęra lengvas žmonėms, įsį- 
yėlųsięms į dirbtinės gerbės ko
vas bei siekimus. Liturginiai pe
lenai nepąjėgia pakeisti jų gy
venimo linkmes. Yrą betgi kiti 
selenai — gyvenimo smūgiai, 
-’upie nąikįnte naikina išbujo- 
usį išdidumą ir lenkia ton pu

sėn, kurią liudija liturginiai pe
lenai ir nųoląt primeną — “Dul
kė esi..

K. Pr. Gaidamavičius.

Mūsieji Lietuvai laisvinti tik- 
rovinip likimo keliai dar paines
ni, kaip Vinco Krėvės “Likimo 
keliai”. Kai literatūrinis veikė
jas Vinpą? Vaišvilis, tautos va
lios reiškėjas, be atvangos ženg
damas ir klystkeliuose tikslo ne
praranda, mūsų laisvyklų viršū
nės, turėdamos neabejotiną tiks
lą, kuris visus turėtų rikiuoti, 
neretai apsirinka priemones pa
sirinkdamos.

Vaišvilis # randa žvaigždikio 
rūmus užterštus. Tautos vadas, 
vadovai ir dėdės ramsčiai suta
ria: “Svetimu turtų prisikrovėm 
ir tuo padidinom tautos lobį” 
(V. Krėvės raštai, 1956, 4 tomas, 
233 psl.). Būtų neteisinga tvir
tinti, kąd kas laisvyklose būtų 
turtą sukrovęs, bet ir ten užtik
sime žmonių, kurie nepelnytą 
duoną valgo, nesugebėdami pa
reigos atlikti, pažeisdami laisvų
jų lietuvių esminį uždavinį.

Ir čia pravartu prisiminti ši 
trumpą pasikalbėjimu:

Vaišvilis — Kodėl čia taip ne
švaru kaip tvarte? Imk šluotą 
ir greičiau valyk... Juk tai ka
rališki rūmai!

Sargas — Štai, valkata kažko- 
kis asirado ir elgiasi čia kaip 
ponas.

Mums jau seniai yra išmušusi 

kad lietuvio vardas neišš&uktų 
svetimųjų šypsenos, o svarbiau
sią — atliktume likiminę pa
reigą.

Laiko tėkmėje
Keturios dešimtys metų pra

slinko nuo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo. Ir anuo
met būta apsčiai sutemų. Paskel
bimas tautos apsisprendimo būti 
laisva neišsprendė visų klausi-' 
mų. Jis teparodė šviesuomenės 
ir tautos aiškų sutarimą kovoti

ki tikslas bus įgyvendintas. Ko- 
'a buvo ilgą, kruvina, bet buvo 
laimėta.

Negalima tvirtinti, kad įr anuo 
net nėra buvę nuoklydų. Salia 
Lietuvos Tarybos atsirado Augš- 
•iausioji Lietuvių Taryba Švei- 
.•arijoje. Lemtingais akimirks
niais būta nesutarimo, net Lie
tuvos Taryboje aptariant politi
es priemones Lietuvos nepri

klausomybei įgyvendinti. Vokie
čių nedrauginga laikysena buvo 
palaužta. Vakarai anuomet tikė
to tautų apsiprendimo pradui.Jų 
laimėjimas buvo ryškus neabe
jotinas ir lieuvių tautos nusista
tymas atsikratyti bet kurio en
gėjo. Kai frontai virė, vargu 
.cam į galvą atėjo mintis, ką jis 
gaus paguldęs galvą? Visi nu
vokė, kad yra išmušusi valanda 
betkuria kaina pirkti tautos lais
vę — žūti ar būti.

Partinė tariamybė

valanda politiškai pasitvarkyti, Į taktikos — išsiskirti, tūpčioti.

bet nenorėti matyti, kas dedasi 
Lietuvoje: daryti visa, kas ga
lima padaryti šiose sąlygose. Te
nykščiai ryškūs laimėjimai tau
totyros srity. Jų esama ir kituo
se baruose, kuriuose partija ir 
agitpropas nesugeba uždėti mas- 
kvinių ■ žąslų. Tuo pat metu iš 
mūsosios pusės į lietuvių tautą 
kreipiamasi psichologiniai ne
patvarkytais ir besieliais atsi
šaukimais.

Anais riebesniais metais buvo 
madoje Lietuvos laisvinimo dar
bą saistyti su politine aritmeti
ka. Juokingi dariniai, iššūkiai 
ir politinis balansavimas tapo 
savaimingu tikslu. O tai liudi
ja, kad politiniame darbe jau 
seniai praradome atsakomybę. 
Partijos kažinkam bandė nu
slėpti, kad jos teliko tariamy
be, praeities šešėlių. Jos yra ne 
tik organizaciniai pakrypusios, 

t bet ir idėjiškai nusigyvenusios. 
Tarptautinės politikos lūžiai, Praeities didybė, jei kuri ją turi, 

lavę smūgius į greitą pavergtų
jų išlaisvinimą, neprivertė per
sitvarkyti mūsųjų politinių or
ganizacijų. Nauji vyrai kiek pa
keitė taktiką — tarpusavyje ne
sipjauti, susidėjusios sąlygos ap
karpė “imperatoriaus” polėkius, 
tačiau dauguma “feodalų” vis 
dar nenori atsisakyti senosios .... ... . . ...... ...
beprasmiai svetimųjų skvernus 
tampyti bei nuduoti. Šiuo metu 
vyrauja idėjinė klaiki tuštuma. 
Šimtai dalykų užsimotų, bet ma
žai tesėtų. Jei anksčiau dar galė
ta piršti mistinę mintį — greito 
išsilaisvinimo, nūdien N. S. 
Chruščiovas Minsko kalboje ir 
ją dėjo pastangų palaidoti. Vi
sa tai sako, kad mūsosios lais- 
vyklos turi pakelti ir ankstesnią
sias klaidas — gyventi dienas ir 
nenumatyti. Netik nenumatyti,

0 VISOKIU LAIŠKU BŪNA..
Laiškai nūdieniam pasauly pa

sidarė viena iš priemonių, daž
niausiai vartojamų įvairiems 
reikalams atlikti be asmeniško 
kontakto su reikiamais žmonė
mis. Jais susižino artimieji, gi
minės, gyveną ne kartu, draugai 
ir prieteliai, išreiškia savo jaus
mus vienas antram besimylin- 
tieji, laiškais pasidalinami pasi
sekimai »ir 'i^ži^Mbmąi, liūdima 
dėl vairgų ir nelaimių ir t.t. No
ras gauti laiškų glūdi beveik 
kiekviename žmoguje. Tai tary
tum įgimtoji kiekvieno žmogaus 
“silpnybė”...

Dar ir šiandien gerai prisime
nu jaunystės dienas, kada Nepr. 
Lietuvos metais teko dirbti pašto 
įstaigoj. Teko rpatyti begaliniai 
daug veidų, laiškų belaukiančių, 
tačiau ypač krito į akis ir į at
mintį vienos senos moteriškės 
veidas, kuri kas savaitę po kartą 
ar du .atklampodavo į paštą iš 
gretimo kaimo ir vis klausdavo: 
“Ar nėra man laiškų?...” Jos 
veidas atrodydavo visuomet su
sirūpinęs, lūkesčio raukšlėmis 
išvagotas. Jos pavardę įsiminiau, 
'bet atsakyti — net gaila būdavo 
I— reikėdavo vienodai: nėra ir

nėra... Ir taip tęsėsi gal apie’grynais, vienas vedybų pasiūly- 
pora metų. Niekad toji senutė, mas, bonka whisky, keletas dar 
negavo jokio laiško, nors visą gyvų dielių. dekoratyvinis inka- 

> rėlis, keletas y ardų medžiagos, 
žmogaus kaulas su skyle jame, 
dėdės Alfo laiškas giminaičiui, 
ra. ir dar šis-tas”...

Gauti “mirusieji” laiškai ir 
siuntiniai laikomi toje įstaigoje 
vienerius metus, laukiama, ar 
neątsišauks nors. Po to — 
laiškai šu'de^nhmi,' o '‘siuntinių 
vertingesnis turinys sugrupavus 
parduodamas iš varžytinių.

Nors tieji laiškai ir paketėliai 
yra vadinami “nuirusiais”, kai 
kurie iš jų — yra ypatingai “gy
vi”. Pav., jau buvo minėta,' jog 
vienoj siuntoj buvo rasta kele
tas gyvu dėlių, o kitoj — netgi 
gyva bitė - motinėlė. Ir ką su ja 
teko padaryti? — pro įstaigos 
langą -ji buvo paleista į lauką — 

(Nukelta į 7 psl.)
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laiką laukė. Kartą pro pašto 
įstaigos langą mačiau lydint 
karstą i miestelio kapines. Kai 
paklausiau vieno užėjusio į įstai
gą žmogaus kas mirė, jis pami
nėjo tos moters pavardę. Man 
net šiurpas perbėgo per nugarą. 
Atsidusęs tepasakiau: “Mirė, 
vargšė, nesulaukus 4aiško..'.”

Arba tik prisiminkime kaip 
mes grauždavomės, kaip sieloda- 
vomės, negaudami iš anapus “ge
ležinės uždangos” jokio laiškelio, 
jokios žinutės iš likusių ten ir 
gyvenančių priespaudoj savo ar
timųjų. Taip lygiai nesulaukda
vom jokio žodelio iš brangių as
menų Sibiro tremtyje. Dažnas, 
atsidusdami. pakartodavom: 
“Ach, kad jiems būtų leista pa
rašyti nors vieną laiškelį, kad 
galėtų pranešti ar gyvi tebėra”. 
Dabar laiškų jau gauname. Tie
sa, jie nedrąsūs, baimingi, tačiau 
mes išmokome daug ką išskaityti 
“tarp eilučių”.

Čia paliestinas ir mūsų laisvė- 
ie esančių susirašinėjimas. Skai
tėme jau daug nusiskundimų 
spaudoje, kur rūpestingieji skun 
dėsi nerūpestingųjų nerangumu. 
Esą, ir po keletos pakartotinų 
laišku, vis nesulaukiamas buv. 
pero draugo, bičiulio ar bendrai 
lietuvio atsakymas. Dažniausiai 
dėl paprasto “eilinio”, neprisi- 
ruošimo. Žmonės laiškus gauti 
mėgsta, tik atsakyti į juos — ne
prisiruošia.

Paklydę laiškai
Ir pabaigai norisi pateikti 

skaitytojams truputį duomenų 
apie taip vadinamus .“mirusius” 
arba paklvdėlius laiškus, kurie 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių esti pasmerkti niekad, nesu
rasti adresatų, o taip lygiai — 
nebegali būti gražinti jų siuntė
jams. Čia bus apžvelgiama padė
tis Kanadoje, kain apie tai buvo 
rašvta viename šeštadeinio “The 
Globe and Mail” žurnalo nume-

vinimo organizacijos būtų suda
rytos ne iš viršaus, bet apačios 
— demokratiniu būdu, nes aš ti
kiu, kad paskutinis lietuvis Va
karuose vėliau mirs už politinius 
sambūrius, kurie šiandieną tėra 
leisgyvi.

Lietuvos laisvinimas negali ir 
neturi būti išskirtas iš bet kurios 
esančios organizacijos veiklos. 
Jis turi būti mūsų valia, mūsų 
malda, mūsasis ryžtas ir jo įgy
vendinimas. Ir nei viena veiklos 
sritis negali būti atšlieta nuo 
šventų polėkių ištiesti ranką 
broliams sovietiniame kalėjime. 
Lietuvos laisvinimas turi būti 
visuotinas ne tik organizaciniu, 
požiūriu, bet ir apimtimi. Tik 
tuomet kiekvienas lietuvis ne
galės pasilikti ant slenksčio ir 
svyruoti tarp šių ir anų.

Ar mes Lietuvos laisvinimui 
panaudojame visus būdus? Ar 
daug yra patarnavusi mūsoji 
dailioji literatūra, kuri daugiau 
už kitas sritis globojama? Vieno 
kito šūvio būta, bet juos sunku 
būtų prilyginti minčiai, kurią iš
reiškė Stendhal: “Politika lite
ratūroje yra nelyginti šūvis kon
certo eigoje. Kas tai garsaus, pir
mykščio, tačiau kiekvieno klau
sytojo dėmesį atkreipia”.

Lietuviu tautos kančia ir net 
politinių išeivių pergyvenimai 
verti sulaukti šūvio, kuris at
kreiptų surambėiųsiu Vakarų 
dėmesį ir pasiektų jų sąžinės 
balsą. Priespaudos Lietuvoje pa
siekus kaikurių laimėjimų kai- 
kuri^e įęultūros srityse iš anos 

čiame jus bendradarbiauti kul
tūros bare. Atsakymas į kvieti
mą pareina ne tik kultūrininkų 
nusiteikimo, bet brandaus poli
tinio galvojimo. Ateityje mes

šiandieną negali išgelbėti iš 
menkybės bei atsakomybės. Net 
šiuo metu “partijų veikėjai”, ku
rią siunčia atstovus į vadinamas 
laisvyklas nenori pasiimti atsa
komybės ne tik dėl nesugebėji
mo savo mandatą išlaikyti, bet ir 
dėl kaikurio netikslaus asmenų 
parinkimo. Visa tai sako, kad 
reikia mesti tariamybes į šalį ir 
ieškoti kito būdo organizacinėje 
srityje bei politinėje veikloje.

Visuotinumo pradas
Visi kviečiami į laisvinimo ba

rą rikiuotis, laisvinimo darbą 
dirbti. Kurioje srityje? Ar tesi- 
tenkinti tuo, kas iš praeities be
liko? Dažniausiai kalbama apie 
informaciją. Ar šioje srityje ga
lima pritarti veiksmui dėl veiks
mo? Ne geresnės rūšies yra gry
nai partiniai fondai, kurie ban
dyti padaryti visuomeniškais be 
aiškaus tikslo. Ar ši išskirtinė 
taktika nesako: juk tik mes te
mokame laisvinimo darbą dirb
ti, o jums suteikiama laimė rem
ti. ; '

Šiuo sutemų metu yra būtina 
pervertinti politinės veiklos bū
dus ir atsisakyti išskirtinumo. 
Lietuvos laisvinimas negali būti 
išskirtinas, kaip laisvoie valsty
bėje niliečio pareiga ginti savo 
šalį Lietuvos laisvinimo .veikla 
turi apimti visus būdu ir visus 
lietuvius Vakaruose. Jei yra 
svarbas reįkąlas išlikti lietu
viais svetur, lietuviškos kultūros pusės ateina farsas: mes kvie- 
mintį įskiepyti savajame, jauni
me, jei didelės svaros dalykas 
neleisti lietuviams kūrėjams su
glausti sparnų, žymiai svarbiau 
siekti, kad mūsoji valstybė at
gautu laisvę ir galėtų globoti iš
sibarsčiusią lietuvių tautą pla- 
čiaiame pasaulyje.

Todėl Lietuvos laisvinimas 
yra ne sambūrių, bet visų lietu
vių Vakaruose pareiga. Šis pra
das reikalauja, kad Lietuvos lais

PLB Seimo reikalai

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

24$6 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADUO * | * KROSNYS 
ŠALDYTUVAI * I * LINOLEUMAS 

SIUVIMO MAŠINOS * I * VAIKŲ BALDAI 

SKALBIMO MAŠINOS * I * ĮVAIRŪS KILIMAI 

TELEYIZUOS APARATAI ★ J ★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

“Paklvdėliams laiškams” kiek
viename didesniame Kanados 
mieste vra soecialūs pašto sky
riai, o Kanados sostinei — Ota- 
voie — speciali bendra tam rei
kalui ištaiga. Jei paklaustumėt, 
ar turi toii įstaiga darbo, reikėtų 
atsakvti: ir dar kiek! Pav., per
nai iš Kanados paštus perkelia
vusiu vienuolikos biliionu laiškų 
ir siuntinių anie 11.000.000 ne
buvo galima iteikti adresatams 
arba gražinti siuntėjams be tam 
tikru pašto ištaigu rūpesčiu. Iš 
ių daugelis buvo paštuose atida- 
rvti, beaiškinant adresatų arba 
siuntėjų adresus, vienok, ir po 
tos operacijos, dar apie 20 000 
siuntiniu ir apie 6.000 laiškų 
kaip “mirusias siuntas” reikėjo 
persiųsti į Otavą anai specialiai 
ištaigai.

Ir paklausk, žmogau, tos įstai
gos vedėio Gordon McRae, ką 
jis bus gavės šiandien, jis šyp
sodamasis atsakvs:

— Well, šiandien gauta $500

PLB Seimo Organizacinis ko
mitetas nustatė, kad Seimo atsto 
vai turi būti išrinkti ne vėliau 
kaip 3 mėn. prieš Seimą. Aukš
čiau buvo — 6 mėn. Pakeitimas 
reikėjo padaryti, nes kaikurių 
kraštų tarybos, pasinaudodamos 
ankstesniu konstitucijos pakei
timu, nutarė atstovus rinkti vi
suotiniu balsavimu.

Seimo darbotvarkės projektas 
yra išsiuntinėtas kraštu bend
ruomenių vadovybėms susipa
žinti, pareikšti savo nuomones 
ir pasiūlvti pakeitimus. Kartu 
išsiuntinėta plati anketa, kurios 
atsakymai sudarys medžiagą 
pilnam lietuviškosios išeivijos 
organizacinio ir kultūrinio gy
venimo vaizdui sudaryti.

Vasario pradžioje bus gauta 
pirmoji Seimo žymenio, paga
minto paaal dail. V. K. Jonyno 
proiekta. kvota. Jo kaina $1. Vi
si bendruomenės padaliniai ir 
organizacijos, tikima, įsijungs į 
žvmens olatinimo darbą. Kiek
vienas lietuvis turėtų. įsigyti 
gražu ir reikšmingą žymeni. tin
kamą nešioti visur ir visada.

Greta Finansų Komisijos, va
dovaujamos K. Cheledino iš Phi 
ladelphijos. Niujorke sudarytas 
techniškas lėšų telkimo centras, 
OK iždininko A. Trečioko va- 
dovvbėje.

Seimo proga įvykstančiame 
koncerte sutiko dalvvauti šie 
chorai: Čiurlionio iš Cleveland©, 
Dainavos, Vyrų. Stevens ir Pir- 
mvn — visi iš Čikagos, Varpo— 
iŠ Toronto ir Vyrų choras iš Bos
tono. Koncerto programą, suda
rys ištraukos iš lietuviškųjų ope
rų: Kamavičiaus — Gražina, 
Radvila Perkūnas ir Šimkaus — 
Pagirėnai; be to, bus atlikta šim 
kaus kantata Atsisveikinimas su 
Tėvyne ir Žilevičiaus kantata 
Vvtauto Didžiojo garbei ir dar 
keletas mažesnių veikalų.

Koncertui rengti komisija 
Niujorke papildyta muz. J. Ži
levičium. Pagal išgales Org. K. 
stengsis padengti choristų kelio
nės išlaidas. Koncertas įvyks

Carnegie Hall, talpinančioj arti 
trijų tūkstančių žmonių.

Paskutiniame OK posėdyje 
dalyvavo arch. Mulokas iš Čika
gos. Jis, Lietuvos Inžinierių ir 
Architektu Sąjungos vardu, siū
lė atgabenti iš Brazilijos Lietu
vos architektūros parodą, ten 
turėjusią nepaprasto pasiseki
mo, ir ją parodyti Seimo proga 
Niujorko visuomenei. Inž. ir 
Arch. Sąjunga pasižadėjo eks
ponatus savo lėšomis į JAV at
gabenti. Komitetas pasiūlymui 
iš principo pritarė. Dabar ieš
komos tam tikslui tinkamos pa
talpos ir bandoma ią įderinti į 
kitų ta proga rengiamų parodų

MASKVA PASIRAŠINĖJA 
PROTOKOLUS DĖL 

LIETUVOS...
(Elta) Vilniaus radijas ir Tie

sa pranešė, kad sausio 18 d. Mas
kvoje buvusi pasirašvta sutartis 
-protokolas — tarp Sovietų Są
jungos vvriausybės ir Bulgari
jos apie “sureguliavimą savitar
pio pretenzijų, liečiančių Lietu
vos, Latvijos ir Estijos respub
likas”. Protokole esą numatoma 
savitarpiškai atsisakyti nuo visų 
turtiniu ir finansinių pretenzijų, 
liečiančių Lietuvos, Latvijos ir 
Estiios respublikas, buvusių 
prieš šioms respublikoms įeinant 
į Sovietų Sąjungą.

Iš sovietų pusės protokolą pa
sirašė — vvriausybės įgaliotas 
— Sovietų Sąjungos finansų mi- 
nisterio pavaduotojas I. D. Zlo
binas, iš bulgarų pusės — Bulga
rijos ambasadorius Maskvoje, L. 
Gerasimovas.

Toronto. — Dujų vamzdžių li
nija iš Albertos ir Saskatchewa- 
no prieš porą savaičių iki Fort 
William jau užbaigta. Tenykštė 
Abitibi firma jau sudarė sutartį 
dėl dujų panaudojimo popierio 
fabrikams. Būsią sunaudojama 
apie 20 milijardų kub. pėdų du
jų už arti $8.000.000.

dažniau išgirsime klausimus, 
kurie negalės būti tik žodeliu 
NE atsakyti.

Lietuvos laisvinimas nėra pro
fesija, bet kiekvieno lietuvio pa
reigą. Ir kiekvienas gali klausti 
sutemų valandose: ar einame 
tikruoju keliu? -

Ashilo Prometėjui įspraus
tais žodžiais: “Skaudu šią pasa
ką pažinti, bet dar skaudžiau ją 
nutylėti”. Man teliko dalia ant
rąjį atvejį pasirinkti.

