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Šimtmečiu, jaunuolis

Savaitės įvykiai

Tradicinę kovo 4 prisimenam šventąjį Kazimierą, taurųjį
Lietuvos jaunuolį, kuris mirė sulaukęs vos 26 metus, tačiau ne
paseno nė per penkis šimtmečius. Visai pagrįstai galime šaukti:
Mirė šv. Kazimieras, tegyvuoja šv. Kazimieras! Per tuos šimtme
čius jis suaugo su savo tauta, kurią gyvas būdamas mylėjo, ku
riai tarnauti norėjo, tačiau Apvaizda pašaukė jį kitokio pobūdžio
tarnybai. Karališkasis dvaras buvo numatęs jam kardo ir skeptro
tarnybą, per kurią jis turėjo įeiti viešajan Lietuvos gyveniman ir
jos istorijon. Atsitiko betgi kitaip: Kazimieras įžengė Lietuvos
istorijon bei jos gyyeniman ne kaip valdžios ar kardo žmogus, o
kaip šventasis. Tiesa, jis buvo pradėjęs pirmuosius valstybininko
žingsnius, tačiau jie, palyginti, žymesnių pėdsakų nepaliko. Ir
jeigu ne jo šventumas, vargu šiandieną prisimintume jo vardą.
Jo garsas išaugo Lietuvoje ir už jos ribų ne iš valstybinės garbės,
o iš jo dvasinio taurumo, kuris pasireiškė taip stipriai, kad nė
karališkosios vilionės jo nepajėgė užgniaužti. Jo silpname kūne,
kurį naikino ligos daigai, subrendo tauri siela, pajėgusi pakelti
dygiuosius kančios.šfnūgius. Žmogiškai žiūrint, ir tai iš artimos
perspektyvos, jo kančia ir ankstyva mirtis buvo smūgis karališ
kajai šeimai ir pačiai Lietuvai, nes tai atrodė—•_ jauno, daug ža
dančio jaunuolio sunaikinimas bei išplėšimas iš Lietuvos gyve
nimo. Tai betgi buvo'perdaug jau žmogiškas požiūris, kuris yra
populiarus ir šiandieną; juo matuojama tik viena gyvenimo pusė,
užmirštant antrąją, kuria žmogaus pašaukimas prailgėja nauja
galimybe — amžinatve. Šiandieną, po penkių šimtmečių, žvelg
dami praeitin matome šv. Kazimierą nė sunaikintą, o išaugštintą.
Jo asmenyjee liko įkūnytas krikščioniškos Lietuvos jaunuolis,
kuris iš karališkosios didybės įžengė altoriaus garbėn. Ir tai ne
dėlto, kad jis buvo karalaitis. Lietuvos praeityje karališkosios
giminės narių netrūko, tačiau nė vienas jų kazimierišku taurumu
nepasižymėjo. Minint šiandieną šv. Kazimiero asmenį tenka to
dėl pabrėžti, kad jo pagrindinė, tarnyba — šviesti Lietuvai savo
taurumu. Šiuo atveju jo karališkoji kilmė tėra antraeilis dalykas.
Jeigu kaikurių dailininkų paveikiuose matome šv. Kazimierą
pasidėjusį karūną šalia savęs ar jisai be jos, matyt, dėlto, kad
norėta pirmoj eilėj pabrėžti jo asmenį. Tai yra ne pripuolamo,
o esminio pobūdžio aplinkybė, iškelianti šv. Kazimiero pagrindi
nę misiją Lietuvoje ir svetur.
Šią tarnybą mūsų šventas jaunuolis einą jau 500 metų. Jo
palaikai, saugoti pačioj .taū^ sostinės širdy —3VilnįaųS katedroj.

JAV - Britanijos susitarimas, dėl raketų bazių Britanijos terito
rijoje sujaudino sovietus, kurie grasino britams, esą jie tuo būdu
einą savižudybėn. Britai betgi nepabūgo, ir jų parlamentas 317
balsų prieš 261 susitarimą patvirtino. Oficialiai susitarimo smulk
menos neskelbiamos, tačiau iš spaudoje skelbiamų duomenų ma
tyti, kad raketinės bazės bus įrengtos šiaur. rytų ir pietryčių Bri
tanijoj, iš kur raketos galės pasiekti didžiuosius sovietų centrus —
Leningradą, Maskvą, Odesą ir kt. Bazių įrengimas atseis 10 mil.
svarų; jos bus aptarnaujamos britų karių, o raketas ir atominius
sviedinius tieks JAV. Darbiečių partija pasisakė prieš susitarimą,
nes jis pastatąs kraštą pavojun •----------------------------------------ir siūlė jį atidėti ligi .viršūnių didėjusio sukilėlių ir apskritai
konferencijos. Pirmosios raketos opozicijos spaudimo. Pastaruoju
pasieks Britaniją gruodžio mėn. metu sukilėlių vadas Del Castro
Tuo tarpu sovietai veikia siekda parodė daug veiklumo ir įnešė
mi sustabdyti susitarimo vykdy nemažai nerimo. Katalikų vys
mą ir jį suardyti. Nepajėgę pa kupai kreipėsi į prez. Batista
veikti britų grasinimais, jie pa kviesdami sudaryti tautinės vie
suko taikingesnių keliu ir staiga nybės vyriausybę ir tuo laiduoti
pranešė sutinką, su vakariečių krašto ramybę, bet prez. B. atsi
siūlyta užsienio r. ministerių sakė tai padaryti.
Rinkiniai Sudane
konferencija, kuri betgi tik pa
ruoštų, darbotvarkę viršūnių Sudaniečiai pradėjo rinkti nau
konferencijai, nustatytų jos vie ją seimą. Iš partijų žymiausios
tą ir laiką, bet esminius klausi yra Umma — nacionalistų ir pa
mus paliekant tiems didiesiems. žangiųjų tautinės vienybės parti
Sovietams rūpi šiuo metu pasku ja. Pirmieji yra palankūs vaka
■i
binti viršūnių konferenciją, kur riečiams ir jų vadas Kalil ikišiol
tikisi atgaivinti “Ženevos dva buvo premjeru, antrieji daugiau
sią”. Prancūzijos užsienio r. min. linksta Egipto pusėn ir jų vadas
Pineau pareiškė esąs patenkin Ismail ei Azhari, prieš dvejus
tas sovietų pasiūlymu, tačiau metus buvęs premjeru, paskelbė
britai ir amerikiečiai į jį žiūri krašto nepriklausomybę. Ligšio
atsargiau, ypač Dulles, kuris ma linę sudėtinę vyriausybę sudarė
to, kad užs. r. ministerių konfe Umma, liaudies demokratai ir li
rencijai skiriama menka reikš beralai. Kivirčas su Egiptu dėl
mė, ir joje nepaaiškės ar yra ga ginčijamos teritorijos atidėtas
iki po rinkimu.
.
limybių susitarimui.
Atleido 200.000
Argentinos problemos
Lenkijos
c. komi
Artuzo Frondizi, 49m. amžiaus tetas nutarėkęmpartijos
atleisti įš pramonės
įhĮ6iHU
A
darbinmltuž,
kurie 'Sejra
^partijos narys, išrinktas reikalingi Tai paliečia
mu. Kova,-nustojusi savo taurumo, nebėra kova,'o banditizmas.
apie 200.
Šv. Kazimiero dvasioje kiekviena lietuvių kova turi būti teisinga,
prezidentu 6 metams, rengiasi 000, ypač plieno ir mašinų
įmo
perimti valdžią iš revoliucinės nėse, Mat, krašto pramonė nega
“geroji kova”. Ji turi būti artima konstantinškajam “šiuo ženklu”
vyriausybės. Jis turi dar būti li atsistoti ant kojų, nes įmonė
nugalėsi”. Jeigu ji nėra tokia, ji nėra kazimieriška, ir todėl neoficialiai išrinktas prezidentu se laikoma tiek darbininkų, kad
Lietuvių praeitis, gausi kovomis, yra šia prasme kazimie
specialaus rinkiku organo, kurin : gamvba nepajėgia m apmokėti.
riška, nes mūsų kovos nebuvo grįstos grobuoniškumu nei paver
gimu. Ir šiandieną, tebc.:nant užkulisinėms didžiųjų grumtynėms,
j-*ikuris
■ Nutarta
kitose
: pakeis Frondizi. padėties,
, ,
., juos išskirštvti
.
Lietuva tetrokšta gerosios kovos, kuri atstatytų šv. Kazimiero
įgavo arti 4 mil. balsu ir nugalė- į T o sn yse.
tėvynės laisve, grąžintų jo palaikus Vilniaus katedron, iš kurios
io 11 kitų kandidatų. Krašto
krikščioniškoji šviesa sklistų visam kraštui.
Adomas
Galdikas,
Šv.
Kazimieras.
T.
Pranciškonų
koplyčios
did
šia
jame
altoriuje
Brooklyne
'
daugumos
nuotaikos yra jo pusė GIMINIU ATSIKVIETIMAS
Dabarties lietuviui šv. kazimieras yra naujosios kovos įkvė
je. tačiau reiškiarpa abejonių dėl
pėjas, kovos, kuri reikalauja išugdyti savyje taurųjį kažimierinį
SULAIKYTAS
kariuomenės laikysenos. Gen.
ryžtą ir perkelti jį visuomenėm Raudonosios grėsmės smūgiai
“TŽ” pereitais metais buvo ra
Aramburu, laik. vyriausybės šyta, kad dar anos vyriausybės
ir užsimojimai mums yra skaudūs. Juos atlaikyti gali tiktai tauta,
premjeras,, pasveikino naująjį imigracijos ministeris J. Pickersužkietėjusi savo ryžte ir tapusi priekalu. Tegu tad kazimierinė
prezidentą, nors rėmė kitą — gill pavasarį buvo paskelbęs po
dvasia gaivina bei stiprina tautiečius asmeninėse ir sutelktinėse
Balbin. Ta aplinkybė, kad komu tvarkį, kad imigracijos pareigū
kovose, už tauriuosius idealus!
Pr. G.
nistai ir peronistai balsavo už
ALMAUS,
dovais. Galėtų būti ir taip: Vil- Frondizi ir galbūt nulėmė jo iš nai pirmiausia stengtųsi išduoti
Iki šiol Lietuvos išlaisvinimą,
iš tironijos rėmus vakariečių mūsų bendrabarbio Niujorke niaus ar Kauno žmonės stebėtų rinkimą, kelia tam tikro nepasi vizas į Kanadą jau čia gyvenan
—— '"amerikiečių dailininkų kūrybą, tikėjimo busimąja valdžia, nors čių šeimų nariams — vyrams,
karine pergale, dabar vis labiau
žmonoms, vaikams, tėvams, bro
bučiuoti, nepadarė garbės nei o mes čia Niujorke ar Čikagoj,
įsitikinant “taikingos koegzis sau, nei Lietuvai. Tuo žygiu jie stebėtume Lietuvos dailininkų Frondizi pareiškė niekam nesąs liams ir t.t. Kadangi tokių su
Ontario prov. 1958-9 m. biu ypač tyrimo reikalams. Jos se tencijos" neišvengiamybe, Lie
įsipareigojęs ir valdysiąs 20 mil.
džetas jau pateiktas svarstyti kretorius Dunbaf įteikė prov. tuvos byla reikalauja kruopš tiktai pademonstravo savo dide kūrybą”. Mizara toliau net klau gyv. kraštą nepaisydamas parti skaldytų šeimų narių yra gana
prov. parlamentui. Mokesčiai parlamentui tyrimo duomenis ir taus ir naujajai erai atitinkamo lį atsilikimą nuo progreso ir sia, kodėl “dipukiški rašytojai nės politikos. Jo uždavinys esą daug Lenkijoje, tai byloms pa
nemezgą kultūrinių ryšių su sa būsiąs pakelti ūkinę krašto gero ruošti buvo pakviestas Lenkų
numatomi tie patys. Padidina kartu pasiūlymą daugiau rūpin realaus persvarstymo. Pastaruo mokslo.”
vo kolegomis Lietuvoj? Girdi, vę. Prezidento pareigas jis per Kongreso Kanadoje atstovas. Į
mos išlaidos švietimui iki $177. tis alkoholikų gydymu. Esą tai ju laiku išeivijos spaudoj gausu Dėl kultūrinių ryšių
jį yra kreipęsi ir nemažai lietu
“Venclova andai sakė, jog vieno ims gegužės 1 d.
300.000, t.y. $37.400.000 daugiau didžiausia mūsų kartos viešosios betgi nėvisad atsakomingų, ne- su Lietuva
vių, kurių šeimų narių yra Len
nei praėjusiais metais ir $102. sveikatos problema; kasmet esą išstudiiuotų pareiškimų apta Kai kurie išeivijoj, ypatingai kito amerikiečio liet, dipuko kny
vyriausybė
kijoje. Nuo š.m. vasario 1 d. imi
00.00 daugiau nei prieš 5 metus. jų priauga 4.000. Pramonėje jų riant lietuvių tautos ateities ke aktyviai susirišę su praeities re gą. jei ji turiniu būtų gera, iš KubosNauja
vyriausybė
atsistatydi

gracijos
ministerio pareigas ei
Be to, premjeras Frost yra pa esą 3-6%; atleidimas iš darbo ne lia. Kitu abuojumas bet kokiam žimais, griežtai atmetė siūlymą leistų ir Lietuvos Valst. Groži no. ir prez. Batista sudarė naują.
nąs Fulton šitą procedūrą sulai
nės literatūros leidykla. Kodėl
ruošęs specialų 3 metų planą iš santi gera priemonė.
lietuviškam jųdėiimui paspar ieškoti būdų užmegzti kultūri nepabandyti?” — “Laisvė”, ma Pagal oficialų pranešimą, vy kė ir .šiuo metu betkoks šeimų
plėsti švietimui prad. ir vidur,
*
tinti tėvvnės išsilaisvinimą tie nius ryšius su tėvyne, kurios in
riausybė atsistatydinusi, nes 11
mokyklose; šiam reikalui numa Plečiantis nedarbui Ontario siog krečia. Trečiu iš lietuviško korporacijos į TSRS nepripažįs tyt. dar nežinojo, jog sausio pa iš 16 ministerių kandidatuoja i narių atsikviėtimas yra neįma
Nors oficialiai iš ministetyta $133 mil. Paramos savival vyriausybė ateinantiems fiskali požiūrio taško aiškinimas pa ta nei JAV, nei Kanada. “Dirvo baigoj, Vilniuj, dalyvaujant seimą, kurio rinkimai įvyksią šį nomas.
rijos
sferų
to ir nesakoma, tadybėms numatyta $61 mik, svei niams metams nutarė išplėsti saulio globalinės politikos vvsti- je”. “Drauge”, “Darbininke” ir Kremliaus CK lietuviškojo sky pavasarį; esą to reikalauja įstaprašymai leisti giminėms
katos įstaigoms — $69.100.000; viešųių darbų programą. Sudė mosi neišlaiko rimtesnės anali “Į" Laisvę”, šis siūlymas buvo su riaus vedėjui Riurikov, įvyko tymai. Yra betgi manančių, kad • čiru
atvykti
ministerijoje nepriimaaudringas rašytojų, muzikų ir
pasirašyta sutartis su feder. vy jus į krūvą vyriausybės, savival zės.
■ prastas kaip “principiniai klai dailininkų susirinkimas, kurio vyriausybė atsistatydino dėl pa- m i.
riausybe dėl visuotinės sveika dybių ir vadybų bei komisijų
Štai septynių “LTSR” katali dingas, nes tektų bendrauti su
tos apdraudos, ir ji bus įvesta tam reikalui skiriamas sumas kų vizitas Romoj. Išeivių spau esamo režimo pareigūnais”. (Ši metu iš “tebevaldančios parti
nuo 1959 m. sausio 1 d. Viešo bus $955.000.000. Vyriausybė tam da, pasitenkindama korespon tezė betgi nebuvo naudojama jos” reikalauta teisės patiems
sios gerovės įstaigoms ir bedar skiria $340.000, provincinės va dentų - mėgėjų asmeniška nuo kai šie kritikai, per “sovietinius kūrėjams tvarkyti ir puošti sa
biams numatyt a$42.800.000, t.y. dybos bei komisijos $280.000.000 mone, didžiumoie apšaukė “Mas pareigūnus”, ir mokėdami mui vo kūrinių “turinį”. '“Laisvei”, Vašingtone Baltųjų Rūmų ini riame numatyta 4 bilijonai dol.
$7.300.000 daugiau nei pernai. Iš ir savivaldybės $335.00.000. Da kvos propagandiniu triku”. Tas tus, naskiriems asmenims siuntė matyt, taipgi nebuvo žinoma, ciatyva buvo sukviesta visuome užsienio pagalbai. J. F. Dulles
kad toks nekaltas kūrinys kaip
viso Ontario prov. sekančiais bar besibaigiančiais metais tam so korespondentai buvo vadina įvairia materialinę paramą).
nės veikėjų konferencija, kurio- savo kalboje nurodė, kad reikia
Jono
Meko
“
Semeniškių
idilės
”
biudžeto metais, kurie prasideda reikalui buvo išleista $875.000. mi “nkvd-istais”, stebėtasi, kad Stebėtinai liberališkai proble
remti atsilikusius kraštus ir pa
nuo balandžio 1 d., numato iš 000, parūpinant darbo 215.000 juos globojo sovietų ambasada mą suprato komunistų lietuviš pateiktos minėtai LTSR leidyk ie dalyvavo apie 1.300 asmenų. daryti juo satsparius komunizmo
tarpe buvo visa eilė įžymy
leisti $875 mil.
darbininkų. Ateinančiais biu ir kad buvo kalbama rusiškai. ka spauda. Pabrėžusi, kad joks lai, nepraėjo, bene, pro to pačio Jų
bių — JAV prezidentas Eisenho- įtakai: “Amerika negali išlikti
džetiniais metais numatoma dar Buvo atmesta galimybės, kad tie kultūrinis bendravimas nebus Venclovos cenzūrą.
laisva, iei kitos tautos bus pa
Kaip lietuvių ryšį supranta , weris. J. F. Dulles, gynybos min. vergtos".
Gyventojų skaičius Ont. prov. bo parūpinti 235.000 darbininkų. katalikai patys, savo iniciatyva, ’manomas, jei bus bandoma per
Jį stipriai rėmė opozi
McElroy, žvalgybos direktorius
įžymieji amerikiečiai
1957 m. padidėjo kas mėn. po Norint palengvinti dabartinę prašėsi leidžiami į Vatikaną ir ii propaguoti politinę Lietuvos
vadas A. Stevenson ir kt.,
Pasikalbėjime su Vatikano lie W. Dulles, buv. prez. Truman, cijos
18.000 ir pasiekė 5.750.000. Per padėtį, Ontario vyriausybė pa kad Maskvai siekiant geresnių nepriklausomvbę nuo Sovietiios,
pabrėždami,
kad komunizmas
vienus metus gyv. priaugo 210. skelbė planą aprūpinti darbu santykiu su Katalikų Bažnvčia ji pasisakė už kultūrinį bendra tuviškosios programos korespon Acheson, vysk. Sheen ir kt.
Visi jie svarstė pagalbos klau laimi įtaką daugelyje kraštų
000 arba 4%. 1957 m. Ontario tuos darbininkus, kurie neturi jiems šiuo kartu ta “malonė" vimą. Nebuvo net prisiminta, dentu JAV-se, “The New York
ūkinėmis priemonėmis. Vysk.
simą
atsilikusiems
kraštams
ir
Times
”
vedamųjų
rašytojas
Otprov. įsikūrė didžiausias ateivių teisės gauti bedarbio pašalpos. leista. Tik naivūs galėjo laukti, kad ieškant šio bendravimo tekSheen pareiškė, kad JAV turi
skaičius nuo 1914 m., t.y. 147.000. Darbus turi parūpinti savival kad šie pirmieji turistai būtų 'n susitikti ne tik su “buržuazi tonas Tolišius kaikurių išeivių komunizmo grėsmę. Dabartinei dalintis savo gėrybėmis su ne
Gimimų skaičius tebeauga: pr. dybės. o lėšų 70% tam duoda drįsę pareikšti ka nors tokio, niais nacionalistais’’, bet ir su pasisakymą prieš kultūrinius ry- vyriausybei rūpi, kad kongresas turtingais kraštais kaip krikš
priimtų pasiūlytą biudžetą, ku(Nukelta į 7 psl.)
metais jis pasiekė 150.000 arba provincinė vyriausybė. Miestai kas aklinai vėl užkirstų “geleži kultūrininkais, kurie pačiu bu
čioniškas kraštas. Per diskusijas,
27.4 tūkstančiui gyv. Pailgėjo ir jau yra sudarę tokių darbų pla nę uždangą". (NVTimes 1953 m. vimu išeivijoje tebeprotestuoja
kurioms vadpyavo viceprez. Ni
gyv. amžius: vyrų — nuo 42-60 nus — daugiausia parkų bei ki korespondentas Maskvoj sakėsi prieš sovietinį režimą tėvynėje!
xon, buvo pateikta daugybė klau
metų, moterų nuo 46-65 skaitant tokių miestams priklausančių tik dabar sunratęs. ka vvsk. Pal Konkrečiai pasiūlius bendrasimų. I juos atsakinėjo viceprez.
nuo 1921 m. Bedarbių skaičius plotų valymo, — jau priimami ir tarokas “taikos konferencijoje” v’^a pradėti JAV ir Kanados Kaip žinia, rinkimai j federa- j vra praleistas. Tam yra bent ke su atitinkamų sričių specialis
1933 m., kai provincija teturėjo darbininkai, bet girdėti ir įvairių Kremliui bandės jam netiesio iail’ninku reprezentacine paro- linį parlamentą ivvks koto 31 h keliai. Jie vra nurodyti ant tais. Iš diskusijų susidarė išva
3.600.000 gvv., siekė 450.000, da riepasitenkinimo balsų. Vienur ginėmis užuominomis papasako
Vilniuje. Kaune ir visoj Lie d. Balsuotojų sarašai vra jau su-1 iškabintų sąrašu viršelio Nerei- da: reikia padėti neturt kraš
bar. kai prov. turi apie 6 mil. gy neatsirado pakakamo skaičiaus ti anie lietuviu tautos laisvės tuvoj, po kurio laiko buvo atsi .
v
t ... , . ... i kia pamiršti, kad vad. “Court of tams. kitaip jie pateks sovietų
ventoju. tesu, pasak min. pirm. darbininkų, kitur įsikišo unijos, kovą). Išdavoj — drįsusieii lan liepta Rojaus Mizan>s vedamuo daryti ir šiuo metu iškabinėti Revision”. kurio sprendimu są- glėbin; “vedame tikrą karą, nors
Frost, 40.000 bedarbių sąrašuose. kurios su magistratu turi sutar kytis nas Šv. Tėvą buvo pa ju toi pačioj Brootlyno “Lais gatvėse ant stulpų ir kt. pasitik rašai gali būti pataisyti, posė šalta, todėl reikia susispausti”.
ti. kad nebus priimami jokie smerkti ne v<en tik katalikiškos vėj". Iki šiol niekac nenuklydu- rinti.
džiaus tik 13-15 d.d. Visi pareiš Iš lietuvių pusės dalyvavo BAL
80.000 alkoholikų priskaitoma darbininkai, kol nebus į, darbą - tautinės J AV ir Kanados spau- si nuo “valdančios klasės” Lie Atsiminkime, kas nebus įtrauk kimai turi būti įteikti prieš ko o naujasis reikalu vedėjas kun.
Ontario prov. pagal “The Alco eražinti paleistieji unijos nariai.1 dos, bet ir Brooklvno “pažangių- tuvoj linijos, “Laisvė” rašė: — tas i sąrašus, negalės balsuoti. vo 15 d. Kas iki to meto neįteiks LJankus. Jis matėsi su viceprez.
holism Research Foundation”. Tačiau kiekvienu atveju nega- jų” Laisvės. Bimba paakompa- “Turint gerus noris viskas ga Dėl to dabar pats laikas patik oareiškimo, tas jau nebegalės Nixon, sen. Knowlanddu ir eile •
Ši organizacija turi $290.000 me lintiems gauti bedarbio pašalpos navo: “Tie septyni lietuviai, ku lima ... Reikėtų tartis su Lietu rinti tuose sąrašuose ir pasirū balsuoti, jei nėra įtrauktas į bal kitų žymių veikėjų, dirbančių
tinį biudžetą, kurį panaudoja tai bus didelė parama.
' rie vvko į Romą popiežiui ranką vos Dailininkų orgjhizaciios va- pinti. kad būtų įtrauktas, jei kas suotoju sąrašus.
prieš komunizmo plitimą.

KAS NAUJO KANADOJE?

Kaip kovoti su komunizmu?

Ar įtrauktas į rinkiku sąrašus?
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GEDIMINAS GALVA

Užsklęstame Pabaltijy
1

** Leidžia Kanados Lietuvių Kaliaiifcų KulKiros’DroMgijo
Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $5.00,
Kitur: mėtoms $5.50, visur pusmečiui $3.00.
„ |mok>ję nemažiau $10 laikomi garbčs prenumeratoriais
. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
II Pundas'St. W., Toronto, Ont. Canada
Telef. EM. 8-6813.

