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Rinkimai ir ateiviai Savaitės įvykiaiPastarieji federalinio parlamento rinkimai, kai daugiau 20 
metų valdžiusi liberalų partija prarado daugumą ir pagal atstovų 
skaičių nusmuko į antrą vietą, Kanados politinį gyvenimą išbloš- 
kė iš ramios rutinos vėžių. Partijos suskato gyvai veiklai — li
beralai nori atsigauti, o kiti ruošiasi juos pribaigti. Socialistai 
jau pranašauja, kad liberalai visai susmuksią, kaip tai įvyko 
Anglijoje, o vietoj jų iškilsianti jų partija — CCF. Kadangi per
eitame parlamente nei viena partija neturėjo daugumos ir ne
buvo sąlygų natūraliai koalicijai, tai štai turime parlamentą 
paleistą. Kovo 31 d. įvyks balsavimai, o šiuo metu vyksta prieš
rinkiminės grumtynės.

Šitose grumtynėse ryškus vienas naujas bruožas Kanados 
gyvenime, pasireiškęs pirmą kartą aiškiai pereituose rinkimuose 
ir ryškus taip pat dabartinėje priešrinkiminėje kovoje, tai bū
tent visų partijų atsigręžimas į vad. neokanadiečius. Ankstyves- 
niųjų parlamentų sudėty matydavome tik anglus su prancūzais, 
vieną kitą jau pamiršusį savo kilmę ir tik kokį vieną ar porą savo 
kilmę tebeprisimenančių kitų tautų atstovų. Pvz. ukrainiečių 
užpraeitame parlamente tebuvo vienas, pereitame buvo jau bene 
7 ir daugiausiai tarpe konservatorių, kurie teisingai laikomi ang- 
liškiausiais. Vienas ukrainietis buvo pakviestas net į Diefenba- 
kerio kabinetą. Tai darbo ministeris Star - Starčevskij. Liberalai, 
kurie anksčiau neokanadiečių vaidmens neįvertino, dabar turės 
savo nuomonę pakeisti, kai tokiam Toronte jie prajėgė pravesti 
vienintelį savo kandidatą lenką, kai visi kiti nepraėjo. Neokana- 
diečiais smarkiai rėmėsi pereituose rinkimuose ir taip pat šiuose 
remiasi socialistai — CCF. Kaip žinia, jų kandidatų tarpe buvo 
pereituose rinkimuose ir dabartiniuose yra net vienas lietuvis — 
dr. Pr. Ancevičius.

Kaip matome, visos partijos ieško neokanadiečių paramos. 
Tai yra suprantama, nes jų skaičius labai išaugo. Juk pvz. ukrai
niečiai su vokiečiais savo tautiečių skaičiuoja Kanadoje pu pus- 
milijonį, lenkai su italais juos vejasi. Kadangi neokanadiečiai 
daugumoje gyvena susimetę į gausias kolonijas, tai daugely rin
kiminių apylinkių jų balsas tikrai lemiamas. Dėl to. tai jų vaid
muo nemažės. Savo atskirus atstovus pravesti neokanadiečiams 
veik neįmanoma dėl nepalankios šio krašto rinkiminės siste
mos bei padalinimo į rinkimines apylinkes, tačiau visos partijos, 
norėdamos jų paramos, juo toliau tuo labiau turės skaitytis su 
jų nuotaikomis bei pageidavimais. Gaila, kad atskiros naujųjų 
ateivių grupės, kurios savo tarpe yra gana neblogai organizuotos, 
neturi tuo reikalu jokių ryšių ir niekad nebandė organizuotai 
pareikšti savo nusistatymą politinėms partijoms. Tam tikrais at- .

. vėjais Juk tai galėtų būti įmąr^>mą._Jei partijos|urisaxus masa
lus neokanadiečiams, kodef joms kaiko nepriminti, pvz. užsienio 
politikos, imigracijos ar socialinės globos reikaluose?

KAS NAUJO KANADOJE?
. Bedarbių skaičius sausio 18 d. 
pasiekė 520;000. Tai didžiausias 
skaičius nuo 1930 m. Pokario 
metais didžiausias bedarbių skai 
čius buvo 1955 m. — 401.000, 
Darbo Kongreso pirmininkas C. 
Jodoin pareiškė, kad tai dar ne- 
galas— didžiausias nedarbas 
paprastai pasireiškiąs kovo"mėn. 
ir būsią 1.000.000 bedarbių. Jis 
ragina vyriausybę tuo ypač su
sirūpinti. Praėjusiais metais šiuo 
metu buvo 303.000, t.y. 70% 
mažiau; 1958 m. bedarbių skai
čius sausio mėn. padidėjo 217. 
000. Darbo Įstaigos — National 
Employment Service — pateikia 
dar didesnį bedarbių skaičių — 
816.982 sausio 16 d. Į šį skaičių 
įeina ir nevisiški bedarbiai.

Ateiviai, kurią skaičius nuo 
1946 m. pasiekė pusantro milijo
no. sudaro naują perkamąją jė
gą lygią Montrealio ir Toronto 
miestams. Praėjusiais metais 
naujieji ateiviai suvartojo gami
nių už $1.484 mil., sumokėjo 
$135 mil. mokesčių ir sutaupė 
$114 mil. Šiuos duomenis patei
kia “Daily News”. '

Olandijos ateiviai daugiausia 
telkiasi ūkiuose. Olandija su 11 
mil. gyv. negali išsitekti ir kas
met emigruoja svetur 60.000. Po 
pastarojo karo Kanadon atvyko 
140.000 olandų. Otavoje veikia 
jų imigracijos centras, kurį su
organizavo kun. John van We- 
zel. Jis nupirko senus buv. didi
kų namus ir ‘juos pritaikė savo 
reikalams: įrengė koplyčią, pa
talpas biurams ir butams — 35 
kambarius. Atvykusieji Kana
don olandai ten kreipiasi buto, 
darbo, informacijos ir kt. klau
simais. Kadangi daugumas olan
dų atvyksta dirbti žemės ūkyje, 
imigraicijos centras neturi dide
lių sunkumų rasti jiems darbą. 
Po trijų metų, susitaupę lėšų, 
nauji ateiviai užperka savo 
ūkius. 30% olandų šeimų, įsikū
rusių Ontario prov. po pastarojo 
karo jau turi nuosavus ūkius. 
Imigracijos centrus kun. Wezel 
yra suorganizavęs jau keliose 
vietose. Jiems vadovauja kata
likų kunigai ateiviai, kurių esą 
28.

Nepasiturinčioms motinoms 
Quebeco prov. vyriausybė padi
dino pašalpą. Nuo kovo 15 d. to

kios motinos galės gauti iki $60 
mėn. už pirmąjį vaiką ir $10 dau
giau už kitus. Tai buvo padaryta 
ryšium su feder. vyriausybės 
pajamų mokesčio sumažinimu 3 
% provincijos naudai. Ikišiol 
Quebeco. prov. gyventojai galė
jo atskaityti 10% nuo feder vy
riausybei priklausomų mokesčių 
ir juos pervesti provincinei vy
riausybei. Dabar jie galės at
skaityti 13%. Nauja feder vy
riausybės nuolaida sudaro $3 
mil., kurie bus paskirti nepasi
turinčioms motinoms.

Prancūzų inžinierių permaža 
Quebeco prov. pareiškė min. 
pirm. Duplessis. Prancūzai su
darą 84% prov. gyventojų, o in
žinierių jų tesą 30%. Vyriausybė 
yra paskyrusi keletą milijonų 
dol. naujai technikos mokyklai 
prie Montrealio un-to ir ragina 
Quebeco jaunimą daugiau do
mėtis inžinierių profesija.

Geležinkeliečių unija pateikė 
savo reikalavimus Canadian Na
tional Railways valstybinei 
bendrovei. Ji rekalauja padidin
ti atlyginimą 18% ir palikti savo 
vietose dyzelinių garvežių peč- 
kurius. Senoji sutartis baigiasi 
kovo 31 d. Bendrovė siųlo tartis 
ir yra nusistačiusi atleisti dyz. 
garvežių pečkurius remiantis 
specialios komisijos nutarimu, 
kad jie nereikalingi.

Žibalo eksportas iš Kanados į 
JAV ir toliau bus varžomas. JA 
V-bės atsakydamos į Kanados 
protestą pažymi, kad reikalas 
buvęs dar kartą persvarstytas ir 
prieita išvados, esą 15% suvar
žymas Kanadai nėra labai žalin
gas, be to, jis taikomas ir ki
tiems kraštams, išskyrus Vene- 
zuelą. Ateity JAV žada.šį suvar
žymą vėl peržiūrėti.

Commonwealth konferencija 
įvyks Montreaiy rugsėjo 15 d. 
Joje bus svarstomi ūkiniai rei
kalai. šiuo metu ruošiama dar
botvarkė bei atitinkami planai.

Duchaborų sektos grupė, vad. 
“Laisvės sūnūs”, pasiuntė 4 at
stovus į Sov. Sąjungą ištirti grį
žimo ir įsikūrimo sąlygų. Delega 
cijos vadovas Mujelski pareiškė, 
kad jie aplankę eilę yietovių Si
bire ir radę visai priimtinas są-

1957 m. atvyko tik 168 
lietuviai

Kanados imigracijos ministe
rija paskelbė paskutiniojo ket
virčio ir visų 1957 m .imigraci
jos duomenis. Tarpe 282.164 per
nai atvykusių imigrantų tebuvo 
168 lietuviai (1956 m. buvo 190). 
Latvių atvyko dar 415, estų 221. 
Iš pačios Lietuvos 1957 m. atvy-; 
ko 7. Iš jų 5 atvyko paskutiniam 
metų ketvirty. (Iš Latvijos at
vyko 11, iš Estijos 4). Iš visų at
vykusiųjų Lietuvos piliečių te
buvo 27, kai 1956 m. dar buvo 50. 
(Latvijos piliečių atvyko * 101, 
Estijos — 23, Sovietų Sąjungos 
-48). /

Deportuotos

’''r- '“Kp-’v :

moterys prie darbų Sibire, kur visiems 
. . “lygios” teisės.

Roma. — Martin Borman, Hit
lerio paskutinio pavaduotojo sū
nus, kurio krikšto tėvas buvo 
Hitleris, 1947 m. perėjo kątali- 
kybėn, per šias Velykas Tiroly
je bus įšventintas, kunigu.

Susitarimo belaukiant
Kariams nutilus, kalba diplo

matai. šitaip Visatos erai prasi
dedant, pervertinus posakį “dip
lomatams’. nutilus, kalba gink
lai”. stebėjome neišvengiamą to- 
,limesnį globalinės konsolidacijos 
vyksmą. Pasaulio metropolyje 
matėme kaip žlugo dėl to NATO 
padalinio Bagdado priepaktis, 
kaip arabai tarytum kvietė va
kariečius jungtis į laisvųjų pa
saulinę federaciją, kuri viena 
tebūtų lygus varžovas rusų ga
biai puoselėjamai sovietijos idė
jai. Amerikiečiai jau treniravo 
lakūną mėnulio raketai ir viešai 
/“apgailestavo"’, kad nebeįmano- 
inibūdailengvaiišeiti,  jšdatej?į 
tinio nedarbo ir ekonominės kri-; 
zės, kaip kad 1941 m. ar Korėjos 
“policine akcija”.

lygas, įsikurti Omsko arba Alta
jaus srityse. So V- Sąjungos vy- 
risauybė esą pažadėjusi jiems 
pilną laisvę tvarkytis pagal savo 
įsitikinimus. Jie gi nepripažįsta 
valstybės institucijų: mokyklų, 
mokesčių, surašinėjimo, kariuo
menės, rinkimų ir pan. Prieš 50 
m. jie pasitraukė iš caristinės 
Rusijos, nes buvę persekiojami. 
Br. Kolumbijoj gyvena 22.000 
duchaborų, kurių 2.000 yra fa
natiški “laisvės sūnūs”. Pastarie
ji visą laiką kovojo prieš provin
cijos vyriausybę. Kai jų vaikai 
prievarta buvo surankioti ir su
vežti į mokyklą, kilo mintis grįž
ti Rusijon. Ar pagaliau jie drįs 
grįžti, paaiškės po delegacijos 
pranešimų.

Sovietų knygų paroda atidary
ta Otavoje. Ten išstatyta apie 
1.000 leidinių rusų, anglų, pran
cūzų ir ukraniečių kalbomis. Pa
rodą atidarė ambasadorius Ču- 
vachin. Nuo kovo 5 d. paroda 
bus perkelta Į Torontą.

Sovietų ambasados propagan
da nusiskundė Oshawa burmist
ras Lyman Gifford savo kalbo
je verslininkų klubui. Esą kas
dien jis gaunąs laišką su propa
gandine sovietų literatūra. Ka
nados paštas tokius laiškus esą 
turėtų sulaikyti. Darbo min. 
Starr, ten pat dalyvavęs suei
goj, pareiškė irgi kasdien gau
nąs tokius laiškus jau šeši metai.

Auklėtojų konferencijoje Ota
voje dalyvavo apie 850 asmenų, 
atstovaujančių 19 įvairių peda
goginių organizacijų, turinčių 2 
mil. narių. Buvo priimta 31 rezo
liucija. Jose prašoma feder. vy
riausybę padidinti finansinę pa
ramą mokykloms: suskirstyti 
augštesniįjį mokslą į keturias 
pagr. šakas: paruošiamąją, ben
drąją, techniškąją ir profesinę; 
padėti mokslą baigusiems rasti 
darbo; pakelti mokytojų paruo
šimo lygį ir jų atlyginimą; įvesti 
nuo 3 ar 4 skyriaus antros — 
prancūzų arba angglų — kalbos 
privalomą mokymą ir t.t.*

140.000 namų numatoma pa
statydinti 1958 m., pareiškė H. 
Green, viešųjų darbų min. savo 
kalboje, kurią pasakė Vancou- 
veryje.

"j -AŽMAUS,-
, mūsų bėndrabarbio Niujorke t

Britai, europiečių džiaugsmui, 
pačiu laiku užšachavo sovietų 
pėr drąsiai gal pasijutusius ka
rius pranešdami, jog bet kokį so
vietinį puolimą prieš Europą jie 
atremsią hydrb-atominėmis tol- 
raketomis. J

O Vašingtonas sulinko prieš 
visuotinį spaudimą susitarti, ne 
vien tartis stf Maskva. Prancū- 
zų nežinomo pulkininko, gal pa
pirkto, skerdypės Tunizijoj, lipš
naus MichailoVor MenšikOvo ap- 
šukrutnas^asmgtonę \ traukimą 

tik dar greičiau stūmė. Menši- 
kovas prisižadėjo, net TV atsaki
nėti į klausimus, Maskvoj buvo 
leista šiais metais išstatyti “ame
rikoniško gyvenimo, būdo” paro- 

4
USA” filmus.. . .

“Jokių reformų — 
tegyvuoja reformos” 
Sekmadienį “Lietuvos Lais

vės” diena paskelbęs Niujorko 
gubernatorius W. A. Harriman 
1945 m. ambasadorius Maskvoje, 
tada kvietė i, Vašingtoną duoti 
Maskvai paskolas, nes, girdi — 
“juo greičiau sovietai įgalins sa
vo žmonėms gerbūvį, juo tole
rantiškesnė ji taps tarptautinėj 
politikoj”. Tarp kitų Pabaltijo 
išlaisvinimo reikalas neleido 
Amerikai su šiuo pasiūlymu su
tikti.

Bet Harrimano "pranašystė 
vykdos — tik ne tiek, kad paten
kintų vien tik nekompromisinio 
“Lietuvos nepriklausomybės” at 
statymo reikalaujančius lietu
vius politikus-diplomatus, LLK, 
ALT. Jie griežtai atmeta bet ko
kį savojo 
nizmą.

“Šimis 
įvykusiam 
nume A. 
1957 metais LTSR kolūkiai, pa
lyginus su 1956 turėjo pusantro 
karto daugiau pajamų. Tada, po 
jo kalbėję kiti — vieni gyrė, kiti 
ginčijo Chruščiovo pasiūlymą 
MTS traktorius perduoti kol
ūkiams. O žemės ūkio ministras 
Vaząlinskas pasiūlė ne tik at
mesti buvusią Maskvos “masi
nių agrogradų” idėją, smulkinti 
Lietuvos kolūkius prisitaikant 
Konkrečioms vietos sąlygoms, 
bet net įgalinti “teritorines gran
dis”, atskiriems kolūkiečiams, 
jų viensėdijose, pavedant augin
ti kolūkių prieauglį ir atpenėti 
kiaules”. Šios reformos iššaukė 
dalyvaujančių tokį entuziazmą, 
jog vienas net pasidžiaugė, kad 
“partija sušaukdama šią konfe
renciją pasielgė kaip geras šei
mininkas”. (Praėjusios savaitės 
Maskvos “Komunistas” jau 
skundėsi, kad paskiros respub
likos tiek įsismagino, kad pra
dėjo vesti “nepriklausomą” nuo 
visos “didžiosios tėvynės” intere
sų ūkinę politika.

Smerkia “sukilėlius”
Bėt LTSR partija pilnai suta

rė su Maskva kas liečia kūrybi
nę, laisva mintį, šviesuomenės 
polėkius. Po poros dienų sušauk- 
toj “literatūros ir meno darbuo
tojų” konferencijoj gabus rašy
tojas — uolus partorgas M. Sluc- 
kis užtikrino, jog “rašytojų orga
nizacija, partijos įkvėpta, suge

y uĮjciud v t 1 J icyciiuoiu ižus, reiKaiauaania aiiirauKii vi- 
da._ žadėip leisti rėdyti “Made inįsams apsižiūrėjus, kad joje per- są savo kariuomenę iš buvusios

nusistatymo revizio-

dienomis” .Vilniuje 
LKP CK VIII ple- 

Sniečkus gyrės, kad

bėjo duoti atkirtį visoms revizio
nistinėms nuotaikoms”. Tilvytis 
betgi išsiplepėjo, jog “...bakai, 
nors ir nedrąsūs balsai tebešau
kia rašytojus į revizionizmą, 
kviečia atsisakyti nuo idėjinių 
pozicijų”. Būdingiausia, kad net 
ir kitam mitinge, kur dalyvavo 
in corpore visi “šeimininkai” — 
Paleckis, Šumauskas, Niunka, 
Co. ir net jų “šeimininkas” iš 
Maskvos CK — lietuviško sky
riaus vedėjas B. Riurikov, paski
ri rašytojai ir kompozitoriai te
besiginčijo už teisę kalbėti “sa
va,-ne dirbtina ar prigalvota kal
ba”. Mitinge'pakartotinai už

užsipulti "“Sukilėlių1’ operos lib
reto ir muzikos autoriai. (Elta 
angliškai informavo, jog turimo
mis žiniomis ši opera išimta iš 
operos Vilniuje repertuaro ru- 

■ j daug realiai atvaizduota rusiška-
sis imperializmas Lietuvoj).

“Nepriklausomosios” 
egzilai rūpinos
Jei iš Lietuvos atšakomingas 

asmuo rašė: “... malonu, kad JA 
V-*bių - TSRS santykiai taisosi. 
Rasi palengvės sąlygos Jums 
grįžti į tėvynę ..tai vadovau
jantis lietuvių politikas Niujor
ke padėtį vadino “kritiška”.' Ne
paisant visų žodinių Pabaltijo 
skyriaus valdininkų “užtikrini
mų” VLIKui bei “Dulles dekla
macijos” visi jautė, kad sovietai 
ne tik privers amerikiečius susi
tikti, bet tikriausiai ir praves sa
vo “Status Quo” pripažinimą 
siūlomoj JAV-TSRS nepuolimo 
sutartyje. Nors egzilai ir žemie
ji Valstybės departamento pa
reigūnai viens kitą įtikinėjo, jog 
“Rytų Europos Deklaracija” Jal
toje yra JAV politikos gairės, 
kurios apima ir Pabaltijį, kiek
vienas giliau pasistudijavęs ga
lėjo tvirtinti ir kitaip.. Sunkių 
nuotaikų slegiami Pavergtųjų 
Tautų Seimo Niujorke lyderiai 
ruošės tuo j. po Vasario 16 lanky
tis JAV. sostinėj. .Jų daugelio 
nuotaikas dar . labiau slėgė atlei
dimai Free Europe Komitete 
bei senyvas, jau nebedarbingas 
amžius. Už tai kitus džiugino kai 
kurių laikraščių reklamuojamas 
lietuvių “studentų” aktyvumas 
Jungtinėse Tautose ir Vašingto
ne. “Studentais“ dengės ir visa 
eilė gabių ambicingų veikėjų, ti
kėdamiesi taip išvengti senosios 
JAV išeivijos “politinę mašiną” 
kontroliuojančių keršto ir sabo
tažo. (Toks atvejis buvo žinomas 
Niujorke, kur du besirungią po
litikieriai lietuviai demokratai 
pražudė Vasario 16 audienciją 
pas Niujorko burmistrą R. Wag- 
nerį ir bemaž pražudė audienci
ją pas patį gubernatorių Harri- 
maną). ’ " . t. ■

(Šis pranešimas buvo siųstas 
pereitam numeriui, bet pašto 
laiku nepristatytas. Red.).

Qucbccas. — Buvęs permjeras 
Louis St. Laurent pareiškė, kad 
daugiau į parlamehtą nebekan- 
didatuos.

Ankara — Turkų parlamentas 
priėmė įstatymą, pagal kurį 
kiekvienas raštu ar žodžiu įžei
dęs mahometonų religiją, Alachą 
ar pranašus, baudžiamas nuo tri
jų mėnesių iki metų kalėjimo.

Arabų kraštai tebegyvena vis naujai kylančiais konfliktais. 
Juo karščiau jie siekia vienybės, juo daugiau kivirčijasi. Naujau
sias kivirčas iškilo tarp Egipto - Sudano pasienio srities. Egiptas, 
susijungęs su Syrija, į vieną valstybę, gyvena užsimojimu plėsti 
savo 28 mil. gyv. respubliką ir staiga panoro prisijungti pasienio 
sritį, valdomą Sudano, Nasserio vyriausybė pranešė Sudanui 
siunčianti savo pareigūnus į tą sritį organizuoti plebiscito, suvie
nytos arabų respublikos reikalu. Sudano vyriausybė skubiai pa
siuntė savo užs. r. ministerį Kai-r 
ran, bet čia susitarti nepavyko. 
Tada Sudanas kreipėsi į JT Sau
gumo Tarybą kaltindamas Egip
tą pasikėsinimu pulti savo kai
myno žemes. S. Tarybai kol kas 
neteko šio skundo ilgai svarsty
ti, nes abi šalys sutiko atnaujinti, 
derybas. Tarybos posėdis buvo 
atidėtas nenustačius datos nau
jam posėdžiui, kuris būsiąs su
šauktas po vasario 27 d. Sudano 
rinkimų, jei derybos nepavyktų. 
Tuo tarpu Egiptas savo užsimo
jimą sušvelnino, o prez. Nasse- 
ris pareiškė, esą Egiptas norįs 
Sudaną apsaugoti, o ne pulti; jis 
niekad nepulsiąs arabų kraštų. 
Sudanas aprimo rengdamasis 
naujienai rinkimams, nors -savo 
budrumo nesumažino. Jo tvirti
nimu, ginčijamoji sritis paties 
Egipto buvusi pripažinta Suda
nui 1936 m., kai Britanija - Egip
tas drauge įsipareigojo valdyti 
Sudaną, ir 1955 m., kai buvo pa
skelbta Sudano nepriklausomy
bė. ■

Plebiscitas Egipte ir Syrijoje 
praėjo su dideliu entuziazmu. 
Oficialiais duomenimis, beveik 
190% gyv. pasisakė už. suvieny
tą arabų respubliką su pulk.Nas- 

vusių 28o pasisakė, pries suv. 
respubliką ir 751 prieš Nasserį.

Tunizijos kivirčas
Tuniziją tebespaudžia prancū

zus, reikalaudama atitraukti vi-

savo kolonijos ir sumokėti atly
ginimą už subombardavimą Sa- 
kįet miestelio bei kompensaci
jas nukentėjusioms šeimoms. 
Prancūzija tebekaltina Tuniziją 
už alžėriečių partizanų rėmimą, 
neketina atitraukti savo kariuo
menės iš jos teritorijos, bet su
tinka išmokėti kompensacijas 
subombarduoto miestelio šei
moms. Abiejų šalių taikintojai — 
amerikiečiai su britais — bando 
suartinti susikivirčijusius. JAV 
pasiuntė Valst. Departamento 
sekret. pavaduotoją R. Murphy 
į Londoną, Pąryžių ir Tunisą. 
Tuo tarpu prancūzų užblokuoti 
daliniai Tunizijoj pagrobė Re- 
mada srities vicegurbernat. su 
dviem kariais; netrukus juos pa- 
elido, tačiau Tunizijos vyriausy
bė griežtai reagavo įsakydama 
išvykti visiems penkiems pran
cūzų konsulams, kurių įstaigos 
buvo uždarytos kiek anksčiau.

Suvienyta Korėja?
Š. Korėjoj atsilankė raud. Ki

nijos premjeras Čuentei ir ta 
proga buvo pasklebtas praneši
mas, kad Kinija iki šių metų ga
lo atitrauksianti savo kariuome
nę iš Š. Korėjos. Sov. Sąjunga 
pasiūlė suinteresuotiems kraš
tams svarstyti Korėjos suvieni
jimą primindama, kad laikas ir 
JAV-atitraukti savo karinius da

Windsoro LB choras: iš kairės j dešinę stovi moterys: G. 
Butavičienė, E. čiuprinskaitė, I. Butavičiūtė, J. Širvaitienė, 
B. Januškienė, E. Kazlauskienė. B. Kozulienė ir B. Sodaitie- 
nė. Antroje eilėje: F. Švabauskas, Z. Mistautas, V. Janusas, 
V. Ignatavičius, R. Dumčius, A. Kozulis, AnL Tautkevičius, 
P. Januška, S. Kazlauskas ir A. Butavičius. Viduryje prie
kyje choro vadovas Juozas Sodaitis. Fotografijoje trūksta 
E. Kemžytes ir Vyt Ciuprinsko.

linius. Be to, abi Korėjos esą tu
rėtų sumažinti savo karines pa
jėgas ir pasižadėti neįsileisti sa
vo teritorijon atominių ginklų. 
JAV atsakė, kad nesirengia ati
traukti savo kariuomenės, kol Š. 
Korėja atsisako nuo laisvų rin
kimų, prižiūrimų J. Tautų.

Bombarduoja sukilėlius
Prieš centrinę Indonezijos vy

riausybę sukilo Sumatros sala, 
kur susidarė konkurentė vyriau
sybė. Joje dalyvauja karininkai 
ir civiliai, nepatenkinti prez. Su
karno politika. Jie reikalauja 
pašalinti iš centr. vyriausybės 
komunistus, bet prezidentas at
sisakė ir pasiuntė karinius lėktu
vus bombarduoti Padang miesto, 
kur telkiasi sukilėlių sąjūdis. 
Didelių nuostolių jie kol kas ne
padarė, bet šis vyriausybės mos
tas gali sukelti civilinį karą. Su
kilėliai pasiryžę kovoti ypač 
ūkinėmis ir politinėmis priemo
nėmis.

Argentinoj Įvyko prezidento 
rinkimai, kuriuos laimėjo kai
riojo bloko kandidatas, adv. Ar
tūro Frondizi. Jis gavo 662.552, 
o jo oponentas Ričardo Balbin— 
392.505^ Pastarasis Sfc^pvavo de
šinįjį bloką, kurį rėml^* revo
liucinė gen. Aramburu vyriau
sybė. Peronistai. ir komunistai 
balsavo už A. Frondizi. Gegužės 
1 d. jis perims pareigas iš gen. 
Aramburu.

Sov. Sąjungoj iškilmingai bu
vo paminėta raud. armijos 40 m. 
sukaktis. Ta proga Chruščiovas 
pasirodė generolo Įeit, unifor
moj, krią jis nešiojo karo metu, 
ir pasakė kalbą pernelyg pabrėž
damas sovietų taikingumą ir iš
keldamas baisiuosius ginklus, 
kuriais apginkluota raud. armi
ja.

TAI NE KOMUNISTŲ 
NUOPELNAS

“L’Osservatore Romano” pla
tokai aprašė 7 lietuvių vizitą Ro
moje ir ta proga aiškiai nušvietė 
tikybinę būklę Lietuvoje. Esą 
persekiojimas nesąs sustojęs. Į 
kun. seminariją Kaune priima
mas tik valdžios apribotas skai
čius kandidatų; vienuolynai už
daryti, tikybos mokymas už
draustas net bažnyčiose. “Jei ka
talikų tikėjimas Lietuvoje tebė
ra gyvas, tai ne komunistų, bet 
pačių katalikų nuopelnas”.

Kijeve, pasak lankraščio, esą 
20.000 lenkų katalikų, bet jiems 
neleidžiama pasistatyti bažnyčią. 
Jie turį keliauti į Swiatozyn, kur 
esąs įrengtas pamaldoms namas 
parapijos komiteto kaip to rei
kalauja įstatymas. Tikybų de
partamentas betgi neduodąs lei
dimo atvykti kunigui.
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GAVtNIOS RIMČIAI

Jei nedarysite atgailos.
Mažiausiai populiarus moder

naus žmogaus žodis “atgaila”. 
Nemėgsta jo nei vaikas, ^ei jau-

Atgailos žodį girdime minint tik 
bažnyčiose. Praktiškame gyve
nime pakeitę arklių traukiamą 
vežimą mašinom ir lėktuvais, at
gailą iškeitėm į modernesnį žodį 

- “comfort” — patogumą. •
Tačiau kaip nepopuliarus ir 

nemoderniškas bebūtų atgailos 
žodis, mes jo niekuomet negalė
sime išbraukti iš dvasinio gyve
nimo žodyno. Kartą tapę nelai
mingais Adomo vaikais, neišven
giamai dalinamės ir Adomo liki
mu: prakaitu pelnomės kasdie
ninę duoną, o atgaila amžiną gy
venimą.. Esame, tiesa, atpirkti, ir 
atpirkti ne beverčiu auksu ar 
sidabru, bet paties Dievo Sūnaus 
švenč. Krauju. Tačiau, nežiūrint 
kaip tobulas ir pilnas yra šis die
viškasis atpirkimas, jis mums 
nieko nepadės, jei mes patys as
meniškai ir betarpiškai juo ne
pasinaudosime. O norint pasi
naudoti Kristaus atpirkimu, rei-. 
kia Kristų pasirinkti savo gy-. 
venimo Vadu, tapti Jo mokiniu 
ir sekti Jo gyvenimo pavyzdį., 
Bet “Kas nori sekti mane, teat- 
sisako savęs, tegu ima kasdien, 
savo kryžių- ir teseka mane”.. Ki
taip -sakant, jei norime būti iš-' 
ganyti, turime praktikuoti nuo
latine atgailą, “Jei nedarysite 
atgailos, visi pražūsite”. Tai vie
nintelis kelias į išganymą.
i Gyvenimas su savo rūpesčiais, 
vargais ir džiaugsmais bei mate
rialinis pasaulis su savo prak
tišku naudingumu ir tiesioginiu 
jausmų patenkinimu dažnai nu
kreipia mūsų dėmėsi nuo jaus
mams neprieinamų dvasinių gė- 
rvbių. Gyvenant žemei e neprisi
rišti prie žemės, o siekti dan
gaus, yra tikrai sunku. Tam at
siekti reikalingas .nuolatinis ne
pailstamas mėginimas atsiplėšti 
nuo žemės. .Kristus, gerai pažin
damas žmogaus gyvenimo sąly
gas <ir žemei linkusią jo prigim
ti, po atpirkimo nepaliko žmo
nijos vienos be tiesioginės glo
bos ir vadovybės. Jis įsteigė 
Bažnyčia, kad ji tęstų Jo darbą, 
padėtu žmonėms pasinaudoti Jo 
atpirkimo vaisiais perduodama 
Jo skelbtąjį mokslą. Bažnyčia 
ištikimai vykdvdama jai paves
tą užduotį, atsižvelgdama į gy
venimo sąlygas ir galimybes, 
metus padalino į kelius perijo- 
dus, kiekvienam jų duodama 
specifinę paskirti. Dabartinis — 
priešvelykinis. Bažnyčios pava
dintas gavėnia, su motto ‘‘At
mink žmogau, kad dulkė esi ir į 
dulkę pavirsi”, yra skirtas at
gailai ir susikaupimui. Natūrali 
šio meto gamtos aplinka, krikš
čioniškos tradicijos, rekolekci-

<

jos, Bažnyčios maldos ir ceremo- 
rtijos verste verčia žmogų susto
ti ir savęs paklausti: O kur aš 
nubėgsiu? Koks yra mano sku
bėjimo tikslas? Jei aš bėgu į am
žinybę, tai ar aš bėgu taip, kad 
ją pasiekčiau...