Red. pastaba. Be abejonės, ne 
visi skaitytojai tesutiks su kai- 
kuriais mūsų bendradarbio ap
tarimais. Bet jo keliamas klausi
mas yra labai sarbus, tad redak
cija kviečia jį plačiau padisku
tuoti. Mūsų nuomone, uždaviniai 
yra aiškūs, išaiškinti reikėtų ga
limybes bei priemones. Kažin ar 
pakankamai mes jų turime, ar . 
tiskliai jas sunaudojame ir nuo 
ko priklauso, kad mūsų pastan- . 
gos ne visada duoda pageidauja^ 
mų vaisių? Reikėtų mums taip 
pat išsiaiškinti mūsų centrinių 
laisvinimo veiksnių, kitokių or
ganizacijų ir individų privalo
mo įnašo klausimą. Jei yra ne
nudirbtų darbų, tai kieno prie
volė stoti į barą? Ar tik vadina
mųjų veiksnių ar ir mūsų visų?

LĮętuviškas 
suknelių salionas 

(siuvykla)

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymą. Priimame ir pataisy- 
W MODAMI ANELE

DESIGNER 
1978 Egį inton Ave. West, 

Tel. RU. 1-8477
Savininkė ANELĖ ŠLEKIENĖ

Įvairus siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
■■■ per" 

LIETUVIŲ ISTAIČĄ

Baltic Exporting Co,
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. Venskevičięnė.

849

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno syorįą. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo 
įvairių gėrybių.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

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

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

pamušalo 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už

7 yrd.
3 yrd.

, 3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

$157.90

14 yrd.
8 yrd.

15 viso už $72.30

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

pamušalo
Šerinės /klijonkės/

Iš viso už $70.60

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

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

* Iš viso už $112.60
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias medžiagas, siuva
mas mašinas, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairias teks
tilės medžiagas, maistą ir Lt. ir t.t.

Mažesnio formato siuvama mašina firmos "Essex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20 

/Užsakant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti vdtožą.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Gyvenę ne Toronte, goli sovo tudorytus iki 17 svorg gryno svorio siuntinius 

sigsti mums gožtu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsg pranežimg.
Turime perdavimui vyriiktems ir moteriikiems kostiumams ir patterns 

medžiagų, priedų ir jvairių kitų prekių.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vol. 
vakaro, šežtodieniais — nuo 9 vėl. ryto iki S vai. vok.

- į________ Sav.Ą. Kaluza______



Brangūs Kanados lietuviai!Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Kanadoje Krašto Valdyba, pradėdama savo' 1958 m. veiklą, drįsta kreiptis į visus Kanados lietuviui- su dideliu prašymu, prašymu, kuris negali būti atmestas nei vieno susipra- tusio mūsų tautiečio. Jis liečia pagalbą mūsų broliams ir sesėms Suvalkų trikampyje ir visoje Lenkijoje.Lietuviai! Po septynių deportacijos metų į anglies ar druskos kasyklas, koncentracijos stovyklas ir kalėjimus, į savo tėviškę vėl grįžta, užgrūdinti dar didesne meile savo kraštui .tūkstančiai lietuvių. Grįžta, tačiau neranda nei savo namų, nei ūkio pastatų, reikalingu darbo įrankių, neturi kuo patys apsirengti, nei kuo vaikų aprengti. Badas, liga žiūri jiems tiesiog į akis.Tautiečiai! Ar mes galime būti kurti, tiems mūsų broliams ir sesėms, kurie’ niekad negyvendami laisvu gyvenimu, tačiau išliko lietuviais patriotais, išlaikė mūsų tautos tradicijas ir sunkioje valandoje nepalūžo, pasirinkdami geriau trėmimą, negu išsižadėjimą savo kalbos, tautybės?Ne. niekuomet! Mūsų pareiga yra ištiesti savo broliui ranką, pagelbėti jį nelaimėje, paguosti verkiantį, alkaną, vaikutį, nors nedidelėmis dovanomis, ypač tomis (kaip viename laiške rašoma), kokios gyvenimui yra reikalingiausios.Brangūs Kanados lietuviąi, ne vienas iš Jūsų turite atliekamų rūbų, ne vienos Jūsų šeimos vaikai yra peraugę jau iš gana gerų rūbelių, taip reikalingų Suvalkų trikampio ir Lenkijos lietuviams. Kas galite (20 svarų tekainuoja iki 8-10 dol.) persiųski- te tiesiog Lenkijon Litewskie 
Towarzystwo Spoleczno Kultu- 
ralne, Zarząd Glowny w Puns
ku, pow. Sejny, woj- Bialystok, 
Poland.Rūbai priimami šiuose priėmi mo punktuose:1. G. Telyčėnienė, 131 Ken-

imrton N., Hamilton, tel. JA. 
5-0979.

2. J. Dilys, 11 Erie St., St. Ca- 
barines, tel. MU. 2-9987.3. V. Blockis, ‘'Baltic” rūbų valykla, 966 Dundas St. Toronto.4. J. Miliušas, Montrose Butcher & Grocer, 1006 Dundas St AT., Toronto.Arba pranešti tek LE. 7-1503 (Toronte). Jie bus atsiimti iš lukotojų namų.Džiaugiamės, kad pirmosios pagalbos kregždės jau pasirodė. Šalpos Fondas, Toronto Kūrėjai -savanoriai, LB Oakvillėje, Hamiltono Katalikių Mot. D-ja, atsiliepė privatūs asmenys net iš JAV, į lietuvių šauksmą Lenkijoje ir jiems savo lietuvišką ranką ištiesė. Visiems jiems tariame nuoširdų, vilnietišką ačiū, tvirtai tikėdami, kad savo brolių Lenkijoje mes niekuomet nepamiršime. Mes neabejojame jų nutautėjimu, — nes jų lietuviška širdis yra kietesnė už titnagą, bet bijome bado ir ligos giltinės, kuri gali pakirsti ir taip mažos mūsų tautos likučius, išsiblaškiusius nuo Štetino iki Vištyčio.Už Jūsų visų aukas atlygins mūsų laisvoji Lietuva su sostine Vilniumi.

VKLS Kanados Kr. V-ba.

KAS NAUJORinkiminis vajus jau prasidėjo. Konservatorių vadas min. pirm. J. Diefenbaker išvyko į vakarines provincijas ir pirmą didžiąją kalbą pasakė Winnipe- ge. Jis pabrėžia savo vyriausybės nuveiktus darbus per 7 mėnesius, žada įvairius pagerinimus, aštriai puola liberalus ir prašo parlamentinės daugumos. Liberalų vadas L. B. Pearson rinkiminį vajų pradėjo nuo Ontario prov. Savo kalbose jis žada: sumažinti mokesčius $400 mil. metams, ypač mažesnių pajamų asmenims, naujavedžiams; draudimą ligoje; pensijas mote-

Tikėjimas ir tautybė NAUJAS KELIAS

SENI DRAUGAI 
NAUJAME KRAŠTE

Coca 
Orange 

Cream Soda Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUIPIKNIKAMS. BANKETAMS IR KITOKIOM PROGOM
Skambinkite Toronte

WA. 1-2151šiokiadieniais iki 7 vai. vak. .
Į privačius butus ncpristatoma.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAV1ČIUS

High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie S po dina-Col lege/Sav. VL. TARVYDAS
MAŠINŲ PATIKRINIMAI — šveicavimo darbai — įvairūs 

” mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS 

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

DABARTIES METU, taip pat didelėje audroje, kada esame dar atskirti nuo kenčiančios savo tėvynės, mus tyko pavojus tėvynės meilės vardan paneigti tikėjimą arba tikėjimo vardan primiršti tėvynę. Pirmuoju atveju pasirodytume nekokie patriotai. nors mūsų meilė tėvynei būtų neginčijama; antruoju atveju būtume nekokie kriščio- nys, nors mūsų tikėjimas būtų be priekaištų. Kaip tai gali atsitikti?Tėvynės pavojaus metu susidaro tokia dvasinė įtampa, kad visi tik apie tai šneka, kaip alkanieji apie duoną. Mes gi žinome, kad ne viena duona žmogus gyvena, nors be duonos jisai taip pat negyvena. Mes taip pat žinome, kad duonos alkiu atsirėmę, komunistai patraukė minias darbo žmonių ir nuvedė keliu bolševikinės revoliucijos, kuri mažiausiai yra davusi tos kasdieninės duonos ir gerovės. Tai atsitiko dėl to, kad buvo perdėti medžiaginiai žmogaus interesai. Pirmajame komunistų manifeste bdvo dargi skelbiama, kad nė “tėvynės darbininkas neturi”. Kiekvienas kraštutinumas veda į negerovę.Tėvynei gero neneša bolševi-
KANADOJE?rims nuo 60 metų; 10.000 stipendijų studentams; panaikinti 7.5% mokesčius už automobilius; sumažinti pajamų mokesčius smulkiems verslininkams; palengvinti namų įsigijimą ir t. t. Socialistų vadas Cold well ir kredistų — Low taipgi pradėjo rinkiminį vajų kritikuodami didžiąsias partijas.. Pasak Low, ir po kovo 31 d. rinkimų parlamente nebūsią aiškios daugumos. Pastarąją galinti nulemti Quebec© provincija.

*
Nauja vertimo sistema nutarta įvesti feder. parlamente — panašiai kaip Jungt. Tautose. Atstovai galės tuo pačiu metu sekti diskusijas anglų arba pran cūzų kalba panaudodami radijo ausinius ir susijungdami su vienos ar kitos kalbos vertimo skyriumi. Tam ruošiami 8 vertėjai. Šios lygiagrečio vertimo sistemos įrengimaą atseisiąs $7.000. Su tuo sutikusios visos partijos ir paruoštas įstatymo projektas būsiąs pateiktas nau j a j am parlamentui. Įrengimo darbai jau pradėti.

*
12 mylių jūros turi būti laikoma teritoriniais Kanados vandenimis, mano vyriausybė. Ji yra pasiuntusi delegaciją Žene- von, kur vasario 24 d. prasideda tarptautinė jūrų konferencija. Ten bus svarstomas ir teritorinių vandenų klausimas. Ikišiol, pagal tarptautinius nuostatus, tėritoriniais vandenimis buvo laikoma 3 mylios. Jeigu 80-ties kraštų konferencija nesutiktų su siūlomu pakeitimu, Kanados delegacija, vadovaujama augšt. komisaro Londone G. Drew, yra pasiruošusi siūlyti pridėtinės devynių mylių jūros juostos įvedimą, kuri laiduotų žvejybos kontrolę 12 mylių plote.

' • 'It: :-

14 stipendijų po $400 - $1.000 indėnams paskyrė Imigracijos - Pilietybės ministerija. Vienos jų duotos kolegijų mokiniams, kitos — universitetų studentams. Tai pirmas kartas, kad vyriausybė susirūpino indėnų augštuo- ju mokslu. Neseniai ji paskyrė pirmąjį indėną senatorium — J. Gladstone, 70 m. ūkininką iš Albertos prov.
★

Padirbti banknotai — JAV $20 — yra platinami įvairiose Kanados vietovėse. Policijai pavyko suimti keletą tokių “platintojų”: Montrealy, Granby ir

S. SUŽIEDĖLIS

(Pabaiga)kinis internacionalizmas, bet gero neduoda nė kraštutinis patriotizmas, vadinamas tautiniu egoizmu arba savimeile. Atskiruose asmenyse ją pažįstame kaip nesimpatišką ir nesocialų charakterio bruožą. Tautoje toji blogybė pridengiama savo tautos interesais. Daug kam atrodo gera, kai viskas matuojama, skai čiuojama ir vertinama tik savo tautos labu. Sava tauta laikoma vertingiausia, iškiliausia, geriausia, kone išrinktąja; kitos žeminamos ir nemėgiamos. Tai yra lygu mylėti save ir nekęsti savo artimo.Tokia “meilė, kuri sustoja tik prie savųjų, pasidaro šykšti net saviesiems” (Fr. W. Foersteris). Mes tai patiriame savo gyvenime, kai iš vienos pusės kone kiekviename žingsny pabrėžiama pareiga neužmiršti kenčiančios tėvynės ir saugoti lietuviškumą, o iš kitos pusės nesimato, kad lietuvis lietuvį mylėtų kaip brolis. Broliška meilė reikalauja moralinio pagrindo, kurį išmuša siauras ir rėklus, žodinis pario- tizmas. Juo pasižymi tie asmenys, kurie, atrodo, viską deda ant tėvynės aukuro, išskyrus save patį. Savo asmuo paliekamas tam laikui, kai bus galima grįžti į išlaisvintą tėvynę ir vėl ją valdyti. Egoistinis patriotizmas labiausiai ir reiškiasi valdymo geismu. Visai eilei tautų jisai sukūrė tautines diktatūras — pačių tautų nelaimę.Kai šiuo metu stovime akivaizdoje savo tautos didelės nelaimės, kuri mums visiems gelia širdį, susidaro palankios aplinkybės tautiškumą pertempti ir savo tautai nepasitarnauti. Mes galime pasidaryti perdaug įsi- aistrinę, dygūs sau "ir kitiems, netekę nuovokos, kas mūsų tautoje yra gero ir kas prasto, kiek ji yra iškili ir kiek nuo kitų atsilikusi. Tuo tarpu net ir didžiausioje nelaimėje tautai reikia visiškai teisingų, blaivių ir nuosaikių žmonių, kurie mokėtų išlaikyti dvasinę pusiausvyrą ir kurių meilė, prasidedanti savimi ir savo tauta, su ja nesibaigtų. Yra tiesa, kad pirmoji meilės pareiga apima savuosius —savo artimus irflfevo tautą, bet ji nesustoja tik prie savųjų, jei yra tikra ir žmoniška meilė. Tikėjimas ir čia randa geriausį derinį ir išlaiko saiką.Iš antros pusės krikščionių tikėjimui yra svetima jo vardu smelkti tautiškumą. O vis dėlto taip pasitaiko. Taip yra buvę lietuvių tautoje netolimoje praeityje, pasitaiko dabar, ir tai gali nutikti mums patiems. Nuo gundymo niekas nėra laisvas, ypač gundymo geresniu ir saugesniu gyvenimu.Kai Lietuvoje savo metu sulenkėję ponai ir kunigai buvo užmiršę, kad jų išpažįstamas tikėjimas reikalauja visuotinės meilės, jie pasižymėjo didele nemeile savo kilmės tautai ir visokiom priemonėm, net tuo pačiu tikėjimu lenkė lietuvius į lenkų tautą. Nevienam nutautėliui tai reiškė geresnį būvį ir palankesnes sąlygas iškilti. Panašiai buvo prieškarinėje Rusijoje, kurioje kaikas dar keitė savo tikėjimą, kad saugiau jaustųsi ir augščiau pakoptų. Kas to nepriėmė, turėjo kovoti ir pakentėti persekiojimus. Bėgusieji nuo persekiojimo arba išvykusieji geresnio gyvenimo ieškoti ir suradę jį Amerikoje, čia įsigyveno, kiti jau čia ir gimė, daugumas savo tikėjimą išlaikė, bet savo lietuviškumą nustelbė. Negalima būtų daug ko prikišti tam, kas augdamas kitoje kultūroje ir kitame krašte pasijunta mažai
Baisūs daly

berišamas su tėvų gimtuoju kraštu ir tauta. Bet kai tebėra tarp lietuvių, dirba jų parapijose ir mokyklose, o lietuvybę stelbia, galima sakyti — nekenčia, tai kad ir būtų uolūs katalikai, jų katalikiškumui stinga nuoširdumo ir artimo meilės. Tokių lietuvių katalikų Amerikoje turime ne taip jau mažai. Kiti turi kankinantį klausimą, kas reikia labiau mylėti: kraštas, kuriame gyvenama, ar tėvų gimtoji šalis? Šis klausimas darosi kaskart aktualesnis ir naujųjų bėglių vaikams.KITAME KRAŠTE gyvenant, dažnai išgirstamas priminimas, kad reikia mylėti tiktai tą tautą ir valstybę, iš kurios mintama, o savąją pamiršti. Kaikam tai sudaro aštrią problemą, ypač kai širdis yra jau padalyta tarp dviejų kraštų. Bet širdis yra viena, tai ir meilė turėtų būti nepadalyta. Ji gali tokia būti, jei myli be skirtumų, yra “maloninga ir nepavydi”, kaip moko šv. Povilas. Dėl to negalima įžiūrėti prieštaravimo tarp meilės savosios tautos ir meilės gyvenamojo krašto. Problema susidaro tiktai tada, kai gyvenamasis kraštas pasidaro priešas tėvų žemei arba kai jame priverstinai siekiama kitas tautybes nustelbti. Tai nėra normalu nei teisinga, nes “jei kas nenori, kad mylėčiau savo žemės kampelį, kaip gali norėti, kad mylėčiau kaimyno žemę” (Fr. de Ricard).Tie žmonės, kuriuos likimas įkurdina svetur, yra Dievo kviečiami tautose teisingumą skleisti ir savo pavyzdžiu rodyti, kad žemėje gali ir turi viešpatauti ne vien artimo meilė (žmogaus žmogui), bet ir įvairių tautų bei rasių tarpusavio meilės (tautos taitai). Šito dar nėra visuotinai pasiekta, bet tai nereiškia, kad neturi būti siekiama. Mūsų priverstinės tremties sąlygos duoda progą parodyti tą kilnumą ir vykdyti Dievo skirtąjį emigrantams pašaukimą, apie kurį labai nedaug kas pagalvoja. Tai nėra lengvas uždavinys,-nes jisai reikalauja aukos, kaip ir keikviena meilė. .
* ' ■ *AUKA pasižymi kiekviena tikra meilė. Daugiau auka negu nauda remiasi ir tėvynės mei lė. “Pateisinti tėvynės meilę tiktai interesu, yra tikriausia priemonė ją nužudyti” (G. Guy- Grand). Negalima laukti ir tikėtis, kad už tautos meilę būtų gausiai ir visiškai atsiteista. Gana dažnai už patriotizmą laukia kančios atlyginimas, kaip daugelio lietuvių Sibire. Ten aštuonerius metus atkentėjęs ateitininkas Juozas Keliuotis, nepriklausomais Lietuvos laikais redagavęs “Naująją Romuvą”, yra rašęs: “Valstybei pakanka atiduoti tiek, kiek to reikalauja visuomeninis teisingumas; bet tėvynei turi dirbti visą gyvenimą, nereikalaudamas už tai atlyginimo, kaip geras sūnus nereikalaus užmokesčio iš motinos, kad ją myli””. Mylėdami savo tautą ir stengdamiesi siekti, kad ji būtų greičiau laisva, mes patys būsime jai tik tada tikrai naudingi, jei tėvynės meilėje jau dabar neieškosime savo naudos, o žiūrėsime daugiau aukos, kurios iš mūsų reikalaujama.Dabaties sąlygom reikia jau nemažos aukos net išlaikyti savo lietuviškumui, gerai pramokti lietuvių kalbos, lietuvių tautos istorijos, pažinti iš toli savo kraš tą, išmokti dainų, kurios neskamba, išėjus mums iš namų. O viso to reikia, nes ko nepažįstama ,to nemylima ir nebranginama. (Citatos priklauso A. Maceinos “.Tautiniam auklėjimui” 1934).

tai dėjosi...

Iki šiol išeivijos lietuvių gyvenime. nežiūrint vienos ar kitos rūšies savitarpių nesutarimų, jei tekdavo atlikti reikalus prieš svetimtaučius, reprezentuodavome kaip vieningas ir sutariąs vientas.Bet ir šis, rodos, toks paprastas ir visiems suprantamas reiškinys pradeda keistis. Grynai lietuviškosios politikos plyšys jau yra tiek platus ir kasdien gilėj ąš, kad vargiai lauktinas autoritetas ar jėga, kuri priverstų jausti vieni kitiems daugiau pagarbos ir tolerancijos, bet yra skaudu, kad toji pati žaizda, lyg užkrečiantis piktšašis persikelia į tokią plotmę, kur ji mažiausiai pageidaujama. Deja, lietuviškieji vėžiai ir čia siekia ir savo žnyp lęmis palieka tokius randus, jog jie gana sunkiai žaloja mūsų pačių interesus ir užkerta kelią svarbių lūkesčių įgyvendinimui.
Bandymui nepavykusSkaitytojai jau žino, kad didysis lietuvių bandymas Čikagoje gauti nominaciją Amerikos lietuvių kandidatui į JAV Kongresą nepasisekė. Tai ne dėl mūsų pačių kaltės, bet dėl įvairių tendencijų amerikinės partijos politikų tarpe. Aišku, šis- atsitikimas yra gana liūdnas ir rodo, kad lietuviams dar reikia labai daug ir plačiai padirbėti amerikinės politikos vingiuose, kad mūsų balsas ir svoris būtų pradėtas vertinti ir su juo būtų daugiau skaitomasi. To pasiekti viena svarbiausių sąlygų tikriausiai būtų pačių lietuvių vienybė ir susiklausymas. Vargiai ar kada ką geresnio toie plotmėje pasieksime. Rasti kandidatą, kuris būtų visu 100% priimtinas mūsų pačių įvairioms srovėms, praktiškai žvelgiant, vargu ar išvis būtų įmanomas, bet tautiečių grupės tuo kart galėtų užmiršti nesutarimus ir vieningai paremti gal ne visiems artimą kandidatą. Pagaliau, ar čia jau taip svarbu, juk svarbiausia, kad lietuvių kilmės amerikietis lietuvis pasiektų ryškią poziciją Vašingtone. Reikia įsidėmėti, kad amerikietis lietuvis kongreso atstovas, nežiūrint kuriai lietuviškai srovei jis simpatizuotų, JAV sostinėje reprezentuose tik jau ne vienos ar kitos lietuviškos grupės politiką, bet, pirmoje eilėje žvelgs į viską kaip Amerikos pilietis, turėdamas ^atsižvelgti į jį rinkusiųjų pageidavimus ir bandydamas pildyti prieš rinkimus duotus pažadus. Grynai lietuviškiems intresams, kaip tą suprastų mūsų srovės, kažin ar yra daug vietos JAV Kongrese.Reikalą turėti savo tautietį kongrese visi gerai supranta, bet visvien atsiranda mūsų tarpe jėgų, kurios bando skaldyti tautiečių nuotaikas.

