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Mūsoji mokykla
Niekas, tur būt, neabejoja, kad lietuvybės išlaikymo pastan

gose pirmoji ir reikšmingiausia priemonė yra lietuviškoji mo
kykla. Išeivijoje augant vaikui veik neįmanoma užaugti sąmo
ningu lietuviu be lietuviškojo švietimo. Rodo tai mums ir mūso
sios išeivijos istorija. Tiek Kanadoje, tiek JAV jaunosios kartos 
tarpe lietuviais drąsiai prisipažįsta kaip tik tie, kurie turėjo pro
gos ilgiau ar trumpiau mokytis, kad ir silpnokoje lietuviškoje mo
kyklėlėje. Jei šiandien su malonumu matome nemažai lietuviš
kai sąmoningo jaunimo Brazilijoje, tai neabejotinai yra nuopel
nas tenai veikusių reguliarių kelių mokyklų, kurių trejeto.pa
talpos ir dabar tebestovi, deja... tuščios.

Kanadoje lietuviai niekad neturėjo galimybių įsteigti nors 
vieną savą atskirą reguliarią mokyklą ir vargu ar kada nors prie 
to prieis. Mes tenkinomės ir tebesitenkiname vad. šeštadieninė
mis mokyklomis. Smulkesniosiose kolonijose jos sunkiau gyvuo
ją, bet stambiosiose gali pasigirti mokinių skaičiumi, o kartais 
ir neblogais vaisiais. Tačiau laikui bėgant šių mokyklų darbas 
sunkėja. Sunkėja ne vien dėl kaikur pasireiškiančio abejingumo, 
bet ir dėl pakitėjusių darbo sąlygų. Nūdieniai šeštadieninių mo
kyklų mokiniai beveik visi yra gimę ir augę čia pat Kanadoje, 
kai toms mokyklėlėms kuriantis vyravo dar mokęsi grynai lietu
viškose tremties mokyklose. Anieji turėjo kiek daugiau patrau
kimo į lietuviškuosius reikalus, daugiau apie juos buvo girdė
ję, daugiau suprato. Šiandien lankantieji į mokyklą ateina visiš
kai žali, dažnai su labai siauru lietuvišku žodynu, kad kartais ne
supranta net elementoriuje užtinkamų lietuviškų žodžių. Jiems ir 
senosios programos sunkiai betinka. Mokytojai tuo būdu susi
tinka su labai sunkiomis pedagoginėmis ir metodinėmis proble
momis. Jie pamato, kad per šešeris mokslo metus, dirbant vien 
šeštadieniais, nepajėgiama vaiko pakankamai išmokyti ir palei
džiamas jis dar neįsąmonintas bei nesulaukęs tokio amžiaus, kad 
galėtų toliau lavintis lituanistiniuose dalykuose savo valia. Ma
tant, kad augštesnieji lituanistiniai kursai nevisur tėra įmanomi, 
kad jų daugely kolonijų nei nebandyta orgaizųoti, o kitur sutin
kama didelių kliūčių, Toronto mokytojai iškėlė jau seniai bren
dusią mintį, šeštadieninės mokyklos kursą pratęsti dar bent 
dviems metams. Šis klausimas bus vienas iš svarbiausių klausi
mų šių metų Mokytojų Dienose. Mokytojai jį, be abejonės, svars
tys iš visų pusių. Bet verta būtų jį pasvarstyti ir visiems visuo
menininkams bei tėvams, nes ir projekto įvykdymas nuo daug 
ko priklausys.

y Vargu ar kas galėtų prileisti, kad mokyklą dviem metais
S x^ppfcil^mis Jau būtų perdaug-maksį©.. Juk tai tikunaždaug. įtiktų 

^normalioje mokykloje vienais mdkslo metais turimam pamokų 
skaičiui. O be to, reikia nepamiršti, kad svarbios yra ne vien pa
mokos. Gal dar didesnės reikšmės augančio žmogaus tolimes
niam apsisprendimui yra lietuviškos mokyklos atmosfera, pats 
bendravimo su lietuviais vaikais faktas. Čionykštė pradžios mo
kykla yra aštuoniametė. Gera būtų, kad ir lietuviukas tą pati me
tų skaičių išbūtų lietuviškos, mokyklinės bendruomenės nariu. 
Per anksti paliktas vienas, jis dar gali lengvai pasimesti ir neįsi
jungti į lietuviškojo jaunimo bendravimą.

Tačiau reformas darant reikėtų taip pat apsižiūrėti, kad ši
toks mokyklinių metų skaičiaus pratęsimas pačių mokinių ne
būtų laikomas nelaime. Tai jau mokyklinio darbo metodų klau
simas.

Grasina ištremti 
vysk. Matulionį

Kaip jau buvo rašyta spaudoj, 
Kaišiadorių vysk. T. Matulionis 
yra pašventinęs vyskupu kun. 
V. Slatkevičių. I Advento sek
madienį vysk. Matulionis iškil
mingai įžengęs Kaišiadorių ka- 
tedron, paskyręs keturis kanau
ninkus — kun. Meidų, dabartinį 
Raseinių kleboną, ir kun. Kiškį, 
grįžusį iš Sibiro, ir kitus du. Iš 
to matyti, kad vysk. T. Matulio
nis, pailsėjęs Birštone, kur gyve
no grįžęs iš ištrėmimo, grįžo prie 
savo pareigų ir perėmė Kaišiado
rių vyskupystės valdymą iš kan. 
J. Stankevičiaus. Atrodė, kad 
vyskupijos valdymas iš naujo 
buvo suorganizuotas. Deja, pas
kutinėmis žiniomis sovietinė val
džia uždraudusi abiem vysku
pam eiti pareigas ir įsakiusi pa
likti Kaišiadoris. Esą vysk. T. 
Matulioniui įsakyta grįžti į Birš
toną, o vysk. V. Slatkevičiui — 
į Kauną ir iš tų vietovių niekur 
nepasitraukti, nes kitaip būsią iš
tremti Sibiran. Iš to matyti tik
rosios sovietų intencijos: siunčia 
į Vatkaną neva delegaciją, skel
biasi norį koegzistencijos, o Baž
nyčios persekiojimo nesirengia 
sustabdyti. Tai rodo ir naujausi 
ištrėmimai pvz. kad ir kun. 
Dulksnio 
vysk. K. 
bio, kuris 
das.

iš Vilniaus, buvusio 
Paltaroko bendradar- 
ištremtas prieš Kalė-

Savaitės įvykiai

Telesforas Valius — Cartier atranda Kanadą. Medžio rėžinys. 
Šis paveikslas yra išstatytas Kanados dailininkA jpąrodoje On- 
tario Museumf^ęūYi "Sniks iki kovo “Sū d. Si^fiJ^^fegaf 
priėmusi kaip metinį savo nario garbės darbą. -(ŽiĄr. TŽ nr. 10)

Savita politika

Budapeštas. — Vatikanas eks- 
komunikavo tris- vengrų kuni
gus, atsisakiusius pasitraukti iš 
komunistų ^diriguojamo seimo. 
VieHas'J’ų"nepiišo dėkrėftfir to
liau.‘laiko pamaldas Budapešte.

Rytų Europos klausimas iškilo tarptautinėn viešumon beside
rant sovietams su vakariečiais dėl viršūnių konferencijos. Eisen- 
howeris pasiūlė įjungti svarstytinų klausimų eilėn ir R. Europą., 
Pradžioj Bulganinas ir vėliau N. Chruščiovas tai griežtai atmetė. 
Pastarasis, kalbėdamas 14.000 žmonių Maskvos sporto rūmuose 
sovietinių rinkimų proga, pareiškė, kad sovietai neliktų pasyvūs 
žoūrovai, jeigu kas bandytų jėga pakeisti R. Europos komunistiniu 
kraštų padėtį “Mes esame ištikimi tarptautiniams įsipareigoji
mams ir nenorėtume, kad kas iš naujo bandytų mūsų kantrybę”. 
Jis pabrėžė, jog sovietai turi“ 
tarpžemynines raketas ir kito
kius ginklus savo priešui sutriuš
kinti. Girdi, ir sovietai galėtų 
pasiūlyti vakariečiams užleisti 
savo kraštus socializmui, nes at
ėjęs laikas, bet sovietai esą rea
listai ir to nedarą, nes norį baigti 
šaltąjį karą ir pasiekti taikingą 
koegzistenciją. Ta pačia proga jis 
pasišaipę iš demokratinių rinki
mų, sakydamas esą žmonės išsi
renka savo išnaudotojus, bet ne
prisiminė sovietinių rinkimų ko
medijos, kuri buvo dar kartą pa
kartota praėjusį sekmadienį. Re
zultatai buvo žinomi iš anksto 
kas bus išrinktas, tik nebuvo ži
noma ar kompartija bus gavusi 
98 ar 99% balsų.

Viršūnės kalbasi
Tarp Vašingtono ir Maskvos 

tebevyksta gyvas pasikeitimas 
diplomatiniais raštais. Viešumai 
buvo, paskelbtas tiktai sovietų 
pasiūlymas JAV atitraukti savo 
karines bazes iš užjūrių, o sovie
tai u žtai sutiktų su tolimosios 
erdvės kontrole. JAV pasiūlymą 
tuojau atmetė, nežiūrint, kad 
Dulles, užsienio r. min., dar ne
buvo grįžęs iš Pietryčių Azijos jp ♦ M JT *1 *
Sovietų ambasadorius Menšikev 
pirmą kartą pasirodė JAV tele
vizijoj vis reklamuodamas viršū
nių konferenciją ir pareikšda
mas. kad Chruščiovas, jei būtų

KAS NAUJO
Min. pirm. Diefenbaker, kal

bėdamas B. Kolumbijoj, pareiš-. 
kė, kad jis savo laiške Bulgani- 
nui davęs sugestiją šaukti viršū
nių konferenciją N. Škotijos 
prov. remiantis Ženevos paža
dais leisti laisvus rinkimus oku
puotuose kraštuose. Kitaip vir
šūnių konferencija reikštų ap
gavimą kraštų už geležinės už
dangos.

Geltonąją spaudą pasmerkė 
kardinolas Lėger, kalbėdamas 
1.000-čiui vyrų Montrealyje. Esą 
ji, prisidengdama nekaltais var
dais ir netgi duodama popiežių 
enciklikų ištraukas skleidžia ne
padorumą._ “Geriau alsiu į teis
mą, kaip-Pratę yyškupasį bet ne
tylėsiu”. Prieš geltonąją spau
dą taip pat pasisakė Montrealio 
advokatų suvažiavimas, priim
damas rezoliuciją, kuria prašoma 
federacinė ir provincinė Quebeco 
vyriausybė išleisti atitinkamus 
įstatymus ir uždrausti tvirkinan
čios spaudos platinima.

★
Tini Buck, komunistų - pažan

giosios darbo partijos — vadas, 
kalbėdamas Winnipege pareiš
kė. kad duchaborų grupė “Lais
vės sūnūs”, jei grįš Sov. Sąjun- 
gon, turės laikytis jos įstatymų. 
Esą Rusija nedarysianti jiems 
jokių nuolaidų. Duchaborams 
nebūsią sunku persikelti Sov. 
Sąjungom nes jie nepritapo prie 
Kanados gyvenimo. Kitiems, 
kurie Kanadoje yra išgyvenę 
virš 20 metų, jis nerekomendavo 
grįžti.

★
Komunistų partija — The La

bor Progressive Party, LPP — 
rinkimuose j feder. parlamentą 
yra išstačiūsi 16 kandidatų! W. 
Tuomi, Edmonton E. Alberta; B. 
Matmuson, Fort William, Ont; 
A. Dewhurst, Hamilton E., Ont.; 
Fr. Maricle, Hamlin, Alta.; C. 
Dionne, Hochelaga, Montreal; 
Ch. M. Stewart. New Westmins-1

KANADOJE?
ter, B.C.; N. Clarke, Parkdale, 
Toronto; W. C. Beeching, Regi
na, Sask.; Fr. Brenton, St. Law
rence-St. George, Que.; S.Walsh, 
Spadina, Toronto; F. J.Schofield, 
Swift Current, Sask.; Tim Buck, 
Trinity, Toronto; M. Rush, Van
couver, B.C.; T. Me. Ewen, Van
couver So., B.C.; W. C. Ross, 
Winnipeg N., Man.; L. Morris, 
York So., Toronto.

■ ★

Stipendijas studentams žada ir 
konservatoriai ir liberalai. S. 
Smith, dabartinis užsienio r. 
min., pareiškė Winnipege, esą 
vyriausybė paruošusi planą skir
ti $25 mil. studentų stipendijoms. 
Britanijoj esą 76% studentų gau
na -paramą, Kanadoj — tik 15%. 
Kiek anksčiau liberalų vadas L. 
Pearson pareiškė, kad jo parti
ja, jei išrinkta, skirsianti kas
met $25 mil. stipendijoms aprū
pindama kasmet 10.000 studentų. 
Be to, ji įsteigtų specialų pasko
lų fondą studentams, kurį val
dytų universitetų sąjunga. Stu
dijų metu palūkanos nebūtų ima 
mos, ir tik metams praėjus po 
studijų baigimo reikėtų pradėti 
mokėti 4% palūkanų.*

Katalikų universitetas Otavo
je, vedamas tėvų oblatų, šiemet 
gavo Ontario vyriausybės padi
dintą paramą — $1.450.000, t.y. 
$50.000 daugiau. Vienas milijo
nas paskirtas statybai bei labo
ratorijų įrengimui, likutis — 
mokymui. Otavos Carleton kole
gijai paskirta $1.325.000.

¥
Paminklų komisijos pirminin

ku paskirtas katalikų kun. A. D’ 
Eschambeault, Genthon, Man., 
klebonas. Jis buvo šios komisiįos 
nariu 20 metų. Jos pirmininkui 
F. Landon pasitraukus, šios pa
reigos atiteko seniausiam komi
sijos nariui. * -.

Kazio Svirplio šeimoj, St. Ca-j 
tharines. Ont, įvyko šiurpi ne

Nepaisant perspėjimų pasau
lis, tarytum užhipnotizuotas, ti
kėjosi rasiąs išeitį. Lemtingoji 
įvykių tėkmė stūmė jį prie isto
rinio dviejų galybių sutarimo 
“tartis, kad susitartų”. Tūkstan
čiai komentatorių įtikinėjo, kad 
nieko neišeis! Girdi, dviejų po
lių— Maskvos ir Vašingtono —- 
sampratos, esančios nesuveda
mai skirtingos, jų žodžiai dvi
prasmiai. “Išėjimo nėra iš šio 
dogmatinio akligatvio” — lyg 
gardžiavosi prie viso šito prive
dę dideli ir maži politikai.

Bet pastebimai augo grupė ti
kėjusių evoliucijos dėsniu poli
tikoj. Jie sakės plika akim matą 
lemtingas permainas Sovietijoj 
ir Vakaruos. Optimistiškesni iš 
jų sakė jaučią, jog žmoniškai iš- 
sišenkėję, įgavę vienas kitu pa
sitikėjimą, JAV prezidentas ir 
TSRS autokratas ims ir sutars, 
kad hydroatominiame amžiuj, 
besiruošiant į mėnulį, teks visam 
laikui atsisakyti dabartinių tiek 
“rusiškojo”, tiek ir “amerikinio” 
gyvenimo būdų visuomenės so
cialinės demokratijos labui. Jie 
tikėjo, jog šiedu vyrai pajėgs iš
spręsti likimo pavestą uždavinį 
—išvesti žmoniją iš chaoso į nuo
stabią ateitį.

Lietuvos politika
Mažoms tautoms niekad nebu

vo lengva išlaviruoti tarp laik
mečio magnetinių polių. Lietu
vą pritraukdavo tai vienas, tai 
kitas. Magnetų susikryžiavimas

laimė. Kaip pranešė šio pirma
dienio spauda, K. Svirplio žmo
nos giminaitis Raymond Lamon- 
tague radęs Ritą Svirplienę nu
žudytą savo bute Taylor g. Jos 
vyras rastas sėdįs gretimam kam 
bary sužeistas į vidurius. Jis nu
gabentas į ligoninę. Jo žaizda 
nesanti pavojinga, kitame kam
baryje ramiai miegoję vaikai: 
Viktoras 6 m., Ričardas 4 m., Ju
lija 2 m.

Tai šeimos nesųsipratimsa. Pa
sak K. Svirplio, žmona su vaikais 
jį palikusi ir šis jai keršijęs. Po
licija rado peilį kambaryje po 
lova ir tiria reikalą. K Svirplys 
buvo operuotas, perkeltas į at
skirą patalpą ir saugomas poli
cijos ištisas 24 vai. Jis dirbo Ho
tel Dieu ligoninėje kaip vaisti
ninko padėjėjas.

ALMAŲS, . i Lietuvos reikalu tebeviešpatavo 
mūsų bendrabarbio Niujorke toficiali tyla. Tik Nepriklausomy- 

bės šventės metu vėl buvo su- 
palikdavo tautai skaudžius pėd- į laukta eilės Amerikos, Kanados, 
sakus. Bet ji, kaip ir kiekviena , Prancūzijos vyrų palankių pa- 
nepriklausomybės verta tauta,; reiškimų. Kiti jų net drąsino 

plėsti kultūrinio ryšio su tėvy
ne mintį, suderintai su pasira
šyta TSRS - JAV kultūrinių ry
šių sutartim, atverti vartus į Lie
tuvą. Nors nebūdamas tikras kuo 
tas bendradarbiavimo bandymas 
baigsis, šią mintį gyvai sveikino 
ir komentavo Vilnius. “Tiesa” ir 
vasario 7 d. nr. citavo Al. Gi- 
mantą iš “TŽ” ir Jeronimą Cicė
ną. Ji esanti pasiryžusi padėti 
visiems, kurie tik “dorais tikslais 
nori palaikyti kultūrinius ry
šius su T. Lietuva”. Tuo tarpu 
“Darbininkas” Brooklyne mano, 
kad “Maskva daro viską, kad 
Amerika tylėtų dėl Pabaltijo, 
ypač dabar, kai ruošiamasi di
džiųjų konferencijai”.

Užklaustas Valstybės Departa
mentas dėl Amerikos lietuvių 
dailės parodos Vilniuj suorgani
zavimo oficialiai atsakė, kad “esą 
momis sąlygomis Valstybės De
partamentas šiuo metu nėra pa
siruošęs pritarti ryšio su Lietu
va plėtimui”.

Jei “Tiesa” vidaus informaci
jai skelbėsi norinti šių “kultūri
nių ryšių”, tai Vilniaus radijas 
kovo 1 d. “provokatorium” vadi
no laikraštininką spalio pabaigoj 
užklausus} Vilnių dėl būdų kaip 
šis ryšys galėtų būti mezgamas. 
Radiją ypač erzinę pasisakymai 
laikraščiuose. Tai rodą provoka
cinį klausimų charakterį...

Tegalime didžiuotis savo tauta 
tėvynėj. Eilinėj “Išeivijos Kūrė
jų Apybraižos“ laidoj per Vati
kano radiją tėvynei rašytojas - 
dramaturgas Algirdas Landsber
gis sakė: “Tikiu lietuvių tautos 
kūrybine galia, tikiu jos subren
dimu valstybingumui. Tikiu, kad 
Lietuva puikiausiai sugeba tvar
kyti savo reikalus ir turi pati 
naudotis savo darbo vaisiais. Ti
kiu į jos laisvą ateitį taikoje. Jau
čiu ypač tamprius kraujo ir liki
mo ryšius su šauniuoju lietuviš
ku jaunimu tėvynėje. Ateities 
Lietuva bus to jaunimo Lietuva 
— ji atsispindės to jaunimo tikė
jime į žmogaus vertę, kultūros 
laisvę, socialinį teisingumą ir po
litinį savarankumą”.

j kviečiamas, atvyktų į JAV. To- 
jkios konferencijos sovietai netgi

vis įsakmiau reikalavo prigimtų i 
teisių ir laisvės.

Vasario 12 Sniečkus kalbėjo 
partijos suvažiavime Vilniuje 
apie laiko ir įvykių evoliuciją, 
nerimą Lietuvoj, esą kas norėtų 
atplėšti lietuvių tautą nuo rusų, 
tas kasa duobę .. . tik ne jiems.

Užtenka sugretinti Sniečkaus 
nuo 1940 m. kalbas ir bus maty
ti tragedija žmogaus, kuris atsi
žadėjęs motinos ir tautos, tikėjo, 
jog vienintelis polius Lietuvai 
tegali būti Stalino Maskva. Šis 
1940 m. poniatovskis dabar jau 
teisinosi, kad esą “nemaža pada
ryta ištaisant žalą, kurią savo 
laiku padarė imperializmo agen
to Berijos statytiniai”. Pasak 
Sniečkaus “įvairias revizionisti
nes tendencijas stengiasi akty
viai skatinti lietuviškieji buržua
ziniai nacionalistai, išsidanginę į 
užsienius ir parsisamdę Ameri
kos imperialistams”. “Naciona
listiniai prietarai” esą “arkliu
kas. kuriuo bandoma nukreipti 
atskiras jaunuolių grupes iš pro- 
’etarinio internacionalizmo Į 
“nacionalinio komunizmo” (go- 
mulkizmą-, titoizmą) klystke
lius”. Sniečkus baiminosi, jog 
“antirusiškoms nuotaikoms kurs
tyti, priešai (?). be kita ko, sten
giasi panaudoti faktą, kad lietu
vių tauta daugelį metų kentė 
sunkią nacionalistinę priespau
dą’”. Sniečkaus politinė termino
logija praturtėjo žodžiu “tauta”. 
Esą “komunistai didžiai vertina 
visa tai. kas buvo lietuvių tautos 
sukurta įvairiose gyvenimo ša
kose buržuaziniais metais” (?). 
Sniečkus betgi piktinęsis kaiku- 
riv. net partijoj, bandymais “re
abilituoti buržuazinių nacionališ- 
i>i antiliaudinę veiklą hitlerinės 
okupacijos metais”. Toliau iš pe
ties pagyręs menininkus “išsilais 
vinusius iš dogmatizmo, prisi- 
skaitėliškumo. gyvenimo ir me
no reiškinių vulgaraus suprati
mo ir iškraipymo", čia pat pa
stebėjo, kad partija ir toliau “lai- 
kvs menininkus savo pagelbi- 
ninkais” — agitatoriais.

Lietuvos politika Vakaruos
Jei Maskva žinojo lietuvių po

litikos siekimus, tai Vakaruos

reikalauja ir atsisakė dalyvauti 
JT nusiginklavimo komisijos pa
sėdžiuose kol tų reikalų nebus 
aptarusios viršūnės. Britai yra 
linkę derėtis su Chruščiovu ir 
bando paveikti amerikiečius. Bir 
želio mėn. Britanijos premjeras, 
De Paw un-to kviečiamas, at
vyks į JAV ir ta proga matysis 
su prez. Eisenhoweriu Balt. Rū
muose. Žinoma, jie tarsis dėl ga
limos viršūnių konferencijos ru
deniop ir dėl didėjančio nedarbo 
JAV, kuris gerokai atsiliepia 
Britanijoj ir visoj V. Europoj.

Nauja sąjunga
Šalia jau esamų karinių są

jungų bandoma organizuoti nau
ja — Viduržemio sąjunga, 
projekto idėja buvo iškelta bene 
JAV užsienio r. min. Dulles be
ieškant priimtino sprendimo Š. 
Afrikoj, kur Prancūzija yra įsi
vėlusi į kovas su Alžerija ir Tu- 
nizija. Pagal projektą paruoštą 
Prancūzijos užsienio r. min. Pi- 
neau, Viduržemio ūkinei - kari
nei sąjungai priklausytų—Pran
cūzija, Ispanija, Italija, Britani-

ja, Tunizija, Marokas, iš dalies 
autonominė Alžerija, Libija ir 
galbūt JAV. Tuo būdu galėtų bū
ti apsaugota Š. Afrikos kraštų 
nepriklausomybė ir užkirsta so
vietinė įtaka, kuri per Tūuiziją * 
ir Alžerįją jau bando skverbtis. 
Tunizijos prez. Burguiba pareiš
kė: jei JAV nepalaikysiančios jo 
krašto reikalavimų, jis nusisuk
siąs nuo vakariečių. O jo reikala
vimas: atitraukti svet. karines 
pajėgas iš Tunizijos; kol tai nesą 
padaryta, jo kraštas nesąs lais
vas. Protesto ženklan jis paskel
bė, kad šiemet nebūsią nepri
klausomybės šventės iškilmių. 
JAV - Britanijos pasiųsti taikin
tojai R. Murphy ir H. Beelen 
bando šį mazgą atmegzti. Nevie- ' 
šai patirta, kad Prancūzija su
tiktų atitraukti savo kar. dali
nius iš mažesnių vietovių, išsky
rus Bizerte. kur sutelktų savo 
kariuomenę. Pastaroji būtų ati
traukta palaipsniui. Be to, pran
cūzai siūlo įvesti tarpt kontrolę 
Tunizijos - Alžerijos sienos, kad 
tuo būdu būtų sulaikytas Alžeri
jos partizanų judėjimas bei jų 
tiekimas. Tunizija su tuo nesu-

drauge. kt;.
Š. Afrikos kraštais, prieš organi- ‘ 
žuojant Viduržemio sąjungą, pa
daryti Alžeriją nepriklausoma 
valstybe.

Pietryčių Azijos S-gos minis- 
terių tarybos konferencija įvy
ko Filipinų sostinėje Maniloje. 
Dalyvavo: Filipinai, Pakistanas, 
Tailandija, Australija, Prancū
zija, Britanija, N. Zelandija ir 
JAV. Buvo svarstyta ūkiniai ir 
gynybiniai klausimai, iškilę ry
šium su sovietų naujaisiais gink
lais. P. Azijos kraštai pageidavo 
daugiau paramos iš vakariečių, o 
Pakistanas net grasino pereisiąs 
į sovietų pusę, jei vakariečiai 
nerems jų pozicijų ginče su Indi
ja dėl Kašmiro ir nestiprins ūkiš 
kai bei kariškai.

Indonezijoj vyriausybės kari
niai daliniai, išlaipinti Sumatros 
saloje, tebekovoja prieš sukilė
lių kariuomenę. Kieno pusėj bus 
laimėjimas, dar nematyti. Į su- 

Šio kilėlių pusę pėrėjo dalis vyriau-
sybinės kariuomenės ir Medan 
miestas, šiaurinėj Sumatroj, ati
teko sukilėliams. Sumatros suki
lėlių vyriausybė reikalauja cen
trinę vyriausybę pašalinti komu
nistus nuo dalyvavimo valdžioj. 
Jugoslavijos diktatorius Tito 
pareiškė, kad kiti kraštai neturė
tų įsivelti į Indonezijos bylą, nes 
kilsiąs III D. karas.

NESUŠAUDĖ PARTIZANĖS
Alžerijos mergaitė Djamilla, 

21 m. amžiaus, dalyvavo kovose 
prieš prancūzų pajėgas ypač 
remdama alžeriečių kovotojus 
kaip ryšininkė. Po dviejų sprog
dinimų Alžyro mieste ji buvo su
imta drauge su kitais sąmoksli
ninkais ir apkaltinta dalyvavimu 
teroristiniuose veiksmuose, per 
kuriuos žuvo vienas ir buvo su
žeista 40 asmenų. Prancūzijos 
karinis teismas rado ją kaltą ir 
nuteisė mirti. Netrukus pasipy
lė protestai iš visų pasaulio kraš
tų. Jų tarpe buvo — JT gen. se
kretoriaus Hammarskjold ir Sov. 
Sąjungos augšč. sovieto pirm. 
Vorošilovo. Prancūzijos prezi
dentas R. Coty, atsižvelgdamas į 
gausius protestus ir atitinkamo 
teismo organo rekomendacijas, 
mirties bausmę pakeitė sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvos galvos. 
Ji pati prisipažino rėmusi parti
zanus, bet sprogdinimuose neda
lyvavusi. Su ja kartu liko nuteis
tos kitos dvi alžėrietės kalėti iki 
gyvos galvos. Prancūzų spauda 
pabrėžia, kad jos teritorijoje ne
buvusi sušaudyta nė viena mo
teris nuo 1917 m., kai buvo pa
smerkta Mata Hari kaip vokie
čių šnipė.

K. LIET. KAT. FEDERACIJOS 
PRANEŠIMAS

Renkant aukas Lietuvos Kan
kinių Kryžiui Midlande buvo pa
žadėta parūpinti atitinkamus pa
žymėjimus pridėti prie darbo 
pajamų mokesčių pareiškimų.