Gavėnios rimtis su kenčian
čio Išganytojo paveikslu tepri
mena mums apaštalo Povilo žo
džius: “Ar jūs nežinote, kad tie, 
kurie bėga lenktynėse, visi, tie
sa, bėga, bet tik vienas tegauna 
laimikį? Taip bėkite, kad jūs 
gautumėte. Kiekvienas, kurs ei
na imtinėmis, nuo viso susilai
ko. Jie juk tai daro, kad gautų 
pragaištingą vainiką, o mes ne- 
pragaištantį. Taigi aš taip bėgu, 
ne kaip į nežinias; taip kaujuos, 
ne kaip orą plakdamas. Aš bau
džiu savo kūną ir stengiuos pa
vergti, kad kartais kitiems skel
bęs, pats nepasidaryčiau peikti
nas”. (1 Kor. 9, 24-27).

T. Paulius, OFM.

Nobelio premijos laimėtojas 
anglų rašytojas, gerai pažinęs 
anglų kolonijas, šio amžiaus są
vartoje sušuko joms: jūs pasi
imkite baltojo žmogaus naštą. 
Prieš 59 metus keistai skambė
ję žodžiai nūdien tapo tikrove. 
Tvirtas griūva — silpnas keliasi. 
Taip nutiko ir su arabais, kurie 
Turkijos imperijai griuvus atsi
dūrė Vakarų galybių rankose. 
Anuomet jiems trūko tautinio 
įsisąmoninimo apjungti visus 
arabus. Ir tikrovinės kliūtys bu
vo milžiniškos šiuo keliu eiti. 
Numatą arabai patrijotai, poli
tiniai svajotojai ir mintytojai „vis 
kedeno arabiškojo pasaulio apsi- 
jungimą nuo to meto,' kai jame 
anglai ir prancūzai jau buvo ko
jas įkėlę. Ne kas kitas, o jų už
mačios tvirčiau arabus valdyti 
bei naudos siekti jų pasaulį su
skaldė į vienetus, kurie vargu 
istoriniais ar kitais sumetimais 
galėtų būti pateisinti. Europos 
nusilpimas ir eilė vakariečių pa
darytų klaidų paskatino arabų 
apsijungįmo vyksmą. Kai susi
darė arabų sąjungos branduolys, 
dalyvių džiaugsmą palydi vaka
riečių susirūpinimas, sąjungoje 
nedalyvaujančių arabų valsty
bių svyravimas ir Maskvos 
įtemptas stebėjimas. Arabų są-

tikrovę. Arabų karaliukai pa
gauti nerimo dairosi “karališ
kos” arabų sąjungos. Gi vakarie
čiai dar kartą turi nemaloniai 
nustebti, kad arabų pasaulis nė
ra politinė tuštuma.

Vasario 1 d. arabų sąjungai 
padėtas kertinis akmuo. Arabų 
pasaulio sostinė Kairas, Afrikos 
ir Azijos žemynų slenkstis, iš
kilmingai atžymėjo įvykį. “Per
galės” vartai ir egiptiečių, syri- 
jiečių dainos pakeitė pažemini
mą, liūdesį ir pavojų, kai vaka
riečių kariuomenė žygiavo Suezo 
“laisvinti”. Egipto pralaimėti 
mūšiai vertė ieškoti stiprybės 
arabų apsijungime, nors karo ir 
nepralaimėjus. Talkininką sura
do Syrijoje, kuri buvo bekryps- 
tanti Maskvos link. Jos prezi
dentas žinomas patriotas ir na
cionalistas Šukri ai Kuvatli ir 
Egipto prezidentas Gamal Abdel 
Nasser pasirašo dviejų valsty
bių visiško sujungimo sutartį, 
kuriai abiejų kraštų parlamen
tai pritarė, o tautos pasisakys 
vasario 21 d.

Sąjungos sudarymas neabejo
tinai paveikė pusiau krikščioniš
ką Libaną, kuris Syrijos ir ne
mėgiamo Izraelio apsuptas. Ir 
Jordanas atsiduria tarp žnyplių, 

jungos minties ugdytojai dairosi Jis nenori vienas pasilikti. Jo 
norėdami sugretinti svajonę ir I karalius Uusseinas kreipėsi įnorėdami sugretinti svajonę ir

“GELEŽINIO VILKO” 30 METO SUKAKČIAI
(Autorius yra vienas is paliečia
mų įvykių dalyvių, tada nuken- 
jęs, tad rašo gana aitriai. Jam 
reikalaujant tekste niekas nepa

keista. Red.)

Veltui šiandieną kaikurių mū
sų politinių grupių žmonės lieia 
rašalą stengdamiesi, nors dali
nai save pateisinti dėl 1926 m. 
gruodžio 17 perversmo. Iš kitos 
pusės jie nepraleidžia progos ir 
sau priskirti tam tikrų nuopelnų.

Tikrumoje, tai nebuvo vienos 
kurios nors grupės perversmas, 
bet lietuvių tautos visuotinis 
■nusigręžimas nub- socialdemo
kratu anarchinės sauvalės kraš
te. Lietuvių tautos tikrieji sū
nūs — laisvės kovu dalvviai, sa
vanoriai, kariuomenė. Trumpiau 
tariant, Lietuvos Karinis Akty
vas akivaizdoje Lietuvos nepri- 
klausorąybei gresiančio pavo
jaus, ne partinių interesų ginti 
išėjo. Tėvynės meilė ir atsako
mybė už krašto laisvę juos įpa
reigojo tam ryžtis. Po gruodžio 
17 perversmo Karinis Aktyvas 
valdžią perdavė pirmajam res
publikos prezidentui Antanui 
Smetonai ir pirmajam min. pir- 
min. prof. Augustinui Voldema
rui. Kariniam Aktvvui A. Sme
tona ir prof. A. Voldemaras davė 
garbės pasižadėjimą konstituci
niu keliu sutvarkyti krašto val
džią. Vėliau tokius pasižadėji
mus jie yra padarę ir preziden
tui dr. Kaziui Griniui, prieš jam 
pasirašant atsistatydinimo ak
tą. Krašto valdžia buvo perduo
ta ne tautininkų partijai, bet A. 
Smetonai kaip pirmajam prezi-
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dentui ir A. Voldemarui kaip 
pirmajam min. pirm., "jiems pa
sižadant paruošti tautą konstitu
ciniams rinkimams.

“Geležinio Vilko” 
įsteigimas '
1927 m. gruodžio 17 d. Kaune 

Karinis Aktyvas susirinko pa
minėti pirmųjų perversmo me
tinių ir apžvelgti tolimesnę lai
kyseną, nes Karinio Aktyvo 
tikslas nebuvo vien perversmo 
įvykdymas, bet ir grąžinimas 
tautai ir valstybei normalaus 
konstitucinio gyvenimo. Bedis- 
kutuojant ši klausimą buvo su
tarta, kad nenaudoiant nei ka
riuomenės, nei Šaulių Sąjungos 
vidaus politiniam gyvenime, 
įsteigti trečią, lengvai ginkluo
tą pajėgą, < kuri būtų augščiau 
visų politinių partijų ir būtų 
tautos, valstybės ir vyriausybės 
tikroji apsauga. Iš kitos gi pu
sės, tas kovingas aktyvas turi 
būti ir vyriausybei reikiamu 
“botagu”, jei vyriausybė, kartais 
pasineštų nevykdyti konstituci
nių įsipareigojimų arba nu
kryptų nuo valstybės gyvybinių 
interesų.

Tomis mintimis vadovaujantis 
tą pat gruodžio 17 d. 1927 m., 
ir tapo Įsteigtas naujas kovingas 
aktyvas pavadinant jį Lietuvos 
Tautinė Apsauga — “Geležinis 
Vilkas”. Jam čia pat ir duotas 
jo veiklos kelrodis: Tautos Gar
bė — Valstvbės Gerovė! Tas 
reiškė, kad GV pareiga yra sau
goti ir ginti Tautos Garbę ir 
Valstvbės Gerove. *

Į “Geležinį Vilką” nariais bu
vo priimami visi valstybiškai ir 
tautiškai apsisprendę lietuviai, 
rekomenduoti, dviejų GV narių 
ir davė atitinkamą organizacijai 
priesaiką. GV veikė pusiau slap
tai ir buvo ginkluota specialiais 
durklais ir specialiai pagamin
tais automatiniasi Rubby ir Dan
ton revolveriais.

Kadangi “Geležinis Vilkas” 
buvo ginkluotas, tai valstybės 
prezidentas A. Smetona, kaip 
visų ginkluotų pajėgu šefas, au
tomatiškai tapo ir GV šefu, o mi- 
nist. pirm. prof. A. Voldemaras 
buvo pakviestas GV globėju.

Prof. A. Voldemaras dėka sa
vo energingo ir dinamiško būdo 
greitai suaugo su entuziastiškai 
patriotine GV organizacija ir ta
po jos ne tik globėju, bet ir fak- 
tinuoju ideologu. A. Smetonai 
tas neoatiko. Matydamas prof. 
A. Voldemaro vis didėjančią įta
ką GV organizacijoje ir augantį 
autoritetą visoje tautoje, jis sa
vo artimųjų ratelyje vis dažniau 
reiškė nepasitenkinimo. ‘

Plečkaitininkų
siautėjimas Lietuvoje
Po nepavykusio socialdemo

kratų pučo Tauragėje jų vadai
— Jeronimas Plečkaitis ir kiti
— pabėgo pas priešą — lenkus ir 
iš Lenkijos su lenkų pagalba į 
Lietuvą pradėjo siuntinėti gink
luotus teroristų* vienetus - gau
jas, kurių tikslas buvo užpuldi
nėti žmones, ypač ūkininkus, 
juos plėšti, terorizuoti ir net žu
dyti. Teroru norėta sudrumsti 
Lietuvos vidaus gyvenimą, pa
kirsti pasitikėjimą sava Vyriau
sybe ir su priešo pagalba bandy
ti atsigriebti valdžioje.

Šitokiai nesaugiai padėčiai 
esant, Lietuvos šauliai ir GV vy
rai buvo pagrindinė apsauga 
ūkininkų ir visos tautos. Todėl 
per labai trunfpą laiką GV išau-

gb į stipriausią ir skaitlingiausią 
organizaciją Lietuvoje. Tuo me
tu į GV masiniai stodavo na
riais netik inteligentija, valsty
bės tarnautojai, savanoriai - kū
rėjai, atsargos kariai, studen
tai, bet ir mūsų kaimo ^lietuviš
kas patriotinis jaunimas. Dides
nė dalis ir Šaulių Sąj. narių pri
klausė GV organizacijai. Tuo 
laiku buvo jaučiamas krašte di
delis lietuviškos dvasios pakili
mas, visiškas savo vadais pasi
tikėjimas ir begalinis tikėjimas 
į vieningą, gražią, su visomis sa
vo žemėmis didingą Lietuvą.

Plečkaitininkų siautėjimas ir 
jų teroras buvo greitai likviduo
tas ir jie negalėjo nei pasirodvti 
Lietuvoje. Pats jų vadas J. Pleč
kaitis buvo pagautas Vokietijo
je beinąs su. bombomis į Lietu
vą ir vokiečių vyriausybės - teis
mo buvo nubaustas sunkiųjų 
darbų kalėjimu.

Pažadų tesėjimas
Kaip jau esu minėjęs, po gruo

džio 17 perversmo A. Smetona 
ir prof. A. Voldemaras Kari
niam Aktyvui ir buv. prez. dr. 
K. Griniui buvo davę garbės pa
žadus, kad būsią leista tautai 
konstituciniu keliu pasisakyti 
dėl krašto valdžios.

Todėl prof. A. Voldemaras, 
būdamas min. pirm, ir užsienio 
r. min., o vienu metu dar ir net 
finansų ir vidaus reikalų min., 
labai daug dirbdamas, neskai
tant jau. ir garsiosios Vilniaus 
bylos Ženevoje bei kitų užsienio 
diplomatinių darbų, paskubomis 
tvarkė sužalotą Lietuvos vidaus 
gyvenimą ir ruošė dirvą savo 
pažadų tesėjimui.

Po dviejų metų sunkaus ir ga
na įtempto darbo, 1929 m. pava
sarį, prof. A. Voldemaras, jaus
damas savo svorį tiek kariuome
nėje, tiek G V organizacijoje, 
tiek ir visoje tautoje, manė, kad 
dabar yra pats patogiausias me
tas konstituciškai įteisinti kraš
to valdžią. Tačiau, A. Smetona 
apie tai nei girdėti nenorėjo. Jis 
ir toliau kartojo savo nuomonę, 
jog tauta dar nėra pribrendusi 
demokratiškai valdytis ir dėl to 
su rinkimais ar kitais konstitu
ciniais pasitvarkymais nesą rei
kalo skubėti.

Šitokiai situacijai susidarius, 
tarp prez. A. Smetonos ir min. 
pirm. prof. A. Voldemaro atsi
rado tam tikras pažiūrų susikry
žiavimas ir net nepasitikėjimas. 
Esant tokiai padėčiai, šis reika
las buvo aptartas GV Vyriausia
me Štabe ir buvo nutarta tais 
naciais metais rudeni Kaune su
šaukti visuotinj GV suvažia
vimą.

Prof. A. Voldemaro 
nušalinimas
A. Smetona, galvodamas, kad, 

jei sutiks su prof. A. Voldemaro 
naruoštu planu konstituciniu bū
du įteisinti krašto valdžią, tai 
jis gali ir nepatekti vėl į prezi
dentus, o iš kitos pusės prisibi
jojo ir GV suvažiavimo, kuris 
galėio padaryti irgi netikėtumų, 
todėl prof. A. Voldemarui bū
nant užsienyje svarbiais valsty
biniais reikalais, visai nesįlkai- 
tydamas su padėtimi, kad neturi 
tautos mandato, kad jis ir prof. 
A. Voldemaras yra lygiai įparei
goti tautos gyvenimą įvesti į 
konstitucinius rėmus, pasikvie
čia savo artimesniuosius patarė- j 
jus ir užtarėjus ir padaro val
džioje naują perversmą. Jis nu
šalina iŠ visų pareigų prof. A. 
Voldemarą ir į jo vietą pasikvie-

(Nukelta į 9 psl.)

Faisalą ir Saudą, Irako ir Saudi 
Arabijos karalius sudaryti kitą 
“karališką” ir žibalu turtingą 
arabų sąjungą. Karaliai dar tar
sis dėl apsijungimo, o Kairas 
jau jį vykdo.

Visuotinė sąjunga
Egipte ir Syrijoje jau anks

čiau ruoštasi sąjungai. Abiejų 
kraštų parlamentai klausimą 
svarstė ir sąjungai pritarė. Jos 
tikslas sustiprinti ir tinkama 
linkme nukreipti arabų naciona
lizmą, kad ateityje turėjus le
miantį žodį viso arabų pasaulio 
vardu. Šio uždavinio vykdytoju 
yra Egipto ir Syrijos sukurtoji

Jungtinė Arabų Respublika, 
kuri turės vieną vėliavą, 
vieną kariuomenę, vieną 
tautą ir naudosis vienodo
mis teisėmis ir pareigomis. 
Tai ne dalinis apsijungimas, 
nėlyg kaikurių Europos vals 
tybių, bet dviejų valstybių 
visiškas susiliejimas ir nauj 
jos valstybės sukūrimas.
Jau šiandien, tik ką sąjungą 

sudarius, iškyla eilė klausimų. 
Ji apima tos pačios tautos, to pa
ties tikėjimo, bet skirtingo nu
siteikimo žmones. Egipto skly
pininkų - felachų per tūkstan
čius metų nusistovėję papročiai 
nelengviau pakeičiami, kaip 
Nylo tėkmė. Egiptiečių daugu
ma iš 23 mil. gyventojų susitel
kę prie žaliuojančių panylių. Sy- 
rijoje iš 5 mil. gyventojų trečda
lis susitelkęs miestuose, o ypač 
Damaske, jo varžove Aleppo, kai 
Egipte tik penktadalis gyvento-, 
jų yra miestelėnai. Egipto tvir
tybė yra deltoje. Jo žemė penkis 
kartus didesnė už Syrijos, bet 
tik 4% visos Egipto teritorijos 
yra pastoviai apgyventa. Kasmet 
priaugančių 400.000 egiptiečių 
yra sunkiai išsprendžiamas klau
simas. Egipte ir Syrijoje daug 
skurdo, per tūkstančius metų 
neišspręstų klausimų gerbūviui 
pakelti ir nepaprastas prisiriši
mas prie gimtosios aplinkos.

Egipto pirmavimas
Egipto ir Syrijos 8 mil. bal

suotojų pritarus minėtų valsty
bių panaikinimui ir naujos įkū
rimui. Damaskas nustos sveti
mųjų ambasadų ir atstovybių, 
kurias pakeis konsulatai. Jis ne
teks ir savų politinių partijų. 
Egipto ir Syrijos vardai išnyks 
iš diplomatinio žodyno ir teliks 
geografinėmis sąvokomis. Ta
čiau Egipto politinis svoris po 
nauja skraiste turės progos di
dėti. Juk ir nūdien, kai Šukri ai 
Kuvatli, naujos valstvbės prezi
dento pavaduotojas, jau sulaukė 
65 m„ prezidentas Nasseris te
turi 39 m. amžiaus. Syrij ietis ne
trukus dėl amžiaus ar kitų prie
žasčių turės būti kito pakeistas.

Jungtinė Arabų Respublika, 
kaip ir Egiptas bus prezidenti
nės galios ženkle. Naujame par
lamente, kuriame numatoma 300 
egiptiečių ir 100 syrij iečių, dau
gelis klausimų bus svarstoma, 
tačiau prezidentas tars galutinį 
žodi.

Kai arabų apsijungimo pradi-

dymosi santvarką, arabų kara
liukai nenorės galios ir naudos 
atsisakyti rankos mostelėjimu. 
Asmeniškoji nauda susidurs su 
arabų pasaulio puoselėjimo tiks
lu. Mes žinome, kad naujasis 
Egiptas ir šiandien nesivaržo 
priemonėmis plačiai skleisti ki
tose arabų valstybėse apsijungi- 
mo ir arabų “broliškumo” mintį. 
Jo nacionalistiniai polėkiai turi 
kaikurio panašumo į buvusius 
trečiajame reiche. Tačiau ūki
nėje srityje naujoji valstybė sie
kia ginti “šventąją nuosavybę”.. 
Ar ji bus arabuose taip pat gi
nama, kaip buvusio Egipto ka
raliaus Faruko ir svetimšalių 
nuosavybė Egipte?

Juntinės arabų respublikos 
svoris yra nemažas. Metinės pa
jamos siekia 3,5 bil. dol., kai ki
tų arabų valstybių 2,6 bil. dol. 
Jos užsienio prekybos apyvarta 
— 1,3 bil. dol., kitų arabų vals
tybių 2,2 bil dol., nes čia žibalas 
nusveria. Naujos valstybės gy
ventojų skaičius arti 28 mik, kai 
kitų arabų valstybių nesiekia 20 
milijonų.

Naujos valstybės sudarymas 
buvo Kuvatli paskubintas. Su
tarties pasirašymas turėjo įvyk-

ti kiek vėliau. Maskvos spaudi
mas į Syrijos kariuomenę galu
tinį perversmą padaryti privertė 
paskubomis sutartį pasirašyti. 
Tuo pat metu Ankaroje baigėsi 
Bagdado santarvės pasitarimai. 
Pasitarimų pradžioje J. F. Dul
les užtikrino santarvės narius, 
kad JAV panaudos jėgą, jei juos 
paliestų komunistinė agresija.

Bagdado santarvėje yra daug 
silpnybių, priešingybių ir nesu
tarimų. Turkai negali džiaugtis, 
kai tos pat santarvės narys Ang
lija žiauriai malšino Kipre maiš
taujančius tautiečius. Irakas 
žvalgogsi į arabų pasaulį. Ira
nas prisimena, kaip lengvai Mas
kva gali išvesti iš lygsvaros kai- 
kurias jo mažumas... Karinės 
santarvės pajėgumas nesvarbus 
ir sudarytas žiedas gali būti Ru
sijos nesunkiai perlaužiamas. 
Politinis jos svoris sunkiai nu
sakomas, kai jos narius tejungia 
tik tikėjimas ir abejotinas sau
gumas.

Šiandien sunku tiksliai aptar
ti, kas Vakarams daugiau patar
navo: Kuvatli išgelbėjęs Syriją 
iš komunistinio perversmo ar 
Bagdado santarvė, kuri arabų 
naująją valstybę, prieš jos no
rą, spraudžia Maskvos glėbin.

Lietuviškos radijo programos
Madridas: bangos 32 ir 42 met

rų. Kasdien 19.30 -19.45 vai. Vid. 
Europos laiku (21.30 - 21.45 vai. 
Lietuvos laiku).

Roma: bangos: 41 ir 50 metrų. 
Kasdien 20.50 - 21.10 vai. Vid. 
Europos laiku (22.50 - 23.10 vai. 
Lietuvos laiku).

Vatikanas: bangos: 19, 25, 31, 
196 metrų. Kasdien 18.15 - 18.30 
vai. Vid. Europos laiku (20.15 - 
20.30 vai. Lietuvos laiku). Be to, 
sekmadieniais dar 8.30 - 9 vai. 
Vid. Europos laiku (10.30 - 11 
vai. Lietuvos laiku). Tokiu būdu 
Vatikano lietuviška programa 
transliuojama dabar 8 kartus sa
vaitėje.

Kovo 3 d. (šv. Kazimiero šven
tės išvakarėse) Vatikano radijo 
speciali programa lietuviams: 
19 vai. Lietuvos laiku, 17 vai. Vi
durio Europos laiku ir 16 vai. 
Grinvičo laiku .

Bangos: 31, 25, 19, 196 metrų.

Mirė Karelis Selteris, 
buv. Estijos užs. reik, ministeris, 
sulaukęs nepilnų 60 metų. Mirė 
sausio 31 d. Ženevos kantonali- 
nėje ligoninėje. VLIKo Vykdo
mosios Tarybos įgaliotinis daly
vavo laidotuvėse. ■'

(E) Švedijoje -mirė ’Lietuvos 
draugas dr. Adolfas Schueck, 60 
m., žinomas istorikas ir Stock- 
holmo universiteto docentas. 
Kartu jis "buvo Švedų mokslų 
akadem. bibliotekininku. Prieš

karą aktyviai dalyvavo Švedų - 
Lietuvių draugijos veikloje ir 
buvo jos valdybos narys. Iš viso 
jis veikliai pasireikšdavo pabal- 
tiečių tautų bendradarbiavimo 
kryptimi. Nuo 1938 m. buvo ir 
žurnalo “Baltisk Revy” redakto
rium. Laisvojo pasaulio lietuviai 
draugiškai atsimins savo nuošir
dų draugą šiaurėje.

Estijos augščiausiosios tarybos 
prezidiumo pirmininkas Jakob
sonas pakeistas “žymiu Estijos 
mokslininku ir visuomenės vei
kėju” Jonu Ainsaldu, pranešė 
Vilniaus radijas.

SOV1ETAI APIE VOKIEČIU 
MOKSLININKUS

Kai V. Vokietijos vyriausybės 
■šaltiniai paskelbė, kad sovietai 
sutikę repatrijuoti 21 vokiečių 
mokslininką iš Suchumi prie 
Juodosios jūros, tuojau atsilie
pė ir patys sovietai. Jų ambasa
da Berlyne pareiškė, kad tik da
lis anų vokiečių grįšią į V. Vo
kietiją, nes kiti panorėję pasilik
ti R. Vokietijoje, kur gavę gerus 
darbo pasiūlymus. Tuo tarpu V. 
Vokietijos šaltiniai primena, 
kad . prieš keletą metų tie moks
lininkai jau būtų galėję grįžti R. 
Vokietijon, bet atsisakė, nes no- . 
rėję patekti į V. Vokietiją. Tai
gi ir šiuo klausimu sovietai, at
rodo, nesilaiko sutarties ir ją 
aiškina pagal savo kurpalį.

Kaip apsisaugoti slogų?.

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

Lietuviškas 
suknelių salionas 

(siuvykla)

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymg. Priimame ir pataisy
mus.

MADAME ANELE 
DESIGNER 

1978 Eglinton Ave. West, 
Tel. RU. 1-8477

Savininkė ANELĖ ŠLEKIENt

Alyvos krosnių va 
lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

įvairus siuntiniai
■ ■

į LIETUVĄ, Latviję, Estiją, Ukrainą, 
Lenkiją ir U.S.S.R.

■per ■ 
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ 

Baltic Exporting Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA: 

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098
SKYRIAI:

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis. " • :

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio. 
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:
7 yrd. 3. 2 košt, arba lengv. mot. paltams vil- 
3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

1.2kost. vilnonės medžiogos
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 medžiogos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiogos
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd. 

pamušalo 
šerinės /klijonkės/ 
stiklui piauti peiliukas su deimantu

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

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

IŠ viso UŽ $157.90

3 yrd.
~ . I.

10 yrd.
4. 4 košt. vin. medžiogos 

pamušo los
šerinės /klijonkės/

8 yrd.
4 yrd.

1$ viso už $72.30 
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME Įvairiu* vaistu*, dantim* taisyti Įvairia* medžiagas, siuva
ma* mažina*, akordeonus, mezgimo mažina*, laikrodžio*, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvo*, plaukam* kirpti mažinėk*, avalynę, rūbu*, Įvairia* teks
tilė* medžiagas, maistg ir t.t. ir t.t.

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

/Užsakant reikto pridėti $6.50 Įvairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrinę mažinę reikia nurodyti voltažg.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jutą sudarytu?, opdr. rObif, ovolyaės, voktą k kt. reikmenų įvairius siuntinius. 
Gyveną ne Toronte, geli tavo sudarytus Iki 17 svarą gryno svorio siuntinius 

slysti mums paitu or ekspresu. Apmokėsite gavę musy pronešimy.
Turime pardovimut vyriikiems ir moferttkiems kostiumams ir paltams

Iš viso už $112.60

DARBO VALANDOS: pimMNliMiei* - penktadieniai* nm 9 vol. ryto iki 7 v«L 
vakaro. Šeftodieiniai* — nuo 9 vai. ryt© iki 5 v©l. vok.

Sav. A.Kaluza

lt
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Sovietų žemės ūkio politika

z.

Blogas derlius pernai
Chruščiovui, lygiai kaip jo pirm
takams, nesiseka pagerinti že
mės ūkio reikalų. Tik jis kiek 
mažiau šį faktą slepia. • Antai 
sausio 21 d. kreipdamasis į ž.ū. 
darbuotojus Sovietų kp ck ir vy
riausybė ' pripažino, kad pernai 
buvęs blogas derlius. Jau gruo
džio 24, kalbėdamas apie dabar
tinę ž ū. ir gyvulininkystės pa
dėtį, Chruščiovas patvirtino sa
vo dar anksčiau (XI. 6.) pasa
kytus žodžius, kad daugely vie
tų buvusi sausra, nuo kurios 
ypač nukentėjęs Volgos basei
nas. Uralas ir Kazachstano plė- 
šininės žemės. Žemutinės ir vi
durinės Volgos srityse oro są
lygos buvusios blogesnės negu 
1921 m. Chruščiovo žodžiais, 
priešingai 1956 m., praeitieji me
tai buvę “nepalankūs”. Ir jeigu 
neseniai Minske Chruščiovas vis 
tiek galėjo tvirtinti, esą, pernai 
nuimtas derlius didesnis, tai tik 
todėl, kad jis jį sąmoningai su
lygino ne. su 1956 m., bet... 1953 
m. skaičiais.

Karvių mažiau negu 
1928 metais
Aišku, jog visų sovietinio

ūkio trūkumų neįmanoma aiš
kinti tik nelemtomis- oro sąlygo
mis. Atsiliepia organizacinė ne
tvarka, kuri ypač didelė vad. 
plėšininėse žemėse. Kalčiausia 
yra pati kolektyvinė sistema, 
kuria tačiau remiasi režimas, ją 
naudodamas kaip valstybinės 
prievartos įrankį gausaus ž. ū 
gyventojų sluogsnio atžvilgiu. 
Sovietų vadovų reliatyvūs pri
sipažinimai, lyginant paskirų me 
tų skaičių, vertingi tik tiek, kiek 
tai parodo nenuslepiamai blogą 
Sov. Sąjungos ž. ū. padėtį.

Pavyzdžiui, lyginant su 1913 
m., gyventoju skaičius sovietijo- 
je padidėjo 44%. tuo tarpu kvie
čių gamyba — 25%, nors per tą 
laiką žymiai padidėio naudmenų 
plotas ir buvo ivesta mechani
zacija. įtikinančiai byloja skai
čiai gyvulininkystės srityje. Pa
vyzdžiui: nraeitu metų gale kar
vių skaičius kiek prašoko 31 mi
lijoną. O tai žemas rodiklis, lygi
nant su Sov. Sąjungos gyvento
ju, skaičiumi. kur ūkininkai su
daro 113 milijonų. Pats Chruš
čiovas po Stalino mirties yra 
pripažinęs, kad prieš įvedant 
prievartini ž. ū. sukolektyvini
mą 1928 m. dar buvo laikoma 
virš 33 milijonai karvių.

Verta prisiminti, kad jau prieš 
dveius metus Sov. S-ga-pradėjo 
intensyviai importuoti ž. ū. ga
minius iš užsienio. Vien tik per
nai lapkričio mėnesi iš Kanados 
sovietai importavo 400 tūkst. to
nų grūdų, ♦

Nauji Nikitos planai
Jau ne viena receptą pasiūlė ir 

išbandė Chruščiovas ž. ū. padė
čiai pataisyti: “asrogradai”, ku
kurūzu akcija, plėšininės žemės, 
panaikinimas prievolių asmeni
niams sklypams. O štai sausio 
22 d. Minske jis pasisakė už liūd
na vardą turinčių Mašinų ir 
Traktorių Stočių panaikinimą ir 
i u turto pardavimą kolchozams. 
Pirmu žvilgsniu, toks pasiūly
mas ryškiai prieštarauja Stalino 
pažiūroms. Dar 1952 m. Stalinas 
griežtai atmetė sov. ekonomistų

panašius siūlymus. Baltarusijos 
kolchozų baudžiauninkams Ni
kita Chruščiovas nesivaržyda
mas kalbėjo apie “milžinišką MT 
Stočių biurokratinį aparatą”. 
‘Kur yra du ponai ant vienos že
mės, — sakė jis, — ten negali 
)ūti geros tvarkos”, o tie ponai 
— tai kolchozo pirmininkas ir 
MTS direktorius. Jis todėl pasi- 
akė už vieną poną, būtent, kol
chozo pirmininką. Prieš šešetą 
netų Stalinas tvirtino, jog kol
chozai neturį pakankamai lėšų 
iidelėms mašinoms įsigyti. N. 
Chruščiovas pasirėmė sudėtin
gesne argumentacija, k.a.: “Da- 
)ar, kai išaugo kolchozai, iškilo 
pajėgūs kadrai bet kokiems 
dausimams išspręsti, sustiprėjo 
:aime kompartinė organizacija, 
cartijos komitetai ėmė skirti 
’augiau dėmesio ūkiui ir jų prie- 
;aky atsistojo asmenys su. geru 
teoriniu pasiruošimu ,jau nebe
reikia MTStotims pavesti gamy
bos organizatorių vaidmens”. Va 
dinasi, ne kas kitas, kaip tas pats 
stalinizmas, kurį Chruščiovui 
tenka vykdyti pakitusiomis są
lygomis, verčia jį atsisakyti vie
no stalininio būdo. Tačiau, ar jo 
siūloma nauja priemonė seniems 
bolševikiniams tikslams siekti 
bus sėkmingesnė už senąją, gali
ma labai pagrįstai abejoti, nes 
kolchozinę baudžiavą einą ūki
ninkai niekad nesiliovė priešinę- 
;i valstybinei prievartai.

Įdomu pastebėti, jog kaikurie 
stebėtojai Minske pasakytoje N. 
Chruščiovo kalboje įžiūrėjo jo 
norą grįžti prie 1950 m. paskelb- 
‘o “agrogradų” plano, kuri prieš 
Stalino mirtį XIX-jame kp su
važiavime buvo pasmerkęs Ma- 
enkovas. Siūlydamas kolchozų 
pirmininkams perleisti MTS di
rektorių teises, Chruščiovas sie
kiąs kompartijos priežiūroje su
stiprinti jų galią ir tokiu būdu 
iuoti praktišką pradžią “agror 
pradams”. Tai, žinoma, dar tik. 
spėjimas. Tačiau nereikia už
miršti, jog pastaraisiais metais 
kolchozų stambinimas buvo spar 
čiai pastūmėtas pirmyn. Jeigu 
’ 950 m. Sov. S-goje buvo 254 
tūkst. kolchozu, tai pernai jų 
skaičius tesiekė 78.900. .