Ko verti mūsų 
abejojimai?Tuojau vieni pradeda abejoti parinkto asmens kvalifikacijomis, jo tinkamumu, kiti turi dar atskiros rūšies motyvus ir pan. Žinoma, kvalifikacijos yra labai svarbus momentas ir negalima būtų į tai nekreipti dėmesio, bet taip pat tiesa, kad remiantieji savąjį kandidatą, tikriausiai bus pasvarstę visas teigiamas ir neigiamas puses ir jei nutarė, kad asmuo galimas remti, turėtume visdėlto bent tiek pasitikėti. Pagaliau, šiaip jau eiliniam visuomenės nariui nėra jau taip lengva pačiam viską sužinoti apie kandidatą, jo dorybes ir neigiamas puses. Kitaip elgdamiesi, turėtume gana skubiai prieiti išvados, jog tikrai “dar nematyti lietuvio kongresmano” ir vargiai ar tokį kada pamatysime išvis, nes prie mūsų susiskaldymo, kažin ar ir per 100 metų rastume asmenį, kuris būtų mums visiems priimtinas be jokių rezervų.
Į naują kelią 
kviečiantPagaliau, ko norėti iš svetimųjų balsuotojų, kad jie atiduotų savo balsus už mūsiškį, jei mes patys, savo tarpe, negalime sustarti ar net vedame ir priešingą propagandą. Jei tikrai norime pamatyti lietuvį kongres- maną Vašingtone, t turime sukoncentruoti visas mūsų turimas jėgas, visą lietuviškąjį susipratimą, mokėti bent tais momentais užmiršti esančius skirtumus ir visi kaip vienas stoti lietuvio kandidato pusėn. Tiesa, šiandien, gal jis neparankus tai srovei ar grupei, bet, kas žino’, už metų ar kelių, gal anieji turės tokį kandidatą, kuris nebus perdaug artimas kitai grupei.- Visvien turėtume tikėtis visų lietuvių paramos. Kitu atveju mūsų pastangos bus lygios vien tik gražiam muilo burbului. Mūsų pačių yra nedaug, todėl kiekvienas balsas yra lygiai svarbus ir būtinas, o ir svetimiems balsuotojams turime pasirodyti, kaip vieningas vienetas. Jei to nepasieksime, ir vėl niekas su mumis nesiskaitys.
Bendrųjų reikalų vardanNežinia ar tai bus kam įdomu ar ne, bet šio rašinio autorius iš anksto pažada savąją laikraštinę talką (žinoma, jei toks darbas frūtų suir^ę|f^^?tųjų pageidaujamas) kiek vienam" kandidatui lietuviui, nežiūrint kokios grupės ar srovės jis būtų, nežiūrint kokie laikraščiai ar asmenys jį remtų, kad tik jis būtų susipratęs lietuvis. Atrodo, kad ir daugiau laikraštininkų prisidėtų prie tokios akcijos, nes tikslas yra perdaug svarbus ir reikšmingas ir čia jau neturėtų rasti vietos bet kurie savitarpio nesutarimai. Al. Gimantas.
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vaikų pudra išlaiko 
vaikų oda sausą.

vaikų pudra turi 
savyje alyvų.

vaikų pudra sustabdo 
vystyklų nutrynimą.
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D.ėĮm e s i o! j ® Gera proga pereiti iš sunkaus darbo į gerą biznį. Pavasarį parduosiu pusę šėro $7.500.
AUTOMATINĖ SKALBYKLA - VALYKLA

Y’ra išvcžiojimui mašina. Apsigalvok, nepraleisk progos! 
Skambink: biznio CL. 1-5892, namų CL. 9-7897. Klausti: Pranas.

Vaistai Lietuvon!
I5GELBEKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

' ' " R.lykit. ■ NlefoMOkite or otvykit. po* mu*

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
■ :.n47-JMjiMir. w.,

TELEFONAS LE. 6-213?

Cornwall. Spėjama, kad jų centras esąs Montrealy. Ikišiol susekta 114 padirbtų banknotų. Policija dar nenustatė ar ši padirbtų pinigų banga turi ryšio su neseniai pasirodžiusia Sher- brook apylinkėje.*
Jūrininkai ir toliau gaus kasdieninę romo porciją — dvi uncijas su ketvirčiu. Tai senas Kanados jūrininkų paprotys, kurį dabartinis krašto aps. min. Pear- kes norėjęs panaikinti taupumo sumetimias, nes vastybės biudžetui per metus tai kaštuoja virš $110.000 Ministerijos pareigūnų žiniomis, ši biudžeto pozicija palikta ir Montrealio firmai Captain Morgan Limited pavesta pagaminti romo už $111.963. Pagal 1955 m. statistiką, tik 50% jūrininkų naudojosi tradicine romo porcija; 30% buvo perjau- ni: taisyklės reikalauja, kad šia privilegija gali naudotis jūrininkai nejajunesni kaip 20 m.; 20% vietoj romo bevelijo gauti kas mėn. $1.80.

Daugelis Vilniaus krašto lietuvių ištremtų į Sibirą, nenuma- tydami galimybės patekti atgal į Lietuvą yra pasinaudoję Lenkijos susitarimu su Sovietų S-ga, kad 1939 m. buvę Lenkijos piliečiai gali sugrįžti iš Sibiro į komunistinę Lenkiją. Su eile tokių jau atvykusių apsigyventi į Lenkiją čia gyvenantieji giminės susirašinėja. Viena šeima, norėdama patirti ar teisingai kanadiečiai lietuviai pereitą vasarą lankęsi Lietuvoje nušviečia padėtį Lietuvoje, jiems nusiuntė tą TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ Nr., kur yra aprašytas pasakojimas wi- nipegiečio RADZEVIČIAUS.Minėtai šeimai atsiųstame laiške štai kas rašoma:“Laikraštį T.Ž. gavome ir visi jį atidžiai išstudijavome. Gražiai ir teisingai papasakota, bet tai dar ne viskas. Baisūs dalykai dėjosi. Aišku, dabartiniu laiku šiek tiek yra pagerėję, tačiau vis vargas visus slegia. 
Prieš porą metų Lietuvoje rei
kėjo iš vakaro stoti eilėn, kad

rytą galėtum nusipirkti duonos 
kepalėlį. Tai ar ne baisu! Mums 
gyvenant Sibire stoti į tokias 
eiles duonos pirkti kaip ir ne
reikėjo. Tačiau dabar Lenkijoje 
mums atvykus, tokias eiles jau 
baigiame pamiršti. Čia galima 
nusipirkti visko, tačiau reikia 
turėti pinigų. Iš gaunamo per mėnesį atlyginimo ir vienam tik dirbant, tai dviese gali tik vidutiniškai prasimaitinti.”Toliau rašo, kaip pirmas Kalėdas praleido Lenkijoje:“Žinai, Kalėdas jau neprilyginti su Sibiro, nors ir čia ašarų netrūko, bet jos jau buvo nežinau ar tai iš džiaugsmo ar padėkos ašaras. Įsivaizduokite, nuėjome su broliene 12 vai. nakties į Piemenėlių šv. Mišias. Oj, kaip gražu. Keturi kunigai šv. Mišias laikė; kalėdinės giesmės. Viskas mane taip veikė. Įsivaizdavau, lyg būčiau pasakoje kokioje ar užburtoje karalystėje. Na ir, žinote, ašarų nespėjau braukti. Daviau joms valią...”
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CRESCENT PHARMACY
% (Savininkas kilęs iš Lietuvos}2753 DUNDAS ST. W. (Indian Rd. Cresc. kampas) TORONTO Išpildome vaistų užsakymus pagal europietiškus receptus. Turime visų rūšių vaistų, medicinos reikmenis, pirmosios pagalbos, kūdikių reikmenis. Visame mieste pristatymas veltui. Patarnaujame visas 7 dienas.

Siunčiame oro paštu vaistus į Europą. Pristatymas garantuotas. 
Užsakymai priimami naf dviem telefoną linijom: RO. 9-787® Ir RO. 9-7271
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Pavergtoje tėvynėje Užpirktieji Hamiltono Lietuvių Namai (užpirkimo, man, kaip NF v-bos«
"čia, pačioje Hamiltono širdyje, Karnų serą už $100 netik kad ku- P&įtofoiftkui širdis užtvinsta be- 

pogrindinių King ir Main gatvių riame maža Lietuva Hamiltone. 8a“ne padėka geriesiems Hamil-

Nepagarbinai Rusijos ir nege
rai Kalį) jau mūšų spaudoje bu
vo minėta politrukiniai cenzo
riai atmetė muziko J. Juzeliūno 
operą “Sukilėliai", kurios libre
to pagal Putino-Mykolaičio ro
maną paruošė A. Liuobytė.

LTSR kultūros ministeris 
J. Banaitis “kūrybinių organiza
cijų darbuotojų pasitarime” sau
sio mėn. vidury šitaip pasisakė:

“šios operos libretas (libreto 
siužetą pagal V. Mvkolaičio-Pu- 
tino to paties pavadinimo roma
ną neruošė A. Liobvtė, tekstas 
V. Mykolaičio-Putino) visa savo 
esmė klaidingai, iškraipant isto
rine tikrove, nušviečia 1861-1863 
metų Valstiečių sukilimo įvykius 
Lietttyojė.

“Či^ būtina pažymėti tai, jog 
mūsų nuomone, V. Mykolaičio - 
Putino stambaus ir reikšmingo 
romano “Sukilėliai” nirmoji da
lis savo konceuciia iš esmės tei
singai atsnindi istorinę tų metų 
tikrovę. Gi operos libreto siuže
to. dramaturgiios sudarytojai A. 
Liobvtė ir J. Juzeliūnas, teksto 
autorius V. Mykolaitis-Putinas 
esmėie revizavo romano kon- 
cėnciią.

“Tu metu Lietuvos valstiečių 
judėjimas librete vaizduojamas 
atitrauktai nuo viso to meto Ru
sijos valstiečiu judėumo. Jame 
neakcentuojami socialiniai suki
limo momentai. Toks valstiečių 
iudėiimo nušvietimas falsifikuo- 
io istorine tikrovę. Centrinis 
lihrpto personažas — vienas iš 
sukilimo vadovu — A. Mackevi
čius r nahrėžtinai vaizduojamas 
kaip kataliku dvasininkų atsto
vas. iškrainant jo, kain revoliu
cinio demokrato, naveiksla.”

Banaitis ši “Sukilėliu” oneros 
iwki vadina pasireiškimu “pra
eities atgyvenų”.

Iš to visko matyti, kad Putino 
norima Ivg ir • pagailėti, bėdą 
verčia kitiems, tačiau ar dar pa
sirodys ir IĮ t. io romano, gali
ma jau suabejoti. 

* ' • ’ ■ . r'

Anie dabartine Utena viena
me laiške iš Lietuvos rašo:

“Utenos m. išsiplėtė į visas 
gatves mažais mediniais namais 
(daugumoje iš kaimų pervež
tais). Tik centre miesto pastatė 
4 namus po 4-6 butus. Visa kita 
liko nepakeista. ;^<i|5t£lio cent
ra nėr kąra išgriovė, išdegino. 
Dabar gal vra anie 8 tūkšt. gw. 
Yra dvi vidurinės mokyklos (jos 
suiungtos kartu sn pradžios mo
kyklomis nuo I-XI kl.) ir viena 
ru<?u vidurinė. Šių pastarųjų vra 
kiekviename raione, o miestuo
se turi ir po keletą. Žydiška vi
suomenę nakeitė kita visuome
nė. Tiesa. Utenoie vra kelios šei
mos žydu. o kai Vilniuje, tai gal 
iuiu net daugiau kaip mūsiškių. 
Ju čia iš visur gausiai nrivažia- 
vo. kurie lietuviškai kalbėti ne
moka”.

Vilniaus katedra ir archyvas. 
Viename laiške iš Lietuvos rašo:

“Aš Tau jau, rodos, rašiau, 
kad praėjusiais metais Vilniaus 
katedrą pavertė patalpa meno

paveikslų galerijai. Kelis kartus 
norėjau užeiti pamatyti, bet vis 
uždara taip ir lieka. Yra daug 
visokių pasakojimų, kad joje 
pertvarkymą darant daug kas 
rasta istorinės medžiagos, bet 
spauda apie tai nieko nepaskel
bė iki šiol.

“UŽ altoriaus sienoje rastas 
užmūrytas bažnytinis archyvas 
net iš XV šimt. šių knygų, do
kumentų išvežę į akademiją 
(mokslo) net tris sunkvežimius 
ir užkrovę neniažą kambarį. Net 
buvę mokslininkai iš Maskvos 
atvažiavę, bet koks tolimesnis 
likimas — nežinoma. Ar archy
vas liko, ar toliau išvažiavo, iki 
šiol tyla. Spaudoje apie tai nė 
žodelio. Dėl to daug kas jaudi
nasi ...”

Kultūros ministras Juozas 
Smilgevičius iš pareigų atleistas 
sausio 10 d., esą ryšium su per
ėjimu į kitą darbą. Jo vieton 
paskirtas buvęs jo pavaduotojas 
Jubzas Banaitis. 1940-41 m. jis 
buvo radiofono direktorių.

Rusų kalba Lietuvos mokyk
lose pradedama dėstyti II sky
riuje ir dėstoma visus 10 metų 
(Lietuvos mokyklos tebėra 11 
metui bet ne 10 metų, kaip Ru
sijoje). Rusų kalbos dėstoma iš 
pradžių 6, o vėliau po 5 ar 4 pa
mokas per savaitę.

Kauno bUv. Karo Muziejaus 
bokšto varpai po karo nebe
skambėjo. Tik dabar jie sutvar
kyti kompozitoriaus Kuprevi
čiaus iniciatyva ir jau kas 6 ir 12 
vai. skambina Dvariono dainą 
“Kur Nemunas teka”. Esą nori
ma sumontuoti ir dar vieną me
lodiją. ’

Kėdainių gimnazijos senieji 
rūmai karo metu buvo susprog
dinti; Dabar ji atstatyta esanti 
iau 4 augštų. Iš trijų susprog
dintų tiltu tik vienas buvęs tuo
jau atstatytas. Kiti du buvę pa
keisti laikinais mediniais ir tik 
dabar esą ^atstatomi, gelžbetoni
niai. Geležinkelio stotis esanti 
atstatyta.

Vilniaus autobusų kondukto
rius turi mokėti rusų ir lietuvių 
kalbas.

Tauragėje kitais metais pradė
sianti veikti didelė drenažo vamz 
džiu ir čerpių gamykla.

(E) Rašytojui Vincui Myko
laičiui - Putinui šių metų sausio 
13 d. suėjo 65 meši. Jo sukak
tį plačiau paminėjo ir Vilniaus 
radijas. Literatūros kritikas V. 
Galinis apžvelgė Putino gyveni
mą ir kūrybą. Sukaktį paminėjo 
ir Lietuvos spauda.

(E) Siūlo mažinti kolūkių 
brigadas. Tokį siūlymą pareiškė 
Mažeikių rajono komunistai, 
siūlydami sumažinti brigadas 
iki 200-250 ha ariamos žemės. 
Komunistai dar siūlo įtraukti į 
gamybą “nusenusius žmones ir 
vaikus turinčas moteris”(!).Ma- 
tvt. darbo ranku trūkumas kol
ūkiuose vra didelis. Per rajono 
suvažiavima Mažeikiuose buvo 
nusiskųsta ir tuo, kad “respub- 
likoie nesirūoinama išskirti sta
tybinės medžiagos kolūkiečiams 
gyvenamųjų namų remontui”.

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. EM 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 Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

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

sankryžoje, bus maža Lietuva!". 
NF v-bos narys A. Simkevičius.

Prieš dvejis metus Bendr. val
dybos šauktame susirinkime 
Lietuvių Namų įsigijimo reika
lu, kaip ’ atsimename, tedalyva
vo vos apie 30 asmenų. Ir kas ta
da galėjo išdrįsti pasisakyti, kad 
po 2-jų metų Hamiltono lietu
viai užpirks Tautos Namus už 
$173.000? Ir kai po 3-jų mėnesių, 
balandžio 8 d. 1956 m., naujai su
formuotoji NF v-ba pirmąjame 
atsišaukime į hamiltoniečius už
akcentavo 2-3 metų bėgyje su-! 
telkti $100.000 pradinį kapitalą,' 
jos paskirį nariai privačiuose 
pasikalbėjimuose daugelio lie
tuvių buvo pavadinti atitrūkė- 
liais nuo tikrovės, klejotojais ir 
panašiai.

Lygiai po 2-jų metų t.y. š.m. 
vasario 1 d., NF v-ba padarė le
miamą žingsnį, pasirašydama 
trečiąjį pasiūlymą užpirkimui 
Delta kino salės, kurį pardavė
jas vasario 5 d. pasirašė. Tuo 
būdu Lietuvių Namų įsigijimas 
jau yra įvykęs faktas. Belieka 
tik laukti balandžio 30 d., kada 
užpirkimas bus galutinai sutvar
kytas, o Hamiltono ir apylinkių 
lietuviai galės pelnytai pasidi
džiuoti savo kolonijos vieningu
mo jėga, ko pasėkoje jie turės 
puikius reprezentacinius rūmus 
su šokių sale, talpinančia iki 800 
svečių, 21 apartamentu ir 10-čia 
krautuvių.

Norėtumėm šia proga smul
kiau aprašyti busimuosius Lie
tuvių Namus, supažindinant lie
tuviškąją visuomenę su jų išdės
tymu, pajamomis ir išlaidomis 
bei jų išlaikymo galimybe.

Kaip minėjome, už šią nuosa
vybę sutarta mokėti $173.000, 
įmokant balandžio 30 d. $65.000. 
Likusieji $108.000 yra pirmieji 
atviri morgičiai 10-čiai metų iš 
6%, atmokami po $1.000 kas trys 
mėnesiai plius nuošimčiai. Rū
mai susideda iš kino salės 906 
vietų, 3 butų po 5 kambarius, 6 
butų po 4 kambarius ir 12 butų 
po 3 kamb. Iš King g-Vės yra 9 
krautuvės, o iš Main — 1. Skly
po ilgis pagal King g-vę 187 pė
dos, prie Main g-vės 162 p., rytų 
pusėje plotis 84 p. ir vakarų — 
180 pėdų;

Šiuo rąetu pirkinys duoda to
kias metines pajamas: nuoma už 
21 butą $14.730, už 10 krautuvių 
$6.750, už kino salę $7.800 ir iš 
Komercijos banko už jo apšildy
mą $350. Viso $29.630. Namų iš
laikymo metinės išlaidos yra se
kančios: nuosavybės mokesčiai 
miestui $7.093. apšildymas $2900. 
sargui alga $1.300, draudimai 
$800. Viso $11.093. Pridėjus prie 
šių pagrindinių išlaidų dar re- Į 
montams 1% nuo bendros su
mos $1.730. įvairių nenumatytų 
$800, turime išviso išlaidų $13. 
623. Pajamos $29.630. išlaidos 
$13.623, tad gryno pelno lieka 
$16.007.

Iš šio pelno pirmaisiais metais 
teks išmokėti $4.000 skolai deng
ti ir $6.480 nuošimčių, viso $10. 
480. Taip kad įmokėjus $65.000 
namai netik patys mokėsis, bet 
dar kasmet liks $5.527, kas su
darys kiekvienam šėrininkui 8.5 
%. Priimant dėmesin, kad $4.000 
išmokami skolaidengti nedings
ta. bet investuojami į namus ir 
inetų gale bus įrašomi propor
cingai į šėrininkų s-tas, kas su
darys dar 6.1%. Bendroje išva
doje matome, kad pirkdami L.

riame mažą Lietuvą Hamiltone, 
bet dar ir investuoti pinigai kas
met atneša 14.6%, Kas kita, kaip 
metų gale šėrininkai tą pelną pa
skirstys. Čia ir ateina laki min
tis, kaip mes galėtumėm atsisa
kyti rinkliavų po namus lietu
viškiems reikalams, kurias kas
met vis sunkiau pravesti, nes 
mažėja idealistų - rinkėjų gre
tos. Savo laiku hamiltoniečio p. 
Šarūno pasiūlymas per “Nepr. 
Lietuvą” apsidėti po $5 ar $10 
kiekvienam dirbančiajam, ati
duoti juos vieną kartą metuose 
ir tegul organizacijos pasiskirs
to, praktikoje vargiai įvykdo
mas. Tuo tarpu tą patį Lietuvių 
Namų nariai daug lengviau ga
lės įvykdyti, paskirdami, saky
sime, pusę pelno lietuviškoms 
organizacijoms. Matome, kad 
investuodami šimtą - kitą dole
rių į Lietuvių Namus, netik jų 
neprarandame, bet gauname už 
juos gerą nuošimtį ir efektyviau 
galėtumėm po metų kitų prisidė
ti finansiškai prie lietuvybės 
išlaikymo.

tono, Parte, Brantford, St. Ca
therines, Wei lando, Simcoe ir jų 
apylinkių lietuviams, kurie šiuo 
atveju parodė tiek daug geros 
valios, pasitikėjimo, susiklausy
mo ir vienybės, tuo parodydami 
viso pasaulio tautiečiams, kiek 
daug tautinės potencinės jėgos 
glūdi lietuvio širdyje. Nuošir
džiausia padėka gerajam St. Vi
kiui. kurte visai nepažindamas 
v-boš narių, nepabūgo investuo
ti į NF net $2.000 (vieną savo ir 
vieną J. Kanevaitės vardu) tuo 
metu, kad dar Liet. Namų rei
kalas nebuvo taip išpopuliarėjęs.

Trumpai susipažinus su Lietu
vių Namais, mano gražiausias ir 
nuoširdžiausias visiems lietu
viams prašymas — junkimėš vi
si apie juos ir prisidėkime prie 
greitesnio jų išmokėjimo.. Juk 
kas gali būti mielesnio lietuviš
kai širdžiai, kaip turėjimas ma
žos Lietuvos Hamiltone?

(Kaip namai atrodo, žiūr. pir
mame puslapy).

St. Bakšys, NF v-bos pirm.

Lietuviai pasaulyje
Pahaltijo Moterų Tarybos Niu

jorke pirmininkavimą šiems 
metams perėmė L. Bieliukiehė.

