
Estų tauta vasario 24 d. švenčia 41-ąsias Estijos nepriklau
somybės paskelbimo metines. Sveikindami kaimyninę tautą mes
kime akį į jos kančių ir' kryžiaus kelią.

Nedidelės Estijos geografinė padėtis dar pavojingesnė negi* 
Lietuvos. Ji skiria nuo jūros didžiarusius ir jau istorinių laikų 
priešaušry buvo ant didžiojo prekybinio bei karinio kelio iš Skan
dinavijos į Bizantijos kraštus, ant kelio išugdžiusio busimosios 
Rusijos užuomazgas. Tuo būdu Estija savo istorijoje turi norma- 
nų-vikingų, rytų slavų puolimų, paskiau vokiečių bei danų kolo- 
nijalinių valstybių, o pagaliau lietuvių-lenkų, švedų ir rusų pe
ri j odus. Patys gi savos vieningos valstybės senaisiais laikais ne
pajėgė sukurti, nors jų kovos su atėjūnais kaikuriais perijodais 
buvo ir labai aršios. 1918 m. sukurtoji Estijos respublika buvo 

* pirmoji estų valstybė pasaulio istorijoje.
Estija nedidelis kraštas. Nepriklausomoji Estija teturėjo 

47.549 kv. kilometrus ploto (įskaitant ir 818 salų-salelių) su 
1.133.917 gyv. (1939 m). Jos sienų 1.159 klm. sudaro jūra, pie
tuose Latvija, o rytuose Rusija. Su šia pastarąja siena ėjo Peip
si ežeru ir 9 klm. į rytus nuo Narvos upės. Taip buvo nustatyta 
1920. II. 2. sutarties. Gyventojų didžioji dalis buvo kaimiečiai 
(67.2%) ir vertėsi žemės ūkiu, tačiau 32.8% miestiečių rytų .Eu
ropos sąlygose jau rodo ir nemažą pramonės pakilimą.

Rusijai Estija atiteko po Petro 1 laimėjimų prieš Karolį XII 
— faktiškai 1710, juridiškai 1721 m. Nežiūrint rusų valdžios rusi- 
fikacinių pastangų, ypač 19 a. pabaigoje, Estija išliko savaimos 
kultūros kraštu su stipriu vokišku gaivalu dvaruose ir miestuo
se, bet stipriai estišku kaimu. Jų tautinio atgimimo laikotarpis 
nedaug tesenesnis už lietuviškąjį, bet kultūrinis krašto lygis ne
priklausomos valstybės sukūrimo metu neabejotinai buvo augš- 
tesnis Estija neturėjo tokio kultūrinės priespaudos laikotarpio 
kaip turėjo Lietuva, o be to, turėjo savą mokyklų tinklą su Tartu 
universitetu (įkurtas 1632 m.) prieky, gausią spaudą (pirmas 
dienraštis atsirado 1857 m.), eilę mokslinių bei kultūrinių drau
gijų, kurios jau 1869 m. sugebėjo suorganizuoti pirmąją Dainų 
šventę ir t.t. Jau 1886 m. net 98% į rusų kariuomenę ateinančių, 
naujokų estų buvo raštingi. Dėka augštesnio kultūrinio krašto 
lygio valstybės kūrimo, laikotarpy inteligentinių pajėgų jiems 
nestokojo.

Nepriklausomybės Estija pasiekė taip pat I Pasaulinio Karo 
bei carinės Rusijos sugrioyimo pasėkoje, tačiau skirtingose aplin
kybėse negu Lietuva, nofs jų nepriklausomybės paskelbimo ak- 
.tus teskiria -vt>s 8 d-y-Estija Jiusijos revoliucijų sulaukėr vokiečių., 
neokupuota ir organizuotis pradėjo išnaudodama rusų laikino
sios vyriausybės veikimo metu susidariusį atoslūgį. įsigalėjus 
bolševikams organizavimasis buvo apsunkintas, tačiau nepri- 
klauomybės aktas buvo paskelbtas kaip tik jų valdymo metu — 
1918 m. vasario 24 d., prieš kraštą okupuojant vokiečiams. Šieji 
likvidavo viską ir įvedė karinę valdžią, tačiau karui baigiantis 
vėl viską perdavė estams. Taip 1918 m. spalio 19 d. buvo sudary
ta pirmoji Estijos vyriausybė, kuri po 11 dienų pradėjo kovas su 
į kraštą besiveržiančiais rusais bolševikais. 1919 m. vasario mėn. 
jų kraštas jau buvo laisvas, o balandžio 23 d. susirinko steigiama
sis seimas, sutvarkęs nepriklausomos Estijo pagrindus.