J. V. (ELI)

ORUMO GOMAUJANTI GRAŽBYLYSTĖ
(Vietoj atsakymo mielam oponentui p. V. Alantai)

Parašius man kelias pastabas 
dėl tikrovės nepaisančio Alanto 
straipsnio mišrių vedybų klausi-' 
mu, paliestasis atsiliepė ilgu su 
labai įmantria antrašte atsaky
mu, kurio smaigalys nukreiptas 
ne į patį dalyką, bet į opopento 
asmenį. Šį antraštės pobūdį au
torius dar sutvirtino subtitulu, 
kuris yra, nu, sakysim, propa
gandinio pobūdžio. Tiek rašinio 
pavadinimas, tiek jo subtitulas 
rodo p. Alantą turint tikslo ne 
tiek diskutuojamą mišrių šeimų 
klausimą objektyviai svarstyti, 
kiek oponentą sugurinti, sumen
kinti ir jo mintis bagatelizuoti, 
net išjuokti. Tuo būdu disputas, 
atseit, nuomonių skirtumas, 
užuot išlaikius jį objektyvinėj 
plotmėj, sukamas, į subjektyvi- 
nę kryptį. Čia yra ryškus mūsų 
žemos žurnalistinės kultūros pa
vyzdys, kai ginčas iš objektyvi- 
nės krypties perkeliamas į sub- 
iektyyinę. Iš savo pusės, neturė
damas kėslu tęsti asmeninio po
būdžio ginčų, pasitenkinsiu at
sakydamas paryškinti tris daly
kus, glūdėjusius mano rašinėlio 
pagrinde: istorines sąlygas miš
rių šeimų faktą ir nutautėjimo 
problemą.

I. Istorinės sąlygos
Kas domisi, visuomeniniais 

praeities ar dabarties klausi
mais ir paskirų asmenų darbais 
bei žygiais, bus aiškiai įsisąmo
ninęs, kad individų veiksmai, 
mintys, net polinkiai pareina 
nuo gyvenamos aplinkos. Teisin
gai jau Aristotelis mokė, kad 
žmogus yra “bion politikon”, at- 
atseit visuomeninė būtybė. Jis 
gali būti suprantamas tik ryšy 
su visuomene, kadangi yra jos 
•neatskiriama dalis. Kiekvienas 
žmogus yra savo laiko vaikas, t. 
v. gyvenamos aplinkos padaras. 
Jo mintvs, veiksmai ir gyveni
mo idealai tos aplinkos rikiuoja
mi. Pats istorijos mokslas net 
duoda pirmenybę visuomenei, 
kai jis kalba pirmiausia apie 
įvairias visuomenines grupes, 
pvz., apie gimines, gentis, kla
nus, tauteles bei tautas ir pa
galiau valstybes. Ryšium su 
įvairių grupių buitimi paliečia

Tremtiniu kančios kelias
Vienos 1941 m. ištremtos į 

Sibirą šeimos vyras savo žmo
nos seseriai tarp kitko rašo:

“. į. . Po sunkios' ir baisiai var
gingos kelionės vaikui sugedo 
viduriai ir kiek pasirgęs mirė, 
nes nebuvo nei gydytojo, nei 
vaistų, nei tinkamo valgio. Li
kau su žmona ir dirbam abu po 
14 vai. į dieną miške. Gyvenom 
barakuose, sienos — vien ledas, 
ą blakės mus ėdė milijonais. 
Vandens parsinešti turėjom eiti 
oo kelis kilometrus. Po dviejų 
metų mums gimė antras sūne 
lis. Kai berniukai turėjo kelis 
mėnesius, žmona susirgo greitą
ja džiova. Žmona buvo nuga
benta į kitą baraką, gi vaikas 
liko gulėti atskirai, vienas. Tu
pėjau kasdieną pliekti savo nor
mą 14 valandų. Žmona toje va
dinamoje ligoninėje gulėjo be 
jokios pagalbos, be vaistų, be

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

maisto, be švaros. Ji žinojo, kad 
jos mažasis be priežiūros gulė
jo kitame barake. Vakarais tru
pinėliais juos maitindavau. Žmo
na sužinojo, kuo serga ir kad 
Greit turės mirti. Verkdama pra
šydavo nors prie lango atnešti 
jos vaikutį iai parodyti. Tik va
karais po darbo juos atlankyda
vau ir tai ne kasdieną, nes toli 
gyvenau. Parėjęs iš darbo tu
rėjau vakuti apmazgoti, paruoš
ti valgi. Užėjus pas žmoną, ji 
man kalbėjo: “Atnešk man ma
no vaikuti, aš norėčiau jį pabu
čiuoti, kad ir iis su manim kar
tu numirtų...”

“Jinai žinojo,*kad mirusius la
gery laidodavo bendroje duobė
je išvilkdami iš rūbų — nuogus 
ir be karsto. Už tai mane mal
davo, kad sukalčiau kokią dėžę 
ir ją miške kur nors palaido
čiau. Viena kartą žmona man 
pasakė, kad kitą vakarą būtinai 
ateičiau, nes ii mirsianti. Tiesiai 
iš darbo nuskubčiau pas žmoną. 
Jinai prašė Dievo, kad galėtų 
vaika su savimi -paimti. Po to 
pasidavė labai rami, pasimeldė 
pra5vdarr>a Dievo"duoti iai kant
rybės. Pr’sirv>mė ir savo nirmaii- 
mirnsi sūneli, sakydama: “Tu 
mirei VonVinin mmt’mi. nadėk

J. JAKŠTAS

mi asmenys, paprastai, vaizduo
jami lyg jų eksponatais, atseit, 
reiškėjais jų interesų bei sieki
mų. Tokiais pirmiausiai laikomi 
vad. vadai visokios rūšies val
dovai, karaliai, kurie tik vykdė, 
ko jų klaususi visuomenė pagei
davo. Ne ką kita, visuomenės 
pirmenybę, turint galvoj pati is
torija jos geriausių autoritetų, 
(pvz. Bernheimo) vadinama 
mokslu apie žmogaus - visuome
ninės būtybės vystymąsi

Turėdamas prieš -akis visuo
menės pirmenybę individui savo 
straipsny ir pažymėjau, kad kiek 
vienas individualus reiškinys 
turi būti imamas ryšium su gy
venamąja aplinka ir aiškintinas 
pagal ją. Bet šis . mano teigimas 
pažadino gerbiamo oponento iš
mintį, išsiliejusią į gaižią ironi
ją. Girdi, pagal “pagrindinę is
torinio galovijmo taisyklę” ir 
kiekviena karvė bandoj turętiį 
būti vertinama pagal visą bandą 
ar banda pagal vieną karvę. Ta
čiau šis vertinimas būtų niekin
gas, jei kaimyno bandoj atsiras
tų geresnių veislių karvių. Pagal 
kurią bandą aš tada turėčiau 
vertinti paskiras karves ir pagal 
kurią karvę visą bandą? — klau
sia mielas oponentas. Tik auto
riaus nenoru ar nesugebėjimu 
sugriauti mestą teigimą apie in
dividualinių faktų subordinaci
ją visuomeniniams aiškintina ši 
jo nevykusi bandinė iliustracija. 
Jei aš atstovaučiau vad. organiš
kai visuomenės mokslų teorijai, 
tai sakyčiau, kad p. Alantas man 
pritaria, kai jis linkęs karves 
bandoj vertinti pagal jų veislę, 
atseit, atskirą vienetą pagal gru
pę. Tačiau čia kalbama ne apie 
atsitiktinį agregatą — karvių 
bandą — bet apie istorinio 
lik i m o suburtą bendruomenę 
žmonių. Tokia bendruomenė yra 
vienetas, kad ir susidedantis iš 
vienetų, jos neatskiriamų dalių. 
Čia tarp bendruomenės vieneto 
ir jos sudedamųjų dalių yra ne 
kiekybinis (kvantitatyvinis) skir 
tumas — kaip karvių bandoj, — 
bet kokybinis (kvalitatyvinis), 
t.v. paskiras reiškinys bei indi
vidas yra savaimingas vienetas 
ir kartu palenktas augštesniam 
vienetui — bendruomenei. Tarp 
iu yra koreliatyvinis santykis— 
vienas-be kito-Beįmanomas. —-

Istorijos mokslo teorijoj ir 
praktikoj kaip tik išeina aikštėn 
tas neatskiriamas sąryšys tarp 
individualaus vieneto ir bend
ruomenės. Pvz., su Aleksandro 
Makedoniečio asmeniu ir jo žy
giais istorikai sieja graikiškojo 
pasaulio kovą su orientališkuo- 
iu ir pirmojo laimėjimas reiškė 
didžiojo karo vado nukariavi
mus. Oktaviano Augusto iškili
mas Romoj reiškė respublikos 
nykimą ir principato pradžią, iš 
kurio išriedėjo imperija. Paimsi
me dar kad ir didelį tautų kraus
tymosi laikmetį, kur matome 
paskirų giminiu bei tautelių ju
dėjimuose žymius asmenis, k.a.

somybės Akto pavyzdžius. Gir
di, “pagal pagrindinę istorijos 
galvojimo taisyklę” V. Kudirka 
teturėjęs aiškinti anuometinę 
Lietuvos vergiją, ir tada mes 
vargiai būtume susilaukę 1918 
Nepriklausomybės Akto.

V. Kudirka neaiškino anuome
tinės Lietuvos vergijos ir neap
silenkė su pagrindine istorinio 
galvojimo taisykle todėl, kad jis 
buvo pirmiausiai aušrinin
kas (bei varpininkas), t.y. pa
trauktas ano meto sąjūdžio, sie
kusio laisvės bendra to žodžio 
prasme ir tautinės — specialine 
prasme. O šis sąjūdis buvo 19 d. 
kūdikis, bendras Europos reiš
kinys, paveikęs- visus kraštus, 
neišskiriant nė Lietuvos. Be jo 
nebūtų įmanomas nei Basanavi
čius, nei jo pradėtąs visas laik
metis. Šis laikmetis buvo lietu
viškasis laisvės sąjūdis — bend
ro Europos sąjūdžio padalinys. 
Kituose kraštudse, k.a. pietų ir 
vakarų slavuose, jis prasidėjo 
anksčiau ir mūsų Aušros metu 
buvo plačiai išsiliejęs. Neveltui 
mūsų aušrininkas Maironis pos
mavo: “Jau slavai sukilo nuc 
Juodmarių krašto, pavasaris ei
na Karpatų kalnais”.

Negriauna pagrindinės istori
nio galvojimo taisyklės nė 1918 
Nepriklausomybės Aktas. Prie
šingai, jis ją dar sustiprina. Kaip 
tik dabar “Dirvoj” skelbtos dr. 
A. Geručio sudarytos Lietuvos 
kronikos pradžia duoda geros 
progos pasekti, kaip tas Vas. 16 
d. aktas kilo iš to meto aplinky
bių. Jis paskelbtas kaip tik tuo 
metu, kada braškėjo Vokietija, 
Rusijoj jau prieš metus buvo 
įvykusi revoliucija, o vakaruose 
sklido 14 Vilsono punktų aidai. 
Po prie galo artėjančios karo 
audros jau ryškėjo . naujoviškų 
laiku prošvaistės—tautinės lais
vės ženklai. Šių ženklų poveiky 
mūsų veikėjai ir bus deklaravę 
istorišką Vas. 16 d. aktą. Deja, 
apie šį akta daug kalbama, ra
šoma, i o sukaktis kasmet mini
ma, tačiau nepasistengta jis gi
liu analizuoti ir jo turinys bei 
šaltiniai paryškinti. Ypač dėme
sio vertas jo posmelis: “remda
mos pripažintąja tautų apsi
sprendimo teise”. Koks jo šalti
nis? Ar jis buvo įkvėptas Vil
sono 14 punktų, ar rytinės revo
liucijos, kur ir buvo linksniuo- 
iami visokie laisvės, tad ir tau- 
tjnėSį šūkiąį?. (Tautų apsispren
dimo teisės juk buvo linksniuo
jamos ir L. Brastos 1917 m. su
tarty). O gal jų šaltinis — šim- 
tametinė laisvės idėja? Iš minė
tos dr. A. Geručio kronikos ma
tyti, kaip ano laiko aplinkėbėse 
dar netvirtai jautėsi .Vas. 16 d. 
akto autoriai ir iį linko modifi
kuoti. Dėl susidėjusių aplinky
bių jie net nusprendė (1918. 6. 4) 
kviesti Lietuvos karalium ku
nigaikšti Urachą. Šie svyravimai 
ir kaitaliojimai rodo, kad mūsų 
veikėjai tada buvo subordinuoti 
besikeičiančioms sąlygoms, ta
riant,- istorinėmis aplinkybėmis.

Kad Vasario 16 d. aktas ne be 
gyvenamojo laiko aplinkybių

Ermaneriką, Atilą, Odoakrą, Te-1 Vra atsiradęs, rodo panašūs ak-
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cpnv “Sesutes ar Jus zmote 
a§ mirštu č’a. miške!” Prašė 

nadawti rnięV-o ioi kana. Gal se- 
cprvc kado anlankvs arba UŽau- 
rraę gpr'opc Pad io motina
čia vuli. Paskui, išvargusi, na- 
j-A'sPė norinti mie^o. Atsisėdau 
dale koiv ent lovos ir iš didelio 
miovorcrio nusnūdau. Staiga, 
ivrr Upno nrįžadintas nubudau 
ir išvvdan žmonos yeideli balta 
Pain sniegas — buvo iau miru
si. Mano paskutinis iai natarna- 
vimps — užspandžian ios akis. 
Vidurnakti suradau kūt®]m pa- 
dėiaii ia ar>t dėžės, naslanč'a iš
pašioti miške duobe sukaliau 
sinki toki karsta, nala’doiau ir 
padariau pats krvžiu. Jinai guli 
fonai tarn šimtmetiniu medžiu. 
Kai vaikui snėio 4 mt. atvažia
vo sesuo... ir pasiėmė jį i Lie
tuva Dabar iis suaugės, mokosi 

žino, kodėl io mamvtė buvo 
ših»re ir kndėl ten mirė. Vasarą 
ir aš žadu ii aplankyti”.

odorika. Ganzeriką ir daugybę 
kitų. Šie asmenys buvo vadai 
įvairių giminių ir kartu patys 
buvo jų vedami, tariant, jie kū- 
nijo tai, ko jų vadovaujamieji 
geidavo. Jie neatskiriami nuo 
savų bendruomenių, kaip ir ben
druomenės nuo jų.;

Pavvzdžio dėliai prisiminki
me kad ir Lietuvos nraeities kai- 
Unriuos d^lvkus. Štai 13 a. nra- 
^žioi pastebim lietuviu gimines 
bingiantis i valstvbe ir iškilusi 
Mindaugo asmeni. Ar galėtumė
me skvrium nagrinėti šio meto 
Lietuva ir Mindaugo asmeni? 
4r galėtumėm kalbėti anie 14 a. 
Lietuvos eksnansiia i rvtus, ko- 

su vakaru krvriuočiais. tai
kius santvkius su Bvga. su Va
karais krikšto bandvmus ir ki
tus dalvkus be Gedimino. Kęstu
čio. Al^mdo ir dar kitu asmenų 
vardu? Tr taio nėr amžius vis 
slenka kintama Lietuvos buitis 
su ia rikiuojančiais 'vadovais, 
kurie savo rėžtu buvo gvvena- 
mos srovės nešami, Tad nėr am
žius matome veikiančia, kurian
čia. dėl buities ir pažangos ko- 
voiančia tauta ir iosins ekspona
tus — vadus, čia vadai ir tauta 
tikrumoi neatskiriami ir jie reiš
kė vien tai. ko tauta, kartais ne 
vic°i sąmoningai, pageidavo.

šia nroga tinka pakalbėti ir 
anie mano ononento paminėtus 
V. Kudirkos ir 1918 Nepriklau-

ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms j tėviškę! 
Mes siūlėme geriausios kokybės juchto ir kitų rūšių odą batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO KAI
NOMIS. Išpildome užsakymus pašMu. Kalbame ukrainietiškai.

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

Atidaryta šeštadieniais visą dieną

i tai kituose kraštuose, paskelbti 
maždaug tuo pat metu, k.a. Suo
mijoj. Estijoj, Latvijoj, Gudijoj, 
Ukrainoj, Gruzijoj, Armėnijoj 
ir kitur. Visur suskasta kurti 
valstybes pagal tautų apsispren
dimo principą. Politinė Europos 
padėtis sudarė sąlygas tautoms 
keltis ir vadovai tuo naudojosi.

Pagaliau negalima tylomis pra 
eiti ir mielo oponento užsiminto 
žurnalistinio vetrinimo. Tegul 
žurnalistai sau vertina gyvenimo 
reiškinius “nagai tam tikra idė- 
;a. idealą, nasanipšvalga. parti
jos nmara^a. tikėjimo dogma, 
mnrąliius dėsnius, pedagogines 
sistemas ir 11.” Bet ir tie idea
lai ir nrincinai iuk nebus atsiie 
r'un crvvenomoin meto dvasios. 
.Tie tain net savo m®to produk
tas. Jei tai bus r>e iš laiko dva- 
eins išnlaukia sykiai, tai bus tuš
čias nronacrand’inis vertinimas, 
siekias mdoktrinunti skaitvto- 
ins neaiškinus dalvko esmės. 
Mokslinis realus vertinimas tu
ri pirmiausiai išnlaukti iš dalv
ko išaiškinimo. O visuomeninis 
reiškinys tebus išaiškintas tik 
rvšium su visomis aplinkybėmis, 
kuriose iis wko. Pats dalvko iš
aiškinimas vra iau jo vertini
mas atseit nuteisinimas. Taiklus 
todėl vra didelio filosofo istori
ko nosakis: “Istnriin nėra teisė
ta. bet teisintoia”. Tad p. Alan
to pasakymas: “Vertinti reiškinį 
nagai ovvenamaia anlinka reiš
kia nieko nevertinti ir nięko ne- 
a>škint’”.man ding, kiauriai klai
dingas Kuo virstu visas istorijos 
mokslas iei praeities reiškiniai 
butu aiškinami navai dabar tu
rimas idėias. idealus, programas, 
ir 11 ? Visuomenės buities reiš
kiniai pirmiausiai turi būt nagai 
anlinkvbes išaiškinti ir iš iu tin
kamo aiškinimo seks iu pateisi
nimas šiuo atveiu gerai tinka 
nraneūzištas nosakis: “Com- 
prendre c’est nardonner”.

(Bus daugiau)

Nedaug mūsų spaudoje yra te
mų. kuriomis tiek daug pasisa
kyta, kaip neperseniausiai iškel
tu klausimu — ar verta stengtis 
pagyvinti išeivių ryšį su kraš
tu. Tiesa, mintis nebuvo per
daug išryškinta, daugiau buvo 
kalbama bendrybėmis, gal todė’ 
ji ir nebuvo pakankamai svars
toma ir žymiai plačiau pagvilde
nama. Bet pačią didžiausią klai
dą, rašančiojo nuomone, padarė 
tie (neišskiriant ir šio auto
riaus), kurie tai sutapatybino 
su nelemtuoju, bet dabar labai 
madingu žodžiu “koegzistenci
ja”. Tas tikriausiai ir buvo prie
žastimi savotiškos ir staigios re
akcijos, nes beveik kiekvienam 
tuoj vaidenosi ne koks ten vie
noks ar kitoks ryšys su savo se
sėmis ir broliais Tėvynėje, bet 
paprasčiausia laisvųjų lietuvių 
koegzistencija su komunizmu.

Žinoma, tokioje plotmėje var
giai galima buvo laukti žymes
nio nuomonių išryškinimo.

Suprantama, kad, mums su 
ironija stebint likusio pasaulio 
dalies uvertiūras ir bandymus 
koegzistuoti su maskviniu ko
munizmu, buvo visiškai nepri
imtinas pasiūlymas, kuris, kaip 
tik daug kam atrodė ir tebeatro
do, kaip paprasčiausias ir vis 
toji pati koegzistencija. Gaila, 
bet mes ir šiandien, bent didžiu
moje, kažkaip neįstengiame at
skirti dviejų, gal ir panašiai at
rodančių, bet labai skirtingų są
vokų: siekti platesnio ryšio su 
gyvąja mūsų tautos dalimi Tė
vynėje ir koegzistuoti su Lietu
vos pavergėjais. Be abejo, koeg
zistencija su bolševizmu mums 
nėra nei priimtina, nei pageidau
jama. Bet turime rasti skirtumu 
tarp jos ir reikalo suprasti Tau
tos interesus ir stengtis Jai pa
dėti visomis galimomis priemo
nėmis. Rašančiojo įsitikinimu, 
kiekvienas didesnis, gilesnis, 
olatesnis ryšys su tautiečiais 
Lietuvoje, kaip tik gali prisidė
ti tik teigiamai prie abiejų Lie
tuvą (tėvynės ir išeivijos) mo
ralės pakilimo. Aišku, šiame tei
gime (ar neigime) kiekvienas 
turi savuosius įsitikinimus, sa
vus faktus ir savo užimtoje po
zicijoje, bene visi turės teigiamų 
ir neigiamų faktų: Bet, ar nede
rėtu pagalvoti, kad "sekant sa
votiškai besirutuliojančius pa
saulio įvykius ir jų šešėlyje per
žvelgiant visų lietuviškųjų rei
kalu kompleksą, reikėtų pagal
voti ir apie naujus veiklos meto
dus, kurie, galbūt, kaip tik ga
li pareikalauti kaikujių mūsų 
įsitikinimų tam tikro moderavi- 
ino, veiklos kelių pakeitimo, gal 
net savotiško prisitaikymo prie 
ivvkiu raidos, bet niekados ne
išleidžiant iš akiu bendrųjų in
teresų naudos. Turėtume bent 
kiek pasimokyti iš mūsų šaunio
sios istorijos puslapių. Joje taip
gi rasime labai kontraversinių 
dalykų, knrie savo metu gal at
rodė didžiausiu absurdu, tuo 
tarpu, už eilės metų paaiškėda
vo, kad tai buvo padaryta tik 
visos tautos labui ir imtosios 
priemonės galėdavo būti pilnai 
pateisinamos. Ar Vytautas Di
dysis nežinojo ka darąs, kai or
dinui “dovanojo” žemaičius, bet 
jo gilus ir toli numatąs genijus 
visdėlto nesudvejojo “atsižadėti” 
grynai lietuvišku žemių ir da
lies ištikimu tautiečių, jei prieš 
akis buvo tikslai taip svarbūs ir 
būtini visai tautai.

Stebint visus pasisakymus 
spaudoje, tenka išdrįsti padaryti 
keletą pastabų, kurios ne tiek 
būdingos pačiai temai, kiek duo
da pakankamai šviesos suprasti 
kaikurių autorių ar laikraščių 
norus ar bent užsimojimus. Vie
ni mūsų spaudos balsai išreiškė 
savotišką nusistebėjimą ir pa
kaltino laikraščius spausdinu
sius “koegzistencinėmis” temo
mis straipsnius paprasčiausiu 
neapsižiūrėjimu. Davę tokius

pamokymus kažkodėl nevaliojo 
geriau apsidairyti savojoje ap
linkoje, kurioje, kitų manymu, 
taipgi tenka rasti su “neapsi
žiūrėjimu” išspausdintų rašinių. 
Bet tai nebūtų jau taip bloga. 
Pagaliau, kodėl vienas ar kitas 
laikraštis turėtų atsakyti vietą 
savo gerai žinomam, pažįstamam 
ir nuolatiniam bendradarbiui, 
net jei straipsnio mintys dalinai 
ar net ir visiškai nesutaptų su 
redakcijos nuomone. Rašančia
jam atrodytų, kad kaip tik čia ir 
glūdi vienas pačių pagrindinių 
laisvosios spaudos privalumų, 
kurių, deja, neturi tūli mūsų 
laikraščiai. Vieniems visą laiką 
atrodo, kad siekiant geriau su
prasti, geriau apsvarstyti ir ras
ti geresnį kelią reikiamiems 
sprendimams, negali būti nei ne
liečiamų temų, nei įstaigų, nei, 
pagaliau, asmenų, kiti gi, gal
voja, kad esama temų, kurių ge
riau būtų visai neliesti ir, nere
tai jų jaučiamo aktualumo, vis- 
vien nejudinti. Šios dvi nuomo
nės, atrodo, pasiliks mūsų tarpe 
ilgesnį laiką ir tik ateitis duos 
atsakymą, kurie buvo teisūs ...

Kitas gi balsas teigė, kad mi
nėtų dalykų svarstymas tėra tik 
mūsų beprincipingumo demon
stracija. Net ir sutinkant su šiuo 
teigimu (kaipgi nesutiksi, jei tai 
suprantama kaip “koegzistenci
ja” su komnuizmu), visvien da
rosi šiek tiek įdomu, kai apie 
principus kalba tie, kurie kaip 
tik palikę nuošaly visus princi
pus, panūdo išsijungti iš bendro
sios laisvinimo veiklos ir pasuko 
atskiru keliu nors gerai žino ir 
supranta, kad visų tikslas vieno
das. Taigi, ir tie principai galio
ja netik pas vienus ... Įdomus 
teigimas ir tų, kurie įsitikinę, 
jog negalime taikyti laisvosios 
spaudos papročių kalbant apie 
pavergtos Lietuvos reikalus. 
Bet kurgi nueisime, iei patys sau 
pradėsime taikyti nelaisvos spau 
dos papročius? Iki šiol vis teko 
galvoti, kad didžiausias ginklas 
prieš melą ir vergiją kaip tik yra 
tiesa ir laisvė, nežiūrint ar tas 
taikoma pavergusiems ar pa
vergtiesiems. Juk ir kalbamoje 
polemikoje nebuvo atidengta 
nei mažiausių paslapčių, kurių, 
išeivijos gyvenime, visvien nė
ra. Tad. kažin ar verta gailėtis, 
kad tie visi klausimai buvo iš
kelti soaudoie. Juk gera bent 
tai, kad be jokio piktumo, be jo
kios ironijos, kultūringu ir pa- 

į prastu būdu buvo pasikeista vie
na kita mintimi aktualiu klau
simu. Tiesa, nebuvo prieita vie
ninga nuomonė, bet. žinant rei
kalo platumą ir kontraversišku- 
mą, to ir negalima buvo laukti. 
Ypač tas paaiškėjo po to kai, au
toriai ar laikraščiai neparodė 
noro susidomėti faktu, kad kur 
nors, resiveliant į koegzistenci
ją su bolševizmu, turi būti gal 
ir menkas takelis, kuris vis jau 
leistų namu ir išeivijos Lietu- 
vorrįs suartėti, papildyti vieni ki
tus, pasidžiaugti ryškesniais lai
mėjimais, nes visi juk vieno 
kraujo sesės ir broliai esame.

Al. Gimantas.

CRESCENT PHARMACY
(Savininkas kilęs ii Lietuvos*

2753 DUNDAS ST. W. (Indian Rd. Cresc. kampas) TORONTO 
Išpildome vaistų užsakymus pagal europietiškus receptus. Tu
rime visų rūšių vaistų, medicinos reikmenis, pirmosios pagalbos, 
kūdikių reikmenis. Visame mieste pristatymas veltui. Patar
naujame visas 7 dienas.
Siunčiame oro paštu vaistus į Europą. Pristatymas garantuotas. 
Uitakymai priimami net dviem telefono linijom: RO. 9-7878 ir RO. 9-7271
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P aver g toje lėvyneįe
ADRESAI LIETUVOJ

Kas norėtų siųsti Lietuvon per 
skaitytas knygas, žurnalus, laik
raščius ir kitą tautiečiams įdo- 
mąi laisvojo pasaulio kųrybą, 
pateikiame pluoštą Vilniaus ir 
Kauno teatrų, organizacijų, mu
ziejų bei bibliotekų adresų.

Vilniuje:
V. Dailės Muziejus — Gorkio 

75; V. Istorijos - revoliucijos 
muziejus — K. Požėlos 30/3; Vii 
niaus Kraštotyros muziejus — 
Trakų 19; Literatūrinis muziejus 
— Antakalnio 6; A. S. Puškino 
muziejus — Subačiaus 118; A. 
Mickevičiaus muziejus — Pilies 
11; LTSR V. Akademinis Ope
ros ir Baleto teatras — Basana
vičiaus 11; LTSR V. Akademi
nis Dramos Teatras — Stalino 
6; LTSR V. Filharmonija — Gor
kio 72; Lietuvos Kultūrinių Ry
šių su užsieniu Draugija — Kos
ciuškos 16; Lietuvos Rašytojų 
Sąjunga — Rašytojų 8; Kompo
zitorių Sąjunga — Rašytojų 8; 
Dailininkų Sąjunga — Kosciuš
kos 14; Architektų Sąjunga — 
Lenino 9; Lietuvos Teatro Drau
gija — Liudo Giros 32; Vilniaus 
Universitetas — Universiteto- 3; 
Pedagoginis linstitutas — Gor
kio 83; Vilniaus Dailės Institu
tas — Tiesos 4; Vilniaus Konser
vatorija — Stalino 38; Medici
nos Darbuotojų Klubas — Stali
no 27; Lietuvos Mokytojų Na
mai — Liudo Giros 14; Lietuvos 
Mokslu Akademijos Biblioteka 
— K. Požėlos 2/8; Vilniaus Uni
versiteto Mokslinė biblioteka — 
Universiteto 3; Mokslinė Medi
cinos biblioteka — Stalino 27; 
Vilniaus Masinė biblioteka — 
Stalino 60; Vilniaus Vaikų bib
lioteka — Trakų 11; Muzikinė 
biblioteka— Komjaunimo 2; LT 
SR V. Archyvas — Mindaugo 8, 
Lietuvos Centrinis Istorinis Ar- 

. chyvas — Mindaugo 8.
Kaune: .
Kauno V. Istorinis Muziejus 

— Donelaičio 34, Kauno Čiurlio- 
nies Dailės Muziejus — S. Ne
ries 29; Literatūrinis Muziejus 
— Muziejaus 5; Cvirkos Muzie
jus — Donela;čio 9; Lietuvos M. 
Akademijos Zoologijos Muzie
jus — Stalino 76; Kauno Zoolo
gijos Sodas — 16 Divizijos pi.; 
Botanikas Sodas — Freda-Kau
nas, Botanikos pr. 1; Kauno Mu
zikinis Dramos teatras — Sta
lino 51; Jaunojo Žiūrovo teatras 
— Stalino 39-41; Kauno FiĮhąj; 
monija — Daukanto 12; Mokslų 

. Akademijos Energetikos ir Elek 
trotechnikos Institutas —Stali
no 29; Epidemiologijos ir Higie-

nos Institutas — Poškos 2; Kąų 
no Medicinos Institutas — ' 
kevičiaus 7; Kauno Politechni
kos Institutes — Donelaičio 35; 
Lietuvos V. Kūno Kultūros Ins
titutas — Sporto 10; Lietuvos 
Hidrotechnikos ir Melioracijos 
Institutas — Stalino 29; Lietu
vos Miškų Tyrimo Institutas — 
Stalino 29; Lietuvos Veterinari
jos Akademija 
Lietuvos Miestų Projektavimo 
Instituto Kauno filialas — Stali
no 16; Vandens Ūkio Projekta
vimo Institutas — Ožeškienės 
10; Žemės Ūkio Statybos projek
tavimo Institutas — Tolstojaus 
la; V. Respublikinė 'Biblioteka
— Donelaičio 2b; Biblioteka Nr. 
6 — Donelaičio 9; Vaikų Biblio
teka — Stalino 15; Kauno Vie
šoji biblioteka — Donelaičio 2b; 
Kauno Miesto -Valstybinis Ar-, 
chyvas — Gedimino 25.

Jei kartais skaitydamas savą 
ar svetimą literatūrą randi tai,’, 
kas galėtų inspiruoti tėvynėje, 
esančius tautiečius, kodėl nepa
siųsti vienu atitinkamu adresu
— užrašius “Printed Matter” —
kainuos nedaugiau kaip 10-15 
centų. i • į

(E) Vaikai dėl buitinių sąly
gų nelanko mokyklų. Biržų ra
jone mokyklas nelanko daugiau 
kaip trys šimtai mokyklinio am
žiaus vaikų. Dalis vaikų mokyk
las nelanko dėl sunkių buitinių 
sąlygų, kaip buvo rašyta “Tie
soje” gruodžio 26 d.

(E) Naujausios istorijos kur
sas įvedamas visų vidurinių mo
kyklų baigiamosiose klasėse 

}nuo šių mokslo metų antrojo 
pusmečio. Tai paaiškėjo vid. 
mokyklų istorijos mokytojų se
minare, kuris baigėsi Vilniuje 
sausio 9d.

(E) Lietuvos žemdirbiai ati
davė trečdaliu daugiau grūdų, 
negu planas numatė. Tai pra
nešė “Tiesa” sausio 3 d. Valsty
binis grūdu paruošų planas Lie
tuvoje 1957 m. esąs įvykdytas 
135%. cukrinių runkelių planas 
117%, linų pristatymo planas 
irgi 117%, oįbulvių 101%. Čia 
reikia pažymėti,- kad tai yra pri
verstinės duoklės valstybei. Jos 
nieko nepasako apie tai, kiek 
patiems kolūkiečiams iš to padi
dėjimo liko naudos. Jiems pa
dalijama tik kiek atlieka išpil
džius visas kitas prievoles. Vis 
dėlto galima daryti atsargią iš
vadą, kad grūdu šiemet Lietu
voje yra užderėję daugiau, nei 
pereitais metais. Pieno esą pri
statyta 144% plane numatyto 
kiekio, mėsos 143%.

