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Leidžia
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Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Vasario 16 balsas Pavergtieji apeliuo j a
Kol bus pasaulyje nors vienas gyvas lietuvis, 1918 metų va

sario 16 diena visada bus tautos laisvės siekimų simboliu. Prieš 
keturiasdešimts vienerius metus lietuvių tauta paskelbė pasau
liui norinti būti laisva, pati savojo likimo sprendėja ir esanti pa- 

. siryžusi už savąją laisvę net kraujo kainą mokėti.
Lietuvių tauta savąjį pasiryžimą išpildė — laisvę apgynė sa

vo sūnų krūtinėmis. Ir ne tauta kalta, kad. grobuonis slibinas vėl 
jos laisvę atėmė, jos šventąsias teises sulaužė. Ji savo teisių neat
sisakė, laisvės troškimas tebeplasdena kiekvieno lietuvio širdy. 
Tik pavergtieji negali šito troškimo viešumon iškelti. Vienintelis 
dalykas, ką dar gali pavergtasis lietuvis, yba stiprinimas savosios 
lietuviškosios kultūros, iškėlimas kultūrinųi vertybių, kurios ir 
rusiškojo bolševizmo propagandos dusinamai priaugančiai kartai 

. skelbtų, kad nėra jokios “tarybinės” tautos, kad yra tik paver
gėjas ir lietuvių tauta, kuri kultūriškai pavergėją toli pralenkia.

Atvirą žodį dėl lietuvių tautos teisių gyventi nepriklausomai 
tegalime tarti tik mes gyvenantieji laisvėje. Tai mūsų pareiga, 
tai Nežinomojo kario kapo aukuro įrašo (įsakymas: “Atiduok, 
ką privalail...” Tai pagrindinis ir pirmasis lietuvio išeivio įsa
kymas. Kiekvienas privalo šioje srityje padaryti tai, k^ gali. Jei 
pavienis individas retas ką tegali, tai iš to plaukia organizuotumo 
Įsakymas. Jei nedaug galime pavieniui, tai daug daugiau galime 
susibūrę, vienas kitą paremdami, planingai keldami lietuviškąją 
bylą, aiškindami ją pasaulio tautoms ir informuodami savo bro
lius vergijoje esančius. Vasario 16 mums šitą primena. Tai yra

■ rytžto ir įsipareigojimų atnaujinimo diena.
Organizuotos ir vieningos kovos reikalai yra akivaizdus ir 

ilgų aiškinimų nereikalingas. Jei laisvajame pasaulyje gyveną 
lietuviai tylėtų, kasgi gąlėtų belstis Į laisvųjų tautų sąžinę? Lie
tuvos vardas būtų visiškai užmirštas. Jos vietoje Maskva -tekal
bėtų. Mūsų lietuviškoji vertė priklauso tik nuo šio mūsų Įnašo 
savo tautos grumtynėse dėl išlikimo. ŠĮ Įnašą mes privalome di- 

1 dinti ir didinti kiekvienas individualiai, o taip pat organizuotai. 
* Nes be mūsų pačių to niekas ųeatliks, b kas liks neatlikta kris 

dėmė mums visiems.
Mūsų pastangos, deja, nėra koordinuotos. Visos srovės bei 

grupės žino' ko reikia, be abejonės, žino, kad viso to bendromis 
jėgomis būtų žymiai lengviau siekti, betgi bendro kelio rasti ne
pajėgia ir užsimojimai dėlto dažniausia lieka pliku teoretizavimu, 
be konkrečių vaisių. Energija išeikvojama tuštiems ginčams ar 
paradiniams lenktyniavimams, tuo pat metu dejuojant dėl ne
išnaudotų progų, dėl iniciatyvos stokos, dėl neryžtumo ar apsi
leidimu. . y <

ALMAUS mūsų bendradarbio Niu; >rke

G. Kennan, ’ 
aiškino, kad ne 
ologija vedė rtc 
“Komunizmas k rip toks yra mi-

Sovietų žinovas, 
;omuništinė ide- 
ūs i laimėjimus.

Maskvos “valdančiųjų” savi
tarpio trynimosi laimėtoju lai
kas išryškino Chruščiovo grupę, 
nustūmė “smerktinus dogmati
kus iki ausų sėdinčius konser- 
vatyvizme”. “Lanksčiųjų” verž
lumas buvo reikšmingas. Iš vi
sų Vakarų sklido gandas apie 
diplomatų nesantaiką, vieningos 
Vakarų linijos prieš sovietus ne
buvimą. Su ironija komentavo į cūzų stebėtojai 
Maskvos radijo agitatorius:’“Mi viškieji. Jie a 
nisteriui Dulles vai kaip nesise- į riniai ryšiai su^ietuviais tėvy- 
ka. Tik išgirdęs apie egoistišką nėj galėtų išeiti iš bendrų Mas- 
britų p.-emjero užsimojimą vyk- kvoj apspręstų rėmų, 
t i Maskvon, Dulles galvotrūk
čiais išskubėjo Londonan. Nepa
sisekus Macmillano sustabdyti, 
Valstybės Departamentas sugal- 
vojo, su nevykusių Hoilywoodo ; 
specialistų pagalba, neva pavaiz i 
duoti sov 
iimą amerikiečio lėktuvo nurau
simo metu... Bėda tik, kad so
vietų lakūnai taip vaikiškai, 
kaip amerikiečiai nesišneka. Bet.

ręs”. Įtakingas 
mokratų senat 
nan manė, jog 
ralizavus Vok 
tis Rytų Euro 
savivaldos. J

ąunesnierhs de
tains Mr. Ken-
Sjungus ir neut- 
ją atsirastų vil

kauti daugiau 
jpritarė ir pran- 
Sutiko ir lietu- 
ojo, kad kultū-

Ar tiks lietukams?
Jei pats Dulles laikė, kad “kul 

tis” esanti didelis “diplomatinis 
■ laimėjimas, “tai iie negriškasis ,ų pugaiua, neva pavaiz '-<džiazas ir ansrlošaksiškoii lite- zietu lakūnu pasikalbę-1 Jz.azal,ir apg^saKsisKoji ine ‘ K ratura buvo tos vakarų verty
bės”, kurias turėjo galvoj Niu
jorko lietuviai kultūrinio ryšio 
su tėvyne skatintojai.

AdlU dillVl. lAICCidl GUI > -.J • . j j t o CA V-l • • »
k.-, oaqaliau amerikiečiu lėktų- . Paaiškėjo, kad 18. =9 Vtlmuje 
vai veikia \nrš Armėnijos? Ko 
jie pastoviai skraido pagal so
vietu sienas Pabaltijy?”

NYTimes betgi informavo, jog

' įsteigtoji draugija tebuvusi Mas- į 
k vos valios teiginys, įsijungimas 
i TSRS organizaciją. Steigiama-

5 jame posėdy tik LTSR užs. reik.
.... . , ministeris L Gaška teoabrėžė,isiikro kiekvienas sovietu pvp-;. .. . °. *, . rp-rr ū log draugija zvmią vietą savotelejimas radijo ir IV bangomis H N, . . ,°.J ~..XrnScmA T-i Psa kainuo-Iveik!oj tures skirti užsieny gy- LIZI doOIIlclb. X d Cod. rLclliĮUO . t- . v-• venantiems lietuviams supazm-ja nepaprastai brangiai. 1 - - - r

Pabaltiečiu trėmika gen. J

balsui?; Paskelbkime tą dieną tautinės sąžinės perkratymo diena 
ir kiekvienas elkimės taip kaip ji pasakys. Jei to nepajėgiame, 
veltui mes ją ir švenčiame, veltui ruošiame iškilmes. Tai ne pra
mogų diena. Jei ji nebus ryžto iv aukos diena, veltui mes ją ir 

.minėsime, be reikalo apie ją kalbėsime.
Jos vertė nekito. Ji amžina. Bet ar mes verti jos?...

Lietuves stiprybė iš praeities, viltis iš ateities.
J. Mikėnas Dainius. Gipsas.

I dinti../’ : /
erov nakėitės A N Selenu/ NiujorkiečiaLryšininkų inicia-

P ■ - P į toriai svarstė, kad tik dideliu
H aktų ir griežtai kultūrine veik
la šis “supažindinimas” gal galė
tų tapti abipusiu i I Iždą vinio sun- 
kumh^'jiė” Į^SŠ^S “/skaitydami 
Vinco Mykolaičio-Putino straips 
ni Sov. Sąjungos “Culture and 
Life” žurnale Nr. 12 — “The Li
thuanian People and their Cul- 

jiure”. Jie komentavo ir LTSR 
I vadovo A. Sniečkaus kalboj 1. 15 .
Vilniuje parodytą “lietuvių tau- į 
tos kultūros” supratimą. Jis bai- J 
minosi, kad jaunoji lietuvių • 
technokratų karta nepersiimtų ■ 
“buržuazinių nacionalistų” ten- į 
denciiomis, kurie vis dar prasi
skverbia Į atsakingas vietas. 
Sniečkus “kultūra“ vadino poli
tinę agitaciją. Plačiai iškėlęs rei
kalą informuoti “apie lietuvių 
kultūrą broliškąsias TSRS tau-, 
tas” jis nei vienu žodžiu neužsi
minė apie “kultūrinį ryšį su lie- ■ 
tuvių tautos “atplaišomis” užsie
nyje. Ir tai dėlto, kad “kai- Į
1 — - v. - ... - . - .simais... daugiau akcentuoja ginkluotas vilkstines Į Berlyną. ©

skundėsi partijos kongrese, kad 
amerikiečiu ČIA — centrinė 
žvalgyba — savo žinioj turinti 
daugiau.. kaip-jSO.
I.500-.000W Jsitttiž > dau
giau kaip 4o ageht5rU7''dpie 60 
žvalgybinių organizacijų Berly
ne. Žinoma, Šelepin partiečiams 
nesigyrė, kiek bilijonų skiriama 
jo žvalgybos veiklai.

Sidzikauskas apeliuoja

’ KAS KAUJQ KAKADU JSSSBS
Kompartijos gen. sekretorius 

Tim Buck dalyvavo Sov, Sąjun
gos 21-me komunistų partijos 
suvažiavime, kur pasakė kalbą. 
Joje jis pareiškė, kad kanadie
čiai esą priešingi JAV “imperia
lizmui” ir nepasiduoda jo paver
giama nei politinėj, nei karinėj 
Srity. Ryšių plėtimas su Sov. j. 
Sąjunga esąs geriausias kelias i Rabinas Judah Cahn iš Niu- 
Kanadai išvengti amerikinio i jorko Montrealy papasakojo sa- 
“imperializmo”. Sov. Sąjungos 7 Į vo lankymąsi Sov. Sąjungoj ir 
metų planas prisidėsiąs prie pro- i joS satelituose. Žydai Sov. Są- 
Ictariato solidarumo stiprinimo j jungoj esą antros klasės pilie- 
ir laimėsiąs milijonus žmonių ^čiai. Daugiausia sunkumų jie 
komunizmui.

★ ★

i ne Sanouillet. Toronte esą apie j dzikausko laišką, kuriame ape- 
pO.OOO prancūziškai kalbaničų | liuojama į Vakarų moralę, tei- 
kanadiečių, 1.000 - 2.000 prancū- i singumą ir primenama prakti- 
zų, prancūziškai kalbančių už- ; mai “strateginiai sumetimai”, 
sieniečių ir ateivių. Šią inicia- j y. Sidzikauskas prikišo NY 
tyvą remia Toronto un-to pran- j Times paneigimą Rytų-centro eu 
cūzų k. prof. C. D. Rouillard. iropiečiams teisės “laisvai pasi- 

'rinkti valdžią” ir siūlymą Mas- 
įkvos primestas vyriausybes pri
pažinti teisėtomis. Tai esą pa
kenktų V. Europos gynybos pla
nams, nes nebūsią manevravimo 
lauko. Sovietų galybė tegalinti 
būti sulaikyta tik trimis veiks
niais: “didesne giluma”, eropie-

i .
t 
t

! .... '

rnybę bent 7 metams ir nukreip
ti energiją ūkiniam atkutimui— 
JAV “pralenkimui” nes šaltasis 
karas komunizmo plitimui ma
žai ką beduoda; daug sėkmin
gesnis kelias milijonams žmonių 
laimėti — sotumas.Vakariečiai gyvai tebesikeičia nuomonėmis ryšium su sovictiį

ultimatyvinių siūlymu pakeisti vakarinio Berlyno politinę bei tei-Į Italijai reikia De Gaulle’o 
sinę padėtį. Visi sutaria, kad pasilikimas Berlyne yra būtinas, ta
čiau sunkiai duodasi sprendžiamas priėjimo klausimas. Juk reikia demokratija sunkiai rieda. Po 
keliauti 110 km. sovietų valdoma teritorija'norint pasiekti vak 
Berlyną. Dar praėjusią savaitę įvyko naujas incidentas su ameri
kiečių ir britų kariniais sunkvežimiais, kurie, sovietų sargybinių

Nuo pat karo pabaigos Italijos.
>

De Gasperi mirties vyriausybės 
krizės nesiliauja. Buvo tikėtasi, 
kad energingas ekonomikos pro- 

------i•.————, . - fesoriūs Fanfani, krikšč. demo-
* X ' ‘— 'X -X Amerikiečiai nesileido tikrina- j vadas< ; nauja politinc

- — ___ , ___  - ,mi- nors turėjo išstovėti lauke apie pustrečios paros. JAV kan-j.vaigžde Ištisus ketverius mc.
kurie draugai. . . kultūros klau- ! niai sluogsmai yra nuomones, kad blokados atveju reikią pasiųsti jįus jis kovojo už savo pergalę il
simais... daugiau akcentuoja ginkluotas vilkstines i Berlyną.©——----- ——— — '
nacionalistinę politiką nepakan- Britai šio plano prisibijo. Jų ka- Vokietijos suvienijimas turįs 
karnai pabrėžiant klasinį požiū- rinis atstovas buvo atskridęs į būti remiamas laisvais rinkimais 
rį”. Priešingai rusų “tautiniams”' Vašingtoną tartis dėl priėjimo sudaryta visos Vokietijos vy- 
komunistams A. Sniečkus rei- galimybių blokados atveju, bet riausybe. Sovietams spaudžiant, 
kalavo, kad “senosios nacionali- amerikiečiai jo rūpesčiu nesido- pastaruoju metu linkstama su- 
nės tradicijos būtų visad pratur- į mėjo, tvirtindami, I J1 '7 / 
tintos socialistiniu turiniu... blokados nebus, jei sąjunginin-1 pradiniu žingsniu, vedančiu į 

Esą “mūsų pareiga visiškai kai tvirtai laikysis. V. Berlyno! iaisvus rinkimus. Be to, britų
užkirsti kelią bet kuriems mė- burmistras W.^ Brandt lankėsi > nuomone, esą reikėtų pažadėti.

Kongrese betgi J .A V aviacijos ginimams idealizuoti praeitį ar (Otavoje ir Vašingtone, kur iš- kad vakariečiai tokiam atvejy
generolai pareiškė, esą jiems gaivinti bet kurias kitas buržu-■ dėstė savo pažiūras į padėtį. Jo ■ nelaikys savo karinių pajėgų R.

_ .“gilumų” užšachuoti sovietams azines koncepcijas šioje srity...” i nuomone, ecą t-oiVio pofr-nVnc ---------
t iš amerikiečių. Tai padaryta su-1 nereikia: 20.000 sovietų miestų, Sniečkus pareiškė nepakęsiąs nė pradėti derybas su sovietais, ku- ; jėgas V. Vokietijoj
sitarus su JAV vyriausybe, kad : Įskaitant ir Pabaltijo centrus, j vieno, naudosiančio tokį anti- rie Chruščiovo lūpomis žadąĮ^J, ___ ‘
būtų išvengta nesusipratimų , esa pažymėti Vakarų planuose į marksistinį teiginį, kaip “nacio- i net laisvus^rinkimus Vokietijoje. į trauks savo divizijas toliau į va;
dėl Kanados suverenumo tose kaip hydro-atominių raketų ir nalinė ideologija” ir tuo “pasi- Jei tai reiškia tą patį, ką ir są- Į karus, jei ir sovietai pasitrauks

/turi Maskvoj, mažiausia — Gru- ičių vienybe ir Amerikos mora- 
i zijoj. Iš satelitinių kraštų Če-Į le bei karine galybe. Galiausiai 

Lenkijai Kanados vyriausybė koslovakija geriausiai traktuo-i V. Sidzikauskas pastebi: “Ap- 
■’ ’ ' ’ ’ . . . i leidimo ir beviltiškumo jausmas

, ... . 'tą komunizmui paversti pasyvia
i Kanados aviacija nuo vasai io i rczi«nacija, jei neblogiau”.
j20 d. perims tolimojoj šiaurėj ;
i DEW — Distant Early W&rning !
į— apsaugos linijos aptarnavimą į“gįjurruj

sutiko duoti paskolą pirkti kvie
čiams ir miežiams. Pasak Lenki
jos prekybinio patarėjo Otavoje 
Zawidzki, Lenkija pirksianti 
5.50.000 bušelių kviečių ir 3.700. 
000 bušelių miežių. Paskola grą
žintina per 3 motus. Tuo reika
lu bus tariamasi su prekybine 
Lenkijos delegacija.

janti žydu.s * * j gali lengvai tų tautu neapykan-

komunistams A. Sniečkus rei

Uždraušti streikus pagrindinė
se miesto tarnybose — vanden
tiekio, ugniagesių, ligoninių ir 
pan. — sįūlo Ontario parlamen
tinė darbo reikalų komisija, pir
mininkaujama J. ftfraloney, ka-1 
sykių ministerio. Be to, ši komi-1 
sija yra parengusi 51 pasiūlymą

sritvse.
ir tuo

LIETUVOS ATSTOVAS 
PAS POPIEŽIŲ

Lietuvos pasiuntinybė prane
ša, kad sausio 31 d. Lietuvos mi
tt isteris prie Šv. Sosto S. Gird-

Ontario parlamentui, kad pada-lvainis buvo priimtas privačioje 
rytų atitinkamus Įstatymo pa- audiencijoje popiežiaus Jono 
keitimus. Pvz. ji siūlo reikalam xxm s Girdvainis perdavė Šv. 
ti. kad unijos skelbtų savo na- .Tėvui Naujųjų Metų sveikini- 
riams metinę ūkinę apyskaitą; .mus ir iink^jimus, kad Jo Šven- 
kad jos iš anksto praneštų vi- tenybės pradėtasis darbas bū- 
siems nariams laiką ir vietą. kurįt sėkmingas. Šv. Tėvas ta pro- 
bus balsuojamas streiko klausi- suteikė Apaštališkąjį palai
mas: kad jos. prieš skelbdamos jninima Lietuvai ir tninisteriui. 
streiką, išgautų iš provincines
darbo komisijos pareiškimą apie ■ J. Kajeckas, Lietuvos atstovas 
streiko tęisėtumą ir t.t. CCF pa- Vašingtone, su ponia dalyvavo 
sisakė prieš tokius pasiūlymus, i viceprezidento ir ponios Nixon 

sunaiki- diplomatiniu misijų šefų ir jų
; žmonų garbei suruoštame pri- 
i ėmime vasario 4 d.

grupė Abraham Lincoln 150 metų 
prašy- ■ gimimo sukakties proga,- Wil-

esą tai vestų prie unijų 
nimo.

Kanadiečiu prancūzu 
Toronte renka parašus 
mui, kad CBC radijas įvestų re- liam G. Stratton, Illinois guber- 
guliaria prancūzišką programą, natoriaus ir specialaus komiteto 
perteikiamą iš ‘Quebeco radijo. iškilmėms ruošti kvietimu, J. 
programų. Iniciatyvos ėmėsi Kajeckas dalyvavo sukaktuvi- 
prancūzų laikraščio “Les Nou- niame bankete Springfield, Ill., 
velles Francaiscs” redaktorė An vasario 12 d.

pagaliau ją laimėjo: tapo parti
jos vadu — gen. sekret. ir Itali
jos premjeru. Deja, jo pergalė 
pasirodė trapi: išbuvęs valdžioj 
vos 7 mėn. turėjo pasitraukti is 
premjero, užsienio r. min. ir 
partijos gen. sekretoriaus parei
gų ir pareikšti savo nusivylimą 
politika. Prie to privedė dvigu
bas skilimas: soc. demokratų ir 
krikšč.'demokratų partijose, ku
riomis rėmėsi Fanfani vyriausy
bė. Dešiniojo sparno socialistai, 
patyrę kairiojo sparno pasitrau
kimą nuo komunistų, palinko i 
savos vienybės pusę atimdam 
tuo būdu 22 balsus parlament 
Fanfanio vyriausybei, kuri be 

Šiais klausimais . jų negali laikytis. Krikšč. de:.».
■ vakariečiai turi nevienodų idė- partijos dešinysis sparnas nu
lių, ir Dulles dęlto lankėsi Lon- stojo rėmęs ji dėl “kairiųjų” ten 
(done. Paryžiuje ir Bonnoje. IšĮdcncijų ūkiniuose klausimuose 

" i jo pasitarimų matyti kol kas tik-
; tai tiek, kad sutarta keturių di-jbicijos: buvę premjerai M. Sce’-

Prieš tai numatyta Įbes Fanfani buvo nuvertęs 19''> 
gal 1955 m. Ženevos susitarimą, i trijų didžiųjų užs. r. min. kon-i ir 1954 m., nepagailėjo tokio p-- 

ferencija; Be to. spaudos žinio- i smūgio ir jam pačiam, kurio t"' - 
mis, Dulles pasiūlęs šaukti Eu-1 lento niekas neneigia. Kol k"-: 

; ropos kraštų kongresą esamom ; nematyti aiškaus kandidato jo 
lio bendruomenių centras Žene- problemom spręsti. Pradžioje Į vietai. Respublikos prez. Gro-'-» 
voje dalyvavimo klausimą jau dalyvautų jame užs. r. ministe-;chi buvo atmetęs Fanfani vyrir-:. 
svarsto. Jo gen. sekret. W. Vis-‘riai. pavestų darbus savo antri-Įsvbės atsistatydinimą, tačiau p ' 
ser ’t Hooft pareiškė, kad jų da
lyvavimas priklausys nuo visuo
tinės santarybos sudėties ir dva
sios; esą daug galimybių bend
radarbiavimui, bet tiktai su są
lyga. jei Vatikanas priims bei 
respektuos dogminius skirtu
mus. Anglikonų Canterbury

galimybių blokados atveju, bet riausybe Sovietams spaudžiant, 

tvirtindami, kad išviso įtikti ir su konferencija, kaip 
blokados nebus, jei sąjunginin- ? pradiniu žingsniu, vedančiu i T-.l „ IT T? .. . ... " ■' l

i nuomone, esą reikėtų pažadėti, 
[ vakariečiai tokiam atv.ejy

Į nuomone, esą reikia ’ netrukus , y okietijoj,"sumažins karines‘pa- 
i, atsisakvs 

ioj srity atominių ginklų, ati-

tarnaujančio buržuaziniams na- jungininkai turi galvoje, pasita- Į toliau i rytus ir priims tarptauti- i
___________ . : cionalistams...” ' rimai esą galėtų būti sėkmingi. Inę kontrolę. f” ’ ’’

Perspėjimas nebuvo nei su- Į Lietuvos gyvenimo stebėto-1 
prastas, nei išklausytas net pa
čiam NYTimse. Sekančios die
nos vedamajame NYTimes tei
ravosi: “Ko nori rusai? Ko nori 
Chruščiovas? Mes jiems neda
vėm leidimo vadintis pasaulio 
užkariautojais...”

bombonešių taikiniai
Ko nori sovietai?

Vešingtonas - Londonas 
- Maskva' jams paaiškėjo, kodėl iš Lietu- Į

vos teatru pranyko neseniai su i TT , . v. ± .
tokiu populiarumu ėję “nacio-i Vakariečių svarstymuose figų 
naliniai” veikalai, o sekančiam juo j a netik Berlynas, bet ir yf ______  ______ ____
Pabaltijo teatrų festivalyje te- sos Vokietijos suvienijimo beiirfžiųjn užs. r. min. konferencija ba ir G. Pella, kurių vyriaus 
būsią rodomi tik pastatymai Europos saugumo klausimai. Pa- j Paryžiuje, r—c—.- -i------  10

! apie “tarybinę tikrovę”.

Visuotinė santaryba įvyks 1961 metais

Ee to. prisidėjo ir politinės ar ,

Jau paiškėjo. kad popiežiaus. Pagal bažnytinės teisės nuosta- 
Jono XXIII planuojama visuo- • tus, santaryboj dalyvaus: kardi- 
•tinė santaryba įvyks 1961 m. nolai, patriarchai, primai, arki- 

; Romoje vienoje iš jos bazilikų— ' vyskupai bei vyskupai, abatai, 
Laterano arba Vatikano. Paren- vienuolijų vyresnieji ir kviestie- 
giamieji darbai pareikalaus bent ji teologai, kurie balsavimo tei-, 
dvejų metų laiko. Paprastai vi- sės neturi. Ar dalyvaus ir ne- . 
suotinės santarybos būna isto- katalikų atstovai, tuo tarpu nė
rinės reikšmės įvykiai, ir jiems aišku. 1869 m. jie buvo kviesti, 
ruošiamasi su dideliu atsidėji-ibet atsisakė. Kol kas Vatikanas 
mu. Praeityje jos yra išsprendu-! stengiasi patirti nekatalikų nu- 

jsios didžiausios reikšmės prob- sistatymą dėl dalyvavimo kaip 
lemas ir buvo šaukiamos maž- stebėtojai. Pirmoj eilėj kreipia- i 
daug kartą per 100 metų. Šį kar tmas dėmesys į ortodoksų Kon- i 
tą bus svarstomas krikščionių stantinopolio patriarchą Atena- i 
bendruomenių apvienijimas ir gorą, kuris laikomas vyriausiu i 
visa eilė kitų problemų, iškilu- visuotiniu patriarchu ir kurį šie- į 
šių nuo paskutinės Vatikano vi- ja su popiežių Jonu XXIII drau- j 
suotinės santarybos 1869-1870 m. 'gystės ryšiai. Protestantų pašau-;

ninkams. o sunkiaisiais atvejais j starasis nebesutiko keisti sa- ' 
vėl suvažiuotų užs. r. ministerial.nusistatymo, matydamas, k- ' 
ir pagaliau kongresas esą galėtų ; negaus ’parlamentp daugum,'~. 
baigtis viršūnių konferencija, i Ta proga nasigirdo balsu. $ ■ 
Tai būtų atsakymas į sovietų pa- Įlančiu Italijai pasukti De Gaui'ę 
siūlymą šaukti Varšuvoje 28 i tipo demokratijos keliu.
kraštu taikos konferenciją. Dar • Kipro salos klausimu Žene'’'' 
nežinia kaip reaguos sovietai, i je įvyko Graikijos - Turkų

arkivyskupas pareiškė, kad jų i Jų nuomonės patirti vvks Mas- ■ prem jerų ir užs. r. minister 
i atstovas, jei pakviestas, daly- kvon britu premjeras MacmiUan !’ 
ivautų, kiti protestantų vadai, vasario 2b d. Kol kas Maskva 
I pasisakė nori vienybės, bet ne rodo norą baigti “šaltąjį kara" ir.' 
:katalikų globojamos. Netrukus anot Chruščiovo, pasiruosusi pri mauvuid, 
laukiama pasirodant pirmosios į pažinti vakariečiams nugalėto- Į valdą salą kaip savo kolohiją, s Ir._ vvttt __ ttx X.. Ua*,*; (..- —1___ ..___ <•»___T-.i______ -T .k. . .................... .;cios kriksciomų vienybę.
Jono XXIII enciklikos, liečian- j io titulą. Už tų pastangų betgi 

matyti sovietų, noras turėti ra-

kemferenciia, kurioje sutar' 
padarvti Kinra nepriklausom 
respublika, š. Atlanto S-gos n~- 
re Manoma, kad britai, ikišir’

tuo planu sutiks. Lieka išsprę 
ti dar karinius klausimus.

a
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GAVĖNIOS RIMČIAI

(CSc) Išilgai visą šiaurinę Ka- kuris užima apie - 709.900 akrų 
nadą tęsiasi plati pelkynų juos- plotą žemutiniame St. Lawrence 
ta — neįžengiama, klastinga, upės slėnyje. Paaiškėjo, kad to- 
blogą kvapą skleidžianti terito- se durpėse yra mineralinių da-<

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Jau artinasi diena, kuomet vi- nėra nei vienam.