Albin Ė. Johnson* ilgėkaš
straipsnis, rašytas Helsinky, bu
vo įdėtas The Christian Science
Monitor vasario 3 d. laidoje.
Straipsnis papuoštas Rygos vaiz
du, Pabaltijo žemėlapiu ir at
vaizdu moteriškės skaitančios
paskutines “Jaunakas Zinas”.
Straipsnis “Tarp Maskvos ir gi
liosios jūros” praranda dalį svo*io dėl nedovanotinų klaidų:
Lietuvos pajūris tesiekiąs 20 jūr
milių, Pabaltijis esąs pavergtas
prieš 12 metų. Reikia priekaiš
tauti Johnsonui, kad jis leido
išimtinai prasikišti Estijai, Lat
vijai ir apie jų gyvenimą dau
giau pateikė žinių, kaip apie
Lietuvą. Bet dėl šio trūkumo
mes patys labiau kalti už paša
liečius stebėtojus.
Autorius pagarbiai ir šiltai
aptaria lietuvių tautos kietumą
pasipriešinti svetimųjų įtakoms
ir gan teisingai nurodo jos pa
tekimą spąstuose, kai ją perse
kioja rusai ir kaimynai lenkai
komunistai, ypatingai nedrau
gingai nusistatę prieš lietuvius.
Verta nusistebėti, kad Johnsono ypatingai įdomūs samprota
vimai mūsų spaudoje nesulaukė
net paminėjimo, o dienraštis,
jau ne kartą gražiai pasisakęs
Pabaltijo reikalais, vargu mūsų
veiksnių buvo tinkamai supras-

GAVĖNIOS RIMČIAI

ŽMOGAUS GUNDYMAS
Kalbėdami “Tėve mūsų” sako
me: “Ir nevesk mus į pagundą”.
Prašome Dievą mus saugoti nuo
gundymų, kad nesukluptume.
Pagundų nė vienas negali iš
vengti. Dėl to šios žemės gyve. nimas ir yra vadinamas kova,
kurios negali išvengti nei seni,
/
jauni, nei vargąai, nei tur-

;

J

*

Tėviškės Žiburiai
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• Gundomas buvo Kristus, gun
domi esame ir mes. Tik tie gundymai mūsų laikais pasiekia mus
naujais keliais. Jie dažnai vei
kią mus netiesioginiai per kitus
žmones, ypačiai per organizaci
jas, kaip masonų, komunistų, socialistų, anarchistų, laisvamanių,
nihilistų, ’ klaidatikių ir vadina
mųjų bepartyvių, per jų spaudą,
radiją, televiziją, kiną ir pan.
Gundytojas per savo agentus
šiandien skleidžia mintį, kad
gundytojo nesą. Tuo būdu jis
moka save gudriai užmaskuoti,
kad daugiau naivių aukų pagau
tų į savo tinklą. Tokiomis auko
mis būna neretai ir šviesuoliai,
kurių tikėjimo pagrindai yra
silpni ar dorovė sušlubavus. Šv.
Petras savo laiške tikintiesiems
nedviprasmiškai įspėja bei ragi
na melstis ir budėti, nes jis (vel
nias) eina aplinkui, kaip krio
kiąs liūtas, kad mus prarytų (I
Petr. 5, 8). Šv. Povilas sako: “Ap
sivilkite Dievo šarvais, kad ga
lėtumėte drąsiai stoti prieš velnio žabangas. Nes mūsų kova
yra ne prieš kūną ir kraują, bet
prieš kunigaikščius ir valdžias,
prieš šių tamsybių pasaulio val
dovus, prieš piktumo dvasias
padangėse. (Efez. 6, 11-12). Ki
toje Evangelijos vietoje Kristus
vadina šėtoną šio pasaulio ku
nigaikščiu, numatydamas, kad
daug šios žemės valdovų ir vals
tybių bus jo įtakoje ir dauguma
šio pasaulio turtų bus jo tarnų
žinioje.
vo^pagal

(Ef. 2, 3). Kiekvienas jaučiame
savo sąnariuose aną kitą įstaty
mą, kuris priešinasi mūsų proto
Įstatymui ir kuris mus daro be
laisviais
nuodėmės įstatymo
(Rm. 7, 22-23).
Dievas nėra diktatorius ir ne
nori nė vieno prievarta į dangų
varyti. Dangus yra žmogaus pri
gimtį viršijanti didelė dovana,
kurią pats žmogus savo laisva
valia turi laimėti. Dėlto Dievas
leidžia bandymus - gundymus,
kad iątirtų, kuris yra vertas tos
dovanos ir kuris ne. Tačiau nie
kad neleidžia tokių pagundų, ku
rios su Dievo pagalba, būtų ne
nugalimos. Pasak šv. Augustino,
pagunda yra kaip pririštas šuo:
nelįsk prie jo — neįkąs. “Palai
mintas tas, kuris kenčia pagun
das, nes, kai bus išbandytas, gaus
gyvenimo vainiką”, teigia šv. Jo
kūbas (1, 12).
Kun. Ant. Sabas.

tas. medžiaga paremtas "ar bent
padėkos žodžiu palydėtas.
Tyčiomis ilgiau lukterėjau
šiuo klausimu raš^.lr stebėjau;
kaip mūsasis čikagiškis dienraš
tis kitais, mus neliečiančiais rei
kalais dažnai linksniavo Moni
tor vardą, tačiau tik ne apie
Lietuvą ir Pabaltįjį...
Tragiškoji klaida
Johson ypatingą dėmesį krei
pia į Pabaltijo dabartinį užsklen
dimą. Vienintelis kelias į laisvę
eina skersai Baltijos jūros. Šiuo
požiūriu jau žymiai patogesnėje
padėtyje esanti Latvija ir net
Lietuva, nes šioms valstybėms
arčiau Švedija, kurioje gyvena
30 000 estu, 5 000 latvių ir kiek
lietuvių. Tačiau autorius taria,
kad jam nežinomi oficialūs duo
menys, kad bent vienas estas
būtų pasiekęs Švediją iš paverg
tos Estijos.
Autorius gražiai aptaria tra
giškąjį neseną nesusipratimą:
“Trys dešimtys ėstų perkirto
Suomijos įlanką ir atsidūrę
Suomijoje policijos paprašė po
litinės globos. Suomijos-Rusijos
sutartimi Suomija Pabaltijo
kraštus pripažino Rusijos dalimi
ir yra pasižadėjusi grąžinti kiek
vieną Rusijos pilietį, neteisėtai
patekusį Suomijon. Suomijos
vyriausybė turėjo atvykusius

GELEŽINIO VILKO” 30 METU SUKAKČIAI

Perdėta tolerancija
Rašo
ręs, tai ir tautininkų vardu va
dintis negalime. Tačiau, pagal
STEPONAS JAKUBICKAS
Nežiūrint Ant. Smetonos visų
mūsų
tautini charakterį, ideolo
brutalių ir nehumaniškų veiks
Tęsinys iš pereito Nr.
giją ir siekiamuosius tikslus,
mų, G V vadovybėje vis dar bū
mums priklausantį tautininkų
davo galvojama, kad A. Smeto
Garbė
—
Valstybės
Gerovė.
To

vardą tenka keisti tolygiu nacio
na gal ir nėra toks blogas, bet
yra bloga jo aplinkuma, atseit dėl “Tautos Kelio” redaktorius nalistų vardu. Tokiu būdu iš GV
jo pasirinkti bendradarbiai, ku Lietuvos laisvės kovų invalidas, persiorganizuojame į Lietuvių
rie besinerdami iš kailio patai savanoris - kūrėjas, dviejų Vy Nacionalistų Partiją, kuri visiš
kauja ir įtikinėja, kad tik jis vie ties kryžių kavalierius, Jonas kai atatinka mūsų siekiams ir
.
nas yra vienintelis vadas ir visos Karutis, buvo tikras kankinys. ideologiniams tikslams.
tautos yra mylimas. Jei pakeitus Laikraštis cenzūros nuolat is- “GV” be jokių abejonių, save
tokius dvasios manikenus, tai, kapojamas,. straipsniai nepralei laiko pilnai subrendusia ir turin
girdi, su A. Smetona gal ir būtų džiami, suvėlinamas, konfiskuo čia teisę, kaip lietuvių visuome
jamas, uždaromas, baudžiamas ninis ir socialinis iunginys, reikš
galima bendradarbiauti.
? Ta* prielaida vadovaujantis, Hr t.t. Savaime suprantama ir tis per savą, naujai susiformavu
niekad ir.nebuvo rimtai ruoštas pats redaktorius Jonas Karutis sią Lietuvių Nacionalistų Parti
tikras sukilimas nuvetsti A. buvo nuolat persekiojamas, tar- ją. Lietuvių Tautos ir Valstybės
Smetoną. Vis buvo norėta jį
ji pa- domas, areštuojamas, tremiamas gyvenime ir toliau siekiame:
likti ir toliau prezidentu, bet bukalinamas. Manau, kad nei T’uto« Garbės ir Valstybės Ge
kiek
nepsiriksiu sakydamas, jog rovės.”
vo stengiamasi jį paveikti, įti
kinti pakeisti ministerių kabine per visą smetoninio valdymo lai
Likimo Keliu .
tą prof. A. Voldemaro vadovau kotarpį smetoniniai .sargai nei
nebųvp Lietųvaiylęngjamu >r eiti ęrie konstitucinės valandai nebuvo mio jo. pasi 193
Vi ir
/"Iskdi. Tačiau tai
spirti. Jis; yrą puilųjs psicholopsičnOlo- santvarkos įgyvendinimo. Todėl, trauk^*
dar
pasunkino
Smetonos diplo
gas-ir •panaudoja viską žmogui prieš vykdymą vadinamo sukili
GV persiorganizavimas
matijos nesugebėjimas su savo
pavergti. Vilioja jis žmogų tur mo, visuomet pirmiausiai pas A.
į politinį sąjūdį
kaimynais, ypač su Vokietija
tais, kūniškais malonumais ir Smetoną būdavo siunčiama de
Po eilės visokių nepasisekimų sunormuoti ekonominius santy
garbe. Išalkusiam Kristui jis pa legacija pasakyti, kas yra pa ir skaudžių patyrimų G V vado
siūlė duonos. Jis šiandien siūlo ruošta ir ko norima prašyti. A. vybė nutarė iš G V kovingo ak kius. Jie buvo beveik visai nu
duoną žmogaus sielos sąskaitom Smetona, žinoma, visuomet to tyvo padėties persiorganizuoti į trūkę. Tokia padėtis Lietuvos
Ir kiek daug žmonių jau suvi kiai delegacijai viską pažadėda politinį sąjūdį. Tam reikalui, ūkį vedė prie visiškos katastro
liojo ir padarė juos kūno ir dva vo, bet po to pradėdavo areštus 1934 m. pavasarį Kaune įvyko fos, o ypač tas labai jautriai at
sios vergais! Kas turi užtenka ir ruoštas sukilimas vėl nusitęs GV grupių vadų suvažiavimas, siliepė Suvalkijoje, kur ūkis bu
vo daugiau praskolintas. Todėl
mai duonos, tiems siūlo kūniškus davo.
suprantama, slaptas. Jame GV! šimtai ūkių buvo parduodama iš
malonumus. Kitiems jis siūlo
1930 m. ankstyvą pavasarį G V vadovybės vardu maj. K. M. pa
perdėtą pasitikėjimą Dievu, kad buvo pilnai pasiruošusi žygiui į darė platų apžvalginį GV veik varžytinių. Tas ūkininkus ir
tuo būdu Dievu nusiviltų ir vi prezidentūrą. Nebuvo jokios abe tos pranešimą. To pranešimo iš bendrai krašto gyventojus labai
jaudino ir visi reiškė didelį ne
sai nuo jo nusigręžtų. Žinoda Jonės, kad kas nors būtų galėjęs traukas aš čia ir pateikiu:
pasitikėjimą vyriausybei. O val
mas, kad žmogaus širdį vilioja tą žygi sutrugdyli. Tačiau vėl
“Brangūs Bičiuliai, nors ir džios aparatas, netik nesiėmė
žemės grožis, turtai ir garbė, pa tas perdėtas humaniškumas, to sunkiose sąlygose, bet nepirmą
siūlo jam ir tai, kad tik jam nu lerancija: nepalanki politinė pa kartą dalinamės mintimis ir mū reikiamų priemonių sunkumams
silenktų. Ij? kiek daug žmonių dėtis, Klaipėdos reikalai, kalbė sų organizacijos reikalais. Ta pašalinti, bet savo milijoniniais
jam nusilenkia ir gyvena ne kaip kimės pirma dar su A. Smetona, čiau, šiandieną, ypatingai mums išeikvojimais dar baugiau mur
žmonės, Sukurti pagal Dievo pa gal geruoju pasiseks reikalą su tenka atydžiai peržvelgti GV nu dė krašto ūkį.
Užsienio politikos, galima sa
našumą ir paveikslą, bet kaip tvarkyti, be didesnio triukšmo. eitą kelią ir gyvenimo tikrovės
kyti,
išviso nebuvo. Ja niekas
žemės kurmiai, visiškai užmiršę O to “geruoju” pasikalbėjimo statomus reikalavimus, kuriame
augštuosius idealus.
Tokie ir rezultatas buvo labai* liūdnas: GV savo organizacine forma ir nesirūpino. Lietuva, kaip kokia
šventadieniais neranda kelio į skaudžiai nukentėjo kpt. A. Ma- konstrukcija pilnumoje neati skiedra jūroje, palikta pati vie
na savo likimui plūduriuoti, iki
Dievo namus,-nes jiems sekma čiuika, kpt. Gineitis, kpt. Šau tinka.
išėlusios - bangos ją kur nors į
dienis yra ne Viešpaties diena, lys, maj. Budzilas ir daugelis ki
GV yra tik aktingas kovos jun krantą sudaužys. Vilniaus pro
bet turtų ir žemiškų malonumų tų karininkų, valstybės tarnau ginys, neapimąs viso visuome
medžioklė. Neseniai popiežius tojų, studentų ir šiaip žmonių, ninio ir valstybinio gyvenimo blema visai užslopinta. Klaipė
vėl įspėjo tikinčiuosius prieš kurie buvo bent kiek įtarti tu formavimo. Norint su ideologi dos Krašto reikalai taip pat liūd
niausioje padėtyje. Lietuvos di
sekmadienių ir šventadienių tiks rėję ką bendro su GV.
niais siekiais ir toliau žengti į dieji kaimynai ginkluojasi iki
lo iškraipymą, sumedžiagėjimą
Dar tai nebūtų viskas, jei ne gyvenimą, ypač jį formuoti, rei
ir šventų Dievo teisių paneigimą. paminėtume GV laikraščio “Tau kia orie jo netik prisiderinti sa ausų, tarptautiniąi įvykiai šuo
Žmogus yra gundomas ir iš tos Kelias”. Nors ant laikraščio vo išorine forma, bet ir jam pa liais rieda į pasaulinį gaisrą, vi
vidaus, nes pačiaf’savo prigim ir nebuvo rašoma, kieno jis lei tiekti mūsų visuomeninius ir si gyvena laiko netikrumu, ta
čiau “Tautos Vadas” vietoje
timi jis yra “rūstybės vaikas” džiamas, bet buvo šūkis: Tautos valstybinius siekius.
ieškojęs Lietuvai draugų ir lygi
Nuo prof. A. Voldemaro nuša nęs su kaimynais pašlijusius
linimo iš vyriausybės 1929 m. santykius, ir toliau, kaip tas
JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
rugsėjo 23 d. mūsų persekioji nykštukas milžiną vaidindamas,
mas vyksta toliau. Persekiojama, šaukė: “tauta gali būti rami, ka
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į
slopinama ir naikinama G V or pitonas vairo iš savo rankų ne
DAVIDSON ECONOMY CENTRE
ganizacija, nors ir yra labai daug paleis.” Vienok, toliau pramasunkumų pakėlusi, bet dvasioje
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų.
tantiems politinę' padėtį, buvo
ir savo ryžtingumu netik, kad aišku, kad “kapitonas” laivo jau
Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos.
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME. nepalūžo, bet priešingai, kovo senai nevairuoja, jis eina likimo
je dar daugiau užsigrūdino ir su
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576
keliu.
stiprėjo.
Nežiūrint, kad tokie
persekiojimai mus ir nepalaužė, 1934 m. birželio 7 d. sukilimas
bet tokioje padėtyje amžinai pa
Mūsų kariuomenė, visais lai
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE
likti negalime. Visoje mūsų ko kais, labai jautriai išgyvendavo
voje, pradedant nuo 1918-20 me kiekvieną tautos nepasisekimą,
tų, savo ideologinių siekimų ne kiekvieną jos vidaus sukrėtimą
keisdami, esame perėję keletą arba iš užsienio gręsiantį pavo
etapų: savanoriu - kūrėjų, Kari jų. Todėl ir šį kartą, akivaizdoje
ni Aktyvą ir GV organizaciją. bręstančiu didžiųjų įvykių, ma
Kovoje esame pilnai užsigrūdi tydama, kad prezidentas Ant.
nę ir politiškai subrendę. Dabar Smetona ir jo tautininkų partija
mums
tenka persiformuoti ir sa visai nė negalvoja tautos likimą
2446 -8 DANFORTH AVE.
TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224
vistovią ir politiškai ideologinę atiduoti į pačios -tautos rankas,
organizaciją. Kadangi su tauti apsisprendė ryžtis dar vienam
(Bus daugiau)
ninkais mūsų kelias yra išsiky-i vidaus žygiui.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
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estus grąžinti Rusijon. Jei minė
ti estai būtų kreipęsi į privačius
asmenis, gal jie būtų padėję
jiems atsidurti Švedjjon.”
Ir išrinktiesiems pabaltiečiams
nelengva pakliūti Suomijon:
“Atrinktieji pabaltiečiai tegali
vykti į Suomiją tik per Lenin
gradą, aplink Suomijos įlanką,
nors per įlanką yra trumputė
kelionė. Suomiją lankantieji tu
ri daryti 15 kartų ilgesnį kelią
norėdami pasiekti Helsinkį. Ke
liaujantieji Suomijon Leningra
de atydžiai kvočiami, tikrinami
ir priedanga vertėjų, patarėjų
ar kelionės vadovų NKVD juos
lydi sekybos tikslais. Nežiūrint
Švedijos artumo — nuo Latvijos
krantų nedaugiau 80 jūrmylių
ligi Švedijos salos Gotland —
tačiau iš tūkstančių bandžiusių
tik keliems yra pavvkę iš Latvi
jos pasprukti.” Ir čia jis pamini
4 latvius žvejus atsidūrusius
Švedijoj.
*
Apie lietuvius žvejus ir kitus
asmenis patekusius Švedijon jis
nė žodeliu neprisimena. Latvių
pabėga vienas iš 10 000 bandžiu
sių.
Žvejų priežiūra
■ Svarbiausias žvejybos telkinys
esąs Rygos įlankoje. Žvejyba
vykstanti ir Baltijos jūroje tarp
Liepaja ir Vindava (Ventspilė).
Lietuvos ir Estijos žvejyba visai
neaptariama. Apie latvius žve
jus Johnson taria: “Latvių žve
jai ir jų nacionalizuoti laivai
yra griežtoje priežiūroje. Išplau
kiančiam žvejų laivui milicija
paskiria įgulą ir nurodo žvej avi
mo sritį. Žvejybos laimikis pri
statomas artelei. Tai pačiai įgu
lai teleidžiama išvykti du ar tris
kartus. Kiekvieną savaitę įgula
vis keičiama, kad tarp jos neat
sirastų draugiškumo, kuris būtų
tikru laidu pabėgti. Įgulose są
moningai palaikomos nuotaikos,
kad veik kiekvienoje jų esama
milicijos slapukų. Žvejybos .sri
tis aiškiai nusakoma nurodant,
kad už, jos galimos sprogmenos,
povandeniniai ar jūros sargybi
niai laivai, kurie žvejams suda
rytu pavojų. Joks žvejų laivas
negali naudoti radijo priimtuvų,
tuo labiau siųstuvų, kad iie ne
susižinotų ar bent nesusigaudytų linkmėje. Dyzelinio kuro te
skiriama labai aprėžti kiekiai.”
Kaip apsisaugoti slogų?

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

ŠALDYTUVAI

SIUVIMO MASINOS

skalbimo masinos
TELEVIZIJOS APARATAI

2753 DUNDAS ST. W. (Indian Rd. Cresc. kampas) TORONTO
Išpildome vaistų užsakymus pagal europiJtiškus 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.

★ VAIKŲ BALDAI
JVAIROS KILIMAI
VAIKAMS VEŽIMĖLIAI
i

Užsakymai priimami net dviem telefono linijom: RO. 9-7878 ir RO. 9-7271

Teikia greitą pagalbą nuo žiau
rių galvos skausmų, nusišaldymo, išijas, lumbago, reumatinių
ir artritinių skausmų.

12 tabl. .25c
48 tabl. .75c
120 tabl. $1.39

bėti. Jaunuomenė, dar prisime
nanti praėjusį karą, dabar tyli.
Pokario prieauglis neturėjęs
progos pažinti savos praeities
yra surusinamas. Milicija stebi,
kad tėvai vaikams neįdiegtų “pa
vojingų minčių”. Juk vaikai sa
vo tėvus mokytojams įskundžia
Rygoje, Taline, gal būt net Kau
ne. Neginčytina, kad ypač Latvi
joje ir Estijoje gyvenimas daro
si vis labiau pakenčiamas. Rusi
ja deda nemažų pastangų tiesti
naujus karinės svarbos kelius.
Apgriauti miestai atstatyti, nes
juose rusai vyrauja. Ryga yra
vienintelė Pabaltijo vietovė, ku
rią gali vakariečiai atlankyti. Ji
yra dabar “propagandiniu lan
gu” vakariečiams, kad ten pabu
voję bandytų susidaryti kreivą
vaizdą apie Pabaltijį. Prievarti
niai išvežimai, kurį metą, su
stabdyti. Gyventojai apimti ne
vilties ir nešami likimo srovės”.
Nors Lietuvoje ūkinis gyveni
mas yra sunkesnis, bet lietuvių
tautos istorinės tradicijos pri
vertė Maskvą ir maskolbernius
leisti lietuvių kaikurių sričių
kultūrai pasireikšti ir Herkui
Mantui prabilti į ruso paverg
tuosius: kovokite už laisvę.
Ir kaip tik šiuo. metu skau
džiausia, kad laisvėje vis dar nesusigaudome tiksluose ir priemo
nėse padėti nevilties apimtiems
broliams ne tik siuntiniu, kul
tūrinėmis vertybėmis ir kitomis
priemonėmis, į šalį metant jau
seniai atgyventą tuščiažodžiavi
mo propagandą saviesiems, o
ypač 'svetimiesiems, lyg mūsų
uždavinys būtų visą pasaulį Šuo
komunizmo atgrąsyti. Išmušė
valanda visas turimas priemones panaudoti lietuvių tautos
viltims sustiprinti ir mesti sveti
mųjų skvernų abejotinos reikš
mės traukymą.

CENTRINE 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.

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.
nonė medžiogo
6 yrd.
3 yrd.
4 košt. vyr. viln. medžiogos 14 yrd.
7 yrd.
2 vyr. poltoms vilnonės medž. 6 yrd.
3 yrd.
pamušalo
18 yrd.
šerinės /kliįonkės/
8 yrd.
Iš viso už $70.60
stiklui piouti peiliukas su deimantu

1.2 košt, vilnonės medžiagos
1 paltui vilnonės medžiagos
1 suknelei viln. medžiagos
pamušalo
šerinės /klijonkės/

Alyvos krosnių va
lymas, remontas,
dalių pakeitimas.
STASYS IGNOTAS

2. 2
2
1
2

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE.
Toronto

košt, vilnonės medžiagos
7 yrd.
Iš viso už $157.90
paltams vilnonės medžiogos 6 yrd.
sukenlei viln. medžiogos
3 yrd.
suknelėm royono medžiogos 8 yrd. 4. 4 košt. vin. medžiogos
14 yrd.
pamušalo
10 yrd.
8 yrd.
pomušolos
šerinės /klijonkės/
4 yrd.
4 yrd.
šerinės /kliįonkės/
stiklui piouti peiliukas su deimantu

Iš viso už $72.30

Iš viso už $112.60

(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot).
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BILIETĄ lt
Imtuvais, laivais, geležinkeliais.

(Savininkas kilęs iž Lietuva!

* LINOLEUMAS

BAYER GAMINYS
Suteiks skubų, ilgai trunkantį
skausmų nuraminimo — taip
pat lengvai pakelia žmogaus
nuotaiką.

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv< gryno svorio.

Savininkė ANELE ŠLEKIENĖ

CRESCENT PHARMACY
KROSNYS

A PkOOUCT OF BAYtt

Baltic Exporting Co,

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

nuolat gyventi ar pasisvečiuoti.
RADIJO

Antine

į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą,
Lenkiją ir U.S.S.R.
per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

(siuvykla)

MADAME ANELE
DESIGNER
1978 Eglinton Ave. West,
Tel. RU. 1-8477

Nuo žiaurių skausmų

Įvairus siuntiniai

Lietuviškas
suknelių salionas

Mohawk Furniture

'

Mongolų sargybos
Lietuvos ir Latvijos pasieniai
ypač sustiprinti, nes jie arčiau
siai Švedijos. Jie atsidėjus sau
gomi ne tik sulaikyti politinius
pabėgėlius, bet užgirsti, kejią
šnipams sekti įvairius'f karinius
sustiprinimus, kuriais nusėti
Baltijos krantai. Rygos įlankoje
ir Ventspilėje esą povandeninių
laivų uostai. Kiti šaltiniai kadai
se tvirtino apie karinius įrengi
mus Klaipėdoje. Jos Johnson
visai nemini.
Saarema ir Dago salų gyven
tojai iškeldinti ir ten įrengtos
raketų stovyklos. Iš tų salų ra
ketos galinčios pasiekti vakarinę
Europą. Ilgas Baltijos pajūrys
pateko į rusų geležines rankas.
Išskyrus kelias vietoves, pav._
vasaros paplūdiimus, kurie bud
rių akių sekami, visas pajūrys
yra atitvertas spigliuotomis ir
įjungtos elektros srovės tvoro
mis. Svarbesnes vietoves pajū
riuose saugo mongolai su šuni
mis. Pajūrio ir oro sargybiniai
lėktuvuose, yra nuolatinėje sekyboje.
Prekiniai laivai palaiką susi
siekimą su Švedija ar Suomija
stengiasi neatsidurti rusų dabo
jamuose vandenyse.
Lietuvių veidas
Johnson nors trumpai, bet gan
vaizdžiai aptaria lietuvių tau
tos būtį: “Lietuvos pasieniai
ypač saugomi. Trumpasis Lietu
vos pajūris atžymėtas geležiniu
spaudu. Žinoma, kad lietuviai
yra aukos ypatingos Maskvos
viešpačių ir kaimynų lenkų ko
munistų laikysenos. Lietuviai
per amžius pasižymėjo sėkmin
gu pasipriešinimu, bet kuriai
tautai, kai ji jų kraštą užplūdo.
Jie užsispyrę laikėsi savos kultū
ros, savo tikėjimo ir siekė išlai
kyti etninę pilnatvę. Per pasta
rąją okupaciją jie visai atskirti
nuo pasaulio. Net katalikiškos
Lietuvos ryšiai su Vatikanu, per
pirmąjį bolševikinės okupacijos
tarpsnį ir vokietmetį, palaikyti
per Lenkiją, nūdien ypač truk
domi”. (G.G. pabr.).
Nevilties apraiškos
Pasak Johnson pirmasis pabaltiečių “apvaldymo” tarpsnis
esąs jau baigtas. Politinis, fizinis
ir net neveiklus pasipriešinimas
komunistinei santvarkai esąs pa
laužtas. Senoji šviesuomenė ir
net smulkioji buržuazija esan
čios sunaikintos. Vietos kvislinginiai valdytojai esą sekami.
Maskvos agentai pasiekia kiekvien& TPašią yietovę. ,
Apie estiis ir latvius štai ką jis
dėsto: “Nėra jokių abejonių, kad
Estijoj ir Latvijoj neužtiksime
atviro ar slapto pasipriepšinimo
komunistinei santvarkai. Vyres
nieji gyvenę nepriklausomybės
metais tegali galvoti, bet ne kai-,

a:
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FOUR SEASONS
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BE TO SIUNČIAME įvairius vaistus, dantims taisyti įvairios medžiagos, siuva
mas mašinas, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui pinuti peiliukus,
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairios teks
tilės medžiagas, maistų ir t.t. ir t.t. '
Mažesnio formato siuvama mašina firmos "Essex" rankinė $48.50
elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20
/Užšokant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
. Siunčiant elektrinę mašinų reikia nurodyti voltažg.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Gyveno ne Toronte, gali savo sudarytus M 17 svarų gryno svorio siuntinius
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę misų pranešimų.
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai.
vakaro, šeftadieniai* «— nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vok.