Šv. Kazimiero. Lietuvos jau* 
nimo Globėjo, 500 metų sukak* 
ties minėjimas įvyks šia tvarka:

Kąų- kovo, 8 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Mič- bus klausoma išpažinčių. Sek-
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madienį, kovo 9 d., 11 vai. iškil
mingoj pamaldos ir bendra šv. 
Komunija Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje-. 5 vai. p.p. para
pijos salėje iškilminga šventės 
akademijai J.. Matulionio paskai
ta. Meniųę dalį išpildys Hamil
tono mišrus choras vedamas 
kun. Br. Jurkšo, solistai ir moks
leiviai ateitininkai.

Maloniai kviečiame 
skaitlingai šioje šventėje daly
vauti. A-kų kuopos v-ba.

Drabužiai Punsko lietuviams. 
Hamiltono Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija skelbia naudo
tų drabužių rinkliavą Punsko 
lietuviams. Nuo vajaus pradžios 
jau pasiųsta 5’siuntiniai. HLKM 
Draugija pasiryžusi išsiųsti kuo 
didesnį skaičių siuntinių. Per
siuntimas nėra (brangus, bet su
sidarius didesniam skaičiui siun-1 
tinįu Draugija vien tik savo lė
šomis nepajėgia padengti visų 
persiuntimo išlaidų.

Lietuviai . prašomi prisidėti 
prie šio vajaus naudotais drabu
žiais ir pinigine auką.

Aukos prašomos įteikti n. -Ka
činskienei r— 308 Queen St. So.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventės 40 metų su
kakties minėjimas Hamiltone 
pradėtas iškilmingomis pamal
domis Aušros Vartų parapijos 
bažnvčioje, kurias laikė kun. dr. 
J. Tadarauskas asistuojamas 
dviejų kunigų iš Katedros. Prie 
altoriaus stovėjo Lietuvos tri
spalvė, Kanados, skautų ir atei
tininkų vėliavos asistuojamos 
organizacijų narių. Už žuvusius 
už Lietuvos laisvę atlaikyta Li
bera. kurios metu mažos mer
gaitės padėjo vainiką. .Tai buvo 
jaudinantis momentas paliekąs 
gilius įspūdžius ilgam laikui. Pa
maldos užbaigtos Tautos himnu. 
Be lietuvių dalyvavo ir radio ko
mentatorė Mrs. E. Hyder ir Mr. 
J. Redmond.

> 5 vai. p.p. iškilmės tęsėsi West 
dale Collegiate Auditorium, kur 
nežiūrint gana šalto oro, dalyva
vo virš 400 lietuvių. Minėjimą 
savo atsilankymu pagerbė mies
to burmistras Mr. Lloyd D. Jack- 
son su Ponia, Mr. ir Mrs. Frank 
Lennard, M.P. Wentworth kon
servatorių atstovas federalinia- 
me parlamente, Mr. ir Mrį>. Rus
sell Reinke, buv. M.P. liberalų 
atstovas parlamente, Mrs. E. Hy
der radio komentatorė, Mr. Red
mond CHML radio stoties sky
riaus ved., Mr. ir Mrs. J. Nutley. Į

visus

tvarkos netobulumus kaipo prie
žastį tarptąutinio gengsteriavi- 
mo, nuo kurio Lietuvai teko nu
kentėti susitarus Hitleriui su 
Stalinu. Jau yra bandymų tarp' 
tautinius konfliktus tvarkyti 
tarptautiniams veiksniąms, ta
čiau Lietuvai nėra vilčių sulauk
ti tąrptaut. bendruomenės išlais
vinimo. Šaltasis karas gali tęstis 
dešimtmečius, nepereidamas j 
karštą, kurio nenori nei laisvasis 
pasaulis nei Sov. Sąjunga.

Dėl to bene labiausiai bus pa
grįstos viltys į bolševikų impe
rijos vidaus negalavimus ir ko
vą už valdžią Kremliuje. Gyven
tojų nepasitenkinimas galįs pa
sireikšti sprogimais sudaro Sov., 
Sąjungos viduje tokią padėtį, 
kad valdovai jaučiasi kaip ant 
vulkano. Jie nepasitiki nei savo 
kariuomene, nei savo pavaldi
niais. Įgimtas žmogui pasiilgimas 
laisvės anksčiau ar vėlia.ų turės 
sutriuškinti raudonosios vergi
jos pančius.

Lietuvą laukia ilga kova, kad 
ši kova sėkminga turi būti iš
saugotas tautos kamienas nuo 
sunaikinimo. Ilgesnei kovai at
laikyti tenka nemaži uždaviniai 
ir išeivijai. Tarp tų uždavinių 
pirmoje vietoje yra Lietuvos 

. bylos judinimas tarptautinėje 
plotmei e ir pas atskiras vyriau
sybes. Tuo keliu galėtų būti su
mažintas režimo žiaurumas Lie
tuvoje iki jai patekės laisvės 
aušra. Darniai išeivijos veiklai 
yra būtina vienybė ir tvirta or
ganizacija. Ilgesnei kovai tenka 
rūpintis ir lietuvybės išeivijoje 
išlaikvmu, ypač, kad nenutautė- 
tų lietuvių jaunimas, nes mūsų 
yra neperdaugiausia ir kiekvie
nas, kad ir nedidelis nuostolis 
lietuvių tautai mažins ateityje 
mūsų jėgas kovoje dėl Lietuvos 
išlaisvinimo.

Nežiūrint visų sunkumų kova 
nėra beviltiška. Šiuo metu mes 
turime tai kovai geresnes sąly
gas negu po I Pasaulinio karo. 
Juk Lietuvos valstybė juridiškai 
tebeegzistuoja, tai pripažįsta vi
sas demokratinis pasaulis. Ir iš
eivija turi gerai organizuotus ir 
pajėgius Lietuvos laisvinimo 
veiksnius. Bet be mūsų kovos 
niekas Lietuvai laisvės nepado- 
vanos ir legaliai Lietuva bus pri
pažįstama kol mes dėl to kovo
sime. ;*

Po min. P. Dailidės kalbos 
sveikino ukrainiečių, lenkų ir es
tu atstovai bei Mrs. E* Hyder. 
Oficialioji dalis buvo baigta inž. 
A. Jazbučio perskaityta-rezoliu- 
ciia, kuri pasiųsta šventės proga 
Kanados vyriausybės nariams, 
partijų lyderiams, prez. Eisen
hower iui, vicep. Nixon ir JT ge-

Bnkelis Talka jau gavo naujų 
įstatų pątvirtinimą. Vasario 13 
d. raštu Ontario Provincijos In
surance Departamentas prisiun
tė patvirtintus By-Lqws, kurie 
buvo priimti, visuotiniam meti
niam susirinkime. * Dabar pagal 
patvirtintus įstatus galima bus 
išduoti paskolos vienam nariui 
iki $3.000. Tačiau reikia atsimin
ti, jeigu visi tik prašys paskolų, 
bet nebus pakankamai indėlių, 
tai bankelis nebus pajėgus visų 
paskolų pareikalavimo paten
kinti. Tam reikalingas abipusis 
susidomėjimas ir laisvų pinigų 
sukaupimas bankelyje. Reikia 
tikėti naujieji įstatai gal atneš 
didesnį judėjimą ir bankelio val
dyba visus nuoširdžiai kviečia 
jungtis į jo eiles. Vienybėje ga
lybė ir tuo šūkiu vadovaudamie
si padėsime patys sau. J. D.

Kaukiu balius vasario 8 d. su
ruoštas ŠF komiteto praėjo su 
dideliu pasisekimu ir turėjo 330 
svečių. Balius davė $436,83 pelno 
įskaitant $249,88 gautus iš lote
rijos. . . . J

Loterijai pinigais aukojo: A. 
Kšivickienė $2, L Varnąs, S. Pi- 
lipaitis. Šeštokas ir A. Jazbutis ir,,,nv 
po $1. Fantais aukojo arba juos j m u^tjaieė chemijos kursą. Ga-

A Jazbutis 15 įntų, |čio ejti į betkurią pelningą la- 
O. Mikšyte 3. kun. dr J Tada- j horatoriją dirbti, bet pasirinko

Lietuviai pasaulyje
IA VALSTYBES

Am. Liet. Studentų ir jaunimo 
organizacijų vadovybė Vasario 
16 d. proga įteikė memorandu
mą JT plenumo pirmininkui ir 
JAV prezidentui, kuriuose iš
dėsto Sovietų Sąj. padarytas 
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo 
valstybėms skriaudas bei netei
sybes ir pritardami prezidento 
nusistatymui Rytų Europos rei
kalais, pareikštam jo sausio 12 
d. laiške Bulganinui, prašo atsi
sakyti dalyvauti konferencijoje 
su Sovietų lyderiais, kol jie ne
sutiks svarstyti tenai pavergtų
jų kraštų nepriklausomybių at- 
statvmo.

Abu memorandumai yra gra
žiai išspausdinti ir išsiuntinėti 
spaudai bei politikams.

Kostui Augustui, “Naujienų” 
vice-redakeorui, vasario 20 d. 
'uėio 65 m. Jis yra gimęs 1893 
m. vasario 20 d. Žemaičių. Kal
varijoje. 1913 m. atvyko Čika
gon. lankė universitetą ir 1917

PIRKITE 
FORSYTH* 
jei norite 

. geriausio 
stiliaus, 
kokybes ir
vertės gaminių. Madingi marškiniai, kak
laraiščiai, pižamos, kelnaitės, sporto dra
bužiai ir papuošalai . . . Viskas raštikai 
garantuota. Būsite pilnai patenkinti.

FjORSYTH
Geriausių marškinių gamintojai Kanadoje.
* Tariama Forsait. >

Maker oi Canada's Finest Shirts

president of Council of Friend- neral, sekretoriui.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra 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.

ship, ukrainiečių bendruomenės 
pirmininkas J. Boyko ir sekre
torius J. Nalywasko, latvių ben
druomenės pirmininkas B.Kreis- 
manis, estų pirm. Rev. A. Kivi- 
sik negalint atvykti jį atstovavo 
kitas; Be to, dalyvavo The Ha
milton Spectator fotografas ir 
reporteris, kurių atsilankymą 
rytojaus dieną patvirtino dien
raštyje tilpęs gana ilgas minėji
mo aprašymas ir didelė nuotrau
ka- ; .. .. '

Scena buvo papuošta didžiule 
Vytim. Prie kalbėtojo stalo sto
vėjo trispalvės ir Kanados vė
liavėlės. Įnešus į sceną Lietuvos, 
Kanados, skautų ir ateitininkų 
vėliavas minėjimą atidarė apyl. 
pirm. inž. A. Jazbutis, trumpai 
anglų ir lietuvių kalbom primi
nęs šios sukakties reikšmę, pa
prašė susikaupimo minute pa
gerbti žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

Miesto vardu lietuvius sukak
ties proga pirmasis sveikino bur
mistras Mr. L.. D. Jackson. Trum 
pus sveikinimo žodžius tarė Mr. 
Frank Lennard, M.P. Went
worth ir Mr. Russel Reinke, 
buv. M.P.

Pagrindiniu minėjimo kalbė
toju buvo Syrakuse universitete 
dirbąs buv. paskutinis Lietuvos 
Nepaprastas Pasiuntinys ir Įga
liotas ministeris Latvijai P. Dai
lidė. Savo kalbos pradžioje pa
brėžęs Vasario 16 dienos Akto 
reikšmę, nušvietė dabartinės 
tarptautinės bendruomenės san-

;"Ihe Centre of Reel riiofe '

Prieš 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 mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ 1ST.: n. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. I eonas Gasiūnas. tel. Ll. 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. , *

Po pertraukos koncertinę dalį 
pradėjo pirmą kartą Hamiltone 
pasirodydamas atgaivintas cho
ras kun. B. Jurkšo vadovybėje 
padainuodamas tris dainas. Cho
ras į savo eiles subūrė apie 40 
choristų ir palyginti per tokį 
trumpą laiką spėjo pasiruošti 
įdėdamas daug darbo ir pasi
šventimo. Už tai padėka priklau
so visiems choristams ir nepails
tančiam vadovui kun. B. Jurk- 
šui. Sol. J. Krištolaitytė padai
navo tris dainas. Aktorė E. Dau- 
gyvietytė su įsijautimu padek
lamavo Pirmoji diena — J. Kru
namo. Tautinių šokių grupė, ve
dama G. Breichmanienės, spal
vingai pašoko- tris taut, šokius.

Solistė J. Krištolaitytė antru 
išėjimu padainavo vėl tris dai
nas. Akompanavo kun. B. Jurk- 
šas. ■ ’

Montažą Senovės Lietuva at
liko akt. E. Dauguvietytė. Au
kuro dalyviai D. Kazlauskienė, 
A.Stasevičius ir Taut, šokių gru
pė išpildydama Vėdarą, užkuli
syje tarpais pritariant chorui. 
Nors ir trumpas montažas, bet 
gražiai sparnuotu žodžiu perduo
tas paliko visiems malonų įspū
dį. Choras užbaigdamas progra
mą padainavo dar dvi dainas. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Programa su menine dalimi 
truko nepilnas 3 vai. Prie įėjimo 
buvo renkamos aukos, kurių su
rinkta $289.10. Rvš’um su minė
jimo privedimų turėta nema
žai ir išlaidu iš kuriu svarbes
nės: salės ir garsiakalbių nuo
ma $82.50. solistei honoraras 
$110. prelegento kelionės išlaid. 
ir išlaikv-nas $38. radio pusva
landis $tw programų atspausdi- 
vinms. skelbimai Spectator; gė
lės $54 Viso išlaidų susidarė 
anie $.344. Apylinkės valdybai 
teks pridėti iš kasos anie $60.

Vakare 8 vai. r>°r CHML radio 
stoti buvo tran-liuojamas lietu
viu radio nušyliandis. pravestas 
radio komentatorės Mrs-. E. Hy
der gražiai paruošta kalbą ir pa
įvairinamas lietuviškomis daino
mis. , -r.

rauskas 5, .J. Mikšys 12. Hamil
tono Namų Fondas 29, Hamilto
no apvl. v-ba, 10, ŠF komiteto 
nariai 20.

Baliaus metu prie loterijos 
talkininkavo pp. Sakalauskai.

Visiems aukojusiems ar kuo 
nrisidėjisiems prie loterijos bei 
visiems bandžiusiems savo laimę 
nuoširdžiai dėkojame.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
gerb. kun. dr. J. Tadarauskui už 
jo visokieriopą paramą, S. Bak
šiui. K. Baronui ir S. Daliui ra
šiusiems baliaus reikalu spaudo
je, St. Juozapavičiui, J. Stonkui 
ir G. Skripkutei padėjusioms ba
liaus metu, visiems atsilankiu- 

‘siems bei visiems bet kuo prisi
dėjusioms prie baliaus pasiseki
mo/ ’ KLB ŠF Hamiltono kom.

Suvalkų trikampio lietuviams 
rūbų rinkliavą perėmė Hamilto
no LKM D-ja, todėl visais reika
lais prašoma kreiptis į LKMot. 
D-jos valdvbą. Reikia pažymėti, 
kad HLKMD-ja ’ sudarė jau 15 
rūbų siuntinių.

Sportininkų blynų balius, su
rengtas Užgavėnių dieną naujai 
atremontuotoje AV parapijos sa
lėje, nežiūrint didelės sniego 
pūgos, sutraukė beveik šimtine 
jaunimo. Visi jie buvo skaniai 
pavaišinti, o taip pat prie Benni 
Ferri muzikos linksmai pralei
do vakarą. Pageidaujama dau
giau tokiu jaunimo subuvimų.

K. B;
Gimnazijoms remti būrelių 

vadovai maloniai prašomi rėmė
jų aukas surinkti ir pristatyti iž
dininkui St. Bakšiui iki kovo 15.

Krosnims alyvą per NFondą 
sausio mėn. užsisakė P. Vaitie
kūnas. Už ji NF iš Gillies-Guy 
gavo $15 čekį. Nuoširdus ačiū.

Namų Fondas vis auga. Pra
ėjusią savaitę įstojo 7 nauji na
riai. Su džiaugsmu dėkojame 
Agutei ir Viliui Karaliams iš. 
Welland, Ont., kurie inešė $500 
tapdami tuo būdu NF Garbės 
Nariais. Po $100 paskyrė Jan
kauskas Antanas (seniau atvy
kęs tautietis), Skripkutė Liuci
ja, Skripkutė Genė, Prunskutė 
Danguolė ir Dilys Juozas iš St. 
Catharines, Ont.

Labai dėkojame jaunajam Ro
manui Prunskui, kuris iš savo 
santaupų paskyrė Liet. Namams 
net $200.'

NF kapitalas savaitės eigoje 
paaugo $1.300. $500 įnešė A. ir V. 
Karaliai iš Welland.Ont. Po $100 
iš anksčiau pasižadėjusių įnešė: 
J. Vilimas, Alf. Pilypavičius, Eu
genija Stabingienė, J. Rimkus ir 
J. Gylys. Papildomai gauta po 
$100 iš K. Urbanavičiaus (anks
čiau jau įnešęs $200), V. Narke
vičiaus (įnešęs $100) ir SL; Nor
manto (anksčiau davęs $100). 
Gražų pavyzdį parodė J. Gylys, 
kuris šiuo metu yra laikinai at
leistas iš Fordo. Neturėdamas 
atliekamos šimtinės, jis ją pasi
skolino iš “Talkos” ir įnešė į Na
mu Fondą. “Ką paždėjau, turiu 
tesėti, kad ir kaip man su pini
gais dabar striuka!”. —-. pareiškė.

Mes labai prašome visų tau
tiečiu, jei kurie ir nesijungiame 
i NF nariais, bent būkime nors 
truputi lietuviais patriotais ir 
'’riaukime šio gražaus tautinio 
larbn. kurį NF v-ba su didžiau
siu idealizmu taip gražiai stu
mia į prieki. Paskutinė antis, ku
ri sąmoningai ar ne skleidžiama 
’'armfltoniečiu tame, esą “Ko tas 
Bakšys ir kiti NF v-bos nariai 
>š paskutiniųjų stengiasi? Aiš
ku. tead sau šiltas vietas Lietu
viu Namuose ruošia!”

Atsakydami į šiuos ir kitus

lietuvių spaudą. Ji toli gražu 
nebuvo ir dabar nėra labai pel
ninga ... —

Gerb. jubiliatas yra labai kuk
lus žmogus, malonus savo bend
radarbiams, begalo darbštus ir 
ištvermingas. Jis visada pava
duoja savo šefą dr P. Grigaitį 
ir kasdien velka didelį ir atsa
kingą dienraščio darbą. Jis neži
no nei šventų nei paprastu die
nu. neskaito savo darbo valandų.

Su kolegomis žurnalistais Au-

gustas visada santūrus, manda
gus ir gerbiantis kitų . nuomonę. 
Paprastame gyvenime labai 
kuklus, atviras ir puikus žemai
tis. Jis vengia išsišokimų, ne
mėgsta panegyrikų ir pataikū
nų. Jis dirba “Naujienose” kar
tu su savo žmona. Jis veda ne- 
atlaidžią kovą su komunistais ir 
Maskvos agentais, kurie yra pa
vergę mūsų tėvynę Lietuvą. Ge
ros sveikatos ir ištvermės K. Au
gustui! KL P.

Kun. St. Yla pasiliko Romoje 
ilgesniam laikui. Jis ruošia ten 
leidinį apie Šiluvą. Žada grįžti 
prieš Velykas.

A.a. prel. Urba mirė vasario 
15 d. ir palaidotas vasario 20 d;

Demokratų centrui nesutikus 
nominuoti lietuvį Čikagoje vie
nu iš savo kandidatų į kongresą, 
keliama mintis, kad inž. A. Ru
dis kandidatuotų kaip nepriklau
somas kandidatas. Jei ir nebūtų 
laimėta, tai tas sukrėstų demo
kratus, kurie būtų sukalbames
ni kitą kartą.

Dail. Jonas Aleksandravičius 
gyvena Vašingtone, kur >su savo 
darbais yra dalyvavęs eilėje pa
rodų. Jis dirba universiteto knyg 
rišykloje kaip knygrišys. ■*
D. BRITANIJA

Lietuviškojo jaunimo suvažia
vimas įvyko vasario 1-2 d.d. Lon 
done, kuriame buvo nusistatyta 
įkurti Jaunimo Sąjungą. Čia bu
vo atstovaujama: Londonas, Bir- 
minghamas, Bradfordas, Not- 
tinghamas, Shelfieldas, Bristolis, 
Wolverhamptonas ir dar kitos 
kolonijos, kur tik yra lietuvis: 
ko jaunimo. ,

Suvažiavimui ruošiantis jau
nimas turėjo sudaręs savo orga
nizacinį komitetą, kuris atliko 
visus paruošiamuosius darbūs..

Visiems pritarus organizacijos 
steigimui, papunkčiui svarstytas 
pateiktasis D. Britanijos Lietu
vių Jaunimo Sąjungos įstatų 
projektas, :

Valdybon išrinkti: Aleksand
ras Vilčinskas pirmininkų, Ge
diminas Glatkauskas viėepirm., 
Rimas Kalibatas sekret., Rita 
Daunoraitė iždin. Iš; provincijos 
miestų valdybon nariais dar 
įėjo: Šukys, Sadūnas ir Brūžins? 
kas ir tuo būdu numatoma išlai
kyti glaudesnį visų ryšį.

Nidos spaustuvė rūpestingai 
kaupia lėšas mašinų fondui. Ruo 
šiant Londone spaudos balių bu
vo numatyta 25% pelno skirti į 
tą fondą. Kadangi nuo savo pel
no dalies atsisakė “Budėkime”, 
“Darbininkų Balsas*’, “Santar
vė” ir “Tėvų Žemė”,;tai Spaustu
vei išviso teko 35.8.2 svarai. Iš
viso/pelno buvo 41:12.3 sv. ‘

EDMONTON, Altą.
Edmontono lietuviai- gražiai 

paminėjo Vasario 16. Vasario 15 
d. 8 vai. vak. dr. B. Vidugiriui 
atidarius minėjimą, P. Šiugždi- 
nis skaitė įdomią paskaitą, kuri 
tęsėsi apie 40 min. Po to. sveiki
no ukrainiečių komiteto atsto
vas ir buvo perskaityta telegra-v 
ma iš latvių bendruomenės ko- y 
miteto. Po prakalbų ir sveikini- \ 
mų buvo sugiedotas Tautos him- \

gandelius mes patikiname, kad 
vyriausiu šeimininku yra narių- 
šėrininkų susirinkimas. Kad dėl 
šiltų vietų mažiausiai jaudina
mas! rodo ir tas faktas, jog da
bar esąs sargu senukas kanadie
tis NF v-bos numatomas ir to
liau palikti, nes čia juo esąs be 
pertraukos 28 metus.

NF v-ba parodo tiek daug pa
siaukojimo tik todėl, kad myli 
savo tautą ir nori kad ji gyvuo
tų ir ateityje, o neišnyktų kar
tu su mūsų fizine mirtimi.

Ateitininkų vedamoje lietu
viškų knygų bibliotekoje, kuri 
atdara kiekvieną sekmadienį po 
pamaldų parapijos salėje rasime 
naujausių ir gražių pasiskaity
mui knygų. Visi naudokimės ja.

Sk. St
“Sąmokslas prieš savuosius”
Vyt. Alanto 3-jų veiksmų pje

sė Hamiltono ateitininkų kuopos 
dėka, sausio 25 d. buvo vaidinta 
Hamiltone. Detroito Lietuvių 
Dramos Sambūris, režisuojamas 
L. Arlauskaitės - Mikšienės, šio 
veikalo pastatymu vertas augš- 
čiausio pagyrimo. Mūsų priau
gantis jaunimas tokių vaidinimų 
turėtų pamatyti bent kelis me
tuose. Vargu ar gali kas kitas 
taip įtikinančiai paveikti jauną 
lietuvišką širdį, kaip kad toks 
augšto vaidybinio lygio pastaty
mas. Kada jaunuolis ar mergai
tė pamato savo amžiaus jaunimą 
taip karštai beginantį tautinius 
idealus, kaip kad studentė Genė 
Stankutė (vaidino ją Dalia Mi- . 
kaitė) arba studentą Kostą (A. nas. Toliau Edmontono lietuvių

i Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Augifi procentai ui išdėlios. Sumažinti procentai už paskolas. Indėliai, pasko
los ir nario gyvybė yra apdrausta.

Operociįos otliekomos kiekvieną sekmadienį nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p. parapi
jos bibliotekoje, 58 Dundam St. N., Hamilton. Kitu loiku kreiptis pas iŽd. 

E. Lengnikp, 15 Homewood Ave., tel. JA. 9-2114.

Pesys). kurio puikiai išpildytas 
vaidmuo tiesiog traukte trau
kia ir žavi jauną širdį — ar gali 
šis vaidinimas praeiti pro jauną 
žiūrovą nepalikęs jo pasąmonėje 
teigiamos įtakos?!

Sekiau kelias 13-16 metų mer
gaites šio vaidinimo metu ir ste
bėjausi, kokiu įsijautimu jos se
kė scenos įvykius. •

Detroito Dramos Sambūris pel 
nytai gali pasididžiuoti taip pui
kiai perdavęs autoriaus mintis 
žiūrovui. Sunkiausią studento 
Jono Šaltenio rolę V. Žebertavi- 
čius atliko tikrai įtikinančiai. 
Šio vaidinimo karaliene tenka 
laikyti Dalią Mikaitę, kuri, bū
dama dar pati jaunutė, studen
tės lietuvaitės patriotės vaidme
nį atliko meistriškai. Imponuo
jantis buvo K. Gricius, vaidinęs 
Jono Šaltenio tėvą. L. Mingė- 
laitė su precizišku tikslumu su
kūrė šio kontinento jaunos mer
gaitės tipą, visos mintys sueina 
tik į pinigus ir savąjį egoizmą. 
Visa kita jai tėra priemonės šio 
tikslo siekiant. Net ir meilė, kuri 
vra gražiausiu žiedu žmogaus 
buityje, be jokių skrupulų deda
ma ant aukuro.

Hamiltono ateitininkai, sudarę 
salvgas Detroito Dramos Sam
būriui atvykti pas mus, verti 
mūsų pagavimos ir nuoširdžios pa
dėkos. o ypač ju valdybos pirm. 
J. Pleinvs. Deja tik. kad dėl daug 
sniego žiūrovų buvo tik apie 200. 
Būtų gera ši vaidinimą Hamil
tone parodyti dar kartą, o prieš 
jam ivvkstant gerai suorgani
zuoti bilietų platinimą iš anksto. 
Jaunimą reikėtų leisti veltui ir 
net paraginti per liet, mokyklą. 
Gi Detroito scenos meistrams 
linkime su š»uo vaidinimu ap- 
lankvti ir tolimiausias šio kon
tinento lietuviškas kolonijas.

St Bakšys. I

vaidintojų būrelis gražiai-su vai
dino “Gimtoji žemė”. Jaunimas 
pašoko tautinių šokių. Po prog
ramos iki vėlyvos nakties vyko 
šokiai ir skambėjo lietuviškos 
dainos. Pirmininkas pravedė 
rinkliavą Tautos Fondui.

Sekmadienį Vasario 16 d., bu
vo paminėta pamaldomis, kurias 
atlaikė kun. I. Grigaitis ir pasa
kė pamokslą pritaikintą tai die
nai. Po pamaldų sugiedotas T. 
himnas.

Po pamaldų įvyko Lietuvių 
Namų šėrininkų’ susirinkimas. 
Skaitlingam būriui dalyvaujant 
šėrininkų buvo išrinktą nauja 
valdyba — Namų direktoriai.

Be to, Vasario 18 d. Edmontono » 
lietuvės moterys surengė blynų 
balių. Gražiai ir linksmai buvo 
pasilinksminta užsigavint

WINNIPEG. Man.
1958 m. Vasario 16 d. minėjimo proga 

Tautos Fondui aukojo:
$6 — St. Bujokos;
Po $5 — Pr. Matulionis, M. Šarous- 

kas, dr. V. Zulonas, dr. Kurouskos, J. 
Cingo ir J. Januška;

$3 — A. Genys;
Po $2 — K. Strikoitis, J. Molišous- 

kos, Jouniškicnė, A. Radzevičius, EI. 
Januškienė, J. Vaitekūnas, dr. Gedgau
das, E. Kalasouskos, P. Liflukcvičius, A. 
Lingė, inž. Maciūnas, M. Zavodskas, 
Stonkus, V. Mockus M. Januška, J. Dė
me rėčkos, J. Vidžiūnas, ogr. J. Mali
nauskas ir J. Bezysį

Po $1 — Br. Vaičaitis, Ev. Federavi- 
čius, V. Rutkauskas, P. Gelmines, Gįn- 
kukvienė, V. Zavadskienė, Proux, 'J.. 
Liaukevičicnė, V. Micoovilis, M. Bukaus
kas, K. Žentelis, L. Sartininkas, A.: Go- 
linoitis, A. Kuncoitis, C. Surdokas, T. 
Lukoševičius, kūn. J. Berašius,. Y- Krti- 
čtūnos ir A. Tuskenis;

50c — V. Stankevičius.
Be to, inž, Maciūnas pirko Tautos 

Fondo pase už 50c. .'**•*>
Viso surinkto $97. PenWoMko chMer’v 

sumokėta už sale, o likusi sumo per
siųsto Tautos Fondo Centro VoMyboi. 
Visiems dukWtoms nudširčkiS oč 0.



NAUJI' FEDERAUNIAI RINKIMAI ’TORONTO
darbo rinkos sumažėjimą.

Toliau — prekyba. Spėjama, 
kad rinkiminės kampanijos me
tu konservatoriai paskelbs kaž
kuriuos naujus prekybinius su
sitarimus. Vienas iš didesnių to
kių susitarimų nukreips daugiau 
prekybinių santykių į anapus 
Atlanto, tuo pačiu kiek suma
žindamas srovę iš ir į JAV.
' Ryšium su tuo iškils ir anti- 
amerikonizmo klausimas. Libe
ralai kaltins konservatorius an- 
tiamerikonizmu ir įrodinės, kad 
tai turi ryšio su nedarbo padi
dėjimu. Jie skelbs, kad vyriau
sybė sumažino amerikiečių pasi
tikėjimą Kanada, o ryšium su 
tuo sumažėjo amerikiečių inves
tavimai Kanadoje. Kapitalų su
mažėjimas paaištrino nedarbą.

. , Antiamerikonizmo klausimas

(CSc) Vasario 1 d. 23-sis Ka
nados parlamentas buvo paleis
tas. Kanadiškoji visuomenė at
sidūrė naujosios rinkiminės kam 
panijos išvakarėse, kai dar ne
pamiršta prieš aštuonis mėne
sius pasibaigusi ankstyvesnioj i 
kampanija, šioji rinkiminė kam 
panija pasibaigs kovo 31 d., kai 
apie 9.000.000 kanadiečių- eis 
prie rinkiminių urnų naujosios 

* krašto valdžios rinkti.
Kokia parlamento paleidimo 

priežastis ar priežastys?
Vieną iš pagrindinių priežas

čių pasakė pats min. pirm. Die- 
fenbaker paleidžiamojoje kalbo
je: vyriausybę sudarančioji par
tija neturi parlamente daugu
mos, ir tai trukdo jai tinkamai 
tvarkyti krašto reikalus.

Paleistasis parlamentas turėjo 
265 narius. Iš jų 112 buvo kon
servatoriai, 106 liberalai, 25 CC 
F, 19 Social Credit ir keli liku-

X šieji
dangi vienas konservatorių na
rys buvo išrinktas parlamento 
pirmininku ir tuo būdu turėjo 
suvaržytą veikimo laisvę, kon
servatoriams iki daugumos trū
ko 22 balsų. Turint galvoje vis 
pasitaikančius susirgimus ar dėl 
kitų priežasčių negalėjimus da-^j 
Ivvauti posėdžiuose trūkstamų 
balsų skaičių tenka padidinti iki 
30. Valdantieji konservatoriai 
tokios padėties nebepakentė ir 
išėjo į naujas rungtynes. <

Opozicinės partijos šitą rinki
minį motyvą tuoj pat užginčyjo. 
Esą jos pakankamai kooperavo 
su vyriausybe ir naujieji rinki
mai tuo tarpu buvę nereikalin
gi. Rinkimams išleidžiamą $7 
mil. sumą galima buvę panaudo
ti kitam, naudingesniam reika
lui.

Su kokiais ginklais partijos 
ideina į rinkimus?

* Pirmiausia konservatoriai įro
dinės, kad jie pildė savo rinki
minius pasižadėjimus! Tiesa, kai 
kurie iš tų pasižadėjimų dar nė
ra įvykdyti, bet jie tik todėl ir 
darą rinkimus, kad būtų tikres
ni dėl tų pasižadėjimų vykdymo.

Opozicinės partijos atsakyda
mos iškels visą sąrašą neįvykdy
tų arba tik dalinai įvykdytų pa- 
žadu ir įrodinės, kad konserva
toriai nerodė noro tuos pažadus 
vykdyti.