Pasitraukti, bet nepabėgtiGavėnia ateina kaip rimties keis, ir tai, ką laikei svarbiau- jpąetą$ 6U; sąvp žęnklais: pelenais, siu, taps nereikšmingu. Ir tai violetine’ spalva, pasninku bei įvyks tada, kai Tavo gyvenimo 
SdittGraJ’ Visf jie prabyla viena vairas bus išslydęs iš Tavo ran- kąlbą.ęaiikianųia Tave pasi- kų. >^ūkianųia Tave pasitraukti į tyrus, ty. atgailojimą gyve- 

lumo ir as rei-^faTii^žS^Jids' Jon kvietė Kris 
tųssąvo mokinius, jon kviečia ir 
viši dvasinio gyvenimo mokyto
jai, nesgi nekrikščionys. Reikia 
kartas nuo karto atsiplėšti nuo

viena dieną; ’esi pridaręs pląųų ir prigalvojęs ištisus romūs, bet yiąi tie mąstymai sukosi apie Tavo paties; karalystę žemėje, —— —-- —- ---apie jos laimėjimus, apie įsitvir- • kasdieninės gyvenimo tėkmės, tinimą joje. Ar pastebėjai, kad susirasti tylią oazę, savo “ty- iš Tavo kasdieninių mąstymų į rus” ir čia įsiklausyti į Dievo apie daugelį dalykų iškrito vie-'halsą, kurį nustelbia įtemptas.

augimui. Tiesa, iš oro ši teritori’ medžiagos. Jei p ia atrodo puikiai: saulė atsispin-1 di tūkstančiuose ežerėlių ir pelkių, o tarp jų tęsiasi įvairiai spal votos žemės juostos — mėlynos, raudonos, rudos, rausvos. Gražu ir. malonu žiūrėti.Šioji pelkynų teritorija, vadinama Muskeg, užima apie 500. 000 kv.mylių. Tai yra plotas maž daug lygus Prancūzijai, Rytų ir Vakarų Vokietiiai ir Graikijai sudėjus kartu. Pelkynai jau yra suriję milijonus dolerių. Vien šių sričių naftos pramonė jau turi nuostolių apie $100 mil.Pelkynai, daro žalą kiekvienai pramonės šakai šioje srityje. Iš tikrųjų, jei tie pelkynai žiemą neužšaltų, jokia pramonė negalėtų čia gyvuoti. Sakysime miško medžiagos pramonė niekad negalėtų išgabenti iš tų vietų

ti nebrangiu

- Į- tifHHč- iuk -Jąi ĘJ’venųnp Jerppas: Tokioj atmo- savo gaminių, jei šaltiste-'geroj gali atstatyti ryšį tarp Die'sytų kelių. Tas pats pasakytinaJeigu ji iškrito iš Tavo kas-Į*o ir savęs, jei jis nutrūkęs} gali‘ - dieninių mąstymų bei planų, tai ; iškrito ir viso Tavo gyvenimo •į turinys. Galbūt kasdieniniuose savo mąstymuose bei. skaity- z « muose radai atsaką į daugybę X klausymų, bet jei neradai atsa- “ ko į pagrindinį savo gyvenimo 
Z, klausimą, visi Tavo atsakai yra 
Z pakibę ore — neturi galutinės ‘ atramos nei prasmės. Gal šian- dieną to dar nejauti, nes esi pa- * sinėręs darbuose, rūpesčiuose, . “ skubėjime. Jie suima visą Tavo

atnaujinti, jeigu jis apleistas; gali sustiprinti, jeigu jis nusilpęs. Toks pasitraukimas yra tikras savęs atgaivinimas, o ne pabėgimas iš gyvenimo. Nuošalumą yra dvasinė brandintoja, paruošianti Tave gyvenimo uždaviniams. Ji sudaro sąlygas išlaikyti pagrindinę temą — Dievas ir aš — minties bei gyvenimo ašimi. Ji kviečia pasitraukti ne iš gyvenimo, o iš jo falsifikavimo. Atgaivintą širdį ji siunčiadėmesį ir neleidžia sustoti ties gyveniman, kur laukia kasdieniy pagrindinė gyvenimo tema.• 'r Netenka abejoti, kad daug 'mąstai - Šiom temom: doleris itaš, automobilis ir aš, namai ir ( aš, fabrikas ir aš ir t.t. Ties jo- '
niai

dėtines dalis išskirti nebrangiu būdu — gautųsi keleriopa nauda: chemikalai būtų panaudoti, o likusi žemė tiktų ūkiams.Pelkynų reikalais susidomėjo ir Valstybinė Tyrimų Taryba, kurios poskyris žemei ir sniegui tyrinėti pareiškė: “Karas su pelkynais mūsų jau beveik laimėtas. To išvadoje po 15 metų Kanados šiaurė susilauks neregėto pakilimo. Kanados šiaurėje sužaliuos didžiuliai ūkiai, auginą viską —, pradedant javais ir baigiant daržovėmis. Tai bus galima padaryti dėl to, kad~ ūkininkai sunaudos durpių trąšas. Vietoj daręs' žalą, pelkynas neš naudą”.Kanados pelkynai yra mišinys vandens ir gyvų bei mirusių augalų ir gyvūnų, juodos spalvos, dvokiantieji — tikra įvairių vabzdžių ir uodų karalystė.. Tų nenaudėlių čia yra tiek daug, kad jie sunaikina viską — pradedant užklydusiais šunimis, baigiant arkliais.Iš tiesų, tai yra žemės pavir-
ir apie naftos pramonę — ji taip pat mirtų, jei ne šaltis.Ilgą laiką į pelkynus buvo numota ranka ir vengta prie jų artintis. Bet šiuo metu Kanados _v- , -pramonė yra iau taip sparčiai j šiauš rūsis, užtinkama daugely- auganti, kad pelkynų klausimas ; 1e pasaulio kraštų, kurie kadai-vėl grįžo į dienotvarkę. Diena iš dienos į šią neįžengiamą sritį kelia koją miškų, kasyklų, naftos pramonė ir pagaliau žemės ūkis. Pelkynų teritorijoje prasidėjo negirdėta revoliucija. Atrodo,

se buvo padengti ledynų, o paskui turėjo per mažą nuotakumą. Airijoje, Škotijoje ir Rusijoje sausoji durpynų dalis yra nuimama, sudžiovinama ir naudojama kurui. Pelkynai ten turiQuebeco provincijos ministerija jau ištyrė kai durpes, gautas iš
Torontiečiai turėtu reaguoti

uždaviniai.
Kun. Px. Gaidamavičius.

kad ji pasiseks žmogaus naudai.; įvairius pavadinimus —- pelkė, - kasyklų i haįa, durpynas. Šiaurinėje Ame-moksliš- rikoje neįeinami pelkynai vadi- pelkvno, nami muskeg — pavadinimas paskolintas iš indėnų.Pelkynai yra nevienodo gilumo. Kartais jie sudaro tik nestorą sluogsnį, bet kartais būnamis sustoji ir eidamas, ir dirb-j Toronto Metro Taryba nerims-(lavęs tokių mokesčių Metro gal- ( iki 20 ar 30 pėdų gilumo.. damas, ir važiuodamas, ir ilšė-[ta. Nors jau dvejis metus iš eilės ; va, deja, mokesčių mokėtojų nė-į Kadangi Kanadoje pelkynų

gai, kurie išvaro griovius trijų s* lietuviai išsklaidyti po pla-: Tautos Fondo lėšos yra skiria- 
pėdų gilumo ir trijų pėdų pla- čią Kanadą rinksis minėti Vasa- mo.s ^laikymui monitoringo tar
tume. Toliau į darbą pakidžia- rio 16. ”7^’ kun.»»»se «r autvarkm-mos specialios paskirties kasimo j giuo metu Lietuvos laisvini-^Uri°S ka^u°ja a?1® mui lėšų telkimo reikalas išky- $30.000 kiekviena ir kurtos varo ia prieš visas kitas mūsų pro- 4% pėdų gilumo griovius ir bars blemas. TFondo Atstovybė pato sausas durpes iki 50 pėdų nuo veda šį didelį mūsų reikalą vi- griovio. siems Kanados lietuviams ir pa-Britų Kolumbijoje pelkynai lieka jį kiekvienam tautiečiui taip pat neša šiokios tokios nau-; spręsti savo širdimi ir protu, dos. Sausos durpės yra nuima- Esame žmonės gyvenime daug," Mūsų broliai ir sesės anapus mos, dar daugiau išdžiovinamos patyrę, daug pasimokę. TF At- celežinės uždangos su dideliu ir eksprtooj^ tik? Pkad kas? Tėvynės p^iumi ris tik slaptomiskur ūkininkai naudoja jas kaip įsknsvmimo darba dirba — dir- klauso lietuviško tiesos žodžio, . ...: ha geriausiai ir šį darbą reikia kuris stiprina ju dvasią ir palai-Kai kada nors pavyks pilnai remti visomis išgalėmis.užvaldyti Kanados šiaurės pel- i Broliai ir Sesės — Lietuvos kynus, iš to turėsime daug nau- laisvinimo reikalas vra mūsų, dos. Durpynai yra labai derlin- visų rankose, kiek dirbsime, auga žemė, jei tinkamai naudoja- į kosime — tiek bus atsiekta. Ne ma. Tokioje žemėje gali augti geriausios daržovės, o taip pat ir javai. Nusausėjusiuose durpynuose galės plačiau veistis galvijų bandos — tiek naminių, tiek laukinių, kaip jaučių ir stirnų.

si išsiuntinėja atitinkamoms įs
taigoms visas Lietuvą liečian
čias radijo žinias iš už geležinės 
uždangos, išlaikymui Eltos pen
kiom kalbom spausdinamos ir 
trijų lietuviškų radijo valandė
lių, kurios kasdieną perduoda į 
kenčiančią Tėvynę teisybės, pa
guodos ir vilties žodį.

ko viltį į šviesesnę ateitį.V. Vaidotas, TF Atst. Kanadoje pirm.

(Iš Franklin Russell “Imperial Oil Review”)

nuleiskime ranku, nežiūrint kaip sunkus būtų darbas, kiek ilgai užsitęstų kova.Vadovaukimės savo širdimi, stovybės Kanadoje 1958 m. apy- mes mylime savo Motina Lietu-. skaitoje įsibrovė nemaloni klai- vą, tad aukokime Jai išlaisvin- da. TF įgaliotinis Hamiltone yra ti. Nesitraukime nuo kovos lau- prisiuntęs surinktų aukų ne ko, nebūkime dezertyrais ir ne- $100. bet $1.100. Už klaidą atsi- ieškokime tam pasiteisinimo. Jo prašome.

AthaisymasPereitam “TŽ” numeryje išspausdintoje Tautos Fondo At-

KAUTYNĖS TIES KĖDAINIAIS II? ŠĖTOJE
PIRMOJI MILICIJA. PANEVĖŽIO B AT ALI JON AS. KAIP ŽUVO LUKŠYS.1918 m. spalio mėn., auštant Lietuvos laisvės rytui, išgirdę tautos vado žodį šaukiantį gint tėvį žemės, pasitarę su draugais dūlinom į Panevėžį pas mi- j licijos vadą Joną Zalatorių, kur buvo organizuojama pirmoji Lie tuvos milicija. Radom milicijos vado būstinę, kurioje buvo pilna salė prisirinkus jaunuolių iš ivairių Lietuvos vietų. Buvo visokio amžiaus vyrų, buvo ir daug grįžusių po pirmojo karo iš nelaisvės ir fronto. Ir mes buvome priimti į Panevėžio apskrities miliciją, milicijos vado Jono Zalatoriaus žinion.Perimam postą iš

Rašo savanoris - kūrėjas JUOZAPAS ZALATORIUS drožia prakalbas, sakydami mūsų viskas, ragina piauti “buržujus” ir t.t. Didžiausia nevarka./ ‘ ’ v‘ , žmonėsužpuldinėjami ant gatvės. Chuliganizmas augščiausiame laips-da. Vietinio ruso, nuo seno pa-; Krautuvės plėšiamos, sižymėjusio vagystėmis Gladkį-;no vadovaujami, su rusų, belais- , _ viais rusais jie net karo metu nyje. Kadangi mes civiliai apsi- užpuldinėdavo vokiečių postus ■ rengę, tai jie mūsų nepažino, padarydami jiems žalos. Mes kai sustoję prie vieno namo siekelis sykius mėginom jų būstinę nos liūdnai galvojom apie pas- paimti, bet visokiais ginklais kutinės milicijos dienas.buvom atmušti. Vieną vakarą J Parvažiavus namo buvo nupa- šeši milicininkai, šautuvais ir i šakotį liūdni įvykiai Panevėžy, rankinėmis granatomis ginklųo- Po trumpo pasitarimo nutarta ti, išėjom garsiaja plėšikų bandą: vienbalsiai stoti į Lietuvos ka- likviduoti. Kadangi tiesioginiu < riuomenę, kuri buvo organizuo- keliu -eiti buvo nesaugu, kad ne jama Kėdainiuose. Ir taip, parpuolus i juju.spąstus, teko per- sikinkę savo gautą bėrį, susėdę bristi per ' užtvinusius rudens visi į roges, išūžėm į Kėdainius, metu slėnius bei upelius, kas į pirmųjų kovotojų eiles. Taikumus labai nuvargino. Naktis bu- vo 1919 m. sausio 9 d. Pusiau- vo_, tamsi, smulkus lietus plovė kėlė e. dideliame Okainių kai- mūsų veidus. Apylinkės kaimuo- , me sustojom papietauti ir pailsę buvo girdėti duslus šunu lo- čti. Rądcm taip pat nemažą . tūrelj ilsintis jaunų vyrų. Tai klykdavo alkanas apuokas, ku- i V;s busimieji kovotojai. Charak- rio balsas panašus i žmogaus, i teringa. kad šio kaimo pradžios Jau plėšikų būstinė. Minutei mokyklos mokytojas labai apy- pritūpėm prie pat namo,'kad iš- i hnkės žmonių mylimas (vėliau tirtume aplinką, nes kiekvieną buvo sunkiai sužeistas per susi- neatsar^u žingsni galėjom ąp- rėrųimą su bolševikų žvalgais), mokėti savo gyvybe. Viduje bu-; atsisveikino su savo vaikučiais, girdėti nuvalkiotų rusų dai-1 pareikšdamas, jog dabar atėjo nų garsai, pritariant žviegiančiai laikas ne žodžiais kovoti, bet tu- armcškai. Dar sekundė ir mūsų rim_pne kovos veiksmų priside-jį išleisti pasipylė graudūs verks

damasis. Bet sustoti ties pagrin- : Ontario parlamentas atmetė jos rinktas, o paskirtas, F. G. Gar- i juosta eina iš vakarų į rytus, tai i vokiečių x--- ' - i-i— i—- +— beveik visos provincijos turi jų į Rytojaus dieną tyys šimtai vy-, c . dalį. Toji juosta tęsiasi nuo New rų žygiavom į bažnyčią priesai-; didelius “pelnus“ turį tie, kurie fcundlando iki Britų Kolumbi- ką atlikti. Po priesaikos buvomVienoje vietoje jie prasi- išskirstyti po 7 vyrus po visą( Esą, jeigu išnuomojamas antras veržia net į pačią Ontario širdį. Panevėžio apskritį, daugiausia į „ .ge+ jje'yra sukultyvuoti ir vokiečių žandarmerijos vietas, liimas, miške vienur kitur s'i- paversti "į labai derlingą žemę Į Prasidėjo jų kraustymasis. Dė" daržovėms auginti. Tai Holland-jo savo mantą į vežimus, lietu- Marsh, netoli Toronto.. jviškus lašinius ir šiaip įvairųKaip sakėme, pelkynai atrodo; maistą, q mes sekėm^ kiekvieną gražiai iš oro. Bet iš tikrųjų, kol jų judesį. Vienas išėjo arklio iie yra nesuk&ltyvuoti, tai šlykš kinkyti į tvartą ir pasistatė prie io durų savo šautuvą. Milicininkai tuojau paėmė ir paslėpė šį jiems labai reikalingą daiktą.Vokiečiai ilgai ieškojo, klausi- —--------- .__.£ . - v . .nėjo, bet šautuvo nerado. Nusi- rankinių granatų trenksmas pa-;ti. Tarp vaikų ir susirinkusiųjų keikė ir išvažiavo. Pasilikę vie- keitė jų koncertą. Ir taip buvo L1 išleisti pasipylė graudūs verks ni, griebėm kas skudurą, kas'likviduota garsioji plėšikų gau-jinai, o mes susėdom į roges, šluotą, kas kibirą vandens ir (ja, vietinio ruso Gladkino vado-, . visų jaunuolių lūpų pasipy- išvalėme paskutines okupantų ( vaujama, kad neliko akmens ant ,lė daina Sudiev, sudiev, jau is- liekanas. Vėliau gavom iš milici- ■.akmens, o mes sveiki grįžom Į !važiuojam gint savo saleles ... jos vado arklį, vežimą ir ginklų.'savo stovyklą, tik labai sušalę'Ir taip daina nuskambėjo per Dalį ginklų teko prisipirkti pa- (ir pavargę. Apylinkės gyventojų (plačius tevisKės laukus, atsimuš tiems iš atsitraukiančių vokiečių i tarpe ilgai buvo minimas garsu-(dama į kaimo namus. Palydeju- karių, kurie mūsų padėtį žymiai:sis plėšikas ir milicininkų kova s;eji skepetaitem mojavo mums

-I dine tema —Dievas ir aš —kaž- l Drašvm„r' Datvirtinti istatvma ‘diner’ kuris Padavęs net tam kaip nedrįsti, vengi ir lauki kol £ad “būt ieidžiama apdėti ^spe- tlkrą “apskaičiavimą ’, kokius , : ? užgrius koks sukrėtimas verste cialiais mokesčiaiS tuos (žinoma, L ,. , t
verciąs šauktis Dievo. Bet tai tai liečia daugiausia(naujakurius įalj 53vo Ploto ^nuomoją,
nėra jokia išmintis. Tapti darbų ir kitUs neturtingus Metro gy- 1P1°" ,ąnnnrnniarnac nntra<= v-darbėM. daugybės rrtoėsčhj; & - fe^) SiFf^Iavo g^-' £^u?štns ir “hei^ontas” (žiūrė- namų namų išnuomoja kitiems, tačiau jie vėl nutarė kreiptis į Ontario parlamentą dar kartą.Kaip “Daily Star” vasario 4 d. laidoj praneša^ tokio prašymo ^atnaujinimui 'buvę priešingi tik Toronto mayoras Nathan Rhil- lips ir kontrolierius William *ejus! - , . . . . , .-rtokių namų savininkus špecia- voJa daryti tokiu atveju, kai buliais mokesčiais, nukentėtų tik *a* kartais bent po pusmetį sto- neturtingieji sluogsniai, tai, esą, įv\ neisnuomoti, nes šiuo metu paliestų jaunas, ką tik apsivedu- miTas^e, pakankamai patalpų, sias, poras, pensininkus, našles * karsta i. esą, prisidėjusi prie ir kitus mažiau pasiturinčius, Mr- Gardiner minties ir kontro- kurie, mokėdami namu skolas, • here Mrs. Jean Newman, o taip

los.
į planų apnarpliotu voru, sėdinčiu ¥ tokio voratinklio vidury ir laukiančiu sukrečiančios bei išva- duojąnčios rankos, nėra išmintinga. Juk žmogaus paskirtis nė- būti^yreir evangelijos 'Morta;'jg reifeia juk sustoti ir ties Viešpaties ' Zodziti,’ Jin įsiklausyti, | „ _ ______________ _ _______■ jžyelgti ^anię; geriausiąją dalį ir jjįlfen," pabrėždami, kad ąpd'ėjiū ” Jį padaryti pagrindine savo gy-
. venirrid tema. Tam ir yra skirtas gavėnios metas, šaukiąs savo ženklais pakelti akis virš kasdieninio horizonto ir pamatyti, kad virš jo yra didesnių dalykų, nors ir apmirštų. Jeigu šiandieną jie Tau neatrodo svarbūs, neužmiršk, ateis valanda, kai jie pasirodys lemtingi. Ateis valan- mų.da, kai svarbumo mastas pasi- Ypatingai užsispyrusiai reika

i
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«
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įvairus siuntiniai

kite, Mr. Gardiner moka išnuomoti ir “beismontus”, kai šiuo metu sunku gauti nuomininkus netgi Į antro augšto butus. — P. A.), tai savininkas gaunąs iš to pelno per metus apie $2.100. Todėl, esą, dalį ’ to pelno jie turį skirti -Metro savivaldybei.Įdomu, ką Mr. Gardiner gal- ti teritorija. Netvarkoma, ji net palengva plinta, užkariaudama vis naują žemę, pražudydama ten esančius geruosius augalus. Palyginimui galima būtų pasakyti, kad tai yra lyg koks vė- žys( įsisukęs į žmogų.. Civilizacijos pažangai pelkynai sudaro didelę kliūtį. Kai _ _____ _________ __________ _ __ _____- ,CNR tiesė geležinkelio liniją į vra priversti atsisakyti nuo da- P?* Metro Assesmento komisio- Churchill, turėjo kirsti pelkynų lies patiems reikalingu patogu-ni®rius A. J. B. Gray, pasak ku- juosta. Tai sudarė negirdėto sun (no aptaksivimas^’tokių namų ^umo uždavinį. Kartais staiga ■ būtų ypatingai išganingas šal- nugrimzdavo ištisos mylios jau (tinis Metro pajamoms padidinti, pastatyto pilymo. Kitur vėl st’a- i Reikėtų kreiptis laiškais į. On- nebUVo įmanoma pylimą ištarto parlamento atstovus, ku- nes jįs nuskęsdavo taip ne dabar susirinkę sesijon, kad greitai, kaip greitai būdavo pi-šį Metro pageidavimą vėl atmestų. Pr. Alšėnas.

rio balsas panašus i žmogaus, i teringa. kad šio kaimo pradžios Jau plėšikų būstinė. Minutei mokyklos mokytojas labai apy- pritūpėm prie pat namo,'kad iš- i hnkės žmonių mylimas (vėliau ■ ■ _j kiekvieną buvo sunkiai sužeistas per susi- žingšnį galėjom ąp- • rėmimą su bolševikų žvalgais).
vo

J LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 
Lenkiją ir U.S.S.R.
IŠ K A N A D

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus 
reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams 
ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir 
musų krautuvėje ir siunčiami iŠ Kanados.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams

rūbų, avalynės, vaistų ir 

ir suknelėms medžiagų, priedų 

odos siuntinius, kurie sudaromi

kitu

$1.50, o iki 20 kg. — $2.50) 
(medinis staliukas 

ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europę $175.00
į Aziją........ .......   $182.00

kirpti motinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.
10 kg. cukraus ... $13.22 20 kg. cukraus . $21.85
10 kg. taukų ........... $22.60 20 kg. taukų $39.60
10 kg. ryiių $14.80 20 kg. ryžių -.. . $24.45
10 kg. sviesto .......... $31.94 20 kg. sviesto $53.45

(Į Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti
SIUVAMA KOJINĖ MASINA firmos "Minerva - 122

Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir 
geriau pasiųsti siuntini, prašau paskambinti arba parašyti ir 
mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą..

Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siunti
niams prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

Gyvenę ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
or ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų.

Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningos.

LIETUVIŲ {STAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

IQS CoiMW» St. f., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Juraith.
94 Dovglm St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-S315. Penio M. Venskevičienė.

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

Sav. A. Kalūza

i Otava. — Federaliniamė parlamente įrengta vertimų siste-i ma. Kiekviena angliškai paša-
A. ’ J * ^^7 1: kyta kalba tuojau pat verčiama . matant, į prancūzų kalbą ir priešingai.i Tuo būdu kiekvienas atstovas betkurią kalbą gali išklausyti ■sau lengviau suprantama kalba.

Taisau ir įrengiu 
ŠALDYTUVUS 

- visų rūšių, namų 
ir prekybinius.

PETER KUSKIS

Telef.
RO. 6-6625

lamas.Panašūs sunkumai buvo ir tiesiant Aliaskos plentą. Statytojai vietomis priėjo neregėto gilumo pelkynus. Tokiose vietose,būdavo supilama tūkstančiai tonų žvyro, bet jis nugrimzdavo be-Mirštanti ir nejauki pelkynų teritorija žiemą atgyja. Viskam užšalus, prasideda transporto judėjimas. Naftos kompanijos tuo pasinaudodamos gabena sunkiuosius grąžtus, įvairius reikmenis ir įrengimus.“Užšalimas yra vienintelė nau da, kurią duoda mums durpynas”, — pasakė vienas naftos kompanijos inžinierius.Pelkynų rajone žmonės negyvena: nemalonus oras ir drėgmė. Bet to negalime pasakyti visos Kąnados mastu, štai New- foundlande yra vedama pastovi kova tikslu atgauti pelkynus žemės ūkiui. Ir tas jiems neblogai sekasi. Neseniai įvykusioje konferencijoje pelkynų reikalams tos provincijos Pelkynų Sausinimo skyriaus vadovas J.V. Healey papasakojo, kaip tas atliekama. Pirmiausia į pelkyną paleidžiami specialios paskirties plū-

palengvino. Nebereikėjo pėstiems vaikščioti, o su ginklais buvom daug saugesni. Bolševikai tuo metu, norėdami greičiau Lietuvą’ paimti, sprogdino ją iš oro ir iš vidaus. Be to, dar per karą visokios bandos buvo susitvėrę miškuose su iš vokiečių nelaisvės pabėgusiais rusais plėšė ir žudė ramius gyventojus.Sunkios buvo mūsų dienos. Laikraštyje visų suminėti neįma noma, bet, kad skaitytojai geriau suprastų ano meto Lietuvos kritišką padėtį, iš daugelio vieną suminėsiu. Tai apie banditų žalingumą. Kraštui ir jaunosios milicijos vedamą atkaklią kovą su jais.
Plėšikų likvidavimasLikvidavę keletą plėšikų gaujų, gavom žinią,’jog mūsų J- domam apskrity Praperšos kaime išžudė ir apiplėšė ūkininką I. “Barbušką”. Nuvykę radom baisų vaizdą. Pats šeimos galva ilgai kankintas ir surištom rankom ant duonos kepamos rėčkos nudurtas. Iš visos šeimos atliko sveikas tik vienas astuonių metų jo sūnus, kuris nepastebėtas pasislėpė po pečka ir tylėjo, bet viską girdėjo, kai banditai reikalavo aukso.Buvo nustatyta, kad šią baisią žmogžudystę atliko viename miš ke susimetus stipri plėšikų ban-

su jais.Šutintos bulvėsKalėdomsIr taip slinko mūsų niūrios rudens dienos, pranašaudamos daug vargo naujiems kūrėjams. |Visur Kalėdos. Barklainių bažnyčioje prisirinko daug žmonių, užgiedojo “Gul šiandieną”. Bet milicininkams buvo nemalonios šios ramybės šventės. Žmonės žvairavo į milicininkus.

geros kloties linkėdami, o mūsų dainos vis tolo nuo kaimo.Panevėžio batalijonasĄtvvkę į Kėdainius jau radome susitvėrusi Panevėžio batalijom) štabą, keletą atvykusių karinis'ku ir kareivių. Visų veidai pasiryžę tęsti kovą iki pergalės. Mes irgi nemenkiau karingi at- rodėrh. Čia ir pradėjom tikro ka- io gyvenimą. Mokėmės rikiuotės, prątinomės šaudyti ir pan.Vieni juos vadino dykaduoniais,; Pasklidus gandams, jog Kė- lengvos duonos ieškotojais, kiti: dainiuose tveriasi Lietuvos ka- ragino stoti bendron kovon prieš riuomeeė, iš visos Lietuvos kam- ■artėjančias iš rytų raudonąsias į pų jaunuoliai su ryšulėliais ran- bandas. Milicininkai parėjo na-i koše kiekvieną dieną būriais at- mo į savo būstinę, išsišutino i vykdavo ir (stojo į kovotojų ei- bulvių ir pavalgę išėjo nakties les. Taip per trumpą laiką būrys sargybonSavanoriais įVieną dieną aš su Stasiu Žostautu, kur ant Dauguvos kranto žuvo bolševikų fronte, nuvykom į Panevėžio miestą pas mi- : imtose vietose sutvėrė stiprius licijos vadą gauti tolimesnių in- {vykdomuosius komitetus, strukcijų.baisų vaizdą. Jau prisiartinusios j tuvos kariuomenėn savanorių išbadėjusios raudonosios bandos j turtą atimti ir išžudyti artimuo- užima miestą. Žydai su vėliavo- : sius gimines. Veikliausias iš vi- mis pasitinka raudonuosius. Ki- i sų buvo Ramygalos vykd. ko- ti ne lietuvių kilmės, ant bačkų • mitetas.

Į • kariuomenę ; išaugo į kelių šimtų vyrų bata- lijoną. Bolševikai irgi nesnaudė. Per tą laiką užėmė Panevėžį, Ra mygaią, Truskavą, Pagirius ir< Šėtą, o kitas sparnas, mus apsupdamas nužygiavo į Alytų. Už ,
ku-Nuvykę pamatėm (riems buvo įsakyta išėjusių Lie- kariuomenėn savanorių

DĖMESIO NAMU SAVININKAI!
Nelaukite vasaros, atlikite ką galite dabar.

Sutvarkykite elektros instaliaciįę savo namuose dar VASARIO 
mėnesį pigiausiomis kainomis.

Paskambinkite telefonu HI. 7*1601

ELEKTROS KONTRAKTORIUS V. JUŠKEVIČIUS
Padarius darbą nemokėsite nieko dabar, po 30 dienų galėsite atsilyginti. Jeigu kam trūksta 
pinigų, palauksime iki 60 dienų. Visas mūsų elektros" darbas garantuotas ir bus patikrintas 
Hydro elektros inspektorių.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valg:ai gaminami prityrusių virėjų. 

Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vok. Visi maloniai k v rėžia m i atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W.. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei įvairias medžioklinius šautuvus.