Sav. A. Kaluza

i

J
•

AČIŪ “PARAMAI”
Sutelkęs jau per tūkstantį na
rių, “Paramos (Toronte) bankas
tikrai gražiai pritinka savo vąr, dą: parama lietuviui ir lietuvy
bei. Santaupų saugumas “Para
moje” nemažiau garantuotas,
kaip ir didžiuosiuose bankuose,
d prieinamumas ir sąlygos net
daug geresnės: didesnės už indė
lius palūkanos, įiepalyginti leng
viau gauti paskolą, pigesnis če
kių išrašinėjimas, iki $1.000 ap
drausta gyvybė, 5% dividendo
ir t.t. Ekonominio rūpesčio pri
slėgtas lietuvis čia randa sau
patogią paskolą. Patarnavimas
'nuoširdus iki prieteliškumo, lyg
pas gimines atsilankius. Čia už
sukęs tautietis nieko negali nu
stoti, o tik sau gero laimėti. Jau
vien dėl to “Parama” būtų stip
rus ramstis lietuviui ir lietu
vybei.

ORUMO GOMAUJANTI GRAŽBYLYSTĖ

Bet ši didelė ekonominė iš
“Paramos” bendruomenei nauda
dar neviskas. 1958 m. vasario 23
d. visuotiniame narių susirinki
me “Parama” iš 1957 m. pelno
paskyrė KLB Kultūros Fondui—
$200, o Toronto šeštadieninei
mokyklai ir kelioms (kultūri
nėms, sporto bei jaunimo) orga
nizacijoms — $1.050. Taigi, “Pa
rama” paskyrė $1.250 lietuvių
kultūrai kelti bei jaunimo lietu
vybei puoselėti! Didelis ir švie
sus įvykis šiais jubiliejiniais
metais. Tai liudija paramiečių
ne tik organizacinį talentą, bet
taip pat širdžių lietuviškąjį pul
są ir sąmonės bei gyvybinio in
stinkto sveikumą.
Labai ačiū broliams paramiečiams! •

KLB Kultūros Fondo pirm.

Kuo kiti rūpinasi?
Vasario 16 akto signataras
v prof. M. Biržiška “Vienybės”
Nr. 7 straipsnyje “Kas įgalio
jo” primena, kad nei Basanavi
čiaus, nei kitų tautinio atgimimo
pionierių niekas neįgaliojo ką
veikti; bet jie patys ėmėsi tokio
darbo, kuris jiems atrodė būti; nas. ir kuris pasirodė naudingas
visai tautai. Juk neturėjo juri• diskai pagrįstų įgaliojimų nei
1905 m. Vilniaus Didžiojo Seimo
dalyviai, nei 1917 m. Vilniaus
Konferencijos dalyviai, bet jie
.padarė didelių nutarimų. Toliau
mūsų politinio ir kultūrinio gy
venimo veteranas primena, kad
ir anais laikais ne visada buvo
vienbalsiai visų sutariama. Bu
vo ir maištaujančių prieš bend
rąją dominuojančią liniją, bū
davo taip pąt daug ginčų bei
konfliktų, bet galutinoje išvado
je būdavo randama išeitis. Kar
tais kaikuriems tekdavo net nuo
savo grupės atsiskirti. Taip ir jis
pats turėjęs įteikti pareiškimą
socialdemokratų partijos sukairėjusiai ano meto vadovybei, kai
ji pareikalavo išstoti iš Valsty
bės Tarybos, o Stp. Kairys pa
prasčiausiai į partijos įspėjimą
nekreipęs dėmesio.
Ta proga profesorius primena,
kad gruodžio 11 d. priimtoji ne
priklausomybės paskelbimo for
mulė, sutinkanti su konvencijomišlsū Vokietija buvusi priim> ; ta
vien tiems 4 kairiesiems
priešinantis, bet ir 4 kitiems, už
balsuojant tik 12. Tarp tų 4 kai
riųjų ir kitų 4 nekairiųjų skir
tumas buvęs tik toks, kad jie ne
pasitraukę iš Tarybos, kaip pa
darė protestuodami 4 kairieji.
Eet anie 4 likusieji Taryboje,
nors pasidavę daugumos nutari
mui, taip pat veikę, atkalbinė
ję kitus nuo anos formulės ir
taip bendrų pastangų rezultate
atsiradęs Vasario 16 Aktas.
Baigchmas prof. Biržiška sako
visa tai primenąs tam. “kad mes
ir šiandien, kai vėl įvairiais bū
dais siekiame atstatyti Lietuvos
nepriklausomybę,
nebijotume
eiti ir individualiais keliais, nesi
jaudintume ir nebijotume savo
tarpe ginčų, priekaištų, kartais
net labai skaudžių prit taišjtų,
ir šiaip įvairių nesusiprs mų.
Yra ju šiandien, nemažiau jų
buvo ir anuomet laimingai ne
priklausomybę atstatant. Svar
biausia, kad šiokiais ar kitokiais
keliais, bet visi siektume to paties vieno bendrojo ir didžiojo
tikslo”.
z

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ SUSIRŪ
PINIMAS LNT VEIKLA — Mū
sų Toronto bendradarbio klausi
mai ir LNT atsakymai. Šitokia
antrašte Dirva Nr. 15 .išspausdi
no ilgą straipsnį — LNT ar TŽ
gerbdama — pradėjo jį 1 psl., o
užbaigė paskutiniame. Jame
klausimų ir atsakymų forma at
sakoma į kiekvienus TŽ klausi
mus, išryškintus suminint LNT
centro instrukciją nariams bei
skyriams Vasario 16 minėjimo
reikalu. Į klausimą, kam bus
naudojamos LNF lėšos, atsako
ma: “Papildomame LNT laiške
rėmėjams yra nurodyti trys svar
biausi užsimojimai, kuriuos bus
•stengiamasi vykdyti žymia dali
mi Ėuęopoj: 1) pagaminti plokš-

telių su įkalbėtais lietuviškais
tekstais,
tinkamais vaikams
jaukinti prie lietuvių kalbos ir
lietuviškos savijautos, 2) Veržtis
tarptautinėn plotmėn su lietu
viška muzika. Tam yra numaty
tos priemonės, vykdytojai, net
apytikrės sąmatos. Įvykdymas,
žinoma, pareis nuo lėšų, organi
zacinių pajėgų kiekio ir., nuo
sėkmės”.
Tai esą “tolimųjų atstumų” už
simojimai — rengimas dirvos ar
timesnei veiklai, nes tiesioginės
politinės akcijos vaisių dabar esą
negalima laukti. Dabar tereikią
stiprinti svetimose visuomenėse
Lietuvai palankias nuotaikas.
Kažin ar tai nėra defetistinė
ir demoralizuojanti pažiūra? Gal
LNT tokiam atvejy atsakytų dar
vieną klausimą? O kaip LNT lai
kytųsi, jei pvz. dabartiniai Lie
tuvos bolševikiniai viešpačiai
taip pat išleistų svetimomis kal
bomis lietuviškos kūrybos pa
vyzdžių — liaudies dainų, mu
zikos, ar pvz. monografiją apie
Čiurlionį? Jie juk leidžia ir da
bar puikų leidinį apie liaudies
meną. Juk tai taip pat tinka
“veržiantis tarptautinėn plot
mėn” Ar visa tai LNT naudotų
savo veržlume? Gal pasidarytų
agentu - platintoju? Mums atro
do, kad politinių organizacijų
sambūriui tokie uždaviniai ir per
siauri ir ne pirminiai. Tai gali
būti palaikyta išmislu savajam
pasitraukimui iš-kovos lauko pateisinti. Kodėl tos “lietuviškiau
sios” organizacijos bei jų .na
riai iš tos kovos ištraukiami? ...
Dėl Tautos Fondo paskelbtų
jų uždavinių nesą abejojimų. At
seit ryšys su Lietuva būtinas.
LNT tik - išreiškia abejonių dėl
žinomų įstaigų išlaikymo gali
mybių bei tikslingumo. Radijo
sekimą, esą galima kitaip atlikti.
Radijo tarnybų, girdi, vistiek
negalime išlaikyti. o be to, jos
esą ir netikę ir Lietuvoje kažin
ar girdimos. Galutina išvada
taip ir neaiški — ar visa tai rei
kalinga ar gal panąikintina? Bet
juk yra faktas, kad visa tai vei
kia. Ar LNT mano, kad visa tai
veiktų, jei tuo nesirūpintų VLI
Kas ir Tautos Fondas nerinktų
tam lėšų?
LNF paskelbęs viešą apyskaitą
be skaitlinių, bet neviešoje apy
skaitoje esą daug skaitlinių.
1957 m. LNF baigęs beveik su
$1.000 likučiu, nes nebuvę būti
na išleisti. 1957 m. buvę atsiųs
ta keliais - šimtais dolerių dau
giau kaip 1956. Iš TF reikalavę
apyskaitas skelbti viešai dėl to,
kad buvę norima įtikinti, jog vi
si turį jam aukoti, “kad tam fon
dui aukojimas tai yra patrioti
nė pareiga, o kitu keliu veikti
bandymas esąs kone išdavimas”.
Čia ar tik nebus kiek perdėta.
Argi kada nors kas kliudė kam
vykdyti tokį, kaip LNT vadina,
“veržimąsi tarptautinėn plotmėn”*su lietuviškom kultūrinėm
vertybėm? Priešingai, tokis dar
bas visada buvo skatinamas.
Šiuo atžvilgiu VLIKo nuomonė
būtų ta pati. Tik jis, be abejonės,
nesutiks, kad šitokioje veikloje
jau telpa mūsų visi nūdieniai
uždaviniai. O gal ir LNT to ne
mano? Gal tai tik graibstymasis
šiaudelio pasimetus? Linkėtume
iš tos balos išklampoti...

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

Vaistai Lietuvon!

ItGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ

■
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(Vietoj atsakymo mielam oponentui p. V. Alantui)
(Tęsinys iš praeito nr.)
ba apie natūralią šeimą, kur
.
J.
JAKŠTAS
kalbama viena kalba, garbina
Mišrių šeimų faktas
mas vienas Dievas, skaitomi tie
Iš mūsų išeivių gyvenimo ap
linkybių seka mišrių vedybų lietuviškos dainos visdėlto iki patys laikraščiai, žodžiu sakant,
faktas- ir todėl jo neigti negali ašarų sujaudino ir R. K. už sve puoselėjamos tos pačios verty
ma.
-— Jo r-pripažinimas
-------- -— —nėra
. . v joks i luuvautiu
x ai bės. Žinoma, tokia unisoniška
timtaučio ištekėjusią OCOUię.
sesutę. Tai
gynimas, kaip man prikiša p.‘aiškus įrodymas, kad ji lietuvy- harmonija tegali būti tik vienos
tautybės šeimoj. -O ar mišrioj
Alantas. Mano rašinio tikslas bei nežuvo.
šeimoj
jau turi būti disharmoni
buvo konstatuoti esamą padėtį
Vedybiniai ryšiai nekeičia iš
ir tuo pačiu ją pateisinti. Šiuo esmės žmogaus dvasinės būse ja dėl puoselėjamų vertybių
atveju man dera didžiojo filosofo nos: jis palieka tuo, kuo subren įvairumo? Jei mišrios vedybos
Hėgelio žodžiai: “Kas tikra yra do. O tautybė ir yra ne kas kitas, persunktos tikros meilės,- lydi
teisinga, kas teisinga yra tikra”. kaip tam tikra sielos laikysena. mos humaniškumo, tolerancijos
Dėl mišrių vedybų tikrovės pa Šiuo atveju pavartojau vieno se ir idealizmo, — skirtumai per
vaizdavimo net “smarkiai pasi no Amerikos lietuvio posakį: žengiami ir augštesnės rūšies
piktino” mano antras oponentas “Prigimtis šaukia”, juo jis norėjo harmonija, kylanti iš įvairumų
R. K. (“Dar mišrių šeimų klau pasakyti — nors ne visai, tiksliai sąskambio, tegali įsiviešpatauti
simu”, “TŽ” Nr. 5, 1958. I. 30). — jog, jis, kartą subrendęs lie (Mat, lotyniškas priežodis sako:
Jo pasipiktinimas man visai su tuvis, lietuviu pasilieka, nors varietas delectat). Bet tokių ve
prantamas. Mat, rašinys netai čia išgyvenęs 50 metų. P. Alan dybų sėkmingumo sąlyga yra as
komas vyraujančiai “madai” bei tas nesuprato ar nenorėjo su mens kultūra, iš kurios tegali
vįešai opinijai. O ši opinija kar prasti cituoto posakio prasmės kilti humaniškumas, toleranci
tais keista, net kurjoziška gali ir todėl drėbtelėjo net pabrėžti ja ir idealizmas, atseit, dalykai,
būti, kaip pora čia duodamų pa nai absurdišką frazę — prigim kurie viršys kasdieninio gyveni
vyzdžių galės pavaizduoti.
tis šaukia, atsiliepia turkas. Be mo (kalbos, papročių, maisto ir
Mūsų tremtinių emigracinio prasmiškai linksniuoja šią razę t.t.) skirtumus ir pagrįs šeimy
gyvenimo pradžioje, 1945-6 m., ir R. K. Tad iki vedybų amžiaus ninio gyvenimo laimę.
vyravo nuomonė, kad mes štai buvęs lietuvis ar lietuvė ir po Kitas klausimas yra mišrių
laikinai esame išvietinti ir ne vedybų pasiliks lietuviai savo šeimų priaugančios kartos tauty
trukus grįšime namo. Ir kai vie dvasia. Tiesa, R. K. gražiai kai- bės klausimas.
(Bus daugiau)
name susirinkime, kuriame da
lyvavo iš Amerikos atvykęs žy
mios organizacijos pirmininkas,
kažkas vis dėlto iškėlė emigra
cijos į užjūrius klausimą, sve Kad ir kaip stengiamasi da- Valstybinės grožinės literatūros
čias amerikietis sušuko: “Ar jūs bartinį Lietuvos gyvenimą pa- leidyklai rašęs: “Norėčiau gauti
išsižadat savo tėvynės?” Panaši kreipti sovietine kryptimi, .vis- jūsų išleidžiamas knygas... No
opinija vyravo ir 1946 m. vasarą dėlto yra sričių, kuriose dar yra rėčiau įsigyti A. Vienuolio, Laz
sušauktame Austrijos tremtinių progų pasireikšti ir grynai tauti dynų Pelėdos raštus, “Lietuvių
suvažiavime Riede, kur vienas nei lietuviškai iniciatyvai bei gal tautiniai rūbai” ir man nežino
dalyvis siūlė sudaryti komisiją vojimui. Kitur gi, sovietiniai mo pavadinimo stambų liaudies
emigracijai studijuoti. Suvažia tvarkytojai dar vis neįstengia dainų rinkinį su gaidomis”. Tas
vimas jam nepritarė, nes vyravo perryškiai užkrauti savąjį ant pats laikraštis toliau pripažįsta,
viltis grįžti namo. Ar ne panašus spaudą ir todėl esama beveik vi kad daugiausiai užsieny reika
dalykas yra su mišriomis šeimo siškai grynos lietuviškos nuotai laujama J. Žemaitės,- A. Straz
kos reiškinių.
do, S. Nėries, B. Sruogos, A. Vie
mis?
Meninė jaunųjų kūryba
nuolio, V. Mykolaičio - Putino ir
Niekas neginčys nutautėjimo
Neseniai
Maskvoje
buvo
su

kt.
raštų.
emigraciniame gyvenime, ypač
joj brendusios kartos. Ieškant ruošta vaikiškų piešinių, skulp Naujos plokštelės
priežasčių stabtelta ties mišrią tūrų, siuvinių paroda. Joje da Rygos plokštelių fabrikas pa
ja šeima ir jai suversta augan lyvavo ir Lietuvos vaikučiai. Ir gamino 30 naujų lietuviškų
čios kartos nutautinimo kaltė. kągi galėjo konstatuoti “Tiesa”.; plokštelių. Užrašytos mūsų liauAtrodo, bus įsivyravusi mintis, ir Maskvos kritikai pasižvalgęj' d±es dainos: “Obelėlė”, “Oi tu.
kad mišrioji šeima — tai hydra, tarp lietuviukų darbų. “Didelis'■diemedi”, “Ko vėjai pučia?”, lie
ryjanti mūsų tautos vaikus ir to pastabumas, meilė gimtąjam/ tuvių liaudies šokiai, kompozi-todėl jai ^skelbtina kova. Ir štai p. kraštui, jo gamtai atsispindi pei-j rių Dvariono, Švedo, Bašinsko,
Alantas išjojo į kryžiaus žygį sažiniuose paveiksluose. Štai pa-' Gorbulskio dainos, Vakarų komprieš ją su tirada, k.a.: “Mišrioji vyzdžiui, puikus 13 m. K. Skro- pozitorių operų arijos bei lengšeima ... kažkas nenatūralu, ab mano iš Kauno ofortas “Peiza- j vosios muzikos kūriniai. Plokšsurdiška, paradoksiška, išdavi žas”, 14-mečio S. Tūlio akvarelė telėse Įrašytus kūrinius atlieka
“Senas kaimas” ir 14-mečio I. J Kipras Petrauskas, akloji dainikiška” (sic!).
Drebiant iš pašalies tokį smer Mikoliūno paveikslas “Senojo ninkė Beatričė Grincevičiūtė,
kiamą dekretą mišriai šeimai, už Kauno kampelis”. Apie 12-mečio operos solistai E. Saulevičiūtė,
mirštama,
jog kišamasi į sveti S. Bertulio Kuršėnų^vaikų namų J. Mažeika, R. Siparis, V. Norei
1
mą, pašalaičiui nepridėfamą da auklėtinio akvSrelJjpŽalčių ka ka, kaimo kapela ir,!kt'. • ’ r
Iki šiol išleistų plokštelių pa
lyką. Juk vedybos, aplamai, — ralienė”, Maskvos dailininkas S.
Sokolovas
pasakė:
—
Piešinio
vadinimai
neretai buvo sumaišy
tad ir. mišrios — kyla iš asme
nų dvasinių — kartais irraciona- kompozicija ir spalvų išdėstymas ti, vietoje lietuvių choro, buvo
linių — gelmių ir jų motyvai labai Įdomūs. Tačiau ypatingai pažymėta, kad tai latvių ir pan.
yra visai subjektyvios prigim jis žavi savitu koloritu ir nacio klaidų įvelta. Naujojoje laidoje,
ties. Tad betkokie obj ektyviniai naliniu piešinio charakteriu. Net reikia tikėtis, bus išvengta tokio
argumentai jiems netaikytini. žalčių karalienės apdare jaučia nerūpestingumo, pavardžių iš
Tikrai gili prasmė slypėjo mūsų ma, kad tai nacionalinis, lietuviš kraipymų ir sumaišymo. Paga
liaudies paplitusiame posaky, kas apdaras”. Taip rašo vilniškė liau, nebūtini lietuviškose plokš
jog vyrui žmona nuo Dievo skir “Tiesa” ir šiuo atveju jai galima telėse ir rusiški užrašai .
Domisi lituanistiniais
ta. Tuo norėta pasakyti, jog kaž patikėti.
Lietuviškos
knygos
—
dalykais
kokie slaptingi, logiškai nesuvo
į
užsienį
Lietuvos laikraščiai rašo, kad
kiami motyvai suveda žmones
Lietuvos
gyventojai
norėdami
Vilniaus
ir kitų miestų knygy
bendram gyvenimui. Žinoma,
tuo nenorima pasakyti, kad gry bent truputį atsilyginti savo ar nuose pasirodė nauji lituanisti
nai subjektyviniai motyvai, avie timiesiems užjūriuose už nuola kos mokslo leidiniai: “Lietuvių
jų asmenų meilė, galėtų būti pa tinę jų šalpą, vis dažniau atsiun literatūros istorijos chrestomati
versta dogma, kaip man prikiša čia- Lietuvoje išleistų knygų. ja”, “Lietuvių tautosaka, užra
oponentas. JuIUdogma yra pripa Savaime suprantama, paprastai, šyta 1944-1956 m.“ susilaukė di
žinta objektyvinė tiesa, kuri gali mums atsiunčiami leidiniai yra delės paklausos. Vien Vilniaus
būti svarstoma ir net kritikuoja grynai lietuviški. Propagandinės knygynas nr. 1 pardavė daugiau
ma (pvz., protestantai teologai knygos čia neturėtų jokio pasi kaip 1.000 egz. “Lietuvių litera
kritikuoja katalikiškas dogmas). sekimo. Pasirodo, esama tautie tūros istorijos” ir po kelis šim
To negalima pasakyti apie sub- čių, kurie mezga kontaktus su tus kitų lituanistinių leidinių
jektyvinę dviejų asmenų meilę. Vilniumi, prašydami vienų ar Esą, lituanistikos mokslo leidi
Taigi, gerbiamas oponente, jei kitų leidinių. “Tiesa” kartą mi nius mielai įsigyja ne tik studen
Jievutė susimylėjo su Džanu ar nėjo, kad J. Bružinskas iš Brad- tai, moksleiviai ir šios šakos spe
ba Jonas įsimylėjo į Džinę, — fordo, vadovaująs vienam iš lie cialistai, bet ir šiaip inteligentai
dalykas tikrai baigtas. Mums tuviškų leidinių platinimo cent besidomį lietuvių tautos kultūri
kultūringiems pašaliečiams dera rų Anglijoje (“Tiesos” žodžiais), niu palikimu. Al. Gimantas.
tik pagerbti jų jausmus. Iš p.
Alanto išvedžiojimų lyg išeitų,
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
kad pritarimas tokioms vedy
boms būtų nepatriotiška. Bet
K. ARDAVICIUS
įvairūs žygiai kartais tariami pa
triotiški esą. Štai iškabų degutaHigh Park rajone
vimas nakties metu kadaise lai
2102 DUNDAS ST. W.
Tel. LE. 3-2220
kyta patriotišku žygiu. Dideliais
patriotais kai kur pripažinti ir
(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
žmogžudžiai ir jiems net pamink-.
lai statomi .(pvz., studentui Prin
cipe Saravjeve). Ar čia bus vi
suotinai pripažintas patriotiz
mas? Ne! Tikro patriotizmo ga
lima pasimokyti iš a.a. A. Sme
tonos raštų politiniais - lietuviš
5 ROBERT STREET, TORONTO
kais klausimais- Čia pastebėsim,
/prie Spedine-ColIegeS
kad jo poatriotizmas nesikerta
Sav. VL. TARVYDAS
su visuotinai pripažintais huma
PATIKRINIMAI — šveicavimo darbai ,
įvairūs
niškais - etiškais principais. Tai MAŠINŲ
99 mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.
taurus, platoniško idealizmo ri
kiuojamas patriotizmas. Tokio
Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
patriotizmo mums ir tereikia.
Įsivaręs į mišrių šeimų kritiką
GARANTUOTAS DARBAS
p. Alantas drėbė, jog lietuvaitė
ar lietuvis mišrioj šeimoj žūva,
' ? LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
antrame rašinyje jau pasitaisė:
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058.
DARBE: WA. 1-9541
“Išsirašo iš lietuviškos knygos”.
Jam pritarė ir mano antras opo
nentas R. K., pailiustruodamas
teigimą net tariamais pavyz
džiais. Iš R. K. paduodamų šei
t
myninių reveliacijų, man ding,
neišplaukia išvada, kad jo brolis Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms į tėviškę!
ir sesuo po vedybų būtų jau ne Mes siūlome geriausios kokybės juchto ir kitų rūšių odą batams
lietuviais virtę. Negi cerkvės ap ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO KAI
lankymas vyro kompanijoje ar NOMIS. Išpildome užsakymus paštu. Kalbame ukrainietiškai.
ba lietuviškų susirinkimų nelanENCHIN LEATHER SUPPLIES
kymas bus jau nulietuvėjimo rodykliai. Pavyzdžiai rodo, kad iš
466 BATHURST ST. (į pietus nuo College), TORONTO
šimto gal vienas kitas lanko susi
rinkimus. Ar visus nelankančius
Atidaryta šeštadieniais visą dieną
jau nelietuviais laikysime? Bet

Lietuvos gyvenimo pabiros

Wally’s Garage

ODOS!