Tuo būdu iš pabaltiečių estai pirmieji atsistojo ant kojų. 
Jiems, tiesa, padėjo suomiai, b iš dalies ir švedai su danais, 
padėjo vienu metu ir anglai, o jie išvalė šiaurinę Latviją ir pa
dėjo sumušti bermontininkus. Likimas gi Estijos buvo bendras 
su Lietuva, o 16-ąja sovietų respublika paversta trim dienom 
vėliau. Toks jau buvo sudarytas Maskvos planas.

Krašte nualinta ir naikinama, estų tauta tebėra kovojanti dėl 
savo laisvės. Šiandien, kai laisvojo pasaulio estai skelbia pasau
liui savo tautos pasiryžimą šitą kovą tęsti iki galutino laimėjimo, 
mes lietuviai tiesiame jiems draugišką bendradarbiavimo ranką. 
Estija dar pakils! ...

vasario 24 d
Nepriklausomos Estijos prezidentas K. Paeis ir kariuomenės vadas gen. J. Laidoner. 
Estijos Nepriklausomybės diena — vasario 24 d.

Deklaracijos ir faktai
Vasario 16 minėjimai Niujor-j ALMUS, Įdaryti daugiau nuolaidų”,

ke vyko bendro susirūpinimo Į mūsų bendradarbis Niujorke j 
dėl tolimesnės JAV-bių užsienių i !
politikos ženkle. Akylesnių ste-

. • Nors 
“Laisvė” Brooklyne ir apgailes
tavo, kad Kauno Politechnikos 

i Instituto direktorius neturėjęsPOllllKOS ZenKie. AKViesniU šie- , , lųioiuuiv uucmvhus irenucjęa
cėtoju nepatenkino Pabaltijo ranKOs pilotiskai nusiplaunamos,j laiko pasimatyti su “paprastais 
valstybių nepriklausomybės fsa kiekvienas noris vykti Lie- žmonėmis”. Prof. Baršauskas vis 
švenčiu "proga visoj JAV-biu į tuv°n:,,infcrrl??ojama oflcia^a‘ gi suspėjo pasimatyti su grupele 
spaudoj AP agentūros paskelb- me laiške priklauso nuo sovietų niujorkiečių intelektualų, ku- 

r mp’nr.pę Parpicnimn atrodą kad •• cc_________________•_______ ___malonės. Pareigūnui atrodą, kad
las °““SS? 'JAV-biu deklaracijomis pripa-
mas: “JAV-bes ir tol.a trokš a.. ao idiiamJa laisvaH 
jog. nepriklausomybe butų su-1 „ resp2blika "visdėlto yra 
grązmta LietuY^LsįYP?1.11^-,sovieto, .. į

Vadovybės krizė
J. Reston iš NYTimes aliar

mavo, kad Vakarų pasaulis, su 
pulles liga, atsidūręs “krizėj”. 
Girdi, atsirado galimybės derė
tis ir aiškintis su sovietais, o se- 

žadų, kad Paballijys galėtu būti i noji vadovybė krinta iš kojų, 
prisimintas ateinančio! užs. r. ’ " t a-o- «
min. konferencijoj, ar kad turi
mas tuo reikalu koks pozityvus 
planas. Tiesiai lietuvišku reika
lu pasiuntus Adlai Stevensonui, 
buv. kandidatui į prezidentus, 
“Ukrainian Quarterly” nr., ku
riame priekaištaujama, kodėl jis 
neaplenkęs Pabaltijo, jo vardu Į

partamento valdininkai ’’rami
no” besąlyginės sovietų kapitu
liacijos reikalaujančius lietuvių 
kilmės amerikiečius, jog “lais
vasis pasaulis prisimena, kas at
sitiko pabalį ieeiams”. Jokių pa-

i : Savaitės ivykiaiI / ' ' z
JAV- Valstybės Departamento jsekretorlaus Dūles sveikata ke

lia susirūpinimą netik Baltuosiuose Rūmuose, bet ir visame lais
vame'pasaulyje. Gydytojai, darydami trūkio operaciją, rado vėl 