5

Nr. 7 (475)
į 1 'T ucasX3=3 =3

VLIKo žodis
KAUNO ARKIKATEDROS BIZILIKOS LANKYTOJAMS

1958 METŲ KALĖDŲ PASVEIKINIMAS

Kan. Stankevičiaus sveikinimas
. Broliai ir Sesės Tėvynėje, 

Sibiro tremtyje ir 
viso pasaulio išeivijoje, 
Besitęsianti* Lietuvos okupaci

ja ir rusiškai bolševikiška prie
spauda visiems mums uždeda 
sunkų jungų. Vargstame ir skurs 
tame tėvynėje, Kremliaus api
plėšti, prievartaujami ir išnau
dojami, kad savo prakaitu ir dar 
bo vaisiais tukintume mūsų kraš 
to okupantą Sovietų Sąjungą; 
nekaltai kenčiame Sibiro trem
tyje ar vergų stovyklose tolimo
je šiaurėje, šalčio, ir alkio žudo
mi, nesulaukdami išlaisvinimo 
valandos; o ir išblaškytieji po 
svetimas šalis, radę prieglaudą 
laisvajame pasaulyje, taip jau 
nėra apdrausti nuo vargo ir rū
pesčių, o svaribausid nuo ilgesio, 
Kuris šaukia į gimtąjį kraštą, 
kur bėga Šešupė, kur Nemunas 
teka, kur mūsų tėvynė graži 
Lietuva.

Visi kaip vienas žinome, kad 
kol Lietuva svetimųjų okupuo
ta, kol mes patys nesame savo 

"šalies šemininkais, visiems mū-

Visų tų pastangų apjungimas ir 
nukreipimas į vieną tikslą yra 
pirmoji sąlyga mūsų kovos už 
Lietuvos išlaisvinimą sėkmin
gumo.

Gyvenamoji valanda stato 
mums daug reikalavimų kaip 
tautai, kovojančiai dėl savo vals
tybės nepriklausomybės atsta
tymo ir joje visų jos etnografi
nių žemių apjungimo. Mums ne 
vistiek, kaip bus išspręstas tai
kos ir Europos saugumo klausi
mas ir kaip bus pakreiptas Lie
tuvos* likimas. .Kas bus mūsų 
kaimynai, ypač Lietuvos kaimy
nas vakaruose. Kam bus priskir
ta lietuviškoji Prūsų dalis. Ar 
susitarimas tarp Vakarų ir Ry
tų dėl pasaulio ir Europos sau
gumo sistemos atneš Lietuvai 
laisvę ar -bent daugiau galimu
mų laisvėjimo krytim, ar Lietu
va taps tarptautinių mainų ob
jektas, pažeidžiant visus teisėtu
mo ir moralės principus ir nusi
leidžiant brutaliai jėgai 'ir inte
resų spekuliacijai.

Lietuvos laisvinimo klausimas 
įgauna vis didėjančią globalinę

sų vargams ir nelaimėms nebus reikšmę. jis yra dalis visUotinos 
galo, i ik laisva lietuvių tauta kovo3 tarp laisvės ir tironijos.
savo nepriklausomoje valstybė
je Lietuvoje gali užtikrinti vi
siems savo sūnums ir dukterims 
tikrą laisvę, teisingumą, sociali
nę lygybę, kultūrinį augimą ir 
gerbūvi. Lietuvių tauta nenori 
vergauti maskviniam komuniz- 
mui ir nenori būti svetimųjų pri 
klausoma. Ji nori laisvos, nepri
klausomos ir lietuviškos Lietu
vos. Ji nuo seniausių amžių bu- 

• vo laisva ir 1918 metų vasario 16 
dieną dar kartą patvirtino gavo 
valią būti nepriklausoma ir nie
kad to savo apsisprendimo ne
pakeitė. Maskvos įvykdytoji 
1940 metais Lietuvos okupacija 
ir priverstinis jos prijungimas 
prie Sovietų Sąj ungos, buvo 
nuoga Maskvos agresija, pada
ryta susitarus Stalinui su Hit

leriu.

Mielieji Tikintieji, sveiki su
laukę Kalėdų Švenčių!

Tikinčiam žmogui Kalėdos, 
tai šviesi žvaigždė tamsią naktį; 
tai meilė neapykantoje; tai tvir
tybė svyravime ir silpnumą; tai 
tobulesnio gyvenimo viltis: tai 
amžinas gyvenimas mirties griu
vėsiuose.

Gamtoje dabar atpalaiduoja
ma atominė energija. Atome 
daug yra energijos. Bet kad ta 
energija tarnautų žmonėms ir 
būtų naudojama -taikos labui, 
kad lengvintų žmonių gyveni
mą, ją* reikia sušildyti meile. 
Kur atominė energija yra šal
doma neapykantos ir savanau
diškumo, .ji. neša gyvenimo su
griovimą ir mirtį. Tik kąi ato
minę energiją apšviečia ir sušil
do meilės spinduliai, ta energija 
kuria taiką ir gyvenimą .

Dar .visai neseniai sėdėjome 
prie Kūčių stalo, laužėme vieny
bės, meilės ir pilno dovanojimo 
atleidimo aplotkėlę. O laužyti 

Kalėdų aplotkėlę, reiškia atpa
laiduoti tokius didelius meilės 
kiekius,- kuriuose neprieteliai 
tampa prieteliais; kuriuose nu- 
tilsta barniai ir triukšmas šeimų 
gyvenime: nesilieja alkoholio 
tvaikas ir nenaikina žmonių svei 
katos, jų gyvenimo, jų laimės. 
Laimė ir meilė į gyvenimą atei
na tyliai, be triukšmo, kaip ty
liai į pasaulį atėjo Dievas-Zmo-

Įėję, pagarboje ir paklusnume 
vaikai tepažvelgia į savo tėvus, 
mokytojus. Dievo ir Tėvynės 
meilėje pažvelkime vieni į kitų 
sielas ir pamatykime žmoguje 
žmogų, tautietyje tautietį.

Atlaidumas, taika, darbas, kū
ryba, blaivumas ir vieni kitiems 
tarnavimas taikos ir ramybės 
sąlygose visus mus tesuburia į 
vienybę ir telydi visus mūsų gy
venimo žingsnius!

Dr. J. Stankevičius, 
Kauno Arkivyskupijos ir Vilka- 
višlio Vyskupijos Valdytojas.
Pastaba. Šio sveikinimo teks

tą esame gavę be jokių paaiški
nimų. Įdomu, kad kari. Stanke
vičiaus titule neminima Kaišė-

gus, Kūdikėlis Jėzus; kaip ty
liai Jį pagarbinti atėjo pieme
nys; kaip tyli, bet viską apiman
ti buvo angelų giesmė; kaip ty
lus, bet didingas buvo Trijų Ka
ralių pasveikinimas, kaip tylus, 
bet pilnas kūrybos yra idealios 
šeimos gyvenimas; įstaigos dar
bas.

V.isiems nuoširdžiai linkime 
karštos ir tyros meilės spindu
liuose sunaikinti visokį blogį, 
visokią neapykantą, savanaudiš
kumą ir pro savęs pagerėjimą 
kitus pamatyti geresnius. Tėvai 
vienas į kitą tepažvelgia meilė
je ir ištikimybėje ir toje meilė-
je tepažvelgia į savo vaikus; mei dorių vyskupija. Red.

TDO apkaltino sovietus . *.

Mirus Lietuvos Steigiamojo Seimo nariui
a. a. KAZIUI KUPČIŪNUI, 

ir tuo pat laikū Lietuvoje mirus
a. a. BARBORAI ŽILIENEI

nuoširdžiai užjaučiame:
p. F. Kupčiūnienę, netekusią vyro ir mamytės,'

jos dukrą Filomenu —. tėvelio/
p.p. S. ir K. Grigaičius — mamytės, uošvės ir švogerio

Tarptautinė laisvųjų profsą
jungų organizacija apkaltino 
Sovietų Sąjungą dėl darbinin
ko pavergimo. Tarptautinė Dar
bo Organizacija (ILO — JT or
ganas) , kurios centras yra Že
nevoje pasiūlė pasiųsti savo ofi
cialią delegaciją į Sovietų Są
jungą, kuri ištirtų ar kaltinimai 
turi pagrindo ar neturi. Sovie
tų delegacija T. Darbo Organi
zacijoje betgi šitokį siūlymą at
metė. Tada TDO pasiūlė išspaus 
dinti medžiagą, kurią surinko 
jos speciali komisija, tyrusi dar
bininkų bei profsąjungų padė
tį Sovietų-Sąjungoje. Tos komi
sijos galutinė išvada yra, kad 
Sovietų Sąjungoje prievartau-

rry . Leta 11 looaugvu VJ.XV1, I
rarptautme teise, tarptautines , didinti pastangas ir būti pasi-j 

aexiaracijos, sutartys ir Susita-j rUOŠUsiam aukotis Lietuvai lais-1 
rimai ir laisvųjų Vakarų nepn- i y atgadti if atstatyti nepriklau- 
kiausomos- Lietuvos valstybes ; sJma valstybe.
suverenumo pripažinimas yra, Lietuvos nepriklausomybės pa 
musų puseje MasKvos agresija Tkeibimo keturiasdešimt pirmų- 
ir sietuvos okupacija, yra pries jų metiniu roga visiems tautie
čius, prieš visą lietuvių tautą. bjamg siunčiame sveikinimus.

Tiesioginiai ar netiesioginiai jis 
yra paliečiamas visur, kur Vaka
rai su Rytais susitinka — Jung
tinių Tautų Organizacijoj, pašau 
lio didžiųjų konferencijose, Va
šingtone, Londone, Paryžiuje, 
Bonnoje, Vatikane, Viduriniuo
se ąr Tolimesniuose Rytuose, vi
sur, kur siaučia šaltojo karo vė
jai, sprogsta karštojo karo bom
bos, ar vyksta dirbtinė koegzis
tencija.

Visos mūsų tautos, kiekvieno 
jos nario pareiga ir atsakomybė 
budėti visur ir nuolat. Budėti ir 
vieningai suderintai veikti, kad 
Lietuvos gyvybiniai interesai 
visur ir visuomet būtų apginti, Į lubos, telkiama medžiaga pava-! Voj — “špitolėj”,; L... .KL -L_
kad abiejose geležinės uždangos i sarį uždėti stogą ir mūryti bokš- [ piuos atstatyta, bet irgi su sko 
pusėse kiekvieno lietuvio tauti- l+- . ■ t • . _ • ... ■,

nis sąmoningumas būtų išlaiky
tas ir nuteiktas išsaugoti viltį,

jami ir darbininkai ir profsą- 
' jungos. TDO siūlymą tą medžia

gą paskelbt} priėmė 33 balsais 
prieš 2 — sovietų ir čekoslova- 
kų, keturiems' susilaikius.

Be abejonės, reikalas sovie
tams nėra malonus. Koks gi bus 
įspūdis pasaulio darbininkijai, 
Kai tarptautinė organizacija iš
dėstys, kad vadinamoje darbi
ninkų valstybėje darbininkas 
yra vergas?

■ ■ ■ z- ■ ■ . ’ •

LNT DĖL VASARIO 16
Kaip ir pernai, LNT vadovy

bė paskelbė savo nariams nu
rodymus, kaip elgtis ruošiamų 
Vasario 16 iškilmių atžvilgiu.

Tai esanti visų lietuvių šven
tė, tad visur lietuviams dera 
ruošti bendras šventės iškilmes 
ir bendrai jose dalyvauti, nors 
skirtingu metu galį būti ir at
skirų organizacijų iškilmių. Au
kos nepriklausomybės atkovoja
mo reikalams turį būti renka
mos “taip, kad tai nepažeistų a) 
iškilmių orumo ir b) aukotojų 
valios nukreipti savo aukas

A. K. Aperavičiai
N. A. Šalkauskai, 
A. P. Ščepavičiai.

S

A. A. KAZIMIERUI KUPČIŪNUI

velionio našlei, dukrelei ir sūnui reiškiame 

ir kartu liūdime

Mirus Lietuvoje 
t

mirus,

gilią užuojautą

Elena, Pranas ir Vladas Ališauskai.

A. A. BARBORAI ŽILIENEI,

reiškiame užuojautos p. Stasei Grigaitienei ir visiems ki

tiems jos vaikams ir giminėms

Lietuvos nepriklausomybės pa

mus, 
Siekdami Lietuvos išlaisvinimo 
didžiai vertindami visas pastan
gas: diplomatines, politines, reli
ginės, ideologines, visuomenines, 
kultūrines, ekonomines ir kitas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, 

Prezidiumas.
1959 m. vasario 16 d.

KIEKVIENAI

Daugiau šiito 
vandens pigiausia 

kaina teikia

PROGAI 1 NATURALGAS”

NUOMOJAMAS
VANDENS 

ŠILDYTUVAS

Niekas nepakeičia 7-up. Idea

lus gėrimas kiekviename su

tik $1.75 į mėnesį 
(dujos ekstro) 

Pilna garantija

sibūrime. Prie valgio, skanius

patiekalus padaro dar skanes-

niais.- Paslaptis?’ Seven-up

šviežus, citrinų-lime skonis.

Jus mėgstate jį 
jis mėgsta jusi

Otava. — Kanados 1958 m. 
produkcijos vertė apskaičiuoja
ma 32 bilijonai dolerių.

patarnavimas, priežiūra ir įrengimas. 
(Kaikuriois atvejais gali būti ekstra 

mokestis už vamzdžius).

3 kartus greičiau šildo vandenį ir dar 
PIGIAU KAINUOJA.

Pasiteiraukite pas plumberi, Šildymo 
kont rektorių ar šių reikmenų 

krautuvėje.

59-21

Bonna. — Britų kariuomenės 
vadas Vokietijoje visiems kari
ninkams iki majoro Įvedė priva
lomas vokiečių kalbos pamokas. 
Jas patariama lankyti ir augš- 
tesniems karininkams.

Trumpiausiu keliu - 
iš Londono į Lietuvą - 

siunčiame gėrybių siuntinius.
Talkos Prekybos Bendrovė, garantuoja, kad per ją siunčiami siuntiniai pasieks 
adresatą. Talkos Prekybos Bendrovės sandėliuose yra sukrautos tinkamiausios 
pasiuntimui gėrybės: vaistai, maisto produktai, avalynė, laikrodžiai, įvairios 
medžiagos, foto aparatai, gatavi rūbai ir kitos gėrybės.

Siunčiamu prekių kainoraščių ir visais kitais siuntinių reikalais rąžykite:

Talka Prekybos Bendrovė,
1, LADBROKE GARDENS, LONDON, W. 11, GR. BRITAIN.

Klaipėdos bažnyčia auga
Klaipėdos Taikos Karalienės ! taipgi laukia geradarių, nes Lec- 

bažnyčios statyba eina sėkmin-! kavoj meldžiamasi ant švento- 
gai: išmūrytos sienos, uždėtos [ riaus pastatytoj pašiūrėj, Laižu- 

!lubos, telkiama medžiaga pava-!Voj — “špitolėj”, ir tik Kruo-

[tą. Statybai ikišipl išleista jau [jomis, turi "tik laikiną altorių. __ ___
i milijonas rublių. Parapija turi į šioms bažnyčioms jau išsiųsta per jp pačiu pasitikėjimą tu- 
■35.000 tikinčiųjų. per $1.000. Ir toliau šioms baž- • -• ’ ‘ * -

Amerikos, Kanados ir Austrą- nyčioms prašome paramos.
lijos lietuviai per Telšių Vysku- Priimamos aukos-ir liturgi- 
pijos Tremtinių Kunigų Šalpos niams drabužiams, kurių stoko- 
Komitetą jau paaukojo per 4.000 [ja. veik visos bažnyčios. Suau- 
dol. Klaipėdiečiai yra labai dė- koti pinigai persiunčiami geriau 
kingi ir kas sekmadienį meldžia siu būdu, kad ten daugiausia 
si už geradarius. Laukia jie ir [naudos atneštų. Aukas siųsti: 
daugiau aukų, nes visa statyba Rev.; . Vaclovas" Martinkus, 350

Priimamos aukos- ir liturgi-

atsieis apie pusketvirto milijO' 
no rublių.

Telšių vyskupijoj per karą1 No. 5-th St, ^Brooklyn 11, N.Y.

Smith St., Providence 8, R.I.; 
Rev. Antanas. Račkauskas, 259

sudegintos dar: Laižuvos, Lec
kavos ir Kruopių bažnyčios. Jos

Rev. Juozas Pragulbickas, 211 
Ripley Place, Elizabeth 1, N.J.

rinčias organizacijas”. L N T 
atstovų dalyvavimas šventės iš
kilmių rengimo komitetuose tu
rįs priklausyti nuo lėšų telkimo 
minėtų sąlygų, tačiau jų nesi
laikymas iš rengėjų pusės, ne
galįs būti priežastimi LNT na
riams nedalyvauti iškilmėse.

Pamokymas doras. Bet keista, 
kaa net centrui tenka raginti sa- į 
vo narius dalyvauti nepriklauso
mybės šventės proga rengiamo- 

; se. iškilmėse. Visų kitų organiza
cijų nariams tas ir taip aišku.

Matulioniai, 
Pabedinskienė. 
Preikšaičiai, 
Senkai, 
Užupiai.

A. A. VYTAUTUI SIMAN A V VIČIUI mirus Lietuvoje, 
Jonui Robertui Simanavičiui ir visiems jo broliams ir gimi
nėms reiškia gilios užuojautos žodi

Grigaičiai, 
Matulioniai, 
Preikšaičiai.

i

■sŠapokai, 
Tahuilaičiai, 
Užupiai.

Mirūs Lietuvoje ’
A. A. VYTAUTUI SIMANAVIČIUI,

J. R. Simanavičiui bei kitiems broliams ir "jų visų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia , , .. . • -'Lt Ja

SPAUDOS B-VĖS I Du Toronto dienraščiai apie 
“ŽIBURIAI” J ” ' '

metinis šėrininku susirinkimas 
įvyko pereitą šeštadienį salėje 
virš “Tėviškės Žiburių”.

Apyskaitinius pranešimus pa
darė valdybos iždininkas L. Šal
na ir pirmininkas A. Rinkūnas, 

: c revizijos komisijos aktą per
skaitė S- Čepas. Ir pereitais me- 
: tais bendrovės veikla reiškėsi 
[trejopai — spausdinimas, leidi-
• mas ir spaudinių prekyba. Apy- 
į vartos — .pajamų ir išlaidų — 
i turėta po apie $17.000, balansas 
: suvestas $8.157,86 su pelnu, nuo 
i kurio nutarta po 5% išmokėti 
! šėrininkams dividendo, kartu
tikintis, kad dauguma šėrininku 
jo nęatsiims, bet paliks šėrų ka
pitalui padidinti. O pinigo da
bar bendrovei labai reikės, nes!

: atėjo laikas atnaujinti mašinas 
ir.nutarta pirkti naują linotipą. 
Tam, žinoma, teks ieškoti naujų 
šaltinių, skelbti šėrų platinimo 

•ir kitokius vajus. Dalis su tuo 
reikalu susijusių klausimų jau 
išaiškinta buvusios valdybos, o 
kitką teks padaryti naujajai val
dybai.

1 Naują valdybą renkant nebe
sutiko statyti savo kandidatū
ros nuo pat pradžios bendrovės 
veikimo jai pirmininkavęs A. 
Rinkūnas, kuris dėl dabartinio 
savo užsiėmimo nebeturi laiko ir 
dar turės kuriam laikui iš To
ronto išvažiuoti. Susirinkimas 
apgailestaudamas turėjo sutikti.

• Taip išrinkta, valdyba jau be A. 
Rinkūno. Ji tuojaus po susirin
kimo pasidalino pareigomis ši
taip: pirm. dr. Silvestras Čepas, 
vicepirm. Vytautas Aušrotas, se- 
kret. inž. Juozas Jasinevičius, iž
dininkas Leonas Šalna ir šėrų 
platinimo vadovas Vytautas 
Sendžikas.

Revizijos kom. išrinkti Alfon
sas Augutis, Juozas Mažeika ir 
Balys Sakalas. '

Suprantama, susirinkimas il
gokai diskutavo dėl valdybos 
pranešimų bei dėl ateities veik- 

į los ir priėmė naujų metų sąma- 
^ — $19.000. St.
| Toronto. — Punktų sistema 
automobilistų kontrolėje Onta
rio prov. atidėta iki kovo 31 d. r 
Esą, tai dėl to, kad kaikuriuose 
keliuose leistas didesnis važia
vimo greitis ir kad neišaiškinta 
teisinė procedūra judėjimo tai
syklių laužytojams.

Lietuvos tragediją
“The Telegram” vasario 4 d. 

atspausdino laišką, užvardintą 
“Lithuania Mourns”, o “Daily 
Star” — vasario 5 d. — laišką 
“Lithuania Grabbed”. Abiejų 
laiškų autorius. Pr. Alšėnas.

Atspausdintuose laiškuose ra
šoma, jog vasario 16 d. lietuviai, 
gyveną laisvajame pasaulyje, 
švęs Lietuvos atkūrimo 41-mą- 
sias metines. Primenama, jog to 
negalės padaryti tėvynėje liku
sieji lietuviai arba kitur kur be
gyveną Rytinėj ar Centrinėj Eu
ropoj, nes to neleis daryti oku
pantai.

“The Telegram” atspausdinta
me laiške primenama, jog šie
met lietuviai minės ir 20-tąsias 
ių širdis slegiančias metines nuo 
Sovietų Sąjungos ir nacinės Vo
kietijos slaptųjų sutarčių pasi
rašymo, kurių signatarais buvo 
VoKietijos Ribbentropas ir Ru
sijos — Molotovas ir kurių .pa- 
seKmėj Lietuva neteko laisves.

“Daily Star” laiške nurodoma, 
jog Sovietų Sąjunga, naudoda
masi su nacine Vokietija pasira
šytu paktu, po Lenkijos nugalė
jimo, savo agresiją atsuko prieš 
Lietuvą, privertė Lietuvos, vy
riausybę pasirašyti vadinamą 
tarpusavio pagalbos paktą 1939 
m. spalio 10 d., po kurio sekė ka
rinių bazių įsteigimas Lietuvos 
teritorijoje. Pagaliau, 1940 m. 
birželio 15 d. raudonieji visai 
okupavo Lietuvą. Keletą dienų 
vėliau — toks pat likimas ištiko 
ir kitas dvi Pabaltijo valstybes 
— Estiją ir Latviją.

Kada du partneriai pradėjo 
tarpusavy karą ir pakrikusi So
vietų armija iš Lietuvos pabėgo, 
Lietuvą užėmė kitas okupantas. 
Tokiu būdu lietuvių siekimas at
statyti agresijos palaužtą nepri
klausomybę — vėl nuėjo nie
kais. Lietuva pateko į taip vadi
namą nacių sferą.

KMla ir Hitlerio armija buvo 
palaužta, raudonieji vėl užplūdo 
Lietuvą, kuri ir taip jau buvo 
begaliniai rfuteriota dviejų pir- 
mesniųjų okupacijų. Tuomet 
vėl prasidėjo Lietuvos gyvento
jų areštai ir deportacijos iš nau
jo, tik šiuo kartu — dar su di
desniu agresingumu ir atkaklu
mu. . { •

Toronto Meno Galerijoje 
vasario 13 d. atidaroma trilypė 
paroda. Pirmiausia bus išstaty-

tas galerijos perkamas 16 amž. 
Tintoretto paveikslas “Kristus 
plauna savo mokinių kojas”, 
apie kurį ir TŽ jau ne kartą bu
vo rašyta. Greta to vyks bizan
tinio meno šventųjų paveikslų - 
ikonų paroda. Eksponatai jai 
yra surinkti iš įvairių kolekci- 
jonierių. Vienas jų yra iš buv. 
carų Žiemos Rūmų- Petrapily, 
keli paskolinti caro sesers Olgos, 
dabar gyvenančios Cooksvillėje.

Trečioji yra The Imperial Oil 
Building Toronte prieškambario 
sienas puošiančių meninių kūri
nių modeliai, brėžiniai bei pro
jektai.

Šios parodos lankytojams at
viros nuo vasario 14 d. iki kovo 
15 dienos.

SLA 236 kuopos 
nariu mėnesinis susirinkimas

rytą ir popiet, o atrinktieji pasi- lioteką, be to, esąs arti slavisti- 
rodys “Festivalio žvaigždžių” 
koncertuose kovo 2 ir 5 d. Mas
sey Hall. Sprendėjų komisijon 
yra pakviesti 4 anglai, 2 ameri
kiečiai ir 1 kanadietė (iš Kapus- 
kasing, Margaret Stevenson 
Grant). Premijoms yra paskir-

uanu uiciioiuM ououxiiA.uiiao i ta $6.500. Publikai įėjimas va-
Įvyko TLN prdeitą sekmadieni. | karais 50c., dienos metu 25c. Vi
rs jo paaiškėjo, kad kuopa ren- j so festivalio bilietas $1.50. Bai
giasi išleisti jubiliejinį leidinį, giamųjų koncertų bilietai 50 c. 
jis apims netik šios Kuopos gy- — $1.50.
vavimo laiKotarpį, bet {jungtos Auditorijos, kuriose vyks var- 
ir kitos SLA kuopos Kanadoje, žybos: Eatono, Canadian Legion 
Tam sudaryti redakcinis ir lėšų Hall, Sherbourne St. United 

Church, Central YMCA ir Yon- 
ge St. United Church, o be to, 
tik šeštadieniais Lawrence Park 
Collegiate.

Reikia manvti, kad varžovų 
tarpe bus ir lietuvių.

Ontario švietimo ministerija, 
bendradarbiaujant federalinei 
vyriausybei bei susitarus su ki
tų provincijų švietimo ministe-

verbavimo kolektyvai.
Kuopos metinis parengimas 

įvyks spalio 31 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje. Yra pageidavi
mų pastatyti jau anksčiau vai
dintą operetę “Viengungiai”.

Serga kuopos nare Butienė.
Naujai įsirašė apdraudai ligo

je ir pomirtinei pašalpai Šaaei- 
Į ka ir jo žmona Šadeikienė - Lič- 
kūnaitė. Kuopa iš savo praeitų

nių bibliotekų Niujorke ir Va
šingtone.

Karalienė dali išlaidu pati pa
dengs. Toronto “Kanados čiagi- 
mių sūnų” viceprez. Glaum prieš 
keletą savaičių viena proga pa
reiškė: “Atrodo suprantama, 
kad Kanada, būdama savo nuo
smukio viduryje,-negali paskirti 
$1.300.000 karalienės apsilanky
mui finansuoti”. Anglų spauda 
šią pastabą praleido nereagavu
si, betgi Buckingham© rūmų 
kalbėtojas dėl to pasisakė, ka’d 
žymią išlaidų dalį padengsianti 
pati karalięnė. Kelionė lėktuvu 
j Kanadą būsianti apmokėta Bri
tų vyriausybės. tik išlaidos išky
lų pačioje Kanadoje būsią pa
dengtos šeimininkų. Betgi savo 
palydovus apmokėsianti pati 
karalienė, taip pat ir priėmimus 
jachtoje “Britania”.

Iv. LlUdl L C. Lv.Llv£Jd lo oavv i *
metų pajamų yra paskyrusi $10o rijomis atostogų metu ruošia 
Toronto šeštadieninei mokyklai korespondencinius kursus iš au- 
ir sporto klubui “Vytis”. tomechanikos, stalių, mašinų

Susirinkimo pradžioje atsisto- dirbtuvių m radijo teorijos bei 
jimu pagerbtas miręs ilgametis 
kuopos narys a.a. Jonas Mankus.

Šių metų kuopos valdybą su
daro: pirm. J. Strazdas, vice
pirm. St. Jokūbaitis, fin. sekre
torė O. Indrelienė, pro t. sekreto
rius Budrys, iždininkė Novo- 
grodskienė. Rev. komisija«— Ba
salykas, L. Rickevičienė ir S. 
Kojelienė. Š.

KIWANIS FESTIVALIAI
Toronte rengiami kasmet nuo
1944 m. Šiemet jau 16-tas. Jie bar turi $50. Jos vedėjas prof, 
neabejotinai Kanadoje pirmauja [G. Luckyj, ukrainietis, pareiškė, 
visų muzikinių festivalių tarpe.; kad baigusiems šį skyrių nedaug 
Jų tikslas atrinkti ir iškelti bei [tesą galimybių Kanadoje ir pa- 
atžymėti talentus, šiemet festi- giedavo jas plėsti Įvedant rusų 
valis vyks vasario 16-29 d. ir kalbą į gimnazijas. Tada esą bū- 
varžybose dalyvaus 3.077 viene
tai — individai bei grupės, išvi
so daugiau kaip 21.000 instru
mentalistų ir vokalistų. Varžo
vai pasirodys 6 auditorijose kas

ir sporto klubui “Vytis”. tomechanikos, stalių, mašinų

praktikos. Kursų uždavinys pa
ruošti tų sričių amatininkų vi
soms provincijoms. Kursų mo
kestis $10. Informacijų bei pa
reiškimų formų teirautis šiuo 
adresu: The Director, Corres
pondence Courses Branch, De 
partment of Education, 206 Hu
ron St., Toronto 5, Ont.

Slavų kalbų skyrius Toronto 
un-te pastaraisiais metais patri
gubėjo studentų skaičiumi ir da-

visų muzikinių festivalių tarpe. • kad baigusiems šį skyrių nedaug

atžymėti talentus, šiemet festi- giedavo jas plėsti įvedant rusų 

tų didesnis susidomėjimas slavų 
kalbos ir literatūros studijomis. 
Kaikuriose mokyklose jau eina
ma šia kryptimi. Toronto un-tas 
turįs 10.000 tomų slavistinę bib-

ŠEINIAUS LAIDOTUVĖS 
STOCKHOLME

Velionies I. Šeiniaus - Jurkū
no palaikai sausio 26 d. atitinka
mom apeigom buvo sudeginti 
Stockholm© krematorijume.