K LB apylinkių valdyboms
Didelės teritorijos platybėse kėje nesilptų lietuvių kultūrinė
glaudesnio ryšio bei sėkminges tradicija ir sąmonė, idant ne
nės kultūrinės sąveikos siekda blėstų idealizmas ir tėvų kalba,
mi, turime atgaivinti KLB Kul idant negestų lietuvio laisvės
tūros Fondo įgaliotinių institu dvasia.
ciją. Tuo tikslu kiekvienos apy Tebūnie mūsų paveldėtos kul
linkės valdybą prašome paskirti tūrinės vertybės vyresniųjų vi- .
savo apylinkės kultūriniams sad branginamos ir su didžiu sa
reikalams Kultūros Fondo įga vo atsakomybės jautimu jaunie
liotinį. Jis gali būti ir ne apy siems perteikiamos!
linkės valdybos narys: tuo at
V. Meilus,
veju jis turi apylinkės valdybos Krašto Valdybos Pirmininkas.
nario teises. Paskirtojo įgalioti
J. Kralikauskas,
nio vardą, pavardę ir adresą pra
Kultūros
Fondo Pirmininkas.
šome pranešti iki š.m. balandžio
1 d. Kultūros Fondui — 56 Heddineton Avė., Toronto 12. Ont.
LENKIJOS VYSKUPAI
KFondo įgaliotinio veiklai rei
kalingas lėšas skiria apylinkės
• POSĖDŽIAVO
valdyba pagal įgaliotinio pa Lenkijos vyskupų konferenci
teiktą ir apylinkės valdybos pa ja, vadovaujama kardinolo Wytvirtintą sąmatą. Didesnėse ko szynskio, užtrukusi 3 dienas, pa
lonijose apylinkės valdyba, įga skelbė komunikatą, kuriame su
liotiniui pasiūlius, gali sudaryti pasitenkinimu konstatuoja kele
Kultūros Fondo apylinkės komi- tą malonių naujovių. Pasirodo,
siią, kuri veiktų įgaliotinio pir Lenkijos vyriausybė yra sutiku
mininkaujama.
si leisti kunigams išvykti studi
Kultūros Fondo įgaliotinis:
juoti į Romą. Be to, vyriausybė
sutikusi grąžinti 700 įvairių baž
1. Kuoaktyviausiai rūpinasi
savo apylinkės kultūriniais, švie nytinių dalykų, daugiausiai me
timo bei jaunimo lietuvybės rei no brangenybių, kurie vokiečių
kalais.
buvo išvežti, prieš 10 metų grą
2. Veikia pagal KLB Kultū žinti į Lenkiją, buvo saugomi
ros Fondo tikslus bei programą. Wawelio pilyje kaip muziejinės
3. Susirašinėja tiesiog su KF. vertybės.
4. Ne .tik vykdo KF planą, bet
Iš užsienio gaunamos paramos
ir siunčia centrui konkrečių sa paskirstymo galimybių bažnyčia
dar neatgavusi. “Caritas” orgavo pasiūlymų bei sumanymų.
5. Svarbiausia — jis nuošir nizaciią tebevaldo Piaseckio va
džiai rūpinasi,' idant jo apylin- ; dovaujamas “Pax”.

PRAŠOME
PADĖTI
JIEMS
Kovas yra Raudonojo Kryžiaus mėnuo
Kanadoje. Kada nors tame laikotrpyje
R. Kryžiaus savanoris darbuotojas pa

sibels į jūsų duris. Jie ateis prašyti jūsų

finansinės pagalbos — pagalbos gailes
tingumo darbui, kuris niekada nesibai
gia. Tiek daug priklauso nuo. jūsų —
tik jūsų duosnumo dėka šis didelis-dar
bas gali būit tęsiamas. Jūs, kurie esate

užtikrinti, stiprūs, saugūs, prašome pa
gelbėti šiai gailestingumo misijai...
prašėme duosniai aukoti

Paremkite
RAUDONĄJĮ
KRYŽIŲ
*5814
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Pavergtoje tėvynėje
Partijos vadovybė. Vasario 15
d. Vilniuje pasibaigusiam X-jame LKP suvažiavime išrinktas
naujas partijos biuras ir sekre
toriatas.
Sekretoriai liko visi tie patys,
kurie pastaruoju laiku buvo:
Sniečkus, Šarkovas (atsiradęs
lietuvoje 1956 metų pradžioje),
Niunka, Maniušis, Barauskas.
Be šių, į biurą dar įeina ligi šiol
jame buvę: K. Liaudis, E. Ozarskis, J. Paleckis ir M. Šumauskas.
Nauji išrinkti — Bieliauskas
ir Zimanas, (ilgą laiką buvęs
kandidatu į biurą, “’tiesos” vyr.
redaktorius). Šie naujieji užėmė
Kenevičiaus ir Levickio vietas
Kenevičius — Vilniaus partinis
. veikėjas, lenkas. Levickis (Pįotr
• Adamovič) 1956 metų pradžioje
atsirado iš nežinios. Buvo par
tijos biure ir pirmuoju min. pir
mininko pavaduotoju (prie M.
Šumausko). Galimas dalykas,
kad bus išnykęs' nežinioj, kaip iš
jos ir atsirado.

meninimu” ir su “buržuazinio
nacionalizmo atgyvenomis” lite
ratūroje”.
(LNA)
Jonas Baronas, žinomas Lietu
vos gamtininkas ir pedagogas,
mirė 1952 m. spalio 16 d. Pane
vėžyje, kur gyveno kaip pensi
ninkas jau nuo nepriklausomos
Lietuvos laikų.
Jis buvo gimęs 1873 m. vasario
9 d. Kratiškių kaime, Biržų ap
skrity, 1894 m. baigė Šiaulių
gimnaziją, 1900 Maskvos univer
siteto gamtos - matematikos fa
kultetą. Iki 1906 m. dirbo Vilniu
je komercijos banke, 1906-15 m.
Liepojos gimnazijoje, 1918-19 m.
mokytojavo Panevėžio gimnazi
joje, 1919-26 m. Ukmergės gim
nazijos direktorius, 1926 m. Švie
timo minist. augštesniojo mokslo
departamento direktorius, 1928
m. Kauno III gimnazijos direk
torius. Iš šių pareigų pasitraukė
į pensiją^ 1933 m. jis išleido rusų
- lietuvių kalbos žodynu.

HAMILTON, Ont
ŠV. KAZIMIERO, LIETUVOS
JAUNIMO GLOBĖJO, 500 ME
TŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS
įvyks šia tvąrka:
;
Kovo 8 d., šeštadieni, 7 vai. v.
bus klausoma išpažinčių.
Sekmadienį, kovo 9 d., H vai.
iškilmingos pamaldos su bendra
šv. Komunija Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje.
5 vai. p.p. iškilmingas minė
jimo aktas - koncertas parapijos
salėje. Paskaitą skaitys mums
hamiltoniečiams gerai pažįsta
mas J. Matulionis. Meninę prog
ramos dalį išpildys solistai: Al
dona Laugalienė ir V. Bigauskas, Hamiltono mišrus choras,
vado v. kun. B. Jurkšo, mokslei
vių ateitininkų montažas “Tėvy
nėn skrendančios mintys” ir de
klamacijos.
Kviečiame visus, ypač šiais
jubiliejiniais vienintelio mūsų
tautos šventojo metais, skaitlin
gai šioje šventėje dalyvauti.
At-kų kuopos valdyba.

čiame visų mūsų narių ir v-bos
nuoširdžiausią padėką. Tamstos
ir kitų gerųjų tautiečių drąsina
mi ir remiami, mes tikimės Liet.
Namų įsigijimo darbą išvesti iki
gražios pabaigos.
Kas norėtų prisidėti prie Ha
miltono Liet. Namų įsigijimo,
pinigus prašome siųsti šiuo ad
resu: The Lithuanian Home in
Hamilton Limited;' 38 Stanley
Ave., Hamilton, Ont.
St Bakšys,
Akc. Liet. Namu B-vės pirm.
NF narių gretos didėja. Savai
tės bėgyje NF nariais įstojo 8
tautiečiai, paskirdami ar įnešda
mi po $100: Petkūnas Juozas ir
Hilda, Žiobienė Kleopatra; Bieliukas Juozas, Šilinskas Povilas,
Gudinskaitė Rūta, Barisas Bro
nius iš Windsor, Ont., Eidukaitiš Juozas ir Girdvainis Juozas.
Atskiru padėkos žodžiu yra bū
tina išryškinti tautietį iš Wid—
sor. Ont., Br. Barisą. kuris būda
mas visai nepažįstamas nė su
vienu NF v-bos nariu, prisiuntė
Liet. Namų šėrui pirkti šimtinę
žėrėdamas grynai .iš tautinio
taško. Retu pavyzdžiu atsistoja
prieš mūsų akis Juozo Eidukaičio asmenybė, kuris vienas te
dirbdamas ir išlaikydamas 6 as
menų šeimą iš karto išrašė NF
$100 čekį.
Savaitės bėgyje NF lėšos pa
augo $500. Iš pasižadėjusių įnešė
Balys Miltenis ir Zenonas Vie-

raitis po $100, o B. Barisas, Wind
sor, Cmt., J. Girdvainis ir J. Eidukaitis įstodami nariais tuojau
ir čekius išrašė. *
.
Maloniai prašome visų tautie
čių, nesiduoti klaidinamais ir •pa
skubinti pinigų įnešimą į NF.
NF v-ba yra gavusi iš visos eilės
labai augštų valdžios pareigūnų
patikinimų, iš kitų net raštu, kad
leidimas bus gautas.
NF v-bos daromi žygiai yta
Kanados įstatymų ribose ir visa
jų eiga bus pranešta šėrininkų
visuotiniame susirinkime, kuris
numatomas kovo 30 d. Lietuvių
Namuose.
Ypač kreipiame mielųjų tau
tiečių dėmesį visus gandus ir
užpuolimus priimti labai kritiš
kai. Labiausiai populiarinama
yra ši žinia: “Žiūrėk tik, atsirado
mandročiai, duos miesto v-bą į
teismą”. Tai yra grynas prasi
manymas. Reikalas yra papras
tas ir aiškus: kadangi miesto po
licijos Moralinė komisija NF
v-bos prašymo nepatenkino, nors
visi įstatymai yra NF v-bos pu
sėje, reikiamo leidimo gavimas
planuojamas iš augštesnių val
džios įstaigų. Tai ir viskas.
Šio erzelio metu NF nariai pa
rodė augštą susipratimo laipsnį:
iki vas. 28 d. negautas nė vienas
pareiškimas pinigams iš NF at
siimti. Dabar, kada gautas Liet.
'Namų čarteris, kviečiame visus
tautiečius vieningai jungtis į
Lietuvių Namu nariu eiles.
' Sk. St.

Padėka
Š.m. kovo 1 d. atsistatydinusi
Andrius Juodišius, mirė sausio apylinkės valdyba perdavė pa
Himnas Rusijai. Kompartijos 19 d. Vilniuje. Jis gimęs 1889 m. reigas
naujai išrinktai valdybai.
suvažiavime Vilniuje, vasario 12 birželio 5 d. Vilkaviškio apskr., Ta proga
išeinančios valdybos
dieną, Sniečkus kalbėjo:
Paežerių valse., Babrovnikų kms vardu dėkoju visai Hamiltono
“Iš visų kapitalistinių atgyve 1918 m. Rusijoj įstojęs savanoriu lietuvių kolonijai už visokeriopą
nų žmonių sąmonėje gajausi yra į raudonąją armiją, 1922 m. de paramą tautiniame darbe. Ha
nacionalistiniai prietarai. Į šiuos mobilizuotas apsigyvenęs Vitebs miltono lietuvių darnus veiki
prietarus labiausiai ir stengiasi ko srityje, 1924 m. buvęs pasiųs mas yra pagrįstas visų organiza
įsikibti buržuaziniai nacionalis tas į kom. universitetą Minske. cijų ir pavienių asmenų susi
tai... Nacionalistiniams prieta Nuo 1927 m. dėstęs visuomeni pratimu. Perimdama pareigas
rams, ypač antirusiškoms nuo nius mokslus Minsko valstyb. pereitų metų pradžioje valdyba
taikoms kurstyti priešas, be kita politechnikume, 1932-34 m. Gu buvo Hamiltono bendruomenės
ko, stengiasi panaudoti tą faktą, dijos medicinos institute dėstęs priimta atvira širdimi. Po metų
Poniai B. JUOZAPAVIČIENEI ir jos šeimai.
kad lietuvių tauta daugelį metų politinę ekonomiją, 1934-9 m. mes tikimės, kad gerų bendruo
kentė sunkią nacionalinę prie dirbęs Gudijos valstyb. bibliote menės vilčių ir pasitikėjimo neA.A. Tėveliui mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia
spaudą. Jie stengiasi sutapatinti koje. Karo metu Taškente mo apvylėme. Sveikindami naująją
socializmą su rusu tauta.
kytojavęs. 1944 m. grįžęs į Lietu apylinkės valdybą, mes esam
Hamiltono Ateitininkai.
... Partinė organizacija visada vą, nuo 1945 m. lapkričio mėn. tikri, kad ir ji, tęsdama atsakostengiasi duoti atkirtį mėgini Liet, kompartijos archyvo vedė mingą darbą, galės džiaugtis komams priešpastatyti respubliki jas. 1956 m. išėjęs į pensiją.
lonijos pasitikėjimu.
nius ir bendrasąjunginius inte Prof. J. Kriščiūno 70 metų su Ta pačia proga aš asmeniškai
resus. Internacionaliniam dar kaktis paminėta Kaune Žemės dėkoju visiems buvusios valdy
bo žmonių auklėjimui labai svar ūkio Akademijoje sausio. 18 d.
A. A. DOMEIKIENEI Hamiltone mirus
bos
nariams
už
gerai
atliktą
dar

bu aiškinti didžiosios rusų tautos Minėjimą atidarė akad. rekto
vaidmenį stiprinant tarybinių rius doc. J. Bulavas, pranešimą bą.
nuoširdžią užuojautą reiškiu Vac. Domeikai, VI. Domeikai,
A. Jazbutis,
tautų draugystę, revoliucinių apie sukaktuvininko mokslinę ir
Step. Dymon, K. Gilmon ir St. Steigvilienei
rusų proletariato didžiuosius pedagoginę veiklą padarė doc. P. buv. apyl. v-bos pirmininkas.
Lietuvių
Namai
gavo
čarterį.
nuopelnus, j o vadovau j antį vaid Svetika.
menį išvaduojant carizmo paPr. Kazlauskaitė.
Kad lengviau planą išpildytų Po ilgų NF v-bos pastangų š.m.
' vergtas tautas.
baldų fabrikai gaminą daugiau vasario 21 d. iš Ontario valdžios
v . Labai svarbu, kad kiekvie sia staliukus siuvamoms maši gautas čarteris Lithuanian Home
nas žmogus gerai žinotų, kūd tas, noms ir televizijos dėžutes, nes in Hamilton Limited vardu, pro
kursto prieš rusų tautą, kas jas lengviau esą pagaminti ir jos vincijos sekretoriaus įstaigoje
norėtų atplėšti lietuvių tautą brangesnės. Kitų baldų gaminą įregistruotas 1958 m. vasario 26
Liet. Nepriklausomybės pa- nurodymai ir -mintys turės daug
ųuo rusų tautos, tas kasa- duobę labai .mažai. Vilniaus baldų kom- d. (Nr. 88 in Liber 820).
skelbimo
-^40• metų sukaktį čia gražios įtakos į mūsų ateities
r
lietuvių tautai. Arba su¥usų tau- bina^ąs pernai nieko daugiau ne Čarteris duotas įsteigimui viplanus.
\ . C su visomis tarybinėmis tou- gaminęs,’ tik dėžutes. Be to, bal suomerrinės Liet. Namų B-vės minėjoiže^asarib 15 d.
9
vai.
rjfto
Father
Carroll
at

Šia proga norėčiau truputį pa
tomis, nacionalinio klestėjimo dai esą blogai gaminami. “Pasi (Social Company) su tautiniu
našavo
šv.
Mišias
už
žuvusius
už
minėti
reikalą, kuris man nekar
atspalviu.
keliu, arba imperialistinėje ver- taiko. kad kaikurių fabrikų —
Šerų yra dvi rūšys: common Lietuvos laisvę. Minėjimas įvy tą "rūpesčių sukelia. Man, kaip
' T govėje lietuvių tautos sunaikini Kauno, Jonavos, Šiaulių baldų
shares
ir preferred shares. Apie ko Trade & Labor salėje. Pasa gydytojai, tenka dirbti su žmomo grėsmė. Trečio kelio nėra!... kombinatų produkcija 'išbrokuo
juos duosime paaiškinimų kito kius pirm. įžanginį žodį, pager -nėmis - ligoniais kanadiečiais,
Sniečkus prapažįsta, kad pa jama beveik visa”.
bus kovotojus už Lietuvos lais įvairių tautybių ir įvairaus am
mis
progomis.
čiame partijos centre *būta “nu “Nemaža dalis medienos atve
Sveikindami: mūsų narius ir vę per 123 metus ir dalyvius bei žiaus. Didelė dauguma iš jų yra
slydimų į buržuazinio naciona žama iš Karelijos ATSR, rašo
lizmo poziciją”, o iš kitos pusės Tiesoje P. Šlevis, ūkio tarybos visą lietuvišką visuomenę, atsie žuvusius kovose už Tėvynę, P. G. dirbę Įvairų darbą ir uždirbę
—esama nemaža bėdų ir su “cen- partinės organizacijos sekreto kusią pirmojo Liet. Namų įsigi Mitalaitė. pijaninu pritariant, tikrai daug. Pinigas yra slidus
tralistais”, kurių tendencijos rius. Lietuvos miškai, matyt, jime tikslo — gavusią oficialų padeklamavo maldą. Paskaitą dalykas ir išleidžiama, nes už
patvirtinimą ir pripažinimą mū apie Lietuvą, jos praeitį ir ne darbis geras ir niekas negalvoja
traukti viską Maskvos link, ne baigti naikinti.
LTSR teritorija dabar yra 65. sų darbo iš Ontario valdžios, — priklausomybę skaitė torontietis darbo nutraukti. O atsitinka
paisyti lietuviškų tautinių ten
dencijų erzina lietuvius ir kelia 300 kv. kilometrų. Joje yra 100 mes maloniai prašome visų tau p. Senkus labai gražiai ir ener daug netikėtumų. Nei vienas nė
maištavimą. Sniečkus ragina la miestų, 11 miesto tipo gyvenvie tiečiu dar skaitlingiau burtis gingai nušviesdamas ir nurody-. ra garantuotas, kad jis nesusirgs
biau rūpintis “savų” komunistų čių, 83 kaimų rajonai, 4 miestų apie Lietuvių Namus, stojant į damas ateities planus bei veik betkuriuo laiku ar kokia kita ne
los būdus išlaikymui savo krašto, laimė neištiks. Tai ir visas var
uolesniu auklėjimu, lietuvių rajonai, 1.209 apylinkės su sa juos nariais.
Akcinė Lietuvių Namų B-vė kol laisvė bus grąžinta. Jis pri gas prasideda. Čia paminėsiu tik
kalbos vartojimu,' “liaudies tra vomis “deputatų tarybomis”.
su aprėžta atsakomybe.
minė, kad palikome kraštą ne vieną ligą — džiovą. Niekas nė
dicijų” gaivinimu, bet kartu ra Gyventojų 1956 m. balandžio 1
tik kad patys išliktume, bet kad ra tikras, kad jis nesusirgs. Gy
gino ir kovoti su praeities garbi d. buvo 2.673.000. Iš jų 33% gy
Lietuvių Namams staigmena attiktume didelį darbą Tėvynei dymas ilgas. Po to poilsio atosto
nimu, Lietuvos istorijos “suas- veno miestuose, 67% kaimuose. iš Windsoro. Windsorietis Bro
ir jai didelę auką sudėtume sa
O. gyventi reikia. Išrašant į
nius Barisas. prisiųsdamas Liet. vo gyvenimu, pastangomis bei gos.
namus,
jis ar ji gauna $40 mė
Namams vasar. 25 d. $100 čekį, darbu.
nesiui pašalpą. Iš tokios sumos
palvdėjo ji šiuo gražiu laiškučiu:
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt Rusijos kraštus
Antrą paskaitą skaitė K. Mo- pragyventi sunku. Kas turi su
“Gerb. Hamiltono Liet. NF
siųskite savo giminėms ir •artimiesiems siuntinius per
tušis,
labai gražiai nurodydamas taupą, tai tam gerai kai priside
pirmininkui.
reikalą lietuviams būti organi da prie jau gautųjų $40 ir gali
SAKAS PARCEL SERVICE
Siunčiu 100 dol. čekį šėrui įsi zuotiems
ir stiprėti ekonomiš gyventi. Bet tokių, kurie galėtų
gyti ir tuomi noriu įsijungti į kai organizuotu
būdu. Jis nuro savo prisidėti, tėra labai mažai.
sent by
Hamiltono Liet. Namų narius dė
kaip
pavienis
lietuvis įsimai Tad ir tenka vargti gerokai. Kai
rėmėjus.
Gyvenu Windsore, tolokai nuo šęs į visų tautybių masę prapuo išsikalbi, atvirai pasisako kur jų
Hamiltono, tačiau tokiam gra la, o geraįįsusiorganizavę atlieka sunkiai uždirbti pinigai nueida
žiam ir mielam žygiui negaliu didelį visuomeninį darbą. Antras vo. Tai savaime prašosi minti,
likti nuošalus, jo neparėmęs. labai svarbus klausimas tai eko kad tiksliausia nusistatyti ir tau
755 Barton St. E., Hamilton, Ont.
; Juk tik tose kolonijose ilgiau iš- nominiai reikalai. Kuo mūsų pyti kas mėnesį, žinoma, pagal
Tel. LI. 4-7239 t
: liks lietuvybė, kur bus tvirta lie- žmonės bus stipresni ekonomiš galimumą, pagal uždarbį, bet
j tuviška parapiia ir Liet. Namai. kai, tuo didesnį svorį turės vi jau skirtoji dalis turi būti būti
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti
; Už tai Hamiltono lietuviams ati- suomenėj ir politiniame gyveni nai atidėta. Svetimųjų tarpe gy
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
; tenka didžiausias pagyrimo kre me. Priminta ir žydų pavyzdys. venant matau taip darant ir įvai
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.
ditas ir visų pasididžiavimas: ji Mūsų pavieniam žmogui sunku rių profesijų žmonių tarpe. Tik
Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
turi savą bažnyčią - parapiją, prasimušti, nes nėra daug pini tokiu-būdu ir sutaupoma.
go, o einant į kompanijas, jun Mums lietuviams būtų geriau
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių
turės ir savus namus.
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
zJūsų asmenv sveikinu visus giantis į kooperatyvus galima sia taupyti per lietuvių įstaigas.
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
šio lietuviško židinio organizato labai daug atsiekti sujungtomis Procentai mokami geri, o drau
iėgomis. (Prisiminkime Lietuvo ge ir lietuviškas darbas remia
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, flarius bei rėmėjus,
je Pienocentrą, Lietūkį ir kt.).
mas. Ištikus reikalui ar sulau
nelio įpilams ir kitko.
Jūsų Bhonius Barisas”.
Šis
kontinentas
yra
plačių
ga

kus
senatvės būsi apsirūpinęs ir
Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.
Gerajam Br. Barisui už tokį
Darbo vai. 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.
dideli hamiltoniečių pastangų ir limybių kraštas. Tada galėtų at nereikės vargti ar kieno nors
tautinio darbo įvertinimą siun- sirasti lietuvių fabrikai netik di “lockos” prašyti.
džiuosiuose centruose, bet ir ma Tai labai ir labai svarbūs klau
žesniuose Kanados miestuose. simai. Svarbu, kiek uždirbi, bet
Dabar lietuviai turi dirbti pas daug svarbiau, kiek sutaupai sa
kitus, o tada galėtų dirbti savo vo ateičiai ar juodai dienai.
lietuviškose įstaigose, būti šei Dar yra labai svarbu įsigyti
mininkais. Tada lietuvio vardas specialvbę ar amatą. Tokiems
ir įtaka į visuomenę pakiltų la yra visada geresni uždarbiai,
bai. Gal būt, jau turėtume net darbas lengviau gauti, nors ir
savo asmenis išrinktus į parla depresijos laikais. O jeigu tek
namus, biznį ar ūkį etc
mentą. Tai jau savi gintų mūsų tų kada grįžti į savo kraštą, tai
reikalus.
turėtume savų specialistų, nerei
pasitarkite su mumis:
' Pp. Motvšiui ir jSenkui nuo kėtu ieškoti kitataučių iš kitur.
širdžiai dėkojame
jų pasi
Šiame minėjime po paskaitų
šventimą atvykti ta+p-tolimą ke sekė mokyt. Mitalienės vaikų
lia. sugaištai t laiko ir savo lė programa. Kristina Kaminskaitė
šomis. Tikiu, kad jų nuoširdūs ir Jūra Mitalaitė skambino pija-

Fort William - Port Arthur Ont.