; pasikartojusį vėžį, Kuris buvo pašalintas 1956 m. operacija. Atsi- 
) žvelgiant į Dulles 71 metų amžių ir ligos pobūdį, buvo rasta, kad 
nauja operacija neįmanoma ir nutarta gydyti radiacija. Balt. Rū- 
muuse%ebesitikima matyti Dulles vėl savo pareigose, kurias ėjo 
ištisus6 metus, tačau užsienio spauda jau rašo, kad Dulles karjera 
esanti^baigta. Kol kas jo pareigas eina jo padėjėjai — Herter ir 

; Dillon. Pirmasis, žurnalistų paklaustas, ar sutiktų būti užsienio r. 
ministeriu Dulles vietoje, atsakė •------------------------- -------------
taip, tik ligšiol prez. Eisenho- 
weris nesąs tuo reikalu teiravę- 
sis. Spauda Dulles asmenį ir dar
bus vertina bei augština, nors 
nepagaili ir kritikos. Esą jis bu
vęs JAV užsienio politikos gal
va ir Eisenhowerio politikos ne
buvę; Valst. Departamentą jis 
tvarkęs pats vienas, viską su
ėmęs į savo rankas, mažai tepa
sitikėjęs savo bendradarbiais, 
kurie buvę palikti raštininkų 

į padėty. Amerikiečiai Dulles ne
mėgę vien dėlto, kad buvęs V. 
Dept. sekretorius, kurio parei
gos padarančios žmogų nepopu
liariu. Esą taip buvę su D. Ache
son ir kt. Ne prosovietinės poli
tikos šalininkai Dulles vertina 
kaip laisvojo pasaulio vadą šal
tajame kare su Kremliumi, ku
ris Dulles adresu nuolat palei
džia karčių puolimų.

Nota sovietams
Vakariečių diplomatiniai at

stovai — JAV, Britanijos. Pran
cūzijos ir, V. Vokietijos — Va
šingtone uarengė notos projektą 
sovietam^ kfcria '^fa' kviėčiarj(i 
dalyvauti keturių didžiųjų už- 
seinio r. ministeriu konferenci
joj. Notos projekto tekstas per
duotas Atlanto S-gos tarybai 
Paryžiuje, kur bus dar kartą ap
svarstytas ir po to trys didieji— 
JAV, Britanija ir Prancūzija pa
siųs atskiras notas, bet vienodo 
turinio. Tai bus jų atsakymas į 
sausio 10 d. sovietų pasiūtymą 
šaukti 28 kraštų konferencija 
Varšuvoj arba Prahoj. Vakarie
čių siūlyme numatoma kviesti 
konferenijon taipgi Rytų ir Va
karų Vokietijos atstovus. Konfe
rencijos data neminima, norint 
parodyti, kad vakariečiai nepai
so sovietų ultimatumo V. Ber
lyno reikalu,

Irakas sovietams?
Revoliucinė gen. Kassem vy- 

iriausybė, besistengianti išlaikyti 
kraštą nepriklausomą, ikišiol ko 
vojo prieš unijos šalininkus su 
Jungt. Arabų Respublika ir 
prieš perdidelį komunistų įsiga
lėjimą. Reikalai betgi susiklos
tė taip, kad ‘ gen. Kassem teko 
pasukti sovietų pusėn, šeši mi
nisterial iš 14 atsistatydino. Tuo 
pačiu metu sovietai paskelbė 
savo sutikimą teikti Irakui ūki
nę ir techninę pagalbą plačiu 
mastu pagal 5 metų planą, pa-

I ruoštą Irako sąlygoms. Pakeis- 
Įtoj vyriausybėj, kurion įeina 6 
kariai ir 8 civiliai, 6 esą kairiojo 

‘sparno žmonės. Tai rodo pasviri
mą sovietų pusėn, nors pats gen. 
Kassem tebesistengia išlaikyti 
nepriklausomybę.