Apeigose dalyvavo evangelikų 
kun. Erik Rane ir eilė žymių as
menų. Prie karsto kalbas pasa
kė prof. Birgir Nerman Švedų - 
Baltų komiteto vardu, archyva
ras W. Sjoelin Švedų koop. są
jungos, kurioje velionis tarna
vo, vardu, min. Aug. Rei Estijos, 
min. J. Tepfers Latvijos veiks
nių vardu, min. W. Patek Len
kijos egz. vyriausybės Londone 
vardu, lektorius Juozas Lingis 
lietuvių vardu, šeimos narių 
vardu žodį tarė sūnus Irvis Jur
kūnas - Šeinius, vyr. krašto teis
mo tarėjas.

Berlynas. — Pastarieji rinki
mai V. Berlyno senato ir parla
mento padėties veik nepakeitė. 
Parlamente yra 78 socialdemok
ratai ir 
ratai.

55 krikščionys demok-
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Pavergtoje tėvynėje
Žemės ūkio akademijos prorek
torius administracijos - ūkio rei
kalams, mirė gruodžio 19 d. po 
sunkios ligos.

Velionis gimė 1900 m. vasario 
25 d. Savičiūnų dvare Svėdasų 
vaisė, Rokiškio apskr, 1920 m. 
baigęs; Rolęįškįo gimnazijos 4 
klases įstojo į Dotnuvos Žemės

daiktai, rankraščiai, jo ir jį lie
čianti literatūra. Anglininkų 
kaime gyvenanti senutė Marija 
Užunarienė padovanojusi mu
ziejui stalą, dvi kėdes, suolą ir 
lovą. Tuos daiktus Janonis nau
dojęs parvykdamas atostogų iš 
Biržų mokyklos 1911-1913 m.

Naują kepyklą Rokišky “Liet
koopsąjungos Šiaulių statybos 
ruožas” pradėjęs statyti 1954, o 
baigęs tik 1958 m., pasikeitus še
šiems > darbų vykdytojams, 
dviems iš. jų atsidūrus kaltina
mųjų suole, sunaudojus virš pus 
,antro milijono rublių. Statybi
ninkai. garantavę nesutrinkamą

į koęgpartiiją,.įĮ940-41 na. buvęs 
Rasejj^ų^^r, vykdompip- ko-, 
miteto pirm. ir paruošų įgĮiljoti- 
niui.TSR. Karo metu buvo flu- ninkai .garantavę nesi 
sijojesi^tli^Hna. <Srbą_ tik pusei metų,
rį laiką; buyęs vėl pąrposų įgar. - -- 2--
liotinįp,;p,, nuo , 1948 . m. proręk* 
toriių^^s .pąfą jgięio ąugštojp.

' mok^. nebuvę.baigęs j
Leliūnų kolūkis, Utenos rajo

ne, kuris turėjo per 5.000 ha že
mės, suskaldytas net. į tris: kol
ūkius:.. Leliūnų, Ažųgirių ir So- 
dakalnio. Viename laiške iš Lie
tuvos rašo: “... Kolūkis .’’Leliū
nai”, kuriame mes gyvename, 
tęsiasi nuo Leliūnų dvaro iki i 
Zablotiškįų ir užima 2-300 ha. Jis 
susideda iš 5 lauko brigadų”. So- 
dakalnio kolūkiui priklausą Sa- 
belkiai, Stubulunkiai, Pagiriai 
Vaitkūnai. Derlius pernai buvęs 
mažesnis, bet tikįsi už darbadie
nį gauti “pusėtinai”;—po 2-3 klg. 
grūdų ir po 3-4 rublius pinigais. 
Sodų derlius buvo labai geras 
ir “LTSR kolūkiai-automašino
mis vežą obuolius į Leningradą, 
Murmanską ir kitur”.

Leliūnų kolūkio buhalteris sa
kosi turįs 2 karves, 3 kiaules, 2 
avis, 1 ha sklypą. Jį apdirbanti 
žmona.

Išėjo “Lietuvos TSR istorijos” 
vadovėlis, skirtas vidurinių mo
kyklų 'mokytojams ir studen
tams, apimąs “ITSR istoriją” 
nuo seniausių laikų iki 1957 m. 
Vyr. red. Žiugžda. Išspausdinta 
1-5'000 . egz. Apimtis 32% lanko 
— 368 psl. -

Adomo Mickevičiaus Vėlinių 
pilnas vertimas tik neseniai iš
ėjo iš spaudos. Vertė Justinas 
Marcinkevičius. Seniau išėjo 
lietuviški vertimai A. Mickevi
čiaus raštų: Gražina, Konradas 
Valenrodas, Krimo Sonetai. Po
ną Tadą tebeverčia Putinas - 
Mykolaitis, Meilės; sonetus — 
Justinas Marcinkevičius/

Šiauliuose “Aušros” istorijos 
etnografijos muziejuje ruošia
mas Juliaus Janonio skyrius. 
Čia būsią eksponuoti jo naudoti

NAUJIENAI!
Spalvotos lenkiškos, filmas 

LAKŪNO MARESZA BYLA 
: ”fr~ taip pat

INSIDE POLAND TODAY

ST.-CATHARINES, 
“Centre” kino teatre 

vasario 12 d. nuo 12.30 v. p.p.

/ OSHAWA, ‘ 
“Biltmore” kino teatre

treč., vosario 18 d. nuo 12.30 v. p.p. 
• *■- - * - ■** • •

’ / .KITCHENER,
-<4Fox” kino teatre

ketv., vosorTo 19 d. nuo 12.30 v. p.p.

Daugiau informacijų* rosite vietdš
laikraščiuose.

• “Tačiau ir ši garantija neiš- 
gelbėjo. Kepyklai padirbėjus 
yęį; Vieną rhėnesį, suskilo kros- 
nysį nuo. lubų ėmė kristi tinkas, 
užsikimšo kanalizacijos vamz
džiai. Pusė mechanizmų nevei
kia, b duonos formavimo maši
nos net pati priėmimo komisija 
negalėjo paleisti. Kepyklos sta
tybai užtrukus beveik penke
rius metus, jos krosnių projek
tas paseno, krosnys nebetinka 
eksploatacijai, žodžiu, jau da
bar, kepyklai padirbėjus vos 
mėnesį, reikia galvoti apie jos 
kapitalinį remontą”.

Taip “Tiesoje”, nr. 300 (4820) 
skundžiasi Rokiškio rajono kom
partijos sekretorė E. Zolubaitė.

Panevėžio vyskupijoje 1958 m. 
mirė Panevėžio vyskupijos 6 ku
nigai, į jų vietą teatėjo į darbą 
2 neseniai įšvęsti. Grįžęs iš Si
biro kun. J. Danys dirba Linku
voje; dabar jis nukeliamas į 
Aluntą, į kurią važiuoja ir kun. 
Grigaliūnas jaunesnysis. Iš Si
biro grįžęs kan. Antanas Griga
liūnas, buvęs Biržų klebonas ir 
dekanas, gyveno kaip invalidas 
prie Senamiesčio bažnyčios; at
sisakius tos bažnyčios klebonui 
iš pareigų, A. Grigaliūnas paskir 
tas į jo vietą. Iš to numanu, kad 
A. Grigaliūno sveikata sustiprė
jo. Kari. A. Grigaliūnas yra Pa
nevėžio vyskupijos kurijos na
rys-. '

“Rašytojų sąstatas” LTSR. 
Rugsėjo 27 d. “Tiesa” išvardino, 
pasibaigus gudų literatūros sa
vaitei, rašytojus, kurie LTSR 
kompartijos akimis buvo “verti” 
gauti gudų,“garbės raštus”. Tai 
Ak Baltakis, J. Baltušis/ A. Bie
liauskas, A. Venclova, A. Žu
kauskas, A. Jonynas, K. Korsa-. 
kas, E. Matuzevičius, E. Mieže
laitis, B. Pranskus, V. Reimėris, 
M. Sluckis, J. Tornau, T. Tilvy
tis, J. Šimkus (pastarasis vis 
sunkiai tebekovojo tarp gyve
nimo ir mirties, po sunkios ope
racijos, kaip nekartą laiškuose 
R. Mizarai “Laisvėj” raportavo 
A. Venclova ir kiti). “Tiesa” 
skelbė, kad gudų ir lietuvių ra
šytojai sutarę dėl tolesnio bend
radarbiavimo ir abipusio kultū
rinio palikimo apsikeitimo.

Domas Stankūnas, buvęs Liet. 
Tautininkų Sąj. generalinis sek
retorius, o 1939 m. Visuomeninio 
Darbo Vadybos generalinis di
rektorius, yra miręs Ščerbikovo 
kalėjime' 1947 m. Gruodžio 30 d. 
Jo žmona Irena Staskevičiūtė - 
Stankūnienė su sūneliu, kuris 
gimė (ėvą jau suėmus, gyvena 
JAV-bėse.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
-,»<■ sent by. ■ L- .

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 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt. Mes turime dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat 
siunčiame maistą; vaistus ir kt. iš Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siunthno išlaidomis $175.00.

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

vai. atidaryta vaistinė 
THE CHEMIST SHOP

Philip N. Golomb, B.Sc.Phm. (Tor)
Vaitsoi pagal receptus paruošiami ir pateikiami.

2753 DUNDAS ST. W. — 2 BLOKAI j RYTUS NUO KEELE. 
VIENINTELI Toronto vaistinė, veltui paimanti receptus ir pristatanti vais
tus į namus betkvriuo metu dieną ar naktj. Receptai išpildomi visas 24 vai. 
Lazdos ir kiti reikmenys, pilni komplektai kaulų lūžimų bandažų, kelių, są- 
narių ir sutvirtinimai, vitaminai, kūdikių rekmenys, išnuomojamos ir parduo
damos svarstyklės, ligonio kambario ir pirmosios pagalbos reikmenys. Siun
čiame vaistus į Europa. Pamėginkite mūsų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minų, mažakraujystės, perdidelio rūgštingumo, syrupų nuo kosulio ir 1.1. 
Greitai išpildome užsakymus ir paštu j provinciją. Turime visus tarptauti
nius vaistus

RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LAIKĄ RO. 9-7271
• Vahtul yra mu«g bizni* — mū«g vieninteli* bizni*.' •

1959 metų vasario mėnesio 15 dieną 
Hamiltone Lietuvių Namuose (Delta kino salėje)

J. B. PRIESTLEY

“INSPEKTORIUS ATVYKSTA
Pradžia 5 vai. 30 min. vakaro.

(Trijų veiksmų pjesė)
“Aukuras”

Lietuviai pasaulyje

HAMILTON, Ont
' Šv. Kazimiero minėjimas 

šiais metais ruošiamas Hamil
tono at-kų kovo 8 d., Lietuvių 
Namų salėje. Minėjime paskaitą 
skaitys dr. J. Sungaila. Meninę 
programą išpildys solistė Jani
na Liustikaitė ir Hamiltono Tau
tinių šokių grupė. Solistė yra at
vykusi iš Italijos prieš • metus 
laiko. Ji per tą laiką yra davusi 
visą eilę koncertų Amerikos ir 
Kanados lietuvių kolonijose. 
Tad hamiltoniečiai šia proga vėl 
išgirs šiuo metu labiausiai pa
garsėjusią solistę mūsų tarpe. 
Laukiame skaitlingo atsilanky
mo.

Patikslinimas
“TŽ” Nr.6, vasario 5 d, straips 

nyje “Talkos metinis susirinki
mas”, pasirašytame J. D, yra pa
liesti Lietuvių Namai neatitin
kančiais tiesai teigimais. Ten ra
šoma: “J. Skaistys, LN administ
ratorius, siūlo, kad būtų pakeis
ti bankelio įstatai, kad jo nariais 
galėtų būti nelietuviai, nes da
bar Liet. Namų akc. b-vės narių 
tarpe yra nelietuvių...”

Šiuo pareiškimu patikslinu, 
kad LN narių tarpe nėra nė 
vieno kitataučio ir jie ateityje 
nebus priimami, nes LN įstatai 
nusako, kad nariais gali būti tik 
lietuviai. .

Toliau: “...jeigu bankelio įs
tatai nebus pakeisti svetimtau
čių įsileidimu, tai Liet. Namų 
akc. b-vė įsteigs kitą Kredito 
Uniją”.

Atsakydamas į tai noriu pain
formuoti tautiečius, kad J. G. 
Skaistys -yra LN tik tarnautojas 
ir jokios Lietuvių Namams poli
tikos nenustato, o tik vykdo val
dybos nutarimus. Už LN veiki
mą yra atsakinga jų valdyba bei 
paskiri LN v-bos pareigūnai, 
taip kad eventualūs J. G. Skais
čio pasisakymai ateityje ir jeigu 
tokie buvo “Talkos” susirinkime 
reiškia tik jo asmenišką nuomo
nę, bet jokiu būdu ne Lietuvių 
Namų oficialią mintį ar valdy
bos nuomonę.

St. Bakšys, LN v-bos pirm.
Dr. Vinco Kudirkos gražų ir 

įspūdingą minėjimą vasario 1 d. 
Lietuvių Namuose surengė “Au
kuras”. Jis išsiskyrė iš kitų mū
sų tautinių programų savo ori
ginalumu ir visai nauju sukom- 
ponavimu. Torontietės Iz. Ma
tusevičiūtės puiki paskaita apie 
V. Kudirkos gyvenimą, jo kūry
bą ir jo kovą už tautos laisvę 
buvo “Aukuro” artistų išryškin
ta atitinkamomis deklamacijo
mis, jo raštų ištraukomis bei gy
vaisiais paveikslais, kurie labai 
vykusiai buvo įpinti į paskaitos 
eigą; žodžiu, šis minėjimas pa
rodė augštą “Aukuro” vadovės 
E. Kudabienės, kaip režisorės, 
scenos meno erudiciją ir vykusį 
naujų formų ieškojimą. Progra
mą atliko J. Astąs, V. Bernotas, 
K. Bungarda, J. Eidukaitytė, A. 
Matulis, A. Stasevičius, L. Vir

bickaitė ir J. Ulbinas.
Šis minėjimas buvo pirmasis 

LN naujai atremontuotoje ir pil
nai įrengtoje scenoje. Scenos dit 
dingumas, šviesų efektai puikiai 
padėjo programos vykdytojams, 
taip kad bendroje išvadoje šį 
“Aukuro” darbą tenka laikyti 
vienu geriausiu šioje srityje at
liktu, už ką pelnytai aųkurie- 
čiams priklauso visų lietuviu 
nuoširdi padėka.

Pabaigtuvės, su geru pasise
kimu sausio 31 d. surengtos jung 
tinėmis parapijos choro, “Auku
ro” ir tautinių šokių grupės jė
gomis, turėjo 252 lankytojus ir 
davė apie $350 gryno pelno. Ma
lonu konstatuoti, kad šie trys 
mūsų kolonijos* meniniai viene
tai rodo didelį aktyvumą ir pa
žangą ir savo eilėse turi nema
ža jau šiame krašte brendusio 
mūsų jaunimo. Linkime jiems 
ateityje ištvermės ir dar dides
nio pasisekimo.

Ateinantį semadienį 5.30 vai. 
p.p. visi renkamės į labai puikų 
“Aukuro” vaidinimą “Inspekto
rius atvyksta”, kuris įvyks Liet. 
Namų salėje. Su šiuo vaidinimu 
“Aukuras” pragarsėjo netik Ka
nadoje, bet ir Amerikoje. Kvie
čiame visus tautiečius jo pasi
žiūrėti. Ta pačia proga pamaty
sime ir naujai įrengtą LN salės 
sceną. Būtinai atsiveskime mo
kyklinio amžiaus jaunimą, ku
riam įėjimas veltui. O kad jiems 
paįvairinti vaidinimą bus atda
ra LN krautuvėlė. -

Naujais LN nariais įstojo Ston 
kus Juozas, 70 Garside Ave. N., 
ir Enskaitis Pranas ir Teresė, 
įnešdami po $100. Tuo būdu pra
ėjusią savaitę LN kapitalas pa
augo $200. Prašome visų tautie
čių remti šį labai svarbų ateičiai 
ir didelį tautinį darbą,-stojant į 
LN nariais.

Nuoširdus LN nariams prašy-

inas. Kovo 1 d., sekmadienį, 4 v. 
p.p., Montrealio Dramos Teat
ras stato didingą. Balio Sruogos 
veikalą “Milžino Paunksmė”. 
Maloniai prašome visus LN na
rius padėti v-bai sėkmingiau 
pravesti šį parengimą. Pirmą 
kartą, Lietuvių Namus įsigijus, 
v-ba paprašė narių paramos, pa
siųsdama kiekvienam po 2 pa
kvietimus išplatinti. Būtinai už 
juos atsiskaitykime iki vasario 
16 d. Atjauskime sunkų v-bos 
narių darbą ir palengvinkime 
jiems. Kam pasiųsti pakvietimai 
•per brangūs, malonėkite juos 
pasikeisti.

Toliau gyveną tautiečiai užsa
kymus pakvietimams prašome 
siųsti St. Bakšiui, 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont. Jų'kaina 
po $2.50, $2, $1.50 ir $1.

Vladas Antanaitis “Pabaigtu
vių” parengime pats pasiūlė 
ŠF v-bos nariui K. Mikšiui ir 
įteikė šalpai $15. Nuoširdžiausia, 
p. Vladai, jums padėka ir linki
me Tamstai dar geresnio pasise
kimo namų pardavimo bei pir
kimo darbe.

Iš Anglijos atvyko ir apsigy
veno pas mus Jonas Varanavi
čius su žmona Eugenija ir duk
relėmis Regina 9 m. ir Nijole 7 
metų. J. Varanavičiaus asmeny 
mūsų bendruomenė susilaukė 
žymaus ir energingo visuomeni-- 
ninko ir kultūrininko. Buvęs 
Lietuvoje augštu valdininku, Vo 
kietijoje “Žibinto” prekybos mo
kyklos direktorium, nuvykęs į 
Angliją, Bradforde suorganiza
vo ir nupirko Liet. Namus, įstei
gė ir vadovavo lietuviškai mo
kyklai. Malonu, kad ir į Kanadą 
atvykęs, neužsidarė savo šeimo
je, bet gyvai domisi lietuvišku 
veikimu. J. Varanavičių mato
me kandidatuojantį ir Bendr. 
valdybą ir tikime ir linkime, kad 
hamiltoniečiai išrinks 
augščiausią kolonijos 
tacinį organą.

DELHI-TILLSONBURG, Ont
Lietuviško radijo pusvalan

džio prašome klausytis vasario 
16 d, 5.10 vai. p.p. iš Tillsonbur- 
go radio stoties (Try-County 
station) banga 1510. Programo
je bus lietuviškos muzikos, dai
nų, trumpos pastabos apie Lie
tuvą ir jos esamą padėtį angliš
kai ir pagaliau žodis — sveikini
mas lietuviškai Vasario 16-tos 
proga. Visus šių apylinkių lietu
vius kviečiame pasiklausyti šio 
lietuviško pusvalandžio ir pagei
dautume išreikšti savo nuomo
nę radio stoties vedėjui laišku.

KLB Delhi apyL v-ba.
Vasario 16-tos gimnazijos rė

mėjų būrelį suorganizavo ir jam 
pasišventusiai dirba ponios Ja- 
kubickienė ir Bertulienė. Būre
lis turi jau dvidešimt nuolatinių 
narių ir išlaiko vieną gimnazijos 
mokinį. Jei kas norėtų priklau
syti būreliui nariui ar šiaip vien 
kartine auka paremti šį lietuviš-

WINDSOR, Ont
Nepriklausomybės šventės mi-1 pege 12.30 vai. iš Stoties CBW 

nėjimas ruošiamas Windsoro (banga 990, Vancouver 11.30 vai. 
apyl. v-bos, įvyks šį sekmadienį,' iš stoties CBU banga 690. Kito- 
vasario 15 d., tuojau po lietuviš- se vietovėse reikėtų susisiekti su 
kų pamaldų, maždaug 1 vai. p.p. i vietos radio stotimi iš anksto ir 
Kroatų salėje, 2520 Seminole St.! pasiklausti apie pertransliavimą 

4-t r t r Ir e 4 o aJ t* TC io X7 i vi cnr if ir'kYT oiPaskaitą skaityti atvyksta dr. K. 
Pakštas, dabar profesoriaująs 
Steubenville un-te. Dr. K. Pakš
tas yradaug važinėjęs po įvairius 
kraštus, gerai pažįsta net ma
žiausias tautas ir jų padėtis, ak
tyvus Lietuvos ir lietuvių reika
lų gynėjas, dėlto ir paskaita bus 
įdomi visiems. Dalyvaukime mi
nėjime visi.

Paminėjimą ruošia ir Wind
sor© CBE radio stotis šeštadienį, 
vasario 14 d. Šiam reikalui ski
riamas visas pusvalandis. Pami
nėjimas bus pertransliuotas per 
visos Kanados CBC radijo stotis 

: ir apie 50 mažesniųjų atskirų 
'radijo stočių. Minėjimas prasi
dės Windsoro laiku 1.30 vai. p.p. 
banga 1550, Toronte 1.30 vai. iš 

' stoties CBL banga 740, Montrea- 
lyje 2.30 vai. iš stoties CBM ban 
ga 940, Otavoje iš stoties CBO 
banga 910, Halifaxe 3.30 vai. iš 
stoties CBH banga 1330, Winni-

iš Windsor, Ont., “Traditional 
Echoes” programos.

jį į .mūsų 
reprezen- 
Sk. St

audringojką švyturį tamsioj 
tremties jūroj, maloniai prašo
me kreiptis į augščiau paminė
tas ponias, jos skaitys malonu
mu patarnauti jums. P. A.

Pavykęs kaukių balius, ruoš
tas KLK Mot. D-jos, įvyko sau
sio 31 d. Prie tos dienos blogo 
oro ir neįmanomų kelių pradžio
je atrodė, kad vakaras bus, ne
sėkmingas. Tačiau mūsų mielo
sios moterys turi kažkokią ma
gišką traukimo galią: beveik 
įpusėjus vakarui, prigūžėjo šve

ičiu, kurių tarpe ir bent astuoni 
kaukėti.

Prie geros muzikos, gražioj 
erdvioj salėj ir kaukėms links
minant svečius, vakaras prabė
go itin linksmoj nuotaikoj. Kaip 
buvo žadėta, kaukėms paskirtos 
piniginės premijos. Premijom 
skirti komisiją sudarė: pp. Da- 
durkienė, Miceikienė ir I. Race- 
vičius. Jų nutarimu pirmą pre- 
ririją laimėjo p. Kazakevičius, 
vaizdavęs senutę - raganą. Tik
rai gerai vaidinęs ir neatpažin
tas visą vakarą.

Antra premija teko “japoniu- 
kei” — p. Mažeikienei, įdėjusiai 
daug darbo pasigaminant kaukę 
ir pavaizduojant rytiečių stam
biuosius bruožus.

Ypatingai aktyvūs buvo tre
čiosios vietos laimėtojai “dakta-

------ -------- . .Jras ir seselė”, atvykę į balių su
Paminėjimo metu angliškai; vį§u daktaro kabinetu ir vaisti-

kalbanti Kanados visuomene 
bus supažindinta su Lietuva, jos 
nepriklausomybe, paįvairinant 
lietuviška muzika ir dainomis.

Džiugu, kad Windsoro apyl. 
valdyba savo ryžtumu randa sto 
ties pareigūnų pritarimą Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
paminėjimui per vietos, o jau 
tretį kartą per visos Kanados 
CBC radijo tinklą.

Paminėjimas vertas patiems 
pasiklausyti ir kitus paraginti 
ir suprantama parašyti stočiai 
(CBE radio station, Security 
Bldg., Windsor, Ont.X laišką ar
ba atviruką trumpai padėkojant 
už programą.^ Atsiliepimai iš 
vietų ir jų gausumas padeda 
apyl. valdybai šio “Traditional 
Echoes” pusvalandžio metu gau
ti daugiau laiko Lietuvos ir lie
tuvių reikalams.

ne. Juos vaizdavo M. Ppvilaitie- 
nė ir J. Stradomskis. Daktaras 
savo laimėtą premiją paaukojo 
vėl Moterų D-jai.

Ir pagaliau ketvirtą vietą ga
vo “drugelis ir čigoniukė” — S. 
Kazakevičiūtė ir B. Augaitytė. 
Jos turėjo gražias kaukes, bet 
kaip jaunom, neprityrusiom kau 
kėm trūko veiksmo - vaidybos.

Buvo dar viena kaukių pora 
gana puikiai - juokingai pavaiz
davusi jaunųjų porą, tai D. Ma- 
telytė ir G. Pociūtė.

Gaila, kad nesukombinuota 
premija ir šiai paskutinei porai.

Pagaliau, svečiai išmėginę lai
mę loterijos šuliny ir kiek dar 
pasišokę, linksmi grįžo į namus.

Dalyvis.

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA” 

AvgiH procentai už indelius. Sumažinti procentai už potkolo*.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta. «

DARBO DIENOS: penktodienkjis nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok, notaro A. Liu- 
džious įstaigoje (II ougštas), 128 Main St. W, tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundum St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Ave.

Liet. Veterinarijos gydytojų 
Draugija išeivijoje koresponden- 
ciniu būdu issirinko valdybą: 
pirm. Leonas Kriaučeliūnas, vi- 
cepirm. Petras Gailiūnas, sekr.- 
ižd. S. Stirbys. Kandidatais liko 
P. Jaras ir T. Palionis. Rev. ko- 
misijon išrinkti: P. Lapatinskas 
ir K. Avižienis; kandidatu liko 
A. Vasionis, Visi išrinktieji gy
veną Čikagoje arba jos apylin
kėse.

Dėl Budžių vardo “Dirvoje” 
kilo ginčas. Kai prieš kelis me
tus Cleveland© skautų vadovybė 
nusprendė lietuvius skautus įra
šyti kaip vienetą “Boy Scouts 
or America”, dalis tėvų pasirū
pino įsteigti atskirą jaunimo or
ganizaciją, kurią pavadino “Lie
tuviai Budžiai”. Dabar prieš bu
džių vardo naudojimą pasisakė 
Jūrų Skautų Skyrius, teigda
mas, kad tik jie tegalį vadintis 
budžiais. “L. Budžiai” atsikirto, 
kad niekas negalįs drausti tą 
vardą vartoti betkuriai organi
zacijai. Jie jau tikrai turį dau
giau teisių naudoti tą vardą ne
gu tie, “kurie išmainė Lietuvos 
skauto vardą į amerikoniškos 
trupės numerį 311”.

Liet. Prekybos Rūmų Illinois 
direktorių taryba nauju pirmi
ninku išrinko dr. Joseph B. Je- 
jome-Jančauską. Jo brolis kun. 
dr. Raymond Jančauskas yra

KITCHENER, Ont.
Mūsų kreipimasis į apylinkių 

lietuvius prisidėti prie Vokieti
joje likusių senelių, ligonių, naš 
lių ir liet, vargo mokyklų šelpi
mo, susilaukė mažesnėse lietu
vių kolonijose nuoširdaus prita
rimo. Dar negalutiniais duome
nimis šiemet Hamiltono ŠF va
jus davė apie $1.600, tai yra net 
$600 daugiau negu bet kuriais 
ankstyvesniais metais.

Graižausią mums visiems pa
vyzdį parodė Kitchener, Water
loo ir Preston lietuviai. 22 auko
tojai sudėjo $71, kas sudaro $3,21 
vidurkį. Ačiū, mielieji tautiečiai, 
o gerajam Stasiui Saldžiūnui iš 
Kitchener, Ont, taip pareigin
gai visus aplankiusiam, mūsų 
gili pagarba ir graižausia pa
dėka.

Aukojo: po $5 — V. Adaškevi- 
čius, A. Broga, M. Čepaitis, Pz 
Jonikas ir V. Pocius—visi iš Kit
chener; J. Krėmėris, Waterloo, 
Ont, ir M. J. Ž, Preston, Ont.; 
po $3 — A. Barštys, J. Buškevi
čius, F. Lazauskas, St. Saldžiū- 
nas, E. Degutis — visi iŠ Kitche
ner, M. Nevidon, Preston; po $2 
— K. Hildermanienė, A Fleras, 
V. Laurinaitis, B. Šmatavičius, 
A. Šturmas, P. Siniauskas — visi 
iš Kitchener; O. Jakučianskis, J. 
Tamuliūnas ir R. Zubrickas — 
iš Preston.

Dar kartą dėkodami aukas 
rinkusiam mielajam St. Saldžiū
nui ir visiems geriesiems auko
tojams, džiaugiamės šiemet ga
lėsią žymiau padėti mūsų vargs
tantiems tautiečiams Vokietijo
je.

Loyolos un-to profesorius, o ki
tas brolis Alidoras A. Jančaus
kas yra JAV oro pajėgų lakūnas 
kapitonas. Naujasis pirmininkas 
yra farmacininkas ir chemijos 
daktaras. Nuo, 1946 m. jis yra 
Chicago City Junior College, 
Wilson Branch profesorius, be 
to, yra nuolatinis paskaitininkas 
TV programoje. Jis yra Lietu
vos paviljonui Čikagos tarptau
tinėje parodoje remti vicepirmi
ninkas. Yra vedęs lietūvaitę Evą 
Stasiukaitytę ir augina dvi duk
reles. .

Vicepirmininkais išrinkti: F. 
A. Raudonis, dr. K. Draugelis ir 
A. L. Pivaronas; iždininku iš
rinktas Anton J. Valonis, sekret. 
perinktas A. Baliūnas.