Ukrainska Knyha

Pries perkant ar
parduodant

Lietuviai pasaulyje
VOKIETIJĄ

čiams, vasario 24 d. mirė OldenLeonardas Jurkšas, Lietuvos burgo ligoninėje nuo sužeidimų
artilerijos majoras, savanoris, II eismo nelaimėje. Palaidotas ko
laipsnio Vyties Kryžiaus kava vo 1 d.
lierius, mirė sausio 31 d. Vokie KOLUMBIJA
tijoje.
Vasario 16 Medeline
Nauju šv. Kongregasijos gen.
Šį kartą buvo ypatingai dėme
sekretorių ir visų išeivių vyr. va
dovu vietoj mirusio Jo Em. kar sys kreipiamas į Lietuvai komu
dinolo Piazza paskirtas kardino nizmo padarytas skriaudas ir ne
las Marcellus Mimmi. Pradėda laimes. Jas iškeliant ir laisvojo
mas savo naujas pareigas jisai pasaulio galiūnų reikalaujant už
atsiuntė Tėvui Alfonsui Berna- tarimo ir pagalbos nekaltai Lie
toniui, Lietuvių Sielovados Di tuvos tautai.
Vos tik iš JAV grįžęs, Liet.
rektoriui Vokietijoje, šitokį svei
Kat. Komiteto pirm. kun. M. Ta
kinimo raštą:
mošiūnas padarė vizitą dienraš
“Garbingasis Tamsta,
čio “El Colombian©” redakcijai.
Pradėdamas šv. Tėvo neseniai Tuo po to, porą dienų prieš pa
man pavestas šv. Konsistorinės čią šventę, tame dienraštyje pa
Kongregacijos sunkias pareigas sirodė po straipsnelį apie besiar
ir tikrai paliestas gilaus rūpes tinančią Lietuvos sukaktį ir jos
čio, maloniai reiškiu Tau, o per reikšmę lietuviams. Gi pačios .
Tave ir ten tebesantiems Tavo Vasario 16 d. proga tilpo net du
Misijonieriams ir tautiečiams, nemaži straipsniai apie komuniz
palankumo dr pagarbos jausmus. mo padarytas skriaudas Lietu
Iš tikrųjų pilnai esu įsitikinęs,^ vai.
kad prie šios Misijos, kaipo ben
Pats minėjimas buvo suruoš
druomenių galvos ir centro, nuo
lat teiksis visi išeiviai, kur atda tas KLB-nės Medellino apylin
ros yra jiems namų durys ir at kės valdybos, nuoširdžiai ją vi
sur paremiant ir talkininkaujant
vira misijonieriaus širdis.
Žinoma, yra reikalinga, kad kun. M. Tamošiūnui ir kun. dr.
Misija vadovautųsi ta pačia dva P. Ragažinskui.
Vasario 16 d. išvakarėse per
sia, kaip ir Kristaus Bažnyčia:
Voz
de Medellin stotį buvo pra
tebūnie tad Misija žmonių ir šei
mų draugija, kartu su kunigu, vestas puikus radio pusvalandis
kuriam tėviškai atsidavusiam ir su kun. M. Tamošiūno įžangos
palankiam yra teikiama meilės žodžiu, dr. A. Tamayo, didelio
ir vertinimo pagarba; tebūnie ji Medellino lietuvių draugo, pa
veikiau namas ne iš smėlio, bet skaita apie Lietuvą ir apie jai
iš meilės pastatytas, su džiaugs komunistų padarytas dideles ne
mu priimantis pakeltoms šir žmoniškas skriaudas ir jų jai at
dimis maldaujančius Viešpatį; neštas nelaimes. Malonu buvo
tebūnie ji vieta kur susiburia klausytis šio nuoširdaus kolum- .
žmonės, kurie, kad ir atskirai biečio šiltų, o kartu ir padrąsi
veikiantieji, tačiau siekia vieno nančių žodžių lietuviams. Po pa
ir to paties tikslo ir drąsiai ko skaitos sekė ypatingai gerai pa
voja už Kristų Karalių; tebūnie rinkta lietuviška muzika.
ji pagaliau saugiausias uostas vi . Pats Vasario 16 minėjimas bu
siems nukrypusiems ir neapgal vo pradėtas iškilmingomis pa
maldomis seselių Saleziečių kop
votai klystantiems?
Niekas, aišku, nelaiko Misijos lyčioje. Pamaldas laikė ir nuo
kūnu be sielos: ■ misijonierius širdų pamokslą pasakė kitas di
kaip siela teikia jai gyvybę. Pa delis lietuvių draugas Mons. B.
naudodamas šią progą maloniai Cardona. Pamaldų metu, mūsų
noriu priminti šv. Tėvo 1957- m. nenuilstamam vargonininkui A.
liepos mėn. 25 d. pareikštus pa Arminui vargonuojant, buvo
raginimus ir nurodymus: kas jų bendrai visų giedama, paįvairi
laikysis, tas visados seks Gerojo nant keletu duetų.
Ganytojo pavyzdžiu.
Tuoj po pamaldų, salele, įvy
Visiems tad misijonieriams ko Vasario 16 minėjimas.!Jį ati
. kartų ir atskirai, o taip pat. if darė KLB-nės Medellin^ apyl.visiems išeiviams, tėviškos jiems v-bos pirm. dr. F. Proscęvičius.
meilės vedinas, teikiu Ganyto Po kun. dr. P. Ragažinsko žo
jiškąjį Palaiminimą ir linkiu džio ir sveikinimų raštu, sekė
gausių dangiškųjų malonių.
turininga adv. J. Totoraičio pa
Reikšdamas savo visokeriopą skaita ir meninė dalis. Meninėje
pagarbą, pasilieku su visu atsi dalyje su savo gražiais, tai die
davimu Viešpatyje t
nai pritankintais eilėraščiais, pa
Marcellus Card .Mimmi”.
sirodė mūsų miela poetė Ada
Dubauskienė. Ji buvo gausiais
Latvių gen. Rudolfs Bangers publikos
priimta ir pa
kis, pereito karo pabaigoje vado lydėta. Poplojimais
to sekė montažas “Lie
vavęs latvių ginkluotoms pajė tuva”, kuris
ne vienam iš daly
goms talkininkavusioms vokie- vių net ašaras
išspaudė. Minė
jimas baigtas Tautos himnu.
3 vai. p.p. Medellino lietuviai
ninu. J. Mitalaitė deklamavo
momentui pritaikintus eilėraš susirinko vienon kavinėn. Čia
čius. Broliai Jokubauskai Law dr. F. Proscęvičius tarė padė
rence ir Philip gražiai dainavo kos žodį svečiams kolumbiepritariant jų pačių muzikai. Pp. čiams ir saviesiems. Bendrai bu
Kaminskienė, Mitalienė ir G.Mi- vo padainuota, pasikalbėta ir
talaitė vaišino visus. Taip pat W. jaukioje lietuviškoje nuotaikoje
Bružas ir J. Danėnas dirbo visą praleistas popietis. Gi vakare 6
vakarą. K. Kaminskas ir p. vai. per tą pačią Voz de Medel
Druktenienė talkininkavo. P. lin stotį buvo duotas antras ra
Bružienė rinko aukas Tautos dio pusvalandis su kun. M. Ta
Fondui. V. Jonaitytė ir p. Kaju- mošiūno įžangos žodžiu, kun. dr.
tis pravedė loteriją. P. Jonaitis P.Ragažinsko pritaikinta paskai
tvarkė plokštelių ^ muziką ligi ta ispanų kalbą ir lietuviška mu
atėjo ukrainiečiai muzikantai. zika.
V. Sibulis rūpinosi salės gavi
Šiais metais, Lietuvai minint
mu, bilietais ir tvarkymu pa savo 40 metų nepriklausomybės
rengimo metu. P. Jokubauskas sukaktį, Kolumbijos Lietuvių
parūpino muzikantus. Už fantus Katalikų Komitetas su jo ener- #
gauta $27,74. Parengimo pelnas gingu pirmininku kun. M. Tamo
$15,79 tradiciniu keliu paskirtas šiūnu priešakyje, yra nusistatęs '
Tautos Fondui.
šią, mums visiems taip svarbią,
Visiems prisidėjusiems prie sukaktį, ypatingai atžymėti, su
parengimo ir dalyviams bei au rengiant: lietuviškos kultūros
kotojams nuoširdžiai dėkojame. savaitę ir ištisą ciklą paskaitų
Ligoniai. V. Zujus ir p. Girta- apie Lietuvą, per kurią nors vie
jus, išrašyti iš ligoninės, apsisto tinę radio stotį, bei pradedant
jo pas pp. Bružus. P. Kaulickas statyti Medellino lietuvių cent
išrašytas iš ligoninės taip pat. ro namus ir koplyčią.
Jų gydymas namuose užtruks
Taip pat šiais metais Kolum
apie 6 savaites.
bijos lietuviai su nekantrumu
Visus užjaučiame ir linkime laukia ganytojiško malonaus J.
geros sveikatos.
E. vysk. V. Brizgio vizito.
Dr. E. Jasevičių tė.

Labai
patogios
kojinės

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

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ 1ST.: p. Vladas Antanaitis, p.
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS:
p. Leonas Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tcny Zaranka, telef. LI. 9-3572.
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidaujjfinas informacijas.

Taupykime ir skolinkimės
kooperatiniame
bankelyje “TALKA”
*

Aug H i procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolos. Indėliai/ pasko
los ir nario gyvybė yra apdrausta.
Operacijos dliekomos kiekvieną sekmadienį nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p. poropijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N., Hamilton. Kitu laiku- kreiptis pas ižd.
E. Lengnikq, 15 Homewood Ave., tel. JA. 9-2114.

Patentuotos “2-jų padų” kojinės
Dvigubi megzti padai iš dviejų dalių. Išvidinė .
pado dalis yra išversta, tam, kad koją liestų minkštoji
kojinės dalis. Jos nėra didesnės ar sunkesnės. Jūs turite
panešioti Penmano dvigubu padu kojines, kad pamatytumėte
skirtumą.
10S-8
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Dail. T. Valiaus CPE garbės nario darbas
C.P.E. (Society of Canadian
Painter-Etchers and Engravers)
* • , surengė savo, metinę darbų
" rodą Royal Ontario Museum pa
talpose: Paroda tęsis visą kovo
mėnesį ir Vėliau bus išstatyta
didesniuose Kanados miestuose.
Dail. Telesforas Valius, kaip
ilgametis sąjungos narys, buvo
pakviestas padaryti garbės na
rio darbą. Dailininkas pasirinko
temą iš Kanados istorijos, iš 1492
metų, ir medžio graviūrą pava
dino “Cartier atranda Kanadą”.
Šis grafikos darbas C.P.E na
rių buvo su džiaugsmu sutiktas,
priimtas ir reprezentuoja visos
sąjungos metinį garbės nario
darbą. Dailininkas turi paruošęs
didelį “tiražą”, taip, kad ši gra
viūra yra prieinama įsigyti ne
tik seniems sąjungos nariams,
bet ir plačiai visuomenei.
Norisi priminti liet, visuome
nei ne tik šis gražus laimėjimas
dail. T. Valiaus kūrybos metuo
se. bet ir praktiškoji dalis, min
tis — ši graviūra yra prieinama
kaina įsigyjama. Atsilankius C.
P.E. parodoje arba kreipiantis į
dailininką už kelis dolerius tū

BROLIU ŽUKAUSKŲ
FILMAS

AUGSTYH ŠIRDIS

rime vieną žymių grafikos dar-

NAUJAUSIA KUN. J.
bą Kanadoje!
Tai bene 19-tas autoriaus lei
Artimieji arba draugai dažnai
Dar neseniai buvo išspaus
teiraujasi ir suranda gimimo die dinys.
dinta “Motina Gailestingoji , su
nos progą, vestuvių progą ir šim
tą progų, kad gauti ką nors, iš sa silaukusi populiarumo, štai jau
vų menininkų... veltui! Šiuo ir “Augštyn širdis” seka įkan
atveju, visuomenės dėmesys ir din. Tuo būdu kun. J. Prunskis
supratimas — pagerbti dailinin pasitarnauja platiesiems skaity
tojų sluogsniams, besidomin
ko pastangas ir parodyti pritari
tiems religinėmis temomis. Jo
mą tokiu laiku, kai to tikimasi, plunksna čia tokia lengva, kad ir
būtų sveikintinas reiškinys. Aiš mažamokslis, paėmęs knygą į
ku, ne skambą doleriai inspi rankas, mielai paskaitys. Ir tai
ruoja kūrybą meno pasauly, ta įjuo labiau, kad knygoje surink
čiau .. visuomenės parama ir ta galybė istorijų, pavyzdžių, papritarimas pagelbsti kūrybai lyginiinų, kurie skaitytoją pa
tęstis per visą žmonijos.istoriją. traukia. Kaip įžangoj pasakyta,
Lankantiems šią grafikos dar autorius tuos pavyzdžius lasė jau
bų parodą bus įdomu susipažinti nuo seminarijos laikų. Skaityda
ir pastudijuoti temą, kompozi mas knygą ir radęs kurią auksi
ciją ir technikinę dalį bei pama nę mintį ar pavyzdį bei pasako
tyti iš visos Kanados (yra darbų jimą, nepaleisdavo užmarštin —
ir iš JAV bei Anglijos) išstaty užrašydavo. Taip per eilę metų
tus grafikos darbus. Bendrai pa jis sukaupė daug medžiagos, ku
ėmus. daug pradedančių grafi rią sutvarkęs dabar pateikė skai
kos darbų, svetimų mums siuže tytojui.
tų ir gal sutiksime su autoriaus
Visa knygos medžiaga paskirs
nuomone, kad mūsų dail. T. Va tyta į 6 skyrius. Pirmajame au
lius yra labai toli pažengęs gra torius sugrupavo pavyzdžius, lie
fikos srityje. Įsitikinti verta, jei čiančius žmogaus gyvenimo pras
pastangas dėsime ir įdomausi- mę. Čia jis kviečia: “Ir prie te
mės.
V. Bričkus.
levizijų nepraraskim amžinųjų
vizijų”, cituoja M. Čiurlionį, O.
V. Milašių, M. Pečkauskaitę,
Vaižgantą ir visą eilę pasaulinio
Š.m. sausio 18 d. Toronte Ea- vaidyboje. Ji įnešė daug įvairu masto vardų. Antrajame skyriutono auditorijoje Čikagos “Pir mo ir gyvumo. Jai ypatingai pa ie — visa virtinė pavyzdžių apie
myn” choras pastatė trijų veiks sisekė atsisveikinimo arija pir Šv. Rašto svarbą ir Kristaus dva
mų operetę “šikšnosparnį”. Tai mame ir ugningas čardašas ant sios atspindėjimą: “Ar perskai
tei laišką tėvo, kuris yra dangu
vėl buvo didelis įvykis mūsų rame akte.
je?
”. Trečiajame — “Didieji žmo
kultūriniame gyvenime.
Vietoje programoje pažymėtos
Ši Strausso operetė stovi ope panelės Krasauskaitės, Adelės nės ir religija”, kur apstu pasi
rečių repertuaro viršūnėje. Ji rolę išpildė panelė Bagdonaitė. sakymų bei • išgyvenimų, susiju
net vadinama komiška opera. Ji turi gražią koloratūrą ir gerai sių su mokslu ir religija. Čia mi
Joje atsispindi elegantiškas ir valdo savo balsą. Jis nėra ypa nimi ir lietuvių vardai — dr. J.
nerūpestingas gyvenimas buvu tingai stiprus, bet malonaus Basanavičiaus, V. Pietario, D.
sios Austrijos - Vengrijos impe tembro. Pirmame akte jai nela Bukanto, Vydūno. Ketvirtajame
rijos sostinėje — Vienoje. Pilna bai pasisekė sukurti subretės ti skyriuje iškelta Bažnyčios reikš
'grakščių, žaismingų, kartais sen pą. Antrame ir trečiame akte, mė. Pavyzdžių tarpe suminėtas
timentalių, tai vėl aistringų me vaidinant artistę, ji žymiai pa ir garsiojo mokslininko Einštei
lodijų, ji mus perkelia į aną šimt gerėjo. Abi žymiausias šios ope no, žydo, pareiškimas: “... dabar
mėtį, kuomet žmonės nebuvo retės arijas ji išpildė švariai. Vi aš jaučiu Jai didelę simpatiją ir
draskomi ir kankinami politikos si gėrėjomės jos koloratūra ir pagarbą, nes tik Bažnyčia viena
turi .drąsos ir ištvermės ginti in
ir kitų problemų.
grakščia vaidyba.
Operetės sąstatas buvo geras.
Operetės žinovams
atrodė telektualinę tiesą ir moralinę
Jau vien mūsų mylimo Metro keistoka, kad princo Orlovskio laisvę”. Prisimintas ir vysk. M.
politan operos solisto A. Brazio rolę vaidino vyras, o ne, kaip Valančiaus testamentas: “...Ži
dalyvavimas užtikrino vakaro įprasta, alto balso moteris. Šita nokite, jogiai sulauksite gady
pasisekimą. Eisensteino rolėje me ir būdavo viso antrojo akto nės, kurioje praslinks persekio
jis visus sužavėjo. Jo sultingas, “clou”. Jos elegantiškai nuobo- jimai ir vėl su džiaugsmu giedo
labai malonaus tembro balsas, dižaujanti laikysena ir gilus al site bažnyčiose žemaitiškai ir
skambėjo ypatingai švariai. Na tas priduodavo antram veiksmui lietuviškai šventas giesmes”.
tūrali ir įtikinanti vaidyba pa ypatingą atspalvį. Šito trūko To Penktajame — randame istorijas
apie šventuosius, šeštajame —
darė jo Eisensteiną simpatingu ronto pastatyme.
krikščioniškosios
meilės pavyz
Hm-vivantu.
Toronto publikai žinomas p. džiai: “Meilė ir draugiškumas
”.
i Greta jo stovėjo-Onuks Ste Snarskis gyvaf pravedė dr. Falke
phens kaip Rosalinda. Ji dar kar rolę. Jo arija: broliukai ir sesu
tą parodė Toronto publikai savo tės buvo publikos šiltai priimta. me akte labai šaržavo ir kartu
gabumą ne tik dainavime, bet ir
Kalėjimo sargas Frošas trečia- su kalėjimo viršininku pasidarė
juokdariais. Klasiškoji operetė
nėra pigi komedija ir pališinelio
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
įvedimas nuvertina jos pastaty
mą.
Augšta prekių kokybė
Artistės buvo gražiai ir tinka
Greičiausias patarnavimas mai apsirengusios. Gaila, kad dėl
Žemiausios kainos lėšų taupymo orkestras nebuvo
pilnas ir dėl laiko stokos nebuvo
SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Uk pilnai suderintas.
rainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją
Spektaklis turėjo didelį pasi
bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės me sekimą ir kiekviena solistų arija
džiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikme susilaukė gyvų aplodismentų.
nis bei darbo įrankius.
Operetei pasibaigus, artistai ir
dirigentas buvo apdovanoti gė
MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS
lėmis. '
Valerija Anysienė.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

“šikšnosparnis” Toronte

PRUNSKIO KNYGA
Pastarajame yra aukso minčių,
kaip- p.vz. “Į.kapųs atšąlančiomis,
lankomis tik tą YiusineŠifrie,- ką
gyvi būdami išdalinome”.
Šis rinkinys rodo, kad kun. J.
Prunskis yra labai daug skaitęs
ir kruopščiai registravęs medžia
gą, kuri dabar pravers pamoks
lininkams, mokytojams, kalbė
tojams, pasakotojams, auklėto
jams. Juk dažnas pasigenda pa
vyzdžių ypač kietesnėms tiesoms
pailiustruoti. Autorius dar dau
giau pasitarnautų surinkęs pa
vyzdžius iš Lietuvos krikščioniš
kojo gyvenimo.. Vieną kitą jis
suminėjo ir šiame leidinyje, bet
toli gražu neviską. Persekioja
mos Lietuvos gyvenime jų yra
buvę daug ir tai labai šviesių.
Jie žadintų idealo meilę jaunojoj
mūsų kartoj, o įvesti į pasaulinę
šios srities raštiją stiprintų ir ki
tų kraštų tikinčiuosius.
Leidinys labai dailiai išleistas,
su dail. A. Rūkštelės aplanku, rūoestingai suredaguotas ir kruopš
čiąi N. Prasidėjimo seselių at
spaustas. Tiktai krinta į akis kaikurie kalbos negrynumai. Auto
rius gana tiksliai laikosi skardi
nės rašybos, bet nevengia varto
ti žodžių kaip “šliūbas”, “pamo
kinančių”, “taverna”, “eidavo
prie šv. Komunijos” ir pan. Šios
rūšies leidiniai, pasiekią plačiau
sius slųogsnius, savo kaltos gry
numu padėtų daugeliui atprasti
nuo negeistinų svetimybių, kurie
tikybinėj kalboj vis tebesilaiko.
Leidiniui būtų labai pravertu
si pavyzdžių rodyklė ypač tiems,
kurie ių ieško pagal turimas te
mas. Ji būtų, palengvinusi jų su
radimą.
i
Baigiant tenka pasveikinti au
torių už didelį kruopštumą, dar
bingumą ir kartu viltis, kad jo
plunksna, būdama pačiame pajė
gume, duos populiariajai mūsų
raštijai dar ne vieną naują dar
bą.
Kun. dr. Juozas Prunskis, AUGSTYN ŠIRDIS! Immaculate Press,
Putnam, Connecticut, 1957, 261
psl., kaina $2.00. Aplankas dail.
A. Rūkštelės.

Pr. G.

Redakcijai prisiųsta
Dr. V. Tumėnienė - Mingailaitė, VD universiteto profesorius.
Mano atsiminimai, Chicago 1957,
Išleista autoriaus lėšomis, tira
žas 800 egz^ Spaudė M. Morkū
no spaustuvė, 176 pšl. Kaina ne
pažymėta.

Ateitis, 1958 m. vasaris, Nr. 2,
25-48 psl.
Turinys:. Pr. Naujokaitis —
Keturiasdešimt metų; S. Sužie
dėlis — Tikėjimas ir tautybė; I.
Stasaitė — Lietuva, tu mums
gyva; kun. St. Yla — Ateitinin
kų himnas; T. Narbutas — Vysk.
K. Paltarokas — didysis Lietu
vos švietėjas; Alg. K. — A.a. dr.
A. Alekpa; A. Gražiūnas — Ko
dėl privalau likti lietuvis; V.
Benjaminas — Nepriklausoma
Lietuva skaičiuose; Putino, M.
Vaitkaus, A. Karvelytės, E. Tumienės eilėr.; Apžvalgos.

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 NAUJENYBĘ — ŠIAM SEZONUI SKELBIAME
STANDARTINĮ — apelsinų (oranges) siuntini 10 kg. (22
sv.) brutto — $15.25.

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

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

DETROIT - WINDSOR
578 WYANDOTT ST. EAST. — Telefonas CL. 6-3982.
Kainaraščiai ir informacija lietuvių kalba.

APDRAUDA

KELIONIŲ BIURAS

LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI
MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
SIJOS — VIEŠBUČIAI
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA
Užsisakykite dabar 1958 m.
Patarnaujame visame pasaulyje.
Skambinkite ar rąžykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo

O. K. JOHNSON & CO. LTD.
Travel & Insurance Agencies
697 Bay Str., Toronto 2
- - EM; 6-9488
■l

GREIT
Mūsų pasiųsti siuntiniai pasiekia
Lietuvę per 3-6 savaites

I

■» D

Redakcijos atsakymas į klausimą

“Hamiltono lietuviai” buvo de Pereitą savaitę “TŽ” red. ga
monstruojamas Toronto šv. Jono vo šitokį laiškutį:
Kr. parapijas salėje pereitą šeš
“Didžiai Gerb. Pone Redakto
tadienį ir sekmadienį. Ir j«ma- riau!
. ’
{
Žai torontiečių jį: matė.
4
Šiuo norėjau Jus paklausti ar
Filmas netrumpas. Jis užtrun
ka daugiau dviejų valandų. Nors
vadinamas “Hamiltono lietu
viai”, bet yra ten visko. Iš To
ronto parodoma II Lietuvių Die
na, Prisikėlimo bažnyčios pamatų šventinimas, parodoma III L.
Diena Montrealyje, taip pat IV
L. Diena Windsore. Parodoma
taip pat Wellando lietuvių šven
tė. Iš Hamiltono parodoma Kan.
Liet. Kat. Kongreso iškilmės, pa
rapijos maldininkai Midlande,
birželinės ir Vengrijos žudynių
meto demonstracijos, lietuviai
gegužės mėnesio rožančiaus iš
kilmėse ir pagaliau pastarasis
Vasario 16 minėjimas. Parodo
mos ir pereitos vasaros Liet.
Kankinių Kryžiaus šventinimo
iškilmės Midlande. Rodoma, tie
sa, dar Dainų ir Taut šokių
šventės Čikagoje.
Filmas, žinoma, ne be trūku
mų. Bet didžioji jo dalis priklau
so ne tiek nuo neįgudimo, kiek
nuo nepakankamų priemonių.
Pirmiausia gamintojų neturėta
specialių šviesų, nuotraukos da
rytos, atrodo, vienu aparatu, o
dėl to įvykiai neišsemti. Kol
fotografuotoj as atsiranda naujo
je vietoje, viskas pasikeičia. Tuo
būdu iš įvykių filme atsiranda
tik fragmentai. Matyti ir nenu
galėtų techniškų sunkumų, ta
čiau tenka sveikinti tų žmonių
dideli ryžtą dokumentuoti mūsų
čionykščio gyvenimo įvykius.
Reikėjo tam daug energijos, var
go, o ir pinigų. Kaip filmų aiš
kintojas priminė, jie jau kaina
vę $1.500.
DĖL MINTIES IR ŽODŽIO
' LAISVĖS •. ;
Iš Austrijos kilęs prof. dr. A.
Kraus 1933 m. suėjo į konfliktą
su Niujorko City College vado
vybe dėl antifašistinių ir ap
skritai antiautoritetinių demon
stracijų. Rezultate jis buvo at
leistas iš sociologijos profeso
riaus pareigų. Jam reikalaujant
viešo bylos sprendimo, jis buvo
apšauktas nenormaliu. Nuo to
meto jis tebekovoja dėl savo su
laužytos teisės profesoriauti betkurioje augšt. mokykloje, į ku
rias City College sprendimas
jam uždarė visus kelius. Per 25
kovos metus jis pasiekė, kad ir
sveikatos atžvilgiu pripažintas
sveikas ir pati kolegija yra pri
pažinusi, kad su juo negerai bu
vo pasielgta, tačiau profesoriaus
statuso neatgavo. Bylą jis yra
perkėlęs į JT Žmogaus teisių
komisiją ir tikisi kada nors lai
mėsiąs, o tuo tarpu renka viso
pasaulio universitetų rekomen
dacinius laiškus ir ruošiasi vykti
profesoriauti į Pietų Ameriką.
Tam jam reikia $1.600. Šitam
fondui sukelti Toronto univer
sitete yra susidaręs specialus ko
mitetas pirmininkaujamas prof.
H. Boschstein, sekr. yra prof. Bo
ra Laskin, o kasininku Trinity
College dekanas C. R. Feidling.
Dr. A. J. Kraus prašo ir lietu
vius pasiųsti nors mažą auką į tą
fondą. Nes kovojąs jis ne dėl sa
vęs, o dėl principo. Jo reabilita
cija bus demokratijos ir žodžio
laisvės laimėjimas. Jis labiausiai
pasitikįs tų neturtingųjų para
ma. Nors ir mažas aukas, jei ne
pinigais, tai pašto ženklais, pra
šo siųsti šiuo adresu: C. R. Feilding (Kraus Fund), Trinity Col
lege, Toronto’ 5, Ont.
Apie jo bylą plačiai rašė ir To
ronto angliškoji spauda.