Nepriklausomybė Kiprui
Londone prasidėjo pasitarimai 

Britanijos, Graikijos ir Turki- , 
jos užsienio r. ministeriu dėl nau 
jojo plano padaryti Kipro salą 
nepriklausoma respublika. Pa
sitarimuose taipgi dalyvauja 
Kipro salos ortodoksų vyskupas 
Makarios, vadovavęs kovoms už 
susijungimą su Graikija ir 1956 
m. ištremtas, ir Kipro turkų at
stovas. Po 4 metų kruvinų kovų 
prieš britų koloninę valdžią, 
įvestą prieš 80 metų, per kurias 
žuvo apie 450 asmenų, pagaliau * 
susėdo visi suinteresuoti prie 
vieno stalo. O susėsti vertė Kip
ro graikų kovotojų atkaklumas, 
įtikinęs britus, kad reikia skai
tytis su tų kraštų gyventojais,; 
kui t.l^rinps bazes. , 
Be to* gerokai tiko susilpninta r 
Atlanto S-gos- pozicija Vidurže- r 
mio jūroj ir Balkanuose, o Bal
kanų paktas numarintas. Pagal 
Graikijos - Turkijos pianą, Kip
ro salai numatoma nepriklauso
mybė; respublikos prezidentu 
numatomas Kipro graikas, vice
prezidentu — turkas su veto tei
se turkų reikaluose; seime 70% 
graikų atstovų, 30% — turkų; 
karinė apsauga pavedama grai
kų ir turkų kariniams daliniams; 
britams paliekama ir toliau iki
šiol turėtos bazės. Galutinis žo
dis dėl šio plano priklauso bri
tams, kurie principinį sutikimą 
yra jau davę. :

Molotovo paskyrimas sovietų 
ambasadorių Olandijai pakibo 
ore. Olandijos vyriausybė buvo 
davusi savo sutikimą, bet par
lamento sluogsniuose kilo nepa- 

į sitenkinimas, ir vyriausybė pa- 
i reiškė Kremliui nenorą įsileis- 
Iti Molotovą, nes esą jis buvęs 
Į kritikuotas 21-me kompartijos 
suvažiavime.

Italijoje sudaryta nauja vy
riausybė, vadovaujama Segni. 
Ton įeina vien krikšč. demokra
tai, kurių grupė parlamente ne
sudaro daugumos. Ji tikis para
mos iš liberalinių grupių.

reims “savuoju susirūpinimu 
dėl lietuvybės padėties pasiro
dęs nuoširdus ir įtikinantis”. 
Prof. Baršauskas dėkingai pri- 
ėmė įtteifctą ddvaną V.~K; Jo
nyno “Penktoji Avenue” medžio 
rėminį su įrašu: “Kauno Poli tech 
nikos Instituto Profesūrai ir Stu 
dentijai prof. dr. K. Baršausko 
apsilankymo JAV-se proga”.

Būdinga, kad prof. K. Baršaus 
kas amerikiečių didžiosios spau
dos korespondentų buvo igno
ruojamas, nors jo kolegų rusų 
kiekvienas išsireiškimas buvo 
cituojamas. Ta pati spauda betgi 
plačiai rašė, kad kultūrinis ry
šys būsiąs plečiamas.

Sovietiniai lietuviški šaltiniai 
gi manė, esą negalima tikėtis, 
kad busimoj sovietų meno paro
doj Niujorke lietuviai iš tėvy
nės gautų atskirą skyrių. Girdi, 
visas šis klausimas reikalaująs 
didelio takto ir esamos padėties 
realaus supratimo.

i Gegužės mėn. JAV-bės privalė- 
Įsiančios žinoti(!). ko jos nori 
I Berlyne ir Rytų Europoj. Dabar 
paskubomis ieškomi Dulles įpė
diniai. svarstomi- viens po kito 
Wall Street bankininkai, gene
rolai.

Pora dienų prieš tai Amerikos 
spaudoj garsiai nuskambėjo se- 

asistentas" mašinėle’ užrašė: “Mr. I natoriaus Mansfieldo. G. Ken- 
Stevensonas pritaria JAV-biu ‘ nan mintimis atmiešta, kalba, 
politikai Pabaltijo klausimu”(!) siūlanti Vokietijos problemą pa- 
Užklausus netiesiogiai, koks gi likti spręsti patiems vokiečiams, 
yra ištikruju JAV-biu nusistatv- Šitokios tarptautinės politikos 
mas dabartinės Lietuvos atžvil- rutuliojimosi akivaizdoj Niujor- 
giu Valstybės Departamente, Į ko Pabaltijo Namuose “Į Lais- 

i vę” redakcijos buvo išmaningai 
! suorganizuotas neviešas pokal- 
jbis tema “Lietuva 1958 metų 