Vienas iš didžiųjų ginklų bus 
nedarbo klausimas. Konservato
riai įrodinės, kad dabar nasi- 
reiškęs nedarbas staiga neatsira- 

_ - do Jr kad jo prięžaščių--reikiąą 
ieškoti liberalų'gadynėje.Ube-’ 
valai ir kitos opozicinės partijos ^rijų provS
kntikuos konservatorių nejau t- ■ • - •
rūmą tuo opiu* reikalu ir iš viso 
stengsis visą Bedą suversti val
dantiesiems. Tieką sakant, nei sąrašui patraukė konservą-’ 

toriai padidinę senojo amžiaus’ 
pensijas ir sumažindami asme
ninius mokesčius?

Atsakymai į tuos klausimus 
paaiškės* kovo 31 d., kai balsuo
tojai ateis prie-rinkiminių urnų.

»- 'y _ •

Konservatoriai pasirinko 
gerą laiką

Naujųj U rinkimų' /laikas' į y ra 
konservatorių pasirinktas jiems 
labai patogiu momentu. Dvi ma
žosios partijos — Social Credit 
ir CCF, pereitų rinkimų metu 
išleido daug pinigų ir nėra dar

pilnai finansiškai atsigavusios. 
Liberalai kątik išsirinko naują

nepriklausomieji. Ka-

tuo reikalu krašte pasikeitė 
nuotaikos, kai rusai paleido sa
telitą. Jei prieš tai iš kaikurių 
amerikietiškųjų raketinių nepa
sisekimų buvo juokiamasi, tai po 
rusiškojo satelito pradėta rim
tai laukti amerikiečius pasispau-

pareigas ir ką tik pradėjo važi
nėti po kraštą, prisistatydamas 
visuomenei. Po pereito pralai
mėjimo liberalai daug kalbėjo 
apie savo naują liniją, bet iš tie
sų nieko negalėjo padaryti, kol 
neišsirinko naujo vado. Konser
vatoriams nebūtų buvę patogu 
skelbti rinkimus ir pradėti kovą 
prieš senąjį liberalų vadą, ly
giai kaip nepatogu laukti, kol 
naujasis vadas įsitvirtins pozici
jose. Taigi ir liberalų atžvilgiu 
rinkimų laikas pasirinktas kon
servatoriams patogiausias.

Ištikrųjų konservatoriai yra 
vienintelė partija, kuri nuo pat 
pereitų rinkimų faktiškai nenu
traukė rinkiminės kovos. Kai tik 
jie atsigavo nuo laimėjimo įspū
džio, o atsigavo labai greitai, 
tuoj pradėjo važinėti po kraštą. 
Važinėjo daugiausia ministerial. 
Tiesa, jie nekėlė jokių vidaus 
politikos nemalonumų, savo kal
bose ribojosi bėgamaisiais rei
kalais, bet visdėįto buvo žmonių 
tarpe, o tas jau taip pat yra 
daug. . 7 ;

ro laipsnio 79-70. Išlaikoma 
(pass) gavus 69-60. Žemiau 60 
taškų surinkę turi laikyti egza
minus iš naujo).

V-jo pijanino kurso egzami
nus su pirmojo laipsnio pagyri
mu išlaikė Gailutis Starinskas 
ir su pagyrimu (honors) Viole
ta Barcevičiūtė. Vl-to pijanino 
kurso: su pagyrimu Vida Tamu- 
laitytė ir J. V. Rusas; VIII — 
I. M. Kairytė.

Danutė Ščepavičiūtė išlaikė 
A.R.C.T. egzaminus su pagyri
mu ir užbaigė studijas. Pijanino 
yra 10 kursų ir specialūs A.R. 
C.T. egzaminai, kuriuos Danu
tei itin gerai pavyko išlaikyti.

Kaip matome, lietuviai ruošia
si daugiau pianino muzikai. Tai

PRADĖK JAUNAS -
Muzika nėra dėkinga sritis nei 

mokymuisi, nei ateičiai perdaug 
žadanti. Vistik muzika yra daug 
duodanti. Užpildo mūsų ir taip 
nuobodų gyvenimą. Ji taip pat 
yra nepaprastas kelias išlaiky
mui tautiškumo svečioj šaly. To
dėl mūsų tėvai daro labai gerai 
leisdami savo vaikus jos moky
tis. Kaip ir kiekvienais metais 
taip it šiemet Konservatorijos 
egzaminų sąrašuose lietuviškos 
pavardės liudija, kad lietuvai
tės ir lietuviukai taip pat domi
si šia sritimi. Gal jų mokosi ir 
daugiau, bet nevyksta laikyti 
egzaminų, kas būtų tikrai nuo
stolinga ir nepatartina.

Muzikos studijos čia brangios, 
bet kartu įmanomos kiekvienam, • nėra klaida, nes pijaninas visuo- 
kuris turi noro, nes galima stu- į met bus naudingas, jeigu ir bus 
diiuoti ir vakarais. Galima stu- j pasirinkta kita muzikos šaka.

nadoje krašto valdyba pareigo
mis pasiskirstė šitaip: pirm. K. 
Baronas (Hamilton), vice-pirm. 
J. Dilys (St Catharines), sekret.

dantiesiėms. 
konservatoriai? nei liberalai tuo 
tarpu nėra iškėlę jokio didelio 
plano nedarbui pašalinti (Išviso 
demokratijoje' jokia valdžia ne
gali pilnai darbo rinkos kontro
liuoti). ' : '

Sekantis klausimas bus imi
gracija. Liberalai įrodinės, kad 
imigracija nedarbo nesukėlė, nes 
didžiausių inpgracihfų į Kana
dą bangų metai yra kaip tik bu
vę ir didžiausio kanadiškojo ger
būvio metais. Konservatoriai tei- 
sinsis, kad jie suvaržė imigraci
ją kaip tik turėdami galvoje

pakrypo į simpatijas, o kartais 
“gal net ir daugiau negu simpa
tiją. *

Kaip ir anksčiau, pagrindinė 
kova virs tarp dviejų didžiųjų 
partijų — konservatorių ir liber 
ęalų. Manoma, kad Social Credit 
pasiliks savo senojoje padėtyje 
—nei laimės nei pralaimės. Pa
našioje būklėie yra ir CCF, nors 
kaikūrie tsebėtojai teigia, kad ši 
partija gali vieną kitą vietą ir 
laimėti. Šiaip ar taip, nė viena iš 
abiejų mažųjų partijų dar negali 
tikėtis šių rinkimų metu gauti 
tiek, vietų, kad sudarytų daugu
mą ir vyriausybę.

konservatoriams ir liberalams 
ant svarstyklių bus padėta šie 
pagrindiniai klausimai:

Ar ekonominė pagalba kon
servatorių duota Atlanto provin
cijoms, yra pakankamai efekty
vi, kad padėtų jiems ne tik išlai
kyti pereitų rinkimų metu čia 
pasiektus laimėjimus, bet dargi 
gauti vieną kitą naują vietą?

Kaip daug pavyko konserva
toriams įsibrauti į senąją libera
lų tvirtovę — Quebeco provin
cija?

Kaip didelis yra naujojo libe
ralų vado Mike Pearsono popu
liarumas Ontario provincijoje 
(jo namų provincijoje), kur kon
servatoriai gali tikėtis naujų lai- 

im^jinur vietų atžvflgUA?,
Kaip daug simpatijų' jsigijo 

jose, duodami jiems pinigus už 
dar neparduotus kviečius? / ,

Kiek daug naujų balsuotojų

Buffalo. — Čionykštis Fordo 
automobilių fabrikas baigiamas 
išmontuoti ir pervežamas į Lo- 
rain, Ohio. Dalis darbininkų taip 
pat ten keliasi.

dijuoti susitarus su atskirais 
mokytojais, nesvarbu ar jie būtų 
registruoti konservatorijoje ar 
ne. Konservatorija priima egza
minams. Tai palengvina studijas 
ir toliau gyvenantiems.

Konservatorijos paskelbtame 
viduržiemio egzaminuotųjų są
raše randame ir lietuvių:

I kurso (grade) egzaminus iš
laikė Audronė Danaitytė ir 
Sandra Kybartaitė, abi su pirmo 
laipsnio pagyrimais. (Pagal tai
sykles pirmo laipsnio pagyrimui 
reikia gauti 100-80 punktų, ant-

Kitose šakose randame Rosą 
Renkauskaitę, išlaikiusią VI 
kurso smuiko egzaminą su pir
mosios klasės pagyrimu ir kun. 
Br. Jurkšą vargonų ir IX kurso 
egzaminus.

Vistik turėtume raginti jauni
mą imtis įvairesnių muzikos ša
kų ir veik kiekvienas, kuris lei
džia vaiką mokytis turėtų steng
tis, jog būtų einama prie egzami
nų, kad būtų lengviau stebėti 
mokinio pažangą.

f N. Verikaitis.

narys J. Cicėnas (visi iš Toron
to). Visais VKLS reikalais pra
šoma kreiptis pas pirm. K. Ba
roną, 131 Kensington Ave. N., 
Hamilton.

Didžiausią dėmesį S-ga nutarė 
kreipti į Suvalkų trikampio ir 
Lenkijos lietuvių sunkią padėtį, 
rinkdama jiems rūbus, pasiųsda
ma spausdinto žodžio, o taip pat 
kovodama su lenkų ir gudų pro
paganda ir jų tariamas teises į 
mūsų sostinę. Į Kanados Lietu
vių Politinį Komitetą atstovu 
paskirtas J. Cicėnas ir TF At
stovybę A. Petkauskas. Vilniaus 
Dienos minėjimui nutarta pa
kviesti iš Los Angeles su paskai
ta prof. M. Biržišką, nesenai at
šventusį 75 m. amžiaus sukaktį. 
Laukiama mūsų Vasario 16 Akto 
signataro sutikimo, nes už pa
siųstus jam sveikinimus ir lin
kėjimus VKLS vardu, gautoje 
oadėkoje rašoma: “Tvirtai tikiu 
i Nepriklausomos Lietuvos pri
sikėlimą, tačiau nežinau, ar dėl 
'enatvės, galėsiu auklėti mūsų 
"iunimą Vilniaus Universitete”. 

Nežiūrint gražaus amžiaus gerb. 
Vilniaus Universiteto rektorius 
dar ir dabar yra atsidėjęs moks
liniam darbui (ypač tvarkyda
mas mirusio brolio prof. a.a. 
Vaclovo -.Aleksandryną), ir ti-

kūne, kad kelionė lėktuvu iš 
Los Angeles į Torontą nebus 
per sunki. K. B.

Pearson laikraštininkų tarpe
Naujasis liberalų partijos ly

deris L. B. Pearson, buvęs už
sienio reikalų min. ir 1957 m. 
taikos premijos laureatas, per
eitą savaitę lankydamasis To
ronte buvo pasikvietęs į Royal 
York hotelį visus mažumų laik
raščių redaktorius bei atstovus 
pasikalbėjimui, kuriame ir TŽ 
atstovas dalyvavo.

Trumpoje kalboje L. B. Pear
son išryškino naujųjų kanadie
čių įnašą Kanados tautai ir jos 
kultūrai ir pabrėžė, kad Kana
doje visi pieliečiai turi būti ly
gūs neskirstant į klases. Atsaki
nėdamas į klausimus, kaip jis 
laikysis pavergtųjų tautų išlais
vinimo ir imigracijos reikaluose, 
atsakė, jei būsiąs išrinktas į val
džią, išlaisvinimas galimas būtų 
taikiu būdu. Jėga einant prie to 
reikštų tautų sunaikinimą. Imi
graciją jis tęstų taip, kaip ir se
noji liberalų valdžia vykdė, ne
duodant jokiai tautybei pirme
nybių. Taip pat jis esą imtųsi 
tuojau sutvarkyti Kanados vė
liavos reikalą. Atsisveikindamas 
Pearson prižadėjo ateityje dau
giau bendradarbiauti su svetimų 
kalbų laikraščiais.

Otava. — Vasario 18 d. statis
tikos biuras paskelbė, kad Kana
dos bedarbių skaičius pakilo iki 
816.982.

“MEŠKIUKAS” "Little b’ar”

Jūsų malonumui paruošė ODK-42A

DOW KINGSBEER
Tariama Dau Kingsbyr 

BREWERY LIMITED

Prašome priimti šia dovana
25$ VELTUI

prekėmis
Nuo galvos skaudėjimo ir reumatizmo

ASPIRIN
. i * * * ’ r TRADE MARK REG.

A PRODUCT OF fBAYl

Greitai sustabdo
skausmus

Jei jūs /kenčiate galvos skausmą, 
nuo nušalimo, neuralgijos, mus
kulų skausmų, reumatizmo ar nu
garos dieglių, atsimink -—

Jūs negausite nieko ge
resnio . . . Net dvigu
bai daugiau mokėdami!

100 tabl. .79^ 24 tabl. ■29*
Msratute

COLDS

• MOTINOS!
VARTOK.T Z.B.T.%Kr'/

vaikų pudra sustab
do vystyklų nutry
nimų.

vaiku pudra išlaiką 
vaikę odą sausę.

/ TikZ.B.T.
v<ikv pudra t u v4 
savyje alyvų.

Vartojama ir patikima 1700 ligoninėse

VIDURIAI?

KEPENŲ

NUSILPĘS, 
PAVARGĘS, 

NERVINGAS?

MILK OF

MAGNESIA
Nuo vidurių užkietėjimo
Milk of Magnesia teikia ir ki
toniškos naudos, ne vien ir nuo 
užkietėjimų. <li palengvina už
kietėjimą ir taip pat padeda 
virškinimui.

4 uncijos .30<
12 uncijų .60f

Ironized Yeast’
^GENUINE

PHILLIPS'
MILK OF ■

MAGNESIA
i

WAClD-iAXATIYt

rot wows

Tuojau; padės jums atgauti 
jėgas ir energiją.

P>r 21 valan
das IRONIZED 
YEAST pavers 
geležies f rūks
tantį Vraują į 
normalų raudo
ną kraują — į 
tokį kraują, 
kuris sugrąžins 
jums normalų 
tvirtu m ą ir 
energiją.
PER 7 DIENAS I 

jausies stipresnis.
120 tobl. $2.00
60 tobl. $1.25

IRONIZED 
YEAST

ii

Jei jūsų kūdikiui 
užkietėję viduriai 
vartokite švelnų 

CASTORIA

Dr. LYON'S J
DANTŲ MILTELIAI 

IŠLAIKYS JŪSŲ DANTIS

BALTESNIŲ^ I

Tuoi podarys , 
kvapp malonų Po- 
dė$ apsago*’ 
dantis nuo gedimo 

į ir iUdikys i ū s ų 
^ dantis graliai boU 
žtus.K / *
i Atsiminkit —
| kis dvigubo! H-

NUO ŽIAURIŲ 
SKAUSMŲ 

INSTANTINE
BAYER GAMINYS

Suteiks skubu, ilgai trun
kantį skausmų nuraminimą 
— taip pat jis lengvai pa
kelia žmogaus nuotaiką.

Teikia greitą pagalbą nuo 
žiaurių galvos skausmų, nu- 
siŠaldymo, išijas, lumbago, 
reumatinių, i r artritinių 
skausmų.

į

Iškirpkite šį 
kuponą dabar

Jei jūsų kūdikiui užkietėję vidu
riai, neduokite suaugusiems skir
tų vaistų. Duokite švelnaus CAS
TORIA. Tai pagaminto specialiai 
kūdikiams. Nepakenks mažiesiems 
— jie mėgsta GERĄ SKONI. Švel
niai išvalo vidurius. Prašykite savo 
vaistininko ar gydytojo.

Castoria
Saugus vaistus kūdikiams ir vaikams

n tobi.

48 tobl.

120 tobl.

THIS COUPON WORTH 25<

Šis kuponas jums sutaupys 25< kiekvienoje vais
tinėje, perkant už $1.00 ar daugiau šių garsių jau 
nuo seniai išbandytų vaistinės gaminių. Pirkite 
dar šiandien i .<. ir sutaupysite!
Šis pasiūlymas baigiasi 1958 m. birželio men. 30 d. vidurnaktį.

MR. PHARMACIST: For redemption of Hm coupon of 256 pkn 
agreed bonding, cbom, pfcmo nwl to? y i
advertising OERARTMfNT, ifttUNG, D*UG MEG tltf, 
1019 EUlOTf SL WINDSOR, OHlARIQ

v z



KhHheos ir knygi| pasauk
Liet Rašytojų Dr-jos 1957 m. | DaiL A. Rakštelės paroda Cle- 

premijos balsavimai vyko iki velande bus atidaryta kovo 8 d. 
vasario 21 d. Visi LRD nariai yra Į L. Dovydėnas parašė pirmojo 
gavę iš valdybos 1957 m. pasi- bolševikmečio savo atsiminimus 
rodžiusių knygų sąrašą ir jame,“Mes valdysime pasaulį”. Juos 
atžymėjo premijuotiną knygą. * leidžia leidykla Vaga, kuriai va- 
Balsų tikrinimo komisiją suda- dovauja D. Penikas.
ro: J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, ___ 2 _ L_ 1 L “ T
St. Tamulaitis ir A. Valentinas, los garsėja Brazilijoje kaip di-

Lietuvių grafikos paroda Mil- delis folkloro žinovas, literatas, 
waukee, Wis. sausio pradžioje Sao Paulo ir Rio de Janeiro žur- 
suruošta International Instituto I nahj bendradarbis. Jis ruošiasi 
su Lietuvių Dailės institutu, tu-' išleisti žymesnių liet rašytojų 
rėio didelį pasisekimą ir sulaukė 
labai palankaus vietos spaudos 
įvertinimo. Vienas iš jų tiesiog 
antraštėje skelbia, kad šių dai
lininkų atsiradimas Amerikoje 
yra Lietuvos nuostolis — Ame
rikos laimėjimas”. Parodoje da
lyvavo 5 JAV lietuviai dailinin
kai, Kasiulis iš Paryžiaus ir Tel.

. Valius iš Toronto.
Lux- ęhfisti žurnalo redagavi

mą laikinai perėmė kun. Titas 
Narbutas —,8B2’Manhatąn Avė., 
Brooklyn 22, N.Y.

Mūsų Lietuva, Brazilijos lie
tuvių laikraštis, leidžiamas Sao 
Paulo, pereitų metų gruodžio 24 
d. , atšventė 10 metų sukaktį. Jis 
tūo būdu yra lygiai dviem me
tais vyresnis už Tėviškės Žibu
rius. Iš pradžių jis ėjo kas dvi 
savaites žurnalo formoje, o vė
liau. pradėtas leisti kas savaitę. 
Dabar jis yra vienintelis lietu
viškas laikraštis Brazilijoje, nes 
“Žinįps” ir “Garnys” nebeina.

Pax Romana diena šiemet yra 
paskelbta kovo 7 d., šv. Tomo 
Akviniečio šventė. Kaip Pax 
Romana narys, ateitininkų są
junga tą dieną skiria P. R. or
ganizacijos populiarinimui.

Liet Dailės Institutas mini sa
vo veiklos dešimtmetį.

Prof. A. Varno Lietuvos kry
žių albumas jau baigiamas spaus 
dinti. •

DaiL K. Žoromskis ruošia sa
vo parodą Bostone. Jis dėsto me
no istoriją, tapybą ir piešimą 
Catan Rose meno institute- Ja- 
maicoje. Jis dalyvauja Ando- 
ban dailininkų sąj. ir Friesh Me
morial parodoje.

DaiL Arbit Blatui, kuris yra 
baigęs Kauno meno mokyklą ir 
yra pagarsėjęs amerikiečių me
nininkų tarpe Niujorke, sukako 
50 metų.

Skulptorius Vyt. Kašuba- da
ro šv. Kazimiero stovylą šv.Kry- 
žiaus bažnyčios Čikagoje alto
riui.

Dr. J. Balys, .kuris dirba kon
greso knygyne -Va 
ruošė spaudai Mą 
vos Tautosaką, 150 psl. knygą, 
kuri netrukus pasirodys knygų 
rinkoje.

oneį pa

Prisiųsta paminėtin

Henrikas Losinskis iš Vila Be-

antologiją, o taip pat savo kūry
bos ir porą biografijų. Jis kas 
mėnuo parašo po straipsnį vie
nam Meksikos žurnalui, bendra
darbiauja ir vietos lietuvių laik
rašty “Mūsų Lietuva”.

D&il. J. Pautieniaus paroda, 
vasario 15 d. atidaryta Čiurlio
nio galerijoje Čikagoje. Iš čia ji 
bus perkelta į Detroitą, o pas
kiau į Montreal}.

Bronius Skadas, debeikiečių 
Martyno ir Veronikos Skadų sū
nus, augęs Brazilijoje, atvykęs 
čia 1929 m. su tėvais, kurie gy
vena Vila Anastazio, Porto Aleg
re universitete gavo gydytojo 
diplomą. •

Šy. Kazimiero kolegijos Ro
moje auklėtinis Jonas Vytautas 
Bulaitis vasario 2 d. įšventintas 
kunigu. Jis yra gimęs Londone. 
Jo tėvas Petras Bulaitis -\Bule- 
vičius emigravo iš Lietuvos prieš 
47 m., o motina Škotijoj gimusi 
lietuvaitė. Jis filosofiją ir teo
logiją studijavo Gregorianume.

■ NAVJOS KNYGOS
Mo^m* Katitukis, miškais ateina ' ieškodamas susimetusių kur įsi- 

,^e*do Terr°- V'J* mylėjėlių, jis nušauna savo kerš- 
2 Į-tayąk ąt ęjnsį pą^eg- 

Ttrožos 1000 egz. 5M psl.r |r®o j ti daržines, o vehau xr i viešumą 
koienkoro kietus virielius. Koino r^-, išėjusį kartu su visa šeimyna 
pažymėta. /----- -------------
Katiliškis brandus ir produk- kūnu" pridengia mylimąją.' Ato- 

tyyus rašytojas. Dąr tik pries 
porą metų tepasirpdė jo stambus 
romanas Užuovėja, , o. štai dar 
stambesnis naujas, ir* taip pat iš 
kaimo žnfonių gyvenimo. TTąi iš
karpa iš gyvenimo pamiškės vie
no vienkiemio, kurį jo savinin
kas Doveika išugdė beveik į dva
riuką. Greta šito prakutusio ir 
iškilusio ūkio yra eigulio pasoda, 
dar kiek toliau ant kalvelės nau
jakurio Gužo sodyba. Jo žmona, 
padedama dviejų dukrų laiko 
krautuvę su gėralais, kurioje 
žiemos metu buriasi miškakir
čiai, o vasarą gioviakasiai - nu
sausinimo darbininkai. Pridėjus 
dar nesenai dėka Doveikos pra
vestą vieškelį, milžiniškus.- pel
kynus ir Vilkijos upę, kuria pa
vasarį plukdomos popiermalkės, 
gausime visą aplinką, kurioje 
vyksta romano^ gyvenimas. .Pa
grindiniai veikėjai yra faiT seno
kas buvęs viršaitis Doveika, 
našlys, kuris veda jaunutę pie
nininkę, jo bernas Tjįjus ir Gu
žų jaunėlė duRra. Jiįįįsimyli Ti- 
Įiuk Bet^Į nb^ Ag^ės atplėšia 
jaunoji šeimininkė,:kuri atomaz
goje pasidžiaugia jau esanti nėš
čia, o Agnės .mestas pavydo žo
dis atidengia Doveikos akis. Be-

taųjaptį kaimynai ątgjusį pabėg
ti daržinės, o vėliau ir į viešumą

po žymėto.

’’Technikos žodis” Kanadoje
Lietuvių Inžinierių ir Archi

tektų Sąjungos organas “Tech
nikos Žodis” eina jau aštuntus 
metus. Tai gražus, iliustruotas, 
ant liuksusinio popieriaus spaus
dinamas žurnalas, kuriame atsi
spindi technikos mokslo pažan
ga, Lietuvos technikiniai ir ūkio 
klausimai, o taip pat '‘lietuvių 
technikos darbuotojų gyvenimas 
ir rūpesčiai išeivijoje.

Šio žurnalo leidimo rūpestis 
gula ant LIAS Čikagos skyriaus^ 
kuris, nors ir pajėgiausias, bet

merio. Priešingai, jie kviečiami 
i kuo daugiau: "ber^radatbiauti 
kiekviename “TZ ■ numeryje.

Kanados lietuviai5 inžinieriai 
ir kiti asmenys, kurie domisi 
technikos mokslu ir ūkio klausi
mais, prašomi rašyti-straipsnius, 
apžvalgas, kronikines žinias ir 
prisiųsti nevėliau š.m .gegužės 
1 d. “TŽ” atstovui Kanadoje ad
resu: P. Lelis, 123 Beatrice St., 
Toronto 3, r'

Rašant straipšgras-.galikiiį-tarp 
_ eilučių didesnius rt^Rpū^^/brė-

negali be talkininkų iš kitur ap-ižanius ir' iliustrafcij^.da^i ant
sieiti. ;;

Pagal šių metų “TŽ”, leidimo 
planą, kiti didesni sąjungos sky
riai yra Įpareigoti sutelkti ir pa
ruošti medžiagą atskiriems žur
nalo numeriams išleisti. Kana
dos — Toronto ir Montrealio — 
skyriams pavesta paruošti me
džiaga Nr. 4. Tai būtų lyg kana- 
diškis ’ “Techniko® Žodžio? nu
meris. Šis medžiagos telkimas 
skyriais nereiškia, kad tų skyrių 
nariai negali savo straipsniais 
prisidėti prie betkurio “TŽ” nu-

atskirų lapų.-"
“Techn.Žodis5*js^y^ straipsnių 

įvairumu, iliustracijomis^ ir iš
vaizda yra įdomus nevien inži
nieriams. Kas jį norėtų užsisa
kyti, prašomi kreiptis virš nu
rodytu adresu. Prenumerata $3 
metams. ' .' r i:

leistų rir.-^i
Kaina po 20 ct.už . merį.-^

' ■ ■ Pr-LeKsn " " ' ?
“TŽ”, atstovas Kanadoje.-

gaisrą stebintį Tilių ,kuris savo 

mazgoję du lavoną!, ir išvežimo į 
kalėjimą laukiąs Doveika.

Veiksmas apima palyginus ne
ilgą laikotarpį, neapima nei4 pil
nų metu, nors atskirais nutoli
mais ’veikėjų praeitis paaiškina
ma net po kelis dešimtmečius. 
Paaiškinama ne pasakojimu, ne 
veikėjų dialogais, bet lygiai to- 
kiuo pat veikimu atskiruose 
skyriuose, sudarančiuose lyg at
skiras noveles. Tuo šis Katiliškio 
romanas kiek primena jo Užuo
vėją, ištisai novelinį romaną.

Katiliškio kalba ir stilius-' rodo 
tikrą žodžio menininką. Ir šį ro
maną skaityti taip pat miela, 
kaip ir kitus jo rastųs. Romanas, 
tiesa, aiškios intrigos neturi.. Jo 
pusę atskaitęs' dar nežinai, kur 
autorius veda, kas yra jo roma
no pagrindinis herojus. Bet visa 
ta gyvenimo iškarpa .yra,payaiz- 

‘'dUdta taip natūraliai, įtikinamai 
ir gražiai, kad centrinės intrigos 
skaitytojas nei nepasigendi, ę 
pabaigoš įvykiai gal net per stai
giai ųžgriūvav Gąunasi įspūdis, 
kad (autoriui atsibodo • tęsti tą 
vaizdų pynę, tai ir sustatė taš
kus. Ir gaila taip staigiai palikti 
tą balotos pamiškės, gyvenimą. į 
kurį jo buvai taip -masinančiai 
įvestas. ' '

Stasy* Butkus, VYRAI GEDIMINO 
KALNE. Pirmūno isavanorio kūrė
jo atsiminimai. Aplankas dail. . Alf. 
Krivicko, "Aušros44* leidinys, 1957, 
Memmingen, 232 psl. Kieti* kaJen- 
koro viršeliai* ir- ^aplinkas.» Kaina 
nepažymėto.

Tai daę. vienas įnašas į mūsų 
memuarinę literatūrą. Auto
riaus. daug išgyventa. Apie tai 
jis pasakoja paprastai, atvirai ir 
nuoširdžiai, mesigilindamas į 
didelės problemas, bet tik pa
pasakodamas ką i pats pergyve
no. Knygos vardas primena tą: 
momentą, kai .jis žl919.».m. sausio 
1 d. dalyvavo Vilniaus. Gedimi
no kalne iškeliant lietuvišką vė- 

Į liavą bei buvo pirmasis ten pa
siųstas sargybos viršininkas. .

Stasys Butkuscgimė 1897. m. 
Kurtuvėnuose kumečio šeimoje. 
I Pasaulinis Karas jį užtiko 17 
metų jaunuolį grafo Plioterio 
pavyzdinės galvijų bandos pie
menį. S.u ta banda: jis frontui 
priartėjus:;. atsidūrė Jaroslavlio 
gubernijos - vieiįąS&ę dvare, kur 
išbuvo su kitais dviem jaunuo
liais iki 1917 m., kada išėjo į ka
riuomenę. Netrukus: kilo Rusi
jos revoliucija. Viętoj. fronto jis

pateko į Suomiją prie Mur
mansko geležinkelio darbų. Po 
bolševikų revoliucijos tų pačių 
metų rudenį jis grįžo į Rusiją, 
po eilės nuotykių pateko. į Smo
lensko lietuvių batalijoną, o jį 
likvidavus vargais negalais grį
žo j Lietuvą. Savo šeimą jis pa
siekė 1918 m. birželio 24 d., o 
gruodžio 13 d. jau buvo Lietu
vos kariuomenės savanoris Vil
niuje.

Taip nuo savo knygos 81 psl. 
Butkus pasakoja savo išgyveni
mus kaip Lietuvos karys — iš 
pradžių .Vilniaus komendantū
roje, paskiau Kauno komendan
tūroje, atskirame Vilniaus ba- 
talijone ir 5 pėstininkų pulke. 
Jis nupasakoja savo paties per
gyvenimus Vilniuje ir Kaune, 
atskleisdamas naujų, mūsų lite
ratūroj dar neužfiksuotų bruo
žu apie pirmųjų savanorių var
gingą gyvenimą, bet kovingą 
entuziazmą. Vaizdžiai nupasa
kota atmosfera, kurioje žuvo 
Eimutis, o taip pat eilė kitų pir
mųjų aukų. Bet daugiausia jis 
rašo apie kovas frontuose — 
prieš' bolševikus pirma prie 
Žąslių, vėliau prie Daugpilio, 
prieš-Bermontininkus prie Kur
tuvėnų ir prieš lenkus prie Vie
vio. ’
•Savo pasakojimą Butkus bai

gia 1920 m. Nors kovos tada dar 
nebuvo pasibaigusios, bet jis 
jose jau nedalyvavo — pats ne
šaudė, apkasuose negulėjo, kul
kosvaidžio nevaldė ir įžvalgybą 
nebėjo, nes buvo perkeltas į 
pulko štabą. Naujojo savo gy
venimo jis visiškai nebeliečia. 
Tuo būdu atsiminimai apima 
tik 5 metų laikotarpį, bet taip 
gausų įvykiais ir paties- auto
riaus išgyvenimais.

Knygoje kokių naujų, nežino
mų didelių įvykių nerasime. 
Nėra čia nei ano meto Lietuvos 
gyvenimo vertinimo. Matomos 
tik didelio patrioto pastangos 
atiduoti savąją duoklę tėvynės 
laisvei. Perskaitęs jo atsimini
mus kiekvienas galės geriau pa
justi ano meto gyvenimo pulsą 
ir įvertinti kovotojų aukos ver
tę. / <

“Aušros” leidyklos tai pirmas 
leidinys. Literatūriškai jis pa
prastutis, bet mielas, lengvai 
skaitomas ir gražiai pavaizduo
ja fronto karį.

Aidai, 1958 m. sausio mėn., 
Nr. 1 (106), 48 psl.

Turinys: Prel. J. Balkūnas — 
Pasaulio Liet. B. Seimas; J. Šle
kaitis 
tė — 
sas — 
ūki oiki XVI a. pabaigos; Vydū
nas — Prigimta ir išmokta kal
ba; L. Žitkevičiaus, V.’ Bogutai-' 
tės, Mattias Claudius eilėr. Pla
tūs apžvalgų skyriai.

Moteris, Nr. 1(10), sausis - ko
vas, 1958 m., 28 psl.