Visiems, ne Toronte gyvenan
tiems aukotojams, aukojusiems 
daugiau kaip $1, tokie pažymėji
mai baigti siuntinėti kovo mėn. 
pradžioje. Toronte gyvenančių
jų aukos yra prijungtos prie vie
nai ar kitai parapijai aukotų su
mų. Ir atitinkami pažymėjimai 
jiems yra duodami ar jau išduo
ti kiekvienos parapijos nustaty
ta sava tvarka, atskirai jų ne
žymint.

Parapijų klebonai užtikrino, 
kad prieš įtraukiant į kartoteką 
LK Kryžiui aukotas sumas nie
kam pažymėjimai dar nebuvo iš
duoti. tad papildomo aiškinimo
si niekam nereikia. Kiekvieno 
gautame pažymėjime nurodytoje 
sumoje yra jau įskaityta ir au
ka LK Kryžiui.

KL Kat Federacija.
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Nevienods turtų pasiskirstymas Kanadoje

t . Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 
J J| t Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $5.00, 
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KANČIOS SEKMADIENIUI

KANČIOS ŽENKLE
Kančios ženkle praeina žmo

gaus gyvenimas. Gyventi reiškia 
kentėti. Nėra žmogaus, kuris ne
pažintų kančios. Nėra pečių, ku
rių neslėgtų kryžius. Buvęs žmo
gus, kuris manęs kitaip, bet ap
sirikęs.

1. Laimingasis princas
Bavarijos karalaitis Albrech

tas buvęs laimingas žmogus — 
jaunas, sveikas, turtingas. Jis 
turėjęs mylimą sužadėtinę, Pran 
cūzijos karalaitę Agnietę, kurios 
diena iš dienos laukęs atvyks
tant. Vieną gražią vasario popie
tę jis išjojęs pasijodinėti, gamto
je pabūti. Bejodamas ant vienų 
namų durų jis pastebėjęs šį už
rašą: ■Mus lydi kryžius ir kančia, Tai užrašau su kreida čia. O kas tai tiesai netikėtų, Šitas eiles nutrint galėtų.“Eik ir nutrink šitas eiles”, sušukęs karalaitis savo palydovui. I “Aš esu visiškai laimingas vyras”. Vos tarnas baigė nutrinti paskutinius žodžius, staiga pasirodęs uždusęs pasiuntinys ir taręs: “Nenusigąsk, hercoge, ir nepyk ant manęs už blogą žinią”. “Kas yra?” — paklausęs kunigaikštis. “Jūsų sužadėtinė mirė”. Nubalęs hercogas, valandėlę pagalvojęs ir tada paliepęs palydovui vėl užrašyti eiles: Mus lydi kryžius ir kančia ...

2. Trejopas kančios 
pergyvenimasGal šis pasakojimas ir nėra visai tikras, bet jis išreiškia neabejotinai tikrą mintį — mus lydi kryžius irkančia. Kaip yra įvairi kančia, taip yra nevienodas ir kančios pergyvenimas. Kančią žmonės dažniausiai sutinka trejopai — aklai, pabusdami ir aukodamiesi. Pirmuoju atveju kančia reiškia pražuvimą, antruoju — prisikėlimą, trečiuoju — at

pirkimą.
Kitados Kalvarijos kalne sto- 

...vėjo trys kryžiai: piktojo latro 
kryžius, gerojo latro kryžius ir 
mūsų dieviškojo Išganytojo kry-

žius. Tie, kurie ant jų kabėjo visi kentėjo, bet nevienodai laimėjo: pirmajam kryžius buvo pražuvimas, antrajam — prisikėlimas, trečiajam — atpirkimas.
a. Akloji kančiaTas aklai kenčia, kas kenčia vienas, be tikėjimo paguodos, nesuprasdamas kančios prasmės. Taip kentėjo nelaimingasis latras ant kryžiaus, taip kenčia netikintieji žmonės, taip kenčia neprotingi tvariniai. Tai kančia, kuri žmogui nieko neduoda, bet jį pražudo;

b. Prisikėlimo kančiaŠios kančios pavyzdys yra gerasis latras ant kryžiaus. Kančia jį pabudino naujam gyvenimui. Kančia jam virto prisikėli- limu iš kalčių. Kančią jis panaudojo kaip atgailą už savo kaltes. Kančioje jis pamatė savo nuodėmingą gyvenimą ir pilnas gailesčio kreipėsi į Išganytoją: “Viešpatie, atmink mane, kai įeisi į savo karalystę” (Luk. 23, 42). Ir jis išgirsta pilną paguodos atsakymą: “Šiandieną tu būsi su manimi rojuje”.Prisikėlimo kančia žmogaus nepražudo, bet prikelia ir išgano. Šioje kančioje žmogus ne vienas — jis kenčia tikėdamas ir pasitikėdamas Dievu. Malda ir amžinojo gyvenimo viltis stiprina jo sielą. Jis žino, kad virš audros debesų šviečia niekad ne gęstanti saulė.
c. Atpirkimo kančiaKristaus kryžius buvo atpirkimo kryžius. Kristaus kančia — atpirkimo kančia. Šventos ir nekaltos sielos, iš Dievo meilės su noru priimdamos kentėjimus, juos aukodamos už savo ir viso pasaulio nuodėmes, dalyvauja Kristaus atpirkimo kančioje. Atperkamoji kančia permaldauja Dievą, išprašo iš Jo gausių malonių. Teesie mūsų kryžius pa- budimo' ir aukos kryžius.

Kun. J. Gutas.

(C.Sc.) Viena iš didžiųjų Ka
nados problemų, su kuria teko 
šusidurei jau nuo pat konfede
racijos, yra pasidalinimas tur
tais. Kai 1867 m. Konfederacijos 
tėvai susėdo prie stalo, toji pro
blema buvo pati didžioji. Tada 
ją sprendė atstovai keturių besi
jungiančių provincijų: Ontario, 
Quebeco, Nova Scotia ir New 
Brunswick.Besikurianti naujoji valstybė vos neisiro pačioje pradžioje dėl “šios problemos. Tada ji buvo išspręsta sumokant neturtingiausiai provincijai — Nova Scotia — tam tikrą subsidiją: po 75 centus nuo asmens. Toks sprendimas buvo priimtas ir tuometinio provincijos vadovo populiariojo Joseph Howe. Minimoji kaina atitiko vieno avies kailiuko kainai, tad greit pasklido piktas sąmojus, kad Howe pardavęs kiekvieną savo provincijos gyventoją už avies kailiuką.Vėlesniame Kanados gyvenime visą laiką buvo stengiamasi išlyginti nelabąjį turto skirtumą tarp turtingųjų ir neturtingųjų provincijų. Buvo mokamos pašalpos grynais pinigais, sumažinami federaliniai mokesčiai ir naudojami kitokie būdai, bet retas kuris iš jų 'patenkino anų provincijų gyventojus.Prieš porą dešimtmečių buvo sudaryta Karališkoji Komisija šiam reikalui studijuoti. Ši komisija vadinosi Rowell - Sirois vardais, nes šiedu asmenys daugiausia prisidėjo, prie jos darbų. Komisija paskelbė savo raportą vyriausybei ir visuomenei 1937 m .Raportas patarė gana radika-

lias atmainas mokesčių ir kitose 
ekonominėse srityse. Kai kuriais 
to raporto patarimais buvo pasi
naudota.

Šitų minčių šviesoje kiek ki
taip atrodo ir pastarasis minis- 
terio pirmininko Diefenbaker 
pareiškimas, kad tuoj pat bus 
duota paskola vad. Maritimes 
provincijoms jų ekonominei pa
dėčiai pataisyti. Tai yra kaip tik 
tas, ko šios provincijos jau se
niai prašo.Minimųjų provincijų gyventojai jau eilę metų seka pietinių provincijų ekonominį pakilimą ir gerbūvį, mato, kaip tas gerbūvis praplaukia šv. Lauryno upe, aplenkdamas jų provincijas. Senesnieji žiūrėjo ir dūsavo, o jaunimas, jau kelios kartos, kaip įsitikino tų provincijų ekonominės padėties beviltiškumu ir patraukė į pietus ar vakarus geresnių perspektyvų ieškoti.Visi Atlanto provincijų vadai daug kartų prašė centro valdžios ir kitų provincijų ekonominės paramos: ne dovanos, bet tik paskolos, kol jos atsistos ant kojų. Dabar Federalinė valdžia jau nusprendė pirmoje eilėje pagelbėti Atlanto provincijoms, skiriant tam reikalui $125.000.- 000. Apie $30.000.000 bus paskolinta New Brunswick provincijai Beechwood jėgainių projektui pabaigti. Tai bus paskola iš 
43/s%. Nuošimtis daug mažesnis, negu tas, už kurį ta provincija galėtų gauti paskolą iš kitų šaltinių. Tai yra geriau, negu provincijai pačiai išleisti paskolos lakštus, nes tokius lakštus būtų nelengva parduoti. Tačiau šis

nuošimtis yra visdėlto didesnis, 
negu Dominija moka už savo už
trauktas paskolas, sakysime, kad 
ir už savo Paskolos Lakštus.

Paskola išdėstyta dešimčiai 
metų. Per tą laiką Otavos val
džia numato pastatyti eilę elekt
rinių ir perduoti jas minimai 
provincijai už savikainą, plius 
minimas nuošimtis.Šis planas paliečia pačias Atlanto provincijų ekonominio gyvenimo šaknis. Jei tik jos turės pigios elektros energijos, tuoj pakils pramonė, kuriai energija yra gyvybinis stabdis.Kaip dabar jau girdime, ši paskola yra tik pirmasis žingsnis tąja kryptimi. Tai tik mažas lašas. Į tas provincijas dar reikės investuoti daug pinigo, kol jos pakils iki tokio ekonominio gerbūvio, kuriuo džiaugiasi kitos Kanados provincijos.Tuo tarpu pačios minimos provincijos nesėdi sudėjusios rankas ir nelaukia, kol kas nors 
joms padės. Jos ir pačios daro, 
ką gali: pirmoje eilėje jau kuris 
laikas yra sudarytas bendrasis 
keturių provincijų ekonominis 
komitetas. Jo uždavinys nagrinėti visus bendruosius ekonominius klausimus bet pirmoje eilėje tai, kaip galima patiems pa- sigelbėti.Iki tikro Atlanto provincijų ekonominio pakilimo praeis dar daug metų, tačiau ateitis jau šviesėja. Dabartiniam jaunimui ateities perspektyvos yra šviesesnės, negu tai buvo daugeliui praėjusių kartų.
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Nuo galvos skaudėjimo ir reumatizmo

A P* O DUCT OF

Greitai sustabdo skausmus

FMTUUtt

100 tabl. 79c. 48 tabl: 49c. 24 tobl. 29c. 12 tabl. 19c
headaches 

COLD*

Jei jūs kenčiate galvos skausmą, nuo nušalimo, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo ar nugaros 
dieglių, atsimink —

Jūs negausite nieko geresnio • • • 

Net dvigubai daugiau mokėdami!

ASPIRIN
trade mark re«.

Viešas pareiškimas

“GELEŽINIO VILKO” 30 METU SUKAKČIAI(Pabaiga) netrukus prie trobelės

ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokybės juchto ir kitu rūšių odą batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO KAI
NOMIS. Išpildome užsakymus pa§tu. Kalbame ukrainietiškai.

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
466 BATHURST ST. (Į pietus nuo College), TORONTOAtidaryta šeštadieniais visą dieną

VISKAS JŪSŲ NAMAMS!

SHEPPARD’S
Baldų ir reikmenų prekyba

1438 QUEEN ST. W., Toronto. Telefonas LE. 6-6515 
(prie Lansdowne)

Baldai:
Miegamųjų kambarių apstat. 
Gyvenamųjų kambarių apst. 
Valgomųjų kambarių .apstat. 
Chromo baldai ir kt.

Elektriniai reikmenys į
Šaldytuvai i
Skalbimo mašinos1^ 
Radio ir televizijos apratai 
Pečiai ir kt.

Ilgai netrukus prie trobelės privažiuoja kariškas lengvas automobilis. Iš jo išlipa daugumoje ta pati karo lauko teismo su- dėtiSj tik teismo pirmininkas jau ne pulk. B r aziulevičius, bet kpt. Modestavičius. Liudininkais atvežami ats. pulk. Petruitis ir Antanas Butkevičius. Prasideda vėl karo lauko teismo tardymas. Kaltinimas tas pats, tik kiek daugiau pagražintas: nuteistiej i per Kauno s. d. kalėjimo raštininką Antaną Žilinską sudarę naują ryšį su kariuomenės daliniais, ruošė vėl naują ginkluotą sukilimą nuversti A. Smetonos režimą ir jo vietoje pastatyti prof. A. Voldemarą. Iškviestieji liudininkai, ats. pulk. Petrulis ir Antanas Butkevičius, savo parodymus duoda mūsų naudai. Teismas tuomi nepatenkintas ir pulk. Petraitį ima tardyti, lyg ne liudininką, bet kaltinamąjį. Buvo susidaręs įspūdis, kad pulk. Petrutį norėta pasodinti kartu su teisiamaisiais, nes ir jis buvo veliamas į tą bylą, bet kiek vėliau pulk. Petruitis, susivokęs padėtyje, gana vykusiai, mums padedant, išmanevravo. Liudininkai paleidžiami. Po 48 valandų be pertraukos teismo eigos duodamas kaltinamiesiems paskutinis žodis. Teisėjai atrodo išvargę ir išbalę, nes keletą naktų ir dienų be pertraukos įtemptas nerviškas darbas ir juos gerokai pakeitė. Tuo tarpu teisiamieji kankinami ne tik nemigo, nervų, bet daugiausiai geležinių pančių veržimo, pasidarė visai mėlyni ir nepanašūs į žmones. Tačiau savo paskutiniame žodyje kiekvienas pasako, ką turi ant širdies. Iš visų ilgiausiai savo paskutiniame žodyje kalbėjo Stepas Jakubickas. Jis plačiai išdėstė smetoninio režimo daromą didelę žalą lietuvių gautai, kariuomenei ir gresiantį’pavojų Lietuvos nepriklausomybei. Dėl to teismo pirmininko buvo net tris

Rašo 
STEPONAS JAKUBICKAS

Žemiausios kainos
MIEGAMOJO KAMBARIO APSTATYMAS nuo $79.00

PRISTATYMAS J NAMUS VELTUI 
UŽEIKITE IR ĮSITIKINSITE

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

Kaip apsisaugoti slogų?

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

kartus pertrauktas ir prašytas “neįžeidinėti” prezidento ir vyriausybės.Po paskutinio žodžio teismas išvyko, kiek girdėjome, pas krašto apsaugos minist. gen. Šniukštą. Už šešių valandų grįžta ir skelbia savo sprendimą: kadangi teisiamieji yra jau vieną kartą nuteisti ir bausmę atlieka kalė- i jime, tai jiems ta bausmė dar I padidinama po penkis metus s. d. kalėjimo. Paskui visus išblaško po visus kalėjimus: Igną Tau- nį ir Petrą Skurauską išveža į Šiaulių s.d. kalėjimą, Stepą Ja- kubicką, Antaną Semašką, Vytautą -Druskį ir -A^aną Žilinską į Bajorų kalėjimu, o kitus į kitus kalėjimus.Tačiau tuomi priešsmetoninis judėjimas, areštai ir teismai nepasibaigė. Ilgai netrukus, smetoniniai provokatoriai į teismo ran kas atidavė naujas aukas. Areštuojami ir karo lauko teismo nuteisiami įvairiomis bausmėmis s. d. kalėjiman: pusk. Povilas Žičkus, pusk. Juozas Marma, pusk. Juozas Preibys ir eilė kitų. Šį kartą dar areštuojami ir nuteisiami s.d. kalėjimu ir “Tautos Kelio” redaktorius Jonas Karutis ir Aleksas Sinkevičius.
Paskutinis A. Smetonos 
ir jo vyriausybės politinis 
žaismas'Jei šiandieną A. Smetonos aristokratiškai tautininkiškam režimui reikėtų surasti bent dalinai švelnesnį ar jo veiksmus pateisinantį žodį, deja, aš jo surasti negalėčiau, nes jie yra perdaug nusikaltę lietuvių tautai.Akivaizdoje didžiųjų ir lemiamų sprendimų mūsų tautai A. Smetona nei negalvoja šauktis mūsų didžiųjų politikų, diplomatų į bendrą tautos gelbėjimo darbą. Jis pats vienas, įsikibęs į valdžios vairą, su.savo nevykusiai parinktais ministeriais, ir toliau brenda nusikaltimų keliu. Be jokių kompromisų bei sąlygų priima gėdingą lietuvių tautai lenkų ultimatumą. Lengva ranka pasirašo Klaipėdos ir krašto atsižadėjimo aktą. Pagaliau, tautos neatsiklausęs, į Lietuvą įsileidžia Raudonosios Armijos įgu-

las. Po šitokių veiksmų ir įvykių jau kiekvienam buvo visiškai aišku, kad stovime ant bedugnės kranto, kad gyvename paskutines nepriklausomo gyvenimo dienas. Tačiau A. Smetona to dar nemato. Jis su savo ministeriais metasi tiesiog į avantiū- rinį politinį žaidimą. Jie įsako savo saugumui areštuoti visus briželio 7-tos įvykių dalyvius: karininkus, puskarininkius ir aktyvesniuosius kitus lietuvius. Pagal įsakymą saugumas praveda areštus ir areštuotus patalpina į Pabradės ir Dimitravos priverčiamųjų darbų stovyklas. Tik kai jau gavo iš Tarybų Sąjungos ultimatumą į Lietuvą įsileisti neribotą skaičių Raudonosios Armijos karįų, tikytada, paskutiniame ministerių kabineto posėdyje, A. Smetona pamato, jog jo ministerial jo jau nenori laikyti “tautos vadu”, todėl lyg iš po svaigulio atsipeikėjęs kreipiasi į gen. Stasį Raštikį klausdamas: “O kaip kariuomenė?” Tik dabar parūpo kariuomenė, kurią persekiojo iki paskutinės minutės. Gen. Stasys Raštikis, visai teisingai ir nedviprasmiškai atsako: “Kariuomenė neparuošta betkokiam žygiui”. Ir kur gi ji gali būti paruošta, jei jos geriausieji ir daugiausia patyrę karininkai ir liktiniai puskarininkiai priverčiamųjų darbų stovyklose uždaryti. Dar ir to negana. Jis paskutinę . dieną įsako areštuoti ir savo vidaus reikalų ministerį gen. Skučą. O galiausiai ir tą patį maurą, kuris tik prieš valandą atliko paskutinius areštus, saugumo departamento viršininką Povilaitį.A. Smetona, gelbėdamas savo ir ^avo artimųjų gyvybę ir turtą, pabėgo Į užsienį, tačiau savo politinius konkurentus kalėjimuose užrakintus paliko sunaikinimui. Koks jų likimas? Vieni iš kalėjimų išsigelbėjo vokiečių invazijos metu, kiti varomi į vergiją prie Červenės nužudyti, treti nuo bado ir šalčių Sibiro miškuose žuvo, o dar viena jų dalis ir šiandieną, netekę sveikatos ir pavergti, invalidais vergauja tremtyje. Tai va kaip A. Smetona užbaigė savo, ribų neturintį, kerštą ir politinį žaismą. Po manim nors ir tvanas...

Vasario 16 d. šventė yra visų laisvajame pasaulyje esančių tautiečių, visų be religijos, pasaulėžiūros, ekonominės padėties, laiko, kada Tėvynę apleido,- skirtumo, kovos ir pasiryžimo šventė. Šventė ir kartu demonstracija, kad visi, kur bebūtų, lietuviai sutaria ir reikalauja, kad Lietuvai, kaip ir kitiems Rusijos imperialistų, prisidengusių darbo proletariato vardu, pavergtiems kraštams, būtų suteikta laisvė.Šią dieną visų mintys turėtų skristi prie Nemuno,. Dubysos, Neries, Šventosios, Šešupės ir Priegliaus. Turime visi vieningai pasakyti lasvajam pasauliui, kad mums padaryta skriauda dar neatitaisyt ir priminti, kad pasaulyje negali būti taikos kuomet milijonai žmonių, jų tarpe virš trijų milijonų lietuvių, neša sunkią 20-j o amžiaus vergiją. Tu-' rime priminti, kad tūkstančiai mūsų tautiečių neša darbo vergų jungą darbo stovyklose Rusijoje ir Sibiro gilumoje, tūkstančiai kalėjimuose. Tą dieną visi, kaip vienas, turime pasauliui tai kartoti ir reikalauti žmoniškųjų teisių atstatymo.i Deja, mes su apgailestavimu turime pripažinti, kad tokio vieningumo Montrealyje nėra. Ta diena, kaip keli metai iš eilės, iškreipiama, leidžiama, rinkti aukas ne Lietuvos laisvinimo reikalams, bet, kad ir dalinai,- vienai partijai ir jos kasai papildyti. ”T' .' ‘Tokiems veiksmams, kaip skal dantiems lietuvius šioje kolonijoje, mes pritarti negalime. Mes prašome organizacijas ir pavie-

nius kolonijos tautiečius, daryti žygių, įtakos, kad mus reprezentuojanti PLB Montreąlio apylinkė tokiems veiksmams padarytų galą.Vasario 16 d-, turi būti mūsų visų kovos diena už laisvę ir teisę mūsų Tėvynei Lietuvai gyventi ir tvarkytis pagal jos. pačios, Vasario 16 d. Akto dvasioje, išsirinktą Tautos atstovybę.Pašalinkime “škaplierininkų” būdeles - staliukus iš tos dienos šventės salių!Vardan tos Lietuvos, vienybė težydi!
Lietuvių Darbininkų D-ja 

Montrealyje.

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
gauti geresni šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.

Atlieku visus augšČrau išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius* re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos Rainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

88 Delaware Ave.

Įvairus siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

.v Lenkiją ir U.S.S.R. 
per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co,
CENTRINĖ IŠTAIGA: 

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. ’

849

Moterys Sovietu Sąjungoje
Kanadietė Mrs. John O. Mc 

Keller neseniai lankėsi Sov. Są
jungoj ir savo įspūdžius papasa
kojo Port Colborne, Ont Hospi
tal Women’s Auxiliary susirin
kime. Pasak jos, JAV ir Kana
dos moterys pavasariop dairosi 
naujų madų, Sov. Sąjungoj gi 
to nesą. Ten matyti išvargusios, 
sunkiai dirbančios moterys. “Jų 
vėjo išplakti veidai, didelės pūs
lėtos rankos bylojo, kaip sunkiai 
jos dirba”. Jai į akis kritę jų pa
prastos suknelės, kabančios ant

RADUO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

* KROSNYS

* LINOLEUMAS

* VAIKŲ BALDAI

* ĮVAIRŪS KILIMAI

* VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

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

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

moterų kaip maišai. 4-5 vai. ryto ji mačiusi daug senų moterų šluojant gatves. Rusai be galo domėjęsi Kanados turistais, o ypatingai moterys, kurios kanadietes apžiūrinėj usios nuo galvos iki kojų. Jos stebėjęsi jų apdaru. Ji nemačiusi Rusijos moterų dėvint skrybėlaites; visos apsirišu- šios galvas didelėmis skarelėmis. Moterys kaimuose dirba sunkiausius darbus kartu su vyrais. Ji lengviau atsiduso palikusi Maskva ir sugrįžusi į Kanadą, kur galima rasti žurnalus, laikraščius ir kur gali džiaugtis laisvu gyvenimu. Jai padarę gerą ispūdį paprasti Rusijos žmonės, kurie daugumoje draugiški, bet' kuriuose jaučiamas nerviškumas ■ ir baimė. IDar kalbėtoja pareiškė, kad juos visur vedžiojo, vaišino labai draugiškai, visur sutiko ir išleido, bet niekur vienų nepaliko.

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

STANDARTNIAI SIUNTINIAI:
3. 2 košt orbo lengv. mot. paltams vil

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

pamušalo 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.

stiklui piouti peiliukas su deimantu

Iš viso už

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

4. 4 košt. vin. medžiotos 
pomušolos

šerinės /klijonkės/

$157.90

14 yrd.
8 yrd.

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

pamušalo
šerinės /klijonkės/

Iš viso už $70.60

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

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

15 viso už $112.60 Iš viso už $72.30
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot).
BE TO SIUNČIAME įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias medžiagas, siuva
mas mašinas, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairias teks
tilės medžiagas, maistą ir t.t. ir t .t.

Mažesnio formato siuvama mašina firmos "Ettex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stalo $68;20 

/Užšokant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrinę mašiną reikia nurodyti voltožą.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jūsų sudarytus, apdr. rūbų, avalynės, vaistą ir kt. reikmenų įvairius siuntinius. 
Gyveną ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarą gryno svori© siuntinius 

siusti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą pranešimą.
Turime pardavimui vyriškiems Ir moteriškiems kostiumams ir paltams 

medžiagą, priedą ir įvairiu kitą prekių.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais • penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro. Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vok.