Kun. J. Vaišnys, SJ, buvęs 
įvairių skautų vienetų dvasios 
vadas, iš visų pareigų pasitrau
kė, pasilikdamas tik Liet. Skau
tų Brolijos dvasios vadu kata
likams skautams.

Muz. Mečys Leškys - Leškevi- 
čius staiga mirė nuo kraujo iš
siliejimo į smegenis Omaha, N.

Zarasiškiai Brooklyne paminė
jo 40 metų mirties sukaktį di
džiojo lietuvio ir savo miesto at
lietuvintojo dr. Dominiko Bu
kanto, mirusio 1919 m. sausio 19 
d. Kilimo jis buvo viekšnietis, 
gimęs 1873 m. rugpiūčio 11 d. 
Minėjime paskaitą apie jį skai
tė Teodoras Slapšys, be to, kal
bėjo svečias iš Bostono poetas 
Faustas Kirša.

Prof. dr. J. Venskus, S J, atvy
ko iš Urugvajaus, Montevideo, į 
JAV ir ilgesniam laikui apsisto
jo Bostone, kur vedė rekolekci
jas lietuviams inteligentams, o 
Brooklyne pranciškonams.

Leokadija Kasakaitienė, buv. 
ilgamečio Lietuvos Švietimo mi
nisterijos tarnautojo Antano Ka- 
sakaičio žmona, teisininkų Ka
zio ir Jurgio bei Marijos ir Onos 
motina, mirė Čikagoje sausio 
27 dieną. '
D. BRITANIJA

DBLS valdyba nuo sausio 10 
d: likvidavo siuntinių tarnybą. 
Skyrius buvęs įkurtas norint pa
tarnauti savo nariams gyvenan
tiems provincijoje. Dabar pagal 
naujus muitų tarifus bei naujas 
sąlygas ir privačių firmų siūlo
mieji patarnavimai nesą labai 
nuostolingi siuntėjams.

Hamiltono apyl. ŠF v-ba.

SIMCOE, Ont.
Vieša padėka Vytautui Veiveriui

Sausio 24 d. Hamlitono Liet. Namai 
gavo’paštu iš V. Veiverio, gyv. R. R. 3, 
Simcoe, Ont., vieno šėro pirkimui $ 100 

-.iekj. Laike trijų metų LN sunkaus orga
nizavimo darbo tokių atsitikimų yra bu
vę vos keletas, užtat tokiems tautie
čiams priklauso LN v-bos ir mano kaip 
pirm, didžiausia pagarba ir padėka.

Šiuo pavyzdžiu LN v-bai darbas šim
teriopai palengvėtų ir mums nereikėtų 
nuolatos klausytis nesiliaujančio prie
kaišto — esg Hamiltono Lietuvių Namai 
— biznio namai. Tikslas, kurio siekia
me, — Lietuvių Namai pilnutine šio žo
džio prasme — vietoje dor reikalingo 
3-5 metų laiko, būtų atseiktos žymiai 
greičiau. Todėl šio proga, gal jou šimtąjį 
kortų, maloniai prašome visus tautiečius 
pasekti mielojo V. Veiverio pavyzdžiu 
ir patiems pasisiūlyti Hamiltono LN na
riais.

Priimkite p. V. Veiverį mono nuošir
džiausią lietuvišką ačiū.

St. Bakšys, LN v-bos pirm.

FRUITLAND, Ont.
Šiame didžiajame Kanados so

de yra įsikūrę ir keletas lietuvių 
šeimų. Mūsų lietuviškame veiki
me tas vardas tuojau primena 
gražią savo artimo meilės dar
bais lietuvišką Kriaučiūnų + 
Rakščių šeimą. Jau apie 10 metų 
mes matome nepailstantį šios 
šeimos atsidavimą tautiniams 
reikalams. S. Rakštienė ir jos at
žala L. Kriaučiūnienė eilę metų 
yra nuolatinės Vasario 16 ir Sa
leziečių gimnazijų rėmęjos, au-‘ 
kojančios kas mėnesį po $2 kiek 
viena. Į mūsų kreipimąsi parink 
ti aukų, jos abi prisiuntė po $5 
ir dar gavo $2 iš savo kaimyno 
p. Bružo. Ačiū aukotojams, nuo- 
širdus ačiū mifelajai Laimai 
Kriaučiūnienei, kuri surinko ' ir 
prisiuntė šalpai $12 iš 3-jų asme- 
nųA kas sudaro po $4 vidurkį.

Hamiltono apyl. ŠF v-ba.

WELLAND, Ont.
Vasario 16 minėjimą Welando 

rio 15 d. Minėjimas prasidės 
apylinkės valdyba rengia vasa- 
11.30 vai. pamaldomis ir dienai 
pritaikintu pamokslu. Pamaldas 
laikys ir pamokslą pasakys Tė
vas Barnabas. Tuoj po pamaldų 
toj pačioj patalpoj, t.y. Colum
bus salėje, numatoma S. Šetkaus 
paskaita ir savanorių kūrėjų žo
dis.

Vasario 16 yra brangi kiekvie
nam lietuviui, todėl valdyba ti
kisi minėjime gausaus tautiečių 
dalyvavimo. Apyl. valdyba.

NAUJI 25 STANDARTINIAI SIUNTINIAI
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ Londone, D. Britanijoje, turi garbę pranešti, 
kad pagal siuntėjų reikalavimus ir gavėjų Lietuvoje pageidavimus ji yra sudariusi

25 SKIRTINGUS STANDARTINIUS SIUNTINIUS, kurie savo 
kainomis negalės susilaukti varžovų. Pavyzdžiui:

1. tiktai už 29 dolerius mes golime pasiųsti tokį siuntinį, kurį sudaro 
jordo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems or moteriškiems kostiumams.

2. už 32 dol. galime pasiųsti 6 jardus vilnonės medžiagos 2 paltams.
3. už 49 dol. golime pasiųsti 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems 

ar moteriškiems kostiumams,
dor kiti 22 skirtingi siuntiniai, kurių brangiausios yra 80 dolerių.

Kas pareikalaus, tuojau pasiųsime tų standartinių siuntinių kainoraštį,
medžiagų pavyzdžius ir savo eilinį katalogų, kuriame surašyto daugiau kaip 
600 skirtingų dalykų.

MES GARANTUOJAME, KAD:
1. kiekvienas siuntinys bus tikrai pasiųstas,
2. jei jis dingtų, mes grąžinsime pinigus arba be jokio mokesčio pasiųsime 

kitą siuntinį,
3. visi mokesčiai sumokami, ir gavėjui Lietuvoje nieko jau nebereikia 

primos r

4. prękė* yra tiuntamo* Hk tokią*, kokio* užrakome* pagal pavyzdžiu*.

MUMS REIKALINGI ATSTOVAI JAV IR KANADOJE.
Rėžyti:

Lithuanian Trading Company
1 A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GREAT BRITAIN.

ir

St Catharines. — Čia keliamas 
sumanymas šį miestą sujungti 
su Grantham. Dar galį būti su-j 
jungti: Crowland su Wellandu 
ir Stamford su Niagara Falls.

Otava. — Karalienės Elzbietos 
II vizitas Kanadoje šią vasarą 
užtruks 6 savaites. Lankydama 
kraštą J. D. padarys 15.000 my
lių kelionę. |

/ 
A
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DUONOS RIEKUTĖ— Taip sakyti negražu ir neteisinga, — piktai subarė juos kitas. — Aš tik norėčiau matyti, kaip jie už visa tai gerajam Dievuliui dėkoja.Vaikai tik traukė iš maišelių visokiausių gėrybių ir kimšo į savo burnytes lyg būtų tris dienas nevalgę. Bet tame juk nieko blogo. Skaudžiausia buvo angeliukams klausytis jų kalbų:— Fui. ir vėl man mama kumpio ant duonos uždėjo! Aš jo nenoriu, — .mergytė paėmė savo mažais piršteliais gražią kumpio riekutę iš tarp duonos ir kaprizingai numetė ją į šiukšlių krepšį. '■_/— Aš tos juodos duonos nenoriu! — šaukė vienas berniukas ir paleido riekutę su visais priedais kitam į galvą. Duonytė krito žemėn.

mės. Kol vaikai neišmoksta gyvenimo diplomatijos, kol neišmoksta, kada, kur ir ką kalbėti, ką nutylėti, jie nemažai bėdos pridaro savo tėveliams. Šitas, tačiau įvykis buvo danguje.Mažieji vaikai - angeliukai ten , jokių ypatingų pareigų neturi. Atsiminkit tik šv. Petro ir Povilo bažnyčią Vilniuje. Joje pilna mažiukų angeliukų. Ir ko jie tik ten neišdaro! Karstosi, kut tik galima užsikarti, vienas kitą stumia, už kojos traukia, vienas kitą bučiuoja ir taip be galo be krašto. Juk nieko rimto tokiems ir negali pavesti. Panašiai yra su jais ir danguje. Žinoma, jei Dievas nebūtų taip užsiėmęs, gal būtų ir kitaip. Tačiau mes patys matome, kas darosi ant žemės, tad turime suprasti, kiek gali būti darbo ten, augštak i Vienas angeliukas taip susi-O buvo taip. Mažieji lietuviu- jaudino tai pamatęs, kad net už- kai (taip Dievas vadina Lietu- simiršęs kas esąs, šoko jos pa- voje mirusių vaikelių vėles), gauti ir apsaugoti nuo išniekini- kai tik gaudavo progos paspruk- rno. Tačiau, netoliese buvęs kiti žemėn, tąi galvatrūkčiais ir tas berniukas, pilna burna kva- maudavo tiesiai į buvusią savo todamasis, kad spirs duonytę, pramoga: kaip futbolą ir — savo kietu ba- J*— '“ to galu pataikė angeliukui tiesiai į pasparnėlę. Vargšelis tik susigūžė ir, niekam nieko nebesakęs, pakilo tiesiai į dangų. Jis ėjo tiesiog prie Viešpaties sosto, jokios eilės nelaukęs, pralindo pro didžiųjų kojas ir ėmė įkyriai ir monotoniškai kalbėti: “Nebeduok jiems duonos! Nebeduok jiems duonos!”Išsigandęs tokio netikėto įvykio danguje, vienas angelas griebė ašarojantį mažiuką už sparniukų ir nešte išnešė iš salės. Smarkiai gavo angeliukas barti ir jis turėjo pasižadėti taip daugiau nebedaryti. Savo širdelėje, tačiau, jis tvirtai nusprendė surasti geresnę progą ir gerąjam Dievuliui viską papasakoti.Praėjo keletas dienų. Vieną mažą akimirką Viešpats pasiėmė poilsiui. Jis ramiai užmerkė akis ir tik staiga, kaip gyvą mato mažiuką, ašarotą veidelį, iš išlin- duo- duo-

tėvynę. Didžiausia [ jiems būdavo žiūrėti, ką daro ir kaip žaidžia vaikai. Neperseniausiai gi jie atrado, kad lietuvių vaikų esama beveik kiekviename žemės kamputyje. Na ir, žinoma, ėmė juos lankyti.Atsitiko, kad vienas tų ange- liukų-lietuviukų užtiko net šeštadieninę lietuvišką mokyklą tremtyje. Taigi, kaip ir galima buvo tikėtis, dar šeštadienio rytui nepilnai išaušus, jų prigužėjo pilnutėlės patalpos. Ėmė rinktis ir vaikai į mokyklą. Angeliukai tik žiūri, tik klausosi.— Melagis! — pagaliau šuktelėjo vienas angeliukas kitam.— Kodėl? — nustebęs anas paklausė.— Čia ne lietuviai! — atšovė tas.— Kodėl?— Aš nesuprantu jų kalbos.— O! Taip, tai tiesa, — liūdnai atsakė šis. — Jie kalba angliškai.— Kodėl? — nesupranta pirmasis.— Gal jie dar permaži ir nesupranta, kas yra žmogui jo gimtoji kalba. .— Aš nenoriu su jais draugauti!Pasvarstę ir pasitarę, nors ir nusiminę, angeliukai vis tik nusprendė pasilikti ir pasižiūrėti.O žiūrėti tikrai buvo ko. Buvo daug blogiau nei šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Šitie angliškai kalbantieji lietuviukai darė visa, kas tik draudžiama ir iki didžiausio užsispyrimo priešinosi visam, ką reikėjo daryti. Jie ko ne mušdamiesi degiojo ir gesino šviesas, sukinėjo šildymo termostatą, plėšė pianino klavi- šių baltas plokšteles, rėkaudami visur lakstė, laipiojo ir skaudino savo mokytojų širdis ko ne iki ašarų. Mūsų angeliukams

tarp angelų rūbų klosčių dusj. ...Nebeduok jiems rios ... Nebeduok jiems nos... ' 7Dievas nusišypsojo.j — čia tikrai kas nors juokingo įvyko, — pagalvojo Jis. — O gal labai skaudaus?— Pašaukit pas mane tą lietuviuką, kuris anądien posėdžių salėn buvo įlindęs, — davė Dievas parėdymą angelui.Viešpats rimtai išklausė mažojo pasakojimo ir, kai šis baigė, susimąstęs tylėjo.— Aš tiesą sakau, — susirūpinęs kalbėjo toliau angeliukas. — Aš neVienaš ten buvau. Visi mes tai matėme ir girdėjome.Dievas vis dar tylėjo.— Man, kai dar ant žemės gyvenau, — ko ne verkdamas tęsė t . - angeliukas, — jei kartais nety-net sparnelių plunksnytės iš čia duonytė nukrisdavo, geroji siaubo pasišiaušė. I mamytė liepdavo ją pakelti irpabučiuoti.— Ar nubasti tą mažiuką? — nuolankiai paklausė vienas angelų.— Ne, — atsakė Viešpats. — Nereikia. Man tik įdomu, ar žino visa tai vaikų tėvai.Ir siuntė Dievas angelą į lietuvių Naujų Metų sutikimo pobūvį.

kam maloniau ir sėdo už padengtų stalų.Nustatytam laikui atėjus, mažoje salės virtuvėlėje, kunkulia- va darbas. Aštrūs peiliai pjaustė karštus, skaniai kvepiančius, keptus kalakutus. Ant stalų bematant atsirado spanguolių uogienės, žalių salierų, juodų ir žalių olyvų, skanios lietuviškos duonos, virtų bulvių ir kalakutienos. Žmonės valgė ir gėrė. Nieko taip jau blogo angelas nematė. Jis įsitaisė patogiai kamputyje iš kurio geriausiai viskas matėsi ir stebėjo.Žmonės valgė, gėrė, kalbėjosi, juokėsi ir šoko. Angelui darėsi nuobodu. Tiesa, matė jis ir vieną kitą piktos valios ir pagiežos pilną širdį, bet. argi šiais laikais rasi didesnį žmonių susibūrimą be to? Pagaliau, tai nebuvo jo šios dienos uždavinys. Taip bestebėdamas ir begalvodamas, angelas ir nepasijuto kaip užsnūdo?Kai jis nubudo, salėje buvo tuščia ir tylu.— Oi gaus mažiukas,— galvojo angelas ruošdamasis eiti namo, bet tą patį momentą atsidarė durys ir įėjo kelios buvusios vakaro šeimininkės ir parapijos klebonas. Jų nuotaika buvo gera: ne tik smagiai sutikti Nauji Metai, bet ir pelno gražaus gauta.— Žiūrėkit, kiek dar kalakutienos ir pyragų pusbliūdžiuose ant stalų! — džiaugėsi viena iš šeimininkių.— Tamstai, klebone, visą savaitę bus ką valgyti, — džiaugėsi kita.— O, — juokėsi patenkintas klebonas. — Kai suplausite ir sutvarkysite indus, o vyrai sutvarkys stalus ir salę, visi pasidarysime likučių balių.— Nebloga idėja, — pritarė moterys. — Tačiau liks, manau, ir Tamstai. Štai, tokie gražūs gabalai... — Su šiais žodžiais ji nutilo ir pasilenkusi žiūrėjo į lėkštę. Greit nuėjo prie kito stalo ir vėl žiūrėjo. i— Ko taip žiūri? •— kažkas jos paklausė.— Tik pasižiūrėkit, kiek cigarečių pelenų prikratyta ant tos gražios, skanios mėsos...— Va, — šaukė kita, — pyragai, sausainėliai, viskas sulieta alumi ir nubarstyta cigarečių peienais...Tyla. Klebonas atnešė šiukšlėms dėžę ir šeimininkėj metė į ją maistingus kalakuto, pyrago gabalus, bulves, sausainėlius ir kita.-— Taip, perdaug visko turime ii nieko nebėra brangaus, liūdnai tarė klebonas.
— Ar aš nesakiau? Ar aš nesakiau, kad nebeduok jiems duo nos! — kaip iš debesų iškritęs šuktelėjo mažasis lietuviukas Dievui tiesiog į ausį. — Ar aš nesakiau?!... V. Šmaižienė.

ALFONSAS TYRUOLIS

JŪROS PASAKA
Prie jūros 
aš niekad gimęs nebuvau, 
bet jūrą, 
baltą jūrą pamilau.

kai tu mane užbūrei, 
mieloji jūra, 
baltąja pasaka.
Dabar pakrantėm, 
viltim pašventintom, 
aš eisiu visą dieną, 
kol aukso mėnesienoj 
mane nuvesi tu ant tilto, 
kuriuo tėvų mūs kiltą, 
į tolimas dausų šalis.
Žiū, jau pro miglą tirštą 
tavo baltos putos virsta 
balčiausia drobe, 
kur mano mylimuosius gobia.

Tai jie, tai jie! 
Jų pasitikt einu. 
Nė žodžio nepasakę, 
laikydami po'žvakę 
šventoj procesijoj 
jie eina.
Ramu ir miela, 
džiaugsmas kurias sieloj: 
tai ne kapų šešėliai, 
ne baugios šmėklos, 
o ne, o ne, 
tai tik savieji, 
aplankyt čionai atėję, 
tie nuo Pilėnų, 
Kryžių kalno, Pravieniškių 
man tykiai šnibžda:
Matai, kad mes neįnirštam, 
mes gyvenam draug su tavim.
Girdžiu, kaip jūra niršta, 
ir amžių pasaka nemiršta.

Mažumų laikraščių klubo prezidiumas gruodžio .1-2 d. lankęsis Otavoje įteikė premjerui platų memorandumą mažumų spau dos reikalu. To memorandumo nuorašai buvo įteikti eilei kitų ministerių.Memorandume nurodoma, kad spaudos uždavinys yra padėti naujiesiems Kanados gyventojams įsilieti į čionykštį gyvenimą. Šio krašto angliškoji ir pran cūziškoji spauda šito uždavinio atlikti negali. Tai gali atlikti tik tų žmonių kalba leidžiama spauda.“Etninės spaudos leidėjai ir 'redaktoriai jaučiasi, kad jie turi pilną teisę laikyti save lygiais su anglų ir prancūzų kalbos laikraščiais, kaip svarbūs įrankiai formuoją visuomenės opiniją...”“Pokariniais metais naujiesiems ateiviams užplūdus etninės spaudos pareiga ir įtaka Kanadoje daugelį kartų padidėjo. Ši spauda dabar aptarnauja virš milijono ateivių, kurie, nėra britų ar prancūzų kilimo ir dar daugumą, kurie čia jau gyvena nuo seniai, bet kurie tebelaiko paprotį skaityti savo kilmės krašto kalba laikraštį, ir visi jie tebelaiko jį arčiausiai sau prie širdies. ..”Prisiminus mažumų spaudai nepalankius balsus bei reikalavimus, kad ateiviai užmirštų kalbos ir kultūrinius ryšius, atsineštus iš tėvynės, memorandume gėrimasi premjero dar tebebūnant opozicijos lyderiu, pareiškimais, augštai vertinančiais

Mažu m y laikraščiu žodis vyriausybei

Vilniaus universiteto bibliotekaIšeivijoje gyvenantiems mūsų kultūrininkams ar šiaip tautiečiams besidomintiems lituanistine medžiaga, gali būti įdomios žinutės ir apie Vilniaus universiteto bibliotekoje esančius lobius. Kaip tik apie tai, prieš kiek laiko teko užtikti vieną straipsnelį sovietinamos Lietuvos, spau do j e, kuriuo ir pasinaudota pa-, ruošiant šį rašinį.
Seniausia ir didžiausiaVilniaus universiteto biblioteka yra pati seniausia ir stambiausia knygų saugykla Lietuvoje. Ji įsteigta 1570 m. jėzuitų, kartu su pirmąją jų kolonija. Bibliotekoje, per keturis šimtmečius, buvo sukauptas didelis kultūrinis lobyn JtŠ! •' Pradedant 12-13 šimt. pergamentais, baigiant šių dienų leidiniais, viso ten esama 1,5 milijono vienetų!
Vieninteliai žinomi

archyvas, kuriame yra 370 dokumentų, jų tarpe O. Petraškevičiaus, T. Žano, J. Čečioto, P. Malevskio laiškai Ad. Mickevičiui, filomatų surašytos lietuvių liaudies dainos ir kt.Ryšiai su užsieniuVisi bibliotekos skyriai, jei tikėti so viešinamos Lietuvos spau dai, nuolat auga, turtėja. Į bibliotekos fondus kasmet įplaukia 50-60 tūkst. vienetų naujos literatūros, nemažai ir iš užsienio kraštų. Taip pat, biblioteka prenumeruoja daugiau kaip 700 laikraščių ir žurnalų, jų tarpe — 250 užsieninių. Vilniaus universiteto biblioteka palaikanti glaudžius ryšius su stambiausiomis sekančių kraštų bibliotekomis: Lenkijos, Čekoslovakijos, Kinijos (aišku, raudonosios), Ju gosią vi jos, Italijos, Kanados, Brazilijos, Danijos, Olandijos, Švedijos, Suomijos, Irano, Švei-

mažumų spaudą bei jos įnašą!Jie išleis U bil. dol. naudojimo Kanados tautos formavimuisi, o I prekėms, išmokės virš 100 mil. ypač kovai su komunizmu. Pa- mokesčių ir sutaupys apie 80 cituojama taip pat ministerio mil dot Nesvarbu kiek ten šia-

?švi[rųj\ s'ų. „raSytini'ir-Pa:1 arijos, Japonijos ir kt. Pabrė- minklų, bibliotekoje turima ž- j* .f < glaudūs rv§iai“Prūsu, katekizmas” (1545 m.), ®ma’ž“jpac sĮlaM. Mažvydo katekizmas (pirmo- * nffrpqn hihiintpka' Harvardo

pirmininko telegrama kovo 8-9 d. spaudos konferencijai Otavoj: “Visose Kanados dalyse etninė spauda įnešė savo įnašą, padėdama susivienyti visam kraštui. Mano svarbiausias gyvenimo tikslas buvo atstatyti kana- dizmo dvasią, paremtą visų ir iš viso pasaulio kultūromis, kuriomis mūsų kraštas yra praturtin-

Tačiau svarbiausias įvykis prasidėjo, kai viena mergaitė išsitraukė iš pasipūtusio maišelio apelsiną.— Mes tokių negaudavom, — seilytes rydamas prašnabždėjo vienas angeliukas kitiems.— Žiūrėkit, — neatitraukdamas akyčių nuo didžiulio šokolado kitos mergytės rankutėse, kumštelėjo antras angeliukas.— O, o! Tikrai atrodo, — taip pat tyliai tarė trečiasis, — kad Dievulis tuos padaužas labiau myli nei anuomet mus!
Į parapijos salę, bažnyčios rūsyje, ėmė rinktis žmonės. Pirmą kartą jie rinkosi punktualiai, ne i vėluodami. Būriavosi su kuo

ČESNAKAS■SVEIKA
Pasiklouskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Pearles yra mažos, be kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje 
Salicy!amide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikas. Daryk, ką tūkstančiaj 
daro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai pa
darei

PASINAUDOKITE PROGA! Daug sutaupysite pirkdami

%. naujausius 1959 m. modelio baldus,
atgabentus tiesiog iš baldų parodos!

Mohawk Furniture Ltd
2448 Danforth Ave., Toronto. Tel.: OX. 9-4444 ir OX. 9-4224

ji lietuviška knyga išleista 1547 m. vienintelis žinomas egzemp-1 liorius), J. Bretkūno “Postulla” (1591 m.), M. Daukšos katekizmas (1595 m.), (taipogi vienintelis žinomas egzempliorius), K. Sirvydo “Žodynas” (1642 m.), A. Strazdo “Giesmės šventinės ir šventos” (1814 m.), K. Donelaičio “Metai” (1818 m.), taip gi S. Daukanto, S. Stanevičiaus, D. Poškos, M. Valančiaus ir kitų žymių mūsų rašytojų pirmieji leidiniai.
Turtingas rankraščių 
rinkinysVilniaus universiteto biblioteka turtinga ir turimais svarbiais rankraščiais, kurių saugoma daugiau kaip 8 mil. lapų. Čia yra tokiii žinomų vardų rankraščių, kaip Beranžė, Ad. Mickevičiaus,J. Slovackio, Voltero, M. Glin- kos, F. Listb, S. Moniuškos, Falcone, G. Dorė, Martyno Jankaus, A. Dambrausko, J. Jablonskio,K. Būgos, S. Daukanto, vysk. A. Baranausko, vysk. M. Valančiaus, P. Vaičiūno, V. Pietario, J. Basanavičiaus, Vydūno, J. Žemaitės, J. Maironio, V. Kudirkos, J. Biliūno, J. Tumo - Vaižganto, A. Vienuolio - Žukaus- Ko-ir kt.Rankraščių skyrius nuolat papildomas naujais rankraščiais. Esą, neseniai nupirktas Vilniaus universiteto filomatų draugijos

Kongreso biblioteka, Harvardo ir Kopenhagos universitetų bibliotekomis.
Ar biblioteka prieinama 
užsienio lietuviams?Šiuo metu biblioteka turinti daugiau kaip 7.000 skaitytojų, telpanti senuosiuose universiteto rūmuose, kurie dabar saugomi kaip architektūrinis paminklas. Yra atvejų, kad ir Vakaruose gyvenantieji tautiečiai, turėjo progos pasinaudoti kaikuria medžiaga, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje. Štai, žurn. VI. Mingėla, rašydamas knygą apie stambų Amerikos lietuvių veikėją, kun. A. Miluką, kaip tik rado būdą pasinaudoti viena knyga, kurioje buvo daug medžiagos apie kun. Miluką. Iš Vilniaus buvo atsiųstos reikiamų knygos puslapių fotokopijos. Žinoma, tai buvo atlikta pasinaudojant privačiais keliais ir asmeniškų pažįstamų vilniečių tarpininkavimu. Bet, reikėtų tikėtis, kad užsieny gyvenantieji kultūrininkai, reikalui esant, turėtų rasti būdus pasinaudoti moksline medžiaga. Aišku, tai jau priklausys nuo to, kaip sumanūs ir kiek savarankiški gali būti lietuviškieji valdantieji sluogsniai Vilniuje, kurių iniciatyva, bent iki šiol, buvo tokia nedrąsi ir ribota.

Al. Gimantas.

Toliau primenami ir Hon. E. Davie Fulton, tuo laiku teisingumo ir pilietybės bei imigracijos ministerio pareiškimai tai pačiai konferencijai:“Taip susiorganizavusi etninė spauda pajėgs kartu suburti pajėgas ir šaltinius daug tikslingiau patarnauti negu pirmiau tai galėjo padaryti du klubai... ...Dabartinė vyriausybė mano, kad nuosava kalba, etninė spauda galės tapti vertinga talka valdžios tarnyboje ir jos tautos statybos programoje”.“Tie paskatinimai ministerio pirmininko ir Hon. E.Davie Fulton, buvo priimti kaip kvietimas visų leidėjų ir redaktorių etninės spaudos visame krašte”.Naujojo ateivio sąmoninimas negali būti atidėtas iki tol, kol jis išmoks kalbos. Tai turi būti pradėta nuo pat pirmos dienos, o atlikti tai gali tik jų sava kalba spauda.Mes tikime, kad lojali svetimų kalbų spauda yra veiksmingiausias ir patikimiausias instrumentas atlikti šį darbą, nes pagal nepriklausomą tyrimų agentūrą keturi iš penkių svetimų kalbų spaudos skaitytojų imasi visas informacijas vien tik iš savo spaudos”. Todėl memorandume reikalaujama, kad etninė spauda Kanadoje gautų pilną ir nuoširdžią federalinės valdžios departamentų, jos agentūrų ir karūnos kompanijų paramą. Kad būtų paruošiama informacija iš parlamento, kad vyriausybės informacijos nebūtų skelbiamos tik anglų ir prancūzų, bet ir mažumų spaudoje.“..’.Pagal mūsų apskaičiavimus 1957 m. $758.889 buvo išleista fedęraliniams skelbimams laikraščiuose ir žurnaluose, bet etniniai laikraščiai praktiškai negavo nieko. Mes prašome, kad ši padėtis būtų ištirta ir atitaisyta, kad būtų laikomasi ministerio pirmininko 1956 m. liepos 20 d. pasisakymo, kad skelbimai visų departamentų būtų lygiai padalinami pagal gyventojų skaičių savo tautybės, kurią jie aptarnauja...”“...Cituodamas Royal Commission on Canada’s Economic Prospects paruoštą raštą Pilietybės ir Imigracijos departamen tas rašo:“Prileidžiant, kad imigrantai laikysis ekondmiškai kaip ir visi kanadiečiai. Galime spręsti, kad per vienus metus jiems teks 7.5% visų tautos asmeninių pajamų ar arti 1.4 bilijono dolerių.

me pranešime būtų klaidos padaryta, bet kiekvienas imigrantas sunaudoja ar išleidžia, dideles sumas ir padeda krašto išvystymui”.Mes esame patyrę, kad esamas dabartinis šlubavimas krašto ekonomijos nepriklauso nuo imigracijos ir nei kiek negali kliudyti ateities Kanados augimui. Tad mes norime prašyti valdžią nesustabdyti perdaug imigracijos į šį kraštą. Kai visiškai įvažiavimas bus sustabdytas, užtruks ištisi metai iki vėl bus galima vykdyti..
Redakcijai prisiųstaStasys Sntvaras, Atidari langai. Rinktinė lyrika. Lietuvių Enciklopedijos Leidykla. Viršelį ir skyrių pavadinimus darė daiL Telesforas Valius. Atspaus dinta 800 egz., 168 psL, kaina $3.