Amerikos Balso Europoje. lie
tuviškojo skyr. vedėjo pareigas 
iš J. Laučkos, kuris grįžo į Va
šingtoną, perėmė dr. Pr. Pada- 
lis.

Vladas Puškorite, buvęs Liet, 
opetoš solistas, mirė sausio 30 
d. ĄthOl, Mass. Į Ameriką jis 
atvykb 1950 m.

Juozo ir Ižabėlės Laučkų sū
nelis Juozukas, sergantis par
vežtas iš Vokietijos, inirė vasa
rio 4 d.

Žurn. J. Vaidelį, kuris dar ne
pasveiko galutinai nuo sužeidi
mo pervažiavus mašinai, vasa
rio 8 d. vėl ištiko nelaimė. Jį 
buvo užpuolę ir sumušė gatvės 
banditai.

Aldona šlepetytė, labai gerai 
išlaikiusi visus egzaminus ir la
bai gerai apgyhusi disertaciją,
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Kaukių balius, rengtas Šalpos 
Fondo, praėjo su gražiu pasise
kimu. Svečių dalyvavo apie 350. 
Gaila, kad šiemet ypatingai ma
žai tedalyvavo kaukių, tad nebu
vo įprasto maskarado margumo, 
nors nuotaika visų dalyvaujan
čių buvo smagi ir publika gra
žiai leido laiką. Kaukių premija
vimo komisijainebūvo daug dar
bo. Pirmą vietą ir $25 dovaną 
laimėjo Kęstutis ir Birutė, ku
riais pasirodė p. Žilvitis su Po
nia. Antrą vietą $15 laimėjo Tul
pė — P. Blinstrubienė ir trečia 
vieta $10 atiteko Pavergtai Lie
tuvai—L. Skripkutei. Gausi fan
tais loterija traukė visus ir čia 
visą laiką buvo susigrūdimas, 
kol liko tuščios lentynos. Šį kar
tą fantų tarpe buvo daug vertin
gų ir gražių knygų, kas tikrai 
buvo gražus žestas lietuviškos 
knygos paskleidimui. Svečius 
maloniai linksmino V. Babecko 
vadovaujamas orkestras, kuris 
baigė vakarą su Lietuvos himnu.

. Į ukrainiečių rengtą pagerbi
mą jų saviems veikėjams vasa
rio 8 d. Royal Connaught Crys
tal salėje buvo atvykęs pirmas 
laisvos Ukrainos ir dabartinis 
egzilinės „vyriausybės preziden
tės, kurie pSfekė pagrindines 
kalbas. Dalyvavo daug žymių 
kanadiečių veikėjų bei parla
mentarų. Nors pagerbimo vaka
rienė kainavo po $5, bet visos 
400 vietų buvo užimtos ir kiti 
nepateko. Garbės svečiams buvo 
paruoštas atskiras stalas, kurių 
tarpe buvo ir lietuvius atstova
vęs apyl. pirm. inž. A. Jazbutis 
su Ponia. Kviestų tautybių tar
pe lenku nebuvo.

Centrinei miesto bibliotekai 
apyl. v-ba jau įteikė pirmąsias 
knygas lietuviško skyrelio. Pra-, 
džiai nupirkta už $50 11 knygų, 
kurios gražiai išleistos ir kietai 
įrištos. Įteiktos šios knygos: Ko
vose dėl Lietuvos St. Raštikio at
siminimai 2 tomai, Žemė dega 
— J. Savickio atsiminimai 2 t., 
Lietuvių Beletristikos Antologi
ja. Dievų miškas — B. Sruogos, 
Gatvės berniuko nuotykiai ir 
Ant. Ribos — R. Spalio, Miškais 
ateina ruduo — M. Katiliškio, 
Namas geroje gatvėje — J. Jan
kaus, Knygnešių pėdsakais — J. 
Švaisto. Užtruks apie mėnesį, 
kol knygos bus sukataloguotos 
ir paruoštos išdavimui skaityti. 
Kai tik lietuviškas skyrelis bus 
atidarytas naudojimui, apyl. 
v-ba praneš visuomenės žiniai ir 
prašys, kad kuo daugiau juo bū
tų pasinaudota, nes nuo to pareis 
atskiro skyriaus išlaikymas ir jo 
oaoiidvmas naujais leidiniais.

Rinkimai apylinkės valdybos : 
ir rev. komisijos įvyko vasario 
9 d. Rinkimuose dalyvavo apie 
250 asmenų, nors pasitaikęs ypa
tingai šaltas oras neprisidėjo 
prie gausesnio dalyvavimo. Šiais 
metais daugumai senesniųjų vei
kėjų pasitraukus ir jų vieton i 
daugumoje ateina nauji asme
nys, kurie reikia tikėtis ateis ir 
su naujais sumanymais bei di
desne energija dirbti bendruo-

HAMILTON, Ont. 
menės labui. Linkėtina naujai 
valdybai sėkmės jos darbuose ir 
išlaikyti Hamiltono vėliavą tin- 
akmoje augštumoje. Vasario 16 
d. minėjimą paruošė ir pravedė 
dar senosios kadencijos valdyba, 
kuriai tai buvo paskutinis ne
lengvas darbas.

Į vilniečių prašymą spaudoje 
paremti SUvalkų trikampio lie
tuvius dar labai mažai kas teat
siliepė. Šiam šauksmui neturė
tume būti kurti, nes be apran
gos ir maisto nemažiau reika
linga ir lietuviška knyga. Čia 
turėtume visi patikrinti savo 
knygynėlius ir .vieną kitą per
skaitytą knygą tam tikslui pa
skirti. Aukas Hamiltone priima 
vilniečiai K. Baronas ir jo se
sutė G. Telyčėnienė, 131 Ken
sington Ave. N.

Darbo įstaigos pranešimu va
sario 8 d. Hamiltone buvo 20.382 
bedarbiai. Bedarbių skaičius ke
letą šimtų krito, nes savaitę 
prieš tai buvo 20.881. Pernai tuo 
pačiu laiku tebuvo 12.069 bedar
biai. Norintiems surasti darbo 
Hamiltone dabar yra mažai vil
čių, tenka laukti pavasario, gal 
padėtis pagerės.

Bankelis Talka, paskelbęs pra
eitų metų balansą parodė, kad 
per 1957 m. narių skaičius pa
augo 153%, šėrų ir depozitų įneš
ta daugiau 227%, išduota pasko
lų 227% daugiau ir balanso su
ma pakilo 230%. Augimas pro
centiniai imant labai didelis. Ta
čiau pagal kolonijos lietuvių 
skaičių ir jų finansinį pajėgumą 
tai yra labai mažas progresas, 
nes atsargiai skaičiuojant lietu
viai Hamiltone turi pasidėję ki
tuose bankuose apie vieną mili
joną dolerių. Taigi tuo atveju 
bankelis lietuvių kapitalo nėra 
nė 10% patraukęs. To išvada 
aiški, kol lietuvių pinigai guli 
kitur, tol savas bankelis nepa
jėgs tvirtai atsistoti ant kojų, jo 
darbo rezultatai nebus perdaug 
žymūs ir reikės ilgos metų eilės 
išaugti iki pusmilijonio dolerių 
balanso. Gi mūsų tikslas yra su
burti bent daugumą lietuvių į 
kooperatinį bankelį, kuriame in
dėlių saugumas yra toks pat 
kaip ir kituose bankuose, nes 
kiekvienas indėlis yra apdraus
tas nno gaisro, apiplėšimo ar iš
eikvojimo. Nežiūrint kokia įvyk
tų nelaimė, indėlininkas niekad 
nenukentės, nes tai yra valdžios 
garantuota apsauga. Ęe to, geri 
pliusai, kurių bankai neduoda: 1. 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 turimų indėlių. 2. Iš
mokamas dvigubai didesnis di
videndo procentas negu bankuo
se. Už praeitus metus išmokėta 
4%%, kas už tūkstantį dolerių 
sudaro 45 dol., 3. Procentas pri- 
skaitomas kas mėnesi, kai ban
kuose kas tris arba šešis mėne
sius. 4. Čekių išrašymas nieko 
nekainuoja, kai bankai skaito 15 
centų už čekį. Reikia tik kasi
ninkui iš anksto pranešti, kuris 
kiekvienu atveju išrašys čekius 
norimiems reikalams. 5. Įnešti 
pinigai tarnauja lietuvių reika-

lams, nes . išskolinami lietu
viams. 6. Gautas pelnas lieka 
mums patiems, nes išdalinamas 
didesnis dividendas ir dar ski
riama dalis pelno kultūriniams 
reikalams.

Po metinio susirinkimo pakilo 
didesnis judėjimas. Sausio mėn. 
įstojo 11 naujų narių, tad dabar 
iš viso turima 251 narys. Depo- 
si torių yra 20, o skolininkų 115. 
Sausio mėn. šėrų sąskaita turėjo 
$49.061,44. Depositoriai $18.024, 
07. Deponuota CUNA $10.100. 
Kasoje $1.176,88. Išduota pasko
lų iki sausio 31 d. $56.727,63. Ba
lansas už sausio mėn. buvo su
vestas $68.772,93. Taip pat per 
sausio mėn. žymiai padidėjo.pa
skolų pareikalavimas ir Kredi
to Komitetas leido išduoti nau
jų paskolų $10,599,53. J.D.

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.

Skautų tuntas yra numatęs šy. 
Kazimiero minėjimą kovo 16 d. 
Hamiltono vyčių būrelis ruošiasi 
Jurginių minėjimui balandžio 
26-27 d.d.

vasario 7 d. gavo filosofijos dak
taro laipsnį Niujorko Universi
tete.

Dėl ŠLA vykdomųjų organų 
rinkimų kilo kohfliktas. šeši 
kandidatai Al. J. Chaplik, A . 
DėVėniehė, J. Arlauskas, J. Va
laitis, A S. Trečiokas ir adv. J. 
R. Virbalis — atitinkamiems or
ganams įteikė protesto raštą, 
kad vykdomosios tarybos nariai 
savo padėtį naudoję savo propa
gandai ir su balsų skaitymu bu
vę nbtvarkos. Jie reikalauja 
naujų nominacijų.

Nepamirškit pavergtųjų!
AŽN — Pavergtųjų Europos 

TaUtų Asamblėja — š.m. sausio 
16 d. įteikė visų 15-kos NATO 
valstybių vyriausybių šefams 
pMt^tus dėl to, kad paskutinės 
NATO Tapybos esšįjos Paryžiu
je komunikate nebuvo paminė
tu 0-nių Europos kraštų paver
gimas. Albanijos, Bulgarijos, če- 
kdslovakijbs, Estijos, Latvijos, 
Liėtuvbs, Lenkijos ir Rumuni
jos egžilihių politikų pasirašy- 
tariiė proteste išreiškiaiha viltis, 
kad. NATO artimiausia proga 
deklaruos, jog Vokietijos sujun
gimas ir 9-nių Kremliaus pa
vergtų tautų nepriklausomybės 
atstatymas yra pagrindinės są- . 
lygos taikai ir saugumui Euro
poje užtikrinti.

Fort William, Ont.
Fort William ir Port Arthur— 

dū Ontario miestai prie Lake 
Superior praktiškai yra jau su
augę į vieną, tačiau kiekvienas 
iš jų tūri savo atskirą savivaldy
bę. Dabar keliamas klausimas 
sudaryti bendrą savivaldybę, t. 
y. sukurti vieną miestą. Dabar 
Fort William turi 39.000 gyven
tojų, For Arthur 37.000. Sujun
gus susidarytų 76.000 .gyventojų 
miestas,-kuris pagal didumą On
tario provincijoje užimtų šeštą 
vietą.

Fort William ir Port Arthur 
burmistrai pasisakė už miestų 
sujungimą. Žurnalistai apklausė 
grupę žmonių. Iš 10 nėt 8 pasi
sakė už sujungimą, 1 susilaiko 
ir 1 pasisakė prieš. Tuo reikalu 
bus pravesti gyventojų balsavi
mai.

«l

EUGENIJĄ ŽIRGULIĖNĘ ir VLADĄ STABINGĮ, 
sukūrusius šeimą, sveikina ir gero sutarimo bendrame gy
venimo kelyje linki

O. S. Savickai, 
J. Ramanauskienė, 
E. Žikorienė.

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO
Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).

Jums sąžiningai patarnaus musų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: n. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. J A.8-8491. “THE CENTRE“ SKYRIUS: 
p. Leonas Gašlūnas, 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.

JZM
KRONAS.^ 

VAIEVKW?? 
IIMITEC/

“The Centre of Real Etnrta*

Taupykime ir' skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Aogiti procento! ui indėlius. Sumažinti procentai už patkafaš. indėliai, pasko
los ir nario gyvybė yra apdrausta.

Operacijos atliekamos kiekvieng sekmadienį nuo 12 ^al. iki 2 vol. p.p. parapi
jos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N., Hamilton. Kitu laiku kreiptis pas iž<t 

E. Lengnikg, 15 Homewood Ave., tel. JA. 9-2114.
ieMBuIiiii
.............gill 1.1 ir

ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms at giminėms į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokybės juchto ir kitų rūšių odą batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO KAI
NOMIS. IŠpildome užsakymus paštu. Kalbame ukrainietiškai.

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

Atidaryta šeštadieniais visą dieną

Rinkimų rezultatai. KLB Ha
miltono apyl. rinkimų komisija 
skelbia visuomenės žiniai, kad 
per rinkimus į apyl. v-bą ir 
kontr. komisiją š.m. vasario 9 d. 
parapijos Salėje, balsavime da
lyvavo 250 asmenų.

Kandidatai į apyl. v-bą gavo 
balsų: Bagdonas R. — 147, Ka- 
žemėkas J. — 107, Mikšys K. — 
226, Muliolis Ą. — 74, Patamsis 
A. — 130, P. Paulauskas — 56, 
Pilipavičius A. — 126, Skripku- 
tė L. — 196, Stonkus Juozas — 
163, Vilimas J. — 82, -Žilionis 
C. — 71. Kandidatai į kontrolės 
kom. gavo balsų: Dalius S. 141, 
Fleinys J. — 201, Rickis J. — 
99, Skaistys J. G. — 92, Žukaus
kas K. — 125.

Tuo būdu i apyl. v-bą išrinkti: 
Mikšys K., Skripkutė L., Ston
kus J.. Bagdonas R., Patamsis 
A., Pilipavičius A. ir Kažemė- 
kas J. I kontr. kom.: Pleinys j. 
Dalius Š. ir Žukauskas K.

Rinkimų pravedime ir balsų 
skaityme dalyvavo Bendruome
nės ir organizacijų atstovai: Jaz
butis A„ Stanaitis, K. Gudins- 
kas. Trečiokas ir Juozapavičius 
S. Rinkimų komisija labai dėko
ja parapijos klebonui kun. dr. J. 
Tadarauskui už paraginimą pa
rapijiečių balsuoti ir leidimą 
naudotis rinkimu reikalams pa
rapijos sale. Rinkimų komisija.

Saleziečių liet, gimnat. rėmė
jais nuo pr. metų gruodžio 1 d. 
įsirašė: Balys Grinius ir Vladas 
Sasnauskas. B. Grinius priklau
so dar ir kitam būreliui. Jie yra 
Danutės Jonikienės vadovauja
mo būrelio sąrašuose.

Namų Fondo narių gretos pra
ėjusią savaitę padidėjo 10-čia 
asmenų. $500 paskyrė Kažetnė- 
kas Vytautas. Po $100 terminuo
tai pasižadėjo ar įnešė: PaCėpa- 
vičius Juozas. Trumpickaš My
kolas, Gužas Petras (vienas dir
ba ir išlaiko 6 asmenų šeimą!), 
Jakutavičius Petras, Čėsnienė 
Onutė, Purlys Rapolas, Astraus
kas Juozas, Vanessa, Oht., TuU 
nyla Mykolas ir Tuinylienė Sie
nutė iš Simcoe, Ont. Mielasis 
M. Tūinyla tuojau jat įteikė $200 
Čeki.

NF kapitalas padidėjo pr. sa
vaitę $1.250. Po $100 ihešė kaip 
jau minėta E. ir M. Tuihylai iš

Simcoe, Venckevičius Vytautas, 
Perkauskas Gintautas, Kekys 
Vytautas, Leilionas Petras. Ša
kalys Edvardas ir Bikinaitė Rū
ta. $50 įnešė Matūkaitis Vladas, 
kuris $50.jau buvo įnešęs 1956 
m. lapkr. 12 d. Jis su žmona p. 
Sofija augina 5 vaikus, o dirba 
pats vienas. Rainys Petras anks
čiau turėjo NF $100, o dabar dar 
įnešė $400-. Įteikdamas čekį jis 
pareiškė: “Jei jau niekur NF ne
gautų trūkstamų pinigų pasisko
linti, aš sutinku paskolinti $3.500 
iš 7%”.

Visiems geriesiems tautie
čiams, taip skaitlingai besijun
giantiems apie Lietuvių Namus, 
siunčiame nuoširdžiausia ačiū.

Šk. St.
Namų Fondo v-bos ir komisijų 

dėmesiui Kovo 2 d., sekmadie
nį, 7 vai. vak. maloniai kviečiu 
visus dalyvauti bendrame posė
dyje, parapijos salėje, 58 Dun
durn St. W. Visus bendradar
bius labai prašau jame dalyvau
ti, nes jis buš vienas iš svarbes
niųjų. NF v-bos pirm.

Svarbus kreipimasis į hamil
toniečius ir toliau gyvenaičius 
lietuvius! Mes maloniai prašo
me visus Hamiltono lietuvius at
eiti mums į pagalbą, padedant 
sukelti Lietuvių Namų užpirki
mui pradinį įmokė j imą. Kaip 
jau anskčiaū spaudoje minėjo
me, $65.000 įmokėjimą NF v-ba 
užtikrino pasiimdama $20.000 
naštą ant savo asmeniškų pečių. 
Bet visdėlto nežiūrint to. mums 
daug ptiduotumėte, gerieji ha- 
miltoniečiai, idėjinės ištvermės, 
jei ši tautinė našta būtų paskirs
tyta ant 200 lietuvių pečių, vie
toje to, kad dabar ji slegia 27 
V-bos narius ir slegia 10 kartų 
sunkiau.

Taip pat kreipiafnės į artimes
nių it tolimesnių Vietovių lietu
vius, kurie galėtų ir sutiktų pa
gelbėti Hamiltonui šiame dide
liame darbe, siusti savo paramą 
šėrėms pirkti (šėrės $100) ar au
kų pavidalę mažesnėmis sumo
mis, kurios vėliau bus naudoja
mos tik HėtuVių Šalnai ir lietu
vybės išlaikymui šiuo adresu: 
The Fund of the Lithuanian 
Rome in Hamilton, 38 Stimley
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Draugo romano premijos {teikimas
Vasario 8 d. Įvyko dailiojo žo

džio koncertas, kurio metu, be 
koncertinės dalies, buvo įteikta 
“Draugo” premija Jeronimui 
Ignatoniui už romaną “Ir nevesk 
mus į pagundą”, parinktą iš ko
misijai atsiųstų 9 romanų.

Aktą atidarė “Draugo bend-

pasirodė “Rygos Balse”, paskui 
— “Naujojoj Romuvoj” ir kitur. 
Rašė ir apysakas, eilėraščius, 
straipsnius. Buvo paruošęs spau
dai novelių rinkinį “Gyvenimo 
fragmentai”, romaną “Dėmės”, 
dramą “Auka”, L. Tolstojaus 
dramos “Gyvas lavonas” verti
mą, bet liko pavergt. Lietuvoje.

Apie siaurumą ir platumą
Dr. ANTANAS MUSTEIKIS

ilMMP
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radarbių klubo pirm. P. Gau-1 Tremtyje — Miunchene buvo 
čys, iškeldamas romano reikšmę1 pastatyta jo komedija “žentas 

npr nripvnrtn” pper prievartą”. Periodikoje 
bendradarbiauja ir Amerikos 1 
spaudoje, ypač įdomūs, ryškūs Į 
jo feljetonai. Jis gimęs 1902 m. | 
kovo 13 d. Šimkaičiuose, Rasei- 
nių aps. Baigęs Panevėžy moky- | 
toiu seminariją, Karo mokyklą, | 
išėjęs atsargon leitenanto laips
niu, tris metus lankęs Kauno 
konservatorijos dainavimo sky
rių. 1943 m. baigė Vilniaus uni
versiteto humanitarinį skyrių. J 
Mokytojavęs įvairiose vietose: 
pradinėse mokyklose, net Lat- | 
vijoje — Liepojuje, gimnazijo-» 
se, Aklųjų institute Kaune mo
kytojas ir direktorius. Nuo 1934 
m. Liet. Mokytojų S-gos narys, 
Ats. Karininkų korp. “Ramovės”

ir nušviesdamas jo rutuliojimąsi 
lietuvių tautoje. Po to, jury ko
misijos sekr. rašyt. Juozas Švais
tas perskaitė patį komisijos ak
tą ir mecenatai ponai Angelė ir 
Jonas Andriuliai Įteikė laurea
tui J. Ignatoniui $1000 premiją. 
Vėliau žodį tarė ir jury komisi
jos pirm. B. Babrauskas; “Drau
go” leidėjų vardu sveikino kun. 
Vyt. Bagdanavičius. Sveikino 
Lietuvos konsulas dr. P. Dauž- 
vardis. “Dainavos” ansamblio 
vardu Al. Dzirvonas, Mokytojų 
S-gos atstovas, ALK Federaci
jos pirm. inž. A. Rudis ir Mont- 
realio teatras. Gražų, įspūdingą 
žodį tarė ir pats laureatas, ku
ris Čikagos visuomenei gerai* 
pažįstamas, kaip “Dainavos” an- į narys, choro organizatorius ir 
samblio dainininkas ir dirigento c^rvedys, davęs įvairiose vieto- 
pavaduotojas, Liet. Mokytojų ^parengimuose ir per radiją 
S-tos narvs. L. Bendruomenės j v*r$ koncertų. Yra sukūręs 

korp. “Ramovės” himną (jo žo
džiai ir muzika). Suorganizavo 
ir vadovavo aklųjų instituto 
chorui, kuris turėjo visą eilę 
koncertų, net ir Valst. Teatre. 
Kauno radijofone organizavo 
paskaitas ir pats skaitė, režisa
vo ir pravedė vaidinimus. Vie
nas Ginklų Fondo organizatorių. 
Kurį laiką vadovavo ir studen
tų ateitininkų chorui. Tremtyje 
— Miunchene gimnazijos moky
tojas ir inspektorius. Miuncheno 
apyg. • Švietimo skyr. vedėjas. 
Gyvendamas stovvklose ruošė ir 
ir’ vadovavo Įvairiems parengi
mams, chorams. Amerikon atvy
ko 1949 m. ir apsigyveno Čika
goje. Čia suorganizavo ir vado
vavo vyrų, chorui.