Turinys: 1918-1958; J. Matu
lionis—Nepriklausomybė ir lie
tuvė moteris; vysk. V. Brizgys
— Šv. Kazimiero dvasia mūsų 
tautoje; kun. dr. J. Gutas — Di
džiojo Ganytojo netekus; Aiste
— Savanorė kūrėja St. Statkevi- 
čienė; S. Bubelienė — Mano tė
vų žemė; Klaipėdos kraštas ir 
Mažoji Lietuva; E. Jankutė — 
M. Jankus turi apleisti savo tė
viškę — Bitėnus; Prūsų Lietu
vos moterys Kr. Donelaičio 
“Metuose”; V. Ramunė 
ir senelis; Iz. M-tė — Lietuvai
tės Įspūdžiai iš Australuos; J. 
Aisčio ir E. Tumienės eilės; Ap-

— B. Sruoga; N. Mazalai- 
Kraittnis suolas; J, Matu- 

- Apžvalga Lietuvos žemės

- Senė

žvalgų skyriai.
MuriUs žinios, vol. XXIII, 

J957 m. III ketvirtis, Nr. 3 (160), 
49-68 psl. Priedai: Musieae sac- 
rae disciplina — Jo šventenybės 
popiežiaus Pijaus XII Enciklika 
apie šv. muziką, 1955 m. gruo
džio 25 d., 16 psl.; Dvi Kalėdų 
giesmės mišriam chorui — žo
džiai į M. Mykolaitytės, muzika 
Br. Budriūno; Marija — žodžiai 
Ados Karvelytės * Dubauskie- 
nės, solo balsui ir mišriam cho
rui su vargonų pritarimu parašė 
J. Strolia. Kūrinys premijuotas 
1957 m. Kultūros Fondo konkur
se. Liet, muzikos vardynas: Dva
rionaitė - Gaubės.'

Muzikos Žinios, vol. XXIII, 
1957 m. IV ketvirtis, Nr. 4/(161), 
69-88 psl. Priedai:'J; Žilevičius— 
Aušra ir lietuviškoji muzika, 
Chicago 1967, 16 lįsi.; Vilnius — 
arija iš B: Dvariono operos “Da^ 
lia”. Žodžiai B. Sruogos; Dvi 
giesmės mišriam chorui, parašė 
Pr. Ambrazas. ' •

Skautų Aidas ,1958 m; vasario 
mėn., Nr. 2, 24 pslA

Šv. Priuteiškėus Varpelis, 1958 
sausis, Nri1. 32 psL

SIUNTINIAI Į LIETUVI
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 siuntinį” sutaupote apie $3.50. Ka
dangi siuntos išlaidos sumažėja.

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

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

sv.) brutto — $15.25. . /T

ORBIS
; Bedievių namai

So v. Sąjungoje dar daugiau 
aktyvinamas religijų persekioji
mas. Sausio 19 d. Stuttgarto ra
dijas specialiame konmentare 
pranešė, jog Maskvos iniciatyva 
steigiami Bedievių namai Ode
soje, Kirgyzijoje ir Pabaltyje. 
Šių institucijų tikslas būsiąs ko
voti su “religinėmis sektomis”

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

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

Kainaraščiai ir informacija lietuvių kalba.

prie krioklio

M
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justly Ontario .

Niagara Falls
Beveik prieš 280 metų, pirmą kartą Niagaros krioklys 

buvo pamatytas baltojo žmogaus, pranciškone 
tyrinėtojo Tėvo Hennepin ir jo 

bendrakeleivio prie LaSalle.

VAIVORYKŠTĖS TILTAS 

atviras vaizdas i 
Niagaros vandenis

Ii HdH

VĖJŲ TARPEKLIS 

puikus vaizdas iš 
• Amerikos pusės H

GREITASIS VERPETAS

šniokščiantis, putojantis 
vandens sriautas

verpetoTtltaš^4^
vH' KMJ’ mėtų 

naudojamas tiltas ?
ąžuolyno titras
! f
rungia architektūrini

, j>ir natūralu grožį
MAID OF THE MIST

garlaiviu privažiavimas

ISPANIŠKAS KABANTIS 
TILTAS

Nepalyginamos verpetą 
vaizdas

CARILLON BOKŠTAS i

skambina- keletą 
kartą per dieną ' |

PLOKŠČIAKALNIO NAMAS

suvenyrų lobynas

VERPETAS 

*rovinga* ir

VmHwwW> JwMCIWWBJptfR

PIKNIKŲ AIKŠTĖ 

puikiausia vieta 
poilsiui

SS

KRIOKLIAI

kvapą užimą 
saulei šviečiant, 

romantiška mėnesienoj, 
pasakiška spalvotiems 

prožektoriams šviečiant

Pfceeš?

BREWERY LIMITED

STEBĖJIMO AIKŠTĖ 

arčiausia* vai«da* 
j kriokliu*



WELLAND, Ont
Vasario 16 minėjimas įvyko tą 

pat dieną Holy Ghost salėje. Su
sirinko dauguma Wellando, Port 
Čolborne ir Niagara Falls lie
tuvių, kaip naujieji, taip ir se
nieji imigrantai.
3 Minėjimas pradėtas pamaldo
mis. Šv. Mišias laikė ir sukakčiai 
.pritaikytą pamokslą pasakė Tė
vas Juvenalis Liauba, OFM.
™ Po pamaldų buvo iškilmingas 
aktas, su paskaita ir menine da- 
5im. Jį pravedė apyl. v-bos pirm. 
3. Paužuolis, jam padėjo vertėja 
Danguolė Vadakojytė. Į minėji- 
mą atsilankė Welland Ukrainie
čių Bendruomenės valdybos na- 
jįiai pp. Zapuklak ir Kurczak, 
jjurie perdavė širdingiausius lin
kėjimus lietuviams ir Lietuvai 
■nuo Welland ukrainiečių ir visos 
Ukrainos tautos. Vengrų bend
ruomenės atstovas dėl susidė
jusių aplinkybių negalėjęs daly
vauti, sveikinimus bei linkėji- 
D3us perdavė raštu.
į Garbės prezidiumą sudarė: T. 
-Juvenalis Liauba, ukrainiečių 
abu atstovai, pp. Balsas, .Nąadųš- 
kevičius ir Ulbinas. Paskaitą tu
rėjo skaityti bu v. Šaulių Sąj<,va
das pulk. Saladzius iš Roęheste-

1957

$491.90

$ 72.97
.417.72

PAJAMO5:
Soldo 1957 m. sausio 1 d.

1.1 Parengimų pelnos:
Žiemos balius (sausio 26)
Gegužinė Br. Inn (geg. 26)

" (liepos 7) 292.24
" " (rugp. 5) 209.19

Šokiai R. C. Hot. (rugs. 21)
" . " (spol. 19)
" • " . (lapkr. 16)

Porengimy pelnas $1.154.73 
i Kitos pajamos:
KLB Horn. op. v-bos Vasor.

16 d. pelnos
Procentai "Tolko" bonke 
Metinio vajaus pajamos 
Už parduotas knygas “

Kitos pajamos $680.33
Viso pajamų 1957 m. $1.835.06

BALANSAS $2.326.96 
<SLAIDOS: 
1.) Pasiųsta T F Atstovybės

Centr. Kanadoje birž. 28 $600.00
.gruodžio 21 $800.00

Viso $1.400,00

$115.47
7.00

85.14 
.38 

77.09

T. Fondo At-pės Konodoje, Hamilto
no Skyriaus Valdybos vykdyto 1957 m. 
piniginio vajaus, atskiri rinkėjai surinko: 

Grajauskas Bronius .... $125.50
96.40 
65.00 
56.00 
51.00 
59.25 
38.75 
24.00 
21.00 
14.00

Kežinoitis Vincas ...........
Sakalas Pranas .............
Vainauskas Alfonsas .... 
Skripkute Liucija ...........
Mikšys Kazys ..........
Kazlauskas Vytas .........
Giedraitis Juozas ...........
Lesevičius Pranas ...........
Daugilis Balys ............ .

• TOBONIO >
SAUSIO 18 D. EATON'O AUtMTORUO- 
JE, ČIKAGOS LIET. CHORO "PIRMYN'' 
VADOM. MUZ. K. STEPONAVIČIAUS, 
STATYTOS J. STRAUSS'O OPERETES 
"SIKSNOSPARNIS' 

A “
Pajamos:

Ui - *
Už

... Už vakarienę

SižAlTYTOJU NUOMCTtt

GEBĄS PAVYZDYS

2.)

$ 27.70
30.85

541.90
79.88

bilietus $2.114.50
103.61

apyl. Rinkiminės komisijos pa* 
aiškinimas dėl jos atsistatydini
mo yra gražus pavyzdys1 kovo-

2.) Vietinės išlaidos:
Šalpos K 10% par. pelno 
šventiniai sveikinimai
Šalpos F. M. Jankaus šeimai 

paremti
: Skaitl. šeimos motinai par.

Vysk. M.V. š. mok. geg. 31 
Kalėdų pr.

'Klb J.T. jubil. proga' 
Reprezentacijai 
Raštinėm išlaidos

• £ rViso ųviet. išlaidų $349.35 
•/'J Viso klaidų 1957 m. $1.749.35 

. Saldo 1958.m. sausio 1d. 577.61

; BALANSAS $2.326.96
J. Mikšys (Pirmininkas)

A .Vainauskas (Kasininkas)

30.00 
10.00 
75.00 
70:00 
10.00 
20.00 
11.88

galėjot Jį pavadavo Niagaros 
pusiasfclio skautų viethiinkijos 
vadovas Balsas. Akto metiLpjri^ 
vėliavų budėjo Niagaroj pusia
salio ikaotei*įirį^ai^ė^.iyad£H 
vaujarfiųG. Biųžp. . •
X Meninę'dalp išpildė Niagara 
Falls jaunosios šokėjos, nuo .5-14 
metų, .vadovaujamos p. Ūlbinie- 
nės. ši garbė tenka, Niagara 
Falls Moterų Klubo “Vienybė” 
moteriinš, kurios leidžia savo 
dukreles ir jas suveda į vieną 
būrį, ijesigaflėdamos laiko ir iš
laidų. Pagarba p. Ulbinienei/ku
ri mokina tas jaunąsias šokėjas 
lietuviškų "tautinių šokių ir plas
tikos. Kas rengia minėjimus ar 
šiaip parengimus, gerai žino, 
kiek laįiko ir vargo kainuoja nors 
įr mažiausias pasirodymas. 
“Visos jaunosios šokėjos buvo 
gražios, žavios, tautiniuose dra
bužiuose ir Savė roles atliko pui
kiai, bęt negaliu nepaminėti vy
resniosios Čeporytės, kuri net 
su.ašaromis akutėse ieškojo.Lie
tuvos. ?Ta mergaitė turi talentą. 
Tautinius šokius ir platikos da
lykėlius pianinu palydėjo Rita 
Ulbinaite. . .

' *Visiems' pfisidėjusiems prie 
Vasario 16 minėjimo parengimo 
Wellaud apylinkės valdyba nuo
širdžiai dėkoja. ' 
^ Welland apylinkės T. .Fondo 
atstovai — Kuzavas, Gudaitis tr 
Zinąitis minėjimo proga , rinka 
aukas.; Nors dabar Niagara pu
siasalyje daug tautiečių, kaip ir 
visoj e Kajaado|e.-be darbo, bet 
dauguma, nors po mažiau, auko-

- jo TF.

Užgavėnių balių - šokius vasa
rio 15 d. slovakų salėje surengė 
KLTS-gos Welland skyrius. 
Programą išpildė Toronto Sce
nos Meno Mylėtojų Grupė, su
vaidinusi R. Spalio 2-jų veiksmų 
komediją “Batai”, rež. p. Kaluza, 
grimas p. Jagėlos. Be to, Hamil
tono Taut, šokių grupė, vadovau
jama G. Breichmanienės, pašoko 
tris tautinius šokius. Nesu joks 
kritikas ir apie meną mažai ką 
suprantu, bet šios dvi grupės tik
ros lietuviškos kultūros ir meno 
skleidėjos. Važiuoti šimtus my-1 
lių be jokio atlyginimo jau rei
kia didelio pasiryžimo ir pasi
šventimo žmonių. Visi žinome, 
koks, oras buvo tuo laiku. Hamil
tono Taut; šokių grupė tą pačią 
dieną dalyvavo St. Catharines. 
Vasario 16 minėjime, kur išpildė 
dalį programos. Minėjimui pasi
baigus atvyko į Wellanda ir čia 
vėl šoko. Ant rytojaus vėl daly
vavo Vasario 16 minėjime Ha
miltone. Tai jau nebepasilinks- 
minimas ar pramogų ieškojimas, 
bet ištvermė ir* paisaūkojimas, o 
tokių šiandien mes jau labai pa
sigendame.

Ponios G. Breichmanienės ir 
p. A. Kaluzos asmenyse, pagar
ba Jums Toronto ir Hamilton!

M. S.

Viso $541.90
Visiems vajaus talkininkams už pa- 

aukojimu šiam kilniam tikslui brangaus 
laiko, patirta vargę ir nemalonumus, 
už padarytas išlaidos bevažinėjant ir 
visas kitos pastangas — reiškiu širdin
ga padėka.

Ypatinga padėka priklauso Grajaus
kui Br., kuris mielai sutiko talkininkau
ti ir daugiausiai surinko. Ačiū.

Nuoširdi padėka priklauso visiems 
aukotojams, kurie suprasdami kilniuo-. 
sius Tautos Fondo tikslus ir uždavinius 
Tėvynės ir brolių bei sesių išlaisvinimui, 
nepagailėjo išgatinčig suma paaukoti.

Tikiuos, kad ir Šiais metais, kreipian
tis į Jus brangūs Hamiltono ir jo apy
linkių lietuviai, nebus nė vieno atsisa
kyta ,o rinkėjus sutiksite su duosnic, 
sulig išgalės, auka. Už kg visiems iš 
anksto 'tariu nuoširdų ačiū.

J. Mikšys, 
TF Hamiltono skyr. pirm.

HAMILTONO LIET. NAMŲ FONDO 
APYSKAITA

5aldo 1957 m. sausio 1 $11.537.55 
PAJAMOS per 1957 metus: 

Narių įnašai ...................
Parengimų pelnas:
Vakaro saus. 12 d. pelnas 
Vakaro vasar. 2 d. pelnas 
Už atidarom, kone, skelb. 
Met. kone. geg. 4 pelnas 
Petrinių bol. birž. 28 peln.
Alyvos komisai iš Gillies-Guy 
Komisai už krosnis iš p. A. 
Šimkevičiaus 
Nuošimčiai bankuoes 
A. Astašaičio auka

Viso pajamų per 1957 m. $14.964.78 
Išlaidos per 1957 m, 
Narių pasitraukimai 
Valdžiai už čarterį 
Advokatui A. Agro už čarterį 
Pirkta rašoma mašinėlė 
Sumokėta komisai u žalyva 
Važinėjimo išlaidos 
Susirašinėjimo išlaidos 
Senųjų liet, pagerb. išlaidos 
Parengimd rugp. 30 nuostolis 
Įvairios aukos ___
Komisai už skelb. A. Šimkėvičiui 30.00 
Nuoma už salę visuot. susirink. 20.00 
Nuošimčiai atsiėmusiems pinigus 15.00 
Įvairios smulkios išlaidos 49.67

Viso išlaidų $2.043.73 
Saldo 1957 m. gruod. 31 d. 24.458.60

Balansas 1958. I. 1 d. $26.502.33 
St. Bakšys, v-bos pirm.

K. Žukauskas, iždtn.
(Red. pastaba: apyskaita yra kiek 

sutrumpinta).

$12.385.00

323.01 
142.21 
30.00 

721.39 
173.03
750.00

15.75
419.39

5.00

$1.050.00 
185.00 
100.00 
120.00 
124.25 
106.75 
91.56 
55.60 
50.90 
45.00

Niagara Falls. — Kanados pu
sėje 1830 m.. Įkurtas privataus 
žmogaus muziejus 1880 m. buvo 
perkeltas Į JAV pusę,- dabar sa
vininkas J. Sherman pareiškė 
norįs jį perkelti atgal į Kanadą.

Otava.—Statistikos biuro duo
menimis pereitų metų spalio 
mėn. importas iš JAV sumažėjo 
net 18%.

Išlaidos: 
Kelionė ............. ....
Eaton'o Auditorija 
Orkestras ....................
Sol. A Brazys ............
Kostumoi, gaidos ........
Pusryčiai, vakarienė ... 
Gėlės ............. .................
Programos, skelbimai. 
Smulkios išlaidos .:.....

Viso $2.243.61

$1.107.53 
490.98 
369.05 
150.00 
220.00 
146.35 
24.99 
50.00 * 
17.65

nuostolis $ 3325 
Juro* Skančiv Rėmėj 

ir "tattios" Tuntas

Nuoširdžiai dėkojame Čikagos Lietu-: 
vių chorui "Pirmyn", choro vad. - miiz. 
K. Steponavičiui, sbl. Onuks StephęriJ, 
sol. Ą. Braziui, aplankius Torontą-, su 
gražiąja "šikšnosparnių" operete. > •v

Mūsų linkėjimas "Pirmyn" chorui, 
laimingai žengti j didjii savo 50-ties 
mėtų jubiliejų! t-■

Dėkojame prisikėlimo parop. klebo
nui Tėvui Placidui, Šv. Jono Kr. pargp. 
klebonui kun.,P. Ažubaliui už nuoširdų 
prisidėjimą, talkininkavimą ruošiant/ šj 
koncertą. Hamiltone bilietus platinusiam 
p. K. Baronui. Nuoširdi mūsų padėka 
p. Jagėlai, kuris atliko grimavimo dar
bus, p. V. Počkouskuj, paruošiant', pro
gramas ir atsisakiusiems atlyginimo. 
Programų spouscfinifhe p.p. Senkevičiui 
ir Danoičiui. Rocfio valandėlės "Tėvynės 
Prisiminimai" Vedėjui p. J. Simanavi
čiui, taip nuoširdžiai skelbus šį koncertą;

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo bet 
kokiu darbu. Dėkojame mieliesiems kon
certo svečiams, kurie suprato šio didžio
jo parengimo reikšmę bei mūsų pastan
gas ir savo atsilankymu prisidėjo prie 
šio koncerto pasisekimo, bei įvertino 
"Pirmyn" choro ilgametę veiklą, di
džiuosius jų darbus! c ;

Juros Skaučių Rėmėjai* 
ir "Šatrijos" Tuntas

Liuterionių bažnyčios Wagner 
College choras iš Staten Island, 
N.Y., vasario 5 d. Toronte Hart 
House davė bažnytinį koncertą. 
Jis labai tobulai patiekė įvairių 
Europos kompozitorių kūrinius 
anglų kalba ir “Adoramus Te 
Christe” (Guiseppe Corsi) loty
nų kalba. 50 asmenų chorui va
dovavo muz. dr. Sigvart J.Steen. 
Publikos buvo pilna salė. Recen
zijos anglų spaudoje pasirodė 
labai palankios. ?

Dr. Kavolis užrekordavo kon
certą magnetinėj juostelėj stere
ofoniniu būdu. Jis sekančią die
ną, 9 vai. ryto, sukvietė choro 
dalyvius į Išganytojo bažnyčią 
pasiklausyti rekorduotos medžią 
gos. Ta proga dr. Steen aiškino 
choristams, kurie dalykai kurio-' 
se vietose ateityje turėtų būti 
išpildyti dar tobuliau. Jis dr. 
Kavoliųi davė leidimą rekorduo- 
tą medžiagą naudoti bažnytinių 
koncertų ir Amerikos Balso 
transliacijose. ' . K. ’

jant už lietuvišką solidarumą. < 
Mūsų pagrindinis įstatymas 

išeivijoj .yra Lietuvių Charta, 
kurioj taip kitų nuostatų nu
matyta, kad kiekvienas lietuvis 
mokėtų savo Bendruomenei tau
tinio solidarumo mokėM^^B2- 
nadoje tas mokestis yra $2 mė- 
tams ir jis nieko bendravau po^ 
litika lietutį, o padeda palaiky
ti lietuvišką kultūrą' bei-Rieti
mą,. Jeigu kas vengia šį mokestį 
mokėti ir . išranda . visbfciuą’ 
“prįSpipus” savo šykštumui lie
tuviškiems reikalams, pateisinti, 
turi Ruprasti. kadJam 'nejVįetą 
dėrjrvaūti bet kokiame viešame 
bendruomenės organe. Tautinis 
solidarumas yra besąlyginis?1,

Ne pirmą kartą tenka geru žo
džiu prisiminti šios apylinkės 
tautiečius, kurie netik patys gra
žiai įsikūrę,, bet ir lieti/viškų 
reikalų nepamiršta.

Esame anksčiau jau rašę apie 
geruosius Elenutę ir Mykolą 
Tuinylus. Kada vasario 12 d 
Hamiltono NF atstovai A. Šim- 
kevičius ir St .Bakšys antru kar
tu užsuko į jų jaukią pastogę, 
apie atvykimo reikalą nė užsi- 

*niinti neteko. Mielasis M. Tui- 
nyla tuojau įteikė NF $200 čekį 
— po šimtinę savo ir žmonos 
Vardu.
,'Ą-lš pasikalbėjimų su šeiminin
kais teko sužinoti įdomių gyve
ninė įvykstančių sutapimų. Vie
ną? iš atvykusių pastebėjo, kad 
p. Tuinylienė primenanti lietu- 
vįškęs pasakos Devynių brolių 
sesėrį Elenytę. Ir kaip teko nu
stebti, kada šeimininkė pareiš-

sesuo

Pranešimas autovezimiu
savininkams, kurie dar nėra 

issiėme 1958 metams leidimu
Jūsų 1957 m. važiavimo ir autovežimio leidimo 
galiojimo laikas pasibaigs kovo mėn. 12 d. vi
durnaktį.
Po šios datos bus nelegalu važiuoti su 1957 m. 
leidimais ar lentelėmis.

Paskutinis terminas - kovo 12
Išsiimkite dabar/nelaukdami paskutinės minutės 
susigrūdimo. Paklausykite šio įspėjimo ir išven
kite nemalonumų ir galimos bausmės. *

Atnaujinkite leidimus DABAR
SVARBUS PRIMINIMAS: Neužmirški
te kartu pasiimti “Liability” draudimo 
pažymėjimų. Tas jumę sutaupys *5 iš
siimant leidimų lenteles. Jeigu dar ne
turite šio pažymėjimo, apsirūpinkite 
juo pas savo draudimo agentę šiandien.

ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT

SIMCOE, Ont. .
mas. kad p. Elenutė ir gyvena 
kaip pasakoje!

Kalbantis su M. Tuinyla Lie
tuvių Namų išsilaikymo klausi
mais, jis iškėlė vieną tikrai įdo
mų konstatavimą, esą gali bank
rutuoti vienas ar keli asmenys, 
bet niekad nebankrutuos visuo
menė.

Padėkoję geriesiems Tuiny- 
lams už jų kaimynišką didelę pa
ramą, NF v-bos atstovai atsisvei
kino su pakilusia nuotaika tęsti 
Lietuvių Namų įsigijimo darbą 
iki gražios pabaigos. Sk.St.

London, Ont — Čia vandens 
floridavimo klausimas bus spren 
džiamas visų gyventojų balsavi- 
mias š.m. gruodžio mėn. rinkimų 
metu.

rods, šeštąja šeimoje, įdomiu su
tapimu buvo pakrikštyta tuo 
^gražiuoju lietuviškos pasakos 
yafdu. Bet dar didesnis sutapi-

- ■ 'm' ..i! nn n i——a—po-
DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinai 
Sky’s Paint & Wallpaper ’ 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto; Ont. 

TeL EM. 4-2715

Volkswagen
pakrovimo grindys lik
13 coliu, nuo šaligatvio

5<?z;

RAMO

be to, pristatymas pigiausiai kainuoja
Nesvarbu ką pristatote... TV aparatus, 
apelšihų dėžės, skalbimo mašinas, vinių 
dėžes ar kitokias prekes...pakrovimas 
į Volkswagen lengvesnis, greitesnis ir 
saugesnis, kadangi jūs pakraunate ir iš 
šonų ir taip: pat iš galo ir jūsų krovinys 
važiuojant nesikrato, kaip lopšys.

Volkswagen sutaupys jums daug pini
go kiekviename jjristatYine. Užpakalyje

įmontuotas oru aušinamas motoras (ne
reikia anti-freeze) kartu su naujo sun
kesnio tipo transmisija išlyginančia 
šiurkštumą. Ši ekonomiška mašina nu
važiuoja 30-35 mylias su galionu. Pa
remta centrinio sandėlio su milijonų 
dol. vertės atsarginių dalių, Volkswage- 
no patyrusi prekybininkų organizacija 
garantuoja skubų patarnavimą visame 
krašte.

M

Visam krašte žinomos kompanijos naudoja Volkswagenus
•; Belt Telephone.Company • Canadian Broodcosting Corporation

, . - Canadian National Telegraphs • Culligan Soft Water • Steep Rock Mines
Eaton'sof Canada' • O'Keefe's • Ontario Government, Dept. Lands & Forests 

Ontario Provincial --Police R.C.A. Victor 6 Simpsons - Sears • Singer Sewing Machine 
.St. John Ambulance • Thor Industries ... and many others

Leiskite V«tktw«geni| pef&vijiH: {rodyti,,ked įės teip pat galite sumažinti savo pristatymo išlaidas.
H-7079B

v.:-

VOLKSWAGEN CANADA
. , TORONTO IO ONTARIO

■DAUGIAU PAKROVIMO VIETOS — 170 kub. pėdų 
■žemesnės OPERAVIMO IŠLAIDOS—30-35 M.P.G. 
H LANKSTUS JUDĖJIME — lengva paparkyti 
3 ŽEMOS PAKROVIMO GRINDYS—13” nuo ŠaUgatv.
HpLAČIOS ŠONŲ IR GALO DURYS
3 DAUGIAUSIAI REKLAMOMS VIETOS—80 kv.pėd.

VIŠAMĖ KRAŠTE PRISTATYMAS IR PREKYBININKAI

KODU
Volkswagen 
sumažina } 
pristatymo; 
Išlaidas!
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Mann & Martel LTD.

1199 BLOOR ST. W. TEL LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo Įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose-

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

Westmoreland - Keliom
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su moderniška virtuve, alyva 
šildomas. Geros mokėjimo sąlygos.

Dundos - Brock
$3.500 įmokėti, 10 kambarių mūrinis 
namas, su 2 garažais, 3 virtuvėmis, 
vįondeniy alyva šildomas. Geras mor-

St. Clair • Runnymede 
$990 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
namas. Garažas, platus įvažiavimas, 
naujas gazu šildomas pečius. Turi 
būti parduotos dar šią savaitę. Gali
ma pasidaryti savininkų per 4 dienas!

Jone - Annette (Warren Pork) 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, 2 metų senumo. Privatus įva
žiavimas, moderni virtuvė. Geros išsi
mokei imo sąlygos. Tuojau galima už
imti. Savininkas išsikėlė į Hamiltoną.

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

Dundos - Sherbourne 
$5.000 įmokėti, 15 kambarių mūri
nis namas (Rooming house), su 2 ga
ražais, vandeniu šildomas, 3 vonios, 
gražūs kambariai. Arti susisiekimo. 
Tuojau galimo užimti. Nuomos gali
ma gauti apie $400 į mėnesį. Pilna 
kaina $22.000. Tikrai geras pirkinys.

Oakwood - St. Cloir 
$5.5SO 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, 1 1 kambarių 
mūrinis atskiras namas su 2 garažais,
2 voniom, 2 virtuvėm. Vandeniu aly
va šildomas. Tuojau galima užimti.

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

Casa Loma 
$10.000 įmokėti, 15 kambarių atski
ros 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.

Jane - Annette - Ardogh 
$3.500 įmokėti, pilna kaina $12.500 
5 kambarių mūrinis namas. Garažas, 
moderni virtuvė. Savininkas JŠYOŽiųp- 
jo į Kaliforniją. 2 metai atgal mo
kėjo $14.000.

Bloor - Gladstone 
$3.900 įmokėti, 12 kambarių mūrinis 
namas, 2 virtuvės, 3 mašinų garažas, 
2 vonios. Pilna kaina $18.900. Geri 
morgičidi.

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

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

Bloor - Clendenan 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
narnos, atskiros, šoninis įvažiavimas, 
2 virtuvės, alyva šildomos. Pilna kai
no $16.900.

College - Havelock 
Trijų butų — 14 kambarių 

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

Keli

3

nėšiui. Pilna kaina $22.900. 
žingsniai iki bažnyčios.

St. Clair - Ookwood 
Pajamos $5.000 metams 

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

B. SAKALAS
■ SAKALAUSKAS

Darbo teleL LE. 4-8Ą81
- "' ..J . ' '

Namų tel. LE. 6-1410

T. STANULIS
1264 St. Clair Ave. W.

Darbo td. LE. 1-5781

Namu tel. RO. 2-5543 
skambinti po 10 vol.'-vok.

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

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

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE. >

Kanados Lietuvių Sporto 
Apygardos žinios

KAS komiteto nutarimu ge
riausiu KA sportininku 1958 m. 
vienbalsiai išrinktas • Povilas 
Vaitonis. KAS dovana už geriau
sią pasekmę jaunių klasėje pa
skirta PPSK “Aušra” nariui Ro
mui Burduliui už nuplaukimą 
100 jardų laisvu stiliumi per 
1:04,7 minutės.

KAS stalo teniso pirmenybės 
įvyks kovo 8 d. šv. Jono parapi
jos salėje. Smulkesnės informa
cijos bus išsiuntinėtos klubams.

FASK-to nutarimu Kanados 
vyrų ir jaunių krepšinio meiste
riui išaiškinti turi būti peržais
tos rungtynės tarp PPSK “Auš
ra” ir LSK “Vytis” (vyrai) ir 
PPSK “Aušra” ir LS K“Tauras” 
(jauniai). Rungtynių vieta ir lai
kas: kovo 16 d. 2 vai. p.p. Prisi
kėlimo parapijos salė. Tą pačią 
dieną įvyks ir jaunučių krepši- 
nio-Uirnysas. Klubai- turį jaunu
čius prašomi registruoti Apy
gardoj'Iki kovo 8 d.

Pabaltiečių Sporto Federaci
jos žaidynėse vyrų ir jaunių 
krepšiny atstovaus PPSK “Auš
ra”; tinkliny — LSK “Vytis” 
(moterų). Moterų krepšinio ko
mandą sudaro: A. Dargytė, A. 
Rekštytė, B. Siriūnaitė, O. Žė
kaitė, O. Kriaučiūnaitė, G. Uo
gintaitė. R. Petrušaitytė, D. 
Prunskytė, A Urbonaitė, R. Žy
mantaitė ir S. Kasperavičiūtė. 
Vyrų ir jaunių komandų vadovu 
paskirtas D. Laurinavičius; mo
terų — A. Supronas.

KAS Ontario krepšinio lygos 
pirmasis ratas eina prie galo. 
Apie jo eigą bus painformuota 
užsibaigus pirmajam ratui.

KAS.
Pabaltiečių Sporto Federacijos 

pranešimas
Š.m. kovo 15 d. Central YMCA 

patalpose įvyks metinė federaci
jos šventė.

5.30 val.v. jaunių krepš. finalai, 
6.40 val.v. moterų tinki, finalai,
7.30 val.v. iškilmingas šventės 

atidarymas — paradas,
8.00 vai v. vyrų tinklinio finalai, 
9.00 val.v. moterų krep. finalai, 

10.00 val.v. vyrų krepš. finalai.
AUŠROS ŽINIOS

Antrose B - B pusfinalinėse 
rungtynėse Ąušra nugalėjo lat
vius rezultatu 84:49 (47:18) ir 
Tridents - Mustangus 86:63. Auš 
ra - Latviai rungtynės sykiu už
skaitytos ir už pabaltiečių prieš- 
finalincs rungtynes. Žaidė: A. 
Vaičiulis 20r A. Buntinas 17, J. 
Laurinavičius 18, R. Prėikšaitis 
11, P. Rušėnas 1, R. Strimaitis 
2, B. Misčenko 4, K. Grigaitis 7, 
D. Turak 7.

Šį sekmadienį 1 vai. p.p. Prisi
kėlimo salėje B-C finalai: Auš
ra - Tridents.

Ontario Liet. Krepš. lygos 
rungtynėse Aušros mergaitės

nugalėjo .Vyčio Vaidilutes re
zultatu 41:16. Aušros komandoj 
žaidė: B. Siriūnaitė 6, A. Rekš- 
tytė, E. J u šakai t ė 10, A. Sapijo- 
nytė, A. Grigaitė 1, E. Yaraitė, 
R. Žymantaitė 19, G. Uogintaitė 
5, R. Gataveckaitė ir J. Gata- 
veckaitė.

Draugiškose rungtynėse Auš
ros jauniai pralaimėjo latvių jau 
niams rezultatu 57:74 ir nugalėjo 
estus — 76:49.

Šį ketvirtadienį numatomos 
draugiškos rungtynės jaunu
čiams, mergaitėms ir jauniams.

pašokęs. Toji pažanga bus ne
sunku pastebėti sekant Kanados 
lietuvių krepšinio pirmenybes.