Dr. J. Kazicko ir dr. K. Valiū
no įsteigtasis “Neries” stipendijų
Fondas paskyrė po $100 dviem
Vasario 16 gimnazijos baigiamo
sios klasės geniausiems lietuvių
kalbos ir Lietuvos istorijos mo
kiniams. Mokinius parinks tų da
lykų mokytojai Vasario 16 gimn.
mokytojų tarybai pritarus.
Varšuva. — Didvrių paminklo
konkurse čia gauta iš viso pa
saulio net 189 projektai.

galėjo “prūsas” von Braun ka
riauti su mongolais prie Liegnitz
(Lignica) 1245 metais?
Su šiuo laišku prisiunčiu ir to
žurnalo puslapį, kuriame apie
tai yra rašoma.
Su pagarba
Savaitraščio skaitytojas”.
Kartu pridėtas lapas “Time
(vasario 17 d.), kur 20 pusi, yra
sakoma, kad Amerikos žemės sa
telito kūrėjo Wernher vonBraun
šeimos šaknys esą giliai įleistos
Prūsijos junkerių istorijoj (Junkerdom), kad Brauno protėvis
jau 1245 m. kovęsis su mongolais
prie Lignicos, o Wernheris esąs
gimęs “ių Wirsitz, East Prussia
(now part of Poland)”, kaip vi
durinis barono Magnus v. B. sū
nus ...
“Time” straipsnio autorius be
abejonės žiūrėjo į kokią nors
vokiečių baronų gealogijų knygą
ir rado ten pasakyta, kad tai se
na vokiečių baronų šeima, kuri
savo kilmę Prūsijoje vedanti
nuo 13 amž. Be specialaus patyri
nėjimo ar Braunų koks protėvis
dalyvavo garsiajame Lignicos
(Silezijoje) mūšyje su totoriais,
sunku pasakyti. Reikėtų arčiau
susipažinti su Braunų šeimos
praeitimi. Reikėtų išaiškinti, iš
kur Braunai yra kilę ir kada jie
atsirado Prūsuose. Jie tik jau ne
prūsai. Lignicos mūšis, kuriame
buvo sutriuškintos lenkų ir jų
talkininkų pajėgos, ištikrųjų įvy
ko ne 1245, bet 1241 m. Yra tik
ra, kad jame dalyvavo ir kry
žiuočių dalinys. Jei kuris nors iš
Braunų šeimos jau tada buvo at
sekęs kryžiuočius į Prūsų žemę
ir čia buvo įsikūręs, arba jei ku
ris nors iš jų buvo kryžiuočių or
dino narys, jie galėjo tame mū
šyje dalyvauti, nors sunku tikė
ti, kad dabar būtų galima tą įro
dyti.
Tenka prisiminti, kad kryžiuo
čiai prūsų nukariavimo žygius
tada tebuvo pradėję tik prieš 10
metų (1231 m. persikėlė į dešinį

Vyslos krantą). Daug kolonistų
vokiečių riterių tada ten tikrai
nebuvo. Didžiūnų šeimų gene;
ologijų rašytojai stengėsi' iške
liamas šeimas kuo daugiau išgar
binti. kildinti jas iš garsiųjų vie
tovių, surišti su garsiomis isto<rinėmis asmenybėmis, priskirti
jų nariams daugybę tokių žygių,
apie kuriuos tie nebuvo nei gir
dėję. Juk kiek Lietuvos bajorų
šeimų save kildino iš kunigaikš
čių! Galimas dalykas, kad ir
Braunai Lignicos mūšiui priskir
ti tik dėl to, kad pvz. tose apy
linkėse jie turėjo dvarų. Ką gi
šeimos geneologas galėjo iš Lig
nicos praeities beprisiminti be
ano baisiojo mūšio?!
Pagaliau pasaulyje labai ma
ža yra šeimų, kurios savo istori
ją atseka iki 13 amž. Žinoma, nė
ra negalimas dalykas, kad Brau
nai išveda savo kilmę iš kurios
nors senos šeimos, kuri 13 amž.
tuo vardu nei nesivadino. Bet
kaip ten bebūtų, Braunai ne pru
sai. Ar “Times” užuomina turi
kokį nors pagrindą, galima būtų
dar aiškintis pasiknisus atitinka
moje literatūroje, bet ar verta
gaišti?

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI”
PRANEŠIMAS
Spaudos Bendrovė “Žiburiai”
už 1957 metus dividendo šėrininkams yra paskyrusi 8%.
Dividendas išmokamas, jei kas
pareiškia noro jį gauti, š.m. ko
vo mėn. laikotarpyje. Praėjus
minėtam laikui ir nepareiškus
noro jį atsiimti, priklausomo
dividendo suma bus įrašyta kiek
vieno asmeniškon sąskaiton užskaitant kaipo įmokėtą avansą
sekančiam šėrui.
Bendrovės valdyba.

Peipingas. — Kinijos kom.
vyriausybė nutarė įvesti lotynų
abėcėlę. Tuo būdu tikimasi raštą
padaryti prieinamu platesnėms
kinų masėms. Kaikurie laikraš
čiai jau pradėjo eiti su lotynų
rašmenimis parašytomis antraš
tėmis.

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

DRAUDIMUOSE
PRANAS BARAUSKAS
Insurance Service
LE. 4-3608
83 Westmoreland Ave., Toronto

Taip panašus gėrimui, kurį
mėgdavote savo tėvynėje...

Coca
Orange
Ginger Ale

Cream Soda
PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS
IR KITOKIOM PROGOM

WA. 1-2151

Skambinkite Toronte

šiokiadieniais
iki 7 vai. vak.

Į privačius butus nepristatoma.

U"I

.OHManamgi

PRIEINAMA KAINA
Palyginkite mūsų firmos kainas
su kitų firmų kainomis

PATIKIMAI
100% garantija, kad siuntinys
pasieks gavėję

ARTĖJA VELYKŲ ŠVENTĖS. Daugelis iš mūsų susirašinėja su savaisiais Tėvynėje. Daugelis iš mūsų norėtų pasiųsti jiems dovanų šventėms, kad praskaidrinus jų nuotaiką. Ne paslaptis, kad daugelis iš mūsų besiųsdami
siuntinius baigia išsisemti. BROWNEJONES LIETUVIŲ SKYRIUS, norėdamas padėti tiek savo klijentams, tiek visiems lietuviams, kurie norės tuo pasinaudoti, siūlo savo pagalbą. Prisiųskite savo adresą, ir jūsų norimas
siuntinys bus jūsų artimiesiem į Lietuvą pasiųstas, kad galėtų jis juos Velykų šventėms pasiekti. Ir tik paskui gavę mūsų sąskaitą pradedate mokėti po 1 sv. sterl. į savaitę, arba patogumo dėliai po 4 sv. sterL į mėnesį. Jokių
palūkanų, už tai mums nemokate.

Papiginti standartiniai siuntiniai
MOTERIMS:
Anglijoje «v. 13.13.00 (Svoris 8 Ibs.). Aust
ralijoje — A sv. 17.1.00. USA ir Canada
— $42.00. Vokietija — DM 164.00.

3 yds stiprios košt, medi., tinkančios .įvai
rioms progoms.
4’/2 yds. medvilninės medžiagos suknelei,
įvairių roStų ir spalvų.
1 vilnonė skarelė geros rūšies (vietoj jos ga
lima pasirinkti 4’/2 yds rayon medžia
gos suknelei, įvairių spalvų).
3 poros rayon moteriškų kojinių.
*
1 pora vasar. apatinių lobai gražaus išdirb.
1 vilnonis šalikas.
1 pora žemais kulnimis botų stipraus darbo.
Juodų arba rudų. Odiniais padais, geros
odos. Tinko šventai ^leinoi.

VYRAMS:
Anglijoje — sv. 13.13.00 (svoris 7Vi sv.).
Australijoj—A sv. 17.1.00. USA ir Canada
— $42.00. Vokietija — DM 164.00.

galimų siųsti atskirų vardų daiktus, neprimokėdomi jokių papildomų mokesčių, o tik
už prekes ir rrtuitg.
Parodykite šif^ matę pasiūlymg save drau
gam* ir požjtfamiems. Leiskite ir jiems

3 Vi yds. košt, medžiagos, stiprios, bet tin
kamos ir šventadieniui.
3 yds geros įvairių spalvų poplin baltiniams
medžiagos.
* 1 švarkelis, su 2 kišenėmis, užtraukiamos
"lipu".
1 poro vilnonių kojinių.
216 yds stiprios kelnėms medž. (corduroy).
1 vilnonis šalikas.

Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių.
Taipgi duokite mūsų firmos adresų kiekvie<nam lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinėlius
j Lietuvę savo artimiesiems.
Mūsų firma
duoda tos pat rūšies ar net geresnes prekes
už daug žemesne kainę. .

Jūs galite pridėti į tuos siuntinius dar papil
domai prekių, pasirinkę pogal kainoraščius
iki pilno 22 svarų svorio, arba sudaryti 12

Visais reikalais (ar tai būtų asmeniškas,
ar koks nors kitokis, vengiant rašyti j Lie
tuvę) parašykite mums, mes jums padėsime.

naudoti mūsų patornovimu!

Pasinaudokit Velykų švenčių
proga papigintomis kainomis
už žemiau siūlomas prekes:

TIESIAI IŠ LONDONO Į LIETUVĄ!
RAŠYKITE ŠIUO ADRESU:

3!4 yd. tomsioi mėlynos, lygios medžiogos vyr.
kostiumui, 100% vilnos
$16.80
1 moteriška skarelė, gėlėto 28 *iš 28 colių

1.60

I p. moterišk. pusbačių, geros odos, odos padais

8.00

I p. moteriškų batukų, nr. nr. iki 4!4^ir nuo
716-9, tokios pat rūšies kaip viršutinė

7.45

I p. berniukams ir mergaitėms batukų, tokios
pat rūšies iki ^416 numerio dydžio
6.60
12 špūlių siūlų įvairių spalvų, mašina siūti
1.70
I pora kojinių, vilnonių vaikams, rudos spalvos
0.90
Viso* kaino* *u muitu,

BROWNEJONES
LIETUVIŲ SKYRIUS

1, Norfolk Place, London, W. 2
Tel. PADdington 2797

i..

i

Mann & Martel ^
TEL. LE. 4-8481

1199 BLOOR ST. W.

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.

1*

Dundas - Brock
$2.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras

College - Ossington
$1.900 įmokėti, pilna kaina $12.900,

mūrinis rupių plytų nomas su 2 mo
demiškom virtuvėm, 2 garažais ir
privačiu įvažiavimu. Didelis sklypas
kur galima statyti dar apie 8 maši
nos. Namas labai geram stovy. Pri
einama kaina.

6 kambariai, 2 virtuvės, garažas, geri
morgičiai.

Westmoreland - Heilam
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis

namas su moderniška virtuve, alyva
šildomas. Geros mokėjimo sąlygos.
Dundos - Brock
$3.500 įmokėti, 10 kambarių mūrinis

narnos, su 2 garažais, 3 virtuvėmis,
vandeniu alyva šildomos. Geras morgičius.
Dovercourt - Hallam
$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 galima užimti. Nuomos gali
ma gauti apie $400 į mėnesį. Pilna
kaina $22.000. Tikrai geras pirkinys.
Oakwood - St. Clair
$5.500 įmokėti, 7 kambarių per du

augštus, mūro namas su 2 moder
niom virtuvėm, garažas, vandeniu alyva šildomas. Arti susisiekimo.
College - Havelock
$22.300 pilna kaina, 11 kambarių

mūrinis atskiras namas su 2 garažais,
2 voniom, 2 virtuvėm. Vandeniu aly
va šildomas. Tuojau galima užimti.

Dovercourt - Dundas
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūri-

. nis namas, ant dviejų augštų, garažas. Pilno kaino $12.900.
Dundas - Brock
$3.000 įmokėti, 10 kambarių mūri-

nis namas, 3 virtuvės, 2 garažai, 2
vonios. Pilno kaina $16.900.
Dundas - Gilmour
$3.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras

mūrinis namas, 3 virtuves. Pajamos
$132 mėnesiui. Pilna kaina $16.900.
Glenlake - Quebec
$4.000 įmokėti, mūrinis 8 kambarių

narnos, alyva šildomas. Šeimininkas
išvažiuoja iš Toronto.
Pilna kaina
$14.500.
Bloor - Dufferin
$5.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis

namas, 2 virtuvės, dvigubas garažas.
Savininkas pirko krautuvę, turi parduoti. Pilna kaina $15.900.
Roncesvolles - Wright
$6.000 įmokėti, 8 kambariu mūrinis

namas, garažas,
metų.
»

1 atvira skola 10

Mėsinė - dešrą fabrikas
Dundas - Keele
$6.000 įmokėti, pilna kaina $17.000.

Sunnyside - High Park
10.000 įmokėti, 10 didelių kambarių,

Mėsos ir dešrų krautuvė,su puikiausia
klijentūra, taip pat dešrų fabrikas su
visais įrengimais ir mašinomis. Savi
ninkas išvažiuoja į JAV.

mūrinis atskiras namas su garažu,
3 virtuvės, *2 vonios, vandeniu alyva
Šildomas, viena skola balansui*

Parkdole - 15 kambariu
$7.000 įmokėti, atskiros, šiurkščių

e

Casa Loma
$10.000 įmokėti, 15 kambarių atski

ras mūro namas su garažu. 4 virtu
vės,* 4 vonios, vandeniu alyva šildo
mas. Tuojau galima užimti 4 kamba
rių buto. 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.

plytų namas, 3V2 metų senumo, 3
atskiri butai, 3 vonios, 3 virtuvės. Pa
jamos $245, priedo 3 kambariai sa
vininkui.
Bloor - Indian Rd.
10 kambariu - 3 virtuvės
$6.900 įmokėti, atskiras mūrinis na

mas, 10 didelių kambarių, vandeniu
alyva šildomas, 2 vonios, garažas.
Prašo $22.900.

T. STANULIS

B. SAKALAS

1264 St. Clair Ave. W.
*
Darbo tel. LE. 1-5781

-SAKALAUSKAS
Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tel. LE. 6-1410

Namu tel. RO. 2-5543

skambinti po 10 vai. vak.

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

V ar iety T extiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394
(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią)
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.
_
Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas.
Žemiausios kainos Toronte.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Šį sekmadienį B-C finalai (2):
Aušra - Tridents, pirmąsias fi
nalines rungtynes laimėjo Tri
dents rezultatu 83:69 (37:30).
Aušros komandoj žaidė: A. Vai
čiulis 22. A.Buntinas 13, R.Preikšaitis 15, J. Laurinavičius 13, P.
Rušėnas 2, B. Miscenko, R. Stri
maitis ir k. Grigaitis 1.
Ontario lietuvių krepšinio ly
gos rungtynėse Aušra B nugalė
jo Vyčio. J. rezultatu 119:35
(43:19). Aušros komandoje žai
dė: A. Šiurna 18, J. Mickevičius
12, A. Mickevičius 16 ,P. Rušėnas
22, D. Laurinavičius 18, K. Gri
gaitis 27, J. Kanapka 6.
Aušros mergaitės nugalėjo Vy
čio Vaidilutes rezultatu 43:17 (23
:9). Aušros komandoj žaidė: E.
Juškaitė 4, J. Juozaity tė 2, R.Gataveckaitė 6, J. Gataveckaitė 6,
G. Uogintaitė 23, N. Uogintaitė
2, A. Sapiįonytė ir A. Grigaitė.
Draugiškose rungtynėse Auš
ra nugalėjo Ryerson rezutatu
81:49 (40:19). Aušros komandoj
žaidė: R. Strimaitis 6, R. Preikšaitis 12, R. Gudas 16, A. Beres
nevičius 2, A. Laurinavičius 4 ir
J. Laurinavičius 18. Sekmadie
nio draugiškose rungtynėse Ry
erson nugalėjo Aušros jaunius

rezultatu 47:43 (13:18). Aušros
komandoj žaidė: R. Strimaitis
20, R. Gudas 7, R. Juozaitis 5, R.
Juodikis 3, R. Burdulis 4, V. But
kevičius 4.
,
Pabaltiečių pirmenybių krep
šinio rungtynės įvyks šį ketvir
tadienį 8 vai. vak. Prisikėlimo
parapijos salėje. Žais estai ir
Aušra, atstovaujanti lietuvius.
Aušra dėkoja Toronto liet, ban
keliui “Parama” už paaukotus
klubui $50, Liet. Kat. Moterų
D-jai Prisikėlimo par. skyriui už
$50 ir vaistininkui J. Margiui,
paaukojusiam $40. Nuoširdus
ačiū!
Sportas Hamiltone
— Kovo valdyba jau pradėjo
parengiamuosius darbus 9-nių
metų klubo sukakčiai atžymėti.
Kadangi bus didelis stalo teniso
turnyras, nupirktas naujas sta
las, o taip pat ieškoma miesto
centre krepšinio salių. Kanados
šachmatų meisteris P. Vaitonis
duos simultaną. Vakare, repre
zentacinėje Hamiltono vietoje,
Royal Connaught viešbuty, bus
surengtas didelis sportininkų ba
lius. Kadangi dalyvaus daug jau
nimo iš Ročesterio, Toronto ir
Detroito, pasilinksminimui pa-

CALGARY, Altą.
40 metų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sukaktuves,
Calgario lietuviai šiemet atšven
tė labai iškilmingai — KLB-nė
ukrainiečių salėje, o Calgario
Liet. D-ja Mąkabee salėje. Abi
salės buvo apypinės, ypatingai
KLB Calgario apylinkės paren
gime. ”
Bendruomenė turėjo parengu
si gražią minėjimo programą.
Šventė buvo pradėta Lietuvos
vėliavos įnešimu. Ją įnešė inž
Anysas, žinomo lietuviams dr.
M. Anyso sūnus, palydint V. Žu
kauskaitei ir R. Dubauskaitei.
Vėliavai sustojus už prezidiumo
stalo suskambėjo-Tautos himnas,
ne vienam ištraukęs sidabro aša
rą. Himno žodžiai paveikė la
biausiai senuosius lietuvius.
Toliau sekė Bendr. pirm. A.
Nevados trumpas atidarymo žo
dis, estų ir latvių atstovų sveiki
nimai. Pagrindine paskaitą skai
tė inž. chem. P. K. Astravas. Jo
žodžiai buvo konkretūs ir vėrė
kiekvieno ligtuyio širdį. Jie pa
lydėti gar^ff'ržnkų' plojimu.’
Po oficialiosios sekė meninė
dalis su K. Dubausko pieštomis
dekoracijomis. Dekoracijos buvo
dangaus spalvos ir jų fone matė
si Vilniaus katedros bei Gedi
mino pilies vaizdai, Kaunas ir
Karo muziejus su Laisvės statu
la, laisvės varpų bokštu, so
džiaus vaizdai, tekanti laisvės
saulė su jojančiu Lietuvos Vy
tim lyg grasinantis šešėlis rytų
šaliai už Lietuvos pavergimą.
Gyvasis paveikslas susidėjo iš
trijų dalių: caro okupacija, Ne
priklausoma Lietuva ir dabarti
nė okupacija. Atliko jį: J. Any
sas, R. Dubauskaitė. R. Rasteriytė, V. Dubauskas, V. Žukauskai
tė, N. Sarpalytė, V. Nevada, St.
Sapkus. Užkulisių melodiją atli
ko: A. Ališauskas. V. Sapkienė,
V. Dubauskienė, V. Barauskas,
O. Rastenienė. E. Astravienė, T.
Sarpalienė. Muzika A. Ališaus
ko, monologas K. Dubausko.
Gyvąjį paveikslą parašė ir reži-

savo K. Dubauskas. Tautiniams
šokiams vadovavo J. Astravienė.
Šokius atliko: V. Žukauskaitė,
N. Sarpalytė, R. Dubauskaitė, D.
Ramsce, V. Nevada, A. Ališaus
kas, Anysas ir S. Sapkus. Eilė
raščius pasakė: N. Sarpalytė, R.
Rastenytė, V. Dubauskas. “Sputniką” atliko Ališauskas ir A. Ne
vada. Vaikai ir Tėvai — A. Ali
šauskas ir K. Dubauskas.
Po oficialiosios ir meninės da
lių buvo šokiai ir vaišės.
Vaišes tvarkė ir maistą pa
ruošė ponios: M. Nevadienė, V.
Sapkienė, M. Barkauskienė, T.
Sarpaleinė, G. Rastenienė, P.
Sniečkienė, P. Žukienė, V. Du
bauskienė.
Vasario 16 d. 10.30 vai. šv. Kry
žiąus ligoninės koplyčioje buvo
atlaikytos lietuviams pamaldos.
Pamaldas atlaikė ir šventei pa
ruoštą pamokslą pasakė airių
tautos sūnus kun. LaForte, pa
lygindamas lietuvių tautos kan
čias su airių kančiomis, siekiant
laisvės ir nepriklausomybės. Pri
spaudėjas nepajėgė visos, airių
tautos išnaScmti ir Airija tapo
laisva ir nepriklausoma valsty
bė. Ir Lietuva bus vėl laisva ir
nepriklausoma valstybė. Garbė
tokiam airių tautos sūnui kun.
LaForte, kuris pasitarnavo Die
vui ir lietuvių tautai.
Gaila, kad apylinkės valdybai
nepasisekė dėl pamaldų susitar
ti su Calgary gyvenančiu lietu
viu kunigu Kairiūnu ir teko pra
šyti vyskupo, kad paskirtų ku
nigą.
Baigdamas savo aprašymą tu
riu padėkoti KLB Calgario apy
linkės valdybai už nenuilstamą
darbą ir pasiryžimą surengiant
tokią puikią Tautos šventę, Cal
gario apylinkės Moterų Klubui
už surengtą tautinių šokių bei šo
kėjų aprengimą, visoms po
nioms, paruošusioms gražius pie
tus po pamaldų, taip pat ir pp.
Leonui ir Genutei Rasteniams
už leidimą surengti tuos pietus
savo namuose.
Pažemintas lietuvis.

International Correspondence Schools
Canadian Limited

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

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 Ave.
$1.600 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na

Quebec - Bloor
$6.000 įmokėti, 10 kamb. atskiros

mas, 2 virt., naujos šildymas, kietm.
grindys, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

mūrinis narnos, kvadratinis planas,
vandeniu alyva šildomas, šeimininkas
išvyksta.

Annette - Jone
$2.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na

mas, mod. virtuvė, alyva šildomas,
privatus j važiavimas.
Dovercourt - Dundos
$3.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na

mas, 2 mod. virtuvės, kietm. grindys,
vandeniu šildomos, lengvos išsimokė
jimo sąlygos.
Grenadier Rd. • Roncesvolles
$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na

mas, 2 mod. virtuvės, naujas šildy
mas, garažas, 10 metų skola.

mūrinis narnos, kvadratinis plonos, 3
virtuvės, nanujos šildymas, garažas,
didžiulis kiemds, lengvos išsimok. sąl.
Indian Rd. • Bloor
$7.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras

mūrinis namas, kvadratinis plonos, 2
mod. virt., 2 vonios, vand. alyva Šil
domos, 10 metų skola.
Roncesvolles - High Park
$7.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras

mas, alyva šildomas, garažas, namas
be skolų.

mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios,
vand. alylvo šildomas, garažas, ilgos
išsimokėjimo sąlygos.

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

TORONTO,

994 DUNDAS ST. W.,

TEL. LE. 2-9621

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

J. BERZIN S KAS
1212 DUNDAS ST. W.

-

TORONTO

-

TEL. LE. 2-9547

Čia pat galima užsisakyti laivams matarus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Delaware Ave. - College
$10.000 įmokėti, 10 kamb. atskiros

mūrinis namas, kvadratinis plonas,
vand. alyva šildomos, garažas, leng
vos išsimokėjimo sąlygos.
Wasoga

Beach

Maisto produktų krautuvė su didžiu
liu sklypu — lietuvių rajone. Vąšo rnomiai—lietuvių rajone. Benzino sto
tis su restoranu ir 19 kabinų.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404

VERSLAI BEI AMATAI: radijas ir televizija, statyba, planavi
mas, mechanika, elektrotechnika, sąskaityba, knygvedyba,
prekyba, high school programa ir kt.

Windermere Ave. - High Park
$6.500 įmokėti, 10 kamb. atskiras

Duffcrin - Bloor
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na

Rusholme Rd. - College
$5.000 įmokėti, 9 kamb. mūrinis na
mas, 3 virtuvės, kietm. grindys, aly
va tildomas, garažas.
Oakwood - St. Clair
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras
mūrinis nomas, mod. virtuvė, vond.
alyva Šiki, garažas, narnos be skolų.
Windermere Ave. Bloor
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras
mūrinis nomas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas.

MOKYKIS KOL NEVĖLU!