Sav. A. Kaluza
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KIEKVIENO BALSAS SVARBUS(CSc) Viena iš demokratinių tas, jie galėtų valdyti kraštą, rinkimų blogybių yra ta, kad t sakantį konkurentą tik 40 balsų rinkikai rodo per maži mėjimo. Tai įvyks priežasčių. Pirmiausia dėl per mažo politinio apsišvietimo. Antra dėl to, kad rinkikas mano, jog gali apseiti ir be jo, jog jo balsas nieko nei pridės nei atims.Šis pastarasis manymas yra didelė klaida. Pereitų metų birželio 10 dienos rinkimuose buvo balsuojama 265 rinkiminėse apylinkėse, iš kurių Sienoje apylinkėje, laimėtojas išėjo surinkęs mažiau kaip 1.000 balsų persvarą. Kitaip sakant, jei .betkurioje iš tų apylinkių 500 balsų būtų paduota ne už pirmąjį, bet už sekantį kandidatą, tai tas sekantysis’ būtų buvęs pirmuoju ir išrinktas.Dar daugiau. Surinkti 500 balsų pakanka apie 200 šeimų. Toks šeimų skaičius paprastai gyvena keliuose miesto blokuose. Vadinasi, kelių blokų sutartinis balsavimas už kandidatą galėjo pakreipti tos. apylinkės rinkimus kita kryptimi.Paskutiniame parlamente pro- gres. konservatoriai turėjo 112 atstovų, liberalai 106 atstovus. Tą skirtumą gali nulemti apie 2.000-2.500 balsuotojų. Tokios mažos grupės pakrypimas į vieną ar kitą pusę galėtų nulemti šiuos rinkimus ir atiduoti valdžią konservatoriams ar liberalams.Jei liberalai pasilaikytų turėtas vietas ir laimėtu dar 29 yie-

a susieto- Augiau. Vadinasi, toje apylinkė
je _____l ie apie 10-15 šeimų galėjo nu

lemti rinkimus ar pasiųsti į par
lamentą ne CCF, bet liberalų at
stovą, ėjusį antruoju.Gaspe apylinkėje laimėtojas, gavo viršaus tik 68 balsus. Šiuo atveju konservatoriaus laimėjimą prieš liberalą atnešė tik 15- 20 šeimų balsai.Burnaby - Richmond apylinkėje Social Credit kandidatas laimėjo prieš konservatorių 59 balsų persvara. Tiek balsų gali turėti didesnis kelių augštų namas.Tai yra pavyzdžiai iš kelių apylinkių. Kaip sakėme, buvo net 51 apylinkė, kurioje laimėtoją nulėmė mažiau kaip 500 balsų. O toks didelis apylinkių skaičius jau lemia ir visus rinkimus. Visa tai turėdami galvoje — pasiruoškite balsuoti.Kaip pereitų rinkimų duomenys rodo, šitas vietas liberalai galėjo turėti pridėję įvairiose apylinkėse tik kiek daugiau kaip po 1.000 balsų. Jei konservatoriai pasilaikys dabar turimas vietas ir laimės dar 13, kurioms pridėti pereitų rinkimų metu per įvairias apylinkes taip pat trūko apie 1.000 balsų, tai jie išeis laimėtojais, t.y. turės darbingą daugumą.Kad būtų aiškiau, paimkime keletą pavyzdžių. Štai Timiska- minge, Šiaurės Ontario, CCF kandidatas laimėjo surinkęs už

ROMOS MORŲ PAVĖSY Įspūdžiai iš kelionėsBavarijoje (Vokietijoje), prie Miuncheno archidiecezijos yra maldininkų kelionės biuras, kurs leiviai veržiasi prie langų, žavi- 
1_________ _ J. __ _ 2—M JI — - . — L- — • . Tk T v*l . _ • 1 1 _ 1

MEČYS MUSTEIKIS

kasmet suorganizuoja daugybę maldininku ekskursijų į įvairius kraštus. Su viena tokia ekskursija Velykoms į Romą turėjo laimės keliauti ir šių eilučių autorius. *Kelionė į Romą prasidėjo Miunchene. Į čia atvažiavo maldininkų traukiniai iš Wiurzbur- go ir Bambergo ir susijungė su Miuncheno maldininkais. Kelionė prasidėjo punktualiai numatytu laiku: vai. 42 min.Prieš pat suskambėjo traukinyje bius, jau iš pirmojo žingsnio nuteikdama ekskursantus maldi- ninkiška, pakilia, šventiška nuotaika.Traukinyje tvarka puikiausia, kaip ir toliau visoje kelionėje. Vagonuose vietos numeruotos ir kiekvienam maldininkui specialioje kortelėje nurodyta, kur jis turi sėdėti. Visi vagonai antros klasės (Vokietijoje trečioji klasė jau išimta iš apyvartos; yra tik antra ir pirma klasė, ir miegamieji vagonai), todėl sėdėti patogu, nevargina. Garsiakalbiais atliekami reikalingi pranešimai, informuojama, vedamos pamaldos, groja plokštelių muzika ir t.t.Dar gerokai prieš Rosenheimą pradeda ryškėti Alpių kanai. Ke

balandžio 16 d. 10 ryte.traukiniu pajudant, varpų muzika per įtaisytus garsiakal-

Naujų filmų paraštėje - “The Last Bridge”Didelius įvykius tautos stengiasi galimomis priemonėmis palikti ateinančioms kartoms. Karai įeina į tautų istoriją. Jų perstatymas visuomenei yra talka būsimiems sprendėjams. Vienos žmonių grupės karus priima verkdamos, pasiduodamos, besi- teisindamos, likimo rykšte ap- šaukdamos. Kitos — besipriešinančios, neatsižvelgdamos į priešų skaičių, į karinį potencialą, reikalų matematiškai nėskaičiuo damos, bet kovojančios, kaip nelaimingasis su pleškančiu gaisru: vietoje pakankamai užpilsi vandens — gaisras apstos, o gal ir visiškai bus užslopintas; nieko nedarysi — nei kaimynai nepadės ir pats viską prarasi.• Antrasis pasaulinis karas eilė-1je valstybių buvo sukėlęs partizaninius pasipriešinimo veiksmus, dažnai buvusius labai skaudžius, nuostolingus priešui, ne be to, didžiai sopulingus ir parti- • zaniškai kovojantiems.Itin daug?partizaniškai kovojo lietuviai prieš daugeriopai skait- lingesniūs uniforminius užplūdė- lius. IŠ to laikotarpio dar neturime, nei pakankamai rašytinės literatūros, nei juo labiau filmų. Tik pasakojimai plaukia apie di- džiavyriškus Baltijos tėvynės saugotojus, tik legendos kuriamos žaliesiems ir baltiesiems miškų ir slėnių broliams, tik dai-

nuojama apie žygius ir laimėjimus gyvų bei kritusiųjų lietuv- Filmą “The Last Bridge” (Paskutinis tiltas) pagamino jugoslavai. Vaizduojama jų tautos partizaninės kovos prieš hitlerinės Vokietijos karines jėgas.Kautynėse smarkiai sužeidžiamas jugoslavų partizanų pusėję kovojęs gydytojas. Reikalingas kitas gydytojas jam operaciją padaryti. Partizanai apgaulingai išvilioja vokiečių kariuomenės gydytoją — jauną moterį. Po truputį ji pažįsta partizanų veiklą, jiems talkininkauja ir vos nežūsta jiems nešdama anglų pa- > rašiųtais nuleistus vais'tus užnikusiai šiltinės epidemijai malšinti. Jai grįžtant per tiltą prie savo tautiečių, atsinaujina kautynės, ji bejėgė sukrinta ant tilto. Pabaiga.Pagrindinę rolę — vokiečių gydytoją — vadina šveicarė Maia Schell. Iš pat pirmojo paveikslo. iš pat pirmojo dialogo (kalbama vokiškai ir jugoslaviškai) pajunti ją esant rinktine artiste, žodį pergyvenančia išraiška, įsijautimu. Jos vaidmuo sunkus, labai nelengvas, painus ir reikalauiąs didelės skalės: laiminga gailestingoji seselė wehr- machto ligoninėje, meilė su vokiečių kariu, jos pagavimas — pakliuvimas pas jugoslavų “banditus”, jos persilaužimas ir suti-

kimas dirbti partizanaujantiems, bandymai pabėgti, norąs padėti, pagaliau, nors ir prieš jos krašto kariuomenę kovojantiems, jos aukojųnasis ir mirtina rizika. Šitokie pasikeitimai iš artisto reikalauja gilaus įsijautimo, įsigyvenimo, įsipilietinimo bendroje veiksmo aplinkoje. Tai nėra tik šiaip sau vaikščiojimas prieš aparatą ar žiūrovą. Jei taip vyktų — ji nebūtų verta dėmesio, nei filmas. Gi filmas yra geras, visiškai geras.Kiti svarbesni artistai lietuvių visuomenei nepažįstami: Bernard Wicki (Boro). Barbara Rutting (Militza). Carl Mohner (Martin Berger). Visi šauniai talkininkavo.Filmo geras rankraštis, leidęs režiseriui plačiai veikti, sukurti įvairuojančius epizodus, įdomią, neperkrautą intrigą, pilnas netikėtumu — ne išgalvotų, bet tikrai galėjusių būti.Palyginus su amerikietiškais filmais, tenai buvo daug paprastesni ir mažiau perkrauti garsų efektai, teigiamai jautęsi susišaudymu metu. Ausys nekursta nuo kulkų ūžimo, bet jauti tikrumą.; " J/’'';'! .Šis filmas įrodo, kad filminiame pasaulyje nepripažinta valstybė, kaip Jugoslavija, gali pagaminti visuotinio dėmesio vertą filmą. Alg. Gustaitis.

si gamta. Neužilgo pasirodo kalnų ruožas, kurs yra vienas iš gražesnių, matomų iš Vokietijos pusės. Tai vadinameiji Wendel- štein ir Kaiser kalnynai. Ir jų pašlaitės traukia žiūrovo akis. Mažyčiai namučiai prisišlieję snieguotų kalnynų atšlaitėse, kai kur kalnuose senos pilys išlikę, o žemumose jau pavasario švelni žaluma supa mažyčius, bet dažnus bažnytkaimius, susispietusius lyg avis apie aviganį — bavariško stiliaus bažnytėles, kurių maži bokšteliai viršūnėse, lyg svogūn ųgalvos, augštyn stiepiasi.
AUSTRIJOJETuoj už Kiefersfeldeno pravažiuojame Austrijos sieną. Nauja kelionės puošmena — kairėje pasirodo Inno upė. Greitai privažiuojame ir pirmąjį Austrijos miestelį — Kurfsteiną. Čia traukinys kiek ilgiau sustoja. Austrų valdininkai atlieka pasienio kont rolės ir muitinės formalumus.
Paslaptingieji vagonaiKurfsteine išlipame į peroną. Vaikščiojame ir staiga esame nustebinti vargonų muzikos, kuri atplaukia iš kalnų viršūnių ir aidi atsimušdama į aplinkinius kalnus, įsiliedama į gamtą, lyg neatskiriama jos dalis, lyg koks viduoklis... Žmogus jauti muzikos virpesius, suvoki, kad ji yra kažkur netoli, tačiau negali suprasti kur, nes jos garsai atplaukia iš visų kalnų viršūnių. Pasirodo, vienoje kalnų pilyje yra įtaisyti puikūs, vieninteliai tokio pobūdžio ir dydžio vargonai pasaulyje, pritaikyti kalnų aplinkumai...Už Kurfsteino pravažiuojame Kapruno apylinkes, kur nelabai seniai' baigta statyti garsioji elektros jėgainė, pati didžiausia Europoje, Austrijos pagrindinis energijos šaltinis ir jos pasididžiavimas.Iš dešinės praslenka vienas iš ‘Gražiausiu Austrijos kalnynų — Karwendel, su augščiausia viršūne 2.756 m. Šiose apylinkėse, slėniuose, pasirodo ir pirmieji šių metų žydintieji medžiai — sodai, lyg prisiderindami savo žiedų spalva prie snieguotų kalnų viršūnių. Juo toliau važiuojame, juo daugiau gražėja kalnai ir dažniau pasirodo slėnių kaimeliai. Neužilgo ■ privažiuojame ir 700 metų senumo universiteto miestą! ’ .lio sostinę. Tai vięnas gražesnių- Jų Austrijos miestų, turįs apie 100.000 gyventojų.

Tarukinys kopia į kalnusUž Insbruko augštieji kalnai lyg ir pranyksta; važiuojame spygliuotu mišku, kurs užstoja ir kalnus. Traukinys čia dažnai landžioja tuneliais ir neužilgo, šniokšdamas ir pūkšdamas, pradeda smarkiai kilti augštyn. Neilgai važiavus, pravažiuotąjį kelią pamatome visai arti, tik jau daug žemiau.; atrodo, lyg kopte

trijos Tiro-

Ateikite ir išgirskite žmonių gerbūvio siekiančią CCF programą

kopiame augštyn į kalnus. Tai vadinamas šaunusis Brennerio kalnų kelias. Greitai pajuntame oro spaudimo pasikeitimą. Taip kam pradeda svaigti galva. Taip pravažiuojame kalnų ežerėlį Brennerį ir greit po to pasiekiame augščiausiąjį šios vietovės kalnų pravažiavimą 1.375 m. virš jūros lygio.
ITALIJOJETraukiny staiga pasirodo italų muitininkai, tačiau jie tik pasisveikina “buon giomo”, paklausia, ar kas neturi ko nors apmuituojamo ir eina toliau Mes jau Italijoje. Sustojame Brennerio miestelyje. Prieš Italijos sieną austrų valdininkai, o dabar italų — patikrina dokumentus, prideda štampus, tačiau nepriekabiauja. Dabar važiuojančių per sieną nesiteirauja net kiek kas pinigų veža, nes yra leidžiama vežtis tiek, kiek nori. Prieš keletą metų pradėtoji vykdyti Europos valstybių apsijungimo idėja įgauna vis konkretesnes formas. Iš V. Europos valstybių piliečių jau nereikalaujama net jokių vizų; jei iškeliauja neilgiau kaip trims mėnesiams, pakanka paprasto paso. Vizos reikalingos tik neeuropie- čiams arba pabėgėliams iš rytų.Už Brennerio prasideda Pietų Alpės. Traukinys palengva slenka žemyn, į slėnį. Daug kur nuo stačių uolynų augštumos krinta žemyn maži, sraunūs upeliūkščiai, lyg maži kriokliukai, renkasi slėnyje vis didesniais kiekiais ir sudaro jau upes. Pasirodo tipiškas šios vietovės puošnus miestelis Vipintano (Stertzing), 948 m. augšty. Jo artumoje garsios, senos pilys, dešinėje augšti, spindinčiomis sniego viršūnėmis, kalnai, nuolatos vilioją ypač menininko akį, daugelio dailininkų paveiksluose atvaizduoti. Toliau dėmesį atkreipia mažos bažnytėlės, lieknais, nusmailintais, lyg tiesios ylos, Lakšteliais. Aplinkui raudonstogiai mūriniai namučiai su mažyčiais langučiais. Vienoje vietoje labai statūs ir augšti kalnų uolynai abipus ke- (Nukelta į 5 psl.)

Dorovinio auklėjimo klausimaisŠi problema darosi visuotinė, neišskiriant ir lietuvių. Kadangi tai labai jautrus dalykas, dažniausiai jo diskutavimo vengiama viešumoje, viską paliekama gyvenimo eigai spręsti. Betgi reali kasdienybė rodo, kad tai žalinga. Toks reikalo toleravimas teprisideda prie tolimesnio sielų nuodijimo. Kas veda prie viešo seksualinio kvaitulio, beveik siutimo, kuris su kiekviena diena galimas pastebėti vis plačiau spaudoje, kine, teatre?Vieni teigia ,kad jaudinimas žemesniųjų žmogaus instinktų tėra skatinamas tik pinigo. Jis ir tik jis kaltas, jog atskiri asmenys. mažos ar didelės bendrovės prisideda prie visų rūšių šlamšto spausdinimo ir platinimo. Yra ir dar viena nuomonė, jog skatinimas moralinio žlugimo yra sąmoningos priešo akcijos išdava. Esą tam reikalui metami milijonai, gi nauda, kad ir tiesioginiai šiandien nematoma ar negalima įžvelgti, visdėlto, ryškėjanti su kiekviena diena. Sunku būtų spręsti, kuri nuomonė yra teisinga, bet įdomu, kad seksualinių reikalų diskutavimas, skelbiant, tai kaip medžiagą mokslo vardu, darosi jau visiškai kasdienybė. Paskiausiais mėnesiais to- jau nebeiševngia net ir tokie rimti žurnalai, kaip “McCall” ar. net ir “Readers Digest”, kurio jau kelintame numery randame medžiagos. kuri, tegu ir kaip rimta, visdėlto tegalėtų būti gvildenama tik vedusiųjų tarpe. Reklamoje, taip ir sakoma, kad, štai, vedusios poros, skaitykite ir žinokite visą tiesą apie abipusius santykius ir t.t. Bet leidinys prieinamas visiems, o jaunimas tokio pobūdžio straipsnius gaudo ( ^rūs^rg^^^ tikrai daugiau nei vedusieji. Be i kalbėti; apie beveik nuolatinius to, nemaža dalis tų visų rasinių - - - -kalbėdami apie šeimyninį gyvenimą, pabrėžia, kad lytiniai da lykai esą pačiu pagrindu tvirtos šeimos, gyvenimo siekiant. Lyg harmoningas ir krikščioniškąja morale paremtas šeimos gyvenimas galimas pasiekti tik seksualiniu gyvenimu.Be spaudos lytiškajam siautu-

liui klestėti padeda nemoralūs filmai .Kartais, tiesa, patys filmai esti tvarkoje, bet tie, kurie rūpinasi filmo reklama, nebežino jokių ribų, skelbime iškeldami seksualinį momentą. Įvairios nuotraukos, piešiniai skandalingai apsinuoginusių būtybių, filmų pavadinimai, kaip “Kasano vos1 nuodėmės”, “Dievas sutvėrė moterį... o velnias Brigitte Bardot“ ir t.t. Holywoodo aktorė Terry Moore, savo metu spaudoje išgarsėjusi savo maudymosi kostiumu, su kuriuo JAV armija ryžosi nele’sti jos programai kareiviams Korėjoje, šiomis dienomis viešai apgailestavo, kad amerikietės artistės nebegauną daugiau gerų ir brangiai apmokamų re lių, nes būk tai europietės art4stės, prancūzės, italės, mielai sutinką filmuose apsinuoginti ir užtat e:ą gaudomos filmų gamintojų.Ir t "i p visur, visur, kur tik pažvelgsi, į laikraščius, žurnalą, kino ar televizijos ekraną, visur iškeltas re žmogus, ne jo dvasinės vertybės, bet tik kūnas. Tokiomis sąlygomis nenuostabu, kad naujai pasirodžiusios knygos, kaip Grace Metalious “Peyton Place”, kurioje kalbama apie vieno mažo amerikinio miesto supuvusį moralinį gyvenimą, išperkama ir tuoj leidžiamos naujos laidos, susuktas ir rodomas filmas, žinoma, išmetus tas vietas, kurių joks cenzorius nedrįstų palikti. Arba, ar naujiena gir- , dėti, kur-darbovietėj bendradarbius, vietinius gyventojus, kalbant, kad, va, ši ar kitą šeštadieni, pas X. ar Y. bus rodomi “gražūs” filmai, arba, aiškiau ta-' riant, kažkuriais keliais gauti

Lenkas apie dabartinį Vilniųleidžiama “Gazęta išspausdino Vilnių lenko laišką. JisLondoneNiedzilna” aplankiusio rašo:“...Vilnius šiandien yra rusiškas miestas todėl, kad jame privažiavo daugybė žmonių iš rytų. Istorija pasikartojo, tik su tuo skirtumu, kad vietoje po 1863 metų statytų paminklų Katarina! ir Muravjevui, šiandien tą pačią aikštę puošia miesto “išlaisvintojas” generolas Čer- niachovskis, o prie stoties ir Lukiškių aikštėje stovi tolygūs rusiški “balvonai”. Bet žmonės, kurie moka matyti, dar pastebi lenkų kultūros pėdsakus, kurie dabar uoliausiai nankinami.Dideliu susijaudinimu perėjau

M. J. COLDWELL, M.P.
CCF Tautinis Lyderis

Massey Hall Pirmadienį, kovo 24 d., 8.15 vai. vak.

Šeimos biudžeto draugas.
Moterų baltiniai
Maži, vidutiniai,

MUM

T-morškinukoiLengvi opot. boltinioi

<V

71" apatiniai Sporto kojinės Tampios co-ed sporto kojinės
GP8-2

Tampios kojines Bobby kojinės

Mergaičių 
baltineiiai ir 
kelnaitės 8-16 m.

Kelnoitės ir marškinukai Darbo kojines

KOKYBĖ VISAI ŠEIMAI

PENMANO APATINIAI BALTINIAI ir kojinės 
turi viską, kos jums potinko, kartu ir jums 
tinkamą kainą. Yra įvairių rūšių tinkančių 

kiekvienam šeimos nariui-----
visokio svorio, kokio tik 

kam reikia, ir kokybės vis 
labiau patraukiančios 

ekonomiškus pirkėjus 
jau 89 metus, per kuriuos 

apatiniai baltiniai ir 
kojinės gaminamos 

Kanados šeimoms.

Moterų elastinės 
liuosos kelnaitės

Mergaitėms 
kelnaitės ir 
baltinukoi 2-6 m,

Kūdikiams, 3, 6, 
9 mėn., 1 -2 m.

Vilniaus universiteto koridorių, pažvelgiau į atskiras auditorijas, kur mes kadaise mokėmės. Tie patys stori mūrai, kurie jau ketvertą šimtmečių tebestovi, tos pačios gaubtos lubos. Šv. Jono 
bažnyčia, kurioj sukaktuvių metu vykdavo anais laikais Batoro universiteto bažnytinės iškilmės. šiandien paversta komjau
nuolių sporto ir mankštinimosi sale.Dar tebėra įmūryta į sieną marmurinė lenta pirmojo šio universitelo rektoriaus Skargos atm:n;rniv: n Poczobuto observa- tori'O'e lotyniško sakinio: “Sic ~ 1 astra” dar galima pas-toe*’ lenkišką įrašą skelbiant’ n--'-bą Švietimo Komisija1 B’’1t'>'":<5 erelis iš Ruszczy- co lentos ""šalintas. Kolonų salele dar radau tarp kažin kokių atliekamu, nežinia kokiu tikslu čia suganė"tu baldu ir kampe pastatyta staliuką su mozaikos papuošims’s. kuris visados stovėdavo nr;eš rektoriaus fotelį. Tai vra "ekalbus paskutinio valstybės padalinimo liudininkasVilniaus vidurmiestis. kur vyko 1944 metais karo veiksmai ir kuris smarkiai nukentėjo, dar ir šiandien tebėra nuo anų žaizdų neatstatvtas. Pašto rūmai ir daugelis Didžiojoje gatvėje mūrinių pastatų, kurie tada buvo sudeginti, ir šiandien tebėra griuvėsiuose. Kairioji Vokiečių gatvės pusė tebėra tuščia. Dalinai Trakų, Domininkonų. Vilniaus gatvės nuo magistrato iki Katrynos bažnyčios apardytos. Jeigu pažiūrėti nuo Moniuškos paminklo, kuris tebestovi. Rotušės kryptimi. pamatai visai nepaliestą Rotušės rūmą, už kurio stovi šv.Ka- zimiero bažnyčia. Tik šešiose Vil
niaus bažnyčiose dabar vyksta 
pamaldos. Visos kitos gausios bažnyčios apleistos ir pradeda nykti. Lenkams palikta tik šv. Dvasios bažnyčia. Katedroje dabar paveikslų galerija. O katedros vieta užėmė šv. Petro bažnyčia Antakalnyje.

Rasų kapinės dabar nepaprastai apleistos. Artimųjų apleistos paskutinio poilsio vietos apžėlė piktžolėmis ir krūmais; tad kai- kur jau nesimato net užrašų.
Evangeliku kapinės naikina

mos, paminklų akmenys išvežami ir panaudojami naujoms statyboms. Vilniaus mahometonų 
mečetė ir jų kaoinės taip pat nai- naikinamos...”

platintojus pornografinių tekstų r nuotraukų, kurių bent kiek iidesnio fabriko darbuotojų tarpe visados nestinga.Ar toji visa aplinka užkrečia ir mus, lietuvius? Didesne dalini galima būtų tvirtinti, kad taip. Neminėkime nei vietų, nei asmenų. Teko pastebėti net knygų lentynoje įvairias “Sex enci- dopedijas” reklamuojamas įvairių pigių žurnalėlių skiltyse, teko jaunimo rankose matyti tikra to žodžio prasme nepadorius leidinius. Pagaliau, ir filmais, scenos veikalais, pasirodo, susidomėjimas yra nemažas, jei tik ten yra užtenkamai išryškintas seksualinis motyvas. Ir ko galima laukti ir tikėtis iš ■ priaugančio jaunimo, kuo gali jį sudominti, iei nejučiomis jo dėmesys yra kreipiamas kaip tik nepageidau- iama ir visiškai žalinga kryptimi.Kiek daug šiame kontinente seksualinių nusikaltimų, seksualinio iškrypimo ir tik turime dėkoti Dangui, kad lietuvių tarne šios blogvbės dar nėra pastebimos. Taip, bet “dar” tereiškia tik laikinumą. Žinoma, reikalas vra perdaug gilus ir iautrus, kad ii galima būtų išgvildenti vien tik ranka pamoius. Sutikime taip pat. kad lietuvių tarpe mūšų jaunimas praktiškai negauna tokio seksualinio auklėjimo, niekas to neiveda tinkamu keliu į reikalą, kuris vėliau ar anksčiau vra toks aktualus. Jaunimo auklėtojai užimti kitais svarbiais reikalais, o gal jausdami neturį tinkamo pasiruošimo, dažniausiai ši reikalą praeina negirdomis, kol jaunuolė-lis tampa draugu “apšviesti” pačiu neigiamiausiu būdu. Dažnai ateina pagalbon įvairios knygpalaikės, kurios ne tiek apšviečia, kiek stengiasi nadirginti jausmus ir palieka žalingą antspaudą jaunuolio sieloje.Visa tai turint prieš akis, reikėtų laukti, kad mūsų pedagogai. gydytojai, dvasiškiai ateitų talkon su visu savo autoritetu iaunimui. Gal tai turėtų būti uždaro pobūdžio pasikalbėiimai, gal tiktų kruopščiai paruošti leidiniai. straipsniai atitinkamoje jaunimo spaudoje. To šaukia pats kasdieninis gyvenimas bei provokuojanti aplinka. Ignoravimas tikrai nenrisidės geru, nes siautulys aplink mus ne tik nesi- liauia. bet tolydžio didėja ir mūsų jaunimas vra išstatytas prieš nemažas pagundas.
Al. Gimantas.

Maskva. — M .Pervuchin, buvęs Sovietų Sąj. ūkio vadovas, kuris pateko nemalonėn kartu su Molotovu. Malenkovu ir Kaga-’ novičiu, bet laikinai atsilaikė. kaip ūkinių santykių su užsieniu; vadovas, paskirtas ambasadoriuj Rytų Vokietijai. •
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Į Pavergtoje tėvynėje
LTSR nauji ministerial. Vasa

rio 10 d. įsaku “ Liet. 1. ūkio ta
rybos pirmininko pavaduotojai 
K. Kairys, E. Bilevičius, P. Kul- 
večkas ir L. Mackevičius paskirti 
ministeriais”, pranešė “Tiesa”.

Liet. Kompartijos ck pastaro
jo suvažiavimo padidintas: vie
toj buvusių 99 narių, dabar yra 
118. Iš jų senų tėra 80, 38 yra iš 
kandidatų arba iš eilinių partie
čių. 19 buvusių ck narių perkel
ti į kandidatus arba, visai nuže
minti. Keletas rusų atšaukti į 
Maskvą: buvęs sekr. Afoninas, 
ilgametis prokuroras Bacharo- 
vas.. valst. plano komisijos ilga
metis pirm. Petrovas.

Bendrai ck lietuviškųjų pa
vardžių skaičius padidėjo — iš 
61% pakilo iki 80%. Kandidatų 
skaičius padidintas — buvo 40, 
dabar 51. Daugumoje tai nau
jos pavardės.
;' Rinkimų į augšč. tarybą apy
linkių rinkiminių komisijų pir
mininkai arba sekretoriai augšč. 
tarybos prezidiumo aktu nuo va
sario 17 d. iki kovo 18 d. savo 
pagrindinėse darbovietėse nuo 
pareigų atleisti, paliekant betgi 
tą patį atlyginimą.

“Moskvičius” automobilis — 
kainuoja 15.000 rublių, o “Vol
ga”, kuris maždaug prilygsta se
nesniam Plymouth, 40.000 rub
lių. Motociklas kainuoja nuo 
3 000 iki 5.000 rublių. Jaunam 
inžinieriui gerą motociklą nusi
pirkti reikia 7 mėnesių algos, o 
“Volgai” net 5 metų algos.

Dviratis kainuoja 645 rublius, 
Šiaulių gamybos “Ereliukas” — 
490 rublių, “Kregždutė” — 509 
rublius. '

Siuvama rankinė mašina kai
nuoja 583, koja minama 875, 
elektrinė 900 rublių.

Sportinių terminų žodynas 
esąs jau paruoštas ir netrukus 
būsiąs išleistas. Dabar jį tikriną 
specialistai.

Žvejų laivo kapitonas Jagmi
nas vasario 13 d. paskendo su ki
tais 8 jūrininkais Baltijos jūro
je audros metu. Išsigelbėjo tik 
laivo mechanikas Krupelnickis, 
kurį po poros valandų išgelbėjo 
kitas laivas. Buvęs iššokęs i jū
rą ir radiistas Mačiulskis, įlipęs 
kartus su Krūpelnickiu į nuo lai
vo atitrūkusią valtį, bet netru
kus mirė nuo žaizdų.

Nauja lietuviška šeima Hamiltone

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

(netoli Kenlworth) 
Hamilton. Ont. Tel. LI. 4-9898 

Sav. A. BUČINSKIENĖ

j r./ ž* f
Į Kelmės tarybinio ūkio direk
torius yra A. Raguotis.

Rajonų partijos sekretoriai: 
Utenos — P. Kukta, Ukmergės— 
V. Sokavičius, Vievio — F. Tra
nas, Troškūnų — K. Strumskis.

Kauno Politechnikos Instituto 
marksizmo leninizmo katedros 
vedėjas yra P. Aksomaitis, kaip 
iš nuotraukos matyti, jaunas vy
rukas.

Kavoliūnas, Valst. Filharmo
nijos solistas, kaip pasakoja atsi
minimuose V. Vilėnskis, gvardi
jos pulkininkas, 1942 m. kartu su 
juo buvęs pakeltas leitenantu 
Rusijoje baigus karo mokyklą 
(jie iš Vilniaus pasitraukę kaip 
kariūnai) ir dalyvavęs kautynė
se su lietuviškais daliniais.

Viengungių mokestis pagal S. 
Sąjungos augšč. tarybos prezi
diumo 1957 m. gruodžio 18 d. nu
tarimą nuo 1958 m. sausio 1 d. 
neimamas iš šeimų, kurios turi 
bent vieną vaiką (savą ar įsūny
tą), taip pat netekėjusios mote
rys ir našlės, nors jos ir neturį 
vaikų. “Mokestį moka nevedę ir I 
neturintieji vaikų vedę vyrai bei 
neturinčios vaikų moterys. Vyrai 
jį moka 20-50 m. amžiaus, mote
rys 20-45 m. amžiaus”.

Ištekėjusios moterys, mokestį 
pradeda mokėti tuoj aus — at
skaitoma iš pirmos algos sekan
tį po santuokos įregistravimo mė 
nesi. Jei neturinčios vaikų mo
terys išsiskiria su savo vyru, mo
kesčio mokėjimas nutraukiamas.

“Tiesoje” finansų ministerijos 
paaiškinimuose sakoma, kad “tai 
liečia darbininkus, tarnautojus, 
literatus, meno darbuotojus, ama 
tininkus ir kitus piliečius, kurie 
gauna darbo užmokestį arba at
lyginimą už atliktus darbus”. Ar 
moka tą mokestį ir kolchozinin- 
kai, nevisai aišku. Atrodo, ne.

Marcinkus, “buvęs karo laivo 
“Prezidentas Smetona” jūrei
vis”, rašo “Tėvynės Balsas”, da
bar esąs locmaninio laivo kapi
tonas.