J. Ignatonis platus, šakotas 
veikėjas ir oroduktingas, net ir 
šiuo metu, Čikagoje. Juk pragy
venimą daro fabrike ir tik laisvą 
pasivogtą laiką naudoja kultūri
nei, visuomenininei veiklai ir 
niekad nematysi jo surūgusio ar 
skundžiantis pavargus, išsisė
mus. Visada linksma, nuotaikin
ga šypsena. Tai stiprios valios, 
ryžto ir neišsemiamos energijos 
žmogus, kokių reta.
- Romanas psichologinis/-iŠ mo
kytojų gyvenimo, tas jau buvo 
pastebima, kai ištrauką paskaitė 
aktorė Irena Nivinskaitė. Gana 
lietuviškas, būdingas, patrauk
lus ir intrvga ir charakteriais ir 
pačiu siužetu.
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S-gos narys, L. Bendruomenės 
Čikagos apyg. valdybos narys, 
šiaip įvairių organizacijų narys 
ir “Draugo” skyr. Lietuviškoji 
Mokykla redaktorius. Taip, kad 
ir nereikėjo plataus laureato 
apibūdinimo.

Antroje romano šventės daly 
nustebino čikagiškius svečiai 
torontiškiai su koncertine pro
grama. Tai jau Čikagai girdėtas 
sol. Vaclovas Verikaitis, kuris 
ir šiuo kartu gražiai užsireko- 
mendavo ir publikos nuo scenos 
nebuvo paleidžiamas. Prieš kelis 
metus jis dar jautėsi nedrąsus, 
naujokas ir publika dar nesiėmė 
įvertinti. Dabar jau sutiko visai 
kitokį, padariusį didelę pažangą, 
kad negėda ir kitataučiams pa
sirodyti.

V. Verikaitis pasirinkęs kūri
nį, moka ir įsigyvendinti, ir sod
rus, sultingas balsas jaučiasi ku
pinas laisvės, harmonijos. Pasi
rodė ir V. Verikaičio vedamas 
vyrų kvartetas, dar jaunas, bet 
gera ateitimi ir klausytojų ne
apvylė. Taio pat gera ir akom- 
paniatorė Patricija L’Heureux. 
Kas Sveikintina — programos iš- 
pildytojai nebuvo šykštūs. Nors 
viskas užsitęsė ilgai, bet progra
ma visus-geriausiai-nuteikė?“

Dabar kiek ir apie laureatą 
Jeronimą Ignatavičių - Ignatoni, 
kuris pernai jau atšventė savo 
kūrybinio darbo 30 metų sukak
tį. Gal jis nebuvo gausus savo 
raštais ir, kaip sako, landus, bet 
ką duodavo, tai duodavo gerą ir 
nepigų kūrinį. Tada jis hovele

pirmoji — visas nusinešė kiti 
miestai: <
Niujorkas, vieną Detroitas ir 
vieną — Montrealis. Šios “Drau
go” premijos, kasmetinės, pra
dininku yra kun. dr. Antanas 
Juška,. buvęs ilgametis “Drau
go” bendradarbių klubo pirmi
ninkas ir žymus Čikagoje lietu
vių veikėjas.

Gražu yra ir pavyzdys vi
siems, kad Į literatūrinį barą 
Įsijungia ir čia gimę lietuviai ir 
dar ūkininkai, kurie paklojo 
premijai 1.000 ir koncerte pra
nešta, kad skiria lengvąjai lie
tuviškai muzikai parašyti $500.

Šiemet “Draugo” koncertas 
susilaukė daugiau publikos ir 
Sokolų salė, viena didžiausių 
Čikagoje, buvo kimština. “Drau
go” koncertai Įdomūs, reti, gera 
programa ir publikos mėgstami. 
Vasario 8 d. buvo kelios pramo
gos, bet publika tvindė “Drau
go” koncertą. Sveikintina!

Jonas Zanavykas

dvi Kalifornija, dvi 'rauJant

* K&K .;€
Lietuvių vaikų darželis, vado- 

‘ ; Nekalto Prasidėjimo 
Seserims šįmet ypač iškilmingai 
minėjo Vasario 16-ąją.

Šiai šventei vaikučiai ruošėsi 
daugiau kaip mėnesi. Seselės 
jiems pasakojo, kaip vaikučiai 
Lietuvos darželiuose švęsdavo 
ąią šventę. Rodė jiems Lietuvos 
vaizdų albumus ir mokino Įvai
rių dainų bei eilėraščių. Vasa
rio 14 d. 10 vai. ryto visi vaiku
čiai su tautine vėliava žygiavo 
į seserų koplyčią. Sukalbėję 
trumpą maldelę ir pagiedoję Ma 
rijos giesmę ir Lietuvos himną, 
sugrįžo atgal į darželio salę, ku-

fią puošė įvairiai išpinti trispal
viai kaspinai. Programos pra
džioje visų akys krypo į marši
ruojančius berniukus, kurie 
energingai dainavo “... būsime 
Lietuvos kareiviukai...” Toliau 
sekė mergaičių šokių pynė su 
vėliavėlėmis. Programos gale se
selės vaikučius pavaišino saldai
niais. Gaila, kad nevisi vaikučių 
tėveliai galėjo stebėti ir gėrėtis 
savo vaikučiais ir jų išmoktais 
dalykėliais.

Nuotraukoje programos daly
viai su darželio vedėja sės. Mar
garita. (Nuotrauka E. Kochals- 
kio).

Jaunieji jūrų skautai Toronte

Redakcija yra gavusi dar ir ki
tą korespondenciją iš šių iškil
mių. Autoriui p. J. Kreivėnui už 
ją labai dėkojame ir atsiprašo- j • 
me, kad jos visos išspausdinti^6 
nebegalime, juoba, kad abu ko
respondentai iškelia maždaug 
tuos pačius momentus. Pateikia
me čia tik jo pabaigą, liečiančią 
koncertą:

“Meninėje dalyje girdėjome iš 
Toronto, iš Kanądos, Vaclovą 
VerikaitĮ ir jo kvartetą. Čia vy
ravo lengvoji muzika, žymiau
sia dalimi kitu tautu vertimai i 
lietuvių kalbą. Tai buvo Įtiki
nanti iliustracija, kad Andruliu 
paskirti konkursui penki šimtai 

pačiu siužetu. lyra ir tikslingas ir verkiant rei-
Tai septintoji “Draugo” romą-Į kaiingas reikalas. Verikaičio 

no premija, bet Čikagai teko dar. kyartetan galėtu tikti bet kuris

Toronto jūrų budžiai (vyrai 18 
-23 metų), jūrų skautai (jau
nuoliai 12-18 metų) plėsdami sa
vo veiklą susirūpino ir jauniau
siųjų šaka — bebriukais.

Bebriukai yra 8-12 metų ber
niukai, kurie sveikatai leidžiant, 
su tėvų sutikimu, stoję į jūrų 
skautų eiles, patyrusių vadų 
priežiūroje, yra parengiami tik
rai ai jūrų skautų tarnybai, auk
lėjant juos skautiškoje dvasio- 

! ir skiepijant meilę jūrai.
Bebriukų užsiėmimai susideda 

iš Įvairių žaidimų Įpinant jūri
nius dalykus, nagingumo lavini
mo (dirbant įvairius laivų mo
deliukus, drožinėjant, stebint ir 
padedant jūrų skautams jų dar
buose prie valčių ir jachtų) ir 
vandėns pažinimo. *

Jūrų skautų vadai iš patyrimo 
žino, kad vanduo pavojingas 
tiems, kurie jo nepažįsta. Todėl 
tik pamažu, imantis visų, atsar
gumo priemonių, jauni berniu-

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
Augšta prekių kokybė 

Greičiausias patarnavimas
Žemiausios kainos

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

MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS 
/ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

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

Mūsų kainos anksčiau skelbtiems produktams bei prekėms • 
galioja ir toliau.

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

» sv.) brutto — $15.25.

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

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

DETROIT - WINDSOR
578 5VYANDOTT ST. EAST. — Telefonas CL. 6-3982.

Kainaraščiai ir informacija lietuvių kalba.

Į tikrai geras choristas. Prie tų ke
turių vyrų čia pridėta Verikaičio 

. sugebėjimai, visų dalyvių sko
bnio pajautimas, sunkiai įsivaiz- 
t duojamas darbštumas ir akom- 
paniatorės rolei vispusiškai tin
kanti Patricia L’Heureux. Publi
ka gausiai plojo, o dainininkai 
nesibrangino. Praėjo trejetas va
landų, koncertas užbaigtas toje 
vietoje, kai publika mielai iš- 

i klausytų dar vieną kitą dainą...”

Kaip apsisaugoti slogų?

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

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surostos vaisios, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

. Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirma 
karta mokslas atrado nauja gydomąja 
priemonę sutrąukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo Ši nebrangi 
Driemonė, privačiai savo namuose' be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti’ skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He
mo raidai iš vis jau ne problema!"

Paslaptis Šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus 
mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistu visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.
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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”
Nau(oi otkJarytas ir nouįoi įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. j Visi maloniai kviečiami atsilankyti. 

W4 DUNDAS ST. TORONTO, TEL. LE. 2-9621

CASTORIA

CASTORIA

Jei jūsų kūdikiui užkietėję 
viduriai, vartokite švelnų

Jei jūsų kūdikiui užkietėję viduriai, neduokite 
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi*- 
kioms. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta* 
GERĄ SKONĮ. Švelniai išvalo vidurius. Pra*\ 
Šykite savo vaistininko ar gydytojo.

vietoje mokomi su maža valtele 
kai bus pratinami prie vandens. 
Svarbiausia, kiekvienas bus iš
mokinamas plaukti. Ir tik mo
kant ij ei plaukti bus negilioje 
irkluoti.

Pažymėtina, kad Toronto jūrų 
skautų veiklos dešimtmety, nė
ra nė mažiausios nesėkmės Įvy
kę, gal todėl, kad buvo tinkama 
drausmė ir tvarka.

Tenka pridurti, kad kitose vie
tovėse Bebriukų vienetai išvys
tė gražią veiklą ir net prašoko 
viltis. •

Tėve ir motina. — žinome, kad 
jūs norite matyti savo sūnų iš
augant tvirtos sveikatos, gero 
būdo, doru lietuviu, jaunuoliu-ir 
vėliau naudingu piliečiu! Siųs
kite jį Į Bebriukų vienetą, kur 
darnioje draugystėje, sveikoje ir 
romantiškoje aplinkoje ir paty
rusios vadovybės priežiūroje 
jūsų sūnus- tvirtės kūnu ir dva
sia.

Organizuojamam Bebriukų 
vienetui vadovauti paskirtas se
nas ir patyręs jūrų skautų vadas 
vyr. valtininkas Mikas Šlapšys, 
o vienetą globoti sutiko jūrų 
skautininkas Bruno Stundžia. 
Skambinkite telefonu: M. Šlap- 

LE. 4-5039 (pageidaujama 
6-7 vai. vak.), ir B. Štun- 
LE. 3-5327.

sys, 
tarp 
džia,

1. Ar tautybė atgyveno 
savo amžių?

Vaižganto mūsuose iškeltas 
šeimos vėžys — mišrios šeimos 
— pareikalavo skaitlingų aukų, 
kurios mažino lietusių tautos 
narių skaičių ir silpnino lietuvių 
kultūros tąsą ne tik artimoje, 
bet ir tolimoje praeityje, o taip 
pat ir dabartyje. Mišrių tautybių 
šeimos yra buvusios vienu iš pa
grindinių lietuvių prieauglio nu
tautėjimo veiksnių, nors emigra
cijoj bei tremty aplamai sveti
ma aplinka yra nemažiau reikš
minga.

Ar lietuviškos šeimos išlaiky
mas (mišriųjų vedybų smerki
mas) yra “perdėto patriotizmo” 
apraiška, kaip kaikas teigia, at
sakyti nepigu. Garsus anglų isto
rikas ir istorijos filosofas A. 
Toynbee, žvelgdamas į mūsų erą 
ateities istoriko akimis (4047 
metais po Kristaus gimimo), at
randa, kad naujaisiais amžiais 

esame sukaustyti parapinio 
galvojimo — laikydami, kad 
visuomenės idealas esąs įgy
vendinamas tautiškuose bei 
tautinės valstybės (t.y. pa
rapiniuose) rėmuose.
Žinia, idėja, jog visi priklauso 

šiai žemei ir kad kiekvienas gali 
būti jos pilnateisiu piliečiu (ne
atsižvelgiant Į “parapijas”), yra 
labai graži. To pasėkoje prieš 
kokį dešimtmeti kilo madingas 
judėjimas, patraukęs šimtus 
tūkstančių europiečių. JĮ organi
zavo tūlas Davis, “pirmasis pa
saulio pilietis”. Deja, po keleto 
metų... kaklaraiščių forma pa
kito, o Mr. Davis, dar pačiam ju
dėjimui nevisai sugniužus, pali
ko “pasaulio sostinę” Paryžių, 
sėdo į laivą ir nuolankiai grižo į 
“parapinę” Ameriką, tikėdama
sis agauti paties anksčiau atsa
kytą JAV pilietybę.

Atrodo, kad Davis pasianksti
no tapti “pasaulio piliečiu” bent 
keletu šimtų metų, jei ne pora 
tūkstančių. Šiuo laiku

nebent marsietis, kokiu nors 
būdu atkilęs į mūsų žemę, 
galėtų išvengti “parapinės” 
tautybės bruožų.
Mums gi — žemiečiams — dar 

ilgoką laiką lemta jų laikytis. O 
ių laikymasis šiuo metu iokiu 
būdu neimplikuoja vienokio ar 
kitokio pažiūrų siaurumo. Tad 
yra visai natūralu, kad ne tik 
vyresnioji karta??veikiama atsi
neštinės kultūros, yra tautinė, 
bet kad ji taipogi perteikia savo 
tautines tradicijas jaunesniajai, 
tuo bandydama Įamžinti tam 
tikras žmogiškąsias vertybes. 
Aplamai nėra tokių paukščių, 
kurie mėgtų perėti svetimus 
vaikus.

2. Ar šeima yra grynai 
privatus dalykas?
Šalia tautinio yra ir kiti as

pektai, sąlygoją šeimos kūrimą, 
ne vien meilė, kuri “negali būti 
saistoma jokiomis objektyvinė- 
mis priemonėmis”,. kaip kaikas

išsireiškia. Beje, romanuose šei
mos sudarymas dažnai yra tik 
“subjektyvinis dalykas”. Taip ir 
daugely filmų ir begalėj “komi
kų”. Šis bruožas ryškus ir mo
dernioj Amerikos visuomenėj 
aplamai. Bet jis yra lygiai sie
jamas ir su skyrybų skaičiaus 
augimu. O tai jau liečia ir vi
suomenės stiprumą, kuris krizės 
laikais gali aplamai išgelbėti ar 
pražudyti visą kraštą.

Nei tautiniu, nei religiniu, 
nei socialiniu atžvilgiu šeimos 
sudarymas nėra vien “subjekty
vinis dalykas”. Nors ir prieš sa
vo norą, tai gražiausiai įrodė So
vietų Rusija, bandžiusi kurti 
naują žmogų be šeimos instituci
jos. Tada jos subjektyvinis dės
nis buvo toks: Patinkam viens 
kitam, tuojau sudarom šeimą; 
kai tik atsibos, pabaikim, pali
kim ir eikim kas sau... Deja, 
•netrukus visiems paaiškėjo, kad 

stipriai visuomenei kenkia 
“palaida” šeimos bala.
Komunistams teko verstis per 

galvą ir griebtis šeimos integra
vimo bent valdinėmis priemonė
mis: įstatymais aprėžiant skyry
bų galimybes (Rusijoj dabar ofi
cialiai sunkiau gauti divorsą nei 
daugely Vakarų civilizacijos 
kraštų).

Nors tiesa, jog tremties bei 
emigracijos sąlygose “neišven
giamai vyksta ir vyks mišrių 
šeimų kūrimas”, bet taipgi yra 
tyrinėtojų Įrodyta, kad yra daug 
daugiau nesugyvenimo mišriose 
nei tolydžiose šeimose. Yra vie
nas dalykas sutikti, kad visi žmo - 
nės turi lygias teises ir turi būti 
lygiai traktuojami, ir yra visai 
kitas dalykas vienu šiuo idealu 
remti šeimos sukūrimą. Statisti
niai duomenys rodo, kad

mišriosios šeimos, kur šei
mos partneriai yra skirtingu 
religijų, tautybių, rasių, iš
silavinimo ir kt., greičiau 
sudūžta Į “povandenines uo
las” nei tolydžios šeimos.
Gerbdami lietuvių jaunimo 

teises ir individualybę, mūsų 
bendruomenės atstovai tačiau 
labai gerai daro, jaunimo šeimų 
kūrimo kelyje nurodydami kliū
tis, kurios gali dažnai pražudyti 
asmeninę jaunuolių laimę ir be 
pateisinamo reikalo dildyti lie
tuvių kultūros vertybes ateities 
kartose.

Negalima sulikti, kad visuo
meninis rūpinimasis lietuvių šei
mos darna ir laime būtų siaures
nis nei rūpinimasis vien subjek
tyvia šeimos kūrimo . dalimi, 
nors modernus gyvenimas rodo 
daugiau pastarosios rūšies bruo
žu-

Jaunimo literatūros premijai 
gauti 8 veikalai. Jury komisiją 
sudaro St. Tamulaitis, D. Augie
nė, Pr-. Razminas, A. Šimaitienė 
ir G. Tulauskaitė-Babrauskienė. 
Premija bus Įteikta Čikagoje 
balandžio 12 d.

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos..

Be regėjimo"
i žmones
e7?-;

pražūna
— Patarlė 29:18

Ontario Planavimo ir Išvystymo departamentas 
yra labai suinteresuotas tūkstančiais Ontario 
gyventojų, kurie paskutiniaisiais metais atsikėlė 
apsigyventi mūsų provincijoje.

Sugebėjimai, kuriuos jūs atsinešėte, praturtino 
Kanados kultūrą ir kartu. daug prisidėjo prie Kanados, o ypač Ontario klestė
jimo kilimo.
Pirmasis šio departamento uždavinys yra planavimas šiai provincijos ateities 
gerovei užtikrinti, ir kad galėtumėte pilnai išreikšti savo talentus pasirinkta
jame krašte.
Departamentas per Visuomeninio Planavimo skyrių kuria naujus miestelius 
šiaurės Ontario dykumose ir padeda savivaldybėms jų išplėtojimo ir išvytymo 
planuose.
Pef Prekybos ir Pramonės skyrių departamentas skatina provincijoje kurtis 
naują pramonę, teikiančią visiems naujų darbų ir galimybių.
Butų skyrius, kartu su Dominijos"valdžia administruoja Housing Develop
ment Act, kurio paskirtis palengvinti butų trūkumą. i

Apsaugos skyrius derina apsaugos veiklą Ontaryje, tvarkant tikslų panaudoji
mą mūsų natūralių išteklių, vandens, žemės, miškų, žvėrių ir poilsio rajohų.

Civilinė apsauga taip pat priklauso šio departamento jurisdikcijai.
šita plati veikla yra skirta, kad jūs galėtumėte džiaugtis šviesia ir klestinčia 
Ontario ateitimi. Tad visi prisidėkime prie Ontario augimo, gyvai domėda
miesi šios bendruomenės reikalais!

* • * '"►■

ONTARIO DEPARTMENT OF PUNNING & DEVELOPMENT
Hon. W. M. Niekio, M.G, Q.C. Mon. UHIo M. Ftotl, Q.Co UJ>.

MINISTER PMMMMtm
-ii.



e puse.

Mann & Martel LTD.
REALTORS

1199 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi lO 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.

Jane • Annette (Warren Park)
$1.500 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.

Dundas - Brock
$2.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrints rupių plytų namas su 2 mo
demiškom virtuvėm, 2 garažais ir 
privačiu įvažiavimu. Didelis sklypas 
kur galimo statyti dar apie 8 maši
nos. Namas labai geram stovy. Pri
einama kaina.

Jane - Annette (Warren Park) 
$2.950 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, beveik naujas. Privatus įva
žiavimas, moderni virtuvė, alyva šil
domas. Geri morgičioi.

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

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

Dovercourt - Hallam
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per 2 
augštus 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 šildomas. Arti susisiekimo.

College - Havelock 
$22.300 pilna kaina, 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.

Casa 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 td. LE. 6-1410

Bloor - Quebec 
$4.800 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
didelis kiemas, geros išsimokėjimo są
lygos.

Bloor - Royal York Rd. 
$3.900 įmokėti, 6 kambarių, 2 ougš- 
tų, mūrinis 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 kambarių 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 įmokęti, 7 kambarių mūrinis 
namas, atskiros, šoninis įvažiavimas, 
2 virtuvės, alyva šildomos. Pilna kai
na $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. Pilna kaina $22.900. Keli 
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. Cloir - Oakwood 
Pajamos $5.000 metams 

$8.000 įmokėti, 11 kambarių mūri
nis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, nau
jas plasteris.

T. STANULIS
1264 St. Clair Ave. W.

- Darbo tel. «. 1-5781

Namų tel. RO. 2-5543 
skambinti po 10 vai. vak.