- - -

NAMŲ LE. 5-1584

'

B. SERGAUTIS, Realtor

817 BLOOR ST. W.
tel LE. 4-2351

355 DANFORTH AVE.
TcL HO. 1-7515

Didelis namų pasirinkimas su mažu {mokėjimu. Kreiptis į
Danforth (office) įstaigą.
Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

imtos net dvi salės. Kovo su
kaktis bus atžymėta gegužės 24
dieną.
— Visuotinis HLSK Kovas na
rių susirinkimas yra šaukiamas
parapijos salėje, tuoj po pamal
dų, kovo 23 d. Visų narių daly
vavimas būtinas. Mielai laukia
mi ir sporto mėgėjai.
— Ontario lietuvių lygos krep
šinio pirmenybėse, moterų ko
manda pralaimėjo vytietėms 15:
32 (5:15). Už Kovą žaidė ir taš
kų pelnė: Verbickaitė 2, Gurgždytė 3, Stanaitytė 1, Petrušaitytė 3, Bakaitytė 2, Meškauskaitė,
Prunskytė 4. Hamiltono vyrai
laimėjo prieš Vytį pasekme 4$:
27 (32:9). Taškų pelnė: Trumpickas 15, Stanaitis 2, Giedraitis
6, Bieliūnas 7, Jankauskas 5,
Dirvkitis 2. Žilionis 8.
£.B.
Pa dėk o

HLSK Kovas, po sėkmingai pravesto
blynų baliaus VAV parapijos saleje (pel
no gauto $206,89), reiškia nuoširdžią
padėką klebonui kun. dr. J. Tadarauskui už visokeriopą paramą rengiant Už
gavėnių parengimą, mūsų prekybinin
kams broliams J. F. Kažemėkoms, V. Ky
bartui ir A. Steigvilai. Vakaro šeiminin
kėm^, pagaminusioms skanių Užgavėnių
valgių pp. V. Bu rd i na viČienei, L. Meš
kauskienei ir O. Mikšytei. Už gražias lo
terijos pravedimą p. K. Mikšiui ir patar
navimą bufete p. J. Žukauskui. Visiems
atsilankiusiems ir kuo nors prisidėjusiems
prie sėkmingo baliaus surengimo — mū
sų sportiškas ačiū.
Ta pačia proga nuoširdžiai dėkojame
klubo mecenatui kun. dr. J. Tadarauskui už nupirktus mergaičių krepšinio ko
mandai sportinius švarkelius $80 vertės
ir paaukotus $20 klubo reikalams. Ha
miltono sportiniame gyvenime visuomet
jaučiame tėvišką mūsų parapijos klebo
no ranką parengimų, loterijų ar rung
tynių rengime, už ką galime atsilyginti
tik siekdami to paties visų mūsų tikslo
— lietuvybės išlaikymo.
Dėkojame už paaukotus klubo reika
lams $35 KLB Hamiltono apylinkės val
dybai ir "Talkai" už $25, gautus per
apylinkės valdybą.
HLSK Kovos valdyba.

L Mawrodin
REAL ESTATE

f
RO. 7-3121

Narys Toronto Real Estate Board

Ž543 Dundas St W.

Nelaukite pavasario!
Jei norite parduoti savo namus aukščiausia 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 {mokėjimui. •'

RO. 7-3121

RO. 7-3121

A. MIČIŪNAS

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS

.

Narys Toronto Real Estate Board.
TELEFONAS LE. 2-3321
1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Bloor - Jane
$7.000 įmokėti, 5 butų — 20-ties

St. Clair - Criestie
$1.500 įmokėti, 6 kambariai, 2 vir

kambarių puikus atskiras namas,
vandeniu šildomas. Reta proga.

tuves, garažas, alyvos šildymas.
St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, atskiras 8 kambarių

Beatrice - College
$4.000 įmokėti, 8 kambarių mūri

nis namas. 3 virtuvės, alyvos šildy
mas.

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

Rusholme - College
$7.000 įmokėti, 10-ties kambarių ir

Bloor - Annex
$4.000 įmokėti, 9 kambariai, dvi vo

3-jų virtuvių gražus atskiras namas;
Vandeniu šildomas ir garažas.

nios. Visi kambariai mebliuoti; $300
pa|amų į menesį.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠIUS

Pembroke, Ont.
Minėjome 40-ją Vasario^l6-ją.
Kaip ir visos Lietuvių kolonijos
išeivijoje taip ir Pembroke lie
tuviai, nepamiršo 40-ties metų
Lietuvos nepriklausomybės jubiliej ų paminėti.
Vos tik naujai įsisteigusios
KLB 23-čios — Pembroke apy
linkės v-ba surengė Vasario 16
minėjimą. Vasario 15 d. 7.30 vai.
Holy Name bažnyčioje buvo pa
maldos už žuvusius dėl Lietuvos ■
laisvės.1 Tos pat dienos vakare
7 vai. visi apylinkės lietuviai su
svečiais, susirinko tos pat H.N.
parapijos bažnyčios naujai pa
statytoje salėje, kur įvyko minė
jimo aktas. Apyl. v-bos p-kas L.
Bakūnas minėjimą atidarė Lie
tuvos Himnu ir tylos minute pa-;
gerbiant žuvusius dėl Lietuvos
laisvės. Po to, v-bos pirmininkas
tarė trumpą žodį apie Vasario
16-tos Akto atsiradimą. Mokyt.
D. Bakūnaitė tą p-ko žodį paaiš
kino angliškai, kadangi minėji
me dalyvavo keliolika svečių
nesuprantančių lietuviškai. Hen
rikas Balys pagrojo keletą daly
kų akordeonu. Oficialioji minė
jimo dalis užbaigta Anglų him
nu. Toliau sekė ponių surengti
užkandžiai ir pasilinksminimas
su šokiais iki 12 vai. Buvo maža
loterija.
Prie įėjimo laike minėjimo
rinkta aukų.
Sekmadienį, vasario 16 d. 8.30
vai. iki 9 vai. Pembrokiškiai tu
rėjo malonią staigmeną — per
Pembroke radio stotį išgirdo lie- <
tuvišką pusvalandį. Pusvalandį
savais pinigais beveik niekam
nežinant užfundijo senas išeivis
lietuvis Jonas Vaičunas (žinomo
Liet, dramaturgo Petro Vaičiū
no brolis). Jonas Vaičūnas Pem
broke turi savo “grocery” biznį
ir kartu yra KLB Pembroke
apylinkės v-bos kasininkas. Pus
valandį labai gražiai pravedė M.
K. Marčiukaitis. Pusval. vedėjas
angliškai apibūdino Lietuvos et
nografinę bei geografinę padėtį,
supažindino trumpai vietinius
kanadiečius su Lietuvos plotu,
gyventojų skaičiumi, Liet, tau
tos ir valstybės senumu, dabar
tine jos padėtimi ir okupacija.
Pusv. vedėjas pasveikino per ra
diją lietuvius tėvynėje, ken
čiančius Sibire ir kitose Soviet.
Rusijos dykumose. Jis palinkėjo
jiems kantrybės ir ištvermės
sulaukti vėl laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos.
Toliau buvo per radiją gro
jamos Čiurlionio ansamblio ir ki
tų chorų įdainuotos lietuviškos
plokštelės: Malda už tėvynę, Palankėj, palankėj, Piemenėlių
daina, Kaimo polka, Juodbėriai
galvas augštyn, Anoj pusėj Ne
muno, Kalvelis, Sutems tamsi
naktužėlė. Pusvalandis užbaigtas
Lietuvos Himnu.
Radio pusvalandžio fundato
riui Jonui Vaičiūnui lietuviškas
ačiū! Pembroke Liet, kolonijos
vardu.
Nuoširdi padėka pusvalandžio
vedėjui M. Marčiukaičiui už
pusv. pravedimą ir p.p. Vaičiū
nams už padėjimą parūpinti liet,
plokštelių.
V. V. •

Namų t ei
RO. 2-5543

įstaigos tel.
LE. 2-3321

Baby Point Paint & Wallpaper
įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.
Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2_4931.,
Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. /prie Annette/

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, j
duodame ir perkame moFg^iusL-^t^
Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkyrtio
parduodant nuosavybę/kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir Sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis.
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MORAIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. - - - Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus
P. BUDREIKA
Namų tel. WA. 1-7672

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

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

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W.

-

TEL. LE. 4-6381

7 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
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. Saldy tojai (air conditioners) vasarai ir
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros, šaldytuvai —
gazo ar elektros.
VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.
ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave.
Krautuvė — 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, ojlburncrius ir gazburnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu savo naująjį adresų:

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

r

1

V. VAŠI S

<■

.1 HEWITT

872 Bloor St. W.
Runnymede - Annette St., 6 didelių

kambarių, atskiros mūrinis namas,
alyva šėldamos, privatus įvažiavimas,
$5.000 įmokėti.
St. Clair - Bathurst, mūrinis 2-jų bu

tų po 4 kambarius narnos, 2 moder
nios virtuvės, vandeniu alyva šildo
mas, prašomo kaina $19.80U

Telefonas LE. 1-4605
Geoffrey - Roncesvalles Ave., 8 kam

barių, per 3 augštus, kvadratinis plo
nas, vandeniu alyva apšildomos, gara
žas. Labai geros pirkinys, reikalingas
didesnis įmokėjimas.
High Park rajone turime keletą naujų
pastatų investavimui, kaip Tripleksų
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir
didesnių, įvairios kainos ir įmokei imai.

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

GUDAS

V. VASILIAUSKAS

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA
966 Bundas St. W. • . - .Tel. LE. 1-5688
Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
Sav. V. BLOCKIS

LAI

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

p

Member of the Life Underwriters
Association.

PIGIAUSI

siuntiniai
I LIETUVĄ
Pramonės gaminiai —
Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai:
22 svarai cukraus $11.95
$14.75
22 svarai ryžių
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per
3-4 savaites.

Janique Trading
Co. Ltd.
835 Queen St. W., Toronto
Tel. EM. 4-4025
Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt.

DAŽAI IR SIENOMS
POPIERIS!
Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper
891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont
TeL EM. 4-2715

VEDYBOS

Visų rūšių mechaninis automobilių
remontas. Spec. Fordomotic - Hydromatic transmisijos.

REIKALAUKITE'

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

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

Garantuoti siunti
nlai į Sovietų Rusiją

ir užimtus kraštus

nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais

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

Būsite
100%

Jos tikrai laikys ilgiau — labai patogios—labai vertingos
PENMANS DARBO KOJI
NĖS. Yra jų įvairių rūšių ir
svorių, tinkamų kiekvienam
darbui — tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų grupėje.

125 Roncesvalles Ave. (kampas Galley)
TeL LE. 3-9911
«

*
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat
įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS.
APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ

Telefonas LE. 4-2104

DĖMESIO!

WS9-4

DĖMESIO!

TAISAU VISŲ RŪŠIŲ
TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AtJTO RADIJAS
Darbas sąžiningas ir -garantuotas.
AL ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.
- -v Tel R0 6.4063

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS
Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir oaltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos

1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT.
Tarp Dovercourt Rd. ir Usgar.

patenkinti

mūsų

tarnyba

YANA FABRICS

Maisto produktu krautuvė

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

Mes: siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji
dalykai: medicinos dalykai, maistas,
saldainiai ir kt. dalykai.
Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar pro>/kite mūsų kainoraščio
paštu.

darbo kojinių

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

LEO SIGN SERVICE

B

Telefonas LE. 2-4108

f

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.
J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE.
TELEF. LE. 1-5142
I

698 QUEEN ST. W., TORONTO
Telefonas EM. 8-9527.
Vienintelė firma, siunčianti siuntinius
ii Kanados. Diliausiai prekių pasiriakhnos.

f

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

Dr. A. Pacevičius

Dr. A. JOSIUKAS

Gydytojas ir chirurgas

Vidaus ligos,
‘
specialiai plaučių ir širdies.

280 Roncesvalles Avė.

230 PACIFIC AVĖ.

Telef. LE. 4-4778
RENTGENAS
Priėmimo valandos:
12-2 ir 6-8. Trečiadieniais ir
šeštadieniais 12-2.

TEL. RO. 7-8624.
priima ligonius pagal
susitarimą.

i

Dr. L. SIMON

Dr. N. Novošickis

Odos ir veneros ligų
Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W.,
/prie Spadina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba
•
pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

DANTŲ GYDYTOJAS
345 BLOOR ST. WEST

(kampas Bloor ir Huron gatvių)
TORONTO

I

WA, 3-2003
Priėmimo valondos: nuo 9-12 ir nuo
2-9 vol. vok. (pagal susitorimą).

AKIŲ SPECIALISTAS

i
4

L. LUNSKY

Roftinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Pritoiko akinius visiems akių defek

Vakarais ir Šeštadieniais
pagal susitarimų

1082 BLOOR W., TORONTO 4

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

(į rytus ndo Dufferin St.)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

OKULISTĖS

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

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

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

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas —
advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.
1147 Dundas St. W., Toronto
TelefonaClE. 4-8431 Ir LE. 4-8432

i

akių nervus, kuri, dai

—.

nai sukelia galvos skaudėjimų ir n*rvingumq.
Kalba slavų kalbomis.

Savi pas savus!

W. A. LENCK1, B.A., L.L.B.

Auto mašinų mechaniniai darbai,
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai
ir sąžiningai.

Teisininkas —
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.

Dufferin Garage

Room 107

1423 DUFFERIN ST.,
LE. 3-6149
/jvožiavimos iš Gearry Avė./

Telefonas EM. 6-4182

Sav. V. DUNDYS

■Toronto

A. STANČIKAS, baigtrs National Ra

dio institute radio ir televizijos skyrių,
TAISO

TELEVIZIJOS

LIETUVIO ADVOKATO
IŠTAIGA

Telefonas LE. 5-9130

P S A L NA
LIETUVIS MATININKAS
(Ontario Land Surveyor)
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ

1577 BLOOR ST. WEST j
(prie Dundas)

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

Už IR PRIEŠ
(Atkelta iš 1 pusi.)
j sius su tėvvne vadino “nesusi
pratimu”. Tolišius priminė, kad
į JAV niekad nepripažino ir nei pripažins Sovietų agresijos Lieįtuvoj. Todėl lietuviai jiems tei bėra “laisva ir mums draugiška
t^uta”. Išeinant iš to — jos me: nininkų, muzikų, rašytojų vizi
tas čia būtų sveikinamas kaip
■ šios tautos atstovų apsilanky! mas. Aišku, pareiškė jis, jei šie
kultūrininkai pradėtų politinę
veikla, tokiu atveju “nothing
doing”. Tokia buvo“' nuomonė
asmens, kuris savo vedamaisiais
veikia Amerikos viešąją opiniją
ir net pačia vyriausybę. Veik tą
patį pareiškė ir Averell Harri
man. ilgametis demokratų lyde
ris, Prezidento Roosevelto pata
rėjas ir pasiuntinys Maskvoj.
Didžiausiam susinervinimui tų,
kurie manė, kad kultūriniai ry
šiai su Amerikos pripažįstama,
teisėtai laisva ir savystovia tau
ta reikštų “sovietinio režimo pa
reigūnų pripažinimą”, Niujorko
•mbernatorius Harrimanas, spau
dai iš anksto pateiktoje Vasario
16 atidėto minėjimo kalboj štai
ka nareiske:
“Aš esu tikras, kad Pabaltijo
tautos tikrai bus laisvos. Tuo
tarpu, vra būdąs, kuri musų vyriausybe turėtų pabandyti siek
iama palengvinti lietuvių
, . j . tėvy
... . 
nėje buitį, iir praskaidrinti jų
draugų bei giminių Amerikoj
Hūdėsi/AŠ siūlau, kad Valstybės
Departamentas pasistengtų tęsiant JAV - USSR kultūrininkų
oasikeitimą, išplėsti programą,
kad ji taip pat apimtų Sovietų
Sąjungoj gvvenančias etnines
grupes, kurios turi Jungtinėse
Valstybėse skaitlingas tautines
grupės. Pavyzdžiui, aš norėčiau,
kad būtų patikslinta jog tam
’’ikras skaičius lietuvių meninin
kų, gydytojų, rašytojų, laikraš
tininkų ir t.t galėtų apsilankyti
Jungtinėse Valstybėse ir tuo pa
čiu Amerikos lietuviai meninin
kai, gydytojai, rašytojai ir žur
nalistai vyktų Lietuvon. Man
atrodo, kad šiai tautai tai būtų
didžiulis pasitenkinimas, o ir da
linai pralaužtų geležinę uždangą
šviesos spindulėliui. Aš.nežinau

Dantų gydytoja

. Dantų gydytoja

/w*« I—

Vaike, — barasi mokytojas,1 Jaunuolis baigęs kolegiją iš— ar tu atsiminei, kad pavogda- ėjo sū diplomu rankoje į aikštę Darbo volondos /susitarus telefonu/:
pirmod., trečiod. 2-4 vol. p.p., ontmas Jonuko obuolį sulaužei sep- ir šūktelėjo:
rod., ketvirtod., penktod. 6-8 v. v.,
tintą Dievo įsakymą?!... •
I
Na, pasauli, aš jau čia. Jau ieštod.
10-11 vai.
— Žinote, pone mokytojau, aš turtui A. B.
pagalvojau šitaip, — aiškinasi —
—Sėsk, sūnau, aš tave išmomokinys. — Jei aš tik geisiu kyšiu ,visos abėcėlės! — atsakė
Dr. J. URBAITIS
obuolio, aš sulaužysiu dešimtą jam
’
■
pasaulis.
Dievo įsakymą, o jei sulaužysiu
Gydytojas ir Chirurgas
Kodėl ne...
septintą, tai turėsiu ir obuolį...
Jaunuolis žurnalistas atvyko t
1398 DUNDAS ST. W.
Yra ko džiaugtis
pasikalbėti su šimto metų su-Į
Telef. LE. 6-9622
— O kas šiandien per šventė, kaktį švenčiančia senute. Atsi
kad tamsta taip pasipuošus?
sveikindamas jis sako:
— Ar negirdėjai, kad šiandien
— Duok Dieve, senute, kad Priima taip pat ausų, nosies ir
gerklės ligonius.
grįžta mano sūnus.
galėčiau tamstą pasveikinti dar
— Aš maniau, kad jam pritei su 150 metų sukaktimi...
Darbo valandos: kasdien 12-3
sė septinis metus...
— O kodėl ne> sūneli, tamsta
vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.
— Taip, bet jam dvejis; metus atrodai visiškai sveikas...
dovanojo už gerą elgesį.
PAJAMŲ VIDURKIS JAV
— Kaip gerai! Tai kaimynėle
— $5.300
gali džiaugtis turėdama tokį ge
Dr. M. Kosowski
Dabartinis šeimos pajamų vi
rą sūnų...
durkis per metus yra $5.300 ap
Moterų ligos,
Kur padėsi?
mokėjus visus mokesčius. Ūki
gimdyvių pagalba,
— Jonai, nuo kada nešioji- aki nės pažangos komitetas, kurį su
nevaisingumo gydymas.
nius, nejaugi akys sugedo?
daro 150 asmenį iš įvairių profe- r
• 611 Bloor St. W.
— Ne, kur čia suges. Radau siiu, išstudijavęs JAV ^daromą
Palmerston gt. kampas.
akinius tai if nešioju, nejaugi Daž»n?a. pranašauja, kad 1975
mesiu lauk?
m. šeimos pajamų vidurkis siek
Priima pagal susitarimą
siąs $7.100, jeigu JAV imsis ati
tinkamų priemonių savo ūkiui
TeL LE. 5-7434, LE. 6-1470
apsaugoti.
ir Valstybės Departamentas
bandė ką daryti šiuo reikalu, I Roma. — Umbrijos provincijoj
Lietuvio advokato
let aš nuoširdžiai tikiu, kad jis per metus komunistų skaičius
ai padarys.”
sumažėjo 30%. ,
įstaiga
Harimanas perspėjo, kad iki
tai bus padaryta, tik “favorizuo’amiems dominuojančios rusų
Paieškojimai
Victor D. ALKSNIS
tautos “naujosios klasės” na Balicnio Petro, gim. 1911 m.
ADVOKATAS - NOTARAS
riams bus leidžiama lankytis Perlojoj, ieško sesuo Marcelė Sa62 RICHMOND ST. WEST
Jungtinėse Valstybėse”. Argi ši donis, gyvenanti Šveicarijoje,
/kampos Bay & Richmond/
to siekia mūsų “laisvintojai” da- Genevoie. Kreiptis į LietuVos
rę viską, kad ir Harimanas ne-j Qenerajjnį Konsulą Toronte, 21
Room 901
siūlytų būdo išvilkti Lietuvos Grenadier Hights, Toronto 3,
Telefonas EM. 2-2585
bylą iš tylos sąmokslo?
Ontario.
Lietuva bus laisva
‘‘Amerikos Balsui” vis siauri
Tiktai Gramercy
nant programą, o VLIKui sun
Licensed and bonded by
Lietuvių moterų
N.J. Banking Commission
kiai bepajėgiant išlaikyti savo
pasiūlo jums šiuos patarnavimus:
informacijos tėvynėn aparatą.
KIRPYKLA
Vatikano Radijo lietuviškoji Pinigai i Lietuvą per 2 savaites —programa tebeplečiama. Tech pakvitavimas narūoinamas. 100 rub
Domą Hairstyling
- $10.00. Mokestis $5.00 iki
niškai sustiprintu siųstuvu da lių —
‘
$50.00 sumos.
bar dažnai bus duodami pasikal
Laikas siųsti pinigus — dovanas
1618 BLOOR ST. W.
bėjimai su žymiaisiais laisvais
Velykoms.
(netoli Dundas)
SIUNTINIAI J LIETUVĄ.
lietuvių kūrėjais ir kitu būdu
plečiamas kultūrinis ryšys. Štai Reikalaukite mūsų 16 psl. katalogo
Telefonas LE. 3-2904
ir vaistų kainoraštį.
kaip Lietuvoj girdėjo, sakysim,
15 metai, tūkstančiai patenkintų
Sav. D. KAUNAITĖ
Aisti:
•
klijentu.
— Kokią aš matau Lietuvai
GRAMERCY
ateiti?- Šviesią, gražią, didingą.
Sa*e>925
Esrrii poetas.... ne laikraštinin^
~ — -744 Brood Street
Valau fotelius ir
kas. Man ši diena nėra sensaci
- Newark 2, NJ.
ja, o yra tiktai laiko dalis. Aš
įvairius kilimus,
žinau, aš jaučiu laiko kryptį ir
,vasi;_ NeJsu burtininkas i^tikstaip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
>
lių datų nesakau. Ši tironija
iširusius galus ir pradegintus kilimus.
praeis, kaip baisus sapnas, nie- Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar
*J0 di4in?oHneliks. Dar daugiau. lenkų k./, telefanuokite ar atvykite
Skambinti LE. 3-4912
Rusai'sekmės apakiRti, pradėjo asmeniškai j
P. KARALIŪNAS
daugvle^kPaidu.
VEDYBŲ BIURĄ "WALD1"
191 Augusta Avė, Toronto, Ont.
matau labai nelinksmą
ir pačios
Tel. EM. 8-9281
rusu tautos ateitį, nes jos galybė Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v.
A. P. GARAŽAS
jau persirito per zenitą. Štai Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
1539 DUNDAS ST. W.
kur man yra lietuviu tautos rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas
/prie Dufferin/
veltui.
viltis..”
‘
1

jos ilgiau laiko už kitas

31A HERMAN AVE.

Dr. E. Zubrienė

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo

NEIMAN, BISSETT

RADIO APARATUS

SEGUIN

Aparatai paimami ir grąžinami J na
mus veltui. Darbas ir dalys garan*
tuotos.

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

Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vo*kų ir
vyrų batoi, normalaus, dydžio ir platūs
EE—LEE

1438 Dundas St. W. Toronto

A. LIŪDŽIUS, B.L.

prie Glodrtsn*

VIEŠASIS NOTARAS
(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.
Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai,
morgičiai.

Visi elektros darbai atliekami
greitai ir prieinamomis
- kainomis.

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.

91 Roncesvalles Avė., Toronto

Telef. LE. 6-5613

' V. JUŠKEVIČIUS,
Licenced master electrician.
Telef. HI. 7-1601

East Upholstering

Toronto

Darome minkštus baldus pigia kaina
užsakant ir pataisom bei aptraukiau!
senus. Didelis pasirinkimas įvairių
medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
INDĖLIAI APDRAUSTL
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

Susitikite Lenkijoj
su savo giminėmis
fc':pO^VN«eronih;«f foikir
.J!.
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General Insurance - Draudimo Agentūra

..... IravIB

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS—NAMAI, AUTOMOBILIAI ir t.t.

VEIKIA’ 24 VALANDAS.

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

i

'***
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TORONTO. Ont.
§v. Jono Kr,

žinios

Šv. Kazimiero diena

Prisikėlimo parapijos žinios

Šiemet sukanka 500 m. nuo
vienintelio Lietuvos šventojo ir
jos jaunimo globėjo šv. Kazimie
ro gimimo. Jo garbei yra skiria
mos tos dienos pamaldos bažny
čiose, o 4 vai. p.p. Kanados Liet.
Kat. Federacijos Toronto sky
rius, talkinamas kitų organiza
cijų, rengia specialų minėjimą
Prisikėlimo parapijos salėje.
Paskaitą skaitys dr. J. Sungaila.
Meninėje dalyje dalyvaus pia
no bei vokaliniai solistai, trio,
kvartetas ir Prisikėlimo parapi
jos choras.
Po minėjimo bažnyčioje bus
palaiminimas Švenčiausiuoju. Vi
si prašomi kuo skaitlingiausiai
dalyvauti.
Prie įėjimo surinktos aukos
bus skiriamos kolonijos studen
tams remti.
Vilniaus Kr. Liet. Sąj.
Toronto skyriaus
visuotinis narių susirinkimas
šaukiamas kovo 16 d. 3.30 vai. p.
p. Lietuvių Namuose, II augšte priestate.
Visus prijačiančius maloniai
kviečiame į susirinkimą atsilan
kyti. Narių dalyvavimas būtinas.
Skyriaus vldyba.
SLA 236 kuopos
narių mėnesinis susirinkimas
įvyks kovo .9 d., sekmadienį, 3
vai. p.p. TL Namuose. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Taip
pat kviečiami ir prijaučiantieji
bei besidomį apdrauda. Kuopos
pirm. J. Strazdas painformuos
apie naujenybes atvežtas iš Pil
domosios Tarybos centro. Tarp
kitų dalykų bus diskutuojama
kuopos ir sporto klubo Vytis va
sarą rengiamo pikniko laikas ir
vieta.
Valdyba.