Klaipėdoje statomoji bažnyčia, 
pasak Tėvynės Balso, turėsianti 
elektrinius vargonus. “Varpų 
skambesys galės sklisti po mies
tą ir per radijo garsintuvus”. 
Bažnyčios bokštas būsiąs 40 met
rų augščio. Jos projektą paruo
šę “Lietuvos projektavimo insti
tuto Klaipėdos filialo architektai 
Baltrėnas ir Zdančius. Ji bū
sianti moderniško stiliaus, bet 
kartu turėsianti ir lietuvių tau
tinės architektūros bruožų. Gre
ta būsianti pastatyta dviejų augš 
tų klebonija ir garažas. “Taikos 
Karalienės” vardo bažnyčia sta
toma Rumpiškių gatvėje.

Tarybinis Studentas yra var
das Vilniaus universiteto stu
dentų leidžiamo laikraščio.

Lietuviai pasaulyje
IA VAUSTVIWS i:

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Aukšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. Indėliai, pasko
los ir nario gyvybė yra apdrausta.

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

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

Vasario 15 d. Hamiltono lie
tuvių būrys turėjo garbės būti 
liudininkais ir atšvęsti Eugenijos 
Lapinskaitės-Žirgulienės ir Vla
do Stabingio vestuves. Jaunoji 
— Genutė Lapinskaitė, kilusi iš 
Kudirkos Naumiesčio, Lietuvą 
paliko 1944 m. tik ką pražydusia- 
me savo jaunystės pavasaryje. 
Pagyvenusi trumpą laiką Angli
joje, 1952 m. atvyko į Kanadą ir 
beveik visą laiką gyveno Ha
miltone. Dirbdama ilgesnį laiką 
logoninėje, savo darbštumo ir 
malonaus būdo dėka, įsigijo di
delį būrį nuoširdžių draugų iš 
kanadiečių, kurios jaunąją į nau
ją gyvenimą palydėjo gausiomis 
dovanomis ir gražiu subatvaka- 
riu..

VI. Stabingis, išaugęs ąžuolu 
Dzūkijos padangėje, Seirijų v., 
Žagariu k„ vyru užgrūdintas 
3-jų metų aštriose kautynėse už 
mūsų tautos ir visos žmoni j os 
laisvę plačiuose rytų frontuose, 
po viso pergyvento siaubo ir ne
sėkmių Kanadą pasiekė 1948 m. 
Taip jau buvo lemta, kad su Vla
du teko draugauti visą jo Kana
doje buvimo laiką. Pradedant 
aukso kasyklomis tolimame Vai 
d’Or, Que., iki dabartinės Stelco 
Hamiltone per gyvenimą ėjome 
kartu. Stebėjau mieląjį Vladą ir 
jo asmenyje pažinau geruosius 
dzūkus.

Jauniesiems motervstės sakra
mentą suteikė kun. dr. J. Tada- 
rauskas. Nuotraukoje matome 

. palydėjusius prie altoriaus: S. 
Lukoševičiūtę, M. Keženaitytę, 
Ankudavičiūtę iš Toronto, L. 
Skripkūtę, O. Savickienę, vidu
ryje patys jaunieji, toliau į de
šinę P. Savickas, A. Muliuolis, 
F. Krivinskas, H. Sukauskas iš 
Toronto ir Pr. Lesevičius.

Gražios vestuvinės vaišės įvy
ko italų klubo salėje. Jų metu 
kalbėjo kun. dr. J. Tadarauskas, 
svečias iš Toronto V. Bačėnas, 
NF pirm. St. Bakšys, kuris įtei
kė NF vardu ir dovana Augusti
no albumą “Lietuva”. Visiems 
atsakė gražiu padėkos žodžiu va
dovavęs pokyliui Pov. Savickas. 
St. Bakšys, kaip ilgiau ir arti
miau pažinęs Vladą, išryškino jo

nuoširdų patriotizmą ir pabrėžė 
jo aktyvumą lietuviškoje veiklo
je. Jis niekad nėra atsisakęs tal
kininkauti aukų rinkime, vienas 
iš seniausių narių NF v-boje, 
kurie buvo išrinkti B-nės susi
rinkime pačioje pradžioje 1956 
m. Abu jaunieji yra pirmųjų NF 
narių tarpe, įnešę LN įsigijimui 
po šimtinę. Valadas, kaip turįs 
gražų tenorą, yra aktyviai daly
vavęs visoje eilėje lietuviškų 
chorų.

Šauniose vestuvių vaišėse be 
šimtinės jaunųjų draugų ir pažįs
tamų, matėme ir jų artimesnius 
gimines — iš jaunosios pusės jos 
sesutę ir švogeri Onutę ir Praną 
Tervydžius iš Čikagos ir jos ar-

timuosius ir geriausius draugus 
O. ir P. ~ 
Jaunojo 
Bačėnno 
Ont.. V. 
Toronto.
nes, likusius Lietuvoje atstova
vo jo senas draugas ir- geriausias 
prietelius dar iš tėvynės laikų, 
irgi dzūkas, Ant. Muliuolis.'

Skoningai ir gražiai įvairiais ir 
skaniais valgiais stalus nukrovė 
ir juos pagamino mūsų žinomas 
kolonijos kulinarės pp. Šukaitie- 
nė ir Eidukaitienė.

Linkime naujajai lietuviškai 
mūsų kolonijos šeimai gražiau
sios ateities ir daug daug laimės!

Sk. St.

Savickus ir Sukaičius, 
gimines atstovavo VI. 
šeima iš Woodstock, 

Bačėnas ir Urbonai iš 
Jo artimiausius gimi-

HAMILTON, Ont.

dr.' S. Stankus ir kt. Specialus 
pasitarimas tuo reikalu įvyko 
vasario 23 d. Menininkų klubo 
patalpose Čikagoje. Jame daly
vavo tautininkų organizacijų ir 
tautininkų spaudos atstovai. 
Kongreso uždavinys būsiąs “su
stiprinti lietuviškų tautinių pa
jėgų dalyvavimą Lietuvos lais
vinimo akcijoje ir suderinti mū
sų reiškimąsi Liet. Bendruome
nėje, BALFe, ALTe”. (Dirva):

“Dirvos” leidėjai nutarė perei
ti prie ofsetinio spausdinimo bū
do ir įsigyti atitinkamus nuosa
vus įrengimus bei prie turimų 
pastatų pastatyti priestatą. Tam 
reikią pagyvinti lėšų telkimą ir 
visus persitvarkymus vykdyti, 
kai užsibrėžti $20.000 bus jau su
rinkti. Tada numatoma Dirvą 
leisti nebe du, bet tris sykius 
per savaitę.
D. BRITANIJA

Min. E. Turauskas, skaitęs pa- 
skaitą-.Vasario 16 minėjime Lon
done, dar turėjo pranešimą Lon
dono liet, politiniame klube, A. 
Mickevičiaus vardo draugijoje 
skaitė paskaitą apie lietuvių - 
lenkų santykius, taip pat aplan
kė Liet, sodybą ir kalbėjo Not- 
tinghame Vasario 1 minėjime.

Lietuvių Sodyba kviečia lietu
sius atvykti Velykų atostogų. 
Už dvi dienas—šeštadienį ir sek
madieni — mokestis 3.5.0 -.3.15.0 
sv., o už keturias dienas — nuo 
ketvirtadienio iki pirmadienio —- 
5.15.0 ir 6.15.0 sv.

Taip pat kviečiami jau dabar

pos - gruodžio mėn.- apyskaitą 
Pajamų ir išlaidų turėta $211.090, 
27. Kaikurios pajamų pozicijos: 
aukos bendrai šalpai $24.157,50; 
Vasario 16 gimnazijai $13.269,76; 
pabėgėlių transportacijai jūro
mis $3.353,65; vidaus keliais $231, 
86; narių mokesčio $761; rūbų ir 
avalynės vertė $75.684; maisto 
iš valdžios gauta 259.725 svarai 
už $51.945,50; JAV iždo paskola 
vidaus transportacijai (be %) 
$18.478,56.

Marijos apsireiškimų 100 metų 
sukakties proga Tėvai Marijonai 
organizuoja maldininkų kelionę į 
Liurdo šventovę Prancūzijoje. 
Išvykstama iš Niujorko laivu 
"Queen Mary” geg. 21, grįžtama 
“Queen Elizabeth” birželio 24 d. 
Kelionės vedėju paskirtas kun. 
Antanas Miciūnas, MIC, Marijo
nu Čikagos naujo “Draugo” na
mo viršininkas.

Bus aplankyta: Prancūzija, 
Portugalija, Ispanija, Italija, 
Šveicarija, Vokietija, Liuksem
burgas ir Belgija — eilė tų kraš
tų šventovių ir įžymių vietų. Yra 
vilčių, jog Romoje keliauninkai 
turės audienciją pas Šv; Tėvą.

Kelionės kaina: turistine kla
se $1.150, kabino klase nuo 
$1,250; lėktuvu: turistine klase 
$1.274. pirma klase $1.472.

Kelionės reikalais ir užsaky
mais kreiptis sekančiai: Rev. A. 
Miciūnas, MIC, 6336 S. Kilbourn 
Ave., Chicago 29, Ill. j-aijj nvicLiaiui jau uaucu.

Tėvų Marijonų bendradarbių užsirašyti norintieji sodyboje va-

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

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

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

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

St. Catharines, Ont.
Naujas kultūrinis žingsnis.

1957 m. gruodžio 14 d. 278 SLA 
kuopos susirinkimas nutarė įsi
gyti, kaip kuopos turtą dr. V. 
Sruogienės Lietuvos istoriją. 
1958 m. sausio 22 d. nutarta pa
gal lėšų išteklius pirkti ir kitas, 
jau išleistas ir naujai leidžiamas 
knygas. Iš to kilo mintis įsteigti 
bibliotekėlę. Susirinkimas šią 
mintį užgyrė ir bibliotekėlės 
steigimui padarė nutarimą. Bib
liotekėlė steigiama perkant nau
jas knygas ir iš suaukotų. Iki 
šiol jau yra suaukota keliolika 
knygų, tokiu būdu bibliotekėlės 
užuomazga jau padaryta.

Šiuo reikalu 278 SLA kuopa 
kreipėsi į St. Catharines ir jos 
apylinkių lietuvius su prašymu, 
kas turi atliekamų knygų, paau
koti šiai kuriamai bibliotekėlei.

Kol bus įrengta bibliotekėlei 
numatyta patalpa, knygas suren
ka kuopos finansų sekretorius P. 
Polgrimas, 172 Boyle Rd.

Susirinkimo įgaliotas
I. Šajauka.

Pasikeitimai NF v-boje. Va
sario 2 d. iš NF kontrolės komi
sijos pasitraukė joje nuo Fondo 
įsisteigimo dirbęs Bronius Gra
jauskas. Už jo nuoširdžias pa
stangas ir įdėtą darbą NF vardu 
dėkojame.

Kontrolės komisijos nariu nuo 
tos pat dienos įėjo kandidatas 
Pranckęyičius Antanas.

HNF susilaukė 3 naujų narių, 
paskyrusių po $100. Visi ne ha- 
miltoniečiai: Kojelis Antanas ir 
Onutė iš Simcoe, Ont., Kindurys 
Juozas iš Brantford, Ont., ir ma
žasis 10 m. Aliukas Kuzmickas iš 
Paris, Ont.

NF kapitalas praėjusią savai
tę padidėjo $1.025. $200 pipildo- 
mai Įnešė Tauškeligpė Amilia, 
anksčiau jau biįvcJ įnešusi $100 i Laugalierfė (sopranas), buv. či- 
Po $100 įnešė tautiečiai iš Paris, i kagietė lietuvaitė, neseniai ište- 
Ont: Alis Kuzmickas (ačiū jo 
tėveliams, įnešusiems iš jų šei
mos jau antrą šimtinę), Gečas 
Vacys ir Česnul is Petras; Ze
nius Gečas iš Brantford, Ont.; 
hamiltoniečiai Bulioniėnė Rūta, 
Bieliukas Juozas ir Lastauskas 
Petras. Kažemėkas Juozas, anks
čiau įnešęs $25, dabar pridėjo dar 
$75 ir Paulauskas Anicetas turė
jęs NF $50 dabar pridėjo kitą 
$50.

NF visuotinis narių susirinki
mas šaukiamas sekmadienį, kovo 
30 d. 4 vai. p.p. Vengri: salėje, 
213 James St. N. Visi NF nariai 
įnešę ar pasižadėję, o taip pat ir 
visi lietuviai maloniai prašomi 
ruoštis jame dalyvauti.

damas į gabės prezidiumą kun. 
dr. Tadarauską. J. Matulionį, vie
tos LB pirmininką, skaučių va
dovę ir kt. Po sveikinimų ir ofi
cialiosios dalies, J. Matulionis 
skaitė paskaitą apie šv. Kazimie
rą, jo pasišventimą lietuvių tau
tai, jo meilę Lietuvai, jo pavyz
dingą ir šventą gyvenimą. Pa
skaita buvo labai turininga, jaut
ri ir pilna gilių ir patriotinių 
minčių.

Menine dalį atliko patys atei- 
itininkai-kės. Legendą - monta
žą atliko šešios gražiais tautiniais 
rūbais pasipuošusios ateitinin
kės. Tai buvo’ kreipimasis į šv. 
Kazimierą, prašant pavergtai tė
vynei laisvės. Po montažo sekė 
nauja Hamiltono solistė Aldona

ir geradarių suvažiavimas šiemet 
įvyks kovo 23 d. Aušros Vartų 
par. salėje Čikagoje.

LNF posėdy kovo 2 d. paaiškė
ję, kad fonde tą dieną buvę 
$2.225,64. Buvusi paskirta $100 
auka paremti jaunimo žygius 
Vašingtone.

Atkurtoje Šaulių Sąj. JAV ki
lo nesutarimų, kaip praneša 
“Naujienos”, “grupė jaunų veik
lių vyrų, nesusitepę juodai ar 
raudonai laike dviejų okupacijų 
Lietuvoie, steigia naują, demo
kratinį Šaulių klubą, visai atski
rai nuo vadistinės “sąjungos”.

Tautininkai šaukia kongresą 
Š.m. gegužėš '30, 31 ir birželio 1 
d. Niujorke. Kongresui ruošti su
darytas komitetas: ALTautinės 
Sąj. pirm. Eug. Bartkus, L. Re- 
zist. Santarvės atstovas J. Bud
rikis, L. Tautinio Sąjūdžio atst.

sąrą atostogauti.
Lietuvių Studentų Centro Val

dyba kreipiasi į lietuvišką spau
dą, į organizacijas, į teatralus, į 
rengimo komitetus suteikti leng
vatų besimokančiam jaunimui, 
idant jij dėl dolerio stokos ne
būtų išjungtas iš lietuviško so
cialinio veikimo. ,.

Liet. Stud. Saj. JAV Rytinių 
Pakraščių studijų dienos įvyks 
balandžio 26-27 d.d. Philadelphi- 
ioje. Rengimo komitetą sudaro 
P. Mašalaitis, pirm., R. Kalvai
tis, L- Petrauskaitė, N. Binkytė, 
L. Mockūnas ir A. Vasys.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
suvažiavimas įvyks gegužės 10- 
11 d.d. Urbanoje, III. Rengimo 
komisija sudaro A. Avižienis, -T. 
Čepėnaitė, O. Tallat-Kelpšaitė, 
L. Kaminskaitė, S. Milašauska^, 
T; Remeikis, pirm. - ,»!•

“The Centre cf Real Estete

įKRONAS , 
F VALEVIČIUS ’
► umttio.

Pries perkant ar 
parduodant

namus, bizni ar ūkį etc 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
LIMITED

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

Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ JST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. l>eonas Gasiūnas. tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, tel«f. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas.

kėjusi už hamiltoniečįo visuome
nininko ir skautų veikėjo p. 
Laugalio. Ją teko pirmą kartą 
išgirsti. Ji padainavo Šimkaus, 
Čerienęs ir Vanagaičio kūrinius. 
A. Laugalienė turi gražų balsą, 
tiesa, nedidelio diap'ozono. Augš- 
tąsias gaidas ima vidutiniškai, 
bet gražiai, jos balsas lygus, gra
žus piano; dainuoja jautriai, per
gyvena išpildomą dalyką. Publi
ka ją labai šiltai sutiko. Barito
nas Vytautas Bigauskas atliko 3 
dainas — Šimkaus, Kačanausko 

,— ir iš operos Traviata Žermo- 
no partiją "Užmiršai tėvų ka
pus”, kuri jam, rodos, geriausiai 
pavyko. Bigauskas turi gražų 

, „ .baritoną, bet jam reikia dar
Susirinkimui salės užpirktuo-. daug ir daug dirbti, kol tobulai 

se Lietuvių Namuose dabartiniai apvaldys turimą medžiagą. To
kia jau dainininko dalią: dirbk 
ir dirbk, kol ištobulėsi...

Hamiltono lietuvių choras, ku
rį prieš 2-3 mėn. suorganizavo 
muz. kun. Br. Jurkšas, daro ste
bėtinai gražią pažangą ir vis gau
sėja. Girdėjau per šv. Kazimiero 
minėjimą tą chorą jau trečią 
kartą: pirmą kartą St. Cathari- 
nėje ir Hamiltone per Vasario 16 
minėjimus. Ir dabar jis sužibė
jo savo jaunumu, gyvumu ir di
dele savo dirigento kun. Jurk- 
šo energija. Jis atliko 4 dainas, 
įspūdingai atlikta “Apsaugok 
Aukščiausias”. Nuotaikingai 
sVpmbėio “Neigraudink, mergu- 
žė’e”. Eet tobuliausiai buvo at
likta. su visais niuansais ir plo
nybėmis populiari mūsų augštai- 

. čiu • “Ko liūdi, sesele, ko nedai- 
■ nuoii”. Čia puikiai žybtelėjo cho

ro altai, kuriu tarpe yra labai 
i ir gražaus 

j tembro. Darniai skambėjo sop- 
ranai, nuo jų neatsiliko tenorai 

J ir bosai. Tiesa, bosų trūko, ma
tyt, darbai neleido jiems atvyk
ti. Bendrai, choras daro malo
naus įspūdžio. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu. Čia dar malo
nu pabrėžti, kad nepaprastai sko
ningai buvo išlaikyta gedulo 
nuotaika. Bažnyčioje ir salėje 
buvo išstatytas šv. Kazimiero 
gražus paveikslas, puikiuose rč- 
muoso. apstatytas gėlėmis ir baž
nyčioje — šviesomis. Taipgi ma
lonu pabrėžti, kad choro dalyviai

positoriu 20. Skolininkų 114. Per 
vasario mėn. Įstojo 7 nauji na
riai. Dabar iš viso 258 nariai. 
Kredito komitetas apsvarstė ke
liolika prašymų ir leido išduoti 
nauju paskolų per vasario mėn. 
$7.100.

Valdyba tariasi dėl gavimo 
patalpų patogioje miesto vietoje; 
Numatoma naujoje vietoje ban
kelio operacijas atlikinėti penk
tadienio vakarais, o sekmadie
niais. kaip iki šiol, parapijos bib
liotekos kambaryje. Tuo būdu

į tai atkreipė tinkamą dėmesį: 
moterys ir mergaitės vilkėjo 
tamsias sukneles ir vyrai tam
sius kostiumus. Bažnyčios salė 
buvo pilna publikos, matėsi daug 
jaunimo kartu su tėvais. Per 
visas iškilmes matėse 4 vėliavos: 
šv. Tėvo, tautinė, skautų ir atei- 
.tininkų, visos su asista: unifor
muoti skautai, skautės ir tauti
niais rūbais pasipuošusios mer
gaitės.

Baigiant tenka labai ir labai 
pasidžiaugti Hamiltono choru, jo 
progresu ir palinkėti, kad dar bankelis pradės formaliai dirbti

kino valdytojai išnuomoti nesu
tiko, todėl šiam tikslui pasirink
ta miesto centre esanti erdvi St. 
Michael salė.

Šiuo metu NF turi iau per 450 
narių,' tad NF v-bai būtų didelė 
parama jei absoliuti mūsų dau
guma šiame svarbiame susirin
kime dalyvautų.

Atitaisymas. Praėjusios savai
tės “Tž” Nr. 11 Hamiltono kro
nikoje apie NF.ivyko nemaloni 
korkętūros klaida. Atspausdin
ta: “Mielieji Murauskai, įnešda
mi šimtinę, įrašė savo gražiąją 
5 m. vienturtę dukrele Marytę”. 
Tikrumoje turėjo būti: “Mielie
ji Mureikai...”

Geruosius Mvire;kus už šia
klaida atipsrašome. Sk. St.

Koncertas. Hamiltono lietuvių 
choras vadovaudamas muziko 
l:un. B’’ Jurkšn. koncertą
baLindžio 27 d. Westdale College *cn! balsų, ^ernU
salėje

Pagrindine koncerto programą į
•šnildys solistė J. Liustikaitė, ku
ri pirma kartą pasirodys Hamil
tone. Mišrus choras iduos nau’ą 
lietuviuku dainų repertuarą.

Vyru choras ir solistė išpildvs 
;>tr"ukns iš Vc’di operos J'La 
terza del destino". B., G.

šv. Kazimiero 500 m. gimimo j 
Mikakt.ics naininciimą suruošė 
kovo 9 d. vietos ateitininkų kuo
pa. AV bažnyčioje buvo atlaiky
tos šv. Mišios, kurių metu'infisų 
gerb. klebonas kun. dr. J*.Tada
rauskas pasakė nepaprastai gra
ži) pamokslą. Jis ragino ne tik 
jaunimą, kurs savo globėju jį 
vra pasirinkęs, bet ir visus lietui- j 
vius sekti šv. Kazimierą ir taip 
mvlčti Lietuvą kaip jis mylėjo.

Tą pač;a dieną 5 vai. p.p. para
pijos salėje įvyko iškilmingas 
aktas. Minėjimą atidarė at-kų 
kuopos pirm. J. Pleinys. pakvies-1

daug nedainuojančio jaunimo 
skubiai stotų į chorą. Ypač ma
žai matyti jaunų vyrų. Galėtų 
būti daugiau ir mergaičių. Juk 
daina ne tik padeda išlaikyti lie
tuvybę. bet ji praskaidrina žmo
gaus sielą, suteikia kasdieninio 
džiaugsmo; dainuojančio žmo
gaus siela kur kas yra skaistes
nė. Jaunime, visi, kas tik galit 
ir turit balsą, eikit į chorą. Neap
siriksite!

Naujos ateitininkės. Šv. Kazi
miero iškilmių metu, liet, para
pijos salėje davė ateitininkės įžo
dį 5 naujos at-kės: Bronė Jokū- 
baitytė. Silvija Martinkutė, Dan
guolė Domeikaitė, Nijolė Gengž- 
nytė ir Lionė Stanevičiūtė. Jos 
priklaupdamos pabučiavo at-kų 
vėliavą, prieš tai kartu visos pa
sakė savo žodi, kuris buvo taipgi 
ir priesaika tarnauti Dievui ir 
Tėvynei. Visa Ši ceremonija darė 
begalo gilų įspūdį ir kitam jau
nimui. Kl. G.

Kredito koop. Talka dabar tu
ri labai didelį pareikalavimą pa
skoloms. kad sunkokai visus gali 
natenkinti, todėl kviečia narius - 
fėrininkus įnešti didesnes su
mas į savo sąskaitas. Ypač padi
dėjo paskolų pareikalavimas, kai 
buvo gauti patvirtinti naujieji 
istatai By-laws leidžią skolintis 
iki $3.000. Bankelio balansas už 
vasario mėn. $71.230.13. Šerų 
sąskaitoje turėta $49.771.32. De- 
nositoriu sąskaitoje $19.506.47 
Deponuota CŪNA $10.100. Ka
soje grynais pinigais $1.643,94 
Išduota paskolų iki vasario 28 d. 
$57.947.77. Viso dabar turima dc-

dvi dienas savaitėje. Apie tai buš\ 
dar paskelbta. ' , -

“Ontario Credit Union News” 
kovo mėn .tilpo trumpas apra
šymas apie lietuvių kredito ko
operatyvą Talka. Taip pat tilpo 
valdybos, kredito komisijos ip 
revizijos komisijos bendra nuo
trauka. Straipsnis užvardintas 
“Do Things Together”. .

Lietuvių Eenciklopedijos lei
dėjas prisiuntė Hamiltono atsto
vui sąrašus prenumeratos mokė
jime atsilikusių ir nuoširdžiai, 
prašo paskubinti atsilyginti sko
las. Sumokėti galima pas LE at
stovą St. Daliu, 506 Sherman 
Ave. So., tel. FU. 5-8602.

Bedarbių kovo 8 d. paskelbto
mis National Employment Ser-; 
vice žiniomis Hamiltone buvo. 
30.738, kai pernai tuo naciu laiku 
tebuvo tik 11.095. Kol kas žy
mesnio pagerėjimo nematyti, 
nors kaikurie statybos darbai jau 
pradedami.

Tam tikrą medicinos rekordą 
Hamiltone pasiekė tūlas 63 m. 
amžiaus gyventojas atgabentas į 
ligoninę su žemiausia tempera
tūra, kakia gydytojams buvo ži
noma. Jo kūno temperatūra bu
vo 76 laipsniai Farenheito. Po 
trijų valandų jau turėjo 90 laips
nių. Jis buvo rastas nuošalioje 
nuo miesto vietoje gulintis pa-; 
mestas vandens baloje. Manoma, 
kad buvo 
tikslu.

užpultas apiplėšimo

P O d ė k o .
oodeką rriškiome musų

Mamytei ir uošvei
A. A. DOMEIKIENEI minis

Si. A Stcigvilus, Vac. VI. Domeikas ir Step. Dymon nuo
širdžiai užjaučiame

St. V. Zadurskiai.

Ntrosirdžių nodeką reiškiame musų 
didžiai perb. Dvasios Vadui dr. kun. J. 
Todorouskui už otkvkvtos isV i Imirqar 
«ma1do5 minint šv. Kazimiero 500 metų, 
ukoktj. Taip pat už leidimų veltui nau

dotis sale, pravedant šventės m;nė»im^v
Maloniai dėkojame p. J. MotufianjuP 

iž tain ąrožia ir turininga paskaitą.
Dėkojama šventės programą išmMf ru

doms: Vun. Br. Jurkšui ir jo vodovbuim 
mom chorūi. Solistam^: p. Ak Lougalie- 
nei ir Vyt Bizauskui.

Ačiū Hamiltono skautams ir skau
tams už aktyvu dalyvavimo šventėje.

Taip pat dėkotame 0.. K. Mikšiui už
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Nepriklausomybės 40 metu sukaktis visur paminėta
VOKIETIJA

Lietuvių daliniai prie JAV ka
riuomenės 40 metų Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su
kaktį paminėjo ypatingai gražiai 
ir iškilmingai. Pačią Vasąrio 16

z atskirose kuopose huvo susi--salė (joje telpa viršūOO iįnonių)
- kaupta savųjų tarpe. Kaiserlau- 

tene kovo 2 d. įvyko bendras vi
sų dalinių minėjimas.

Jis prasidėjo iškilmingomis šv. 
Mišiomis šv; Marijos parapijos 
bažnyčioje. Jas laikė Vasario 16 
gimnazijos kapelionas kun. dr. J. 
Petraitis, asistuojamas Memmin- 
geno lietuvių kapeliono kun. A. 
Bungos ir kuopų kapeliono kun. 
B. Liubina. Pamokslą sakė vo
kiečių vietos gimnazijos kapelio
nas kun. dr. R. Vatter, iškėlęs 
trejopą lietuvių tautos jubilie
jų: 40 metų nuo nepriklausomy
bės atstatymo, 350 metų nuo švč.

ROMOS MORU PAVĖSYsavo tėvynėje, jaučiąsis tremti-1rinę”. Ją sekė dar 4 šokiai: Jon- 
' ’ ’ ■ kelis, Oželiai, Lenciūgėlis ir Ma

lūnas. Paskiausiai suskambo M. 
Budriūno vadovaujamas Mem- 
mingeno liet, choro ’’Darna” dai
nas. Po jų trumpas rengimo ko
misijos nario H. Bervingo padė
kos žodis, galingas Tautos himno 
skambesys ir minėjimas baigtas.

Sekančia- idieną apie jį-šiltai 
atsiliepė' vietos ir apylinkių laik
raščiai ir Sued-Wešt Funk radi
jo siųstuvas. Radijo transliavo 
dar ir pasikalbėjimą su rengimo 
komisijos nariais kun. B. Liubi- 
nu ir kpt. H. Bervingu. Visą mi
nėjimo programą užrašė į juos
tąs ir perdavė per savo stotis taip 
pat amerikiečių kariuomenės 
siųstuvas AFN.