Šiuo momentu sekciją turi virš 
20 narių, kurios dviem atskirom 
grupėm du kartus savaitėje tre
niruojasi, dalyvauja CYO ir Ka
nados liet, krepšinio pirmenybė
se bei karts nuo karto sužaidžia 
draugiškas rungtynes. CYO pir
menybėse dalyvauta dvejose kla 
sese — senior (virš 18 m.) ir ju
venile (14-16 m.). Senior klasėje 
vytietės laimėjo trečią vietą, lai- 
mėdamos, iš 10 rungtynių 6. Baig 
miniuose peržaidimuose pralai
mėjo St. Brigids B*G 52:43 ir 
46:42. Vytiečių pažangą krepši- 
nyje aiškiai parodo šios pirme
nybės: sezono pradžioj draugiš
kose rungtynėse pralaimėta ly
gos meisterėms St. Cecilias 62:7, 
gi pirmenybių eigoj tik 60:41 ir 
53:38. Lietuvių pirmenybėse su
žaistos dar tik vienos rungtynės, 
kuriose vytietės Laumės nuga
lėjo savo jaunąsias krepšininkes 
Vaidilutes 75:14.

Pažangėja ir atskiros žaidėjos. 
Gal didžiausią pažangą yra pa
dariusi Onutė Žėkaitė, savo verž 
lumu pelniusi komandai dau
giausiai taškų. Visuomet lėtą 
pradžią turinti O. Kriaučiūnaitė 
vėl iškilo į pirmaeiles žaidėjas, 
ką parodo paskutiniųjų CYO 
rungtynių taškai. Po truputį da
ro pažangą ir pernai nežaidusios 
Elė Žėkaitė ir I. Rutkauskaitė. 
Pastovūs ir nepakeičiami ko
mandos ramsčiai yra S. Kaspe- 
ravičiūtė, A. Urbonaitė ir A. Dar 
gyte. Komandai kartais talkinin
kauja A. Černiauskaitė, M.Bilkš- 
tytė ir O. Vėlyvytė. Daugiausia 
taškų šiame sezone yra pelniu
sios: O. Žėkaitė 182, Kriaučiū
naitė 171, Urbonaitė 115, Dargy
tė 71, Kasperavičiūtė 33, E. Žė
kaitė 32.

Nei kiek netenka abejoti atei
timi, kadangi turima puikaus 
prieauglio. Turima visai savai
minga, atskira mergaičių ko
manda, sudaryta iš 12-16 m. am
žinus pirmamečių žaidėjų. Jos 
taip pat dalyvavo CYO pirme
nybėse ir žaidžia lietuvių lygo
je. CYO pirmenybėse savo gru
pėje laimėjo 3 vietą. Baigmi
niuose peržaidimuose pralaimė
jo klasės nugalėtojoms OLOS 
31:19 ir 21:12. ŠĮ pirmamečių pa
sirodymą reikia įvertinti tei
giamai. Iškiliausia komandos žai
dėją —- Edita Kromaitė,' dažnai 
sumetanti visos komandos taš
kus. Daug tikimasi iš D. Pacevi- 
čiūtės. Be abejo, to laukiama ir

J. Mawrodin
REAL ESTATE

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121

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

Brock - Dundas
$1.650 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, 2 virtuvės, naujas šildymas, 
garažas, ilgos išsimokėjimo Sąlygos.

Jone - Annette
$2.500 įmokėti, 6 kamb. 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 kamb. mūrinis na
mas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
garažas, 10 metų skola.

Bloor - Dufferin
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
rnos, mod. virtuvė, alyva šildomos, 
garožos, narnos be skolų.

Rusholme Rd. • College
$5.5000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
nomas, 3 virt., alyva šikL, garožos.

Quebec - Bloor
$6.000 įmokėti, 11 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 3 mod. virtuvės, 
olyvo vandeniu Šildomos.

▼▼ inuei muv • • dicof

$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, oly
vo šildomos, garažas, didelis kiemas.

Ookwood - St. Cloir 
$6.000 įmokėti, 7 kamb. otsk. mūr. 
namas, mod. virtuvė, vand alyva Šil
domos, 15 metų senumo, garažas, 
namas be skolų.

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

mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, nau
jos šildymas, garažas, gražus namas, 
geros 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
duotos.

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, olyve šildo
mas, 10 metų skola .

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

Sunnyside - Roncesvolles 
$8.000 mįokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 3 vonios, 
vand. alyva šildomas, privatus įvažia
vimas, didžiulis sklypas, namas be 
skolų.

TEL DARBO LE. 2*4404 ■ NAMŲ LE. 5-1584

VYČIO ŽINIOS
Praėjusį sekmadienį dvi Vyčio 

komandos Hamiltone žaidė On
tario lietuvių krepšinio pirme
nybių rungtynes prieš Kovo 
krepšininkus. Moterų grupėje 
Vyčio Laumės nugalėjo kovietes 
32:15. Žaidė: Rutkauskaitė, E. 
Žėkaitė 4. Urbonaitė 3, O. Žė
kaitė 10, Kriaučiūnaitė 5, Dar
gytė 4. Antrose rungtynėse V. 
Jauniai pralaimėjo Kovui 45:27. 
Žaidė: Stirbys 1, Vilkas6, L. 
Spurgaitis, Treigys 2, Gvildys 
18, Gaižutis. Antroji Vyčio mo
terų komanda Vaidilutės praėju
sį ketvirtadienį pralaimėjo tų 
pačių pirmenybių rungtynes 
aušrietėms 41:16. Šiose rungty
nėse žaidė: Ed. Kromaitė 13, Lo- 
rencaitė 1, Brynaitė, Kinčiūtė, 
Ėl. Kromaitė 2, Pacevičiūtė, Ki
lotaitytė.

Pabaltiečių tinklinio priežais- 
mių varžybose vytietės, kurios 
atstovauja lietuves, pralaimėjo 
estėms 2:0 (15:5; 15:10). Žaidė: 
O. Žėkaitė, Kasperavičiūtė, Kup- 
revičienė, Kriaučiūnaitė, Rut
kauskaitė, Vėlyvytė. Šį antradie
nį ar ketvirtadienį vytietės žai
džia prieš latves. A. S.

Naujas LSK Vytis rėmėjas
Toronto lietuvių sporto -klubas 

Vytis kiekvienais metais auga ir 
plečia savo veiklą ne tik sporti
nėje, bet ir kitose srityse. Kartu 
su augančia veikla didėja ir Vy
čio simpatikų bei rėmėjų skai
čius.

' Vienas iš naujausiųjų, kartu ir 
didžiausių, klubo rėmėjų yra 
Eduardas Bumeistris, Metropo
litan Furniture Co. savininkas. 
Šį mėnesį jis paaukojo Vyčiui 
$100 ir tokia pat suma žada klu
bą remti ir ateinančiais mėne
siais. Už tuos pinigus klubas nuo 
mos sales pratyboms ir įsigys 
sportines aprangas su rėmėjo 
užrašu. "s —*--«*—*- —

"Vytįečiąi ET Bunieistriui .kitų, kurių fizinis sudėjimas 
labai dėkingi už paramą, įgali
nančią vytiečius ir toliau lietu
viškoje aplinkoje sportuoti. A.S.

Vytiečių krepšinis
Vytietės, pradėjusios žaisti 

krepšinį prieš tris metus, jau 
praėjusiam sezone pasiekė reikš-; 
mingų laimėjimų. Dabartinis se
zonas nėra toks sėkmingas, ta-

International Correspondence Schools
Canadian Limited

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

MOKYKIS KOL NEVĖLU!
VERSLAI BEI AMATAI: radijas ir televizija, statyba, planavi
mas, mechanika, elektrotechnika, sąskaityba, knygvedyba, 

prekyba, high school programa ir kt.

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

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

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

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

kol kas dar neleidžia stipriau 
reikštis aikštėje. Geriausiai krep 
šius mėtė: Ed. Kromaitė 123, EI. 
Kromaitė 36, Kilotaitytė 12, Lo- 
rencaitė 4, Brynaitė 2. Koman
doj dar žaidžia: Kinčiūtė ir V. 
Kromaitė.

Vytietės rimtai ruošiasi atei
nančioms žaidynėms ir tikisi To
ronto Lietuvių Namų taurę pasi
imti visiškon globon. Žaidynėse 
numatoma dalyvauti dviem ko
mandom, kaip kad dalyvaujama 
lietuviškose pirmenybėse. Šalia 
pirmenybių yra numatytos ii 
draugiškos rungtynės su St. Ce
cilias, latvėmis ir kit. koman
domis. Gaila, kad nepavyko už
megzti bendravimo ryšius su 
kitais lietuviškais klubais. Te
ko šį tą nugirsti ir apie kitą se
zoną. Žadama turėti net 3 ko
mandas! Vyresniąją grupę pali
kus tokią pat, bus mėginama or
ganizuoti mergaičių iki 18 m. 
grupę, kurios pagrindą sudary
tų: Černiauskaitė, E. Kromerytė, 
Rutkauskaitė ir Pacevičiūtė. Li
kusios jaunutės, gavusios naujų 
pastiprinimų, sudarytų jauniau
siąją grupę.

Sekcija tvarkosi labai pavyz
dingai ir yra visam klubui pa
vyzdys. Sekcijai vadovauja A. 
Supronas, kuris ir treniruoja 
jaunutes. Moterų grupės trene
riu yra M. Duliūnas. A. S.

* Kanados atstovai pasauli
nėms ledo rutulio pirmenybėms 
šio mėn. pabaigoje Švedijoj, jau 
yra nuvykę ir treniruojasi, žai
džia su Kanados įgulomis Vokie
tijoje ir paskutinių metu su šve
dų rinktine, pernykščiu laimė
toju. Juos negailestingai suplie
kė, net 13:0. Turbūt atsilyginda
mi už pernykštį nelabai vyku
sį pasirodymą. Švedų kritikai 
bei sporto korespondentai stebė
damiesi pripažįsta didelį kana
diečių pranašumą.

K. Lukošius.

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL LE. 2-9547 
čia aat galima užsisakyti laivams motoras bei (vairius medžioklinius Žautuvus.

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

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

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

Maskva. — Didžiosios svoietų 
enciklopedijos naujos laidos pa
sirodė 40 tomas. Jame telpa Sta
lino biografija. Prieš tai buvu
sioje laidoje jai buvo paskirai 
87 pusi., o šioje tik 5.

VEDYBOS
Jei norite vesti, tašykrte /vokiečių et 
lenkų k./, telefonuokite er atvykite 
asmeniškai J

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

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

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 įmokėjimuL

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Joseph A. Pt/1 EiRS Ltd.
> _ ____ Nąxys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

Bloor • Jou a s- f a r 
$7.000 įmokėti, 5 butų,— 20;ties 
kambarių puikus atskiros namas, 
vandeniu šildomas. Reta proga.

Beatrice • College 4 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis narnos. 3 virtuvės, alyvos šildy
mas. į

Rusholme • College 
$7.000 įmokėti, 10-ties kambarių ir 
3-jų virtuvių gražus atskiras namas. 
Vandeniu šildomas ir garažas.

TELEFONAS LE. 2-3321
‘ ‘ St. Clair - Criestie

$1.500 įmokėti, 6 kambariai, 2 vir
tuvės, garažas, alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, atskiras 8 kambarių 

" namas, 2 modernios virtuvės. Van
dens ir alyvos šildymas. Garažas. Tik
rai gražus, geroje vietoje narnos.

Bloor Annex
$4.000 įmokėti, 9 kambariai, dvi vo
nios. Visi kambariai mebliuoti. $300 
pajamų į mėnesį.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tet 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

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

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2*4931.

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

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kąip tik čia^ mes turijne 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. I I
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

ir EM. 6-0091 V. MORKIS

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

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 

Tvarkome visus morgičių reikalus.

ED. KONDRATAS
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas.
Žiemos sezonui paltai ir kostiu
mai geriausios angliškos medžia
gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
džių. Žemos kainos, naujausios 

mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas St W., Toronte 

(prie Lietuvių Namų) * 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas 
taisau Radio - Televizijos aparatus 

ir visų rūšių elektrinius indus, prosus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. S1MINKEVIČIUS 386 Durie St

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 DARBAL 

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, oilbumerius ir gaz- 

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

, Pranešu savo naująjį adresą:

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



v. VA SIS
872 Bloor St Telefonas LE. 1-4605 i

nos, vandeniu alyva apšildomas, gara
žas. Labai geras pirkinys, reikalingas 
didesnis imokėiunas._

keletą naujų 
kaip Tripleksų

Sixpleksu, Eightpleksų ir 
kainos ir įmoksimai.

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

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

olyva Šildomas, privatus įvažiavimas, 
$5.000 įmokėti

Sh Cteir - Bathurst, «
tų, po 4 kambarius nomas, 2*moferf( ‘ 
n^>s virtuvas, vandeniu alyva šildo
mas, prašoma .kaipo 5.1.9.8CKk.

Į {i LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA ...
966 Dyndas St. W; - - Tel. LE. 1-5688

Vatomef dažome,- iaudžiame ir taisome.
\ š PAIMA^IRFRYSTATOME Į NĄMUS. , ... » 

Jūsų'patogumui pferar^dujam#nuo® vai. iytetiki 7 va(. Vkkarb.
■ Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sąy.'Vl BLOČKIŠ
,___________________________ ______________________________________________________________________________________________

(Ąfkęlta iš 2 psįT™'. ° 
čia savo švogerį Juozą Tabelį. 
P#A-. Vblderharui vbs'tik su
grįžus iš užsienio, jis’btivo 'stai
giai ir netikėtai areštuotas -1 ir, 
neleidus jam net su artimaisiais 
pasimatyti, ištremtas 'iš Kauno 
ir i saugomas saugumo, policijos 
priežiūroje, „ ... y 6, <.

Ą.- Smetona, taip negarbingai 
ir > neteisingai pasielgęs su min. 
pirmininku, tuojau visas savo jė
gas metė prieš GV organizaciją. 
Jiš gerai žinojo, kad GV štabą 
jam nepasiseks paVeŠctK ir- kad 
čia jam gali kiltį. rįiptų nema
lonumų. Todėl nieko, nelaukda
mas,. „kaip.. vyriausias. ginkluotų 

leidžiamas^ o hąiiją ^erfrytįįpa- • 
sl^yrė vidaus reikalų viceminis- 
tėriui Brunrib ^tęnęėliuL ,B- 
Štėncelis sudaręs-fnąųjąį ..štabą, 
pradėjo vykdvti šefo patvarky
mus: atimdinėti ginklus, daryti 
kratasT'areštuS’ir t.t. ~

Du štabai —; “Geležinių”;- ir 
j“Blėkmli^’ '‘Vilkų” ''
Senasis ir tikrasis CzV štabas 

visai ^nepaklausė ‘A. -Smetonos 
įsąkymo likviduotis ir savo, pa
reigas perduoti nau j am. / virši- 
ninkuf B. Štenceliui, bet iš pu
siau slapto veikimo perėjo į vi
siškai slaptą veiklą ir Savo' bet. 
kokius ryšius su šefu AŠ Smeto
na visiškai nutraukė. ,GV 'stabas,' 
ištnaujo persitvarkęs ir susirišęs 
su padaliniais, tęsė veiklą, vado
vaudamasis šūkiu? Tautos Gar^. 
bė —‘Valstybės 'Gerovė! %%

Tuo taijiū 1 Brunno Štencėlio 
štabas,'.iurisj paffų'Jr. viesb.-.
siųs opinijos buvo vadinamas 
“BĮękinių Vilkti” Štabu, kiek'pa-

■autėjęs, bet neradęs nei prir 
tafc&no, nei kontakto GV organi
zacijoje, susilikvidavo.

siųs opinijos buvo vadinama^ 

dithėjęs ir visokiom avantlūr’om 
p *'*

KAI
• ^planuojate

^ IŠSIIMTI GYVYBĖS*
7 .'t>BAŲplMĄ .

Paminėjome Vasariu Šešiolik
ta ią tikrai Įspūdingai ir 'iškil- 

.mingai..,. . %. . ..
-šeštadienį vasario 1 5d. Wind- 

soro: GBE radio stoties program 
moję užtrukusioje pusę valant, 
dos greta Tietuvišklj dainų iį. 
muzikos angliškai kalbanti vi*' 
suomenė buvo supažindinta su 
Lietuvos garbinga praeitimi, jos 
laimėjimais nepriklausomybės 
laikotarpyje jr dabarties vargais 
kenčiant rūsiškąją ■ okupaciją. 
Tai gražus indėlis už Lietuvos 
laisvę, pasiektas apyl. valdyboš 
pastangomis kartu su radio sto
ties “Traditional Echoes” prog
ramos vedėju dideliu lietuvių 
bičiuliu Mr. John Jeannette.

Sekmadienį, vasario 16 d. 12 
vai* St. Fracis bažnyčioje atlai
kytos iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą, o po jų 1 vai. čia pat 
esančioje kroatų-salėje įvyko iš
kilmingas minėjimo -, aktas ir, 
-meninė •programa.— 3 ^-'- -*■ -

KtinėiĮmą padėjo apyl." v-’boš 
pinų. P. jąAuŠkaf? Ttūmpai api
būdinęs 'švėnteš reikšmę^ kartu 
priminė, kad šiemet sukanka 35 
metai nuo Klaipėdos krašto pri
sijungimo prie Lietuvos, 500 
metu nuo šv. Kazimiero gimimo 
ir 100 metų nuo Lietuvos himno 
autoriaus dr. Vinco Kudirkos 
gimimo. -. . •«.

Svekiho Latvių Saj. Windsore 
vardu pirm. A. Grižons, ukrai
niečių Taut. Feder, vardu M. 
Yavorski ir Detroito Organiza
cijų Centro vardu inž. J. Gaižu
tis. Perskaityta miesto burmist
ro Michael j. Patrick proklama
cija, kuria vasario 16 d. Windso
re skelbiama Lietuvos Nepri-

Member of the Life Underwriters 
Association.

į LEO SIGH SERVICE . . .
Iškabų priežiūra, tmsymasi^Dažymas. Neoij -iškabų ^valymas. 
Keičiančių šviesų rakaboss. Gaminame įvairiausiai iškabas.

31A HERMAN A VE. ; Telefonas LE.4*21Q4

. Vyrų Ir moterų rūbų siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Visiems seionoms pasirinkimos naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams -ir oolroms. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo- 
dėliOK-žemiOustes kainos.- • •-

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

didesnių,

7 Ko verta AP?
i Garsioji artistė Eleonora Du- į
ke. Vienas iš teatro kritikų savo 
fecehęiją7 apie jos koncertą iš- 
špaųsdino dviejuose laikraščiuo
se ir Uavė paskęlbti AP agentū- 

' fai. Kitą dieną E. Duse paskam- 
• bino kritikui, ir sako:
j f —Už’ išspausdintą dviejuose 
! laikraščiuose kritiką gausit po 
bučkį į kiekvieną žandą ir dar 
viena į lūpas už AP...

— Bet maloni • Ponia, 
liepė kritikas, — drįsčiau paste
bėti, kad AP aptarnauja per 400 
laikraščių!...

Atsėdėsi ir už mane
, *; Garsusis Prūsų feldmaršalas 
Wrangel kartą pastebėjo, kad 
jam prisistačiusio jauno kari
ninko munduras buvo netvar-

- numykė genero-

i Garsioji artistė Eleonora Du- — Kas yra ta dama, kuri taip 
se gatsroliayo kartą Sanfrancis- baisiai blogai dainuoja, tiesiog' 

‘1 staugia? s v
— Tai mano žmona.
— O, aš netaip išsireiškiau, jos 

balses-nėra jau taip nemalonus. 
Tik dainą kvailą pasirinko. Koks 
idiotas tokią dainą sukūrė?

— Tai aš pats...
Negaila

Psichiatrinėje ligoninėje gy
dytojas naujai gailestingai ses- 
lei:

— Bėk, ten ligonis valgo laik
raštį!

— Nieko, tai. senas laikraštis, 
dar ano mėnesio, — paaiškina 
grįžusi jaunoji seselė.

atsi-

kingai užsegtas.
U—Hm..
ląs. —© munduras tai tikrai 
dviejų "savaičių daboklės ver
tas.’?, • ■■■
’.Karininkas pastebėjo, tad ly- 

taip pat netvarkingai užseg
tas’ ir generolo munduras. Jis iš
drįso tai-^pasakyti.
Į i^-TaipT ? Teisingai... Tai 
tu, sūnau? atsėdėsi dar dvi sa
kaites ir už mane, — atsiliepė 
generolas.'

“Miežinio Vilko”!., tį
Skilimas Tautininkų 
Sąjungoje .
Po tokio nedraugiško A Sme

tonos žygio prieš geriausį bį- 
čiulį, Tautininkų Sąjunga ir vie
šoji tautos opinija skilo į dyį 
dalis: su A Smetona nuėjo “Sie
kiniai Vilkai”? jo auginama ari
stokratija ir nususi, 'lenkuojanti" 
dvarininkija. Su prof. A, Volde
maru nuėjo jam ištikimas “Ge- 
’ežinis Vilkas”, ir patriotinis Lie
tuvos jaunimas.' ’ '

Kad .tar-'yra t^fra tiesa, labai 
vaizdžiai liudija ir Ą, Smetonos 
pasirinktų jo'. jštiHim|aūsių ben
dradarbių nįinisterių paskuti
nis posėdis^ *kurjtautos nelaimes 
valandoje nepakėlė- kardo nei 
■‘blėj<inis '’yilifc^s!| nęiįidąiiys ari
stokratas, hef'tas htreusęs pa
kuojantis dvarininkas. JiemsRie- 
uvių’ tdUtos reikalai mažiausiai 

tefūoėio. Visi pataikūnai, kurie 
iš “tautos vado” jau daugiauJ 
nieko nesitikėjo gauti, jį aplei
do ir jis paliko vienui vienas.

Tuo tarpu visą smetoninio val
dymo laikotarpį paties A. Sme
tonos ir jo agentų nuolat perse
kiotas, šmeižiamas,, tremiamas ir 
kalinamas prof. A. Voldemaras, 
tautai kritiškiausiu momentu ir dr. A. Kaveckas; $6—E. I. Da- 
grįžo prie savo mylimos tautos, niliūnai; $4 — kun. J. Danielius 
kad su ja kartu ir liūdesio die-[ ir $3 — J. Stulgys. Viso $33.
nomis galėtų būti. Tai yra tra-| Visiems aukojusiems nuošir- 
giška, bet tai’ yra faktas, tikra dus lietuviškas ačiū.
tiesa, v , (Bus daugiau)! Saleziečių įgaliotinis.

WINDSOR, Ont.

; ’ Nedaug trūksta
J Mauraitis, nenorėdamas atsi

likti nuo “kultūros” nutarė pa- 
lėisti savo “sputniką”. Pasiren
gimo darbai jau gerokai pastū
mėti j priekį. Šunį jau įsigijo, 
betrūksta tik satelito...

Būtų per dažna
.< Į redakciją skambina kores
pondentas:
i —Redaktoriau, vakar mirė 
vienas iš labiausiai pasižymėju
sių mūsų veikėjų. Šią žinią įdė
kite i' laikraštį. /'
.; — Negaliu^ — atsako redakto
rius. Mes tik praeitą savaitę 
apie jį jau rašėme.
4 . .

■- , Pesimistas
Pesimistas yra žmogus, kuris 

$ėrga jūrų liga .visą savo gyveni
mo kelią.

LONDON, Ont.
Lietuvių Saleziečių gimnazijai 

paremti 1957 m. antrąjį pusmetį 
aukojo: po $10 — 'A'd. Kalnėnas 

klausomybės Diena.
, Svečias iš Čikagos ALT vice- 
pirm. adv. A. Lapinskas savo 
gražioje kalboje iškėlė Lietuvos 
krašto groži, lietuvių tautos nuo
širdumą. gabumus ir visas gerą
sias savybes, lietuvių kalbos tur
tingumą, kvietė visus vieningai 
dirbti dėl jos gerovės.

Žuvusieji už Lietuvos laisvę 
pagerbti atsistojimu, Windsor© 
LB chorui giedant maldą “Nu- ‘ 
liūdo kapais ...” Po to Juozo So- 
daičio vadovaujamas mišrus ir 
atskirai moterų ir vyrų chorai 
dainavo lietuvių liaudies ir ka
ro dainas. Pianistė E. Kemęžy- 
tė išpildė Fr. Shopeno kūrinių, 
o jaunosios deklamatorės N. 
Giedriūnaitė, R. Januškaitė ir M. 
Pakauskaitė gražiai deklamavo 
Maironio, Janonio ir B. Braz
džionio eilėraščius. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Jubliejinį minėjimą reikia 
laikyti tikrai pavykusiu, nes dėl 
gausumo atsilankiusių salėje 
=trūkb sėdimų vietų, o Tautos 
Fondui suaukota daugiau negu 
'bet kada anksčiau. Minėjimą 
‘prieš ir po gražiai aprašė “The 
Windsor .Daily Star”, įdėdamas 
ir nuotrauką, o prie City Hali 
pirmą kartą vasario 16 d. plevė
savo Lietuvos trispalvė.

Dalyvis.

P S A L NA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontorio Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO JSTAIGĄ 

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

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

Richmond Hill

DĖMESIO! ’ DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
, , . Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Šakutės dar neviešpatauja
16 amž. Habsburgų diploma

tas Herberšteinas savo atsimi- j 
nimuose tarp kitko aprašo, kaip.i 
Maskvos kunigaikštis, pagerb
damas jį kaip imperatoriaus at
stovą, pats savo rankomis atplė
šė kažkokio didelio paukščio 
kepsnio kulšį aptekusią taukais, 
įteikė jam į rankas ir nulaižęs 
savo taukuotus pirštus toliau 
stiprinosi. Šakučių Maskvoje ta
da dar nežinota. Bet ir dabar 
jos dar ne visame pasauly nau
dojamos.

Vienas olandas profesorius 
•nusprendė specialiai patyrinėti; 
pasaulio tautų valgymo papro-j 
čius. Jis rado, kad dar ir šian-1 
dien 37% viso pasaulio žmonių 
tebevalgo s.u pirštais, 26% nau
doja pagaliukus, 21% dar kito
kius įrankius ir.-16/j naudoja 
šakutes, peilius ir šaukštus.

Paieškojimai
Aleksandras ir Jonas Grovas, 

sūnūs Jono ir Magdelenos Gro-1. 
vų. iš Kauno - Aleksoto, prašomi 
atsiliepti puseserei Emmy Dirsė, 
R.R. 2 Delhi, Ont.

Smaidžiūnas Petras ir Žyman
tas Povilas, gyvenęs Auglijoje/ 
prašomi atsiliepti: VI. Girčys, 
118 Havelock St., Toronto, Ont., 
Canada. i

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ!

Štai k,eli pavyzdžiai: 
. 20 svarų cukraus $11.30

20 svarų taukų $18.95
20 svarų ryžiu $12.55
Šviežus apelsinai, citrinos

ir kiti skanumynai.
I Taip pat siunčiame: siu- ’ 

varnas mašinas, akordeo- 
; nūs, VAISTUS, įvairius 

instrumentus, ir kt. reik
menis.

I Siuntiniai pristatomi per 
3-4-5 savaites.

į TIK PER MUS SIUNTI- 
: NIAI BUS PRISTATYTI 

PIGIAUSIAI IR GREI
ČIAUSIAI. :

MAZAR 
TRADING CO.

863 QUEEN ST. W.
Tel. EM. 3»5520 

Toronto.
: Užeikite ar užsakykite
• paštu.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai' — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 

22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W., Toronto 
i Tėl. ĖM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St Ca
tharines, Edmonton, Buffa- 
lo ir kt \

GYDYTOJA b CHIRURGt 
Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 

41 HEWITT AVE°lb/ar4» Roėc«»val- 

I. . Dunda. $•./. TaL IX 5-1941. 
Kabinate tefefoaa. IX 5-1551 

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiad. 2-4 vol. p.p., ant- 
rod., ketvirtod., penktad. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 voL

....v. 11—» ■ ■!■■■■■ 11

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Dr. M. Kosowski
Moterų ligos, -----

gimdyvių pagalba, 
nevaisingumo gydymas.

611 Bloor St. W.
Palmerston gt. kampas.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kompas Boy .& Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
- - - - ■ Į

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W
Room 107

Telefonas EM. 6-41552
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą 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
133, DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordam otic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LĖ. 5-9130

Garantuoti siuntt- 
niai į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai j musų san
dėlį or prow/kite mūsų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO .

- - Tdefonar EM. B-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

-T*

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja i - 

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval 

» z les), Toronto.
■ Telefonas LE. 1-4250 /

Priėmimo, valandose nuo 9-12 
it 3 - 8 Vai.'vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. A. PacevIČius
Gydytojas ir chirurgas

' 280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778 

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

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

Dr. N. Novošickis
.. DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Zakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
x(į rytus nuo Duffer in St.)

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. 4-8431 ir LE. 4-8432

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

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

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

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

TELEVIZIJOS 
IR 

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

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

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

' -prie -GlodrtorM

j Elektros 
mechanikas

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

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

vok., kitomis dienomis betkoda.
V. NORUS

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

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

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVĖ.,

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų specialistas. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVI. 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 ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 6-8.

Šeštadieniais 1 1 -2 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas LE. 4-6851

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek.- 
-pj-k ricina akių nervus, kurie daŽ 

na i sukelia gnfvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.Q.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

j r

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESASIS NOTARAS

' (Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei- 
• siniai patarnavimai, 

morgičiai

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

. . ; ----------------.. . ..................... '.................a.------------- ......................  ..

<v. .TAISAU

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 Lt 

VEIKIA 24 VALANDAS.

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

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

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

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

Susitikite Lenkijoj 
| su savo giminėmis
■r tėn otwjrk.Wn-

b - 9el»'ma
meriėsf. Nescxbmniu Taiku watolaf* 

z' ■

Užsisakykite - vietos pigiausio! ir 
-J tat"

FOUR SEASONS
TRAVEL • .

M'MK WRpy wk i-wis
*1 ..................



TCRCNTC. Cnt.
' Sv. Jono Kr. parapijos žinios

mergaičių sodalicįįos susirinki
mas, kuriame vertingą referatą 
skaitė sesuo Palmira; Toronto 
abiejų skautų tuntų Vasario 16 
paminėjimas: bažnyčioje ir par: 
salėje; šaulių metinis susirinki
mas ir po to sekusi nuotaikinga 
arbatėlė muzikos studijoje.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldos par moterų intencija, 
pamokslai — kun. dr. J. Gutaus
ko; gavėnios metu sekmadieniais 
7 vai. vak. Graudžių Verksmų 
pamaldos, o penktadieniais — 
Kryžiaus Keliai. U vai. pamaldų 
metu solo gieda sol. V.Žemelytė.

— Šį sekmadienį po pamaldų 
Edalomas biuletenis su praėju
sių metų pinigine parapijos apy- 
skaita. Visuotinis par. komiteto 
posėdis įvyks trečiadienį, kovo 5 
d. 5 vai. vak. klebonijoje.

— Gražiai pavyko Užgavėnių 
parengimas.- Už įdėtą darbą pa
dėka komiteto nariams S. Bane
lių! ir A. Kuniučiui, o taip pat 
par. moterų draugijos narėms. 
Nauji stalai parapijos salei užsa
kyti, stalių dirbtuvėle “Lakeview 
Furniture“ Long. Branch.

*—:Šią savaitę lankomos šios 
gatyęš^Stanley, Niagarą, Welse- 
ley, Augusta. Kaliem, Irene, 
Ydrmouth ir Davenport.

r?$į šeštadienį 9 vai. gedu
lingos pamaldos už a.a. Kazimie- 
ros Giniotienės sielą.

r— Sutuokta: Tadas Normantas 
ir Erika Woll.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kitą savaitę, kovo 3-7 d.d., 

lankysime parapijiečius gyve
nančius sekančiose gatvėse: Ed
na Avę., Campbell Avė.. Syming 
ton Ave., Perth Ave., Franklin 
Ave./ Edwin Ave., Glenlake 
Ave., Dorval Rd., Prince Rupert 
Ąvę/ Keele St.. Hillsview Avė, 
Klavety St., Mountview Ave., 
Oakmount Rd.. Medland Cr., 
Medland St., Humberside Ave., 
Pacific Ave. ir Annette St.

— Kaip visose Toronto arki
vyskupijos parapijose, taip ir 
Prisikėlimo parapijoje organi
zuojamas House of Providence 
vajus. Sukelti pinigai bus pa
naudoti senelių prieglaudai sta
tyti. kuria rūpinsis šv. Juozapo 
seserys. Norint šį vąjų pravesti 
greit ir 'tvarkingai reikia 250 - 
300 - namų lankytojų. Savanoriai 
lankytojai—vyrai, moterys, jau
nimas, — kurie savo darbu no
rėtų ' pagelbėti, prašomi skam
binti i kleboniją (LE. 3-0621 ir 
T,E. 3-0977) arba vajaus pirm. 
F. Senkui,— LE. 5-2625. Iki šiol 
jau yra užsiregistravę virš 100 
savanorių* dar trūksta apie 200 
savanorių namų lankytojų.

— Pakrikštyta: Rimas Jonas 
Sriubiškiš, Aleksandra Daiva 
Bakevičius, Kristina Irena Lin
ka ir Viktoras Norman Linka.

Išganytojo liut bažnyčioj, ’ 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, kovo 2 d., 1.30 vai. p.p., 
lietuvių pamaldos su šv.’komu
nija. Jos bus atsisveikinimo pa
maldos. Parapijos taryba šaukia 
po pamaldų trumpą parapijos vi
suotinį susirinkimą 1957 m. apy
skaitai priimti.