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

VYČIO ŽINIOS
— Šį šeštadienį Collingwoode 

vytiečiai vėl rengia slidinėjimo 
rungtynes, kviečiami visi slidi
ninkai dalyvauti.

—Šį ketvirtadienį Harbord 
Coli, salėje pabaltiečių tinkli
nio priežaismių varžybose lie
tuvės žaidžia prieš estes. Lietu
vių komanda sudaryta vien tik 
iš, vytiečių.

— Pabaltiečių žaidynėse kovo 
15 d. CYMCA patalpose, lietu
ves krepšinyje atstovauti yra 
pakviestos šios vytietės: O. Žė
kaitė, Dargytė, Kriaučiūnaitė, 
Urbonaitė, Kasperavičiūtė.

— Ateinantį sekmadienį į OL 
krepšinio pirmenybių rungtynes 
Hamiltone išvyksta šios Vyčio 
krepšinio komandos: veteranų, 
jaunių ir Laumių. .

— Vytiečiai pralaimėjo tinkli
nio pirmenybių rungtynes prieš 
estų Kale v 2:1. Žaidė: Atkočiū
nas, Baliūnai, Balnius, Vyt. Kas
peravičius, Supronas.

— OL krepšinio pirmenybėse 
Laumės nugalėjo . Vaidilutes 
75:14. A. S. ’

Kun. P. Ažubalis — LSK 
Vytis Garbės Narys

Šio mėn. 9 d. sporto klubas 
Vytis visuotinis metinis susirin
kimas nutarė pakviesti šv. Jono' 
Kr. parapijos kleboną kun. Pet
rą Ažubalį garbės nariu. Tai ša
lia višuomeninko, taip pat Vy
čio garbės nario, Jurgio Strazdo, 
yra labiausiai klubui nusipel
nęs asmuo.

Kun. P. Ažubalis rėmė Vyti 
nuo pat klubo įsisteigimo 1948 
m. Pirmoji klubo pajama buvo 
$200 gauta iš kun. P. Ažubalio. 
Per visą Vyčio gyvavimo laiką 
iis buvo prieinamas vytiečiams 
beieškantiems materialinės pa
ramos arba patarimo sunkiai
siais egzistavimo laikotarpiais. 
Vienas iš didžiausių šio meto 
nuopelnų — leidimas naudotis 
parapijos sale stalo teniso treni
ruotėms. Antradieniais ir ketvir
tadieniais gausus būrys vytiečių 
žaidžia stalo tenisą net ant 5 sta
lų ir to dėka miesto pirmenybė
se dalyvauja net 3 komandos. Su 
kun. P. Ažubalio sutikimu 3 Vy
čio krepšinio komandos žaidė 
bažnytinėse lygose šv. Jono Kr. 
parapijos vardu.

Trumpai tariant kun. P. Ažu
balio nuopelnai Vyčio sporto 
klubui, tektų pripažinti, kad ma
terialinė parama būtų matuoja
ma tūkstančiais, 0 moralinė — 
neįkainuojama.

LSK Vytis valdyba.
“Vyčio” futbolininkų 

susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, vasa-

rio 23 d., 4 vai. p.p. Lietuvių Na
muose. Jame bus aptariami nau
jo sezono reikalai ir pasiskirsto
ma darbu. Numatyta organizuo
ti antroji komanda, todėl be na
rių kviečiami dalyvauti ir kiti 
norintieji įsijungti.

Pirmoji futbolo treniruotė 
įvyks šeštadienį, vasario 22 d., 
3-5 vai. p.p. RCAF Drill Hall 
(Kanados aviatorių mankštos 
salėje) 1107 Avenue Rd., trupu
tį į šiaurę nuo Eglinton Avė.

Dalyviai turi dėvėti minkštus 
batukus. Nusimaudymui yra ba
seinas ir dušai.

Dėl treniruočių laikinai kreip
tis telpf. LE. 6-1657.

AUŠROS ŽINIOS
BC pusfinaliuose praėjusį sek

madienį, Aušra nugalėjo latvius 
rezultatu 90:58 ir Tridents - 
Mustangs komandą rezultatu 91: 
73. Aušros komandoj žaidė: A. 
Vaičiulis 29, A. Buntinas 22, O. 
Kulys 7, J. Laurinavičius 6, R. 
Preikšaitis 20, K. Grigaitis, R 
Strimaitis 4, B. Miščenko 4, ir 
D. Vehckus 2.

Malonios publikos labai atsi
prašome už įvykusius nesklan
dumus. Tai įvyko ne dėl mūsų 
kaltės. B-C lygos vadovybė su
skambino visoms komandoms, 
kad jie turi antras rungtynes! 
O. Kulio susižeidimas nėra di
delis ir tikimės, kad sekančiose 
rungtynėse' matysime vėl aikš
tėje. Dr. J. Yčui nuoširdus ačiū 
už taip rūpestingą pagalba.

ŠĮ sekmadienį 12.30' vai. p.p. 
antrosios pusfinalių rungtynės. 
Žais tos pačios komandos.

Aušros ir latvių rungtynės bus 
sykiu užskaitytos ir už Pabaltie- 
Čių pirmenybių rungtynes. Pa- 
baltiečių finalai įvyks kovo 15 
d. Central YMCA.

Ši antradienį 8.15 vai. vak. 
Aušros jauniai žais draugiškas 
rungtynes su latvių jauniais.

Stalo teniso lygoje Aušra A. 
nugalėjo Scarboro rezultatu 17: 
4. o Aušra B pralaimėjo Allemo- 
niai rezultatu 9:12. Aušra B lai
mėjusi I-jame rate I-ją vietą, 
II-jame rate vadovavimą užlei
džia vyresniesiems Aušra A., pa
tys pasitenkindami II-ją vieta.

ritus, kaip austrus, šveicarus, 
suomius, švedus bei norvegus.

* Žiemos sporte Kanada vis 
labiau pasiereiškia ir įsitvirtina 
pirmaujančiose pozicijose. Kana
dos atstovai Barbara Wagner ir 
Robert Paul — torontiškiai — 
pasaulinėse 1958m. dailiojo čiuo
žimo pirmenybėse Paryžiuje iš
kovojo pirmą aukso medalį. Jų 
pasirinktą programą bei jos iš
pildymą teisėjai įvertino beveik 
100 procentų tikslumu bei efek
tingumu. Antra vieta atiteko 
Europos porinio čiuožimo meis
teriams čekoslovakams Vera 
Suchankova ir Zdenek Doležal. 
Trečia vieta, visų nustebimui, 
atiteko jaunai kanadiečių porai 
broliui ir seseriai iš Oakvillės 
Maria ir Otto Jelinek. Šokiuose 
kanadiečiai užėmė antrą vietą, 
anglų pora — pirmą, JAV trečią. 
Pavienai pirmą vietą paėmė Da
vid Jenkins — JAV, antrą kana
dietis iš Oshawos Don Jackson, 
17 m. Moterų — Carol Heis iš 
JAV, antrą Wendl — austrė.

WELLAND, Ont

IŠ KANADOS SPORTO
* Pirmą kartą Kanados isto

rijoje slidžių sporto laimėjimai 
įrašyti į pasaulinį laimėjimų 
lapą. Šią žiemą kanadietė Lucil
le Whulu pasaulinėse slidžių pir
menybėse Austrijoj laimėjo pir
mą vietą rekordiniu laiku nu
sileidusi nuo kalno, ir antrą vie
tą giant slalom. Tai didis atsie- 
kimas Kanados sportininkų, su- 
mušant amžinus to sporto favo-

KANADOS LIETUVIŲ V-SIOS DIENOS, 
ĮVYKUSIOS 1957 M. RUGPIŪČIO 31 
IR RUGSĖJO 1 D.D. NIAGARA FALLS

APYSKAITA
Pajamos:
Gauta už gėrimus $2.625.25
Už loterijos bilietus ir aukų 710.40
Už programos parodoje 52.00
’Už parduotus biliet. Į sportą 71.25
Už parduotus biliet. į šokius 1.710.00
Už skelbimus Į metraštį ir už

parduotą metraštį įeinant
Į koncertą 2.723.00

Už parduotus ir grąžintus
m. gėrimus ir valgio prod. $ 849.00

Balansas $8.741.05
Išlaidos:
Sumokėta: telef.-telegrafas,

pašto ženki., rošt. reikm.,
bilietų, kvietimų, progrm.
spausdinimą, informacija,
kelionių išlaidos $ 645.76

Sum. už patalpų nuomą 573.64
Už alų ir degtinę r.768.90
Loterijos rengim. išlaidos ir

fantų pirkimas 294.15
Parodos rengim. ir kūrinių

persiuntimo išlaidos 192.38
Sporto varžybų išlaidos 116.91
Sum. ansambliui, solistams,

akomp-rei, orkestrui ir kt. 1.642.58
Garb, svečių vaišėms 157.15
Metraščio išleidimas 1.974.61
Valgio produktai ir minkšt*

gėrimai 660.10
Pelną s $ 714.87

Balansas $8.741.05
Pelno paskirstymas

Nepriklausomai Lietuvai .. $15.00
Tėviškės Žiburiams ........ 15.00
Lituanus .....ii...;—........ 25.00
Skautams .................... 25.00
Draugui .......... 10.00
Naujienoms ......:........ . 10.00
Darbininkui ...... ............ 5.00
Dirvai __..... 5.00
Kan. Krašto Vojdybai .... 153.00

’ St. Catharines apyl. v-bai 200.97
Wellando apyl. valdybai 250.90

Viso $714.87
Kanados Liet. V-jat Dienai

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

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

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

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU 
SAI GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDA

Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo 
O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

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

R.CMOLKA
V. REAL ESTATE_
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LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

euro p i etiškame ir kanadiškame stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Rengimo Valdyba

Padėka
Baigiant savo darbo V-tosios Kanados 

Lietuvių Dienos Rengimo Valdyba reiš
kia nuoširdžiausia padėka visiems pri- 
sidėjusiems darbu ar kitokia parama 
prie V-tosios Kanados Lietuvių Dienos 
Niagara- Falls surengimo ir jos sėkmingo 
pravedimo.

Didelis ačiū Niagaros pusiasalio or
ganizacijoms nupirkusioms krepšinio lai
mėtojams dovanas:

1. Vilniaus Krašto Lietuvių Sgjungos 
St. Catharines skyriui už stovylą.

2. Lietuvių Veteranų Sąjungos "Ra
move" Niagaros pusiasalio skyriui už 
taurę.

1 3. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
278 St. Catharines kuopai už taurę ir

4. Niagara Falls Lietuvių Klubui už 
$10 piniginę dovana.

Ypatingai dėkojame visiems lietu
viams už skaitlingą dalyvavimo šventė
je, kos atnešė pilną šventės pasisekimą 
ir tikrą jos reikšmę.

Už pasitaikiusius trūkumus bei ne
sklandumus atsiprašome, jei kas įvyko, 
tai ne iš blogos valios. Valdyba visu 
rimtumu stengėsi tų nesklandumų iš
vengti — pilnai visus patenkinti norė
dama visiems tik gero.

Dor kortą visiems reiškiame padėką
V-tosios Kanados Lietuvių Dienos 

Rengimo Valdyba

527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės Į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Brock • Dundas
$1.650 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
nomos, 2 virtuvės, naujos šildymas, 
garažas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Jone - Annette
$2.500 įmokėti, 6 komb. mūrinis na
mas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
privatus įvažiavimas, 20 metų skola.

Dovercourt - Dundas
$3.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, vandeniu šild., 
arti susisiekimo, geras nuomavimui, 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Grenadier Rd. • Roncesvalles
$3.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis no
mos, mod. virtuvė, olyvo šildomas, 
garažas, 10 metų skola.

Bloor - Dufferin
$4.000 įmokėti, 8 komb. mūrinis na
rnos, mod. virtuvė, alyva šildomos, 
garažas, nomos be skolų.

Rusholme Rd. - College
mūrinis$5.5000 

nomas, 3
jmoktti, 9 komborių

Bloor
$6.000 įmokėti, 11 komb. atskiros 
mūrinis namas, 3 mod. virtuvės, 
alyva vandeniu šildomos.

Windermere • Bloor 
$6.000 įmokėti, 7 komb. atskiros 
mūrinis narnos, 2 mod. virtuvės, Oly
va šildomas, garotos, didelis kiemas.

Ookwood • St. Clair 
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, mod. virtuvė, vand alyva šil
domos, 15 metų senumo, garažas, 
namas be skolų.

Concord Ave. - College 
$5.000 - $5.500 įmokėti, 8 kamb. 

mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, nau
jos šildymas, garažas, gražus namas, 
geras nuomavimui.

High Pork - Annette 
$6.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, dupleksas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, alyva šildomas, 
pilna kaina $18.500, turi būti par
duotas.

St. Cloir • Dufferin
$6.000 įmokėti, 7 kamb. ir 2 k. 

butas rūsyje, atskiras mūrinis na
mas, 5 metų senumo, dupleksas, 3 
mod. virtuvės, 2 vonios, alyve Šildo
mas, 10 metų skola .

Quebec - Bloor 
$8.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, oly
vo šildomas, garažas, gražus kiemas. 

Sunnyside • Roncesvolles 
$8.000 mįokėti, 12 komb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 3 vonios, 
vand. alyva šildomos, privatus įvažia
vimas, didžiulis sklypas, nomos be 
skolų.

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

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

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Či« pat galima užsisakyti laivams matarus bei įvairius mediiaklinius Šautuvus.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 • - - NAMŲ LE. 5-1584
■dMMMnMMl«■—■■—*■—■—1

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

Td. 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.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių or 
lenkų k./, telefonuokite or atvykite 
asmeniškai į

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

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

veltui.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

TIKTAI GRAMERCY
Licenced and bonded by N. J. 
Banking Commission. Pasiūlo 

Jums šiuos patarnavimus:
Pinigai į Lietuvę per 2 savaites 
— pakvitavimas parūpinamas. 
100 rubliu — $10.00. Mokes
tis $5.00 iki $50.00 sumos.

Siuntiniai j Lietuvi. Reikalau
kite mūsa 16 puslapiu katalo

gu ir varsty kainoraštį.
Mūsų 15-ti metoi, tūkstančiai 

patenkintų klijentų.

Suite 925
744 BROAD STREET, 

NEWARK 2, N.J.

L Mawrodin
REAL ESTATE

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121

Nelaukite pavasario!
Jei norite parduoti savo namus augščiausia rinkos 
kaina, dabar yra pats geriausias laikas, nes žiemos 

metu trūksta namų pardavimui.

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

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

Bloor - Jone
5 butai — 20 kambarių. Atskiras 8 
metų puikus namas. 5 virtuves, 5 vo
nios, 5 Įėjimai. Privatus įvažiavimas. 
Prašomoji kaina $45.000. Geriausio 
investacija.

St. Clair - Ookwood
$6.000 įmokėti, 7 kambariai per du 
augštus, labai gero mūro atskiras na
mas. Vandeniu ir alyva šildomas. Ga
ražas.

St. Clair - Oakwood
15 kambarių, labai gerų plytų at
skiras namas. 3 vonios, privatus įva
žiavimas, garažai, karšto vandens ir 
alyvos šildymas.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair • Cristie

$1.800 Įmokėti, 6 kambariai, 2 vir
tuvės, alyvos šildymas, garažas. Pilna 
kaina $14.500,

Bloor - Quebec
$6.500 įmokėti, atskiras gerų plytų, 
10 kambarių namas. 3 virtuvės, van
dens alyvos šildymas, garažas.

Jone -Annette
$2.000 įmokėti, 6 kambariai, alyvos 
šildymas, 2 virtuvės, garažas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. M ARI JOSI US
Įstaigos teL Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

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 f

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo i 
parduodant nuosavybe, 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. MOKIUS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

A. BLIUDŽIUS

V. MORKIS

JOINT REALTY LTD.
S99 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-63S1

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

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

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-S123
ANT. JUOZAPAITIS



V. VASIS
REAL ESTATE

872 Bloor St. W-
Runnymede » Annette St., 6 didelių 
kambarių, atskiros mūrinis namas, 
alyva šildomas, privatus įvažiovimas, 
$5.000 įmokėti.

St. Clair • Bathurst, mūrinis 2-jų bu
tų po X kambarius narnos, 2 moder
nios virtuvės, vandeniu alyva šildo
mos, prašoma kaina $l9.80(k

Telefonas LE. 1*4605
Geoffrey • Roncesvallas Ave^ 8 kam- 
banų, per 3 ougštus, kvadratinis plo
nas, vandeniu olyva apšildomas, gara
žas. Lobai geros pirkinys, reįkolingos 
didesnis į mokė j imas.
High Park rajone turime keletą naujų 
pastatų investavimui, koip Tripleksų 
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir 
didesnių, įvairios kainos ir įmokėjimoi.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms, 
jūsų patarnavimui prašau skambinti LĖ. 1-4605

J, GUDAS V. VASILIAUSKAS

Savas šeimos ratelis
Draugė klausia amerikietę fil

mų žvaigždelę apie vakarykštį 
pasisvečiavimą.

—Ar daug buvo svečių?

Moteris (atveda į mokyklą už
rašyti savo šešių metų dukrytę, 

-r ----- .------------- Mokytoja ją tarp kitko klausia:
— O ne! Tik savas šeimos ra- —Ax tu berniukas ar mergy

tėles. Buvo mano pirmojo vyro tė?
abi dukros, mano buvusio antro! • ~ ‘ ‘ ‘
vyro buv. trečioji žmona, mano 1 gaitė.

sužiedotine. mano sužieduoti- tinai pastebėjo, kad “ mergaitė

Dr, A. Ųžiiplenė
QYDYTOJA ir CHIRURGt

Motery ir vaiky ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roncesvul- 
le - Dundės St./. TeL LE. 5-1961.

Kabineto telefone* LE. 5-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiod. 2-4 vol. p.p., ont- 
rod., ketvirtod., penktod. 6-8 v. v., 
šejtad. 10-11 vai.

7 PUSI*

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

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME I NAMUS.

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

Sav. V. B L O C KIS

SUDBURY Ont.
Vąsario 16 minėjimas jaukioj 

ir kultūringoj nuotaikoj šiemet 
įvyko Serbų salėje. Minėjimą 
atidarė pirm. Aleksas Kusinskis. 
Turiningą paskaitą skaitė L. Kas 
pariūnas. R. Jakubonytė vyku
siai pasakė progai pritaikytą ei
lėraštį ir puikiai paskambino tris 
lietuviškas daineles kanklėmis. 
Akordeonu keturis dalykėlius 
pagrojo Algis Kusinskis, bet 
ypač visus maloniai nustebino 
dar neseniai Alekso Kusinskio 
suorganizuotas vyrų choras, ku
ris labai gražiai padainavo ke
turias patriotines, kariškas dai
nas. Publika truikšmingai plo
jo ir vis šaukė dar pakartoti. 
Tikrai, mūsų choras — publikai 
buvo beveik staigmena ir toli 
prašoko visų viltis, pasirodyda
mas daug geriau negu kartais iš 
kitur pakviesti dainininkai, ku
rių pakvietimas surištas su dide
lėmis išlaidomis. Linkėtina, kad 
mūsų choras dar stiprėtų ir iš
kilmingomis. progomis galėtų 
įnešti daugiau skaidraus džiaugs 
mo į tautiečių gyvenimą.

Po meninė" dalies vyko šokiai 
ir veikė turtingas bufetas.. Šo
kiams grojo geras orkestras.

Prie parengimo, be valdybos, 
daug prisidėjo I. Račinskienė. V. 
Baltutis, G. Kasnariūnaitė if St. 
Tolvaišą. Loterijai dovanas pa
aukojo: N. Kąspariūnienė gražų 
tortą ir kita tautietė vertingą 
lietuviška knvgą. Laimė nusi
šypsojo J. Čipkui, S. Semežienei 
ir Petrui Juteliūi.
Sekmadieni bendruomenės val

dyba užprašė Mišias su Libera 
už žuvusius karius ir partizanus 
ir kun. A. Sabas pasakė progai 
pritaikytą pamokslą. Per pamal
das prie vėliavos buvo R. Račins 
kas, V. Jasiūnaitė ir R. Jakubo
nytė.

Algis Kusinskis ir vėl keletą 
kartų gražiai pasirodė su akor-

deonu per vietinę televiziją.
G. Kaspąriūnaitė pasirodė te

levizijoje lietuviškais tautiniais 
rūbais sų gražiomis dainomis.

V. Ą. Baltučiai buvo pirkę ma
žą namuką prieš keletą metų, 
bet vėliau beveik visą nugriovė 
ir pasistatė didelį gražų namą, 
kuri jau neseniai pabaigė įreng
ti ir iš vidaus.

J. B. Dženkaičiai taip pat ne
seniai persikraustė į savo sta
tomą namą.

J. I. Stankevičiai nusipirko 
namus? Sudburišikis.

— Berniukas, — atsakė mer-

. buyęs ketvirtasis vyras su savo j" Atsisveikinant mokytoja mo- 
sužiedotine. mano sužieduoti- tinai pastebėjo, kad mergaitė

• nis, taip pat jo buvusi trečioji esanti nenuoseklios psichikos.
.žmona... ...

Narsus generolas
Vad. tautų mūšyje prie Leip

cigo sprogęs patrankos sviedinys

Einant namo motina klausia 
mergytę:

— Vaikeli, kodėl tu sakei mo
kytojai, kad tu berniukas?

— Kai kvailai klausia, aš kvai-

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1308 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622

Dr. V. Sadauskienė
Danty 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).

i

nutraukė vieno Napoleono gene- , o,,UMd> dS *Vd1'
rolo koją. Pamatęs tai jo tarnas ilai lr atsakau • • • ~ P^iaiškino 
- kareivis pradėjo graudžiai mer£ane-

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

Dr. A. Pacevfčius
Gydytojas ir chirurgas

Dr. E. Zubnene
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

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

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

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

Member of the Life Underwriters 
n Association.

280 Roncesvalles Avė.
• Telef. LE. 4-4778
RENTGENAS

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

šeštadieniais 12-2.

L 230 PACIFIC AVE., !