geidauja jų tėvai arba globė- džete 1959-60 m. iš $77 bilijonų Į kelyje į laisvę . Tikimasi išgirs- 
jai”. Katalikų spauda pataria krašto gynybai numatyta $41 bi- Į t> lietuviškos padėties pozity- 

hjonas, t.y. 53%. Kanados biu- raus svarstymo. Kalbėti ten bu- 
džete gynybai numatyta $1.695. vo .P.akyiesJl pajėgiausi lietuvių 
000.000, t.y. $72 mil. mažiau nei politikai išeivijoj, žinomi savo 
pernai ir sudaro tik 28% viso reikalavimu Lietuvai vakarietiš- 
biudžeto; 1958-9 m. ____ _
pozicija sudarė 32'< . Kanados . prise , gyveninio būdo 
vyriausybė 1955 m. pirko JAV Kultūriniai ryšiai 
ginklų už $77 mi.. JAV Kana- Į skaldo ir vienija 
doj — už $59 mil. Pernai Kana- i Jei kaikurie šių apžvalgų au- buvo atšauktas kaltinimas, liku- 
da pirko JAV ginklų už $32, o torių už bandymą referuoti apie's’ems paskirtos suspenduotos 
JAV Kanadoje — už $58 mil. .įvykius, formuojančius lietuviš- i bausmės. Kunigui M. Pirožyns- 

** i ką istoriją, nesidrovėdami vadi- ki) 2 metu bausmę įskaityti 8
Eilinis gyventojų surašymas ' no “sovietų agentu”, tai buvo ir mėn., atsėdėti prieš teismą, be 

įvyks 1961 m. .Vyriausybė buvo'tokių, kurie manė, kad prof. dr. to. tikimasi, kad jam bus dova- 
užsimojusi panaikinti klausimą; K. Baršausko vizitas J A V-bėse, V metai už gerą elgesį ka- 
apie tautybe. Pasigirdus protes-; kartu su vadovaujančiais sovie- i įėjime, bet teks sumokėti kartu 
tams iš Quebeco ir kitų tautinių ' tų žinovais, galėjo būti kųltūri- priteistą 4.000 zlotų. Kun. M. 
grupių, jis paliktas. Į klausimą nių ryšių su Lietuva skatinimo Į Pirožynski yra 60 m. amžiaus, 
kuriam kraštui priklausai, Ka- išdava. Iš Lietuvos informavo, Į Teisme jis pareiškė skleisiąs ir 
nados piliečiai atsakys Cana- kad ten kultūrinio ryšio su išei- toliau Dievo žodį visais galimais 

— kiek metų vija problema esanti gyvai svars būdais, kai tik bus paleistas iš 
_____ Šviesuomenėje buvusi kalėjimo. Teismas rado, kad jis 
i nuomonė, kad “JAV-bės turėtu eidęs žurnalą be cenzūros leidi- .. .. ... ..... gau_

yra ištikrųju JAV-bių nusistatv-

KAS NAUJO KANADOJE7
Padaryti testamentą yra svar

bu, —- pareiškė Otavos teisėjas J. 
Sauve savo paskaitoje Otavos minėtų vietovių nekatalikams 
un-tc. Jis nusakė kas ir kaip ga- įsteigti atskiras savo mokyklas 
Ii padaryti testamentą. Pagal Į pagal Ontario mokyklų įstatymo 
Kanadoje veikiančią teisę, testa- i 1 pastraipą. Be to, oranžistai 
mentą gali padaryti kiekvienas i skundžiasi, kad 1948-1957 m. 
sveiko proto pilietis. Turtas ga-i provincijos pašalpa katalikų mo- 
ijs būti paliktas bėtkam, jei nėra I kykloms buvusi padidinta pen- 
<iei žmonos, nei vaikų jaunesnių Į kiagubai, o viešosioms — tik tri- 
Kaip 16 m. Žmona turinti teisę į įgubai. Jie grasina balsuosią 
savo kraitį, nebent būtų nelega- prieš konservatorius. Tas padi- 
hai palikusi savo vyrą prieš mir dinimas betgi buvo padarytas 
tį ir tuo praradusi teisę į savo kompensuojant bent iš dalies 
dalį. Žmona savo testamente ga- katalikų mokyklų skriaudas mo
li užmiršti vyrą, nebent šis bū
tu ligonis ar nepajėgus dirbti. 
Testamentas gali būti pakeistas 
kitu — sunaikinant senąjį arba 
padarant naują. Jis nustoja ga
lios vedus, nebent jame yra. pra
matyti santuokos reikalai arba 
antroji pusė sutinka su priešve- 
dybiniu testamentu. Jei kas mirs 
!a nepalikęs testamento, turtas 
paskirtomas pagal provincijos 
įstatymus. Teisėjas patarė dary
ti geriau notarinį, ne naminį tes
tamentą.