Vakarė buvo suruoštas priėmi
mas svečiams ir programos daly
viams. Negalint visų sutalpinti į 
vieną salę, priėmimas vyko dvie
jose vietose: 6950 LS centro ka
rininku klube ir 8593 LS kuopo
je. ‘ B. L. (ELI)

niu ir tuoj grįžtų vėl ten, kur 
Nemunas banguoja. Perėjęs į 
anglų kalbą, apeliavo į amerikie
čių įsipareigojimą kovoti ne tik 
už savo tautos gerbūvį, bet ir už 
visų pavergtųjų laisvę. Vokiš
koje paskaitoje “Atsisveikinimas 
su Europa?”, vaizdžiai iškėlė ko
munizmo -gftSnę visam laisva- 
jam pasauliui, primygtinai pa
brėžė, ' kad .trečiasis pasaulinis 
karas jau prasidėjęs. Pagrindinis 
sovietų naudojamas ginklas šiuo 
tarpu esąs ne atominė bomba, o 
vakariečius migdanti koegzišten- 

nešanti bolševikams vieną

atstovai.Buvo lenkų, latvių, estų, 
vengrų ir eilės kitų pavergtųjų 
tautų atstovai. PLB Vokietijos 
Kr. V-bos pirm. E. Simonaitis su 
nariais V. Sutkum ir kun. A. 
Bunga.

Atidarymo žodį tarė ir pasvei
kino svečius lietuviškai, angliš
kai ir vokiškai kpt. H. Bervin- 
gas, taip pat pakvietęs dalyvius 
susikaupimo minutei pagerbti 
žuvusius ir žūstančius už Lietu
vos laisvę. P-lėms Birutei ir Ju
lijai Eretaitėms smuiku ir pia-Įcija.

daPnių ir daug žemesnio rango i ninu išpildžius H. J. Benda,' laimėjimą po kito. Profesorius 
Larghetto ir F. Schubert, Im- 
promtu in As-Dur, gausiu ploji
mu sutiktas, įžengė į sceną pa
skaitininkas prof. dr. J. Eretas. 
Kalbėdamas lietuviškai, profeso
rius nusakė savo kelią iš Šveica
rijos į Lietuvą; iš šveicaro į lie
tuvį,' kad šiandien, gyvendamas

Mergelės Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje ir 500 metų nuo šv. Ka
zimiero gimimo. Evangelikams 
pamaldas atlaikė kun. Šimukė- 
nas 2040 LS kuopos salėje.

3 vai. p.p. “Neue Eintracht”

buvo pilnutėlė. Pirmosioms ei
lėms teikė ypatingą atspalvį 
puošnios amerikiečių karininkų 
iškilmių uniformos. Jų tarpe bu
vo Vakarinės Srities viršininkas 
pulk. J. Paul Breden, eilė pul
kininkų iš įvairių ginklų rūšių

karininkų Su poniomis. Prancū
zų kariuomenę atstovavo Kai- 
serlauteno prancūzų įgulos vir
šininkas pulk. Jacques Colin ir 
karo kapelionas. Iš vokiečių vi
suomenės — miesto burmistras 
Emil Demmerle, gausus būrys 
dvasiškuos ir spaudos bei radijo

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos.

“PADEDAME 976

• pranašiškai skelbė, kad sekančių 
šimtmečių istorija bus išspręsta 
ant Atlanto krantų. Vakarų pa
saulis turi atsibusti. Europa tu
ri susiburti į vientisą organizmą, 
nes jos susiskaldymas yra gink
las priešo rankose. Europiečiai 
privalo remti NATO ir JAV-bių 
pastangas. Reikia dvasinio posū
kio, kuris netiek siektų limuzinų 
rojaus, kiek laisvės ir gerbūvio 
visoms tautoms. Profesoriaus pa
kilius žodžius palydėjo galingas ; pelnas iš naftos sumažėjo, tad ir 
susirinkusiųjų plojimas, gražių Į dividendo piliečiams išeis ma- 
gėlių puokštė ir jo dukrelių mu- j žiau. Pernai buvo išmokėta po 
zika, kurios’vėl smuiku ir piani-' 20 dolerių.
nu išpildė Gluck - Kreisler, Me-Į Praha. — Pereito rudens laik- 
lodie ir W. A. Mozart, Adagio in! raščiai čia skundėsi, kad mokyk- 
E-Dur. į lose sunku esą gauti ateizmo mo-

Po 10 minučių pertrakos scena ! kytojų. Gamtos dalykų mokyto- 
sumirgėjo puošniais lietuvaičių; jai saką, kad tai literatų reika- 
tautiniais rūbais — Vasario 16 pas, o šieji ginasi, kad tai anų 
gimnazijos mokinės šoko “Kepu-' reikalas.

(Atkelta iš 3 psl.)
lio tiek priartėja, kad rodos, jau 
net susilies į vieną ir užkirs 'ke
lią. Tai vadinamoji Sachsen- 
klaue, kur tiroliečiai savo laisvės 
kovose 1809 m. sunaikino dauge
li Napoleono karių. Panašių tar- 
’pekUų toRau' ’ pr ava žf ub j an i e v?i 
daugiau. Pasiekė slėnį, važiuoja
me paliai Aisach upę.

Prieš miestelį Briksen pasiro
do pirmieji vynuogynai, pradžio
je dar reti, lyg nedrąsūs, o toliau 
vis dažnesni, kaikur apimdami 
vi$n<s aukštumu atšlaites. Daue 
kur ■hatvli prcė ūsio karo liūd
nų nėdšaku — namų griuvėsių. o 
naliai geležinkeli —- ypač prie 
tiltų, daugelis gilių duobių — 
bombų ženklai.

Dolomitų pašonėje
Dešinėje pravažiuojame gražų 

moterų vienuolyną, įsikūrusį 
kalnų pilyje. Šiose apylinkėse 
pilių yra daugiau, kaip kur ki
tur. Kiek toliau priartėja statūs 
ir rausvi dolomitų uolynai. Jie 
tęsiasi ilgą laiką abipus kelio 
prisišlieję ir, rodos, graso užgriū
ti tą kelią, kurį žmogus nenuora
ma, žalodamas gražiąją / gamtą, 
pravedė.

SAVIVALDYBĖMS”

Galbūt, nustebsite patyrę, kad Ontario 
provincijoje yra 976 savivaldybės — 
apskričių, miestų, rajonų, miestelių ir 
kaimų.
Kiekvieno vieneto piliečiai susiorga
nizuoja, priima potvarkius tvarkančius 
vietos reikalus, kaip pav. ugniagesybą, 
savivaldybių policiją, vandens tiekimą, 
gatves ir mokyklas.
Nepaprastas pramonės augimas per pa
skutinius dešimt metų provincijoje iš
kėlė daug problemų visoms įstaigoms, 
taip pat ir savivaldybėms.
Atjausdama savivaldybių sunkumus, 
Ontario vyriausybė kasmet dovanoja 
savivaldybėms tam tikras sumas — šie
met $235.000.000 — apie $43.000.000 dau
giau negu pernai.
Be šios tiesioginės finansinės paramos, 
Ontario vyriausybė per savo savivaldy
bių departamentą padeda dar keliais 
kitais būdais. Šis departamentas nuola-

Edmontonas. —- Albertos vy
riausybė paskelbė, kad šiemet

High Parko rajono gyventojams 
PERRINKITE 

Dr. John

tos stebi 976 savivaldybių darbą, taip, 
kad reikalui esant gali išvystyti atitin
kamą akciją.
Departamentas taip pat gali pagerinti 
tuo savivaldybių atskaitomybės meto
dus bei patarti ar padėti, iškilus finan-- 
sinėms ar kitokioms problemoms.
Vienas iš ypatingų departamento užda
vinių — planavimas organizuotų naujų 
gyvenviečių ar vad. pagerinimo rajonų 
gamtos turtų eksploatavimo srityse šiau
rinėje Ontario. To dėka vietovės gali 
plėstis ir išsivystyti į pažangias savival
dybes.

Į FEDERALINĮ PARLAMENTĄ 
sumaniai jums tarnavusį Ministeriu Pirmininku esant JOHN 
DIEFENBAKERIUI. štai kaikurie darbai nuveikti trumpam 
kelių mėnesių laikotarpyje:

MINISTta

• Senatvės pensijos pakeltos 
iki $55 mėnesiui.

• Senatvės pensijai gauti rei
kalaujamas Kanadoje išgy
venti laikas nuo 20 m. su
trumpintas iki 10 metu. 
Sumažinti pajamų mokes
čiai.
Bendrai, visi pažadai buvo 
ištesėti.

Parlamente dr. Kucherepa už
tarė komunistų tiraniios pa
vergtas tautas ir pateikė mū
sų augščiausiajai įstatymda- 
vystės įstaigai jų laisvės troš
kimus.

Prieš pat miestą Bolzano pra
važiuojame kairėj neužmirštamo 
grožio Italijos Dolomitų .kalny
ną. Kadangi traukinys Bolzane, 
iš kur tuos kalnus galima pui
kiausiai matyti, stovėjo apie 15 
min., tai visi keleiviai turėjo 

•ši&R -tleS. laiko ^netrttkdomi. ’gro- 4 
žėtis šiuo Augščiausiojo Daili
ninko pagamintu nuostabiu gam
tos paveikslu. Savo išdėstymu, 
smailiom, lyg ploni bokšteliai į 
viršų besistiebiančiom viršūnėm, 
raudoni Dolomitų kalnai prime
na šių laikų mode’'riiųiu daili
ninkų estetiškiausias plastikas 
tam tikrai erdvei išpildyti.

Italų - austrų 
ginčo obuolys
Bolzanas (Bozen), tai Pietų 

Tirolio, kurs yra sujungtas su 
italų Triento provincija, sostinė, 
turinti apie 70.000 gyv. Dėl šios 
srities neseniai vyko labai ašt
rus ginčas tarp Austrijos ir Ita
lijos. Įtampa dar nėra galutinai. 
praėjusi. Ši sritis Italijai pri
klausė tik po I Pasaulinio karo. 
Kraštas daugumoj vokiečių kul
tūros.

(Bus daugiau)

LIETUVIAMS PARKDALE RAJONE

PERRINKITE

Arthur

Maloney
Darbo m misterio Michael 

Starr’o parlamentinį atstovą.

Kaip buvo pažadėjęs praėjusį 
birželį,, per trumpą devynių 

mėnesių laikotarpį

1. Jis atsidarė įstaigą Parkdale, 
1457 Queen St. W., LE. 3-1211.

2. Senatvės pensijos buvo pakeltos.
3. Senatvės pensijai gauti reikalaujamas 

Kanadoje išgyvenimo laikas nuo 20 mt. 
sutrumpintas iki 10 metų.

4. Sumažinti mokesčiai.
5. Aklųjų pensijos buvo pakeltos.

Parlamente jis gynė ir aiškino prispaustųjų Centrinės 
ir Rytų Europos tautų reikalus.

ONTARIO DEPARTMENT OF MUNICIPAL AFFAIRS

Dėl informacijų: Committee Room 1717 Bloor St. West, 
telefonai: RO. 7-5924 ir RO. 2-7331

H on. Leslie M. Fro»t, Q.G, LL.D., D.GL 
FRIMt MINISTER

Hon. W. K. Worronder, O.G, B.A., LL.R.
MMSTER

balsuokite^ KUCHEREPA JOHN x
MALONEY

Progrcs. Konservatorių kandidatą Parkdale rajone.
KOMITETO PATALPOS:

1439 QUEEN ST. W., Tel. LE.3-3551
2172 DUNDAS ST. W., Tel. LE. 3-9443 

Išspausdino Lietuvių Komitetas Arthur Maloney remti.
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Kultūros ir knygų pasauly

jams ir svečiams iš vienuolyno. 
Minėjimą pravedė II-os kl. mo
kinys Remigijus Sužiedęlis. Sa
vo paties paruoštą referatą apie 
Vasario 16 reikšmę paskaitė Ro
manas Mureika. Kalbėjo gimna
zijos rektorius T. Jurgis Gailiu- 
šis, T. Bernardinas ir T. Gabrie
lius. Meninę dalį atliko gimna
zijos auklėtiniai. Deklamavo 
Raimundas Sprindžiūnas ir Arū
nas Petrauskas. T. Rafaelio ve
damas mokinių chorelis padaina
vo tris šventės nuotaikai pritai
kytas dainas. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. \

Kovo 4 d. po pietų visi moki
niai ir gimnazijos personalas su 
svečiais iš Greene ir Kennebunk 
Port vienuolynų susirinko į salę 
paminėti savo globėja šv. Kazi
miero. Įdomią paskaitą pateikė 
T. Bernardinas. II-os klasės mo
kinys Leonas paskaitė referatą 
apie Šventąjį. Sveikinimo žodį 
tarė svečias T. Justinas Vaškys, 
OFM. Meninėje dalyje pasirodė 
gimnazijos chorelis ir deklama
toriai: Jonas Longas, Jokūbas 
Brusaitis ir Arūnas Petrauskas.

Šio mėnesio pradžioje baigėsi 
mokyklos šachmatų pirmenybės. 
Laimėtojai išsirikiavo šia tvar
ka: Remigijus Sužiedėlis iš Brok- 
tono, 2. Romanas Mureika iš Ha
miltono, Ont., 3-4 vietą pasida
lino Manfredas Prišmantas iš 
Los Angeles ir Karolis Vekver
tas iš Brooklyno.

Naujieji gimnazijos rūmai jau 
baugiami statyti ir netrukus bus 
pašventinti. Gauta jau keliolika 
prašymų, norinčių stoti į I, II ar 
III kl., ateinantį rudenį.

Lietuvių Studentų Šalpos Fon
das paskyrė dar vieną $100 sti
pendiją lituanistiką studijuojan
čiam studentui. Tai konkretus 
žingsnis lietuvybės išlaikymo 
darbe.

K. Skrupskelis perėmė, nuola
tines “Lituanus” administrato
riaus pareigas.

A. Landsbergis, asmeniškų sun 
kūmų verčiamas, pasitraukė iš 
“Lituanus” redakcijos kolekty
vo. Naujai redakciniame kolek
tyve pradėjo dirbti Staknienė ir 
Čerkeliūnas.

J. K. Karys, “Nepriklausomos 
Lietuvos pinigai” autorius, pa-

pasiųsti savo knygą.
“Aušra” antruoju leidiniu lei

džia St Būdavo “Rūsčią Dieną”, 
apysaką iš mūsų kovų dėl gim
tosios žemės ir kultūros, šią 
knygą garbės prenumeratos bū
du galima iš anksto užsisakyti, 
pasiunčiant $2.50 JAV: Mr. M. 
Luneckas, 4847 So, Kilpatrick 
Ave., Chicago 32, Ill.; Mr. J. Va
lakas. 408-10 So. 2nd St., Brook
lyn 11, N.Y.; Mr. J. Virbalis, 1269 
Carlyon Rd., Cleveland 12, Ohio.

Kanadoje: Mr. Aug. Kuolas, 
49 Oakmount Rd., Toronto 9, 
Ont.; Mr. M. Čapkauskas, 854 — 
39th Ave., Ville Lasalle, Montre
al, Que.

Tretysis “Aušros” leidinys buš 
Gheaorghiu garsusis romanas 
“25 valanda”. Garbės prenume
rata šiam romanui $4. Kas iš 
anksto prenumeruos abi knygas 
— garbės pdenumerata $6.'

Detroitiečiai apgailestauja mū
sų Čikagos korespondento J. Za
navyko jiems padarytą skriaudą 
rašant, kad Detroitui tekusi tik 
viena “Draugo” tūkstantinė pre
mija. Ištikrųjų tekę net trys. 
Dvi bex reikalo esą užskaitomos 
Kalifornijai, nes rašyt. Gliaudą 
premijas gavęs dar tebegyven
damas Detroite. Trečioji teko 
detroitietei Alei Rūtai. Ištikrųjų 
tai vienintelė liet, kolonija, ku-» 
riai teko net trys premijos.

Jonas Tumosa pernai baigė 
Kordobos universitetą ir gavo 
architekto teises Argentinoje.

Lietuvių Saleziečių, įskaitant 
ir Lietuvoje esančius, yra apie 
50, tarp kurių 35 kunigai. Dau
gumas randasi tremtyje bei mi
sijose: Italijoje, JAV, Argenti
noje, Brazilijoje, Kolumbijoje, 
Ekvatoriuje, Čilėje, Venezuelo- 
je, Meksikoje, Peruvoj, Japoni
joj, Indijoj, Ispanijoj, Portuga
lijoj. Visi jie laukia dienos, kai 
tėvynė bus laisva. Lietuvoje esa
ma apie 15 Saleziečių, kurių 
vienas, sugrąžintas iš Sibiro, sa
vo noru grįžo į Rusijos gilumą 
darbuotis tarp tautiečių.

Kauno studentai nešioja uni
formines kepures. Vienos jų ža
lios, kitos baltos (medicinos in
stituto), mėlynos.

. .... . ................................ ! -y-M——

Juozui Pronskui 65 metai. Jis 
gimė 1893 m .kovo 19 d. mūsų 
gražioje Žemaitijos žemėje. Mo- 
.feėsi Žemaičių Kalvarijoje, vė- 

nfe/Pėtrapiiy, 
kur jis išėjo prov. padėjėjo 
mokslus. Tai buvo iš pat jaunų 
dienų didelis nenuorama; judrus, 
begaliniai gyvas, nerimstantis ir 
vis ko naujo ieškantis. Jis nuo 
pat pirmos klasės pamėgo kny
gą, laikraštį ir žurnalą. Skaity
mas tai jo baisiausias “alkoho
lis” ... Bet Juozo Pronskaus gy
venime yra įvykę ir didelių pa
sikeitimų. Linksmas humoristas, 
gabus ir net pamėgdžiojamas fel
jetonistas (slapyvardis Aklas- 
matė), pradeda domėtis filosofi
niais klausimais, antgamtiniais 
reiškiniais ir net fantastiniais 
dalykais (skraidančios lėkštės). 
Šiandien jo ir su lazda nebegali
ma privaryti prie feljetono, nors 
pokalbiuose jis turi humoro;

Juozas Pronskus dar jaunystė
je pradėjo dirbti lietuvių spau
doje ir to darbo ir dabar nėra 
metęs. Atrodo, jo vaisingiausias 
laikotarpis 1919-1922 m., kada 
jis buvo Aklasmatė. Tokių gerų, 
taiklių feljetonų, tokių aktualių 
temų tokių kaikam kandžių pa
stabų, kokias tiekdavo Juozas 
Pronskus, mes vėliau nebesu
laukėme. Jis blykstelėjo ir kai 
užgeso, kito neatsirado. Mėgino 
rašyti feljetonus Vienuolis ir ki
ti, bet tai nebuvo Aklasmatė fel
jetonai.

' Pabuvęs ilgesnį laiką Čikagoje 
k ten studijavęs (1927-1933?) J. . 
P. gerokai pasikeitė. Jis pradėjo 
"domėtis kitomis mokslo sritimis. 
Tiesa, ir tada nemetė žurnalis
tikos — dirbo “Naujienose”, bet 
jo pasaulis nuėjo kita kryptimi. 
Grįžęs Lietuvon jis labai daug 
dirbo spaudoje kaip redaktorius 102 psl. Kaina nepažymėta.
ir kaip bendradarbis įvairiuose Bronius Zumeris, Kalėdų var

J. Pažėrai iš Toronto išvykstant
Išvykstančius paprastai išlydi 

avimieji biį0|»ugai,-tteVi“ 
mai visuomenes darbuotų, kad 
ir įdėjusių daug darbo ir rūpės-

rėjo atlikti mauro prievolę, lyg 
padėka ar nors nuoširdesnis žo
dis visai nereikalingas. Juk šian
dien kiti jau eina jų pareigas, o 
rytoj ir tie bus pakeisti ir pa
miršti. Skubančiai visuomenei 
svarbi tik dabartis. Vienas iš to
kių vakar dienos Toronto dar
buotojų yra Juozas Pažėra, iš- 
vykstąs gyventi į Kaliforniją.

Toronto visuomenei Pažėros 
vardas, ypač skautiškajam jau
nimui bei tėvams, yra gerai ži
nomas. 1949 m. Juozas įsijungė 
į Toronto skautišką veiklą, neat
sisakydamas pačių sunkiausių 
pareigų. Pačiame kritiškiausia- 
me finansiškai stovyje -perima 
“Skautų Aido” administravimą 
ir per pusantrų mėtų ne tik iš
veda iš visų sunkumų, bet pade
da tvirtus pagrindus ateičiai. 
Nuo 1954 iki 1957 m. sausio mėn. 
eina Toronto Rambyno tunto 
tuntininko pareigas, be to, dirb
damas kaip Kanados vadeivos 
pavaduotojas ir Toronto organi
zacijų seimelyje skautų atstovas. 
Duoda mintį ir padeda susiorga
nizuoti Toronto skautų tautinių 
šokių grupę, kuri dabar (žinoma 
kaip “Grandinėlė”) gražiai re
prezentuoja lietuvius svetimųjų 
tarpe. Juozas už ištvermę ir 
stropų skautišką darbą pakelia-

Redakcijai prisiųsta
Antanas Škėma, Žvakidė, 2-jų 

veiksmų vaidinimas. Išleido 
Darbininkas 1957 m., Brooklyn,*1

mas į paskautininko laipsnį.

ka Rambyno tuntas išaugo skai
čiumi ir tapo pavyzdžiu kitoms

Įėjo saugiai ir linksmai stovyk
lauti jo keturiose vadovaujamo
se stovyklose (viena bendruome
nės suorganizuota), kurioms, 
anot vyriausio skautininko St. 
Kairio', nebuvo lygių visame 
Amerikos kontinente. Galbūt, 
kaikam nepatiko J. Pažėros atvi
ras, drąsus žodis, bet vieną kar
tą pasižadėjusiam eiti tiesiu ke
liu, nebuvo- vietos kompromi
sams.

Gaila netenkant nuoširdaus ir 
uolaus darbuotojo, bet drauge ir 
džiugu ištarti “Laimingai!”, 
nant, kad ir ten, Kalifornijoje, 
neatsisakys ištiesti savo prityru
sios rankos mūsų bręstančiam 
jaunimui. V- B.

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

CASTORIA
Saugus vaistas kūdikiams ir vaikams.

ALOYZO BARONO “MĖNESIENA”

Visų rūšių

LENGVA US SVORIO
patikrintos kokybės apatiniai baltiniai

A
TRUMPŲ RANKOVIŲ 
pilno ilgio KOMBINACIJA 
Penmans 253 balti, 
251 
223 
222

natūralūs, 
dvigubai balti, 
dvigubi natūralūs.

B
V-AKLO trumpom rankovėm 
pilno ilgio KOMBINACIJA. 
Penmans 2530 balti, 
2510 natūralūs.

C
CRISS CROSS be rankovių, 
susegti, iki keliu KOMBI
NACIJA
Penmans 253 balti, 
251 natūralūs. -

D
IKI KELIŲ trumpų rankovių 
KOMBINACIJA.
Penmans 253 balti, 
251 natūralūs.

E
APATINĖS KELNAITĖS, 
pilno ilgio užsegamu 
priekiu.
Penmons 253 boltos, 
251 
223 
222

natūralios,
2-jų siūlų baltos, 
2-jų siūlų ^natūralios.

PRIEKYJE UŽSEGAMI 
trumpų rankovių marškiniai. 
Penmans 253 balti, 
251 natūralūs, 
223 2-jų siūlų balti, 
222 2-jų siūlų natūralūs.

• B7-8

laikraščiuose: Lietuvos Žiniose, 
Lietuvos Aide, Klaipėdos Žinio
se, Vakaruose, Eltoje ir t.t.

Pronskus didelis šaulys. Jis gi 
vyr. Klaipėdos sukilimo komite
to narys, Klaipėdos krašto atva
davimo aktyvus dalyvis; Steigia
mojo Sfeimo narys. Lietuviškos 
Sacharos ir kitų įdomių knygų 
autorius. Lietuvos šaulių orga
no “Trimitas” redaktorius. Šiau
rė šaukia knygos autorius. Tie
sa ta knyga tik dar pasirodys. 
Šiandien jis “Naujienų” red. šta
bo narys. Tad ilgiausių metu 
jam! kl. G.

G
BE SAGŲ elastiniu juosme
niu, pilno ilgio KELNAITĖS, 
Penmans 253 boltos, 
251 natūralios.

H
T-BALTINUKAl vyrams ir 
berniukams.

BALTINUKAI vvroms ir 
berniukams, 
eilutėmis.

KELNAITĖS 
berniukams, 
eilutėmis.

lygūs orba

vyrams ir 
lygios orbo

VISUOMET VERTA REIKALAUTI GAMINIŲ SU PENMANO 
ŽENKLU RODANČIŲ VĘRTĘ IR KOKYBĘ.

St. Tamulaitis, Chicago, IIINepaprastai veiklus ir nepa
prastai kūrybingas yra šis jau
nas rašytojas. Jo drąsūs, patrauk 
lūs, gyvu stiliumi rašomi straips
niai, jo originalūs ir itin gyveni
miški ' satyriniai eilėraščiai, jo 
jumoristinės apybraižos dienraš
čiuose, pagaliau jo ankstybesni 
eleginiai kūriniai daug ir daug 
ką pasako apie šakotą ir judrų 
literatūrinį talentą.

Vis dėlto šita visa tėra tik ant
raeilė A. Barono veiklos sritis.- 
Pagrindinis jo, kaip rašytojo, dė
mesys buvo ir paliko nukreiptas 
į beletristiką, t.y. į ramesnį ir 

j objektyvų gyvenimo vaizdavi
mą.
Ligi šiol Baronas pateikė mums 

9 atskiras knygas — eilėraščius, 
;. Paskutinis 

jo romanas yra “Mėnesiena”, iš
leistas 1957 m. gale. “Mėnesiena” 
— neilgas, glaustas 200 psl. kū
rinys, stipriai virpąs kasdieninė
mis mūsų buities aktualijomis.

Šiame romane rašytojas pasi
rodo tebesąs grynai ištikimas 
pirmykščiam savo literatūriniam 
credo tiek savitu įsijautimu tik- 
rovėn, tiek tematiniu - forminiu 
bei idėjiniu požiūriu.-

Antai, “Mėnesienos” tematika 
iš pirmo žvilgsnio atrodo labai 
paprasta ir net banali. Tai lie
tuvių studentų sportininkų kas
dienybė, meilė, bėgimas į Va
karus nuo “svieto lygintojų”, 
stovyklinis gyvenimas Vokieti
joje, netekėjusios motinos prob
lema, šeima, konfliktai ir išsi
skyrimas. Tačiau šią kasdienybę 
Baronas, kaip visuomet, perstato 
originalioje reljefinėje šviesoje, 
ir ji virsta mums jau ne kasdie
nybė, o giliu prasmingu siekian
čių ir kovojančių žmonių gyve
nimu.

Forminiu savosios medžiagos 
traktavimu Baronas, panašiai 
kaip ir žinoma kylanti mūsų dai
lininkė J. Paukštienė - Dobkevi- 
čiūtė, pasirodo “prisiekęs” ieš
kotojas, užsidegęs novatorius, 
aštrių kontrastų gretinto j as, ryž
tingai siekiąs atnaujinti ir žodį, 
ir epitetą, ir metaforą, ir frazę. 
Šia prasme jaunasis rašytojas 
gerokai panašus į Savickį, Taru- 
lį, P. Andriušį... Bet, lyginant 
jį su šiais ar. kitais autoriais, 
tenka pasisakyti, kad jame justi 
dar pernelyg didelis jaunatviš
kas įsibėgėjimas. Būsimuose sa
vo kūriniuose, kurių tikriausiai 
vėl susilauksime, Baronas, aišku, 
parodys respektą ir klasinei lyg
svarai, kuri yra būtina ir moder
niausiam ir nemoderniam meno 
kūriniui.

Idėjiniu, t.y.- augštesnio savo
jo veikalo įprasminimo, požiū
riu, Baronas paprastose ir, rodos, 
gana banaliose situacijose ban
do įžvelgti naują gilesni turinį ir 
rezultate išvesti naują savitą 
mintį. Jam tai ir pavyksta. Čia 
jis meistras.

Vis dėlto rašytojas nenori bū
ti nei aštriu psichologu (gana 
madingu šiuo metu Vakaruose), 
nei kokiu moraliniu įtaigotoju. 
Konfliktų ir aštresnių situacijų 
jis neišplečia, nuobodžiai per iš
tisus puslapius jų neaprašinėja, 
tendencingai nepabrėžia savos 
nuomonės. Barono mintis gili, 
bet trumpa, kondensuota, neiš
šaukianti. Išbalansavimas turi
mų priešingybių — grakštus, pa
trauklus ir trumpas.

pai. Kristaus gimimo šventės 
proga, Melbourne, Australija, ) apysakas, romanus 
1957. Išleido, kun. Pr. Vaseris. 
Tiražas 500 egz., 52 psl. kaina 
6/-.