Kun. dr. M. Kavolis.
Kun. dr. M. Kavolis iki išva

žiuodamas iš Toronto yra pa
kviestas padėti laikyti Gavėnios 
savaitvidurio pamaldas anglų 
misijoj Toronte. Praėjusį ket
virtadieni ten jis padėjo dalinti 
Viešpaties Altoriaus sakramen
tą.

Liet^ evangelikai Vasario 16 
gražiai paminėjo savo bažnyčio
je ir salėje pereitą sekmadienį. 
Bažnyčioje kun. .Kostizenas pa
sakė ta proga gražų patriotišką 
pamokslą; Salėje kalbėjo gen. 
konsulas min. V. Gylys, jauni
mas suvaidino vieno veiksmo 
vaizdelį “Kalinys”, kuriame pa
vaizduojamas Vytautas bei jo 
pabėgimas iš kalėjimo, paskiau 
keletą dainelių padainavo mer
gaičių trio. Buvo taip pat ir vai
šės. Minėjimas apskritai darė 
gražų irmalonų ispūdj. Jame da
lyvavo apie 200 žmonių.

Estai savo nepriklausomybės 
sukaktį

Paminėto pereitą sekmadienį 
Massev Hali, užpildydami ją ku
pinai. Buvo net stovinčiu.

M’nė»imo kalbos vyko estų 
kalba. Angliškai kalbėto tik mies 
to burmistras N. Phillips, min. 
Gylys ir parlamentaras Kuche- 
repa. atstovavęs federalinę vy
riausybę.

Meninę dalį išpi’ ė jungtinis 
clmras (apie 170 dalyvių), pora 
solistų ir deklamatorių. Viskas 
užtruko apie 2.30 vai;

UŽSISAKYKITE I
ANGUS I

DOMINION COAL & WOOD CO. I
AH*«v«s V. AUŠROTAS I

h.. TttefMMS LE. 54)527 I

T. apylinkės tarybos posėdis
Naujai išrinktosios Toronto 

Apylinkės Tarybos ir organiza
cijų atstovų pirmasis posėdis 
šaukiamas T. Lietūvių Namuose 
šį sekmadienį 5 vai. p.p.

Bus pateikta pereitų metų 
veiklos apyskaita, apsvarstyti 
ateities planai ir išrinkta nauja 
apylinkės valdyba.

Šv. Kazimiero .minėjimas 
rengiamas kovo 9 d. 4 vai. p.p. 
Prisikėlimo salėje. Minėjimą 
rengia Kanados Lietuvių Katali
kų Federacijos Toronto skyrius. 
Paskaitą skaitys dr. J. Sungaila. 
Meninė dalis bus labai įvairi ir 
bus išpildoma įvairių organizaci
jų meninių pajėgų, solistų, kvar
teto ir Prisikėlimo parapijos 
choro.
Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 

susirinkimas įvyks kovo 2 d:, 
sekmadienį, 3 vai. p.p., parapijos 
priestato salėje. Prašome narius 
skaitlingai dalyvauti.

Susirinkimo metu bus padary
tas pranešimas -apie per kun. 
kleboną P. Ažubalį gautą drau
gijai a.a. Aleknos, palikimą.

, Valdyba.
t* . • . • •Vyr. moksleivių ateitininkų 

' susirinkimas
įvyks šį sekmadienį, koyo 2 d., 
4.30 vai. p.p. Prisikėlimo parap. 
muzikos studijoje. Nariai prašo- 
mį.dąlyvautL. ,

Kaziuko mugė 
pirmą kartą Toronte įvyks ko
vo 1 d., šį šeštadieni, šv. Jono Kr. 
parapijos salėje. Mugės pradžia 
2'vai. p.p., pabaiga 6 vai. vak. 
Vyr. skautės kviečia visus at
lankyti Kaziuko mugę ir patirti, 
kas ten bus.

V. sk. “Birutės” dr-vė.
Priešrinkiminė paskaita

Kovo 2 d. 3 vai; p.p. Lietuvių 
Namuose Kanados Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos Toronto 
skyrius rengia priešrinkiminę 
paskaitą tema: ‘‘Kanados poli
tinės partijos, rinkimai ir lietu
viai”. Kalbės liberalų, konser
vatorių ir CCF partijų atstovai. 
Vyriausiu kalbėtoju bus dr. Pr. 
Ancevičius. Tai pirma tokia po
litinė paskaita ir dėl to šis su
sirinkimas savaime bus labai 
įdomus. Kito tokio susirinkimo 
greit nebus.

KLSS Toronto sk.
Lietuviški filmai 

bus rodomi šv. Jono Kr. parapi
jos salėje kovo 1-2 d.d. Filmuose 
yra įtraukti mūsų gyvenimo 
svarbesnieji įvykiai, kaip Dainų 
ir Tautinių šokių šventės Čika
goje. antikomunistinės demon
stracijos, Kanados Lietuvių Die
nos ir kt. Daug vaizdų it iš To
ronto lietuvių kolonijos gyveni
mo:- Varpo ir Prisikėlimo para
pijos chorai, sporto žaidynės. 
Prisikėlimo parapija, tautinių 
šokių grupė. Il-oji Liet. Diena 
Toronte ir kit. Seansų pradžia 
šeštadienį ’7 vai. vak. ir sekma
dienį 6 v.v. Filmus gamino Ha- 
miltoniečiai broliai J. K. Žu
kauskai, muziką pritaikė V. Ba- 
beckas, paaškitiifnūs darė K.' Ba
ronas. Filmai tęsiasi 2^ vai.

K. B.

Toronto ateitininkai, 
sendraugiai ir nemažai studentų 
bei moksleivių, pereitą šeštadie-, 
ni tikrai bičiuliškai ir .domiai 
praleido vakarą sendraugių kuo
pos suorganizuotoje arbatėlėje 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Buvo susirinkę apie 60 
ateitininkų, kaikurie net su prie
augliu. Visiems buvo miela kar
tu pabūti, o prieauglis besi
džiaugdamas net . gerokai įkaito. 
Be to, buvo išklausyta įdomaus 
dr. J. Sungailoš pranešimo apie 
rentgeno panaudojimo , būdus 
diagnostikoje ir gydymui. Daly
kas pasirodė taip įdomus, kad po 
pranešimo prelegentas dar dau
giau valandos aiškino klausytojų 
keliamus klausimus.

Broliai Karolis ir Eugenijus 
Abromaičiai vakarą užpildė kla
sinės muzikos pavyzdžiais iš 
plokštelių.

Šitokio pobūdžio susitikimai 
su rimta ir lengvesne kultūrine 
programa, atrodo, galėtų būti ir 
toliau sėkmingai tęsiami. Jie tu
ri daug pliusų prieš formalius1 
usirinkimus su pranešimais, dis 

'•usiinm’s. klausimais bei suma- 
nvmais ir pan. Nauieso sąlygose 
tenka ieškoti ir naujų kelių.

Volkswagen automobiliai 
'•'p->s»doic pardavinėjami nuo 
1952 m. ir nuo to meto jų parda- 
•Hmas kasmet pndvigubėia. Di
deli n^sisekimn čia *uri denrli 
aikvežimukai. Jie palyginus ne- 

ir nedaug tekainuoja jų 
išlaikymas. Dabar Kanadoje 
įrengti dideli atsarginių dalių 
sandėliai, tad 1>etkokie gedimai 
emblemos nesudaro. Vokietija 
Kanadoie, daugiau nerka. negu j 
ją importuoja. Ji daugiausia 
perka kviečiu. Volkswagen au
tomobilių importas maždaug at
lygina pusę vertės Vokietijos 
perkamų kviečių.. (sk.).

“Aidų** koncertas Toronto
Kultūros žurnalo “Aidų” kon

certas su literatūrine dalimi šie
met ruošiamas balandžio 27 d. 
Toronte. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Dainuos operos solistė 
Antanina Dambrauskaitė. Kon
certe bus įteikta ir “Aidų” 1957 
m, premija už literatūrą. Kon
certo išvakarėse, balandžio 26 d., 
vakare toje pačioje Prisikėlimo 
parapijos salėje kultūros žurna
lui paremti ruošiamas pasilinks
minimas su šokiais.

Dėmesio mergaitėms
Ši sekmadienį 3.30 vai. p.p. 

muzikos stdijoje dr. A. Užupie- 
nė skaitys labai įdomią ir nau
dingą paskaitą. Visos mergaitės 
nuo 13 metų prašomos atsilan
kyti. Rengia Aušros mergaičių 
sekcija. '

Kun. B. Pacevičįaus 
“Bevardis”

Kovo 15 ir 16 d.d. Prisikėlimo 
par. salėje turėsime gražią progą 
pasidžiaugti lietuviškojo jauni
mo pasiektais kantraus ir tylaus, 
darbo rezultatais. Toronto liet, 
iaunimo scenos mylėtojų grupė, 
vadovaujama rež. kun. B. Pace- 
vičiaus. stato keturių veiksmų 
pjesę- “Bevardis”, parašytą pa
ties režisieriaus. “Bevardyje” 
sprendžiama jaunuolio kelias į 
gyvenimą, jauno žmogaus idea
lizmas, siekiai, pasitaikančios 
kliūtys ir nusivylimai. Premje
ra statoma šeštadienio vakare, 
o sekančią dieną, sekmadienio 
popietį, pakartojama. Vakarą 
globoja Toronto Caritas.

T. liet Caritas posėdis 
šaukiamas šį sekmadienį 12 vai. 
šv. Jono Kr. klebonijoje. Jame 
bus aptarta gavėnioje rengiamų 
parengimų programa. Nedarbo 
atveju iš Caritas iždo pagelbėta: 
A. Dubinskienei $50, E. Kuzmie- 
nei $50, E. Jusytei $25.w Caritas 
valdybos nariams tarpininkau
jant keletai lietuvių senelių išrū
pinta nuolatinė senatvės pašalpa 
iš miesto Welfare, o taip pat 
dviems ligonims parūpintas ne
mokamas gydymas ligoninėse.

■Šalpos Fondo koncertas
Kovo 23 d. 4 vak p.p. Prisikė

limo par. salėje KLB Toronto 
apyl. Šalpos Fondas rengia di
delį koncertą. Programoje da
lyvauja Toronto liet, choras 
“Varpas”, išpildydamas didelę 
dainų programą, solistai ir skau
tų tautinių šokių grupė “Ginta
ras”. . >■■

Koncertas ligoninės naudai
Vad. Cosmopolitan Concert 

Co. choras, kuriame dainuoja ir 
keletas lietuvių — V. Žemelytė, 
J. R. Simanavičius ir V. Veri- 
kaitis — šį ketvirtadienį, vasario 
27 d., CNE Queen Elizabeth te
atre ruošia dideli koncertą North 
western Gen. ligoninės vajaus 
naudai.

Be choro programoje du veng
rų šokėjai pašoks čardašą. Iš so
listų dalyvaus V. Verikaitis'(pa
dainuos Beethoven “Sutvėrimo 
himnas”), graikė Teresa Stra- 
tas, kanadietis J. Hawkins ir če
kė Helen Hajnik.

Koncerto pradžia 8.30 vai. v. 
Bilietų po $2 galima gauti “Rū
tos” valgykloje.

Dėl Vasario 16 minėjimo 
mus prašo pranešti, kad be salė
je minėtų ir "skaitytų sveikini
mų dar buvo gauta Estijos gen. 
konsulo Marens sveikinimo te
legrama, gražūs sveikinimo laiš
kai Lenkų centrinės organizaci
jos — Lenkų Kongreso Kanado
je — Toronto skyriaus pirm. Z. 
J. Jaworskio, taip pat Tautinės 
Ukrainos Armijos įgaliotinio 
Kanadoje gen. M. Sadowskio, 
Ontario CCF lyderio MacDonald 
bei etninės tarybos pirmininko 
dr. Pr. Ancevičiauš ir harhilto- 
nietės radijo komentatorės Mrs. 
Edith Hyder.

Elena Kcpaiaitė, išraiškos šo
kio šokėja, iš Toronto išvyko į 
Putnam, Conn., kur mergaičių 
bendrabuty moko šokių. Ji kartu 
su sol. V. Verikaičiu dalyvaus 
“Ateities” žurnalo koncerto pro
gramoje Niujorke balandžio 
13 dieną.

“Lietuva budo”.
tai Vasario 16 d. Akto sisnataro 
prof. Stepono Kairio atsimini- v^iukut 
mai. Knyga verta įsigyti kiek- koms, Dun<fcroms, Jurgučioms, Morkū- 
vienam lietuviui, kuriam svar
bu žinoti mūsų praeitį, tautinio 
susipratimo atbudimą ir kovas 
už. nepriklausomos Lietuvos at
statoma carizmo laikais. i

Ribotas egzempliorių skaičius 
gautas Toronte pas knygos n’a-| 
tinimo įgaliotinį J. Novogrods-' 
kj — 708 Windermere Ave., tel. 
RO. 9-8846. Norintieji knvga įsi
gyti iš provincijos, prašomi at-Į 
siusti $5.50. Knyga bus išsiųsta 
paštu.

Kitur “Lietuva būda" galima 
rauti: Hamiltone pas K. Luko
ševičių — 123 Grant Avė. ir K. 
Prielgauską—35 Bay St; St. Ca
tharines. OnL, pas J. Šarapnic- 
ka — 56 Concord Ave. Kaina 
$5.50. Tie. kurie “Lietuva budo” 
įsigijo, teigia, kad ios turinys la- 
ųai idomus ir tikrai vertas tos 
kainos. J. N.

š.m. kovo mtn. 1-2 dienomis
(šeštadienį ir sekmadienį) .

šy. Jono Kr. parapijos salėje bus rodomi'

Lietuviški Filmai
iš Kanados ir JAV lietuvių gyvenimo. Tautinių šokių ir Dainų 
šventė Čikagoje. Daug vaizdų iš Toronto lietūvių kolonijos ^y-' 
venimo. FILMAI SPALVOTI IR GARSINIAI. ' C '

• *’ A
Seansų pradžia: šeštadienį 7 v. v., sekmadienį 6 v. v.

' Cue-

MŪSŲ BIČIULIŲ 
DĖMESIUI

Prašome atkreipti dėmesį į 
vaistų bei kitų vaistinės prekių 
skelbimą šio N r. 5 psl. Pasisten
kite ką nors iš ten pasiūlomų 
prekių, panaudokite skelbimo 
apačioje talpinamą kuponą. Ku
ponas galioja iki š.m. birželio 30 
d. Išsikirpkite. skelbimą su ku
ponu, kad galėtumėte panaudoti 
kai reikės. Kuponą įteikę, betku- 
rioje vaistinėje visoje Kanadoje 
kiekvieną kartą gausite 25c nuo
laidą, jei pirksite bent už $L. 
Firma nori matyti, kaip skaity
tojai reaguoja į jos skelbimą. Jei 
nebus jos duodama nuolaida 
pasįnaudojąnčių, ji daugiau ne- 
siskelbs.

Vaistų ir kitų jos siūlomų pre
kių kiekvienai šeimai reikia ir 
kiekviena perka. Prašome pasi
naudoti minėtu kuponu.. Tuo bū
du patarnausite ir laikraščiui. gimnazijos mokinių ekskursiją į

Susižeidė prof. Zubrys
Prie Toronto universiteto moks
linių tyrimų sėkmingai dirbąs 
prof. dr. A. Zubrys, prieš porą 
savaičių cheminių bandymų me
tu susižeidė abi rankas. Profeso
rius šiuo metu sveiksta savo na
muose, gydomas daktarų Antano 
ir Stasio Pacevičiiį. . ’ • ,

Toronto Šaulių Klubo 
visuotiniame metiniame narių 
susirinkime vasario 22 d. slaptu 
balsavimu į valdybą išrinkti šie 
šauliai: Karasiejūtė, J. Preikšai- 
tis, S. Jokūbaitis, J. Jasiūnas, V. 
Rusas. Revizijos komisijon: V. 
Bačėnas, A Biveinis ir M. Pet
rulis. .

Be to, dar išrinkta parengimų 
komisija, kuri valdybai gelbės 
parengimų darbuose. Į šią komi
siją išrinkti: M. Valiulienė, J. 
Suicas ir J. Zayistauskas.

Susirinkimui- užsibaigus buvo 
vaišės, paruptos mūsų sesių 
šaulių, o po vaišių šauliai ir šau
lės aplankė sergantį - ąusižeidusį 
pirm. Jašiūnų, palinkėdami grei
tai pasveikti. Šaulys.

Liet. Saleziečių gimnazijos 
mokiniai ruošiasi atstovauti Lie
tuvos jaunimą Liurde šv. Pane
lės Marijos pasirodymo 100 me'ų 
sukakties iškilmėse.

kelionei susidaro daug išlai
dų, kuriu jie neturi, o jaunuoliai 
vra našlaičiai arba neturtingų 
šeimų vaikai, kurie ir dabar gy
vena iš geros širdies lietuvių pa
ramos.

'Miėfi tautiečiai, paskirkite ko-
ki . dolerį jaunuolio kelionei į sjai atsilankyti. 
Liurdą. įgaliokite jį ir Jūsų' 
nuoširdų pasveikinTmą šv. Pane
lei Marijai Liurde perduoti.

> Ankas'palite stosi i. tiesio^ gim
nazijos direktoriui kun. J. Ze- 
liauskui — Istituto. Satosiano Li-

| tuano Castelnuovo Don Bosco 
j (Ašti). Italy; afb?» oer kiekvieną 
! saleziečių gimnazijos rėmėjų 
būrelio vadovą.

. Paremkime nors ir maža auka

Liurdą, atstovauti ten lietuvišką 
jaunimą. Rėmėjas.

Pasikeitė pilietybės įstaigos 
pareigūnai

Andrei Thompson Pilietybės 
įstaigoj Toronte ėjęs pareigas to 
valdininko, kurio uždavinys yra 
tarp kitko palaikyti ryšius su 
nauiųin ateivių grupėmis, išvy
ko į Otavą, kur dirbs, berods, 
kaip opozicijos lyderio sekreto
rius. Jo vieton i tas pareigas Ta- 
ronte atėjo Glynford P. Allen. 
Oficialus šio pareigūno titulas 
vra: Senior Citizenship Liaison 
Officer for Ontario. Žadama to
kiuos skyrius dar įkurti Londo
ne jr North Bay.

GI.-. Allen yra 43 metų, yra 
baigės Accadia ir McGill uni
versitetus. Iki šiol jis dirbo so
cialinės globos srityje. Buvo to: 
kio skvriaus vedėjas Regina, Sa 
skatchewane

Padėka
Buv. TL Šaulių Klubo valdyba, susi 

dedanti iš šaulių J. Jasiūno, J. Preikšai

i M’šios vakarais 8 vai. AV baž-Į LKM Draugijos suruošta va- 
bus laikomos Gavėnios karionė — Užgavėnių tradicinis 

metu kiekvieną penktadienį.. Jų balius puikiai pavyko. Daug gra- 
metų. bus klausoma išpažinčių, žios nuotaikos bei jaukumo įne- 

į Tčv. Jonas Kidykas, SJ, Čika- šė Jono Lukoševičiaus pravestas 
-"s Jėzuitu Namų vyresnysis ir bendras visų dainavimas, 
žinomas mišrų varovas, kovb 231 
-30 d. ©ravės rekolekcijas AV 
parapijoje.

T. Juozas Aranauskas šią sa- 
; vaite yra išvykęs ypatingais rei
kalais. Grįš j. /4oftt£ealį savaitės 
pabaigoje.

Balio Sruogos minėjimas. Ko 
vo 9 d., sekmadienį. 5 vai. p.n. 
A'i’šros Vartų parapijos salėje 
KL Studentu Sątonga rengia 
vieša Balio Sruogos minėjimą. 
Paskaitą skaitvs Vyt. Jonynas. 
Meninę programą išpildys op. 
"oi. E. Kardelienė, pianistas K. 
Smilgevičius ir Montrealio Liet 
Dramos Teatro aktoriai J. Aksti 
nns. l. Barauskas, B. Pūkelevi- 
čiūtė: ir V Vaičiūnaitė. Įėjimas 
— Irisva auka - studentų reika
lams. Visuomenė kviečiama gau-

? AS Montrealio skyriaus sau
sio 26 d. išrinktoji nauja valdv 
ba pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirm. Juozas Lukoševičius, sekr 
Augūstfrtas Myfėrf iždin.* 'Alber
tas Skrebu tėnas,. kultūros jjado

1 vag Arvydas Dikinis ir nįfinję ko- 
resnondentas Juozas Šiąučiulis.

Rev. kom.: Augustinas Kudž- 
ma. Aleksas Piešina ir Stasys 
Baltauskas.

Vincas Žemaitaitis .cir t Berta 
Granikovaitė nriėmė moterystės 
sakramentą Aušros Vartų para
pijos bažnvčioie.

Išvykstant mums į JAV už suruoštas 
išleistuves ir puikiq dovaną nuoširdžią 
padėką reiškiame Toronto liet. Maironio 
v. pradž. mokyklos globėjui kun. P. Ažu
baliui, Tėvų kom .pirm. p. Adomaičiui, 
p. Mažeikienei, p. dr. Pacevičiui, p. dr. 
Čepui ir p. Petrauskui. Mieloms ponioms 
už turtingai paruoštus stalus tariame 
nuoširdų, ačiū; p. Mažeikienei, p. Pet
rauskienei, p. Čepienei, p. Adomavičie
nei, p. Paškevičienei, p. Vasiliauskienei,
o. Mašalienei, p. Urbonienei ir p. Simo- 
navičienci.

Už nuoširdžius linkėjimus ir sveikini
mus išleistuvių metu tariame nuoširdų 
□čiū: gen. konsului min. V. Gyliui su po
nia, KLB pirm. V. Meilui, kuri. P. Ažu
baliui, Tėvui Placidui Bariui, OEM,, inž. 
E. Bobeliui už įteiktą dovaną KLB vardu, 
pedag. A. R.nkūnui, p. A. Kuolui "Var
po" choro vardu, p. 7. Tamulioniui, mo
kyt.’J. Gustainiui, mokyt. J. Jankaičiui,
p. Žiobicnc.i, p.'H. Stępaičiui, p. V. Ma
cui ir p. šukevičiui.

Nuoširdžiai oėkojamę už širdžiai bran
gios išleistuves ir simbolinę dovaną Ne
kalto Pr. P. Sv. M. sesetems ir Mairo
nio v. mokyklos mokyt.: mokyklos glo
bėjui kun. P. Ažubaliui, mokyklos ved. 
J. Gustainiui, kun. B. Pacevičiui, Tėvui 
Pauliui, OFM, kun. dr. J. Gutauskui, mo
kyt. seselei Margaritai, mokyt M. Gu
daitienei, mokyt. P. BuraČui, A. Kuo- 
lieeni, Kcrševjčienci, M. Indrišiūnienei, 
J. Vaseriui, R. Jurkšaitytie ir R. Juknevi
čiūtei. Lietuviškas jočiu penktojo ir šeš
tojo skyriaus mokiniams už gėles ir tė
vynės meilės persunktus sveikinimus.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame mie
liems draugams Alęi ir Herbertui Stepbi- 
čiams už prasmingas dovanas, už suruoš
tos ats sveikinimo išleistuves Jūsų bute 
ir gėles įteiktos stotyje prisiminimui gra
žios ir šviesios draugystės, labai dėkin
gi esame už parodytą ypatingą nuošir
dumą ir dovanos pp. ScI okoms ir pp. 
Šdmiams.

! Nuoširdžiai dėkojame mieliems pric- 
• te lioms ir bičiuliams ųž įteiktas dovanas 
ilgam prisiminimui pp. Tarnui ionioms,

• Uoq interns, Žiogams, Ručins- 

noms, StctulcviČicms, Kėkštams, Mor- 
kušMui ir Patašiams. <

Jūsų visų dovanos ir linkėjimai visoda 
liks mums šviesiausiu jprisiminimu gyve
nant Čikagoje.

‘Jūsų Zita ir Julius Šišrkoi. 
Chicago, 1958 m. vasario 12 d.

Laiškas redakcijai
Maloniai prašome gerbiamos 

redakcijos patikslinti korespon
denciją, tilpusią Tėviškės Žibu
rių Nr. 8(424) vasario 20 d. 1958 
m. Montrealio kronikoje buvo 
parašyta, kad Montrealio “šaulių 
kuopos scenos mylėtojų būrelis, 
vedamas Kleizaitės - Kęrbelie* 
nės, jau pradėjo repetuoti Petro 
Vaičiūno “Tuščias pastangas”. - 

Norime patikslinti:
1. kad Montrealyje iš viso nė

ra šaulių kuopos, tiktai yra Mont 
realio šaulių Klubas;

2: kad p. Kleizaitė - Kerbelie- 
nė Montrealio Šauliu ’Klubo 
scenos mylėtojų būreliui neva- 
lovaujaf . , . oš.
3. kad Montrealio Šaulių Klu

bas šiuo metu iš viso neturi sce
nos mylėtojų būrelio ir nestato 
°et’-o Vaičiūno “Tuščias pastan
gas”: ‘ ■ L

4. Montrealio Šai 
yra numatęs suruošti. „ 
orograma — S. Lauciaus “Rau- 
dprioji rtelpdijė” vieno veiksmo 
drama. Darbas jau įpusėjęs.

Su pagarba ' ■ ■ . *
Montrealio Šaulių Klubo vals 
dyba. Sekretorius — Meno va» 

•>-. dovas A. Žukas. ;
J • < k.” ‘ C. |

Vasario J 6 minėjimo proga Tautos
Fondui aukojo: ?

$40 -
Po $10 — B. I. Lukoševičiai, Luka$f

55 Kibirkštis Justos, Vaišvila 
Efertai, kun. Bobinas, Jurkus, Kardei is j

$4 — Norvaiša Leonas;
Po $3 — P. I. Lukoševičiai, Šegamo- 

gienė, Zubos Vit.; .
• Po $2 — Oželis Koz., Valiulis Jonos^ 

Gudaitis, Jurėnas Julius, Mikšriūnai;
Toronto Meno Galerija šį penk Bokčiūnos Br., Gourys Ant., Valiulis Juoį 

o <>A Lnl ,, , zos, Gabaliouskai, Otto, Rudinskas PrJ tadiem, vasario 28 d.. 8.30 vai._ vų StQŠkevičius> Adomoj.

Lebrun — italų5 kilmės ameri-Į keliūnoš Dom., Mozūros Br.
42 osmenys aukojo po’$l.
Išviso suaukoto $203. ' . • :

TF Montrealio skyr. Atstovybė, į

EDMONTONAS — NAUJI 3 
VARTAI Į EUROPĄ ;

. Iki šiol skrendant, į Europą 
(į Amsterdamą) per šiaurės po
lių tos linijos tebuvo dvi .oro 
stotvs Kanadoje: Vancouver ir 
Yellowknife Šiaurės Vakąrų,Te
ritorijose — NWT. Tuo būdu.ir 
ed m on ton iečiai, norėdami tuo 
keliu vykti į Europą, turėdavo 
vykti į V.ąncouverį arba į Yel
lowknife. Da^ar ruošiamasi 
;rengti tarpine šios; linijos stoti 
Edmontone. Dėl to Edrndntono 
aerodromas skubiai, bus, pra
plėstas, jo lėktuvų takąi pail
ginti, nes dabartiniai sunkie
siems ^transporto lėktuvams yra 
.per trumpi.5 Šių. linijątoptšrnaųja 
CPA oro' bendrovė.. ' ■ ' '

TCA taip pąt gavo, .leidimą 
atidaryti dvi naujas linijas: 
Montrealis - Briuselis (Belgija) 
ir Torontas- Ciurichas.

Inž. P. PovitoicGi Dakrikštijo k., A. R.; 
nirgimę dūk’--'1'' 'r’:,; os Alviros! Po $5 -• 
Teresės vąr^'-’’'’ AV parapijos 
uažnyčioje. tr—---------
Roma Lapinienė ir dr. Jonas Ma- 
liška.

tė-ais buvo Koi«r9ius' ^ož!Lkie^

iį Klubas
dus su

atidaromos dvi parodos: Kičo . Ignatavičius, Bakužis, Urbonaite, Nor 

kiečio ir Ontario menininkų są-Į 
jungos. Lebrun paveikslų cent
re vra Nukryžiuotojo triptikas 
ir Golgotos trys paveikslai. -On
tario M. Sąj. parodoje yra' 102 
paveikslai bei skulutūros. Iš jų 
88 paveikslai, ir 13 skulptūrų yra 
ne Sąj. narių kūriniai,
Vasario 16 minėjimo išlaidoms 

„padengti O’Keefe bendrovė pa- 
; aukojo $100, kartu prisiųsdama 

o u. r.ir Visiems Toronto lietuviams
čio, J. Jonkočio, M. Voliulienės ir S. Jo'- sveikinimus Lietuvos nepriklau- 
kū>oičio, paskutiniam posėdy nutarė: ; somybės 40 m. sukakties progą. 

Baigiant savo kadenciją išreikšti viešą 
padėką visiems, kurie prisidėjo prie šou- j “ 
tiško darbo veiklos: I

1. Visoms šaulėms ir šauliams už ben- ■ 
dradarbiavimą valdybos darbo loikoior- 
pyje.

2. Šauliams: Baliui Savickui ir Jonui 
Naujokui už iv. pasitarnovimus save | 
mašinomis, neatsižvelgiant į laiko ir ben- 
žiną važinėjant šauliškais reikalais. An- j 
tanui Bilitavičiut, Petruliui Mikui, Ro
mualdui Bcnotui, Vladui Rušui, Antanui 
Galdikui ir Jonui Morkūnui už nuoširdų 
pasiryžimą darbe ruošiant pobūvius, ge
gužines, minėjimus ir 1.1.

3. Gcrb. kun. šauliui P. Ažubaliui už 
teikiamą paramą ruošiant pobūvius, su
sirinkimus, minėjimus ir kit. parapijos 
salėje ir kitose patalpose.

4. Gerb.1 Tėviškės Žiburių Redaktoriui 
už malonią pagalbą klubo veikloje.

5. Gerb. Tėviškės Prisiminimų radio 
valandėlės vedėjui šauliui J. R. Sima
navičiui už artimą bendradarbiavimą »r 

už skelbiamus šouliškus ne biznio skel
bimus be atlyginimo.

L.Š.S. Tremtyje
Toronto Šaulių Klubo Valdyba.

IŠNUOMOJU NAMĄ tabako ūkyje arti 
prie krautuvės. Yra telefonas ir maudy
nė fba*ht rom), žemės daržui, galimo lai
kyti karvę or kiaulę. Skambinti telef. 
H h 3-8564 Waterford, Ont.

Išnuomojamas kambarys su maistu ar be 
maisto ll-mc augsi. Tel. LE. 4-3843.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė be 
bofdų. Tel. LE. 6-8835.

BALTIC MOVERS 
pervexitnos Toronte ir tolimomis 

distancijomis. Visos vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaite j Mont
real, Londoną, Windsora, Hamiltoną, 
North Bov, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Paskutiniaisiais •metais problemos susijusios su namų pardavimu, pirkimu 
ar statybomis, žemės pardavimu if pirkimu statyboms ar investavimu .darosi 
komplikuotesnė".

Prie mūsų tiesioginio darbo priklauso informacija ir patarimas nemokamai:

1.
2.
3.
4.
5.

Namu ir žemes paklausos reikalu, 
Investavimo į žemę ir namus reikalu 
Paskolų namams reikalu* . %
Draudimų nuo nelaimingų atsitikimų ir ugnies reikalu. 
Nuomavimo reikalu.

Mūsų penkių metų darbo praktika gali duoti Jums konkretų patarimą.

Prašome nesivaržyti ir kreiptis:

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS '
177 Sherbrooke SI. W. PU 8501- 

Skambinti P. Adamoriiui!

Hnuomojamos kambarys ir virtuvė vc- 
randojje ll aukšte su baldais. Yra vieta 
malinai. Tel. LE. 7-1,503.

Išnbomojami 3 atskiri kambariai su bal
dais II augŠte. 199 Close Avek Kreiptis 
po 6 vai. vakaro.

PARDUODAMAS Chevrolet autoriiobilis 
1953 metų labai gerame stovyje. Vyt. 
Starkevičius, Tel. EM. 8-2039, 889 Dun
das St. W.__________________________

PRITYRUS SIUVĖJA siuva pigiai suk
neles. Tel. LE. 5-4724. Skambinti po 
6 vai. vakaro.

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

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

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą tr įvairią reikmenų krautuven

1212 Dundas St. W. ±ei. u,jc».
• J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS ^ ^ 
savo kredito kooperatyve "Li ^ A SF"

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. Vėd. D. Jurktis, PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Toronto, Oht.
Kanadoj Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys 7

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

1611 Bloor St W.

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

ražai. Pajamų namas. a #

Indian Rd. (prie Bloor),,$18:500. 7.kambarių atskiras moderniš
kai įrengtas, didelis daržas. - •_,»

St, Clair. $15.500 nilna kaina, 5 kambariai, vienu augšto,’atski
ras. Įmokėti $1.50C ’ ‘ 1 'r >

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

. - r