kesčiuose: visų ūkinių bei vers
lo bendrovių mokesčiai tenka 
zieš. mokykloms, nors daugybė 
jų dalininkų yra katalikai. 
Oražistų Ontario prov. priskai- 
toma iki 50.000, bet jų įtaka ma
žėja.

dian, o 
gyvena 
lybės.

RED AKTORIUI DU METAI 
KALĖJIMO

Varšuvoj komunistinės val
džios teismas nubaudė Homo 
Dei — Dievo žmogaus redakto
rių kun. Marian Pirožynski, 2 
metų kalėjimu. Jis buvo pakal
tintas cenzūros apėjimu valdi
ninkų papirkimu ir nesilaikymu

biudžete ši i *'0- taip vadinamo “free enter- Į svetimos valiutos nuostatų. Iš 14 
kz ▼ 1 > V** /A l A 1 1 <7 /A A ma a. « Ir i t • * • A • 1 v 1 4 "Z mm wi asmenų, kurie buvo kaltinami 

’ įkartu su juo, trys liko išteisinti, 
du nubausti kalėjimu, vienam

Senato pirmininkas lietuviams

nepiliečiai
Kanadoj laukdami pilie-į tomą.

Oranžistų organizacija, kovo
janti prieš katalikus Ontario 
prov., išsiuntinėjo 98 Ontario 
parlamento nariams atvirą laiš
ką, kaltinantį katalikų mokyk
las. Esą vietovėse Spragge, Bon
field, Hagar, Azilda, Chelms
ford viešosiose mokyklsoe laiko- 

’mi kryžiai, švenčiamos šventės, 
vienuolės nešiojančios unifor
mas ir pan. Tos mokyklos yra 
betgi katalikų gyvenvietėse, ir 
todėl ten dėstoma tikyba. Vie
šųjų mokyklų įstatymo, 7 pa
straipoj pasakyta: “mokiniams 
bus dėstoma tkyba, kurios pa-

Dujų bendrovės byla Ontario 
prov. sukėlė daug triukšmo. Iš 
komisijos, tyrinėjusios tą bylą, 
pranešimo paaiškėjo, kad iš 
Northern Ontario Natural Gas 
Company pasipelnė 40 asmenų, 
kurių tarpe buvo Ph. Kelly, bu
vęs anglių kasyklų mirristeris, 
pelnęs apie $500.000. Kai buvo 
įsteigta bendrovė, prie valdžios 
stovį žmonės apsirūpino akcijo-. 
mis orieš jų paleidimą į viešu
ma. Tų akcijų kaina buvusi pra 
džioje 5 et., o vėliau pakilusi iki 
$25. Tuo būdu 40 asmenų pralos 
bo $15 mil. Opozicijos atstovas 
reikalauja griežtesnio bylos ty
rinėjimo.

Ginklu gamyba Kanadoj ma- bėjime su -dr. J. Sungaila prisi-į visiškai vykusiu, jei būtų buvę 
žėja, tačiau tikimasi didelių nau- Įmenant ir pačią šventę. Progra-; išvengta tos amžinos kalbėjimų 
jų užsakymų ryšium su bendra ,mą išpildė Varpo choras ir sol.! ligos. Dėl jos daugiau kaip pus- 
JAV-Kanados gynyba. JAV biu-i Verikaitis. Kaip kiekvienais (Nukelta į 6 psl.)