Tenis C. Van Kooten, Living in a New Country, Guardian Publishing Company Ltd., Hamilton, Ont., Canada. 158 psi. Kaina $2.95.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TALKA

Lietuvių Enciklopedijos Leidykla skel
bia paskutinę Lietuvių Eenciklopedijos 
talką nuo 1958 m. spalio 15 d. iki 1959 
m. balandžio 15 d. Talkos metu naujai 
LE užsisakiusieji gaus dovanų knygomis.

Užsisakę LE nuo 1958 m. gruodžio 
15 d. iki 1959 m. vasario 15 d. gaus 
pilną V. Krėvės Raštų rinkinį (6 t.). Ir * 
visi tie, kurie užsisakys nuo 1959 m. va
sario 15 d. iki 1959 m. balandžio 15 
d., gaus Lietuvos žemėlapį ir Jono Ba
lio Lietuvių Dainos Amerikoje.

Išėjusius LE 15 tomų naujieji prenu
meratoriai gaus išsimokėjimui jų pagei
dautomis sąlygomis, o už naujai išeinan
čius tomus, kurių bus dar 12-13 t., mo
ka už kiekvieną išeinantį tomą. Vieno 
tomo kaino JAV $7.75, visur kitur — 
8 doleriai.

Lietuvių Enciklopedijos leidimas nėra 
kieno nors asmeninis reikalas, bet visų 
lietuvių sutelktinių pastangų vaisius, 
nors, deja, tik laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių pastangos už savo kul
tūrą ir lietuviškumo išlaikymą, šiandien ' . 
tapęs ir besąlyginės laisvinimo kovos da
limi. Šiandien jau jokia paslaptis, kad 
pradėjus leisti issibarsčiusiems pasaulyje 
lietuviams LE, Maskva susirūpino, ją 
puolė ir iškoneveikė, o norėdama nura
minti okupuotą Lietuvą suteikė jai teisę 
išsileisti susovietintą enciklopediją lietu
viškai. Tą pažadą davė vien tik lietu
viams, bet, kaip įprasta, pažadas liko 
pažadu ir Lietuvoje turėjusi pasirodyti 
sovietiška enciklopedija jau numarinta 
Maskvos okupacinėje cenzūroje. Šis 
Maskvos rūpestis ir nuolatinis LE puo
limas rodo, kokį milžiniškai lietuvišką 
darbą šiandien mes išeiviai atliekame. Ir 
tikrai, mes ja galime didžiuotis, nes tik 
vieni lietuviai, išsiblaškę po visą lais
vą pasaulį, leidžia bendrąją enciklope
diją su gausia lituanistika. Kito tokio 
atsitikimo dar nėra pasaulyje. Mes dar
bą daugiau kaip įpusėjome, tikime ir 
iki galo ištesėti. A .

Mielas Lietuvi, mes kviečiame Tave 
įsijungti į LE prenumeratorių eiles ir tuo 
pačiu būti mūsų pradėtojo darbo dali
ninkui LE leidžiame visi sutelktinėmis 
pastangomis, ją leidžiame visi bendra 
talka. Todėl ir ją baigus, visas mūsų pa
sididžiavimas ir busimų kartų įvertini
mas priklausys visiems: leidėjams, re
daktoriams, 
rotoriams.

Laukiame

talkininkams ir prenume-

atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 
265 G Street 
So. Boston 27, Moss,

ART FASHIONS 
“Toronto vadovaujantis madų centras” nuoširdžiai jus kviečia ateiti ir pamatyti didžiausią, įvairų ir žavintį sezoninį rinkinį vėliausių

Suknelių - Eilučių - Paltų - Sporto drabužių vėliausių madų iš New Yorko - Paryžiaus - Montrealio — geriausių medžiagų — naujausių madų — žavingos spalvos.
Nuotakos ir pamergių suknelės 

nuo $29.98Ekspertų pritaikoma Veltui pertvarkoma.
Išsimokėjimo sąlygos. Nieko įmokėti nereikia.
Atidaryta kasdien iki 7 vai. vak., penktadienį iki 9 vaL vak. 
536 QUEEN ST. W. (arti Bathurst), EM. 8-7637, EM .8-8497

Parodoje išstatomi pavyzdžiai yra visuomet geriau paga
minti, negu produkcijos prekės. Gamintojai, norėdami su
taupyti pakavimo ir transporto išlaidas, kurias turėtų vež
dami atgal į tolimas vietoves, juos parduoda Toronte daug 
pigesne kaina. Pasinaudodami šia proga, mes šias geriau 
pagamintas parodos prekes perkame pigiau ir parduoda
me daug žemesne kaina.

Norėdami pasinaudoti šia reta proga, nedelsdami užeikite 
\ į mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol yra didelis pasirinkimas.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

Savi pas savus!
Trumpiausias kelias Į Lietuvą per Londoną 
Kam siųsti per svetimtaučius, jei D. Britanijoje yra lietuviška ir 
tik vienintelė tokia įstaiga, per kurią jūs galite pasiųsti siunti
nius saviesiems į Lietuvą, Sibirą ar kitur. O tokia įstaiga yra:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(Savininkas Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
Kreipkitės ir mes tuojau jums pasiųsime oro paštui mūsų 

kainaraščius bei kitas informacijas.

Vaistai Lietu v on!
įšGELBĖKITE GYVYBES, DRAUGAMS VAISTŲ

Roiykitc, «r vfvyMRr - ■ ■ ■

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W„ CHvngton kompot (prirf Lietuvių 

TE t E FoH AS 21į-

Siunčiome viską: vaistus, medžia
gas, akordeonus, laikrodžius, mašinas 
įvorios, maisto ir visa kito, kos lei- 
džiomo siųsti.

Užsakykite, ir jūsų siuntinys bus 
tuojau pat išsiųstos jo laukiantiems 
jūsų artimiesiems.

Užsakę ramia sąžine laukite pa
kvitavimo iš savo artimųjų, nes už 
siuntinį atsako Baltic Stores Bendrovė.

Nesiboidykite, jei užsakydami ne
turite iš karto visos reikalingos pini
gų sumos, nes Baltic Stores skuba pir
miau pasiųsti kos užsakyto, o tik pas
kui suveda sąskaitas. Baltic Stores yra 
pasitikėjimu parėmusi savo santykius 
su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

pasiųsti ne tik kitokius siuntinius, bet 
taipogi ir. maisto siuntinius,

BALTIC STORES mielai pasiunčia 
už labai mažų mokestį (informacijas 
suteikia atskirai paprašius) ir pačių 
tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES būdamos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kad siuntinių 
siuntimas yra šalpos darbas, tad sten
giasi kiek galėdamos padėti savo 
tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siun
tinius, nenumažinont bei kiek siunti
nio prekių vertės. Kviečiame visus 
burtis į vieną solidų lietuviškų tautos 
porėmimg.

BALTIC STORES būdomos lietuviš
kos visada geriau susikalbės su lie
tuviu lietuviškai.
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Mann & Martel ™ JOINT REALTY LTD.
899 BLOOK ST. W. ■ TEL. LE. 44381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

1199 Bloor St W Telef. 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..-* •;

SPORTAS

'G/’ix College ?• Morgueretto
$2-500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 -moderniš
kos virtuves, nauja šildymo iistema. 
'Arti susisiekimo. *

: r '« Bloor - LonsdowneG >
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta Į Angliją. Geri morgtčiai.

t, Geležies dirbtuvė
$5.000įMokėtl, ■gamina įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų augštų pastotos ir viso ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kar
na $20.000.. Vieno skola balansui. 

St. Ciair - Oakwood
$5.000 įmokėti, 8 kembarių per du 
augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mos, 2 moderniškos virtuvės. Dalis 
baldų įeina į pirkimo kainą.

Eglinton - Avenue Rd.
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
gražaus mūro namas su garažu, van
deniu olyvo Šildomas, vieno skola ba
lansui. Kvadratinis planas.

Jone - Annette
$12.000 pilno kaino, 5 kembarių 
mūrinis narnos, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

Porkdole
$13.500 pilno kaina. 8 komb. per 
du augštus, mūrinis namas, pusiau 
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
monto.

Indian Rd. - Bloor
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis namas sy 2 garažais, 
vondehjų alyva .apšildomas, 3 moder
niškos virtuvės.

Quebec.- Bloor
$8.000 įmokėti, 1 1 kambarių atski- 
rosros mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuves, 2 vonios. 
Geros pajamos.

St. Clair .* Oakwood
Tripleksas, 1 metų senumo, viso 

14 kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui už mėnesio laiko. »

Eglinton - Keelc
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų-se
numo apartmentinis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilna-xkaina- $56.0QP. —. į 

t*. & f* . *6. If *

B. SAKALAS
• " ' " V SAkALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481 
Namu tel. LE. 6-1410

Bloor • Crowford 
3 virtuvės

$2.500 įmokėtų rpūrinis, 8 neperei
nami kambariai, dvigubas garažas, 
olyvo šildomos, geras pajamų nomas. 
Arti Bloor.

College - Rusholmc' Pork Crcs.
$2.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 3 virtuvės, garažas, alyva šildo
mas. Prašo 14.9Q0 arba pasiūlymas. 
Keti žingsniai nuo bažnyčios. Geros 
pirkinys.

Dundos - Crowford St. 
$4.000 įmokėti, mūrinis, 9 dideli, ge
ram stovyje kambariai, alyva šildo
mas, dvigubas garažas, 2 moderniš
kos virtuves. Arti prie parko, bažny
čios, susisiekimo. ~ ♦

Bloor • St. Clorens Ave.
$3.500 įmokėtų 8 dideli kambariai, 
mūrinis, 2 moderniškos virtuvės, nau
ja šildymo sistema, vieta garažui.

Porkdole 
3 virtuvės 

$3.500 įmokėti, mūrinis, 9 gražūs 
kambariai, garažas, geros nuojnavi- 
mui. Arti prie visko.

Roncesvailes - Howard Park 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, garažas, 
priedo žaidimų kambarys su atskiru 
Įėjimu.

College - Rusholme Rd.
7 kambario! per 2 augštus 

$4.000 įmokėti, šiurkščių plytų, at
skiras, .dvigubas garažas, vandeniu 
alyva šildomas.

Annette - Runnymede* 
1 atvira skola 10 metų 

$4.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių, -3'virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva šildomos, šoninis ivažia- 
vimas,. kaincL. $23.900.

;**• 'BlodrHigh Park Ave.
2 atskiri butai 

$5.000 įmokėti, šiurkščių plytų, at
skiros, 10 kambarių :per du augštus, 
2 vonios, 2 moderniškos virtuvės, ga
ražas, keli žingsniai iki High Park, 
susisiekimo, apsipirkimo.

College' -■ Dovėrcourt
8 kambariai per 2 augštus 

$5.000 įmokėti, šiurkščių plytų, >dvi 
moderniškos virtuvės, garažas, van
deniu alyva šildomos. 1 atvira skola 
]0 metų.

Eglinton - Oakwood 
$8a0.00 įmokėti,__13 kambarių,, nau
jas mūrinis atskiras 3-jų butų pasta
tas, .privatus įvažiavimas, pajamos 
$330 mėnesiui. Kaina $30.900.

T. STANULIS
, . >1159 ST. CLAIR A.VE. 

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS: Aid'
Narys Toronto Real Estate Board. j

ĮA £ T^UEFQN ASįEE. 2:3321 
St. Clair - Bathurst

4 atskiri butai 20 kambarių, 4 
mod. virtuvės, 4' vonios, 4 garažai, 
pajamos $500 mėnesiui.

Jane - Wilson 
$1.000 įmokėti, naujos vieno augšto 
mūrinis, 6 dideilų gražių kambarių 
.namas. Privatus Įvažiavimas. IšsimO- 
kejimas. 25. metams.

Bloor - Jane 
$5.000 įmokėtų atskiras gero mūro 
7 kambarių * narnos. Karšto vandens 
iįyalyvos; Sūdymas. Gčražoš.r I i atvi
ras morgičius. 10-čiai metų.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Jane - Lawrence <

$1.500 įmokėti,. 6 kambarių naujas 
mūrinis namas, 2 vonios, arti mo
kykloj! .susisiekimas. Morgičius 25 
'metams'.-'

St.- Clair - Oakwood 
$10.000 įmokėti, 12 labai gražių di
delių kambarių, vandens ir alyvosšil
dymas, 2 vonios?, privatus Įvažiavi
mas, mūrinis garažas.

Porkdole
$4.000 J mok ėtr, 10 didelių kamba
rių. 3 virtuvės, 2 vonios. Vienas at- Tf 
viras morgičius 10-čiai metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. M AR UOSIUS «
Įstaigos tcl. , < Namų tel
LE. 2-3321 . RO. 2-5543

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dažai, sienoms 
popicris, įvairios toiles ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sov. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

I. MAWRODIN Realtor w
Greitas h- sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
•A. MICIŪNAS

Ken WILES Ltd
2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241 
Didžiausias namų-biznių pasirinkimas visam Toronte. Nuošir
dus ir sąžiningas patarnavimas. Kas savaitę nauji pardavimai.

Indian Rd. > Glenloke 
$4.000 įmok., 9 kamb. atsk. mūr. 
namas, 3 virt., 2 vonios, dvig. gara
žas, geros įvaž., lengvos išmok, są
lygos, reikia mažo remonto.

Evelyn Ave. - Glenloke 
$8-10.000 įmok., 10 kamb, rupių 
plytų, orig. dupleksas, mod. virtuvė, 
vand. alyva šild., du garaž., labai 
gražus naujos statybos namas. Groži 
vieto, puikus nuomavimui. Tikrai 
vertas dėmesio.

St. Johns Rd. • Evelyn Ave.
$5.000 įmok., 9 did. komb. duplek
sas, 2 virt., 2 vonios, 2 garažai, aly
va Šild., geras nuomav., savininkas 
išpyksta į Europą. Puiki proga!

Bloor - Jone
$6-7.000 įmok., 7 gražūs kamb. per 
du augštus, laboi gražus namas iŠ 
lauko ir vidaus. Mod. virt., olyvo 
vorvd Š»ld., priv. jvoŽ., garažas. Na
mas be skolų. Skubus pardavifhas.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui 
S. JOKŪBAITIS

Įstaigos telef. RO. 6*9241. Namų telef. LE. 4-0773

FOSK-to CENTRINĖS 
RINKIMINĖS KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS NR. 5
1. Pranešame, kad nuo š.m. 

sausio 15 d. iš Centrinės Rinki
minės Komisijos pasitraukė K. 
Baronas . Jo vieton į CRK-ją Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Sąjungos Gar
bės Teismo pirmininkas paskyrė 
Valentiną Subatnikaitę, gyv.

.'Hamiltone, Ont.
2. Kanados muitinei sulaikius 

siunčiamą rinkiminę medžiagą, 
rinkimus teko atidėti vėlesniam 
laikui.

3. Balsavimo lapeliai rinkė
jams bus išsiuntinėti iki vasario 
8 dienos.

4. Balsavimo atlikimo termi
nas yra vasario 16 d., 12.00 PM, 
remiantis pašto antspaudo data.

5. Balsų skaičiavimas bus įvyk 
dytas vasario 22 d.

FASK-to C. Rink. k-ja.
VYČIO ŽINIOS

-Visuotiniame klubo susirinki
me, kuris įvyko praėjusį sekma-1 
dieni, peržiūrėta klubo veikla 
bei padaryti įvairūs pranešimai. 

(Tačiau klubo valdybos, neatsira- 
į dus kandidatuojančių asmenų/

KOVO ŽINIOS
Kanados jaunių krepšinio ir 

suaugusių stalo teniso pirmeny
bėse Kovo sportininkai dalyvaus 
visuose frontuose. Vyrų stalo te
nise bus išstatytos dvi koman
dos. Vyr. teisėju pakviestas J. 
Bulionis.

Moterų krepšinio komanda ly
gos pirmenybėse sužaidė dvejas 
rungtynes,, abi pralaimėdama: 
prieš Livingstone 31:34 (14:17) 
ir Bell' Co. 20:34 (4:22). Taškų 
abejose rungtynėse laimėjo: 
Petrušaitytė 9, Prunskytė 11, 
Stanaitytė 9, Bakaitytė 13, Mi- 
niotaitė 8, Virbickaitė 2, Meš- 

jkauskaitė 2. Vyrjii komanda, su-

išrinkti nepavyko. Susirinkimas 
pavedė senajai valdybai iki ko
vo 1 d. surasti kandidatus. Prie
šingu atveju klubas turės nu
traukti savo veiklą. Tą pačią da
tą numatomas sekantis visuoti
nis susirinkimas.

Krepšininkės pralaimėjo, ant- stiprinta torontiečiu Preikšaičiu, 
tąsias pusfinalio rungtynes prieš pralaimėjo Grimsby miestelio 
Corpus Christi 33:32. Žaidė: Vė-į rinktinei 53:55 (36f29).
lyvytė 6, Biskevičienė 15, Kriau j Kovo krepšininkas J. Giedrai- 
čiūnaitė 1, Kasperavičiūtė 4, O. lis ne tik pasižymi Katedros gim 
Žėkaitė 6, Rutkauskaitė, Urbo- nazijoje kaip geriausias plauki- 
naitė. Jaunutės pralaimėjo ant- kas, bet taip pat ir vandensvie- 
rąsias finalines rungtynes prieš,džio žaidėjas. Vietos angliškoje 
St. John 37:28. Žaidė: Pacevičiū- spaudoje jis vadinamas “big 
tė 8, Lorencaitė 8, Brynaitė 2, husky Joe Giedraitis”. Vasaros 
Kilotaitytė 8, Renkauskaitė 2, metu kovietis puikiai žaidžia 
Kinčiūtė. Abiem komandoms i amerikoniškąjį futbolą ir buvo 
turint po 1 laimėjimą šį trečia- įtrauktas į Hamiltono gimnazijų 
dienį 8.15 vai. Vaughan Rd. rinktinę. K. B.
Coli, bus žaidžiamos lemiamos 
rungtynės. Vytis I pralaimėjo 
Kingsway 76:45. Vytis II įveikė 1 
Lakeshore 36:14.

Tinklininkai pralaimėjo prieš 
W. Eagles 2/1. Žaidė: Balnis, V. 
ir V. Balūnai, Budreckas, V. Kas 
peravičius, Supronas. Šį penkta
dieni 8.15 vai. Kodak salėje bus 
Žaidžiamos dvejos rungtynės: 
prieš Ukrainą ir TLSK. A. S.

Tape-record er is 
modernaus žmogaus gyvenime lošia vis didesnį ir didesnį vaid
menį. Kultūringas žmogus nori daug ką įamžinti ir palikti atei
čiai. Ir tą dabar lengvai pasiekia TAPE-RECORDERIO pagalba.
MUZIKAS į Tape-recorderio plokštelę dės dainą, simfoniją, 

operą •
ARTISTAS - DRAMATURGAS Tape-recorderio plokštelėj įam

žins savo roles, deklamacijas.
VISUOMENININKAS - KALBĖTOJAS7- PAMOKSLININKAS 

juostelėj paliks savo kalbas, diskusijas, susirinkimų ir 
konferencijų paskaitas ir pranešimus.

ŠEIMOS ŽMOGUS Tape-recorderio juostelėj ilgiems laikams 
išlaikys savo vaikų pirmuosius kalbos mėginimus ir ar
timųjų kalbas, kasdieninį pasišnekėjimą, pobūvių links
mai praleistas valandas.

Tą "visą padaryti ir įamžinti dabar nėra ir brangu: vieną juos
telę gali suloti NET 12 VALANDŲ. Tokių moderniškų Tape-re- 
corderių vadinamų “KORTING” turi tik

ELEGTR0- RADIO CENTRE CO.
355 Roncesvailes Ave., Toronto 

TeL LE. 1-4435
Lietuviams Speciali nuolaida

LONDON, Ont.f
L. Nepriklausomybės šventę 

šiemet Londono LB - apylinkės 
valdyba ruošiasi kuo iškilmin
giau paminėti.

šeštadieni, vasario 14 d., 7.30 
vai. vak. London Public Library 
auditorijoje bus iškilmingas mi
nėjimas su programa, kurią at
liks gerai paruoštos vietinių lie
tuvių pajėgos.

Daryta žygių pas Londono 
miesto burmistrą vasario 16 d. 
nroklamuoti Lietuvių Diena ir 
leisti. iškabinti lietuvišką vėlia
vą ant miesto rotušės, kaip buvo 
leista ukrainiečiams. Sekančią 
dieną iš burmistro įstaigos vieti
nis laikraštis- paskelbė žinią, kad 
tuo reikalu yra pasiųstas užklau 
simas State departmental ir tik 
po to būsiąs duotas mums atsa
kymas. ; .'

Vasario 13 d., 8 vai. vak. per 
CHLO radiją, banga 680, bus 
lietuviškas pusvalandis Vasario 
16 d. šventei paminėti. Visus lie- 

i tuvius, kurie pagauna su savo 
i radijo aparatais minėtą * i. -
siklausyti. Programos metu bus; 
pranešimų, kurie liečia lietuviš
ką veiklą.‘Dėl mums radijo sto
ties rodomo palankumo, prašom 
visus tautiečius būtinai parašy- 

i ti nors po trumpą padėkos laiš- i 
kutj. Rašyti šiuo adresu: CHLO 
Radio, St. Thomas, Ont.

Į Vasario 16 minėjimą kiek
vieno lietuvio pareiga atsilanky
ti; K. K.

15 14 Al .y VA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo kfijentoms.

THE

COMPANY L.IMITKO -----Z

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 
Patikimas šildymo patarnavimas per 90 metų.

V. VAŠI S
REAL ESTATE

Telefonas LE. 1-4605
SS" -■ > '• *

Ronccsvolles - Grenadier 
$5.500 įmokėti, 9 komb.. su saulės 
kamb. per du augštus, 2 modernios 
virtuvės, oru alyva apšildomas, šo
ninis Įvažiavimas, 2 garažai, viena 
skola balansui.

Bloor - Havelock
$3.500 įmokėti, 8 kamb. pusiau at
skiras su įrengtu^kambariu rūsyje, 
nepereinami kambariai, afti pagrin
dinio susisiekimo, greitos užėmimas.

872 Bloor St. W.
St. Clair - Christie 

$7.000 įmokėti, 12 kamb. gero mū
ro, kvodr. planas su privačiu įvažia
vimu, geros pajamų namas-, arti mo
kyklų ir susisiekimo.

Bloor - Evelyn
$6.500 įmokėti, 9 kamb. dupleksas, 
privatus įvažiavimas, vandeniu aly
va apšildomas, kvadr. planas, šviesūs 
kambariai, viena ilgametė skola ba
lansui.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemes statyboms.

Jūsų patarnavimui skambinti:
J. GUDAS - LE. 1-4605, namų LE. 6-7109.

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DfeMESĮ Į ŠIUOS PASIŪLYMUS:

27 akrai žemės arti Port Credit būsimo uosto, planas paduotas 
patvirtinimui, galima dalyti j sklypus dar šį pavasarį. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti ST. DARGIUI, telef. įstaigos 
LE. 4-9211, namų RO. 6-9683.

$650 įmokėti, lengvi mėnesiniai mokėjimai balansui, atskiras
*- ' £ *erdvus namas netoli Eglinton, dėl informacijų skambinti telef.
LE. 4-9211

Jei norit pirkti namą su labai mažu {mokėjimu arba pasiskolinti 
pinigų namo (mokėjimui, skambinkite, p. SERGAUCIUI.

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.

6 NAUJI NAMAI 
$3.000 įmokėti, 6 kamb., mūrinis, 2 
mod. virtuves, 2 vonios, žaidimų k. 
rūsyje, privatus Įvažiavimas, 20 m. 
skola, Jare - Baby Point rajone.

, Dundas - Roncesvailes 
Duplex

$3.500 įmokėti, 10 kamb. per du 
eugštus, mūrinis, atskiras, naujas šil
dymas, 2 virtuvės, 2 vonios, gera 
nuomavimui vieta, arti visko.

Jane - Baby Point 
$4.000 įmokėti, 6 kamb. ctskir. mū
rinis namas, moderni virtuvė, puikus 
viduje, alyva šildomas, garažas, gra
žus didelis kiemas.

Mountview Ave. - Bloor 
$6.000 įmokėti, 10 kamb. atskiros 
mūrinis namas, 2 virtuv., naujas van
dens šildymas, garažas, didelis kiem.

Ookmount Rd. - Bloor 
$7.000 įmokėti, 8 kamb. per du 
augštus, 3-jų saules kemb., atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildomas, 
dvigubos garažas, privatus Įvažiavi
mas, didžiulis gražus kiemas, 10 me
tų skola.

High Park - Roncesvailes 
$8.G00 įmokėti, 11 kamb. atskiras, 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
vand. alyva šildomas, garažas, gražus 
kiemas, namas be skolų, gauna $230 
mėn.. nuomos, plius 4 kamb. šeimi
ninkui, žema kaino -— geras namas.

Jane - Bloor
I $7.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mū- 
J rinis namas, kvadratinis planas, 2 

modernios virtuvės, vand. alyva šil
domos, garažas, skubus pardavimas.

High Park Ave.
$8.000 įmokėti, 9 kamb. atskir. mū
rinis namas, kvadratinis plonoj 2 
mod. virtuves, vand. alyva šildomos, 
privatus įvažiavimas, didžiulis sklyp.

Runnymede - Bloor 
Duplex

$10.000 įmokėti, 12 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis narnos, mo
dernus viduje, dvigubos garažas, 
lengvos išismokėjimo sąlygos.

Delaware Ave. - College
$5.000 Įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, kvadratinis plonos, , vand. aly
va šildomas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, garažas.

Rushoime Rd.
Sixplcx

$12.000 įmokėti, 23 kamb. — 6 bu
tų — atskiras mūrinis namas, vand. 
alyva šildomas, du garažai, privatus 
įvažiavimas, sklypas 50 iš 220. Gau
na $565 men. nuomos, plius 4 kam
barių butas šeimininkui.

Bloor St. 
Hardware Store

$10.000 pilna kaina, krautuves dydis 
20 iš 60, 1957 metų apyvarta apie 
$74.000, geras biznis, gera vieta.

P. KER BERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

Lietuvos sporto nuotrupos
Lietuvos krepšinio pirmenybė- SS agentūros pranešimu, rusas 

se įvyko didelė staigmena, kada treneris Birutę buvo pavadinęs 
susitikusios dvi studentų koman- i iškiliausia S. Sąj. 1958 m. leng
vos—Žemės Ūkio Akademija ir iv aatle te.
Kūno Kultūros Instituto — pa- Su simpatiška estų tauta mus 
rodė netik tarptautinio lygio visuomet rišdavo tamprūs, spor- 
žaidimą, bet akademikai įveikė tiniaisantykiai. Tiesa, sportinią- 
favoritą KKI komnadą ,pasekme ' me gyvenime estai turėjo dau- 
63:46. Ši pergalė yra tuo dides- igiau patyrimo, nes pav. jų pir- 
nėf nes KKI krepšininkai atsto- į moji "tautinės gimnastikos 

ivaus Lietuvą Sov. Sąj. augščiau- šventė’’ įvyko 1876’ m. (!'), ne- 
savu 'sios klasės pirmenybėse. Reikia seniai vėl atšvęsta 70-metė sun- 

_____  stotį, j pažymėti, kad ŽŪA komandoje ikumų kilnojimo rungties sukak- 
prašome nepamiršti būtinai pa- j žaidžia SS rutulio stūmimo vice- • tis, caristinės Rusijos rinktinėje 

' i meisteris Varanauskas (dirba ; matėsi daug estų tautybės spor- 
kaip dėstytojas ŽŪA), šiose Itininkų (pay. 1912 m. Stockhol- 
rungtynėse puikiai uždengėsimo olimpiadoje. K.B.) — taigi, 
rinktinės žaidėją Lauritėną, ku-j tai vis gražios ir senos sporto 
riš’ne kartą žaidė už SS ir ją at-! tradicijos, kuomi, mūsų tauta ne 

i stovavo Malbourno olimpiadoje Įgali didžiuotis, nes sportinis j u- 
krepšinio penketuke. dėjimas prasidėjo tik ląisvės^ko-

Geriausia 1958 m. Lietuvos Vų sūkuryje, 1919-20 m. Tačiau 
sportininke sporto laikraščio i estai visuomet palikdavo kuklūs 
skaitytojai išrinko pasaulio mels ' (priešingai latviams), nesidi- 

! terę B. Žalagaitytę - Kalėdienę. į džiuodami prieš lietuvius laimė-, 
Į Tuo tarpu, SS sporto žurnalistų | jimu, sportiškai priimdami kiek 
I prezidiumo iš Maskvos prisius-i vieną rungtynių nesėkmę, mįe- 
toje ankietoje Lietuvos žurna-pai padėdami savo patirtimi, pir- 
listams su užklausimu dešimties ,n>us žingsnius statančiai lietu- 
geriausiu visos Sov. Šąj. 1958 m. įvių tautai, organizaciniame dar- 
sportininkų, Birutė liko Įrašyta!be. Ir jei neapsirinku, daugumas 
tik devintoje vietoje. Ar tai bai- į pirmų tarptautinių susitikimų 
mė lietuvaitę iškelti augšičau vals^ybės, įvyko su netie- 
rusų, ar pati ankieta buvo pilnai sięginiu kaimynu — Estija. Be 
paruošta Maskvoje (lietuviams abejo, estai turėdami seną^spor- 
liko tik parašus padėti?), nes to tradiciją, sumanė išlesti ‘ Di- 
lapkričio mėn. torontiškiame džiąją sporto knygą’ ~~ 
Globe and Mail laikraštyje, TA Įrūšies sporto enciklopediją, kū

lei turės 21 tomą, kiekviename 
■ po 20 lankų. Bendrai, leidinys 
i apims 58 sporto šakas, kultivuo
jamas Estijoje ir pasaulyje. Pir
mas tomas jau išleidžiamas šiais 
metais kovo mėnesį, ir dar šie
met pasirodys jų penki. Pasku
tinis — dvidešimt pirmas — iš
eis 1961 m. Į šį darbą yra Įjung
ti oer 400 asmenų ir tos rūšies 
leidinys bus pirmas ne tik Es
tijoje, bet ir visoje SS.