— Kovo 10-14 čLd. savaitę, lan
šv. Kazimiero 500 metų gimimo kysime paapijiečius gyvenančius
pagerbimas, o taip pat prisimi šiose gatvėse: High Park Ave.,
nimas popiežiaus Pijaus XII ka Quebec Ave., Clendenan Ave.,
rūnacijos sukaktis. Pamokslai Pine Crest Rd., Glendonwyime
kun. P. Ažubalio: “Nuo šv. Ka Rd., Evelyn Cr., Evelyn Ave.,
zimiero iki Pijaus XII”. Pamal St. John’s Rd., Fairview Ave.,
dų metu gieda sol. A. Ščepavi- Glenwood. Ave., Gothic Ave.,
čienė. Pamaldos baigiamos Lie Ookwood Ave., Kennedy Ave.,
Kennedy Park Rd. ir Gilmour
tuvos himnu.
;—Kadangi po šv. Kazimiero Ave.
— Kovo 7 d., pirmą mėnesio
akademijos Prisikėlimo bažny, čioje įvyks bendras susikaupi penktadienį, bus laikomos vaka
mas, šv. Jono Kr. bažnyčioje tą rinės Mišios prie išstatyto Šven
dieną Graudžių Verksmų vakare čiausiojo 7.30 vai.
— Jau laikas pagalvoti apie
nebus.
- .
•
r— Kovo mėn. pirmojo penkta metines rekolekcijas ir paskirs
dienio proga, šį penktadienį 7.30 tyti savo laiką taip, kad kiekvie
vai. vakarinės Mišios. Kryžiaus nas galėtų jose dalyvauti. Šie
kelių pamaldų penktadienį ne met rekolekcijas praves salezie
tis kun. Antanas Sabaliauskas.
bus.
Jos
pradedamos sekmadienį ko
-—Šį sekmadienį, voko 9 d.,
Torohlo miesto katalikų parapi vo 16 d. Pirmoji savaitė skiria
jose vykdomas piniginis vajus ma moterims, o antroji vyrams.
— Gana sėkmingai vyksta
arkivyskupijos senelių prie
House
of Providence — senelių
glaudos statybai. Atsižvelgiant
į jparapijiečių gyvenamųjų vietų prieglaudos vajaus organizavi
atstumus ir nebuvimą parapijos mo planas. Nevienam, tiesa, sun
ribų, šv. Jono Kr. parapija yrą ku apsiprasti su mintimi, kad
atleista nuo. pinigų vajaus reika mes, turėdami savų bėdų, turi
lu specialaus parapijiečių lanky me rūpintis ir kitų reikalais, bet
mo per namus. Parapija yienok šiaip ar taip ta našta neišvengia
. yra įpareigota specialiomis rink ma. Kitaip vyskupijos parapijai
liavomis paremti šį didįjį J.Em. uždėta finansinė kontribucija
padėtį tik dar labiau apsunkintų.
Kardinolo užsimojimą.
Parapijos rekolekcijos vyks Jau turime pusantro šimto už
kovo 23-30 d.d. Jas ves iš Čika siregistravusių namų lankytojų.
gos atvykęs Tėvas A. Spurgis, Dar trūksta šimto savanorių.
marijonas. Parapijos kunigai Kuo . daugiau' pagelbininkų, tuo
praves rekolekcijas: kun. dr. J. greičiau ir geriau atliksime už
Gutauskas šį savaitgalį Otavos davinį. Visi aplankomi parapi
lietuviams, ‘o kovo 16-23 d. Ha jiečiai prašomi aiškiai ir atvirai
miltono AV liet, parapijoje; kun. pasisakyti parapijos reikalais ir
B; Pacevičius kovo 21-23 d. vyks užpildyti pateikiamus klausi
mus. Parapijai, žinant savų žmo
į Budburį.
x—Šį trečiadienį bendras par. nių nuomones ir pasisakymus,
komiteto posėdis, kuriame bus bus lengviau orientuotis padėty.
Lietuvių Namų bibliotekos ve
svarstoma praėjusių metų finan Parapijiečių lankytojai adresus dėjas prašo visus, kurie yra pa
sinė apyskaita, parapijos vyrų pasiima iš klebonijos šeštadienį ėmę iš bibliotekos knygas ir už
sąjūdžio klausimas, parapijos ju 3-6 vai. vak. ir sekmadienį 10-11 laikę ilgesnį laiką, galimai grei
biliejaus paminėjimas ir salės vai. ryto, bei 12-2 vai. p.p.
— Balandžio 26 d. rengiamas čiau jas grąžinti.
restauravimo reikalai.
Auklėjimo savaitė — su šūkiu
— Šią savaitę vykdomas par. parapijos bazaras. Iki Šiol suau
salės restauravimas: grindys iš- kota apie 250 gražių fantų. Dar “Auklėjimas kiekvieno reika
skutamos ir uždedamas specia reikia kokių 800! Prašome para las” — šiemet Kanadoje vykdo
lus lakas, atvežti nauji stalai, už pijiečius, kad kiekviena šeima ma šią savaitę, kovo 2-8 d. Kas
dedamos ant langų užuolaidos, paaukotų ką nors naudingo, nors dien, iki penktadienio imamai,
pertvarkoma scena. Visą šią sa ir nebrangaus, šeštadienį po Ve per CBL radijo stotį 6.30 vai. v.
vaitę jaunimo stalo teniso ir kitų lykų klebonijoje bus fantų lie skaitomos atitinkamos paskaitos.
parengimų salėje nebus. Salės tus. Tą dieną atnešusius fantus
VELYKINĖS ATVIRUTĖS
grindų atnaujinimo darbui talki L. Kat. Mot. D-jos narės pavai
su
lietuviškais
tekstais ir dailiais
šins kavute. Kas gali, prašome
ninkauja J. Mockus.
Velykų
šventėms
pritaikytais
‘—Šią savaite parapijos kuni fantus nešti jau dabar.
paveikslais. Kaina 10 et., įskai
gai vizituoja šias gatves: Bur
— Šis sekmadienis skiriamas tant ir voką.
lington,' Rosemount, Lauder, šv. Kazimeiro garbei. Iškilmingų
Užsakymus .siųsti: Sp. B-vė
Glenholme, Hill Cres., Vinona ir Mišių metu smuikuos S. Kairys.
“Žiburiai”, 941 Dundas St. W.,
Barton.
— Pakrikštyta Linda McfHja Toronto 3, Ont., Canada.
— Parapijos L. Kat. Moterų Trinkūnaitė.
D-jos valdyba yra užsibrėžusi
Mergaičių pobūviai
keliuose miesto rajonuose suda
Toronto Meno Galerijoje da Labai šilto ir gyvo pritarimo
ryti sekcijas moterų veiklai iš bar vyksta šios parodos: vasario susilaukė Aušros mergaičių sek
plėsti ir daugiau talkininkauti 28 - kovo 30 d. — Ontario Me cijos bandymas organizuoti užparapijai socialiniuose darbuo nininkų Sąiungos; vasario 28 - darus pobūvius mergaitėms, pase. Pirmoji tokia sekcija sudary kovo 23 — Rico Lebrun; vasario i kviečiant žinomus pedagogus bei
ta St. Clair rajone, kur sekma- 28 - kovo 13 d. — keturiu kana įvairių jaunimui artimų; sri
deinio popietėje įvyko steigia diečių — Bergeronne, Caiser- čių specialistus. Praėjusio sek
masis susirinkimas.
man, Gilson, Voyer.
madienio pobūvio viešnia buvo
— Pakrikštytas Vytautas Jo
Kas trečiadienį 8.30 - 10 v.v. dr. A. Užupienė, supažindinusi
nas Kablys.
•
galerijoje vyksta vakarinės pro mergaites su jas dominančiais
gramos. Kovo 12 d. bus 65 min. klausimais ir prižadėjusi netoli
Toronto liet. Caritas
filmas “The Titan”, pa moj ateity vėl apsilankyti. Po
posėdy praeitą sekmadienj
sekmadienį ap trankąs
vaizduojąs
Michelangelo gyve niai Daktarei nuoširdus ačiū.
svarstyta visa programa didžiojo nimą ir jo laikus.
Po to Ontario
Mergaitės yra prašomos savo
šios gavėnios parengimo — kovo Menininkų Sąjungos
parodos klausimus ir problemas pateikti
15-16 d.d. Prisikėlimo par. salė apžiūrėjimas su vadovu W.
Win uždaruose vokeliuose, sekcijos
je statomo kun. B. Pacevičiaus ter.
vodovei B. Sapijonienei ar T.
keturių veiksmų scenos veikalo
Įėjimas
į
galeriją
25
et.
šešta

“Bevardis”. Pavasariop nutarta dieniais ir sekmadieniais veltui. Pauliui, kad iš anksto būtų gali
ma pakviesti tose problemose ži
rengti “Caritas dieną,”. Nedir Moksleiviams visada veltui.
novus.
bančiai ir sunkiai gyvenančiai
Panašūs pobūviai yra numato
Dubinskų šeimai paskirta pašal
Toronto konservatorijoje 1S« mi surengti kas mėnesj ar daž
pa. Be to, Caritas valdyba asme laikiusių egzaminus sąraše, paA.
niškai sudėjo $10, už kuriuos val skelbtame pereitame “TŽ” nr.. niau.
dybos ponios nupirks maisto ir liko praleista Vita Liuimaitė, iš Šv. Juozapo ligoninėje gydosi
asmeniškai šią šeimą, turinčią 4 laikiusi piano VII-to kurso egza- net 4 lietuviai po automobilių
mažus vaikus, aplankys. V. Du- menus su pagyrimu (honors). nelaimių. Prieš savaitę paguldy
binskas šiuo metu gyvena: 404
ta ponia Brakienė ir dukra Irena
Quebec Ave. Negalėdama užsi
Trinity rinkiminėj apylinkėj, Brakaitė, ant kurių mašinos už
mokėti už ankstyvesnį butą, šei kur CCF kandidatu nominuotas važiavo per raudonas šviesas ki
ma dabar gyvena rūsyje. Bet ko dr. Pr. Ancevičius, liberalų kan ta’mašina. Ponia Baranauskienė,
kia pagalba šiai šeimai labai re didatu dr. Hajdasz, konservato inž. Baranausko ir p. Tamuliokomenduotina.
riai nominavo Edward Lockyer, nienės motina, automobilio buvo
švietimo tarybos narį, 58 metų. parblokšta pereinant gatvę, o p.
- VKLS Kanados krašto valdy
Petravičius buvo sužeistas grįž
ba išleido savo biuletenį “Vilnie
Toronto apyl. valdyba miesto tant su kitu iš darbovietės. Jo
čių Žinios” Nr. 1. 1958 m. vasa viešajai bibliotekai įteikė nupir sulaužyta ranka ir koja.
rio mėn. Tai rotatorinis pustrečio kusi išėjusius 12 tomų Liet. En
Yra laiškai J. Mockevičiui iš
puslapio leidinys.
ciklopedijos.
Australijos (rašo J. Palietis) ir
Lazauskui Edmundui iš Lietu
vos, Didžiasalio kaimo, Leipa
lingio
pašto, Veisiejų rajono. At
Siuntinių persiuntimo
siimti “TŽ” administracijoje.

lietuvio įstaiga

išnuomoįcfmi kambariai su maistu ar be
maisto. Tel. LE. 4-8375.

BALTIC EXPORTING CO.

Išnuomojamos frontinis kambarys vien- ’
gungiui. Yra garažas. Tel. LE. 6-7435. j

849 College St. (prie Ossington)

IŠnuomoįomi 2 dideli ko m bario i ir vir
tuvė, naujai atremontuoti. RO. 2-3738

skelbia

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai
progai dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.
DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS —
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir
moderniausius namų dažymo darbus. Tcl.
RO. 9-7044.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ
paltams medžiagų

išpardavimą

F "THE ONE THAT
L GOT AWAY" .
ftA A «AKM
lr*f OKAmZATIO.
»-* RfSfMTATlO.

HARDY KRUOER
AS FRANZ VON WERRA

Tikra istorija vieno vokiečių
narsuolio lakūno, kurį sąjungi
ninkai pagavo, bet negalėjo
išlaikyti.

Pradės rodyti:

Ketvirtadienį, kovo 6
Odeon Carlton
kino teatre
20 Carlton St., Toronto
Išrinkta nauja apyl. valdyba
Pereitą sekmadienį įvyko pir
masis ęaujai išrinktosios Toronto apylinkės tarybos posėdis. Iš
25 išrinktųjų dalyvavo 21 ir 10
atstovų įvairių organizacijų. Pir
mininkavo J. Senkus, sekreto
riavo B. Petrulytė. Išsamius pra
nešimus padarė: apyl. pirm. J.
R. Simanavičius, ižd. P! Lelis,
Tautos Fondo — V. Vaidotas ir
Šalpos Fondo — S. Dabkus, re
vizijos kom. — pirm. K. Aperavičius. Taryba ypač užgyrė ižd.
inž. P. Lėlio gražius rezultatus
solidarumo mokesčio rinkimo
darbe.
Į naująją apylinkės valdybą iš
rinkti: J, Senkus, J. R. Simana
vičius. St. Prapuolenytė, B. Pet
rulytė, P. Lelis, L. Tamošauskas
ir Alg. Banelis, kandidatai: J.
Dvilaitis ir J. Bačėnas. Į revizi
jos komisiją išrinkti: A. Šalkaus
kas, S. Banelis ir V. Sonda. Ta
rybą žodžiu pasveikino Krašto
V-bos pirm. V. Meilus.

Atlanits eksporto ir importo
bendrovė

savo veiklos penkmečio proga
pereitą šeštadienį King Edward
Hotel patalpose surengė impo
nuojantį priėmimą. Be bendro
vės vadovybės bei jos tarnauto
jų buvo pakviesti atstovai ban
ko, per kurį atliekamos b-vės pi
niginės operacijos, vokiečių kon
sulato, b-vės advokatas bei kiti
asmenys, su kuriais b-vė turi rei
kalų, o taip pat daug bičiulių
bei svečių, išviso per 70 asme
nų. Priėmimas buvo pradėtas su
kokteiliu, paskiau pereita į kitas
patalpas papietauti ir pagaliau
vėl grįžta į kokteilio patalpas
tęsti laisvesnių pašnekėsiu. Pasi
baigus pietums, dalyviai buvo
pristatydinti ir pasakyta keletą
kalbų. Kalbėjo b-vės vicepirmi
ninkas J. Matulionis, banko at
stovas, konsulato atstovas, Kr.
V-bos pirm. V. Meilus ir K. Motušis b-vės prezid. Pietų salėje
programą vedė J. R. Simana
vičius. Iš kalbų paaiškėjo, kad
be to, tai buvo proga pa-ninėti
b-vės prezidento gimtadienį ir
vardines šv. Kazimiero išvakajrėse.
Buvo ir meninė dalis — keletą
dainų padainavo sol. Stef. Mašalaitė, o pietų pataluose vieną
dainą padainavo sol. J. R. Simavičius.
.

BALTIC MOVERS
B«Mų pervežimas Toronte ir tolimomis
distancijomis. Visas vežamas tartos ap
draustas. Važiuojam kas savaite j Mont
realj, Londoną. Windsor^, Hamilton^,
North Bay, Sudbury ir kitur.

J

30 DEWSON ST.

-TEL. LE.4-1403
TORONTO i

MONTREAL. Que
F lio Sruogos mirties 10 metu
sukakties minėjimas įvyks šį
sekmadienį, 5 vai. p.p. AV para
pijos salėie. Meninėje minėjimo
dalyje dalyvauja op. sol. Kardelien nian. K. Smilgevičius ir
MLD Teatro aktoriai: J. Aksti
nas, L. Barauskas, B. Pūkelevi
čiūtė ir V. Vaičiūnaitė.
M. Liet. Dramos Teatras kvie
čia sekančiam spektakliui prisi
dėti nauiu aktorių - vyrų. Galį
ateiti į talką, prašomi skambinti
K: Veselkai tel. MO. 9-9055.
Tautos Fondo skyr. v-ba kvie
čia v’su organizacijų atstovų su
sirinkimą šį sekmadienį, kovo f9
d., AV parapijos salėje 12 vai.
DISTRICT ESTATE
BROKERS
ADAMONIS & BUDRIŪNAS
177 Sherbrooke St. W.,.
Montreal, Que. PL. 8501
1957 m. apyvarta
Namu ir žemės parduota 65 už
$1.199.00. lietuviams 8 už $117.
onn Paskolų namams 63. viso
^724.000, lietuviams 2 — $14.500.
Draudimų 33, jų tarpe 16 lietu
vių.
, v
Šiuo metu dirbame: P. Ada
monis, A. Budriūnas, D. N. Baltrukonis, F. Yasutis, A. Markevi-

Mielai klasės draugei

VILTELEI VAIČIŪNAITEI,
brangiam Tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą
reiškia
'L
.
J. K. Kaknevičiai,
R. P. Bražukai,
I. J. Nacevičiai.

Š. m. vasario 11 d. Lietuvoje mirus
A. t A. ANTANINAI PILVINSKIENEI
jos dukras p. Eleonorą Švėgždienę, p. Karoliną Navickienę,
p. Juzę Bartkevičienę, o taipogi ir žentus jų gilaus liūdesio

čius, V. Liesūnaitis, J. Skučas;
E. Yaffe — sekretorė. J. Ladyga
— pradeda darbą; J. Araminas
— prie statybų. Yra reikalinga
daugiau gerų agentų.
1957-8 yra mūsų penktieji dar
bo metai. Dėl neapmokėtų nuo
stolių draudimo srityje nusi
skundimų nėra. Bylų, teismų
dėl nesąžiningo patarnavimo nė
ra. Be tarpininkavimo pardavi
mams, paskolų parūpinime ir
draudime jau antri metai stato
me gyvenamus namus. Iš turi
mų statyboje Paisly St. Rosemounte dupleksų yra likęs tik
vienas neparduotas, kuris bus
baigtas balandžio 30 d. Toliau
statysime Montreal West 14 dup
leksų.
Turime tam tikrą sumą pini
gu. kuri galina patiems užpirk
ti žemę, namus. Labai greitu lai
ku turėsime investavimo organi
zacija, i kurią norintieji kvie
čiami įsijungti.
Dėkoj amee savo klljentams,
mus remiantiems ir besidomin
tiems mūsų darbu.
Su pagarba
.
Adamonis & Budriūnas.

MASKVA DĖL DULLES
PAREIŠKIMO
Maskva anglų.kalbos translia
cijoj vasario 18 d. komentavo,
Dulles pareiškimą dėl Lietuvos
ir kitų Baltijos valstybių;
“...Geriausi santykiai tarp
kraštų, ir tai buvo jau seniai ži
noma, išsivysto tada, kai nei vie
na šalis nesikiša į antrosios vi
daus reikalus. Visdėlto yra aiš
ku, kad Mr. Dulles neturi tatai
noro pripažinti. Kasmet jis krei
piasi i sovietinių Pabaltijo res
publikų — Latvijos, Lietuvos ir
Estijos — žmones, kviesdamas
iuos siekti tam tikros laisvės sa
vo respublikose, tarsi jie dabar
Laisve nesinaudotų. Pastarąjį
šeštadieni (vasario 15 d.) jis šios
rūšies atsišaukimą pakartojo,
įdomiausias čia dalykas yra tas,
kad skatindamas Pabaltijo tau-’
f as nuversti sovietinę sistemą,
Mr. Dulles tuo pat metu pripa
žino, kad jos turi teisę pasirinkti
sau politinę, ūkinę ir kultūrinę
santvarką. Šiuo atveju, ir tai
vieninteliu atveju, Mr. Dulles
yra visiškai teisus. Visos tautos
tūri teisę pasirinkti valdžios for
mą ir gyvenimo būdą, kuris ge
riausiai patinka...”
,
Esą prieš 40 metų Pabaltijo
tautos paskelbusios ‘ savo nepri
klausomybę ir Sov. Sąj. jaę pri
pažinusi. Sov. Sai. nedariusi pa
stangų tas respublikas įsijungti,
kaip Dulles tvirtinąs, bet jos pa
čios isi'uncusios. Dullesui netin
ka kištis i Sov. Sąj. vidaus rei- .
kalus, nes ir jie nesikišą į JAV
vidaus reikalus.

valandoje nuoširdžiai užjaučiame
L. Kat. Mg;. D-ja paskirstė
pelną
A. A. Šmigelskiai,
KLK Mot. D-jos Prisikėlimo
Jonas Lapavičius,
VI. Germanavičius.
parapijos skyriaus ruoštas tradi
cinis Užgavėnių balius praėjo
pakilioje nuotaikoje ir davė gra
žų pelną. Skyriaus valdyba nuo
širdžiai dškoja visiems, kurie
nors kokiu būdu prisidėjo prie
Mūsų mylima ir gerbiama tėvą ir uošvį
sėkmingo baliaus pravedimo.
A. f A. I G N Ą A N U Ž į
Skyriaus valdyba vasario 27 d.
palydėjus į amžinaję poilsio vietą, liūdesio valandoje mums padejusiems
baliaus pelną J paskirstė šitaip:
ir užjcutusiems: Tėvams Pranciškonams, mūsų priteliams ir pažįstamiems:
Įsigyti parapijos muzikos studi
P. P.eikšaičiams, O. Indreiięnei, J. Strazdui, E. J. Račkauskams, A. O.
joje stalams, kuriais galės, nau
Tamuiaičiams, E. P. Narūšiams, A. J. Čižikams, V. Butrimui, V. Verikaidotis siuvimo - kirpimo kursai
čiui,;B. A. Mockevičiams, M. St. Šenferioms, V. Streitui, B. Arūnams,
A. Pacevičiams, St. Jakubickams, Sacred Hart Childrens V llage seš.
ir organizacijos savo reikalams
Supėrijai,
seserims bei tarnautojams, taip pat 236 SLA kuopai ir jos
$142.50, parapijos liturginiams
nariams suteikusiems paramą, reiškiame nuoširdžiausią padėką ir meldžia
dalykams įsiūti $100, “Aušros’’
me Augščiousicjo Palaimos.
Gabrielė, Henrikas, Andrius Chvcdukai.
sporto klubo .mergaičių sekcijai
$50, šv. Velykų
A p proga
 ligonių ■ Dail. V. Bričkas ir T. Valius
P a dck o
lankymui $50, Saleziečiu gimna-i
. za . - V T\J • •
Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. P.
^ $25, Pranciškonų
Ažubaliui už leidimą veltui naudotis šv.
je,
Japonų
salėje,
III
augšte,
ko
gimnazijai JAV $2o, Moteris
žurnalui $25, Toronto liet, cho vo 1 d. atidarytoje Soc. of1 Can. Jono Kr. parapijos sale, rengiant Kaziu Toronto. — Buvęs finansų mirui “Varpas” $25, Nekalto Pra Painter - Etchers and Engravers ko mugę.
nisteris Harris atsisakė kandida
parodoje
—
V.
Beriekus
su
dviem
Taip pat dėkojame ponui Jonui Si
sidėjimo vaikų darželiui $25,
tuoti į federalinį parlamentą.
manavičiui už skelbimus per radijo va
skyriaus narių naujagimių dova darbais — Teisybė ir Žūklės lai landėlę.
Kaikas spėja, kad jis taikąs pasi
nėlėms $25 ir vieno autoriaus mikis, ir T. Valius, kuris šiemet
Toronto vyr. skaučių "Birutės" d-vė. daryti Ontario liberalų vadu.
jaunimui parašytos knygos išlei buvo išrinktas pateikti šių metų
dimui $100. Tikime, kad mūsų vad. garbės nario darbą. Jo dar
Paskutiniaisiais metais problemos susijusios su namų pardavimu, pirkimu
paskirtos aukos nors maža dali bas pavadintas: “Kap. Cartier ar statybomis,
mi prisidės prie tautinės sąmo atranda Kanadą”. (Plačiau žiūr. komplikuotesnės.žemės pardavimu ir pirkimu statyboms ar investavimu darosi
nės bei kultūros išlaikymo esant 5 psl.). Paroda tęsis iki kovo 31d.
Prie mūsų tiesioginio darbo priklauso informacija ir patarimas nemokamai:
atskirtiems nuo tėvynės.
Sekantis skyriaus susirinki
1. Namų Mr žemės paklausos reikalu,
A N G LI S
2. Investavimo į žemę ir namus reikalu
mas - agapė įvyks kovo 23 d. po
DOMINION COAL & WOOD CO.
3 Paskolų namams reikalu,
paskutinių pamaldų, parapijos
4. Draudimų nuo nelaimingų atsitikimų ir ugnies reikalu,
Atstovas
V.
AUŠROTAS
muzikos studijoje. Bus nagrinė
5. Nuomavimo reikalu.
Telefonas LE. 5-0527
jami moteris liečią aktualūs Anglys išvežioįamos ir šeštadieniais.
Mūsų penkių metų darbo praktika gali duoti Jums konkretų patarimą.
klausimai.
Al. K.
Prašome nesivaržyti ir kreiptis:

408 Roncesvalles Ave«

Tei. LE. 5-1944

kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai
užeikite i MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą. paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
177 Sherbrooke St. W. PU 8501
Skambinti P. Adamoniui

.?

TAUPYK, SKOLINKIS
savo kredito kooperatyve "LITAS"
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai
duodamos bet kokiam geram tikslui.:
“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų
parapijos salėje. Banko kambaryje.
Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120.
Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

Mes turime daugybę europietiškų mišinių,
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubražo’č, “C” termometrai ir kt.

AL GARBENS

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISA
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont

MARGIS DRUG STORE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Įsteigta nuo 1900 m.

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

I4X

papigintomis kainomis
per visą kovo mėnesį.
'¥

HIS SFCCTACULAR ESCAPES
MAM PRISONER OP WAR
HISTORY.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną,
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven
//

1212 Dundas St. W. . Tel. LE. 2-9547
J. BERŽINSKAS
Užsakymai priimami ir paštu.

REAL ESTATE

GRENADIER - RONCESVALLES
10 metų išsimokčjimo sglygos.
$3 500 Įmokėti, 6 komlxiriu pusicu otskiros plytų nomas, dvi moderniškos vir
tuvės, ncuja opsildvmo sistema, garažas. Viso $15.000.
' INDIAN RD. . BLOOR
Vienas 10 metų "mortgage" balansui.
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras plytų namas, 20 mn*u senumo, vandeniu
olwa šildomas, didelis sklypas, garažas. Viso $18.700.
PACIFIC - BLOOR
Vienes 10 metų "mortgage" balansui.
$5.000 Įmokėti, 10 kambariu atskiras darnas per 2 oua<t»rx, vor>dcniu alyva
šildomos, plotifs įvažiavimas, oar^žn^. Viso $20.500.
HEWITT - RONCESVALLES. "TRIPLEX"
Vienes 10 metu "mortgage" balansui.
15.000 Įmokėti, 12 kambarių, gražus pastotas, moderniškos vonias ir virtuvės,
vandeniu alyva šildomas, privatus įvažiavimas, garažai. Viso $36.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

V