TEL. RO. 7-8624.
j verkti.
I —Ko verki, kvaily, — subarė 
jį generolas, — Juk tau dabar 
bereikės valyti tik vieną batą.

Jis taip pat patarė
Namuose, kur gyvena gydyto

jas prie trečio augšto durų pri-
■ eina pacientas ir paspaudžia 
j mygtuką. Duris atidaro nebe- 
i jaunas ponas.

— Pone daktare, jau nebega
liu dėl to dusulio gyventi. Jis 
mane visai pribaigs! — skun
džiasi pacientas.

— Ištikrųių tamsta šniokšti 
kaip garvežys. Mano galva, tams 
tai reikia valgyti tik kartą per 
dieną ir liautis rūkius. O be to, 
jums reikia įsigyti akinius, nes 
neįskaitėte net užrašo ant mano 
durų. Aš gi advokatas, o gydy
tojas gyvena vienu augštu augš- 
čiau...

Tikėjimo pamoka
Seselės aiškina. vaikams apie 

sūnaus palaidūno sugrįžimą ir 
klausia Jonuko:

— Kas buvo nepatenkintas
jam sugrįžus? .......

— Riebusis veršis, sesele, — nietikos priemonėmis. Be to, ka-
nes jį papiovė. ralienė Elzbieta II savo myli

mam dėdei esanti pasiūliusi ap-
Turėjo pagrindo parausti sigyventi ir gyvenimą pabaigti

__ Parrkrl'vlr man to laičlro Irnri J •____ • 2* ___ _ -i- ’

Aiški priežastis
Šimtametį senuką 

klausinėja žurnalistai:
— Ko dėka tamsta sulaukėte 

tokio ilgo amžiausi
— Priežastis labai paprasta,— 

atsakė senukas. — Kai aš gi
miau, dar nebuvo surasta tiek 
daug bacilų, kaip šiandien ...

Jiems gerai
Kada Užgavėnių baliaus pabai

goj keletas smarkesnių vyrukų 
bekilnodami stikliukus nuvirto 
po stalu, paskutinysis apsidairęs 
tarė:

— Vieno dalyko tai aš jiems 
oavydžiu — jie visuomet žino,1 
kada reikia sustoti gerus -...

AR WINDSOR© HERCOGAS į 
SKIRSIS? Į

Paryžiaus diduomenės tarpe 
staiga pasklido gandų, kad 
Windsoro hercogas Eduardas 
pradėjęs žygius persiskriti su 
savp žmona Wallis Simpson.1 
Priežastimi nurodoma perdide- 
lis hercogienės išlaidumas sie-

apsupę
Dr. M. Kosowski

Moterų ligos, 
gimdyvių pagalba, 

nevaisingumo gydymas.
611 Bloor St. W. 

Palmerston gt. kampas.

priima .ligonius pagal 
susitarimą,. v-

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

| kiant išlaikyti “jaunystę” kos-
• ntilrr\c- nrinm 12n Iro —

ralienė Elzbieta II savo myli-

’ Ražfinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Dr. U SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistes. 

Naujos adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina 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 CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 6-8.

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

Telefonas LE. 4-6851

mam dėdei esanti pasiūliusi ap-

— Parodyk man tą laišką, kurį ■ ^oje ” į§ "karališkųjų”'pilių!' 
ką tik atplėšei. Aš mačiau, kad: Anglijoje. " I

, paskaitęs tuojau paraudai, — Kad Eduardui jau įkyrėjusi 
rines kuopos narių susirinkimas . šūktelėjo žmona. nebejauna ir nebegraži Wal-
saukiamas vasario 22 d.* 6.30 vai. | —Gerai, pasiimk jį kuo grei- gandu buvo jau prieš porą 

čiau. Tai tavo modistės sąskaita, metų. ypač, kai jo bankai Švei- 
Meistras, kokių maža cariio j e ir Paryžiuje perspėdinė-

— Jei kada kas namuose su-: Į0’ ksd jis sparčiai artėjąs prie 
genda, pasakyk tuojau man. Aš, bankroto, o jo gyvenimas reika- 
pataisysiu, - sako vyras žmo-' įvo didelių išlaidų: Nuo pat 
naj 1936 m. gruodžio men., kai jis
- Ištikrųjų? Kai tu pataisei abdikavo ir vedė Simpsonienę, 

laikrodį, tai tarnaitė vis ateina ”s \1S 1keliav° P°. Pasaul>- i 
paklausti, kuri valanda. ..

St. Catharines, Ont.
Metinis SLA 278 St. Catha-

rak., Harding hotelio patalpose 
antrame augšte), St. Cathari- 

ies, James-King g-vių kampas.
Susirinkime be svarbių kuo

pos reikalų aptarimo ir praneši
nu bus renkama sekančiai ka
dencijai nauja kuopos valdyba. 
Tai visus narius prašome daly-= 
vauti šiame susirinkime ir taip , 
pat maloniai kviečiame atsilan
kyti ir visus prijaučiančiuosius.

Po susirinkimo rengiama į 

draugiškas pasivaišinimas.
P. Polgrimas,

SLA 278 kuopos f in. sekr.
Šeštadieninė mokykla šiais 

metais mokinių skaičiumi yra 
negausi, turi tik 14 mokinių, bet 
darbščios mokyt. Juzės Nava- 
saitienės vadovaujama veikia 
gan gerai. Kaip šios sryties spe
cialistė, norėdama įduoti mo
kyklai didesnę reikšmę, stengia
si įnešti ką nors naujesnio ge
resnio bei praktiškesnio. Tėvų 
susirinkimas jau anksčiau nu
matė, nekviest kelių mokytojų, 
bet stengtis surasti vieną tinka
mą ir už darbą mokėti atlygini
mą. J. Navasaitienei kas šešta
dienis už dvi pamokas mokama 

! $3, o už patalpas mokyklai mo- 
’ karna $5 į mėnesį. Tikrumoje 
tie penki doleriai ne už patalpas, 
o mokestis mokyklos sargui už 
jų priežiūrą.

Šias patalpas išrūpino vietos 
! klebonas Tėvas Juvenalis Liau- 
: ba iš School Board’o, patogioje 
vietoje: pačiame miesto centre, 
Church g-vėje St. Nichols mo
kykloje. Klebonas nuolatinių 
pamokų neturi, tik retkarčiais 
ateina tikybos pamokinti. Mo
kyklos išlaikymui lėšas sudary
davo aukomis, gaudavo iš orga
nizacijų ir B-nės apyl. valdyba 
šelpdavo. Šiais metais irgi tiki
masi gauti paramą iš apyl. v-bos. 
Pasirodo, kad jau apyl. valdyba 
iš gauto V-sios Kanados Lietu
vių Dienos pelno yra paskyrusi 
$150 mokyklos reikalams. Lė
šoms laikyti ir joms paskirstyti 
yra įsteigta prie tėvų komiteto 
mokyklos kasa, kuriai dabar va
dovauja Jonas Grigas. Mokyk
los tėvų komitetą sudaro: Jonas 
Grigas, Kazys Bogušis ir Alek
sas Liaksas. Šias žinias pateikė 
J. Grigas. Tas pats

LEO SIGN SERVICE

. O VISOKIŲ LAIŠKU 
BŪNA...

- (Atkelta is 2 psl.) 
teskrenda “namo”...

Kitų dienų siuntose, esą, buvę 
rasta: arklio pakinktai - pleškės, 
tortas, žiedas su deimanto aki
mi, įvairių vaistų, biblija, pa
šliūžos, radio aparatas, rankinis 
laikrodis, kailinis moteriškas 
paltas, dantų protezinė plokštė, 
o kartą ir negyva višta...

Kada paštai turi nors mažytę 
viltį surasti adresatą ar siuntė
ją, jie siekia to, tačiau nevisuo- 
met pavyksta. Pav. II Pasauli
nio Karo metu viename vertin
game siuntinyje buvo rasta ma
rytė nuotraukėlė kario unifor
moj. Šiaip — jokių kitų žinių 
nei adresų. Buvo pradėta teirau
tis kariniuose štabuose, siuntinė- 
jant tą nuotraukėlę, kol pagaliau 
surasta, kam siuntinys priklau
so ir kas jį siuntė.

Prieš keletą metų viename 
Vak. Kanados mieste kažkoks 
išsiblaškėlis įtrenkė į pašto dė
žutę neadresuotą voką su $1.800 
Savininkas nei adresatas — ne 
rasti ir šiandien. Kitas gi asmuc 
Otavoje įpakavo $300 į cigarečių 
tuščią pokelį, užrašė, kad tai 
siunčiama kažkokiam Džanui ir 
taip pat įmetė į pašto dėžutę 
Praeitais metais tokių pinigų 
buvę surinkta apie $35.000, o sa
vininkai surasti tik apie $10.000.

O kokių keistų laiškų adresa
vimų pasitaiko! Štai, truputis 
pavyzdžiu: Dėdei Elmeriui. To
ronte; Miesto Sekretoriui, Onta
rio; Mr. A. E. Constant, Some 
Sanatorium near New Bruns
wick ir t.t. Praeitais metais Ota
voje buvęs įmestas į pašto dė
žutę laiškas su šitokiu “premijos 
vertu” adresu: To the Devil, c/o 
Hell. Below the Earth, The 
World. Otavos paštas, gal “tikė
damasis”, jog čia galima rasti 
adresatą, laišką prisiuntęs į...
Torontą. Pr. Alšėnas

Tos kelionės labai daug kaina
vo. Hercogienė reikalavo, kad 
juos visur lydėtų visas pulkas 
sekretorių, tarnų ir jos šunes.

Neseniai hercogas aplankė 
karalienę Buckinghąmo rūmuo
se. Po to iš rūmų sferų buvo už
tikrinta, kad jo susiartinimui su 
karališkąia šiema nebūtų jokių 
kliūčių, jei jis išsiskirtų su žmo- 
ąa-/.

IEŠKAU GYVENIMO DRAU
GĖS. Esu lietuvis 46 metų. Tu
riu savo namą ir gerą darbą. At
siliepkit, kuriai nusibodo vienai 
gvventi. Gali būti ir su vaiku. 
Mano adresas: L. M., 41 McGee 
St., Toronto, Ont., Canada.

P. • S A L NA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIRĄRt MATAVIMO JSTAIGĄ 

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

95 Mill Rd., Yonqehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill

PIGIAUSI

$14.75
$23.20

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

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.

t

DĖMESIO!

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

. Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus. 

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDĄS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Garantuoti siunti*
niai Į Sovietų 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
dėli ar pros/kite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

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

31 A HERMAN AVE.' Telefonas LE. 4-2104

TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
AL. ČIŽIKAS

18 SKYLĄRK RD., Toronto.

DĖMESIO!

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefone* EM. 8-9527.

Vienintelė firmų, siunčianti siuntinius 
H Kanados. Didžiausia* prekių pasi

rinkimą*.

Tel. RO. 6-4063

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B. A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto 
Telefonai: LE. 4-U431 ir XE. 4-8432

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

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

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

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

TELEVIZIJOS 
IR 

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

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektra* mataru* 
bėi elektra* įrankiu*. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimu 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pa
šius.

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

vok., kitomis dienomis betkodo.
V. NORUS

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek- 
ištiria akių nervus, kurie daž 

na i sukelia gn?vos skaudėjimą Fr ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O. v
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 Yorig gatvių)
................................. ’ ' <' ’

Telef. įstaigos: Telef. namų 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiąt

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

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

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams posirinkimos naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir ooltoms. Augiausios klasės rankų darbas Toronte. Noujousi mo
deliai. žemiausios kainos. __  __

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO. ONT. 
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

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

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

VEIKIA 24 VALANDAS.

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

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis.
9rar Ifhjiww

Nuvykti galimo laivu ''Batoru”’ kas 
ftMaį. Ncsezoniniu loiku nuolat- ,į

Užsisokykrtc vietos pigiausiai b 
genoustoi pet ... d

FOUR SEASONS
E ■ ty^L ?

109 IW St. Toronte S.
T< W*. .MM* -K ICTS
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusį sekamdienį para

pijos bažnyčioje įspūdingai pa
minėta Vasario 16: pamaldose su 
'vėliavomis dalyvavo kūr. sava
noriai, šauliai ir parap. Kat. Mo
terų D-jos narės tautiniuose 
drabužiuose. Pamaldų metų gie
dojo TLCh. “Varpas”. Prie žu- 
vusiems paminklo pagerbti tau- 

r tos didvyriai, sugiedant Tautos 
himną.

— Šį trečiadienį prasideda ga
vėnios susikaupimas. Gavėnios 
metu parapijos bažnyčioje penk
tadienių vakarais apvaikščioja
mi Kryžiaus Keliai, o sekmadie
nių vakarais — giedami Grau
dūs verksmai, su pamokslu ir 
palaiminimu švenčiausuoju. Va
karinės pamaldos laikomos 7 v. 
ši sekmadieni pamokslai kun. B. 
Paeevčiaus. Per pamaldas rink
liava bažnyčios remonto sko
loms mokėti.

— Šią savaitę vizituojamos 
šios gatvės: Shaw, Claremont, 
Manning, Markham ir Palmer
ston.

—Marijos vardo mergaičių so- 
dalicijos susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, vasario 23 d., tuo
jau po 9.30 vai. pamaldų muzi
kos studijos patalpose.

-—Sutuokta: Colin D. McCul
lough ir Regina Ratinskaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančią savaitę, • vasario 

24-28 d.d., lankysime parapijie
čius gyvenančius sekančiose gat
vėse: Sunnyside Ave., Constan
ce St., Indian Valley Or., Rit
chie Ave., Golden Ave., Indian 
Gr., Indian Rd. Cr., Hewitt Ave., 
Marmaduke St., Indian Tri., Bou 
stead Ave., Alhambra Ave., 
Parkside Dr., Abbott Ave. ir 

v Kenneth Ave.
— Afrikos katalikų misijoms 

ir katalikų imigracijos reika
lams per mūsų bažnyčia gauta 
$134.91.

— Dėkojame p. A. Ščepavičie- 
nei. giedojusiai solo pereito sek
madienio metu.

— Gavėnios metu jokių šokių 
lietuviams šeštadieniais ir sek
madieniais Prisikėlimo salėj ne
bus. Šį šeštadienį, vasario 22 d. 
salė perleista ukrainiečių vestu
vininkams, o muzikos studijoje 
nuo 7 vak vak. ateitininkai sen
draugiai ruošia ąrbatėlę.

— Gavėnios sekmadienių va
karais 5 vai. Prisikėlimo bažny- 
čioj bus einami Kryžiaus keliai, 
po kurių duodamas palaimini
mas Švč. akramentu. Laike re
kolekcijų tuo pačiu metu bus Į 
giedami graudūs verksmai.

— Pakrikštytas Antanas Pet
ras Balascvičius.

; Dr. Pr. Ancevičius sausio 10 d. 
vėl nominuotas Trinity rinkimi
nės apylinkės CCF partijos kan
didatu. Nominacijos susirinki
mas įvyko šv. Jono Kr. parapi
jos salėje.

Jo varžovais atrodo bus dr. 
St. Hajdasz, dabartinis atstovas 
parlamente, kurį liberalai žada 
nominuoti sausio 25 d. Iš konser
vatorių. kaip girdėti kandida
tuoja trys: Pilsworth, kuris ir 
pereituose rinkimuose kandida
tavo. Lockyer ir ukrainietis 
Frolik, kandidatavęs dar anks
tyvesniuose rinkimuose. Komu
nistai šioie apylinkėje stato sa
vo vadą Tim Bucką.

Senatvės pensijos
Pagal Kanados įstatymus se

natvės pensija i Kanadą atvykę 
imigrantai gali gauti šiame kraš
te išgyvenę 10 metų. Kadangi 
dokumentų tvarkymas užsitęsia 
3-4 mėn., patartina prašymą 
įteikti išgyvenus 9% metų. Taip 
pat patirta, kad gausios šeimos, 
negalinčios pragyventi iš bedar
bio pašalpos, turi teisę kreiptis 
i miesto Welfare prašydamos pa
pildomos pašalpos. Minėtais rei
kalais suinteresuotiems lietu
viams tarpininkauti sutinka To
ronto liet. Caritas.

Dienraštis “The Telegram” 
praneša, kad veltui skelbs dar
bo ieškančiųjų skelbimus. Jie 
priimami iki kovo 4 d. laikraščio 
namuose. Bay ir Melinda g-vių 
kampe, kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. Kas nori tuo pa
sinaudoti. turi atsinešti knygelę 
su darbo įstaigos pažymėjimu, o 
jei yra neseniai imigravęs, turi 
atsinešti atvykimo į Kanadą do
kumentą.
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 

būreliui Nr. 176 
rianešame. kad už 1957-8 m. 

yra pasiųsta: per BALFą liepos 
15 d. $R9 kvito Nr. 11075 ir sna- 
lio 7 d. $77 kvito Nr. 11161. Be 
to. ner KLB Šalix>s ^-mdo Cent
ro Komitetą c'o C Indrelienė. 
š’n. vasario 7 d. $123, kvito Nr. 
2804.

M’"’su būrelis iš’^'ko mokinę 
B. Forsteryte. Išstojusių narių 
vieton naujais nariais įstojo: 
Aklvs Jonas. Bakša Juozas, Ben
derius Vladas. Baltrūnas Anta
nas, . Dalinda Kleonas, Kazlaus
kas Evaldas, Steponavičius 
Aleksas.

, J. Šarūnas, A. Plėnys.

Evangelikai švenčia 
Vasario 16

Malonės lietuvių evangelikų 
liuteroniu bažnyčioje, 1424 Da
venport Rd., Lietuvos Neprikišu 
somybės šventės minėjimas 
įvyks vasario 23 d. 1 vai. p.p. Mi
nėjimas prasidės iškilmingomis 
pamaldomis, kurias laikys vie
tos klebonas kun. L. Kostizenas. 
Pamaldų metu sol. B. Mariuo
sius išpildys “Tėve Mūsų”; prie 
vargonų — kompozitorius St. 
Gailevičius.

Po iškilmingų pamaldų salėje 
meninė dalis, kurią atidarys 
sveikinimo žodžiais mūsų visų 
gerbiamas min. Vyt. Gylys. Iš
kilmėse dalyvaus ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Toron
to apylinkės pirmininkas J. R. 
Simanavičius. Programoje tarp 
kitko ir Čiurlionienės veikalas 
“Kalinys”, kurį stato parapijos 
iaunuoliai, režisuojant Adolfui 
Ilmoniui. Programa baigiama 
Tautos himnu. Po to — bendra 
kavutė, kurią ruošia parapijos 
moterų ratelis.

Į šį minėjimą kviečiame visus 
lietuvius. Taryba.

T. liet skautų Šatrijos ir 
Rambyno tuntų

bendra iškilminga sueiga Lietu
vos Nepriklausomybei paminėti 
ivyks ši sekmadieni, vasario 23 
d., 3 vai. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Tą sekmadienį abu tun
tai dalyvauja šv. Jono Kr. baž
nyčioje 9.30 vai. pamaldose, 
rinkdamiesi 15 min. prieš pa
maldas į par. salę, iš kur orga
nizuotai su vėliavomis vvksta 
pamaldoms. Tuntininkai.

Ateitininku bičiuliškas 
vakaras

Šį šeštadienį, vasario 22 d.. 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje ateitininkų sendraugių 
kuopos valdyba ruošia kavutę 
su klasinės muzikos ir kitokia 
programa.

Kviečiami visi ateitininkai 
sendraugiai su šeimomis, taib 
pat studentai ir moksleiviai 
ateitininkai. Pradžia 7 vai. vak.

KLK Mot. D-jos Prisikėlimo 
parapijos skyriaus 

susirinkimas - agapė įvyks va
sario 23 d , šį sekmadienį, muzi
kos studijos patalpose po pas
kutinių pamaldų. Kviečiame na
res ir prijaučiančias dalyvauti.

Valdyba.
Teisininkų susirinkimas

Vasario 23 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. Lietuvių Namuose 
įvyksta Toronto lietuvių, teisi
ninkų susirinkimas. Kolegoms 
nerodant pakankamo susidomė
jimo. kaikurie nariai siūlo mūsų . 
skyrių likvidouti. Taigi visi tei
sininkai kviečiami atvykti į šį 
susirinkimą ir išreikšti , savo 
nuomonę. Skyr. v-ba.

Toronto Šaulių Klubo 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas vasario 22 d., šešta
dienį, 5 vai. vak.. šv. Jono Kr. 
parapijos virš “Tėviškės Žibu
rių” salėje. Narių dalyvavimas 
būtinas.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Praeitų metų susirinkimo 

protokolo skaitymas,
3. Valdybos pranešimai,
4. Reviz. komis, pranešimas,
5. Valdybos rinkimai,
6. Reviz. komis, rinkimai,
7. Sumanyrai ir
8. Uždarymas.
Tuoj po susirinkimo — vaišės, 

kurias paruoš sesės šaulės.
Laiku nesusirinkus kvorumui, 

do valandos susirinkimas bus 
laikomas teisėtu nežiūrint daly
vių skaičiaus.

Klubo valdyba.
Žurnalo “Moteris” 

tik ką išėjo naujas 1(10) nu
meris. Jame paminėta ir Vasa
rio 16, ir Klaipėda bei Mažoji 
Lietuva, ir šv. Kazimieras, ir 
a.a. vysk. K. Paltarokas, o bę to, 
ir kitokios medžiagos gausu.

Toronto Liet Kredito 
Kooperatyvo Parama 

visuotinis narių-šėrininkų susi
rinkimas šaukiamas 1958 m. va
sario 23 d. 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje, 235 Os- 
sington Avė., Toronto.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas,
3. Valdybos pranešimas:

a—Pirmininko pranešimas, 
b—Kasininko, pranešimas,

4. Kredito komit. pranešimas,
5. Priežiūros kom. pranešimas, 
6.1957 m. pelno padalinimas,
7. Pajamų ir išlaidų 1958 m.

sąmata,
8. Rinkimai — 2 narių į valdy

bą, 1 nario į Kredito komitetą ir 
2 narių į Priežiūros komitetą,

9. Sumanymai,
10. Uždarymas.
Dalyvaujančių narių registra

cija prasideda 2 vai. p.p. Prašo
me atsinešti narių knygeles.