Šv. Pijus X, redagavo kun. Jo
nas Petrėnas, 256 psl. Rašo: Dr.- 
Pr. Gaidamavičius, T. Vikt. Gi
džiūnas, OFM, vysk. V. Brizgys, 
Irena Banaitytė, kun. dr. J. Nar
butas, dr. A. Maceina, kun. dr. 
K-Olšauskas, kun. dr. K. Rėklai
tis, kun. dr. J. Vaišnora, MIC, S. 
Sužiedėlis.

Am. Liet. Bendruomenės C. 
V-bos biuletenis, Nr. 10, 1958 m. 
vasario 16, 6 psl.

Laiškai Lietuviams, 1958 m. 
vasario mėn. Vol. IX, Nr. 2, 33- 
64 psl.

Lietuvių Dienos, 1958 m. vasa
rio mėn., Nr. 2 (81), IX metai, 
26 psl.

Turiny: L. Šimutis — Lietuvių 
tauta gyvuos!; Iš VLIKo atsišau
kimo; J. Gobis — Mirė vysk. K. 
Paltarokas; R. P. — Daina be 
galo; J. Krištolaitytės dainos ke
lias; J. Ignatonis j— Į bažnyčią; 
Premijuoto romano ištrauka; 
Pluoštas poezijos iš Lietuvos; S. 
Miglinas — Lietuvos jaunimo 
pareigoj imai; Bačiūnų kelionė į 
Australiją; A. Rūta — Dailinin
kas ir diplomatas;~dail. A. Sta- 
neikos kūryba; Veidai ir vaiz
dai; K^ veikia skaitytojas; Eng
lish section.

Skautų Aidas, 1958 m. kovo 
mėn., Nr. 3, 24 psl.

Bulletin Lithuanien Nr. 2, 3, 
4, Fėvrier 1958. Išleistas “Ser
vice D’’Information et de Docu
mentation”. Pusmetinis leidinys. 
Redaktorius S. Bačkis. Kaina 25 
fr., 28 psl.

Jame sudėta rūpestingai at
rinkta medžiaga apie Lietuvą: 
G. Dulong, buv. Prancūzijos at
stovas Lietuvai, rašo kaip Lie
tuva tapo sovietinė respublika, 
atpasakodamas savo atsimini
mus; R. Ristelhueber— buvęs 
Prancūzijos atstovas Liėtuvai — 
apie Pabaltijo valstybių išliki
mą; E. Pezet, Prancūzijos Res
publikos Tarybos vicepirm., rašo 
apie Pabaltijo valstybės tarpt, 
teisės požiūriu. Be to, biuleteny 
surinkta žymiųjų valstybininkų 
pareiškimai Lietuvos reikalu, ži
nios apie padėtį okup. Lietuvoj, 
duotas žiupsnis istorinių žinių, 
visi svarbesnieji mūsų veiksnių 
adresai.

Barono, mergogąuda) p. Untulis, 
vyras šaunus, nemenkesnis spor
tininkas kaip ir kiti, bet vedybos 
ir šeima jam yra peilis. Untulio 
ir Abraičio sporto draugas — 
Launys, cinikas, išminčius, jud
rių posakių mėgėjas ir visame 
visko patarėjas. Jis praktikas ir 
visą veiksmą kreipia praktiška 
linkme, kiekvienam patardamas 
nesijaudinti ir būti skeptišku 
stoiku.

Untulis dar Kaune suvilioja 
Liliją ir ją metęs tuoj skrenda, 
lyg bitinėlis, prie naujų “aukų”. 
Lilija be kliūčių atitenka Abrai- 
čiui. "

Rytų frontas artėja, dreba že
mė ... Abraitis nori paskubomis 
Liliją vesti ir dumti į Vakarus, 
bet šioji apsisprendžia liktis su 
tėvais ir tik po karo, iškilmingai 
užsidėjusi nuotakos šydą,^sukur
ti su Abraiciu šeimą.

Abraitis, Launys, jųdviejų ko
legė Irena (kukli strazdanotu 
veidu studenčiukė) ir pats gerb. 
p. Untulis su savo naująja švie
siaplauke gražuole atsiduria Va
karuose. Lilija su tėvais irgi trau

pasieny j e, ji pasijunta nėščia, o 
Vakarų Vokieijoje susilaukia 
kūdikio.

Abraitis, kuris buvo spėjęs 
vesti savo kolegę Ireną, Lilijos 
kūdikyje atpažįsta savo sūnų. 
Būdamas garbingas žmogus ir iš 
seno mylėdamas savo vaiko mo
tiną, jis visai natūraliai nori grįž 
ti, kaip tėvas, prie Lilijos. Vokie
čių vienuoliai, K. Bažnyčios var- 
du. griežtai atmeta šią naują Ab
raičio avantiūrą ir nuo legalios 
žmonos jo neatskiria. Irena nori 
aukotis; jos nusižudymas nepa
vyksta. Ji atsiduria ligoninėje, 
kur sutinka ir Untulį, žiauriai 
sumuštą savo šviesiaplaukės 
“žvaigždės”, kuri, pasirodo, yra 
gudresnė už kitas — šaunaus 
mergogaudos pigiai nepaleidžia, 
retkarčiais prie svečių apdaužy
dama jo kaktą tuščiais buteliais.

Romanas baigiamas be klasi
nės (aiškios ar pakištos) atomaz
gos. Abraitis atsisako šių abiejų 
moterų; jis lieka didmiesčių kla
jūnu, šiurpioje rezignacijoje 
sprendžiančiu savo nelaimingą, 
be išeities, likimą. Anot auto
riaus, dėl keistos šių dienų po
litinės būklės, šimtai ir tūkstan
čiai vyriškių taip rezignuojan
čiai ir beviltiškai sprendžia ir 
savo ir savo šeimos dramą. O vi- 
'sa tai labai arti tiesos.

Nieko nėra lengviau rašytojui 
arba ir dailininkui, kaip paimti 
savo herojais karžygį - didvyrį, 
nusmukusį niekšelį;'-kilnų šven
tąjį, dorą konservatyvų kaimie
tį ir suvedus juos visus draugėn 
gėrėtis jų spontaniškai; sukurto
mis situacijomis ir jų kietomis 
kalbomis. Bet paimti eilinį žmo
gų, įvesti jį į gyvenimo sūkurį, 
parodyti jo laimėjimus ir pralai- 
mėjimus, jo gražius siektinus ir 
jo klaidas — čia reikia ir drąsos, 
ir talento,-ir gyvenimo įžvalgu
mo, ir daug .dar ko. ;■ j

Baronas nuolat šitokia temati
ka domisi; jis visad ima ne štam 
puotą abstraktinį ir “tradicini” 
gyvenimą, o realią mus supančią 
kasdienybę. Iš tos kasdienybės 
jis įmantriai ir “meniškai” ne
sityčioja, jos neniekina, jos mi- 
zantropiškai nepasmerkia, bet su 
jautriu širdies išgyvenimų, su 
meile ieško joje giedresnių.pro- 
švaisčių, turinio, sielos. To turi
nio ir tos sielos jis apsčiai ir ran
da. O tai taip natūralu ir žmo
niška, nes reiktų apglušusio (t.yą 
dvasiniai sužaloto) menininko, 
kuris gyvenime to viso nepaste
bėtų, kuris tokioje ar kitokioje 
žmogaus' kasdienybėje neįžvelg
tų augštesnių vilčių, kančios,‘ap
sivylimo, pastangų, desperacijos 
ir didžio, didžio ilgesio, toli pra
nokstančio ir materiją, ir pini
gą, ir lytį, ir laikinus mūsų 
džiaugsmus.

Aloyzas Baronas, MĖNESIENA, 
Romanas. J. Karvelio knygyno 
leidinys, Chicago, 1957 m., 202 
psl.. Viršelis dail. J. Pilipausko.

V elykines 
atvirutės 
su lietuviškais tekstais 

ir dailiais Velykų 
šventėms pritaikytais 

paveikslais.

Kaina 10 centų, 
įskaitant ir voką.

• 
Užsakymus siųsti:

Su. B-vė “Žiburiai”, 
941 Dundas St W., 

Toronto 3, Ont, 
Canada.

SP B-VĖS “ŽIBURIAI” 
PRANEŠIMAS

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 
už 1957 metus dividendo šėrinin- 
kams yra paskyrusi 8%.

Dividendas išmokamas, jei kas 
pareiškia noro jį gauti, š.m. ko
vo mėn. laikotarpyje. PfSfejus

:us 
no

vb mėn. laikotarpyje. PiSfci 
minėtam laikui ir nepareisk 
noro jį atsiimti,! priklaififtn 
dividendo suma bvfe įrašytšMti 
vieno asmeniškon sąskaiton už- 
skaitant kaipo įmokėtą avansą 
sekančiam šėrui.

Bendrovės valdyba.

Šio įdomaus romano turinys. 
Sportininkas, chemijos studen
tas Abraitis (Kaune, 1944 m.) 
įsižiūri žavią jauną merginą Li
liją, ministerijos valdininkę, prie 
kurios, pasirodo, yra (prikibęs 
senas«patyręs mergininkas (anot

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

SUOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO —■ AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ Ir t.t.
VISŲ RŪSiy APDRAUDA

Stambinkite or rėžykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo 
O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Augšta prekių kokybė 

Greičiausias patarnavimas
Žemiausios kainos

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

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

Mūsų siuntiniai yra 22 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) siuntinį 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.



Balsuokite uz Liberalus
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LYGIAI
PASITARNAUS

iCAMERONVISIEMS Alan John Patrick

KANADIEČIAMS
Kai jūs balsuojate už Cameron

jūs balsuojate už Pearson!

Published By J. T. Skells official agent
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LIBERALŲ PARTIJA

ŠIAURĖS ATLANTO S-GOS ORGANIZACIJA
DR. S. HAIDASZ

nyboje KOVO 31 dieną nuo S vai. ryto iki 6 vai. p. p.

Už KŪRYBINGĄ DINAMIŠKĄ VADOVYBĘ

Planuodamas savo ir savo šeimos gerbūvį

DELHI-TILLSONBURG, Ont.PARIS Ont Įstaigos WA. 4-8314, narni} RO. 7-0074

CRESCENT PHARMACY

Kas

Patarnavimas

Cream Soda

I privačius butus nepristatoma.83 Westmoreland Ave., Toronto

Coca 
Orange 

Ginger Ale

BALSUOJATE PEARSON KAI BALSUOJATE Už LIBERALUS

Sun Life Assurance Company of Canada
Toronto Bay Branch

Už TAIKĄ, SAUGUMĄ IR GEROVE 
High Park Apylinkėje

:5S: . į.

, RINKIMINIŲ INFORMACIJŲ 
HIGH PARK LIBERALŲ ĮSTAIGA 
2874 DUNDAS ST. W., RO. 2-7358.

sumažins 25% mokesčius iki $3.000 apmokėsi, pajamų 
sugrąžins visiems darbus
paskirs atskirą pilietybės ir imigracijos ministerj 
kurs jums geresnę Kanadą

Komiteto patalpos:
1134 Dundas St. W.. tel. EM. 4-4554

799 Queen St. W., teL EM. 4-4752

Kovo 8-9 d.d. NF v-bos pirm. 
St. Bakšys vėl lankėsi pas geruo
sius šios apylinkės tautiečius L. 
Namų reikalais. Šios apylinkės 
lietuviai (turiu •mintyje Paris ir 
Brantford), kurių yra tik apie 30 
dirbančiųjų, NF jau yra įnešę 
$2.000 ir apie $1.000 dar yra ter
minuotai pasižadėję. Ar .nesuke
lia kiekvienam hamiltoniečiui ši 
įspūdih^Tčafffi^jį' pagalba 'nuo
stabaus pasigėrėjimo? O jų už
darbiai, išskyrus vieiią kitą, ne
prilygsta hamiltoniečių paja
moms, kurių daugumas dirba 
sunkioje pramonėje.

Ir šį kartą NF atstovas buvo 
labai hūoširdžiaipriimtas Liudos 
ir Alfonso Kuzmickų. Tik per
žengus jų slenkstį, Alfonsas at
nešė šimtinę NF grynais, įrašė 
nariu savo vienturtį sūnų Aliu
ką ir išskubėjo į popietinį dar
bą. Jo pusbrolis Vyt. Peldžius, 
gyvenąs jaukiuose Kuzmickų na
muose, mielai sutiko ir šį kartą 
pabūti vadovu, lankantis pas 
tautiečius. Dar tą patį popietį 
buvo aplankyti kaikurie Brant- 
fordo lietuviai, iš kurių Z. Ge
čas tuojau išrašė čekį, mielasis 
Kindurys • Juozas terminuotai 
pažadėjo šimtinę, o Olgos ir Jono 
Širvinskų svečiai iš Simcoe, Ont. 
Onutė ir Antanas Kojeliai patys 
pasisiūlė padėti Hamiltonui, pa
žadėdami šimtinę. O. ir J. Šir- 
vinskai, jau anskčiau įnešę po 
$100, šia proga pasikvietė “TŽ” 
į savo šeimą.

Kitą dieną, sekmadienį, teko 
dalyvauti pamaldose Paris ka
nadiečių katalikų bažnyčioje. 
Nors parapija ir maža, bet baž
nyčia tikrai graži ir ypač įspū
dingai viduje dekoruota. Turi 
jau 102 metus. Ja naudojasi ir vi
si čia gyveną lietuviai.

Sekmadienio važinėjimas da-. 
vė NF dar $200. Apsilankius pas 
Martyšių, kuris jau ilgokai ne
dirbk čia buvęs Vacys Gečas iš-

pylimu, kuris sulaikė sovietų imperializmą. Jūsų 
balsas įgalins liberalų valdžiai užtikrinti pilniau
sią Kanados prisidėjimą prie NATO laisvės gy-

buvo remiama ir stiprinama liberalų valdžios, 
vadovaujant Si. Laurent’ui ir Pearson’ui. Orga
nizacija, prie kurios sukūrimo jie prisidėjo, tapo

’ A ~

pagalvok apie a p d r a u d ą , kuri suteiks 
garantuotą pagalbą kiekvienu atveju.
Visais draudimo reikalais jums patarnaus

VACLOVAS VERIKAITIS

Fort William, Ont.
Apylinkės susirinkimas įvyko 

kovo 9 d. pp. Kaminskų bute. Pa
rodyti trys filmai apie tuberku
liozę su atitinkamais- gydytojo 
paaiškinimais. Po to pasitarta 
įvairiais bendruomenės reikalais. 
Numatyta Motinos dienos minė
jimą ruošti gegužės mėn. Artona 
salėje. Svarbus nutarimas pada
rytas ekonominiais reikalais. 
Gana daug kalbėta ir kiekvieno 
pasisakyta tuo reikalu. Galvoja
ma steigti kooperatyvo pagrin
dais prekybą. Tuo reikalu rūpin
tis yra sudaryta 5 asmenų komi
sija: A. Jonaitis, statybininkas, 
F. Tutlys, turįs patyrimą preky
boje ir tarnautojas; V. Jokubaus- 
kas, tarnautojas; P. Kajutis, ra
dio, televizijos technikas; K. Ka
minskas, Plumbing and Heating 
Ca. savininkas.

Tie visi žmonės yra labai ener
gingi ir kiekvienas savo srities 
specialistas. Gana aktyviai dis
kusijose dalyvavo V. Sibulis ir 
P. Radzevičius.

Po susirinkimo pp. Kaminskai 
paruošė vaišes. Jie paskutiniu 
metu savo namo rūsy įruošė 
gražią salę ir leidžia mūsų ben
druomenės susirinkimus daryti 
už tai nuoširdžiai dėkojame.

Taip pat didelis ačiū p. Joku- 
bauskui už atvežimą prožekto
riaus, o p. Kajučiui už pritaiky
mą prožektoriaus filmui.

Būtų gera padaryti panašius 
susirinkimus kas mėnesį ir vis 
kitai šeimai šeimininkaujant — 
paruošiant kavutę. E. J.

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

PRANAS BARAUSKAS 
Insurance Service
LE. 4-3608

įsijungti į šio krašto ekonominį, 
politinį gyvenimą.

P, Willson — Delhi miesto 
burmistras, savo sveikinime 
trumpai padėkojo už pakvietimų 
ir kvietė ateityje šiuos minėji
mus čia daryti.

Ūkininkų klubo vardu sveiki
no p. Dambrauskas. Bendruome
nės vardu ir padėkos žodį tarė 
A. Aleliūnas.

Programą išpildė svečiai to- 
rontiečiai suvaidindami vieno 
veiksmo komediją ir vietinis jau
nimas pašokdamas tris tautinius 
šokius.

Didelė padėka priklauso šios 
apylinkės jaunimui, tėvams ir 
mokytojams, kurių pastangomis 
ši grąži tautinių šokių grupė iš
sivystė į jaunimo organizuotą 
ratelį. Tikimės, kad ateityje ir 
vėl galėsime jus pamatyti sce
noje su taip įvairiaspalviais raš
tuotais tautiniais drabužiais. Jū

sų vadovams pp. Norkams, Au- 
gaičiams, L. Racevičiams linki
me nepailstamai vadovauti ir su
jungti jus į dar darnesnį tauti- 
tinių šokių vienetą

Kun. Rickui atsisakius imti 
pinigus už padarytas ruošimo 
metu išlaidas ($10), pelno liku
tis su surinktomis aukomis $138, 
50, komiteto nutarimu, pasiųstas 
Tautos Fondui.

Rengėjai dėkoja svečiams to- 
rontiečiams, kun. B. Pacevičiui, 
kun. Rickui, ponioms: Dambraus 
kienei, Aleliūnienei, Kairienei ir 
visiems prisidėjsimes prie šio 
minėjimo surengimo. Dėkojame 
taip pat ir mieliems tautiečiams, 
kurie nors ir per labai blogą orą, 
atkeliavo net po keliasdešimt 
mylių iš visų apylinkių, 
nedirba, tas neklysta! Todėl, jei 
ir įvyko kokių nors klaidų rengė
jai nuoširdžiai atsiprašo.
_____________ _____Rengėjai,

Vasario 16 minėjimas buvo su
ruoštas visoms čia veikiančioms 
organizacijoms sudarius bendrą 
komitetą. Pirmininku buvo iš
rinktas A. Aleliūnas, kuris ir 
pravedė minėjimo iškilmingąją 
dalį. Minėjimui pritaikytą kalbą 
pasakė kun. B. Pacevičius iš To
ronto. Jo kalbos pagrindinė min
tis buvo mūsų sunkios kovos ir 
vargas nepriklausomybę atgau
nant ir kaip lengvai tas tampa 
užmiršimu gyvenant viskuo per
tekusioje aplinkumoje. Jis krei
pėsi į tėvus ir į patį jaunimą, 
prašydamas neužmiršti savo ar 
savo tėvų gimtojo krašto, kal
bos, tradicijų ir ten vergijoje 
pasilikusių savųjų. Kurie nega
lėjo šia proga laisvai susirinkti 
ir pagerbti tuos, kurie prieš 40 
metų su didžiausiu pasiaukojimu 
— net mirtimi — šią laisvę iško

vojo.
Iš kanadiečių buvo pp. Know- 

le ir Wilson. J. E. Knowles yra 
šio sapylinkės parlamento narys 
Otavoje. Savo sveikinime jis 
nuoširdžiai mus užjautė, bet kar
tu pabrėžė, kad antroji mūsų tė
vynė, kurioje mes dabar gyve
name, taip pat laukia iš mūsų 
paramos ir, kad mūsų pareiga

yra baigusi gamtos - matemati
kos fakultetą Lietuvoje ir dės
čiusi Šančių VI gimnazijoje fi
ziką bei matematiką. Išsikalbė
jus šeštad. liet, mokyklos įstei
gimo reikalu, pasirodė, kad šį 
reikalą ji buvo jau apgalvojusi 
anksčiau. Ji pasiryžusi nuo atei
nančio rudens įsteigti savo na
muose mokyklą.

Sekmadienio popietį buvo ap
lankyti pp. Čypai, kurių jau visi 
3 šeimos nariai yra įnešę po $100. 
Be vaišių neapsieita, už kurių 
nuoširdumą p. Petronėlei lietu
viškas ačiū!

Ir tik vėlyvą vakarą teatsi- 
sveikinta su geraisiais paryžie
čiais pakilia viltimi, kad taip 
Dievui laiminant šį sunkų dar
bą, Lietuvių Namai Hamiltone 
taps tikrove. •

Visiems Paris ir Brantford lie
tuviams gražiausias ačiū, o pp. 
Kuzmickams, taip vaišingai pri- 
ėmusiems NF atstovą ir gerajam 
Vyt. Peldžiui, vežiojusiam jį, ne
imant iš Namų Fondo net už 
benziną, ypatinga padėka.

Sk. St

BALSUOKITE UŽ

Dr. Stan. HAI3ASZ

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

Galite pasitikėti, kad jis 1||||
atstovaus jus gerai.

Jis kaip parlamento narys MMafe IWM 
pastarojoje sesijoje kovojo už:

1. Imigracijos padidinimą,
2. Aktyvesnę kovą prieš 

komunizmą,
3. Visų aprūpinimą darbu, J
4. Didesnę senatvės pensiją jjį

pasiekus 60 metų ir išgyvenus J|
tik 5 metus Kanadoje,

6. Praplėtimą ligoninės ir gydymo draudimo,
7. Sveikatos draudimą,
8. Specialią globą ir pagalbą smulkiesiems verslams.

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

Vaistai Lietuvon! 
liGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTU 

Rąžykite, tdefenuokite ar atvykite pas mus. Visos informacijos veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W., Ossington kampos (prieš Lietuvių Namus) 

TELEFONAS LE. 6*21 39

B - . >

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadine-College f
Sav. VL. TARVYDAS £

MAŠINŲ PATIKRINIMAI — šveicavimo darbai — įvairus 
” mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS 

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-0541



Mann & Mattel LTD.
REALTORS

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

Dundos • Sorouren 
$3.000 įmokėti, 6 kombanų mūrinis 
namas su 2 virtuvėm, nepereinami 
kambariai. Arti susisiekimo.

Indian Rd. - Annette 
$3.5000 įmokėti, 7 kambariu mūrinis 
namas, 2 virtuvės. Alyva apšildomas, 
garažas. Lengvos mokėjimo sglygos.

College - Margueretta 
$4.000 įmokėti, 7 kambarių mūro 
namas su 2 moderniškom virtuvėm, 
nepereinami kambariai.

St. Cloir - Vinono
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
nomos su 2 moderniškom virtuvėm, 
garažas, alyva Šildomas.

Indian Grove - Annette 
$17.500 pilna kaino, 6 kambarių ot- 
kiras mūrinis nomos, su garažu, 2 
moderniškos virtuvės, naujo apšildy
mo sistema su gazu.

Bloor - Delaware 
$4.500 įmokėti, 9 kambarių mūro 
namas, 2 moderniškos virtuvės, aly
va šildomas, 2 garažai, dideli kamba
riai. Viena skola balansui.

Roncesvolles - Constance 
$17.900 pilno kaino, 8 kambariai, 
mūrinis namas su garažu, 3 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai.

Bloor - Beresford- 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
nemos su garažu, moderniška virtuvė, 
oi va apšildomos, užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas. Tuoj galima užimti.

High Park • Quebec 
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis namas su 
garažu, vandeniu alyva^ apšildomas, 
2 moderniškos virtuvės, dideli kamba
riai. Tuojau galima užimti. <

Št. Cloir - Louder
$7.000 įmokėti, 10 kambarių per du 
augštus mūrinis atskiras namas, van
deniu alyva šildomas, garažas, 2 mo
derniškos virtuvės. Viena skola baian- 
sui.

St. Cloir - Glenholme , 
$8.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras, mūrinis namas su 
garažu: Vandeniu alyva šildomas, 
viena moderniška virtuvė.

Bathurst - St. Cloir 
$9.500 įmokėti, 15 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, vandeniu 
alyva šildomos, 4 moderniškos vir- 
tuvs, 4 vonios, $420 mėnesinių pa
jamų. Tuojau galima užimti.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Dovercourt • Dupont 
1 atviro skola — 10 metų

$2.000 įmokėti, 7 erdvūs kambariai, 
2 virtuves, garažas. Tuojau pat ga
lima užimti.

Royal York Rd. - Dundos
10 metų senumo

$2.800 įmokėti, prašoma $14.700 
už gerų plytų namų, 6 švarūs, šviesūs 
kambariai, moderniška virtuvė, didelis 
kiemas vaikams pažaisti, garažas, 
alyva šildomas.

Bloor - Indian Rd. 
9 kambariai - 2 virtuvės

$5.000 įmokėti, mūrinis atskiras gerų 
plytų namas, puikioj vietoj, tik keli 
žingsniai iki Bloor, garažas, vandeniu 
alyva šildomas.

Roncesvolles - Howard Park 
9 kambariai - '3 virtuvės

$5.000 įmokėti, mūrinis, garažas, Vi 
minutės iki Roncesvolles. Savininkas 
išvažiuoja į užsienį. Pilna kaina 
$16.900.

Bloor - Windermere 1
$5.000 įmokėti, mūrinis 7 kambarių 
atskiras namas,' garažas, 2 vonios, 
moderniška virtuvė.

Roncesvolles - Wright
1 atvira skola 10 metų

$6.000 įmokėti, 8 kambariu mūrinis 
namas, garažas. Prašo tik $16.900.

Bloor - Quebec
9 kambariai — 2 augštai

$6.900 įmokėti, puikus mūrinis na
mas, 2 modernios virtuves, garažui 
vieta, 3 minutės iki Bloor.

14% gryno pelno
6 butų— 1 Vi metų senumo

$10.000 įmokėti, Dufferin - Daven
port, mūrinis. Pajamos $7.520 me
tams. 6 virtuvės, 6 vonios, 6 elektri
niai pečiai, 6 šaldytuvai. Vieta 8 ma
šinoms'pastatyti. Savininkas labai no
ri parduoti. Kaina atiduota jūsų pa
siūlymui.

T. STANULIS
1264 St. Clair Ave. W.

Darbo tel. LĖ. 1-5781
Namų tel. RO. 2-5543 

skambinti po i 0 vai. vak.

Darbo telef. LE. 4-8481

Namų tel. LE. 6-1410

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

V ariety 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.

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.

Roncesvolles Avė. - Dundos
$1.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuves, naujas šildy
mas, garažas.

Jane - Dundas
$2.300 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuv., naujos šildymas.

Dufferin - Bloor
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, alyva šildomas, garažas.

Bathurst St. - Eglinton
$5.000 įmokėti, 5 kamb ir 2 kamb. 
rūsyje, 6 metų senumo atskiras mūri
nis bungalow. Modernus viduje, di
delis sklypas, privatus įvažiavimas, 
garažas. Viena skola 10-čiai metų, 
pilna kaina tiktai $15.500.

Oakwood - St. Clair
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiros mū
rinis namas, mod. virtuvė, olyvd šildo
mas, garažas.

Quebec - Bloor
$6.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, vandeniu alyva šildo
mas, 3 mod. virtuvės, šeimininkas iš
vyksta.

Bloor
$7-000 įmokėti, 8 komb. per 2 augš
tus, atskiros mūrinis namas, 2 mod. 
virtuvės, 3 vonios, kamb. rūsyje (rec. 
room) su boru etc. Privatus įvažiavi
mas, garažas. Tikrai puikus narnos.

Dovercourt - College 
$8.500 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 2 vonios, vand alyva 
šildomas, garažas su privačiu įvaž.

Roncesvolles - High Pork 
$7.500 įmokėti, 11 komb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuves, yond. aly
va šildomas, garažas, ilgos išsimokėji- 
mo sglygos, reikalingas mažo remon
to viduje.

Delowore Ave. - College 
$9.500 įmokėti, 10 komb. atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, vand. aly
va šildomas, garažas.

Ookmount Rd. - Bloor 
$10.000 įmokėti, 15 komb. atskiros 
mūrinis namas, 3 mod. virtuvės, 3 vo
nios, vand. alyva Šildomos, garažai.

Both ursi - St. Cloir
$8.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis nomos, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu Šildomas, garažas, 10 
metų skola.

Windermere Ave. - Bloor 
$13.000 įmokėti, 20 kambarių, ke
turių butų, atskiras mūrinis namas, 
4 vonios, 4 virtuves, garažas, $440 
mėnesiui nuomos.