VASARIO 16-ji TORONTE
šįmet atšvęsta labai iškilmingai, metais, J. R. Simanavičiaus “Tė- i 
Prasidėjo ji paminėjimais per vynės prisiminimų” programa ■ 
radiją. Jokios specialios valan- buvo ištisai šventinė.
dėlės nebuvo gauta, bet buvo iš-1 šventė buvo paminėta taip 
naudotos kaikurios esamos pro- pat bažnyčiose jau sekmadienį, 
gramos, su kuriomis turi ryšių o pirmadienį, t.y. pačią Vasario 
mūsų žmonės. Taip dėka sol. V.; 16 d., abiejose katalikų parapi- 
Verikaičio lietuviškų atgarsių jose įvyko dar specialios pamal- 
buvo penktadienio Songs of My dos.
People programoje, o dėka J. R.
Simanavičiaus visa Canadian įvyko didžiuliame Imperial te- 
All sekmadienio programa bu-latre, kuriame tūkstantinę lietu- 
vo paskirta lietuviams, progra-Įvių bei svečių minia beveik pa
mos vedėjo J. C. Read pasikal- • skendo. Minėjimą tektų laikyti

Iškilminsas minėjimo aktas

Verikaitis. Kaip kiekvienais (Nukelta į 6 psl.)

aplinkiniais keliais 
popiečio.

-----o-----
APSIVOGĖ RUSŲ 

ŠOKĖJAS
Rusų folklorinio baleto Berioz- 

ka šokėjas Gennady Petrovič, 41 
m., buvo suimtas Niujorke už 
vagystę Macy parduotuvėje. Su 
imant po jo apsiausto skvernu 
buvo rasta prekių už $42,41; jų 
tarpe buvo moteriškų drabužių, 
rankinukas, 23 kaklarvšiai ir 5 
poros kojinių, šokėjas buvo per
duotas policijos teismui, bet bu
vo paleistas už $500 užstatą. Ba
leto gatsrolių organizatorius JA 
V-bėse S. Hurok pareiškė, esą 
kaltas šokėjo kalbos nemokėji
mas.

mo ir 
davęs

Marc Drouin, Kanados senato 
Į pirm., Vasario 16 d. proga kal
bėjęs Toronto lietuviams, prisi
minęs lietuvių kančias praeity 
ir dabar, kalbėjo: “Todėl aš ir 
noriu pareikšti jums didžią sim
patiją ir« pakartotinai pabrėžti, 
drauge su visais kanadiečiais, 

; kurie kaip ir aš jaučia palanku
mą jums ir stengiasi jums padė
ti kaip broliams, broliams ne
priklausomybėje ir laisvėje”.

Trumpai apžvelgęs Lietuvos 
oraeitį, senato pirm, tęsė: “Kaip 

i laisvos ir demokratinės valsty- 
; bes parlamento pareigūnas, aš 
su rimtimi žvelgiu į šią progą 

' (Vasario 16), turinčią politinę 
ueikšmę. Netenka abejoti, kad 
minime įvykį, kuris yra nenyks- 
tančios reikšmės netik Kanados 
lietuviams, netik pasaulio lietu
viams; man rodos, mes minime 
įvykį, kuris yra dalis to mili
jonų žmonių palikimo, kurie su
kūrė ar tebesiekia sukurti lais
vas valdžios institucijas”. Pami- 

i nėjęs, kad Lietuvos nepriklau- 
įsomybės paskelbimas buvo vie- 
i na gairių, vedančių į žmonijos 
laisvas institucijas, pagrįstas 

! krikščioniškąja etika, senato pir- 
Imininkas pabrėžė, jog Lietuvos 
■ valstybinė patirtis praturtino

laisvąjį pasaulį netik kultūriniu 
palikimų, bet ir politiniu pavyz
džiu bei išmintimi. Norint išsau 
goti pasaulio laisvę, esą reikia 
tikėti laisve ir, jos galia. Pasau
lio ir Lietuvos istorija tam yri 
palikusios nevieną pamoką. “Ne 
lik drąsa, betjr tikėjimas vedė į 
1918 m. vasario 16”.

Atsakingieji Kanados asmenys 
visada esą jautę atsakomybę, 
kaip ir kiti laisvųjų kraštų pa
reigūnai. čia senato pirm, paci
tavo 1957 m. gruodžio mėn. Š. 
Atlanto S-gos pareiškimą: “.... 
tai tragedija ir didelis pavojus 
kad tarptautinio komunizmo v? 
domų tautų nepriklausomybA 
asmens laisvės, ūkinė gerovė, j” 
moksliniai bei techniniai laimė
jimai buvo paaukoti... karinė t 
galybės tikslams. Jų priespaud' 
kartą pasibaigs. Jau ir dabar te 
se šalyse yra ženklų, rodančr 
didėjantį laisvos minties ir ūki
nės gerovės norą. Jei laisvosio* 
valstybės bus ryžtingos,... juo' 
spaudžianti grėsmė eventualia^ 
oasitrauks”.