Paramos valdyba.
Ruošiasi parodai

Kaip jau buvo skelbta, šių 
metų Kanados Tautinėje Paro
doje — CNE, Toronto vyr. skau
čių Birutės d-vė organizuoja lie
tuvišką kampelį. Tai negali būti 
įvykdyta vien jų savomis jėgo
mis. Jos yra reikalingos visuo
menės paramos bei pritarimo.

Vyr. skautės imasi ant savo 
pečių visą organizacinį darbą bei 
budėjimą parodos metu per 2 sa
vaites. Konkrečios paramos jos 
yra sulaukusios iš A. Tamošai
tienės, dail. Bakio. P. Dagio ir J. 
Vainausko, maloniai sutikusių 
duoti savo eksponatų parodai. 
Piniginės paramos šiuo metu 
iau yra pažadėję Toronto apy
linkės valdyba, KLB Kultūros 
Fondas, Skautų rėmėjai'. Tačiau 
pažadėtosios sumos dar nepa
dengia stambiųjų pramatytų iš
laidų. Tikimasi, kad dar atsiras 
ir daugiau rėmėjų.

Vyr. skautės yra sumaniusios 
ir pačios organizuoti lėšų ruoš
damos: Kaziuko mugę, kuri 
įvyks kovo 1 d. nuo 2 iki 6 vai. 
šv. Jono Krikštytojo parapijos 
salėje ir naujausių madų de
monstravimą kiek vėliau. - -

Turima vilties,, kad lietuviško
ji visuomenė, atsilankydama į 
jų parengimus, parodys savo 
prielankumą ju sumanymui.

• Skautė.

(Atkelta iš 1 psl.) 
nį triukšmą keliame ne tiek kaip 
lietuviai, kiek kaip kanadiečiai, 
kurie turi didelio patyrimo apie 
komunizmo pasaulinės konspi
racijos pavojus..Vystydamas sa
vo mintį p. MeįJus priminė, kad 
Maskvos siūlomos naujos dery
bos bei naujos sutartys tėra tik 
propagandiniai manevrąi pasau
lio opinijai painioti ir išioRi lai
ko pasiruoširmii galutinam de
mokratinio pasaulio puolimui. Ir 
Lietuva turėjo sutartis su Mask
va ir ji girdėjo gražių žodžių 
apie jos suverenumo gerbimą, 
apie bičiulystę įr t.t. Dėl to tai 
mes netikime koegzistencijos 
šūkiams ir norime perspėti taip 
pat visus kanadiečius, nurodyda
mi klastingojo komunizmo pa
vojus.

Užsieniu r. min, Sidney E. 
Smith, auditorijai pristatydintas 
p. Malonev. savo kalboje ne kar
ta prisiminė atvirą, drąsią ir 
konstruktyvią Kr. Valdybos Pir
mininko kalbą, pats tain pat ne
dviprasmiškai' pasisegdamas 
mums rūpimais klausimąiš. (žr. 
jo kalba atskirai).

Po užsienių r. ministerio kal
bos Varpas su sol. Mašalaite, 
Žemelvte ir Vcrikaičiu " išpildė 
įspūdingąją St. Šimkaus kanta
tą “Atsisveikinimas su tėvyne”. 
Po to kalbėio atvirai bolševikiš
kąją tiraniią pasmerkęs bur
mistras Phillips, ir min. Gylvs 
lietuviškai. Po jų kalbų sol. V. 
Verikaitis su Varpo vyru choru 
išpildė ariią iš operos Gražina, 
o mišrus choras sudainavo dar 5 
dainas. Joms nuskambėjus, savo 
ir Ontario premier© vardu svei
kino parlamentaras Yaremko, 
estų centrinės organizacijos var
du n. Riisna ir latvių — p. Sve- 
ne. Kiti svečiai buvo tik prista
tyti, taip pat paskaitytos sveiki
nimo telegramos, jų tarpe ir mi
nisterio pirmininko J. Diefenba- 
kerio.

Vsiiškai naujas bandymas bu
vo jaunimo pasirodymas — 16 
berniukų ir mergaičių, vadovau
jami stud. D. Meilutės, padekla
mavo V. Tamulaičio ’’Vasaris be 
tėvynės”. Ir paskutinis numeris 
buvo tautinių’ šokių grupės pa
sirodymas tikrai vertas pasigė
rėjimo. Šokių protarpy buvo pri
imtos rezoliucijos — Kanados 
vyriausybei, JAV valstybės se-

kretoriui ir lietuviams tėvynė-1
je. Viskas baigta Tautos himnu. Į jAno |iut bažnyčioje, 3594 

Minėjimas, svečiams laiku ne- Mance ir Prince Arthur 
susirinkus kiek pavėlavus pra- t ka vasario 23 d 123r 
dėtas, užtruko 3 vai., nors * »aL lietuvių pamaldos SU šv

. J 1 • • n -rait a Komunija. Jos bus atsisveikini
mo pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
diegiu 'kautų paren-

Jeanre Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, vasario 23 d., 12.3^

atrodo, galėjo pasidžiaugti ir 
menine programa, už kurią ten
ka būti dėkingiems muz. Gaile- 
vičiui su jo choru, solistams, tau- __ 
tiniu šokių grupei su jos vedėju girnas įvyks vasario 21 d., penk- 
Torūta, na ir organizatoriams—įtadienj, 7 vai. vak. Mount St 
apylinkės valdybai bei kalbėto
jams, o už scenos apipavidalini
mą dail. T. Valiui. Programai 
gražiai vadovavo p. Irena Šer- 
naitė - Meiklejohn.

Minėjime buvo renkamos au
kos Tautos Fondui. Jų surinkta, 
berods, per $1.200.

Toronto spauda apie 
lietuvius

Lietuvos Nepr. 40 m. sukakties 
proea Toronto angliškieji dien
raščiai rašė apie Lietuvą ir lie
tuvius. “Toronto Daily Star” va
sario 17 d. įsidėjo dviejų lietu
vaičių nuotrauką ir E. Geigerio 
straipsnelį, kuriame surašo Va
sario 16 minėjimą Odenn Carl
ton teatre. Esą buvę 2.500 daly
vių, 15 taut, grupiu atstovų. Mi 
Dėjimas buvęs liūdesio iš~eiški- 
tnas dėl netektos nepriklauso- 

ynybės.
“The Telegram” vn<;nrjo 17 d

Louis gimnazijos salėje. Tame 
parengime dalyvaus ir lietuviai.

Mon’rpalio šauliu kuopos sce
nos jnvlėtojų hūr«lU. vedama? 
Kleizaitės - Kerbelienės, jau 
pradėjo repetuoti Petro Vaičių 
no “Tuščias Pastangas”, kurias 
žada statvti gegužės mėn. Dar 
trūksta augšto vyro vienai rolei.

Nepriklausomybės paskelbimo 
tO metų sukakties minėjimas, 
ežiūrint sekmadienį siautusioi 
niegn ntmos. praėjo gana sau 
H Aušros Vartų parapijos ba: 
-'ė’a buvo užpildyta, organize 
■’f's išstatė savo vėliavas su pP

J vms. o klebonas T. Borevi 
SJ, pasakė turiningą, mo 

entui pritaikytą pomokslą.
Po pietų Plateau salėje taip 

jat susirinko apie 600-700 mon t

resniųjų ir jaunesniųjų taut, šo
kėjų grupės, ir programa, užsi
tęsusi apie 2% vai., buvo baig
ta, palikusi dalyviams gana gra
žių įspūdžių. Scena dekoruota 
J. Ladygos. J. P.

Lietuviu kredito įstaiga, ban
kelis “Litas”, metiniame narių 
susirinkime iš gauto pelno pa
skyrė $300 lietuviškoms organi
zacijoms remti: Skautų Vyčių 
taut, šokių grupei, Sporto klubui 
“Tauras”, KLB seimelio prezi- 
iiumo organizuojamam meno 
ansambliui ir šeštadieninių mo
kyklų globos komitetui po $50, 
Montrealio KLB šalpos komite
tui, Nekalto Prasidėjimo sese
rų vaikų darželiui, Lituanistikos 
kursams ir Vasario 16 gimnazi
jai po $25.

KLK Kat. Mot. D-jos Užgavė
nių blvnų balius įvyko vasario 
15 d. Aušros Vartų parapijos sa- 

•:c. Baliu atidarė D-jos vice- 
:rmjninkė V. Gražienė. Trum- 
ą žodi i susirinkusius tarė pa- 
•»nros klebonas Tėvas J. Bore- 
;čius Baliaus orogtamą gražiai 
'ravežė ?dv. St. Gabaliauskas.

Grei‘"i j JAV išvykstantiems 
:et. šešt. mokyklos mokytojai ir

-ealiečių. Pasirodė nauiai suor ’ n y ei St. Vaišvilienei ir V.

olačiau atpasakojo užs. r. min.fjamas pučiamųjų instrumentų v
dr S E. Smit’"1 narciskimus, lie- * vienetas, kuris ^sli išaugti i vi- Lukoševičiui. Pirmųjų premijų 
čiančius Sov. Sąjungą, kuri esąi^i rimta dūdų orkestrą. Šiuo su iejirio bilietu loterijoj laimė- 

- - ' '*■ įmetu or^estrėbs gana trankiai jo P Fe^hotas, antrąją — dilp.
I na grojo Kanados himną, grojo, archit. Zubas ir trečia dantų 
į maršus per pertraukas ir gerai i gyd. A. -Drevinskienė. Šokio su 
1 t ----3 balionais čempijonas liko J. Pa

unksnis.’
Baliaus metu veikė turtinga 

loterija. Kaiu ir visuomet Kat. 
Moterys paruoš skania vakarie
ne i kurią, nežiūrint šalto oro, 
susirinko nemažas būrys mont- 
realiečių. Šokiams grojo stud, 

•■’ė’iu adv. Daukša, pranešinėjusį ĮVyčas. G. R.
lietuviu, prancūzų ir anglų kai-j Vi. Vaišvila su žmona sulaukę 
bomis. Invokacii? paskaitė kle- ilgai užtrukusių vizų, kovo 7 d. 
bonas J. Bobinas, kalbėio dr. Na- išvyksta i Čikagą. Vaišvila bu- 
gvs. sveikino Montreealio pran- vo nuolatinis ir nepamainomas 
eūzų, estu, latvių atstovai ir ta-

zanizuotas Z. Lapino vadovau

metu orkestrėlis gana trankiai

jo Tėveliui mirus Lietuvoje, giliai užjaučia

-S. J. Bubuliai.

Kanados Sveikatos Lygos I High Par krajoae išnuomojamas fron- 
mctinis suvažiavimas V"is ir Lvirtuvd’

, TT X 1 Tel. RO. 2-3940, po 6 vol. vok.įvyko Royal York Hotel vasa
rio 13-15 d.d. Jame dalyvavo tą 
Lygą sudarančių organizacijų 
atstovai iš visos Kanados ir du 
iš JAV. ■

Suvažiavimas prasidėjo viešų 
diskusijų posėdžiu, kurio pre
zidiumą sudarė po vieną visų 
svarbiausių bažnytinių organi
zacijų kunigai. Jų tema buvo: 
Sveikata, religija ir bažnyčia. 
Tose diskusijose dalyvavo kųn. 
dr. M. Kavolis, nuolatinis Liu- 
terionių Bažnyčios atstovas toje 
Lygoje. Pirmos dienos vakare 
įvyko iškilminga vakarienė, ku
rioj prie vandens stiklų buvo pa
keltas tostas už Karalienę ir 
JAV prezidentą. Mat, blaivybė 
vra vienas iš Lygos uždavinių. 
Po vakarienės buvo oficialusis 
37-to metinio suvažiavimo posė
dis, išrinkęs vadovybę ateinan
tiems darbo metams. km.

Padėka
Giliai dėkojame Tėvams Pranciško

nams už leidimą veltui naudotis sale, 
rengiant vaikų užgavėnes.

Ponui J. R. Simanavičiui už skelbi
mus per radijo valandėlę.

Ponioms: dr. Norvaišienei, 1, Kairie
nei, Statulevičienei, Kuolienei, Duobai- 
tienei, Norkienei ir Vadauskienei už pa- 
paglbg ruošiant vaikų pobūvi. Visiems 
atsilankiusiems nuoširdus ačiū.

Nekalto Prasidėjimo Seserys.

Išnuomojamas butas iš 3 kambariu ir vir
tuvės, II augšte. Yra garažas. Tel. LE. 
5-4748. 96 Wright Ave.

Išnuomojami didelis kambarys ir didelė 
virtuvė, 30 Constance St., prie Ronccs- 
valles. Galima vedusiems arba dviems 
mergaitėms. Tcl. LE. 2-4074.

Išnuomojamas fontinis kambarys II augš- 
te su baldais. Galima naudotis virtuve. 
Tel. RO. 6-4628. 254 Glenlake Avė.

Išnuomojamas butas iš. 3 kambariu ir į 
virtuvės su atskiro vonia. Ii augšte, su 
baldais arbe be baldy. High Parko ra
jonas. Td. LE. 6-6955, skambinti po 
6 vai. vok.

PARDUODAMOS spintos, virtuvės bufe
tai, lovos, sofa ir kiti įvairūs daiktai. 
Tel. LE. 1-7146. ____ ______________

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

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

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldu 

distancijomis. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real), Londono, Windsoro, Hamiltoną, 
lorfh Bay, Sudbury ir kitur.
t DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

raišvilai buvo sugiedota ’’Ilgiau 
siu metu”. Dainoms vadovavo J.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drugstore
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PASTŲ vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaisiu pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai 

*»
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 
iolė. “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1914.

MARGIS DRUG STORE
. Įsteigta nuo 1900 m.

ANGLIS 
DOMINION COAL & WOOD CO. 

Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527 

\nnl-s jąjąmas ir šeštadieniais.

turi įrodyti šrvo gerą valią ne 
skambiais žodžiais, o darbais.

“The Globe and Mail” vasario ! . .
17 d. įsidėjo dr. Smith nuotrauką /ustipririo visu giedotą Lietuvos 
su dviem lietuvaitėm ir trumpą > minėiimo p^^aieoje. Taip 
minėjimo aprašymą. Vasario 15;^?>t nauias šiais 
d. nr. buvo įdėtas armėnu revo- ,
liucinės federacijos sveikinimas r:Of: , c ,
lietuviams, pasirašytas Bolly Minėjimą ? 1' 
Bolissian. Vasario 13 d. buvo at- seimelio prrz 
spausdintas Pr. Alšėno laiškas, 
nušviečiąs Lietuvos praeitį. Maž
daug tokie pat laiškai buvo įdė
ti The Telegram ir Star dienraš
čiuose vasario 15 d. Juose trum
pai apžvelgta Lietuvos praeitis 
ir konstatuotas pavergimo fak
tas. Aoylinkės valdybos pastan
gos visiems trims dienraščiams 
įpiršti aiškius pasisakymus Lie
tuvos bylos reikalu nedavė vai
sių. Nuo savęs jie nieko nepasa
kė, pasitenkino tik siauromis re
porterių žinutėmis.

Apvaizdos Namų senelių prie
glauda Toronte, įkurta 1855 m., 
administruojama seserų Juoza- 
piečių yra jau per ankšta, tad 
-T.Em. kardinolo, globoie prade
damas vajus naujų patalpų sta
tybai; Tam reikės" 6 milijonų 
'■’oi., iš kuriu 2 mil. dol. turės 
būti sudėti Toronto arkidijecezi- 
ios katalikų. Pereitą pirmadienį, 
vasario 17 d. įvvkb vaiaūs ati
darymo iškilmingi pietūs, ku
riuose dalyvavo daug augštų svė 
čių ir 2.000 katalikų parapijų at
stovu. Buvo atstovaujamos ir 
abi lietuvių parapijos — po du 
kunigus ir 4 šv. Jono Kr. bei 8 
Prisikėlimo parapijos pasaulie
čius. Kalbėjo Jo Ėm. Kardinolas 
ir Ontario premjeras L. Frost. 
Dalyvavo taip pat miesto bur
mistras N. Phillips. Iškilmėms 
vadovavo valaus komiteto pirm. 
Melville J. Kelly.

Visose parapijose rinkliava 
prieglaudos labui įvyks kovo 9d.

S. Stankevičiui vra laiškas iš 
Karaliaučiaus srities Černia
chovskio (Įsručio) rajono siųstas 
i 4 T. Shannon St., Toronte. Ra
šo Lakneris. Atsiimti TŽ-admi
nistracijoje.

Norį mokytis verslų ir amatu 
korespondenciniu būdu, gali 
kreiptis pas International Cores- 
pondence Schools atstovą A. J. 
Vanier. 147 Midland Avė., To
ronto 13. Tcl. AM.l-4391.(skelb.)
Tabako ūkiuose yra galimybių 

įsikurti šeimoms, norinčioms 
dirbti iš pusės. Pradžiai reikia 
turėti $1.000-$1.500, mašiną bei 
kitus pagrindinius reikmenis. 
Sutartys su ūkių savininkais su
daromos iki kovo 1 d. Norintieji 
arčiau susipažinti su vietos ga
limybėmis gali kreiptis pas lie
tuvius tabako augintojus. Netu
rintiems pažįstamų sutinka duo
ti informacijų Mr. S. Kairys. R. 
R. 3. Simcoe, Ont. Telef. GA. 
6-2754 Simcoe arba kun. R. Ric-i 
kus, 211 Union St., Simcoe,! 
Ontario.

Toronto. — Ontario prov. nu
sikaltėli uskaičius per 50 metų 
padvigubėjo: 1900 m. 100.000 gy
ventojų atiteko 325 nusikaltė
liai, o 1957 m. jau 821. .

d. nr. buvo įdėtas armėnu revo-
eMis pasiro

dė Rosemou"'1^ r —cho- 
" Robino.

4'',ė Montrealio 
n Stp. Kęs

gailą. pakvie'^' orneramos ve-

jo P Fe“notas. antrąją — dilp.

ilgai užtrukusiu vizų, kovo 7 d.

- buv. Montrealio Liet. Bendruo- 
oo perskaityta rezoliucija Kaną- menės vėliau Aušros V. parapi- 

~ _ T- jos choro pirmininkas, gi* p. Sta-
j sė Vaišvilienė ketvertą metų 

Montrealio ! dirbo kaip mokvtoja, o paskuti-

dos vvriausybei. Tuo baigta ofi
cialioji dalis.

< Meninėje dalyje
Sk. wčiu tautinių šokių grupė, 
ved. J. Piečaičio. pana smagiai 
«cenoie pašoko Polkutę. Toliau 
Preliudus fortepijonui Karoso. 
Noktiurną Dvariono ir Balade 
forteniionui Račiūno. Daskambi- 
no K. Smilgevičius. Montrealie- 
čiu mėgiami Dramos Teatro ak
toriai Br. Mąlaiąkienė. B. Pūke- 
levičiūtė. J. Akstinas. L. Baraus- 
i-nc ir K. Veselka padeklamavo 
Mačernio, Aisčio. Brazdžionio po 
eziins montaže. Tik pats monta
žas buvo per ilgas ir kiek perdė
tai sentimentalus. Lietuvių tauta 
moka ne tik verkšlenti! j

Pasirodė taip pat op. sol. E. 
Kardelienė. kuri padainavo 
“Sapną apie šiaurę” Strolios, 
“Kur prapuolė tas kelelis” Kača- 
nausko ir “Ar tu žinai” Stro
lios. Akompanavo K. Smilgevi
čius. Dar dvejetą taut, šokių —

i v . ? r
nju metu vedėja. Verduno liet, 
šeštadieninėse mokyklose.

Alfonsas Viskanta, tas pats, 
kuris sekmadieniais atlieka za
kristijono pareigas AV parapijos 
bažnyčioje, prieš kuri laiką, pra
dėjo dirbti didžiausioje Mont- 
realyje “Diamond” taksi kompa
nijoje, turinčioje apie 2.000 ma
sinu.

Montrealiečiai, norį pasinau
doti Viskantos patarnavimu, tu
ri jam skambinti vakarais į na
mus, tarb 8-9 vai. vak., telėf. 
WE. 3-9?P0. nes iįs dar neturi 
savo mašinoje jsivedęs radijo - 
telefono, kad galėtu būti iššauk
tas dienos laiku pe’’ “Diamond” 
taksi centrinę. Važiuodamas į 
kitą miestą jis nuomoja savo pa

narna vimą visai dienai. Už vie
nos dienos kelionę i Otavą skai- 

tčiuo’a $45. už trini dienų kelio- 
•Tonkeli ir Vėdarą — Pašoko vv- ne i Torontą — $100 ir t.t.

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI:
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS/ 

ŽEME STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ),

K R E I P K IT Ė
DISTRICT ESTATE BROKERS

S :

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
Pirmoji Montrecly Lietuviu Real Estete Jstaiga 

Nariai Montreal Real Estate Board 
177 SHERBROOKE ST. W„ Telefonas PL. 8501 
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI: 5-JI METAI.

Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000,00.
D. N. BALTRUKONIS CR. 6-5075 V. LIESUNAITIS PO. 6-6719
F. YASUTIS LA. 2-7879 J. SKUČAS RA. 2-6152
A. MARKEVIČIUS OR. 1-8951 E. YAFFE — Sekretorė.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS ”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W

Užsakymai priimami ir paštu.

Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estete Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
vakarais H U. 91543

St. Clair —- Triplex, $40.000. naujas, tiri jų šeimų. Geros pajamos.
Roncesvalles - Dundas, $18.909, 9 kambariai, 3 virtuvės, 2 ga

ražai. Pajamų namas.
Indian Rd. (prie Bloor). $18 500, 7 kambarių atskiras modemiš

kai įrengtas, didelis daržas.
St. Clai’*, $15 500 nilna kaina, 5 kambariai, vieno augšto, atski

ras. Jmokėti $1.50C
Edna . Bloor, $17 900, 6 kambariai, vandeniu šildomas, garažas.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.