Wosogo Beach
Maisto produktų krautuvė su visais 
įrengimais, lietuvių rajone vasarna
miai. Benzino stotis su restoranu ir 19 
kabinų.

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

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Praėjusios sekmadienio drau
giškose krepšinio rungtynėse 
Aušra pralaimėjo japonų Mus
tangs komahdai *ĮL67 (35:32). 
Žaidė: A. Vaičiulis 18, A. Bunti- 
nas 14, D. Turk 10, R. Strūnaitis, 
K. Grigaitis 3, R.Gudas, D.Venc- 
kus 1, J, Laurinavičius 11, A. 
Jankauskas 3 ir O. Kulys 7. Pa
kartoti pralaimėjimai turėtų bū
ti geras pasiruošimas Š. Ameri
kos pirmenybėms. . ■

Aušros jaunučiai II (“ban- 
ton”) draugiškose rungtynėse 
pralaimėjo St. Christophers ko- 

■ mandai, Ontario finalistams, re- 
jzultatu 50:18. Žaidė: L. Kriščiū
nas 12, V. Janulevičius 6, A. Ali
šauskas, A. Šlekys, R. Grigas, J. 
Bukšaitis ir A. Žaliauskas. Tie 
patys “Banton” pralaimėjo Auš
ros “Midget” komandai 52:14. 
“Midget” komandoj žaidė: K. 
Batura 8, J. Kanapka 14, A. Lau
rinavičius 6, O. Kaizeris 23, J. 
Bukšaitis, S. Masionis 6, K. Au- 
gustinavičius. “Banton” koman
doje: V. Janulevičius 5, A. Ža
liauskas 6, G. Skrinskas 1, R.Gri- 
gas, L. Kriščiūnas 2, A. Šlekys, 
A. Ališauskas, V. Rauškas ir P. 
Kaizeris.

Toronto ir rajono stalo teniso 
III-šios divizijos meisteris Auš
ra B. Baigusi I-jį ratą pirmuoju 
išaiškinančiose rungtynėse nu
galėjo Aušrą A, baigusią II-jį ra
tą pirmuoju, rezultatu 17:4 ir 14: 
7. Aušrai A atiteko II-ji vieta. 
Aušros B .komandoj žaidė: D. 
Vaičiūnas, W. Petraitis ir E. Vai
čekauskas. Aušros B. komandoj 
— P. Razgaitis, V. Buteika, P. 
Vyskupaitįs, R. Šimkus ir A. 
Vaičekauskas.

Šį šeštadienį Aušros “Midget”, 
“Banton” ir mergaitės tinklinin- 
kės dalyvauja Kanadoh' Sporto 
Apygardos pirmenybėse.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinis. Artėjant Pabaltie- 

čių žaidynėms Toronte vytietės 
iėgų išmėginimui pasikvietė lat
vių krepšininkes, kurias nesun
kiai įveikė 59:25. Žaidė: Dargy
tė 12, E. Žėkaitė 6, O. Žėkaitė 14, 
Rutkauskaitė 2, Kromaitė 2, Vė- 
lyvytė 4, Kriaučiūnaitė 19. Pa- 
baltiečių žaidynėse lietuvių krep 
šininkių rinktinė latves nugalėjo 
panašia pasekme 65:29. Šioje 
rinktinėje žaidė 4 vytietės, pel
niusios rinktinei du trečdalius 
taškų: O. Žėkaitė 9, Kriaučiūnai
tė 21, Kasperavičiūtė 1, Dargy
tė 10.

Futbolas. Futbolininkų treni
ruotės dar vyksta uždaroj patal
poj, tačiau artimiausiu laiku ža
dama išeiti į atvirą aikštę.. Ieš

komi žaidėjai antrai komandai, 
kuri žais senior lygoje. Norintieji 
žaisti prašomi kreiptis į sekcijos 
vadovą P. Bernecką LE. 4-9630.

Vyčio tinklininkai, laimėję dvi 
paskutiniąsias Intermediate B 
klasės pirmenybių rungtynes 
prieš Army 2:0 ir prie. St. Chris
topher 2:0, tvirtai laikosi pirmoj 
vietoj. Sudaryta ir mergaičių 
tinklinio komanda, kuri žais šį 
savaitgalį įvykstančiose KSA 
mergaičių tinklinio pirmenybė
se Toronte.

Pirmasis Vyčio parengimas, 
kurio šeimininkai yra futbolinin
kai, įvyks balandžio 19 d. Toron
to Liet. Namuose. Jau platinami 
bilietai lapkričio 29 d. Royal 
York viešbučio iškilmių salėje 
Vyčio dešimtmečio paminėjimui 
-pobūviui. Salėje bus daug re
zervuotų vietų, todėl jau dabar 
patartina įsigyti bilietus.

Spauda. Neseniai pasirodžiu
siam Vytiečių Dienų hr 2 pateik
tas ir naujojo statuto propektas. 
FASK-to leidžiamas Sporto Ži- 

-nias užsiprenumeravo 21 vytie- 
tis. Klubo dešimtmečiui paminė
ti bus išleistas leidinys. Klubo 
kūrėjai, veteranai, darbuotojai, 
kurie padėjo klubui žengti pir
muosius žingsnius, kviečiami ja
me bendradarbiauti.

Vytiečiai nuoširdžiai dėkoja 
bankeliui Parama už $50 para
mą. Jau išdalinti aktyviesiems 
sportininkams nauji treningai 
įsigyti klubo rėmėjo E. Bumeist- 
ro pastangomis. Treningai yra 
raudonos spalvos su geltonais už
rašais: Vytis ir Metropolitan 
Furniture Mfg. Ltd. Virš 40 tų 
treningų išdalinti vyrams, o ar
timiausiu laiku bus pagaminti ir 
moterims, greičiausiai žalios 
spalvos. A. S.

KANADA PASAULIO 
MEISTERIS

Norvegijos sostinėje Oslo Ka
nados atstovas Whitby Dunlops 
ledo ritulio komanda septynių 
dienų kovoje be pralaimėjimo 
užsidėjo nugalėtojo laurus. Nuo 
pat pasaulinių tos rūšies turny
rų 1920 m. Kanada buvo nugalė
toju išskiriant dvejis metus: 1954 
m. buvo nesėkmės metai ir 1957 
m. tame turnyre Vengrijos sker
dynių protestan nedalyvavo. 
Šiais metais titulas ir taurė vėl 
sugrįžo. Turnyre dalyvavo 8 vals 
tybių komandos, lošdamos kiek
viena su kiekviena po vienas 
rungtynes. ,

Kanados laimėjimų eiga ir re
zultatai: su Lenkija 14:1, Norve
gija 12:0, Švedija 10:2, Čekoslo
vakija 6:0, JAV 12:1, Rusija 4:2.

Galutinis lentelės stovis ir

APIE
TĖVYNĖS
SPORTĄ

DUTZ WARING

Rašo eilė The Globe and Mail prityrusių korespondentų.

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

sporto leidinių

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

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

vietų pasiskirstymas:
1. Kanada — laimėta 7 rungt., 

įvarčių santykis 82-6, taškų 14. 
2. Rusija laimėta 5, pralaimėta 1, 
lygiomis 1, įvarčių 44-15, taškų 
11. 3. Švedija — laimėta 5, pral.
2, įvarčių 46-22, taškų 10. 4. Če
koslovakija — laimėta 3, pral. 2, 
lygiomis 2, įvarčių 22-21, taškų 8. 
5. JAV — laimėta 3, pralaimėta
3, lygiomis 1, įvarčių 29-33, taškų
7. 6. Suomija — laimėta 1, pra
laimėta 6, įvarčių 12-45, taškų 2.
8. Lenkija — pralaimėta 6, lygio
mis 1, įvarčių 14-65, taškų 1.

Daugiausia įvarčių įmušo Jack 
McKenzie, mokytojas, ir išrink
tas geriausiu turnyro žaidėju - 
forvardu. Toliau seka Bob Bro- 
den — 11 ir Bob Attersley — 10. 
Du rusai pripažinti geriausi gy
nėjai, o geriausias vartininkas — 
čekas. ♦

Kanados stiprumas lyginant 
visų rungtynių rezultatus su Ru
sija pasirodė dvigūbas, tą patvir
tina ir Kanados - Rusijos rung
tynių rezultatas 4:2.

Džiaugiamės laimėjimais ir di
džiuojamės savo reprezentantais.

K. Lukošius.

WINDSOR, Ont.
Rekolekcijos Whidsore bus ko

vo 28, 29 ir 30 dienomis. Pradžia 
kovo 28 d. 8 vai. vak. kroatų baž
nyčioje. Rekolekcijas ves kun. 
kapelionas Br. Dagilis iš Detroi
to, Mich. Maloniai prašau visus 
lietuvius pasinaudoti Dievo ma
lonėmis ir atlikti velykinę pa
reigą.

Bažnytinės loterijos lošimas 
įvyko kovo 2 d. 6 vai. kroatų, baž- 
nyčio ssalėje. Windsoro lietuvės 
ponios surengė šaunią kavutę su 
gardžiais užkandžiais ir tortais.

Laimingieji pasirodė šie as
menys: pirmą fantą laimėjo p. 
Mockaitytė iš Windsoro — ra
dio Zenith, antrą — Juozas Sin
kus — laikrodį, trečią — Juozas 
Širvaitis $10. Pirmasis iš Detroi
to, antras iš Windsoro.

Mieli parapijonys suaukojo 
fantų - daiktų, tai vyko tarsi 
antra loterij a daiktais. J i buvo 
labai įdomi ir sėkminga. Buvo 
daug fantų, tad beveik kiekviens 
Šį bei tą laimėjo. Lošimas praėjo 
geroje nuotaikoje. Visi buvo pa
tenkinti. Tūlas lietuvis laimėjo 
net penkis fantus.

Ponioms šeimininkėms turiu 
išreikšti didelę ir nuoširdžią pa
dėką: A. Stygienei, V. Taųtkevi- 
Čienėi, E. Barisienei, J. Kizienei, 
Pakauskienei, Zatorskienei. La
bai dėkoju fantų aukotojams pp. 
Dumčiuvienei, Ščiukienei, Naci- 
jonienei, D. Kraniauskienei, J. 
Širvaitienei, Vaičiūnienei, St. Si- 
monavičienei, Butavičienei, Ka
činskienei, Juškauskienei ir vi
soms aukotojoms. Visiems vy
rams aukojusiems fantus loteri
jai ir dalyvavusiems loterijos lo
šime labai ačiū!

Kun. V. Rudzinskas.

Windsorieciai pralenkia kitas'ko- 
lonijas turėdami du bendruome
nės chorus. Vienas veikia nuo 
1953 m., vadovaujamas chorve
džio J. Sinkaus, daug, kartų at
likęs mūsų minėjimuose įvairias 
programas, dalyvavo dainų šven
tėj Čikagoj ir sekmadieniais gra
žiai giedąs bažnyčioje. Prieš po
rą mėnesių susiorganizavo ir ki
tas, vadov. p. Sodaičio, choras. 
Gražų, visi windsorieciai daini
ninkai! Kiek blogiau kai tautie
čiai pradėjo viens kitam anoni
minius laiškelius su pamokymais 
rašinėti, iš ko pasipylė įvairių 
gandelių. Tiek toli nueita, kad 
savųjų ginčų bei nesusipratimų 
nepajėgia savųjų tarpe išsiaiš
kinti, skundai pasiekė net kana- 
diškas institucijas Londone, Ont. 
Ir vėl bendruomenės vienybės in 
garbingos lietuvybės vardu ...

Choristas.

L Mawrodin
“ REAL ESTATE

, N
Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
Bloor - St. Clarens

$4.900 įmokėti, 8 kambarių atskiros 
mūrinis namas, nepereinami kamba
riai, 2 modernios virtuvės, alyva ap
šildomas, vieta garažui.

Roncesvolles - Marion

$16^800, 8 kambarių mūrinis namas, 
alyva apšildomas, 2 moderniškos vir
tuvės, prie pat Roncesvolles, puikus 
pajamų namas.

Bloor - Windermere
$17.600, 6 kambarių atskiros mūri
nis namas, kvadratinis planas, alyvos 
apšildymas, 2 modernios virtuvės, ga
ražas, prie pot Bloor.

High Park
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, moderni virtuvė, alyva Šildo
mas, geri morgičiai. Kaina tiktai 
$I3.5UO. ’

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

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Joseph A. PE 11LRS Ltd.
REALTORS ;

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

Duplex - High Park Ave.
$6.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandeniu -alyva šildomas. Privatus 
įvažiavimas, garažas.

Bloor - Runnymede
$5.000 įmokėti, atskiras 7 kambarių 
namas. Vandens ir alyvos šildymas. 
Garažas. Tik keli žingsniai iki Bloor.

Annette - Runnymede
$16.500 pilna kaina. 9 kambarių at
skiras namas. 2 mod. virtuvės, vande
niu alyva šildomas. Garažas.

TELEFONAS LE. 2-3321
Rusholme - Bloor

$8.000 įmokėti, 1 1 kambarių atski
ras namas. Vandens ir alyvos šildy
mas. Garažas. Gražus kiemas.

Christie - Bloor .
$1.000 įmokėti, 6 kambariai, 2 vir
tuves. Garažas. Alyvos šildymas.

St. Cloir - Oakwood
$7.000 įmokėti. Atskiras gerų ply
tų 7 kambarių namas. Vandens aly
vos šildymas. Garažas. Privatus įva
žiavimas^

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOŠIUS
Įstaigos tel. Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

Daby Point Paint & Wallpaper 
įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tai lės ir kiti reikmenys. 

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

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

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!‘ *

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilno 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.
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St. W. - - - Telef. LE. 4-8459
Ju m s p a t a rn a u s :

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

' ir EM. 6-0091 V. MORRIS

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

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

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

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643
VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

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

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

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

J. BERŽINSKAS

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

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motam bei įvairius medžioklinius žautuvua.

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

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

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

Otava. — Rytų Otavos rinki
minėje apylinkėje konservatorių 
kandidatė yra Ch. Whitton,, ku
ri 1951-56 buvo sostinės bur
mistre.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių or 
lenkų k./, telefonuokrte ar atvykite 
asmeniškai j

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

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

veltui.

PADĖKITE
SAVO MYLIMIESIEMS 
LIETUVOJE PINIGAIS *

Speciali kaina 10 Rublių už $1. Dau
gio u šia $50. Užmokestis $5 už bet 

kurių sumų nuo $10 iki $50.

Pilnai garantuoto. Pristatoma per 
2 savaites. Kvitas parūpinamas.

GRAMERCY
744 BROAD ST., Room 925, 

NEWARK, NJ.

Licensed by Dept. Banking and 
Insurance and bonded with $20.000 

jūsų apsaugai

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. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS
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872 Bloor St W.
Rvnayieada • Annette St, 6 didelių 
kambarių, atskiras mūrinis nomas, 
alyva šildomas, privatus įvažiavimas, 
$5.000 įmokėti.

9 PŪSL.

Dantų gydytoja 
129 GRENADIER RD. 

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

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

t ’ Geroj draugystėj x
Gerai nūgėręs žmogelis vėlai 

naktį sutiko kunigą. Šlitinėda
mas atsirėmė į kunigą ir. prašo 
palydėti ligi jo namų, nes vienas 
bijąs eiti. Tasai sutiko. Kai pri
ėjo duris, paprašė žengti vidun. 
Kunigas aiškinasi, kad vėlus lai
kas, kad užsuksiąs kitą kartą. 
Žmogelis ir taria:

— Aš noriu kaip tik dabar, 
kad žmona matytų su kuo aš 
draugaudamas pasivėlinau.^

Kitaip kaip gi sužinos
Jonukas pirmą kartą atvyko su 

tėveliu iš kaimo į miestą.
— Tėveli, kokia čia tokia dide

lė bažnyčia? — klausia vaikas.
— Nežinau.
— O koks ten raitelis ant to pa

minklo?
— Nežinau, vaikeli.
— Kaip vadinasi šitas tiltas?
— Deja, nežinau.
Jonukas kurį laiką tylėjo, o po 

pertraukos sako:
— Ar tu, tėveli, nepyksti, kad 

aš^taio daug klausiu?
— O, ne, vaikuti. Tik klausk. 

O kaip tu kitaip viską sužinosi?...
Išradingumas

— Jei mane nemiga ima, tai 
kas valandėlę išgeriu po gerą 
stikliuką konjako.
’ — Tai padeda užmigti

— Ne! Bet bent aš patenkin
tas, kad nemiegu ir gerai laiką 
praleidžiu. »

Ont.
Apylinkės susirinkimas. KovoĮlandis buvo pradėtas Prezidento 

maršu, po kurio apyl. v-bos pirm. 
K. Kudukis, sveikino tautiečius 
primindamas šventės reikšmę.

Po -trumpos kalbos, sekė Lie
tuvos himnas ir keletas lietuviš
kų plokštelių tai progai pritai
kintų. Penktadienį vasario 14 d. 
7.55 vai. vak. per CFPL radiją 
E. Petrauskas turėjo pasikalbėji
mą su radio pranešėju, kurio me
tu anglų visuomenė buvo supa
žindinta su Vasario 16 reikšme ir 
dabartine Lietuvos padėtimi.

Šeštadienį, vasario -15 d., CH 
LO radijas visą dieną žinių metu 
pranešinėjo, kad Londono lietu
vių kolonija švenčia Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 40 
metų sukaktį. Pats minėjimas 
įvyko ’ vakare vasario 15 d. 150 
Kent St. Katalikų Imigracijos 
Centro salėje. Prie užkandžiais 
apdėtų stalų ir tikrai šventiškoje 
nuotaikoje, pilni susikaupimo su- 

bė': paskelbimo 40 metų šventės sėdo virš šimto apylinkės lietu- 
minėjimąs įvyko kiek iškilmin- vių. Po atidarymo ir latvių bei 
'iru. negu kitais metais. estų atstovų sveikinimų, turinin-

Vasario 12 d. 8.30 vai. vak. per .' gą kalbą pasakė iš Hamiltono 
~ ‘ 'atvykęs St. Juozapavičius. Ofi

cialiai daliai pasibaigus, visi kaip 
viena šeima, mintimis būdami 
ryšyje su pavergta Lietuva, pa
sivaišino kavute. Po užkandžių 
jaunesnieji pašoko, grojant lie
tuviškai plokštelių muzikai. Mi
nėjimas praėjo tikrai šventiško
je nuotaikoje ir visi patenkinti 
skirstėsi į namus su viltimi kad 
neužilgo išmuš laisvės valanda 
okupuotai ir vargstančiai mūsų 
tėvynei.

Gaila, kad iš dalyvavusių mi
nėjime tautiečių atsirado vienas, 
kuris per savaitraštį “Nepriklau
soma Lietuva” kovo 5 d. nr., 
ėmėsi pažeminti ne tik rengėjų 
autoritetą, bet ir tos dienos reikš 
mę, pasitarnaudamas niekam ki
tam kaip tik tėvynės okupantui.

V= VA SIS
REAL ESTATE ,,

Telefonas LE. 1-4605
Geoffrey • Roncesvalles Avė., 8 kam
barių, per 3 augštus, kvadratinis plo
nos, vandeniu alyva apšildomas, garo- 
žds. Labai geros pirkinys, reikalingas 
didesnis įmokėjimas.
High Park raįone turime keletu naujų 
pastatų investavimui, kaip Tripleksų. 
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir 
didesnių, įvairios kainos ir įmokejimai.

tų po 4 kambarius namas, 2 moder
nios virtuvės, vandeniu alyva šildo
mos, prašomo kaina $19.800.

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

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

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

.; Valome, dažome, iaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.

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

Sav. V. BLOCKIS 
k

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
WANDA’S HAIR STYLING

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir modernioje WANOOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos. 

Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

1700 B QUEEN ST. W. (prie Sunnyside) 
Telefonas LE. 5-6686

Nekaltai pasodintask
Naujas kalinys kalėjime klau

sia rasto draugo:
— Už ką sveikas čia tupi?
— Už save, bet nekaltai. Buvo 

paupy didelė šventė. Daug žmo
nių ant tilto. Kai laivas praplau
kė, visi pradėjo mėtyti gėles, ir 
aš... Neturėdamas rankose nie
ko, nutvėriau Margaritą, savo 
žmoną, ir tėškiau į vandenį. 
Žmoną laikyti gėle, rodos gra
žu, o visdėlto, tie nu jausme j ę, 
mane čia padėjo.

Silpnesnė daugiau gali
Grįžta iš miesto vyras su žmo

na. Ji nusipirko apsiaustą, porą 
puikių suknelių, batus, keletą 
apatinių ir dar kaiko, tad visiš
kai patenkinta ir ilgai į ryšuliais 
apkrautą vyrą neatkreipia dė-; 
mesio. Persvarsčiusi daug situa
cijų ir ką gali pasakyti drau
gės. ji staiga atsisuka į vyrą:

— O tu ko taip šniokšti?
— Ko šniokšti?! Man papras

čiausiai sunku visa tai nešti.
— Tai tau vyras! Aš silpna mo

teris turėsiu visa tai nešioti išti
są sezoną, o tau sunku ir pusva
landi panešti...

Neprastas
— Ar tamstos sūnus dar tik 

leitenantas? '
— Taip. Bet skolų turi tai kaip 

generolas.

41 HEWITT A
le% DuiufaH Sė./.rTįt. LEr

Kabineto telefonas LE. 5-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiad. 2-4 vai. p.p., ant- 
rad., ketvirtad., penktad. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai.

Dr. M. Kosowski
Moterų ligos,

— gimdyvių pagalba, 
nevaisingumo gydymas.

611 Bloor St. W.
Palmerston gt. kampas.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Ave.
Telef. LE. 4-4778

RENTGENAS
Priėmimo-valandos: 

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

ir

LONDON

Dr. E. Zubrienė
į ’ ė. { ** x **4

Dantų gydytoji'
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.9.

Pritaiko akintus v^em® aklų defek- 
akiu kur»< daž

nei sukelia galvos skmidėiimą ir ner
vingumą. Kr’ba Javų kcfSomhu 
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA 1-3924Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST WEST 
/kan/pos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS OKULISTĖS

PLANUOJATE 
IŠSIIMTI GYVYBĖS 
DRAUDIMĄ 
ARBA PENSIJOS 
PLANĄ, 
KREIPKITĖS Į 
VIENINTELI 
LIETUVI ATSTOVĄ

0.0

Life UnderwritersMember of the 
Associat'on.

22 d. 6 vai. vak. šeštadieninės 
rųokyklos patalpose šaukiamas 
Londono apylinkės lietuvių susi
rinkimas. kurio metu bus renka
ma nauja apylinkės valdyba, re
vizuos komisija ir aptarti kiti 
;varbūs reikalai.
Ne susirinkus reikalingam skai

čiui, po valandos toje pačioj vie
toj šaukiamas antras susirinki
mas, kuris bus teisėtas nežiūrint 
į atvykusių skaičių. Laukiame 
tautiečių gausaus dalyvavimo, 
•aip kaip pridera susipratusiam 
'ieAuviui. Apyl. valdyba.

Rekolekcijos. Kun. J. Danie
lius prašo pranešti Londono ir 
ipvlinkės lietuviams,, kad šiemet 

. pekoĮekęiios prasidės kovo 28 d. 
3t. Josephs bažnyčioje Charles 
St., i as praves atvykęs iš Čika
gos Tėvas jėzuitas. '

Nedidelėje mūsų kolonijoje 
šiemet Lietuvos nepriklausomy
bės naskelbimo 40 metu šventės

CHLO radiją buvo lietuviškas 
nusvalandis, gautas iš'latvių ne- 

1 mokamai jų vedėjo dėka. Pusva-

TrnrrTTH
T

International Correspondence Schools
Canadian Limited

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

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

prekyba, high school programa ir kt.

Paieškojimai
Valaitis Jurgis ieškomas bro-‘ 

lio Antano iš Lietuvos. Petrai- 
tienė Antanina - Naujokaitė ieš
ko brolio Naujoko Vinco, apie 
50 metų amžiaus. Jie patys arba 
žinantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu: Viktoras Matulaitis, i 
7711A Blvd. LaSalle, Ville La- 
salle, P.Q., Canada.

Puzinas Leonas, s. Justino, gi
męs 1925 m., ieškomas iš 
vos. Prašomas rašyti: 
Brazlauskas, 49 Elmwood 
London, Ont.

Juozas Baranauskas,
'Mato ir Veronikos Baranauskų, 
gimęs 1925 m. birželio 13 d., Uk
mergės apskr., Pagirių v„ gyve
nęs Kaune, Žemuogių gt. Nr. 6., j 
ieškomas motinos Veronikos. At
siliepti šiuo adresu Z. Bilevičie- 
nė, 7415 2nd Ave4 Villez St. Mi
chel, Montreal. ■ ■

Broniaus Gylaičio iš Pilviškių 
valsčiaus ieško iš Sibiro. Smul
kiau sužinoti šiuo adresu: Pr. 
Dumčius, 1398 Hickory Rd., 
Windsor, Ont.. Canada.

Dambrausko Juozo, atvykusio 
Kanadon 1931 m., ieško jo žmo
na Zosė Dambrauskienė gyve
nanti Lietuvoje. Ji girdėjusi, kad 
i is žuvęs. Jei kas turėtų kokių' 
žinių apie jį ar jo mirtį, bei kas j 
globoja jo palikimą, prašomi 
jrar.ešti “TŽ” redakcijai.

Valiulis Jurgis, gimęs 1910 m. 
Radviliškio .valse.. Kukaičių km., 
;eškomas sesers iš Sibiro. Prašo
mas atsiliepti’ ar žinantieji apie 
ji pranešti': P. Daugėla. 36 
Queensway. Toronto, —’Etobi
coke, Ont. Tel. CL. 1-5010.

Lietuviškas 
suknelių saiionas 

(siuvykla)

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

MADAME ANELE 
DESIGNER 

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

Savininkė ANELĖ ŠLEKIENĖ

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

TORONTO

WA., 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai* ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Br. BUKOWSKA - 
BEJNAR. 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.

W. A. LENCKL B.A., LXA
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

Į

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloorj 

, Telefonas LE; 3-3884.
PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ...
* Puokštės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me Ir kanadiškame stiliuje.
ė JvairiauĮių rūšių skintds gėlės bei vazonai su gėlėmis, 
ė Mes tuirime'*'gintaro kkitokių išdirbinių dovanoms.

Kahx-me taip pat vokiškai ir rusiškai.

Maisto produktų krautuvė 
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

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

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto. 
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS.

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE. 
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

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

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

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir ooltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. žemiausios kainos.

12S8 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT. 
Tarp Doverccmrt Rd. ir Lisgar.

PIGIAUSI

siuntiniai

$14.75
$23.20

Į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai —- 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

SiuntiMai 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.

DĖMESIO!

Lietu- 
Jonas

sūnus

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

DANTISTAS’ 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

100 Adelaide St W.
Room 107 .

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus. 

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

A. P. GARAŽAS
IS39 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

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

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

/Įvažiavimas iš Gearry Avė./
Sov. V. DUNDYS

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

WINNIPEG. Man.
Perrinkus 1958 metams- naują 

apylinkės valdybą, tenka rim
čiau susirūpinti solidarumo mo
kesčio sumokėjimo reikalu.

Labai džiaugiuosi, kad winni- 
pegiečiai reikalą puikiai supran
ta ir trumpu laiku, be jokių prie
kaištų. jau išrašyti 28 kvitai.

Solidarumo mokestį sumokė
jo: po $6 — Jufgis Januška ir. 
Kostas Strikaitis;,’po $4 — Myko
las Januška. Vėra Zavadskienė, 
Mečislovas Šarauskas ir Pr. Ma
tulionis; po $2 — kun. J. Berta- 
šius, Ant. Genys, T. Lukoševi
čius, St.- Bujokas, A. Radzevičius, 
J. Skamaročius, agr. J. Mali
nauskas, V. Galinaitis, J. Deme
reckas, Alf. Balčiūnas, V. Šerkš
nys. Pr. Gustys, J. Bėzis, Eug. 
Kalasaukas, P. Žiminskas ir Ant. 
Kuncaitis; po $1 — St. Dobro
volskis, K. Mažeika, J. Žilinskas ’ 
(senųjų ateivių), Henrikas Mon
kevičius. Viso jau įmokėta $64.

Pranešu, kad solidarumo mo
kestį galima sumokėti kiekvienu 
laiku 170 Isabel St. (maisto pro
duktų krautuvė), tel. SP. 4-2762. 
Sumokėjusiems nuoširdus ačiū, 

o dar nesumokėjusieji mielai 
laukiami.