Greitojo naikintuvo Arrow 
gamybos klausimas tebėra neiš
spręstas. Gynybos min. Pearkes 
.pareiškė, tai būsią padaryta ko
vo 31 d. Avro b-vė pasiūlė vy
riausybei pagaminti 100 naikin- 
tuvų'po $3-750.000 neskaitant jo 
apginklavimo. Naikintuvo grei
tis — 1.300-1.500 mylių j vai. 
Panašų lėktuvą turi JAV — 
F-106. pagaminamą už $3 mil.

' DĖMESIO MOTORISTAMS!

”,r RAMBLER automobilius 
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto’ 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 3 3521

(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už Kippling). 
Sav. V. ir J. DU N DŽI Al.

MOR K IS
A. T.

Real Estate and Business Broker 
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459 

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS
ir SKOLINAME {MOKĖJIMUI PINIGUS.

Keele - Eglinton 
$1.500 įmokėti, otskiros, gerų plytų, 
12 metų bungalow. Puikūs kombar., 
didelis sklypas 25 iš 140, be morgi- 
čių. Vienai šeimai puiki proga. Par
davėjos skubiai išvyksta iš Toronto. 
Kaino $12.900.

Pelningo maisto krautuvė 
$15.000 įmokėti. Labai gerom stovy 
namas, 6 kamb. Modernus krautuvės 
įrengimas kainavo $18.000. Per me
tus dorė $3.500-4.000 savaitinę apy
vartų. Porkinimui vieto. Idealus biz
nis 2 šeimom ar keliems viengun
giams. Geram, švariam už High Pork 
rajone.

Ūkininkams proga
$2.500 jmokėti, 100 akrų geros že- 
mės, su visom trobom, padargais ir 
gyvuliais. 7 mylios nuo Wasagos, 
prie 26 plento, elektra. 10 metų mar
ginius 5%. Kaina apie $11.000.

High Pork - Glenloke 
$900 įmokėti, otskiros, 6 kambar., 
garažui vieta, plotus sklypas. Naujo 
šildymo sistema. Vienas morgičius 
metų. Kaino apie $12.500.

10

Christie - Davenport
$3.500 įmokėti, atskiros gerų plytų 
9 kambarių, 3 mod. virtuvės, kief- 
medžio ir plytelių grindys, alyva van
deniu šildomas, garažas, veranda, 
rorini vieta, išorėje ir viduje geriau
sias stovis.

Pradedantiems biznis
Be {mokėjimo: cigar store su snack 
baru, moderniai įrengto. Dundas-Do- 
vercourt, ir 2 kambariai. Išnuomoti 
ar pirkti. Nuoma $140 mėn. Už 5 
metų visas įrengimas veltui nuomi
ninkui. Be jokios rizikos pradėtumėte 
biznį. Skaitykit ir

A. Bliudžius P. Budreika J.
LE. S-4229 WA. 1-7672

F. Jonynas V. Morkis
EM. 4-9641 BL 3-8162

Su simpatiška estų tauta mus

dėjimas prasidėjo tik laisvės ko-

savos

Moksias dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Suręstos veistos, kuris polcngvino 

skausmus bei niežėjimo ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrodo naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

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

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidoi iš vis jau ne problemai"

Posloptis šios naujos gydymo prie
mones (Bio-Dyne) — atrasta garsaus 
mokslinio instituto.

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

Klauskite šio vardo veistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

kitiems pasakykit

Kaškelis
RO. 9-9488

ttfįf 99$

h7?
1 r,< .
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Jonukas dėkoja draugui už do-44. oo

130.00

660.00

11.028,98

sa
14.506,42

LE. 1-16C2

13.371,20

-100.00

20.96

915.00

i

Viso $3.051.95

Toronto apylinkės valdyba

6.545,05
10.234,05

20.30 
518.50 
i 00.00 
100.00
38.44

47.40
200.00 
180.00

20.00
25.00
50.00
14.30

150.00

14.95
200.00

$788.11
86850

70.00

|

15 00
82.20

$120.568,71
107,60

84.00
7.36

.40

— Profesoriau, jūsų kambary 
gaisras I

— Negali būti, raktą aš turiu 
'kišenėje...

$120.676,31
~ Parapijos skolos

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

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

Sav. V. BLOCKIS

KLB Toronto apylinkė* valdyba* 
1958 m. apyskaita

________ pintis JAV ambasados ir kitų 
’ $303.414,25 diplomatinių atstovybių narių i

164.59
! IŠ CSC už taut, šok us tekviz. 518 50 
ĮUž parduotus PLB S'Mtlo ženki.
Gauta iš PL B seimo Og. kom.T.

v Varpo" choro kelionei
:š T-monto Pu I c L brery už

L et. Ercikloped jos 14 to
mų po $6

Nuoš mtis už pinigus banke
Įvairios

Išlaidos
Raštines

pašto
Lietuvių
Bc’tų Fe____  , , ,
Nolidcrumo mokesč o rinkimo išl. 31.00

(ka-

Likutis :š 1957 m.
Solidarumo mokestis
Organ i z ac reg*strac mokestis
1957 m. kanuom. šventes mi-

I nepmo pelnas
Už 1954 m. Liet. Dienos lei

dimo tekstą
Mo: nos Dienos minėjimas
Surirkta aukų "Va po" choro 

keLonei

3.517,03

$118.953,97
1.722,34

Rinkliavos ir aukos parapijai 
išlaikyti <‘*-y.r

Rinkliavos ir aukos BS Fondui 22.257,36 
Sale, kavine ir parengimai 66.417,e8 
Naujos poskol. iš parop jieč ų 11.762,73 

Į Įvairios: rinkliavos vyskupijai, 
bažnytiniai patarnavimai, • 
votyv. lemputės t.t.

Pajamų per 1958 metus 
Likutis iŠ 1957 m.

Uatyoo ir inventorius — 
užsilik. skolos iš 1957 m. $9.796,14 

Gražinta paskolų bankams
ir parapijiečiams 42.559,18

Išmokėta % už paskolos 12.527,68
Naujų pastatų išlaikymas:

draudimas, remontai, kuras, 
------ :------------ elektra, švara ir t.t.

Viso $3.432.66 Klebonijos išlaikymas:

I remontai, maistas, kuras, 
elektra, telefonas ir t.t.

? Algos 
Kavinės produktai ir 
v parengimų reikmenys 
Įvairios: išmokėjimai vyskupijai, 

šalpa, bažnyčios reikmenys, 
automobilių išlaikymas, 
spaudiniai, paštas, 
raštinė ir t.t.

Išlaidų per 1958 m. 
Likutis 1959-tiems metams

AUTOMOBILI U SAMU

PRANAS BARAUSKAS
hELAlMiNuu A.s.. .K..V.U.

110.00
19.75. ---- -

i Iš 1957 m. skolų buvo likę $342.198,70 
Per 1958 m. skolų numokėta 38.784,45

I. (plius %: $12.527,68)

1959 m. skolų lieka

TL CHORO "VARPAS" ŠEŠTŲJŲ METI
NIŲ KONCERTO - BALIAUS, JVRKU- 
I

LIMO PARAPIJOS SALĖJE 
APYSKAITA

Pajamos:
Įėjimo bilietai 431 po $1.50
Gėrimai
Programos
Likęs alus, 4 po 4.25 
TušČios bonkos

Skubos TELEVIZIJOS pataisytas
Dalys garantuotos 3 men. Dirbam iki 11 vai. vak. ? _

RO. - V. Semaška

išlaidos, spausdinimas,
ženklai $34.75
Enciklopedijai 122.00

derac. nuostolių padeng. 19.60

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

■■ ,ii. . . iii, i. ■■■■....  ■ ...................................■■■ l ■ ■ ii ■■■■—■■
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REMONTUOJU PASTATUS
iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuoju ir 

dažau. Pasinaudokite nedarbo sezono pigiom kainom.
SKAMBINTI RO. 6-5429.

*' ■ —II J ■ 1

TAISAU
RADIO ir 

TELEVIZIJOS
APARATUS

Darhss ir dalys garantuojamos raštu.
1

LE.4-3608

į Karinėms organizacijoms < 
r r ucm. min. pelnas) 
Į Maironio Šeštad. mokyklai 
* ' Varpo" chorui

Lietuviu paviljonui pbrodoje 
j įrengti 
j t tuonst niams kursams 
Į Mokvklos ved. Širkos išleistuvių 

(Poškui ir Motusev.)
k dovanai

Šachmatų meisteriui Vaitoniui
> dovana
"Lituanus" žurnalui

I Liet, vaikų darželiui 
iApyl. Tprybos rinkimams 
Vasario 16 minėjimo išlaidoms

! padengti
i "Varpo" choro kelionei į Niu-
i jorką
Jaunimo vasaros stovykloms 

remti (Aušros kl., skautams, 
ateitink. po $50)

Sporto klubui "Vytis" jubiliejaus 
dovana i

Perkelta i nejudoma sąskaitą 
Valiutos skirtumas nuo $660 

į JAV del.
; "Gintaro" taut, šokių grupei 
j K.-Valdybai
Kultūros Fondui 
įvairios išlaidos -

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Doms ^sirstyiing 
1618 Š? W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2994

o
Sav. D. KAUNAITE

OILs LTD 
Atstovas

tada

Greitas kuro-alyvos nristatymas 
patarnavimas.

Telefonas LE. 3-4908.

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAKA”

Pasko’a 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybe

DARBO VALANDOS.

Pirmadieniais t'< Penkiaa«€’ a»b ;0-l2 < »\io ir 5.3U 9 voi.
Antradieniais -— \ nuo 10-12 vai. ryto ir 7 ■ 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vaL ryto užaary<a.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.z Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

• Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda.
.PAMĖGINKITE NAUJAS 

BUHL'GP tykiai riedančias 
padangas (snow tires) .

Parduodamos urmo kainomis

S. ir G. TIRE SERVICE
439 RONCESVALLES AVE, TOKONTO

Telefonas LE. 4-6632
Vulkanizacija, atnaujinimas gumų, ratų balansavi 
maš Garantuotas darbas orityrusių ekspertu. Pasi
rink ;ncs įve-nų rūš ų padangų pgiomis ka nomis.

ri

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos 
tiumams ir oaltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo 
delioi. Žemiausios kainos.

1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas; AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

DEMESIO!

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — go z o ir alyvos. VANDENS TANKAI — goto ir aly
vos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gazo ir 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 KOKTRAKTORIUS
Visu rūšių šildymas ir įvairios pomnos.

999 College St.. Toronto. Telef. LE. 4-6123
AMT. JUOZAPAITIS

V ik toras Butausltas, gyvenęs 
<iiooSo7 Puodiškių km., Žaliosios pašt., 

i Vilkaviškio apskr., prašomas at
siliepti arba žinantieji apie jį 
pranešti šiuo adresu: Bronius 
Strimaitis, 55 Sleeping Giant 
Dr., Hamden 18, Conn., USA. 
Yra gauta liūdna žinia iš Lietu
vos apie jo brolį Joną ir seserį 
Pranę.

Žitkevičius Juozas, sūnų, Jo
no, kilęs iš Pasvalio valse., Ąžuo- 
Ivnės vnkm., prašomas atsiliepti 
K. Zaronskiui, 1229 £. 82 St, 
Cleveland 3, Ohio, USA. Yra ži
nių iš Lietuvos.

Hamburgas. — Šio miesto ri
bose dar 1958 m. buvo padarytos 
nepavojingomis ir pašalintos 161 
didelė bomba, užlikusios nespro- 
gusios nuo karo. Be to, pašalinta 
apie 10 mažų bombų bei grana
tų.

Vašingtonas. — JAV, įskaitant 
dar nebaigtus statyti, turi jau 33 ■ 
povandeninius laivus.

Žinomas filosofijos profeso-. 
rius, kuris pasižymėjo išsiblaš
kymu, kartą atėjo į paskaitą ap
siavęs vienu juodu batu, o kitu 
rudu. Kai studentai atkreipė į 
tai jo dėmesį, jis atsakė:

— Ir aš pastebėjau tą keistą 
batų porą, bet keisčiausia, kad 
namuose aš turiu dar antrą ly
giai tokią pat... ,

Neduos sušalti
Anksti pavasrį filosofijos do

centas Boether užsimąstęs eina 
maudytis.. Sutiktas pažįstamas 
pastebi, kad dar šąltas vanduo.

— Tai gerai ,kad pasiėmiau 
maudymosi kostiumą, 
ko filosofas.

Kapelionas atvyko Maskvon
Kvn. L. Dion, vienuolis asum- jeras gen. De Gaulle su užsienio 

pcionistas, atvyko Maskvon rū- r. min. G; Bidault. Jų dėka bu- 
--- - - - vo įsileistas prancūzas asump-
katalikų dvasiniais reikalais. Jis 'cl0EUstas «fean De Matha Tho- 

i pareiškė turįs viltį atgauti buv. į ‘T133’ ^un? !sWY°. ^e^°o^o SV-NIU KUNLtKIU • DALIAUJ, JVKRV- - <• V
ŠIO 1959 M. SAUSIO 24 D., PRISIKE- kapeliono kun. Bissonette butą 

ir koplyčią, jei negautų leidimo 
naudotis šv. Liudviko bažnyčia.

50! Teisę turėti kapelioną JAV iš- 
649 15 ^derėjo iš sovietų 1933 m .pa- 

37.44 gal Roosevelto - Litvinovo su- 
17.00; tartį. '

27.60 j Kun. Dion yra gimęs devynių 
i zo ivaikų prancūzų šeimoj, Worces- 

išloidos- ,S° pO|Omų ’ ’ 9iter, Mass., imigravusioj į JAV iš
Alus, 50 po $4.25 212.50-Kanados. Baigęs gimnaziją Wor
Degt.nė, 70 bonkų 283.80 • cester jis įstojo į asumpcionistų

Solė 260.00 , naujokyna Quebece 1936 m. Te-
F u • ,-u CW7! Šviesu pertvark ir bonkų surink. 12.00 į oj ijos studijas baigė Romoj
Einamoje kasoje liko $380.71 | Pianino nuoma 45.00 J .... J
Taupomojoje kasoje $504.32 Puodukai, lėkštės, staltiesės ir kt. 51.00 1 ~ _ .P .r. StUaljavo

{Honoraras pianistui ir solistams 110.00
70.00 
24.00 
29.50 
10.00 
10.00 
9.50

17,16 cionistų kolegijos profesorium, 
kur dėstė biologiją, buvo studi- 

' • 5 įu prefektu ir pagaliau registrą- 
■ Viso išioidų $ 1.172.36 ^14 - fakulteto sekretorių.

KSS keliatės I kita ’ Parengimo pelnas ’ 250.33 Kapelionais JAV ambasadai
L ' Apyi. voldybos ou'.o 200.00 skiriami kunigai, moka anglu ir

j P. Strazdo auka 50.00 - - -
j Surinkta aukų parengimo metu 374.50

Liudviko bažnyčioje iki 1949- m. 
gegužės 13 d. Tada sovietai pa
reikalavo pe-duoti sovietų ka
talikų sielovadą “sovietų * pilie
čiui”. Taip Maskvoje atsirado 
kun. Butaravičius priklausęs Ry 
gos arkivyskupijai, ir dabar te- 
beklebonaųjąs šv. Liudviko 'pa
rapijoj. Prancūzas J. de Matha 
turėjo išvykti iš Sov. Sąjungos 
1950 m. pradžioj. . Prancūzijos 
vyriausybės protestas^ nieko ne
padėjo.

— Žinai, tavo dovanotas klar
netas7 yra geriausia dovana, ko- 
Kią kada nors esu gavęs.

— Malonu, kad tau mano do
vana patinka.

— Patikimas tai dar ne vis
kas, bet kaip tik pradedu juo 
groti, tėvelis man tuoj duoda 10 
centų, kad nustočiau...

Paguodos Atsargos
Kunigas užeina pas vyrą, ku

ris tik ką palaidojo žmoną ir 
rąnda jį vieną begerianti .deg
tinę. ’

— Ar tai vienintelis būdas pa
guodai? — klausia kunigas ro
dydamas butelį.
— Kur ten' bus vienintelis, 
dvasiškas tėveli, štai, dar dvi 
spintoje... |

Tikrai kaltas
Teisme teisėjas klausia kalti

namąjį:
— Ar kaltinamasis vedęs?
— Taip, pone teisėjau, vedęs.
— Ar kaltinamasis prisipažįs

ta kaitąs?
— Tikrai taip, pone teisėjau. 

Man nereikėjo vesti...
Nemaloni paslaptis

— Brangusis, turiu tau pasa
kyti nemalonią paslaptį,,— sa
ko sužadėtinė savo išrinktajam.

— Kas yra? — sunerimo su-
žadėtinis.

— Turiu dirbtinius dantis ...
— Bet, brangioji, tai tokia 

smulkmena, — ramina sužadė
tinis.

— Nė visai smulkmena, bran
gusis. Aš dar skolinga dantų gy
dytojui 400 dolerių...

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

to«p rsit »simu rašalo demes. Sutaisau 
iširusius golus ir oradegintas kilimus 

Skambinti LE 3-4912
P KARALIŪNAS

utą ir norite pigia kaina per
vežti savo bcldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435
ER. STONČIUS

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas <rara^tuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

su šaVo jgiininėmiš
ten gyyehancioik Tėm

P ; ' r čia iš ' Lietu vos.

Nuvykti galima laivu "Batary^L kas 
mėnesi. Nesezonihiu laiku^Lnuolai- 
dos. '• ' /•’
- ■ ? j /. .?•

Užsisakykite vietas pigiausiai >ir
/ geriausiai per

FOUR SEASONS
TRAVEL

Tel. WA. 5-5555
V. BAČĖNAS

Lietuviams patarnauja įstaigoje tel.:
WA. 5-5555 ir namuose tel.

LE. 6-4681.
Mūsų vienintelis užsiėmimas — 

kelionių tvarkymas.

) Orkestras
- Skelbimai "T2."
: Skelbimai per ra id ją
į Dovana p. Bernardį pagerbiant
j Gėlės stalų papuošimui
Plakatai
Programos
Pakvietimai
Visos kitos

Prancūzijoj, kur vėliau Nimes 
asumpcionistų kolegijoje dėstė 
anglų kalbą. Grįžęs Amerikon 
vienus metus studijavo Lavalio ! 
un-te Quebece, paskui buvo pa-; 
skirtas Worcesterio JAV asiump

ir gėrimams bil. 
smulkios išlaidos

Dr, E. Zubrienė
■ Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas) .

Telefonas LE. 2-4108

Priėmimo valandos: 
nuo 9-12 ir 3-8 vai. v. 

Šeštadieniais pagal susitarimą

Or. V. Sadmkienė
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).

prancūzų kalbas, kuriomis dau
giausia naudojasi diplomatai. Iki 

Viso gauta pelno $874.83 šiol tas pareigas ėjo šie ameri- 
Ą. Kuolas i kiečiai asumpcionistai: Braun,

"Vorpo" ^voĮdybos pirmininkas. Laberge,- Brassard, Bissonette,!
‘ , Tdabar—Dion. Be.to, jiems teko

Varšuva. —Tš Lenkijos eks- nuo 1836 m. aptarnauti ir šv. t 
portuojami zuikiai. Už gyvus Liudviko bažnyčią, kurios kle- Į 
gaunama po $12, o už negyvus bonas priklauso nuo Prancūzijos ' 
vos $2-___ ___ ______:. ;____ ___ : [ambasados. Ši pareigavietė bu

vo įsteigta 1791 m. susitarimu su 
Katarina II. Šv. Liudviko baž
nyčia laikoma parapine ir aptar
nauja visus Maskvos katalikus. 
Po i evoliucijos iki 1923 m. ten 

’ buvo klebonu mons. Vidai. Nuo 
1926 m. ją perėmė asumpcionis- 
tas kun. Neven, kurį 1927 m. . 

i Maskvoje vysk. D’Herbigny 
įšventino vyskupu. 1936 m. kun. 
Neveu nuvyko Prancūzijon ir ne 
begavo sovietų leidimo grįžti S. 
Sąjungon. Jo pareigas ėjo JAV 
ambasados kapelionas iki 1947 
m., kai Maskvoje atsilankė prem

PIGIAUSI

siuntiniai

$14.75
$23.20 v

| LIETUVĄ
• Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St. Ca- 
inarines, Edmonton, Buffa
lo ir kt.

ŽIEMA — t.y. laikas, kada jūsų mašina turi būti labiausiai pri
žiūrima. Todėl užsukite pasitikrinti į

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spodina-College f
Sav. VL. TARVYDAS

X

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau- negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9541
■ " ...... . 11 ■ "" ; 1 !

4

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

1 prie DųHerin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fardomatię - Hyd- 
rąmaric rrąnsmisiįos.

Sav. ANTANAS PASKEVItlUS
Telefonas LE. 5-9130

- — — --------- .....-

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwynne Ave., Toronto

Dažai .ir sienoms 
popieris!

Valkos, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

W, A. LENCKI,

TEISININKAS— '
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

x Telefonas EM. 6-4182
Toronto ‘

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS.

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto

(prie Lietuvių Namų)
TELEFONAI: siuvyklos LE. 3-5454, namų LE. 4-6643

T

Lietuvio advokato 
įstaiga .

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
'kornpqs Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr, N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS ’

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman ,vaistin. namuose)

, Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai Notarai
35 HAYDEN ST., Toron to; 
tarti Bloor ir Yong gatvių)

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
|WA. 4-956L BE. 3-0978

■'i.111- -1 . 1

i
1 »'!■-* itin ui .1. ■ . 1 į 1 1 .

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto 
Tet.h>n9i: Lt 4-9431 ir Lt 4-8432 

. 1 ■■■■'■■ " ■■ - ' 1 1

kvalifikuotos technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS, Hi-Fi, PATEFONUS.

19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

STANLEY SHOE STORE 
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir plo
tus EE-EEE. Perkantiems siuntiniams 

į tėvynę duodame 15% nuolaidą. 
1438 DUNDAS ST. WEST, 

prie Gladstone

VEDYBOS
Ui norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lankų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai J

VEDYBŲ BIURĄ "WALD!" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461. 
informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v 
Atsakymams raštu pridMi $1. Mote
rims iki 35 rn am* tarptntnkavimos 

VELTUI.

*

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924



TtVISKtS ZIBUBIAl

TORONTO* Ont.
Sv. Kr. parapijos žinios

VASARIO 16 
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS 

įvyks šį sekmadienį, vasario 15

VASARIO 16 AUKOS - 
TAUTOS FONDUI

len Nepriklausomybės šventės 
proga vasario 16 d., pirmadienį, 
atvyksta į šv. Jono Kr. bažnyčią 
ir 7.30 vai. vak. laikys iškilmin
gas pamaldas bei pasakys šven
tėj taikomą pamokslą. Pamaldų 
metu uniformose organizuotai 
dalyvauja Toronto Šatrijos ir 
Rambyno skautų tuntai.

— Sekmadienį, vasario 15 d., 
11 vai. iškilmingose pamaldose 
sti vėliavomis dalyvauja kūrėjai 
savanoriai it šauliai. Po pamal
dų einama prie didvyriams pa
minklo kur padedama gėlių ir 
giedąhias Lietuvos himnas. Sek- 
rtiddiėnio pamaldose pamokslai 
kun. dt. J. Gutausko.

— šį trečiadienį, Pelenų die
ną, prasideda gavėnia. Gavėnios 
metu penktadieniais, 7.30 vėl. v.,

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šią savaitę su Pelenų Die

na prasideda Gavėnios laikas. 
Tikintieji prašomi susilaikyti 
nuo šokių ir pasilinksminimų. 
Gavėnia 
gailos la 
silaikoma nuo mėsiškų valgių ir 
sočiai valgoma tik vieną kartą.

Gavėnios laike savaitės dieno
mis mėsiškų valgių leidžiama 
valgyti tik vieną kartą. Kitus du 
kartu valgoma neprisisotinant, 
bet ir tai ne mėsiškų valgių. Vi
si penktadienių pasnikai ir ab
stinencija užlaikoma Įprasta 
tvarka.

Kurie sunkiai dirba ir kurių _______ ________ ____
sąlygos neleidžia Gavėnios pas- vbMeilus ir apylinkės pirm. J. 
ninku užlaikyti, automatiškai " ’ 
nuo jų yra dispensuojami. Abe
jones atveju prašome kreiptis Į 
savo parapijos kunigus.

. — Vasario 16-toji mūsų kolo
nijoje bus minima vasario 15 d.,

usikaupimo ir at- 
Pelenų Dieną su

/ Vasario 19 d., kitą ketvirtadie- 
Minint Lietuvos Nepriklauso- nį, 7.30 vai. vak., salėje virš “T2”

MONTREAL, Oue.
d. Lietuviškose bažnyčiose 11 mybės šventę, kaip ir kiekvie- —941 Dundas St. W., šaukiamas 
vah bus laikomos iškilmingos nais metais, vykdoma rinkliava metinis Inžinierių, Architektų
pamaldos ir sakomi dienai pri- Tautos Fondui, šiemet ši rink- 
taikyti pamokslai.

Centrinis sukakties minėjimas 
įvyks 4 vai. p.p. Imperial Teatre 
(Yong St, prie Dundas St. W.). 
Čia bus iškilmingas posėdis, ku
rio metu svarbią kalbą pasakys 
Kanados Senato pirmininkas 
Marc Drouin. Be to, šventės pro
ga lietuvius dar sveikins miesto 
burmistras N. Phillips, Ontario 
vyriausybės atstovas min. J. Ya- 
remko, Latvijos ir Estijos kon
sulai. Iš lietuvių pusės šiame po
sėdyje kalbės gen. konsulas V. 
Gylys, KLB Kr. Valdybos pirm.

Sąjungos (PLIAS) Toronto sky
riaus susirinkimas, kuriame be 
kitų reikalų svarstymo, bus ren
kama vąldyba. Visi inžinieriai ir 
architektai kviečiami atsilanky
ti. Dėl adresų trūkumo atskirų 
kvietimų nebus siunčiama.

Skyriaus valdyba.
Toronto Lietuvių Kredito 

Kooperatyvo “Parama” 
visuotinis narių-šėrininkų susi
rinkimas šaukiamas 1959 m. va-

kančios misterijai prisiminti, o šį sekmadienį. Pamaldų metu ši 
sekmadienių vakarais giedami šventė bus prisiminta. Tačiau iš- 
Graudūs verksmai ir sakomi kan kilmingas Vasario 16-sios pami- 
čios mintim pamokslai. Ryšium nėjimas mūsų bažnyčioj bus da- 
sū Vasario 16 dienos iškilmėmis1 romas pačios Vasario 16-tos die- 
šį sekmadienį Graudžių verks- nos, pirmadienio vakare, 7 vai. 
mų pamaldų nebus. Gavėnios į Prašome visų parapijiečių ir lie

tuvių skaitlingai dalyvauti.
— Šį sekmadienį, Vasario 16 

proga prie mūsų bažnyčios bus 
renkamos aukos Tautos Fondui. 
Skatiname tikinčiuosius savo 
aukomis prisidėti prie tėvynes 
laisvinimo darbo.

— Šį sekmadienį, šalia įpras
tų Pirmos Komunijos ir kateche
tinių pamokų, bus religijos pa- 

— Praėjusį sekmadienį jauni- mokos ir nekatalikiškas gimna- 
. mo pobūvis buvo gausus, ir gra- zijaš lankantiems gimnazistams, 
žus. jį pravedė Algis Žutautas. Prašome rinktis klebonijon po 
Vadovui už tai padėka. Ir gavė- 10 vai. Mišių.
nios metu numatoma sekmadie- -i- Ne parapijiečiams Toronte 
nių vakarais jaunimo susibūri- ir geradariams Kanadoje duotų 
mai, kurių metu būtų išpildoma jaukų pakvitavimai jau išsiunti- 
kultūringa, jaunimo dvasiai tai- nėti. Kurie iš mielųjų parapijie-

• koma programa. Pobūvių prog- čių panašių kvitų norėtų, prašo- 
raniai pravesti ir numatyti yra mi apie tai pranešti parapijos 
Sudaryta komisija. Kviečiama raštinei. ___
mielą jaunimą, kada bus prašo-j — Parapijos kunigai, išvykę ■ prikl. Fondo. Tuo tikslu abu Fon i

• ma įsijungti į programos išpil- į metinėms rekolekcijoms j JAV į daj turės savo staliukus.- Visi lie- ! 
dj'rrią (vaidyboje, dainavime, į grįžta šią savaitę.
deklamavime, žaidimuose ir tt.) 
su visu nuoširdumu Įsijungti pa
gal savo individualius sugebėji-

— ŠĮ šeštadienį 8.30 vai. pa
maldos aukojamos už Pelagijos 
ir Otto Černiauskų vėles, o 9 vai. 
— Ališauskų šeimos intencija.