J. Demereckas, 
apyl. v-bos iždininkas.

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

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

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

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

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

Garantuoti siunti

niai į Sovietų Rusiją

A. STANČIKAS, uOigL -ational Ra
dio Institute rad«0 ir « < dįos skyrių, 

T A I S G

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimomi ir a '»ymami f na
mus veltui. Darbas U aaiys garan
tuotos.

Skambinti telef. I V.. 1-1602.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public)
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei- 
„ siniai patarnavimai, 

morgičiat

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

ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sande- . 
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji' 
dalykai: medicinos dalykai, maistas,s 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
delį ar prc*/kite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

STANLEY aHUc ofOKE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų boto), normoious dydžio ir platūs

, ... EE—LEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prM Gladstone

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

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, , 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

TeL EM. 4-2715 ,

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

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

VEIKIA 24 VALANDAS.

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

JP. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ

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

95 Mill Rd., Yon g ehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill

Susitikite Lenkijoj 
į su savo; giminėmis j 
®tėn<į^rt«irtioisįe4n®ėt <

Nevykti galima laivu '"Batory" kas į 
VwįnėsJ.' Nešėionlniu . teito j

. UisiselcyJcitc Vietas pigiausiai j

FOUR’'sii>iO ž
. TRAVlEt

’■«» ifei, šįw. s. 
į. 3-M»« ■'
;y;,> ’ •»’ * Ą "V" *
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TORONTO, Ont
^Šv. Jone Kr. parapijos žinios
« —. Rekolekcijos

|^3<rau& Jas praves kun. Albi 
nas Spurgis, MIC, kun. dr. J. 
Gutausko studijų bičiulis, pažįs
tamas minties ir iškalbos brandu 
mu. Konferencijos: rytais 9 vai. 
(vakarais 7.30. Šį sekmadienį 

30 vai. vak. giedama Graudūs 
rėksmai.
— Kurijos parėdymu, šį sek

madienį daroma tradicinė petra- 
pmiginio rinkliava.

— Parapijos 30 metų įsikūri
mo sukaktis minima balandžio 19 
ir 20 d.d.: šeštadienį banketas, o 
sekmadienį iškilmingos pamal
dos. Į šventę yra pakviestas J.E. 
vysk. V. Brizgys. Šventės reika
lais šį ketvirtadienį 7.30 vai. vak. 
šaukiamas plačios apimties po
nių posėdis kartu su par. komi
teto parengimų sekcijos vado
vais.

— Mokesčių pajamų kvitai pa- 
lapijos aukotojams išduodami, 
klebonijoje. vakarais ir sekma
dieni no paihaldų.

— Parapijos kunigai vadovau
ja .rekolekcijoms: kun. dr. J. Gu- 

. tauskas nuo praėjusio sekmadie
nio iki sekančio imtinai — Ha
miltono liet, parapijoje; kun. B. 
Pacevičius nuo šio ketvirtadie
nio ‘ iki Verbų sekmadienio — 
Sudbury ir Sault Ste. Marie. Tuo 

. būdu pamaldos šiokiadieniais šią 
savaitę laikomos 8 vai. ryto. 

. Penktadienį 7.30 vai. vak.—Kry
žiaus Keliai.

— Porą metų Velykų Prisikė
limas par. bažnyčioje vyko 12 
vai. naktį. Leidus Romai lietu
viams pasinaudoti sena tradicija 
ir Prisikėlimą turėti Velykų ry
tą, šį sekmadienį 11 vai. pamal
dose bažnyčioje dėl laiko bus at
siklausta tikinčiųjų. Jei daugu
ma pageidautų, Prisikėlimas 
Įvyktų-vėl Velykų ankstyvą rytą.

— Verbų sekmadienį, užbai
giant rekolekcijas, įvyks tradi
cinis gavėnios religinis koncer
tas.

— Šį šeštadienį 9 vai. ryto ge
dulingos pamaldos už Norkų - 
Petraičių šeimos mirusiuosius? 
Sekmadienį: 9.30 vai. — Ievos 
Šukienės vėlę, o 11 vai. — už 
Švėgždų šeimos mirusiuosius.

— Labai rekomenduojama at
silankyti į šį-sekmadienį Prisikė
limo par. salėje Šalpos Fondo 
ruošiamą didįjį koncertą, kurio 
aukos skiriamos užjūrio lietuvių 
priešvelykinei šalpai.

Vaikų pobūviai
Šv. Jono Kr. parapijos inicia

tyva. sekmadieniais po 12 vai. 
pamaldų par. salėje įvyks lietu- 
viij, vaikų iki 8 metų amžiaus su
sirinkimai, kurių metu vaikučiai 
bus pamokinami žaisti, lietuviš
kų papročių ir pasivaišindami 
gražiai praleisti laiką lietuvių 
vaikų ir tėvų bendrame susitiki
me. Šiems vaikučių susibūri
mams sutiko vadovauti ponios 
Adelė Vaišvilienė ir Birutė Ma- 

r žeikiehė, o taip pat talkininkau
ti par. LKMot. D-jos narės. Pir
mas toks vaikučių susibūrimas Į f 
įvyks šį sekmadienį po 12 vai. ” 
pamaldų par. salėje. Tėvai malo- 

- niai prašomi atvesti savo vaikus.
Jonas Monkus, 

žinomas torontietis senesniosios 
kartos visuomenininkas, prieš 
kiek laiko persikėlęs gyventi į 
Oakvillę, šiomis dienomis sun
kiai susirgo ir ilgesniam laikui 
paguldytas į vietos ligoninę.

Civilių Invalidų Draugijos me
tiniame susirinkime pirm, išrink 
tas Robert D. Poupore, advoka
tas. Išrinkti taip pat nauji di
rektoriai: A. Rennie, J. H. Rhind, 
O. R. Blackmore, dr. D’Arcy 
Prendegast, Ch, O. Dalton ir Fr. 
F. McEachren.

Draugija išlaiko bent kelias įs
taigas, kurios dirba per 150 inva
lidų, rūpinasi invalidų paruoši
mu įvairioms profesijoms, parū
pina protezų ir t.t.

Prisikėlimo parapijos žinios
5S —Parapijos rekolekcijų spe- 
F jBalios konferencijos jaūnimui 

skiriamos penktadieniais Ir šeš
tadieniais 6 vai. vak., šią savaitę 
mergaitėms, o ateinančią berniu
kams. Šį sekmadienį, kovo 23 d., 
laike 10 vai. Mišių mergaitės 
bendrai priima, šv. Komuniją, o 
po Mišių muzikos studijoje turi 
bendrus pusryčius ir pokalbius 
jaunimui aktualiomis temomis 
su tam tiksĮui kviestu svečiu. Tos 
pačios rūšies programą, tik vie
na savaite vėliau, turės ir ber
niukai.

— Kadangi iki parapijos baza- 
ro teliko tik vienas mėnuo, la
bai prašytume fantų iš tų para
pijiečių,’ kurie iki šiol dar nieko 
bazarui neatnešė, nes parapijos 
bazaras yra visų parapijiečių 
bendras reikalas.

— Mūsų padėka p. Aug. Ašok
liui parapijos biliotekai paauko
jusiam virš 60 vertingų lietuviš
kų knygų.

— House of Providence sene
lių prieglaudai vajus jau eina 
prie galo. Dauguma lankytojų 
grąžino pasižadėjimų lapelius. 
Kurie to dar nepadarė, prašomi 
tai atlikti kaip galima greičiau, 
nes kovo 30 yra paskutinė vajaus 
diena. Parapiją liečiančius lape
lius su užpildytais klausimais 
taip pat prašome grąžinti ilgai 
nebedelsiant. Dėkojame tiems, 
kurie senelių prieglaudos staty
bą parėmė duota ar pasižadėta 
auka. Kaip jau iš turimų duome
nų matyti, mūsų parapijiečiai, 
nors ir patys būdami sunkioje fi
nansinėje padėtyje, parodė tik
rai geros valios suaukodami ke
letą tūkstančių dolerių. Ypatin
ga parapijos administratoriaus 
T. Placido padėka parapijos lan
kytojoms ir lankytojams už jų 
nuoširdų pasiaukojimą.

— Šį sekmadienį, kovo 23 d., 4 
vai. p.p. Prisikėlimo salėj Šalpos 
Fondas ruošia koncertą dalyvau
jant “Varpo” chorui.

— Pakrikštyti: Paulius Darius 
Vytas, Henry Robert Leparskis, 
Arūnas Richardas Kalinauskas.

Velykų Bobutė jau pakeliui
Ji atvažiuoja su gausiomis 

lauktuvėmis į Torontą balandžio . 
13 d., į Prisikėlimo par. šalę 3 
vai. po pietų.

Visi vaikučiai turi ruoštis jos 
iškilmingam sutikimui su mas
karadiniais kostiumais. Trys įdo
miausi kostiumai Velykų Bobu
tės bus premijuojami. Tad kvie
čiami visi Toronte gyvenantieji 
vaikučiai neužmiršti balandžio 
13 d. Velykų Bobutės.

Atsisveikinimas su psktn.
J. Pažėra ir šeima

šį sekmadienį, kovo 23 d. 7.30 
v.v. šv. Jono Kr. parap. salėje.

Psktn. J. Pažėra vienas iš tų 
tyliųjų jaunimo darbuotojų, ku
rio nuopelnai dideli ne tik To
ronto skautams, bet ir visai Lie
tuvos Skautų S-gai bei lietuvių 
bendruomenei, todėl pilnai yra 
užsitarnavęs pagerbimo. Į šį pa
gerbimą kviečiami: visi skauti- 
ninkai-ės, skautai-ės. tėveliai, 
bičiuliai ir psktn. J. Pažėros pa
žįstami ir draugai.

Rengėjams palengvintų darbą, 
jei norį dalyvauti atsisveikinimo 
arbatėlėje malonėtų pranešti te
lefonais: LE. 2-2021, LE. 2-4793, 
OX. 9-4224, BE.3-0591, LE.6-2781.

Skautų Židinys ir Tėvų Kom.
1958 m. “Miss By-Line” 

bus renkama specialiame baliu
je balandžio 11 d., penktadienį, 
Royal York Hotel. Varžovėms 
be to, bus paskirstyta daug kitų 
prizų. Balių ruošia Toronto Press 
Club. Jis prašo paskelbti, kad 
varžybose kviečiamos dalyvauti 
ir naujosios ateivės.

Norint dalyvauti varžybose, 
reikia įteikti specialius pareiški
mus. Jiems blankų galima gauti 
parašius ar paskambinus Toron
to Men’s Press Club, 99 Yonge 
St., Toronto, Ont., EM. 4-6020.

VELYKINIS KONCERTAS ŠALPAI
Š| SEKMADIENĮ, kovo 23 <L, 4 vai. p.p. Prisikėlimo parapijos 
sjlėie^vyksta DIDINGAS DAINŲ - OPERŲ ARUŲ ir TAUTINIŲ

Programoje: r ■ r; -į i. r.
1. Toronto Lietuvių Choras ’’VARPAS”, diriguojamas muziko St. Gailevičiaus išpildys Šimkau 

“Atsisveikinimas su Tėvyne”, II-ji paveikslą iš Vėrtft operos “Aida” ir kL,
2. Solistai: V. ŽEMELYTĖ, S. MAŠALAITĖ, V. VERIKAITIS ir H. ROŽAITIS,
3. Skautų tautinių šokių grupė ’’GINTARAS”, vadovaujama p. Torūtos.
Įėjimas — auka tautiečių šelpimui Vokietijoje. Visi dalyvaukime didžiojoje meno šventėie?

Toronto Apylinkės Šalpos Fondas

Socialinių klausimų vakaras
Šį šeštadienį, kovo 2 2d. 8 v. v. 

šv. Jono Kr. par. salėje įvyks so
cialinių studijų vakaras. Prane
šimus padarys Regina Kulienė - 
Mickevičiūtė ir Kazys Mangli- 
cas, abu Kanados unversitetuo- 
se studijavę socialinius mokslus 
ir dabar praktiškai dirbą Toron
to welfare įstaigose. Praneši
muose bus paliesti praktiški 
klausimai, kaip ir kur žmonės 
gali kreiptis nedarbo, ligų, se
natvės, veltui vaistų gavimo, na
muose turimų ilgai sergančių li
gonių slaugymo ir kitais reika
lais. Po pranešimų —plausimai.

Pasirodo, yra daug galimybių 
nelaimės atveju gauti medžiagi
nės paramos. Deja, daugeliui vi
sa tai mažai žinoma. Visa Toron
to lietuvių visuomenė yra kvie
čiama gausiai atsilankyti į pra
nešimą. Rengėjai mano, kad pa
teiktomis informacijomis daug 
kas ir mūsų žmonių galės pasi
naudoti praktikoje, o kiti geriau 
susipažinę, minėtu klausimu atei 
tyje galės padėti kitiems. Pobū
vio metu par. ponios svečius pa
vaišins kavute. Pertraukų metu 
vakaras bus paįvairintas high 
fidelity klasine muzika. Vakaras 
viešas ir nesusijęs su jokiomis 
išlaidomis. Par. komitetas.

....................  . ■■ * 1 ■■■■■—wmi-i i
Jaunesniųjų at-kų susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, kovo 23 d., 
3.30 alv. p.p. Prisikėlimo para- džiausio šio sezono koncerto. Jį 
pijos muzikos studijoje. Narių rengia šį sekmadienį Prisikėlimo 

| salėje KLB Toronto apyl. Šalpos 
Fondas. Pajamos velykinėms 
lauktuvėms Vokietijos lietu-

Didingas koncertas šalpai
Esame išvakarėse bene di-

dalyvavimas būtinas.
Dail. V. Bričkai parodoje

15 d•TJie kittle Gallery, Į viams. Koncerte dalyvauja To 
lOo Bloor St. W., atidaryta 4 dai- i 
lininkų paroda, kurioje žymią 
vietą užimą mūsų dailininko V. 
Bričkaus ir jo žomdnoš 'kūriniai.

Paroda atidaryta kasdien nuo 
12-6 vai. vak. ir tęsis iki kovo 
29 d. Verta pamatyti.
Premjeras Diefenbaker atsakė 

į Toronto lietuvių rezoliuciją, pri 
imtą Vasario. 16 d. minėjime. 
Premjeras primena, kad jis se
niai buvęs tarpe tų, kurie visada 
reikalavo atstatyti sovietų pa
vergtų tautų laisvę. Š. Atlanto 
Sąj. taryboj gruodžio mėn. jam 
pasisekę įterpti į deklaraciją 
punktą -liečiantį padėtį tautų už 
geležinės uždangos.

Prie atsakymo pridėtas “House 
of Commons Debates” 1957. XII. 
21 d. sąsiuvinys, kuriame yra iš
spausdintas tekstas premjero 
pranešimo apie minėtos Š. A. 
Tarybos posėdžius.

- CCF Toronto mieste- ir prie
miesčiuose stato 19 kandidatų.

ronto choras “Varpas”, solistai ir 
tautinių šokių grupė “Gintaras”. 
Pirmoje dalyje sol. V. Žemelytė 
ir sol. V. Verikaitis išpildys Šim
kaus, Budriūno ir Žilevičiaus 
kūrinius .Tautinių šokių grupė 
“Gintaras”, vadovaujama p. To- 
rūtos, per du išėjimus pašoks ke
letą naujai paruoštų tautinių šo
kių. Pirmoji dalis baigiama ne
pamirštamąja Šimkaus kantata 
“Atsisveikinimas su tėvyne” — 
išpildys TLCH. “Varpas”, dir- 
S. Gailevičiaus, o solo partijas at
liks sol.: Žemelytė, Mašalaitė, 
Verikaitis ir Rožaitis. Antroje 
dalyje solistai ir choras išpildys 
pasaulinių operų arijas iš: Cava- 
leria Rusticana, Parduotoji Nuo
taka, Samson ir Dalila, Macbe- 
tas, Figaro Vestuvių ir kt. Kon-

Mieliems A. P. RAZGAIČIAMS,

dėl tėvelio mirties, nuoširdi užuojauta

V. K. Gapučiai.

Ponią ALEKSANDRĄ ir inž. PRANĄ RAZGAICIUS,

liūdinčius dėl ponios Tėvelio mirties, nuoširdžiai užjaučia

Valė ir Vytautas Jučai.

mw

Sveikiname ’ '
HILDA IR ROMĄ SIMANAVIČIUS, 

sulaukusius antro kūdikio — pirmojo sūnaus

Adelė ir Vaclovas .Buteikiai.

’et sukanka 500 metų nuo šv. 
^azimierogjflpMę^.
iukaktis bus Jįgsekma-

eni. kovo 23 d., Turininga aka- 
ernija šv. Kazimiero garbei 

įvyks A V parapijos aalėje 5 vai. 
o p. Paskaitą apie šv. Kazimierą 
kaitys dr. O. Labanauskaitė. ;

Kovo 21 d. Quebec radijas CK 
AC pateiks valandėlę apie šv. 
Kazimierą, Kalbės, stoties kultū
rinio ' ' * ' ■“* * •*' -*—■-*
geois, .
klebonas Tėvas J. Borevičius,SJ.

PRANEŠIMAS
Pranešu Toronto lietuvių ži

liai, kad nuo š.m. kovo |5 d. 
Tfilres Fuel Oil Co. ir Milnes 
Coal Co. Ltl. yra priėmę mane 
savo atstovu priimti anglių už
sakymus ir sudaryti sutartis ku
ro alyvos pristatymui.

Tuo būdu dabar galėsiu pilnai 
ja tarnauti savo tautiečiams, ap
ariantiems savo namus tiek aly- 
a. tiek anglimis.
Pradėdamas atstovauti naują 

bendrovę, noriu pareikšti padėką 
/Įsiems mieliems tautiečiams 
buvusiems ir dabartiniams kli- 
jentams,. užsakinėjusiems ang
lis per mus per paskutines sep
tynias žiemas. Tuo pačiu noriu 
atsiprašyti už savo klaidas bei 
pasitaikiusius vienokius ar kito
kius nesklandumus. Ateityje 
stengsiuos, kiek nuo manęs pa
reis, dar geriau- ir rūpestingiau 
patarnauti savo?, klijentams.

Trumpai apie naują bendrovę: 
Milnes Co. vardas Toronte ži
nomas jau virš 60 metų. 30 metų 
dirbama su alyva. Kompani j a 
yra vienos šeimos rankose, kas 
užtikrina gerą patarnavimą. 
Meiste turi 6 anglių ir alyvos 
sandėlius. Turi nuosavą Service

certas baigiamas didingu Verdi; Department, kuris įstato alyvos
“Aidos”- antruoju paveikslu, ku
riame su choru atskiras solo par
tijas atlieka solistai.

Įėjimas — auka šalpai. Rengė
jas, Šalpos Fondo Valdyba, kvie
čia visus Toronto ir apylinkių 
lietuvius įvertinti rengėjų pa
stangas — plėsti šalpos darbą, o 
kartu turėti visiems laimę gavė
nios nuotaikoje įvertinti mūsų 
brangiųjų menininkų pasiaukoji
mą. ŠF Valdyba.

Montreal io šaulių klubas suruoš 
5ė gražią šventę pereitą sekma
dienį. AV parapijos bažnyčioje 
U vai. Įvyko pamaldos už velio* 
nio vėlę, kurių metu bažnyčioje 
buvo šaulių garbės sargyba. Po 
pamaldų įvyko minėjimo aktas, 
kurio metu turiningą paskaitą 
skaitė šaulys J. Šiaučiulis.

Šv. Kazimiero parap. rekolek
cijas šią savaitę veda Tėvas J. 
Borevičius, SJ. . t

AV parapijos rekolekcijos pra
sidės kovo 23 d., šį sekmadienį. 
Rekolekcijas ves Tėvas J. Kidy
kas, SJ, iš Čikagos. ;

LKMoterų visuotinis susirin- 
imas įvyks šeštadienį, kovo 22 

L, 7 vai. vak., posėdžių kamba? 
yje klebonijoje. Visoms narėms 
lalyvavimas būtinas.

Jaukios Juozapinės. Kovo 15 
i 7 v.v. AV parapijos salėje bu
vo suruoštos ypatingai jaukios 
Juozapinės — Tėvo Juozo Arą- 
nausko ir visų parapijos Juzių ir 

’Juozų pagerbimas. Vakarui gra« 
i žiai vadovavo L. Balzaras. Daly- 
I vių buvo per 150, bet ypatingai 
gausu buvo Juozų. Jie nebetilpo 
prie ilgo garbės stalo. Gausius 
bei nuoširdžius linkėjimus sole- 
nizantams užbaigė skambus “Il
giausių metų...” Juozapinės or
ganizavo p. Motuzienė padedama 
gausaus būrelio malonių talki
ninkių. <

Mielam Tėveliui ir uošviui
A. t A. ANTANUI PIKTURNAI mirus, 

Aleksandrai ir Pranui Razgaičiams nuoširdžią užuojautą 
reiškia

J. B. Sriubiškiai.
A. L. Stadelninkai.

“Bevardis” Toronto scenoje
Pereita šeštadieni torontiečiai 

scenos meno mėgėjai turėjo pro
gos pamatyti premjerą, o sek
madienį antrą pastatymą kun. 
B. Bacevičiaus 4 veiksmų pjesės 
“Bevardis”.

Nevertinant pjesės scenišku- 
mo bei kitų savybių, tenka pasa
kyti, kad jinai pateikia kartais 
labai komplikuotų situacijų, ak
toriams pastatančių gana dide-' 
lių ir sunkių uždavinių. Toronto 
Liet. Jaunimo Meno Mėgėjų Gru 
pė pasirodė tiems uždaviniams 
jau priaugusi ir per daugumą 
Kalvų lengvai perkopė.

Bevardis, tai ūkininko Vainu- 
čio šeimoje išaugęs šeštos klasės 
gimnazistas Juozas, kuris tėvo 
nebeleidžiamas toliau mokytis, 
verčiamas eiti raštininkauti į 
valsčių, pasiryžta siekti mokslo 
savomis jėgomis tėvų namus ap
leidęs. Tuo pat metu jis netikė
tai iš sesers Elytės sužino, jog 
jis ištikrųjų tėra tik augintinis, 
jai ne brolis. Prisiglaudęs kaip 
darbininkas kažkurioje kleboni
joje, Juozas pats pasiruošia ir iš
laiko brandos atestato ezgami- 
nus, o tuoj aus po to paaiškėja, 
kad jis yra našlės klebono sesers 
Veronikos sūnus, gimnazistės 
Julytės brolis. Kadangi jis ne
gali pamiršti Elytės ir jo dvasia 
buvo jau sumišus dėl Julytės, jis 
nusprendžia pasitraukti iš visų 
kelių ir stoja į kunigų semina
riją. Atvykęs primicijas laikyti 
į parapiją, kur užaugo, pataiko i 
jį dar tebeprisimenančios Ely
tės, jau gydytojos, ’ vestuves.

Ūkininkas Vainutis—Kaknevi
čius apskritai buvo išlaikytas ir' 
gana nuoseklaus tipo, širdies1 
mergaitė, tyroji Elytė — Dan
guolė Kondrotaitė ir pasiryžėlis 
Juozas — Vyt. Abromaitis, tu- 
•ėję labiausiai dramatiškus vaid
menis, pasirodė puikiai, kaip i’ 
Julytė — Rita Juknevičiūtė. Ge
ras buvo varpininkas—Ant. Dil- 
kus. Scenoje pats stipriausias i 
'abiausiai išlaikytas betgi buvo 
klebonas — Stp. Ramanauskas 
Torai pasirodė Vainutienė — 
Angc’ė Besasparytė. Veronika— 
Valė Stankevičiūtė. Mokytojas--, 
Tonas Šulcas, Onutė 
Merkclytė su savo draugu An- 
*anu — VI. Rusiu, na ir davat
ka Mariiona — VI. Merkelienė 
bei jauniausias artistas — klebo
no piemenukas Petrukas — Jus
tinas Raškauskas. Kitų vaidme
nys buvo trumpesni — tai į ves
tuves atėję kaimynai: Alb. Ožys. 

įVyt. Buragas ir E. Večerskytė 
;bei Pr. Kazlauskaitė.

Režisūra buvo, paties auto
riaus. Taip pat ir dekoracijos. Jo 
pavaduotojas režisūroje Stp. Ra
manauskas. Toronto liet visuo
menė parodė scenos meną mėgs
tanti ir abu kartu beveik pripil
dė Prisikėlimo parapijos salę. A.

R

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė, l-me 
eugšte. Be baldų. Yra garažas. Winder- 

: mere prie Bloor. Skambinti RO. 7-2354 
' po 6 vai. vakaro. \

; Išnuomojamos frontinis kambarys, su ga- 
; ražu, l-me augšte. Tel. LE. 6-7435.

krosnis (Fess atstovai) ir tan
kus ir juos aptarnauja bei prižiū
ri. Kuras duodamas išsimokė j i- 
mui ligi 11 mėnesių, neimant pa
lūkanų.

Kas norėtų smulkesniu infor
macijų ar norėtų sudaryti sutar
tį alyvos pristatymui, malonėki
te paskambinti man po 6 vai. va
karo tel. LE. 5-0527.

Su pagarba Vytautas Aušrotas.
Petrui Peters yra laiškas iš 

Lietuvos, rašytas Seibutytės Vy
tautės, Obelių paštas, Kuprių

Ontario 25-ojo parlamento ket
virtoji sesija užtruks iki balan
džio 1 d. Posėdžiai vyksta nuo j . , •
pirmadiem^iki ketvirtadienio Į nom asmeniui. GaHrao virti. 339 Ossing- 
nuo 3 val^p.p., penktadieniais: tcn av«.. tel. LE. 6-4566. 1
nuo 2 vai. Sesijai baigiantis pa-! ——. . .—. . - j I Išnuomojami du kambariai ir virtuve, Iiprastai būną dar vakarinių po- 1 
sėdžių. jone. Tel. LE. 6-1357.

ougšte su boldest. Bloor - Dovcrcourt ra

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldu i 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas.' Važiuojam kas savaitę į Mont
real/, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

ANGLIS ir ALYVĄ užsisakykite per 
MILNES FUEL OIL LTD., THE MIL
NES COAL CO.LTD., atstovą V. AUŠ- 
ROTĄ, tel. LE. 5-0527. Augščiausios 

kokybės alyva ir anglys.

Leis gerti Ontario prov. alko
holinius gėralus savo rezidenci
joj: verandoj, kieme, sodne, ga
raže, viešbučių kambariuose, pa
lapinėse, laivuose. Pagal dabar- ‘ 
tini įstatymą buvo leidžiama 
gerti savo namuose, net ne ve
randoj ar sodne. Prov. seimui pa
teiktas atitinkamas įstatymo pa
keitimas. Jame taip pat numato
ma laikyti alkoholiniu gėralu ir 
pusalį, kuris provincijoj buvo 
pradėtas pardavinėti maisto par- 

kaimas, -adresuotas į 264 South i duotuvėse. Alkoh. gėralais nebus 
Kingsway Drive, Toronto. Atsi- Jaikoma tik tie gėralai, kuriuose 
imti TŽ administracijoje. yra labai mažas kiekis alkoholio.

Išnuomojami prie St. Clair 3 kambariai • 
ir virtuvė i augšte; vienos kambarys Ii | 
augšte viengungiui. Yra garažas arba 
vieta automobiliui. LE. 5-1012.

PARDUODAMI radio Sabo, bufetai vi.fu- 
vės ir kambario, spinta rūbams, elektri
nė krosnis, valytuvas kilimams, sofa, 
stalas ir elektrinis laikrodis, naktinės/ 
užuolaidos. LE. 1-7146.

PARDUODAMAS VASARNAMIS Wa$a- 
gos vasarvietėje, vanduo ir tualetas vi
duje, B—Avė. Kas nori pailsėti beržų 
pavėsyje,' lietuvių aplinkoje, naudokitės 
proga. Tel. CH. 1-0672.
Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

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

Jus kviečia
į savo eiles didžiausia lietuviška organizacija, kuri draudžia 
gyvybę, rūpinasi Jūsų asmeniška gerove sušelpdama Jus 
ligoje ir nelaimėje, jungia lietuvius bendram kultūriniam 
darbui, padeda mokslus einančiam jaunimui. .

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) 
Toronto 236 Kuopa

Dar šiandien skambinkite dėl smulkesnių informacijų:
ST. JOKŪBAITIS — LE. 4-0773

Atstovas.
A. Paulauskas — LE. 6-3545 
O. Indrclienė — LE. 1-8522 
V. S. Mastis — LE. 2-6513

Centrinis
Riekevič'cnė — RO. 9-7’363 

akas — LE. 4-1528
— RO. 9-4612

H. C’ve ’ 
Al. Dūda

4G8 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS I’hm.B.

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

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

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 
žolč, UC” termometrai ir kt.

t

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn 

ff

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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