“Milžino panuksmė”
Pamaži artėja didysis šio se

zono parengimas — “Milžino pa- 
ųnksmė”. Vaidinimas Įvyks va
sario 28 d. 7.15 vai. vak. Prisi
kėlimo par. salėje. Bilietai į spėk 
taklį jau gaunami. Jie platina
nti:? abiejų parapijų knygynų 
kioskuose, J. Margio vaistinėje, 
pp. Kąunaičių grožio'salionė ir 
J; Beržinsko krautuvėje. Bilie-

f «>• Montrealio Lietuvį | 

kX?a U globojaToronToLFeC ”auja-lam tos irg. SunjiaUa^

Užgavėnių blynų balius 
! Prisikėlimo parapijos salėje tra
diciškai rengiamas parapijos L. 
Kat. Moterų Draugijos skyriaus, 
pereitą šeštadienį praėjo su di
deliu pasisekimu. Svečių prisi
rinko pilna salė ir visi skaniai 
pasivaišino tradiciškais valgiais. 
Moterys vis už vyrus laiko. Ir 
čia visus penkis loterijos fantus 
laimėjo vyrai!... Bet smagi pa
vasariška nuotaika matėsi ne 
vien jų veiduose. Ir daugeliui ji 
ilgai liks atmintyje. Kor.

■ Atžymėti lietuviai
Ontario architektų sąjungos 

suvažiavimo metu vykusioje pa
rodoje architektui Vytautui Pet 

metų reguliariai siunčia ir iki Uruliui paskirtas atžymėjimo me- 
šiol vra pasiuntęs arti $1.000. dalis. Studentams skiriama $200 
Skyrius tarpe savo 25 narių, tu- premija pripažinta Natalijai 
ri vieną laisvės kovų invalidą, šalkauskaitei ir dar trims stu- 
buvusi Karo muziejaus žuvu- dentams. Spauda pastebi, kad 
siems .už laisvę paminklo apci- šalkauskaitė yra pirmoji mote- 
gų dalyvį, kuriam, kaip invali- ris gavusi šią premiją, 
dui. teikiama parama.

Į valdybą išrinkta ir pareigo
mis pasiskirstė: prof. dr. A. Zub- 
fvs ■ 
St. Banelis — sekr. Rev. komisi
jom išrinkti: J. Matulionis, J. ši- 
pelis ir VI. Kazlauskas.

Susirinkimą, kuris užtruko 
virš 2 vai., pravedė J. Matulio
nis. sekretoriaujant J. Šipeliui. 

Bs.
Knud. Kryžius kraujo donarų 

lauks: vasario 13 d. — Coutts 
Greeting Cards. 200 King St. W. 
Vasario 16 d. — Central Clinic. 
67 College St., 12-3.30 ir 5.30-8 
v.v.; University School of Nurs
ing, 50 St George St studen
tams. 9.30-11.30 ir 1-4 val. p.p. 
Vasario 17 d. — Central Clinic. 
67 College St, 12-3.30 ir 5.30-8 
vai. vak.; vasario 18 d. — uni- 
versitete. School of Nursing, 50 
St. George St. studentams, kaip 
ir vasario 16 d-

Švietimo savaitė nuo kovo 1 
’ki 7 d. skelbiama visoje Kana
doje. Ji bus taip pat plačiai šven 
čiama Toronto mokyklose.

metu kviečiame į religinę rimtį, 
moderudjaht įvairius išorinius 
pobūvius - vaišes, vietoj to pa
naudojant daugiau laiko gerai 
lektūrai, susikaupimui ir daž- 
nesniam bažnyčios lankymui.

— Šią savaitę vizituojamos 
šios gatvės: Abbott, Kenneth, 
Chelsea, Edna, Mountview, Oak
mount, Glenlake ir Pacific.

(vaidyboje.

liavą vykdoma šventės minėji
mo vietoje — Imperial teatre — 
ir prie katalikų bei evangelikų 
parapijų bažnyčių, tuo būdu su
darant kiekvienam lietuviui pa
togią progą savo auka paremti 
Lietuvos laisvinimo kovą.

Tautos Fondo surinktos lėšos 
naudojamos tik sekimui radijo 
žinių iš Lietuvos ir jų perdavi
mui per spaudą pasaulio lietu
viams bei atitinkamoms kitų įs
taigoms; toliau jos. naudojamos 
leisti penkiomis kalbomis “El
tos” informacijos biuletenį, iš
laikyti Vatikano, Romos ir Mad-' 
rido stotyse lietuviškas radijo 
valandas, kad laisvojo lietuvio 
žodį išgirstų pavergtasis brolis.

Šventės minėjimo vietoje prie 
Įėjimo bus renkamos aukos LB 
Toronto apylinkės valdybos; be 
to, dar rinks aukas kitos organi
zacijos. Visus lietuvius prašome 
sekti kur bus stalai su Tautos 
Fondo plakatais. Aukas prie jų 
priims tautiniais drabužiais ap- 
surengusios moksleivės, studen- į 
tės ir moterys" bei Tautos Fondo ! 
nariai. į

Mieli lietuviai, nesunkiai' su- ■ 
prasite, kad prašyti aukos nors : 
ir kilniam tikslui nėra lengva. cjja prasj(ieda 2 vai. p.p. Prašo- 
Bet mes laukiame Jūsų duosnu- )me atsjne§įj nario knygutes, 
mo pavergtos tėvynes laisvini-; Vaidyba
mo kovai. Kas neprašomas duo- ‘ . .......
da — dvigubai duoda! ]

TFA Toronto skyrius. į
Tautos Fondo Toronto sk.

pasiskirstė pareigomis: V. Užu- į SQSkQitQ 
pis -— pirm., E. Jankutė — vice- ; Asmenines paskolos 
pirm., A. Masionis — sekr. ir P. hpotckir.es paskolos 
Vilutis__kasin. Skyriaus adre- j Investocijos į nekitn. turtą 51.500.00
?s: P. Vilutis - 202 Indian M ! i
Cr., Toronto, Ont. TeLRO.7-8849. Į Amortizac rezerv. 434,50

AV bažnyčioje Mišios vaka
rais 8 vai. bus laikomos gavėnios 
metu kiekvieną penktadienį. Jų 
metu bus klausoma ir išpažinčių.

Užgavėnių balius pasisekė
Praeitą šeštadienį AV parapi

jos salėje įvykęs KLK Moterų 
vakaras - balius buvo nuotaikin
gas, įvairus ir sutraukė apie du 
šimtu publikos. Dėmesio cent- . , ,
re buvo tautinio lietuviškojo dra nubuvo gausus ir sklandus. Pra- 
bužio premijavimas, kurį atliko nešimus darė dabartinis banke* 
jury komisija,’ susidedanti iš ko prezidentas A. Norkeliūnąsc

AV parapijos bažnyčioj pra-' 
eitą sekmadienį per pamaldas 
grojo vokiečių kilmės violonče
listas - virtuozas. Svečią atsiga
beno vargonininkas ir choro di
rigentas muz. A. Ambrozaitis. 
Tokie svečiai visada pageidauti
ni.

Bankelio “Litas” metinis narių 
susirinkimas praeitą sekmadie-.

sario 22 d 3 vai p p Lietuviu Prof- A- Tamošaičio, A. Veselkie-pakvietęs morgičių paskolas nuo; 
Namų didžiojoje salėje - 235 nės, M. Adomaitienės. P. Rudins ■ šiol užtraukti mūsų bankelyje^ 

ko ir St. Kęsgailos. Į konkursą vedėjas D. Jurijus, paprašęs pa- 
išėjo 21 moteris - mergina, kiek- gerbti atsistojimu mirusį narį A. 
viena kitaip pasipuošusi. Stankevičių, ir pranešė, kad pra*

. i Įžangos žodi pasakė prof. Ta- Įeitais metais padaryta pusė mili- 
mošaitis, priminęs, kad 1938 mjjono dol. apyvartos. Revizijos 
Berlyne, pasaulinėj taut, rūbų kom. nario p. Staškevičiaus pa- 
parodoj, lietuviu tautinis drabu- teiktas bankelio veiklos patik- 
žis laimėjo pirmą premiją ir ap- i rinimo vaizdas įtikino net ir 
tarė taut, drabužių rūšis. skeptikus, kad iki šiol bankelis

ėjo savo pareigas 100-procenti- 
niu tikslumu. Visose diskusijose 
publika gvvai dalyvavo. Į naują 
valdybą išrinko: A. Norkeliūną, 
I. Bernotą, D. Jurkų, P. Rudins- 
ką ir P. Lukoševičių; f Rev. ko
misiją: J...Bulotą ir K. Toliušį; 
į Kred. Kom.: J. Juškevičių, St. 
Kęsgailą. J. Lukoševičių. Vedė-

viena kitaip pasipuošusi, 
proto-1Senkus. Meninę programą išpil

dys “Varpo” choras, solistas V. 
Verikaitis ir tautinių šokių gru- 

įpė.
Nors iškilmingojo posėdžio 

programa yra gana plati, tačiau 
manoma, ji neužtruks ilgiau 
kaip 3 vai. Kadangi Imperial Te
atras yra gautas labai ribotam 
laikui, todėl visi tautiečiai yra 
prašomi rinktis punktualiai, ne
vėliau 4 v?.l. Įėjimo durys bus 
atdaros nuo 3.30 vai. pp. Atvyks
tą mašinomis galės pasinaudoti 
Imperial Teatro automobilių su
stojimo aikšte (šiaurinėje pusė
je Dundas St. W., tarp Bay ir 
Yong).

Neprikl. šventės minėjimo vi
sos pajamos šiemet ryšium su 
KLB Toronto apylinkės tarybos 
sausio 11 d. nutarimu, eis į apy
linkės valdybos kasą, iš kurios i 
bus dengiamos visos minėjimo 
išlaidos, ir likutis bus sunaudo
tas vietos kultūriniams reika
lams — lietuviškai mokyklai, 
jaunimo stovykloms ir kt. Todėl 
visi kviečiami savo duosnumu 
paremti mūsų kultūrinį darbą.

Aukos Lietuvos laisvinimo rei- į pirmOs aukos Tautos Fondui į K.’aicoš sumokėtos už 1959 m 
f 

minėjimu, prie įėjimo j salę bus Įku iiut parapijoj — Bloor -"in-Į 
renkamos Tautos Fondo ir Ne- !dian Rd., kun. Stanaitis, svečias L 21 T T-, -- .1 _ m ■ i _ Z T7i • 1 7 :»GSyVaS

jis Europos, laikė iškilmingas pa- Į kapitGios 
Į maldas minint Vasario 16, su tai I Depozitų kapitalas 
dienai pritaikintu pamokslu. Po Į Garantijos fondas 
pamaldų V. Vaidotas ir B. Bun- } ^,'sų ^kesčioi už 1958 m. 

tinas parinko aukų Tautos Fon-; p-^jQj-pQs gautos sek. m. 
dui. Parapijiečiai suaukojo 27; pereinomos sumos 
dol. ir 55 et. -1958 m. pelnos

Ossington Avė., Toronto.
Darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Praeito susirinkimo

kolo skaitymas,
3. Valdybos pranešimas -—

a. Pirmininko pranešimas,
b. Iždininko pranešimas,

4. Kredito komit. pranešimas,
5. Priežiūros kom. pranešimas,! .Toliau vakarui vadovavo akt. 
. 1958 m. pelno padalinimas/
7. Pajamų ir išlaidų. 1959 m. 

sąmata-,
8 Rinkimai: 2 nariu i valdy-

, bą. 1 nario į Kredito kom. ir
1 nario i Priežiūros komis.,

9. Sumanymai,
‘ Į 10. Uždarymas.

Dalyvaujančių narių registra-

I Toronto Lietuvių Kredito Kooperotvo 
"Poramo" 1958 m. gruodžio mėn.

' 31 d. balansas
j Aktyvas 
i Kosa

L. Barauskas. Po ilgokų svarsty
mų ir diskusijų pagaliau paaiš
kėjo laimėtojos. Pirmąją premi
ja $30, skirtą KLK Mot. D-jos, 
gavo Maž; Lietuvos kostiumu 
pasipuošusi E. Mikalajūnaitė, 
antrą — $25, bankelio “Litas”, 
gavo čia gimusi kanadietė lietu- jo D. Jurkaus manymu, kitais 
vaite J. Tumaitė už dzūkų7dra-! metais indėliai pasieksią $300. 
buži, trečią — $20, skirtą SLA, 000. Po triukšmingo. bet našaus 
gavo stud. S. Pakulytė, pasipuo- ir kūrybingo posėdžio nariai bu- 
šusi zanavykų drabužiu. Visos ,vo pavaišinti užkandžiais. J.P. * ••••.• 1 .... • - ♦ ' -

—susijaudinusios1 Užpuolė lietuvaitę.. Pas tur- 
sujaudino ir publi-1 tuoliūs dirbanti Stelle Andrai-

laimėtojos, palyginti dar jaunu-i 
itės merginos, susiiaudinusios ’ 

dėl dovanų, ___  - ,_____
$100.00 kuri už toki gerą paškirsty- Į tytė vieną vidudienį visoje vilo 

3.649,45 i mą atleido jury komisijai už ii- | je būdama viena, išgirdo durų 
433.987,75’ “ ' 1 ’ ’ ' • • ’ — - ° • - - - '
112.387,08 gą laukimą. Programoje dalyva-; skambutį. Už durų pasirodė du 

v? i’’ taut, šokių šokėjai, vad. V. (vyrai, kurie sakėsi atvykę elekt4 
Piėca’čię. kurį? akordeonu gro- - jos laidų patikrinti Kai Andrai- 
iąnt stud. Vyčui, pašoko du taut. J tvtė nuvedė juo:; į rūsį, vienas 
šokius. Moterų buvo paruošta ir i taiga atstatė pistoletą ir Įsakė 

439 26 S^an^ vakarienė. t- _.

įaiams, ryšium su Vasario 16 d. i Praeitą šekmadienį_ evangeli- | Pajamos priskaitytos už 1958 m. 217z65 ------ ------------ ' ’'—~~—    —

$626.852,38 Padėka

J Pačioje sunkiausioje, gyvenimo valon 
$180,299,55 a’oje, mirus o.a. Jonui Mankui, aš su vi 
420.192,34 sais savo giminėmis pajutome kiek daug i 

7.005,80 feutriu širdžių supo mus. Dėl didelio1
19,25 skaičiaus nepajėgiu kiekvieną išvardin- p tangenvbiiT nukirpo telefoną, 

Neapmokėtos 1958 m. š-tos 3.540,59 ti ar kiekvienam asmeniai padėkoti, bet į Arfdraitytei Įsakė 25 minutes ne- 
940,00 norime išreikšti kuo nuoširdžiausią ir g> j;

nejudėti. Ji greitai buvo surišta 
siurblio laidu, burna jos pri
kimšta popieriaus ir užlipinta 
pleistru. Po to vyrai ją taip nu
metė ant vienos lovos, o patys 

i pradėjo krata, ieškodami vertin- 
igų daiktų. Radę kiek pinigų ir 

rangenybh’, nukirpo telefoną,

Q ,ociįudėti ir pasišalino. Jai išsilais- 
11’?69 12 pa,dek%Kr ppora?jios:vinti pasisekė daug greičiau. Iš- 
i IJoyJz H e borui kun. P. Ažubaliui, Prisikėlimo.’ .. . . .

■ ■■■ ■» .1 t i 1 1 v... z-k irt v.

i --------—■—-parapijos klebonui Tėvui Placidui, vi-
$626.852,38 , siems abiejų parapijų kunigams už taip 

„ t gražu patarnavimo; solistui V. Verikat-Padėka | ‘
Nuoširdžiai dėkojame visoms mūsų 

vienuolyno rėmėjoms,' ponioms: Bušins-1 
kienei, Krivickienei, Kuolienei, Petrous 
kienei, Puterienei, Tamulaitieneą, Simą-

! navičicnci, kurios taip rūpestingai pade

39,26

tuviai kviečiami atlikti savo tau
tinę pareigą ir Vasario 16 d. pro- 
ga aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams, nes šios visos aukos 
bus sunaudotos tik Lietuvos va-

4 . - davimo politinei akcijai remti.
tetas ši ketvirtadienį susirenka! Nepriklausomybės šventė ra-i Tėvų žuiiai

dijo bangomis. Minėjimo išvaka- šeštad. Maironio vardo mo
vėsi, vasario 14 d., 5-6 vai. vaka- kyklos tėvų k-tas prašo tėvus 
re “Tėvynės Prisiminimų” radi- nedelsti sumokėti $7 mokesti už 
ip valandoje Nepriklausomybės mokslą. Atsiskaitymas iki vasa- 
šventės, minėjimui skiriama 30 rio 14 d- sutaupys nemaža lai- 
min. Šia proga trumpus žodžius ko ir išlaidų tėvų komitetui,!
pasakys šv. Jono Krikštytojo pa- siunčiant vėl tėvams naujus pa-i Gili padėka tenka Tėvams Pranciška- 
rapijos klebonas kun. P. Ažu- raginimus. * '
balis ir Toronto apyl pirm. J. Į 
Senkus, deklamuos p-lė Nalivai- i 
kaitė, bus gausu tautinės muzi 
kos ir dainų.

Pačią minėjimo dieną^ vasario

— Praėjusį sekmadienį bend
ram posėdžiui susirinkę senasis 
ir naujasis Prisikėlimo par. ko
mitetai apsvarstė, eilę parapijos 
veiklos reikalų. Naujasis komi-

Nepriklausomybės šventė ra-
pirmam atskiram posėdžiui nu
statyti parapijos sąmatos ir savo 
kadencijos veiklos gairių. Savo 
tarpe komitetas pareigomis, pa
minint vieną kitą, pasiskirstė se
kančiai: pirmininkas — Vytau
tas Skrinskaš, vicepirm. ir pa
rengimų vadovas — Alf. Pun- 
džius, kavinės vadovas — Juozas 
Baltrušaitis, jaunimo reikalams 
— Eliziejus Šlekys, rinkliavų 
vedėjas — Vyt. Juodišius. De
talesnis pasiskirstymas darbais

tai.yra numeruoti eilėmis: pagall^^iarytas sekan«uose P°sė’ į vS'jrft CFRB radijo

Kūrėjų savanorių skyriaus 
visuotinis metinis narių susirin
kimas vasario 1 d. nutarė įsigyti 
skyriui vėliavą ir pagaminti 
raikščius su pirmųjų k. savano
rių nešiotais ant rankovės tauti
niais trikampiais. Tokie raikš
čiai bus dėvimi dalyvaujant mū
sų valstybinių bei tautinių šven
čių minėjimuose ir kitose iškil
mėse.

Pereitais metais per vietos 
s-gos Skyrių pasiųsta $200 Vo
kietijoje esantiems laisvės kovų 
invalidams ir vargan pateku
siems k. savanoriams sušelpti. 
Tėkia parama Kalėdų ir Velykų 
švenčių proga skyrius jau eilę

stotyje Canadian’ All programo- 
choras ir

gražius veiklos vaisius. Linkime Į mas su PLB Valdybos nariu dr. -• t-. , * • - _ _ _ ■ \
KLB Toronto apyl. v-ba.
Radijo CBC tinkle

Vasario 16 d. progą speciali pro
grama bus pertransliuota iš 
Windsoro ši šeštadienį, vasario 
14 d., 1.30 vai. p.p. Programos 
vardas “Traditional Echoes”.

Toronte šią pusvalandžio pro- ' 
gramą pertransliuos CBL stotis j 
banga 740. Plačiau apie ją žiūr. ' 
4 psi. Windsoro žiniose.

Rengėjai primena, kad būtų 
gražu, jei kuo daugiau progra
mą girdėjusių asmenų pasiųstų 
padėkos laiškučius .šiuo adresu: 
CBE Radio Station, Security 
Bldg.. Windsor, Ont.

Kūrėjų savanorių žiniai
Vasario 1 d. minėjimo iškil- j 

mingose pamaldose kūrėjai sa-į 
vanoriai organizuotai su vėliava 
dalyvauja šv. Jono Kr. bažnyčio
je ir renkasi klebonijoje 10.45 v.

Vasario šešioliktoji.jaunimui
KLB Toronto apylinkės val

dybos iniciatyva Vasario 16-ji 
norima paminėti^ lietuviškojo 
jaunimo tarpe. Tuo norima duo
ti progos pasireikšti mūsų jauni
mui programos išpildyme ieš
kant naujų formų mūsų lietu
viškųjų reikalų puoselėjimui 
jaunime. Apie vietą ir progra
mą bus paskelbta sekantį kartą

A. A. Vladas Gužas, 
sirgęs apie 2 mėnesius, mirė pra
eitą sekmadienį Doctors Hospi
tal ligoninėje, sulaukęs 44 metų. 
Kilimo buvo rokiškėnas, Žiobiš- 
kių parapijos. Velionis buvo pa
šarvotas laidojimo namuose 733 
Mount Pleasant Ave. Iš ten pa
laidotas šį trečiadienį.

Pa d ė k o
Mūsų o.o. momtei ir uošvei Borboroi 

Žilienei Lietuvoje mirus š.m. vasario 
6 d. šv. Jono Kr. parapijos bažnyčioje! 
buvo otloikytos pamaldos. Klebonui kun. j 
P. Ažubaliui už pamaldas ir pasakyto 
žodį, muzikui St. Goilcvič ui, prof. St. j 
Kairiui ir p. J. R. Simanavičiui už •■•o- . 
maldų meninę dalį, o taip pat bičių- ; 
liams bei visiems dalyvavusiems pomal-; 
dose tariame širdingo očiū.

S. ir K. Grigaičiai ir i 
F. Kupčiūnienė.

Spauda pastebi, kad

Tautinės Sąjungos T. skyriaus 
metinis susirinkimas sausio 25Uddioniiovv. utvi, ui. /jum- . ... , ,

- pirm., St Čepas - ižd. ir išrinko naują skyriaus valdy-
bą: pirm. P. Bastys, vicepirm. J. 
Jankaitis, sekr. M. Abromaitis, 
iždin. V. Matulevičius, parengi
mų vadovas EA Jurkevičienė.

Rev. kom. išrinkti: K.- Kalend
ra. P. Kvedaras ir J.Jurkevičius.

Nepriklausomybės šventės pro 
g a skyrius vasario 14 d., šešta
dienį, ruošia pobūvį - vaišes Lie
tuvių Namuose, kur kalbės gen. 
kon. min. V. Gylys ir LN pir
mininkas .V. Rastenis. Meninę 
dalj išpildys D. Skrinskaitė ir 
Br. Marijošius, kuris pastaraja
me susirinkime dalyvavo jau 
kaip naujas narys.

Fort York — Toronto senoji 
tvirtovė stovi ant kelio vad. Gar
diner Expressway. Projektą nu
kelti fortą į kitą vientą rėmė ne 
tik pats Gardiner, bet už jį pasi
sakė net Ontario premjeras 
Frost ir Toronto burmistras Phi
llips, tačiau miesto taryba 16 
balsų prieš 6 pasisakė už forto 
palikimą savo vietoje.

7.005,80

f

Jonės Kvietytės Išraiškos 
šokio grupė

silaisvinus ji nubėgo pas kaimy
nus. iš kur buvo iššaukta polici- 

. ja. Plėšikų betgi jau nepasisekė 
čiui už..giedojimą bažnyčioje, visiems pa- ’ sugauti.
lydejusiems į kapines, paremusiems ma-j
ne materialiai, atsiuntusiems gėles, už-i

įpirkusiėms Mišias ir visiems, o visiems J
j vienokiu ar kitokiu būdu palengvinu- j Ve.Will*
j siems mano sunkią valanda nuoširdžiau-į V?S?ri<) 16 minėjimas įvyks 
šiai dėkoju .... Į vasario 22 d., 12 vai., tuojau po

leva Monkus su giminėmis. ■ , t> -ii pamaldų Tcvų Pranciškonų pa- 
j-posc .73 Rolls Ave., St. Catha- 

H išnuomojamos 3 kambariu ir virtuvės rincs, Ont. Minėjimas prasidės

j narns už leidimo veltui naudotis sale, 
S ponams — J; Simanavičiui už skelbimus 
i per radiją, Nacevičiui ųž nuolatinę pa- 
. galbą ruošiant įvairius parengimus. NuO- i - - -------- -’-y. . v -- x -
į širdų s lietuviškos ačiū visiems už atsi-' butas Ii augšte su atskira vonia, atskiru , iškilmingomis pamaldomis, pa- 
i lankymą bei aukas. i įėjimu. $80 menesiui. 339 Winona Dr. skaJįa jr menjne dalimi.

Marijos Nekalto Pr- sescrys- j Td- RU- 3-6993, skambinti p° 7 v. . programoje dalyvauja visų 
mėgiamas operos solistas A.Pau- 

■lionis ir kitos meninės jėgos, 
į Bus daroma rinkliava. Lietu
vos vadavimo reikalams. Visus 
Niagaros pusiasalio lietuvius 
kviečiame dalyvauti Vasario 16 
minėjime. Apyl. v-ba.

vasario 5 d. davė du šokio kon t ian 
©ertus Loretto College School i 
auditorijoje. Popietinis koncer-1 -- 
tas buvo uždaras, mokinėms, o r' 
vakare viešas — kviestiems sve- ■ 
ciams, bei mokinių tėvams. Abu Tc, Gi_enn,Orc 2-6916. 
koncertai praėjo su gražiu pasi- ! --- -—;Sekimu ! Išnuomojamas kambaryj II augšte su

Vasario 22 d. Išraiškos šokio yj^-uve. Bloor - Symington rajone. Yra 
Grupė vyksta Į Hamiltoną, kur sorožas. Tcl. LE. 2-6922.

$80 mėnesiui. 339 Winona Dr. 1 
' Tcl. RU. 3-6993, skambinti po 7 v.

REIKALINGAS spaustuvei linotypo dar- . 
bininkas. Kreiptis: Franciscan Fathers, ! 
910 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N.Y. •

yra pakviesta atlikti Vasario 16 1 
dienos minėjimo, programą.

Pavasarį grupė numato gašt- į 
ides St. Catharines. Hamiltone,! 
Detroite ir Clevelande.

SU !
maistu ar be maisto. Galima naudotis * 
virtuve. Bloor - Symington rajone. Yra |

Išnuomojamas kambarys ir'virtuvė, 317 
Indian Rd., prie Bloor. Tel. LE. 5-1584.

BALTIC MOVERS
Boldų pervežimas Toronte ir tolimomis , 
distancijomis. Visos vežamos turtas op- • 
draustas. Važiuojam kas savaite j Mont- į 
realf, Londoną, Windsoro, Hamiltono, J 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4'1403 į 

TORONTO I

Dr. J. URBAIT8S
Gydytojas ir chirurgas

i naujas patalpas
2259 Bloor St. W.

(prie Runnymede) 
Telcf.: kabineto RO. 6-6791 

namu LE. 3-8408.
X .

Darbo valandos: kasdien 1-4 
p.p. ir 6-8 vai. vak.

PATERSON•& WARD
PLUMBING & HEATING

Taisymai, pakeitimai, nauji įrengimai

8 BRENTWOOD ROAD NORTH. TORONTO 18, ONT.

Telefonas BEimont 2-0642

Klausykite Toronto Star’s

“COMMUNITY FORUM”
per

CFRB-1Q10 JŪSŲ RADIJĄ
kas sekmadienį 3.30 iki 4 vai. p.p

Nuoširdžios, atviros diskusijos vedamos grupės žy
mesniųjų vyru ir moterų, nušviečiant problemas ir 
pažiūras tu. kurie yra atvykę iš visų pasaulio dalių, 
pasirinkę Kanadą savo tėvyne.

TORONTO DIENRAŠČIO STAR
Viešoji tarnyba

MILNES FUEL OIL CO. 
atstoves 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visu 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

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. ~,

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

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

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškom dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmeną krautuvėm

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

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

INDIAN RD. 1
12 kambarių, atskiras, vandeniu alyva apšildomas, platus priva
žiavimas, didelis 'daržas. Viso $26.000, įmokėti $8.000 Balansui 
10 metų morgičius.

DUPLEKSAS (Parkdale)
10 kambariu, atskiras, dviem šeimom, vande 'iu alyva apšildo
mas, 2 garažai. Viso $18.500. įmokėti $5.000.

ALBANY (Bathurst)
10 kambarių, pajamų namas, pusiau atskiras, 4 virtuvės, alyva 
šildomas. Viso $18.900. įmokėti $5.000. Balansui 10 m. morgičius.

MARMADUKE (Ronccsvallcs*
9 kambariai, atskiras namas, vandeniu alvva šildomas, siauras 
įvaž. Viso $18.750, įmokėti $6.000. Balansui 10 m. morgičius.

DURIE (Annette)
6 ka^bari’’ (pomirtinis oardaviihask nusiau Atskiras, vande
niu alvva šildomas, garažas. Viso $12.500 (cashl. -

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

hpotckir.es