Pagaliau senato pirm, skatino 
gyventi viltimi. Esą naujoj ko 
voj lietuviai nėra vieni, nes s»’ • 
iais eina visi, gyveną tuo pačiu 
laisvės troškimu.
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GAVĖNIOS R1MČJAI

Paskui šešėlį
’Štebint' šių dienų gyvęniiną blema neaktuali ir jos niekas ne- 

^. Ja^ęj jii^ifaųigiusįas,-.^H^'sprendžia. Bet kai mūsų dienos 
j vakarop palinksta, kai iš rankų 
įslysta visa tai, kas mums gyve
nimą maloniu darė, mūsų sieloje 

'problema apsistoja naujoj švie
soj ir juo įkyriau, juo mažiau 
tuo klausimu buvo domėtasi.

Viešpats, kuris geriausiai pa
žįsta žmogaus širdį ir polinkius,

j . 4.

— Kur tavo turtas, ten ir ta- 
yo širdis.

vO’j:,

P^jjiS XXLI941 m. kalėdinėj kal
boj'Jare: ' ; ' ::

Xrik|čionybė kuri sau

Tiesą, ir Gyvenimas, sar I pasakė: 
vo, misiją .atlieka. Tik. žmonės' — Kur tavo turtas, ten ir ta- 
nuo Kristaus krikščionybės nu- yo širdis.
sisuko, pasištatydąmi r “savo Bažnyčia tuos Evangelijos žo- 
krikščionybę”, pritaikytą tikėji- džius vartoja Pelenų Dienos Mi
mui. be sielų ir sielom be: tikė-
iuno.;j:

Nesinorėtų tikėti, bet kai ge
riau, apsidairome, pamatome ap
link mus “savos” krikščionybės į 
statytojų, surentusių ir didžiules ; 
šventyklas be Dievo, ir nutiesu- 
sių plačius kelius į tuščią dan
gų. Rodos, medžiaginis gerbūvis 
bei patogumas turėtų žmogų 
pakelti augštyn, nuskaidrinti jo 
būseną, atpalaiduoti nuo kasdie
nos rūpesčių. Bet taip nėra. Ko
dėl?' -

Pasakojama, kad neturtingas 
Romos vaikutis eidavęs prie im- į - - . .
peratoriaus Augusto statulos tį pasikinkę penkenas roges, jse- 
prašyti išmaldos. Negalėdamas A aPie 40 vyrų, viršilos Valomo 
paniekti statulos rankos, jis sa- j vadovaujami, per užšalusias ba- 
vo mažytes rankutes tiesdavęs į las ir miškus išvažiavo į uzfron- 
imjeratoriaus šešėlį ir... gau- t tę vykdomųjų komitetų medžio
davęs mažytį pinigėlį. Kažkoks ti. Buvo pasirinktas narsiausias 
turčius, nenorėdamas vaikučio h stipriausias postas — Rarny- 
naivumo apvilti, išmaldą nu- gal°s ir Krekenavos, ir tą pačią 
mesdavęs. naktį, dar prieš auštant, iš mū-

Mūsų laikų tikėjimo neapval- sų pusės be nuostolių, šešiolika 
dyta civilizacija pristatė daug komiteto narių sėdėjo savanorių 
didelių, vadinkime kultūros, pa- rogėse. Tai buvo keturi rusai ir 
minklu. O . kur didelis pamink-dvylika vietinių parsidavėlių, 
las, dar didesnis nusitęsia jo še- no b'Atnvin iriira^
sėlis. Taip žmogus, jam norint 
ar nenorint, šešėlin pastatytas ir 
iš šešėlio priverstas elgetauti. 
Čia dar ,nėrą taip bloga, bet ima 
blogėti, kai mažus šešėlinius pi
nigėlius .apgniaužia abiem ,ran- 
t?,” -
skleisti nėįpvargso’sbcpai, nei sar 
vos-:tautos reikalams.,-net jau nei 
maldai. Medžiagos triumfas! O 
Atpirkėjas yra taip aiškiai pa
sakęs:"' . /, . .. __

— Nekraukite sau turtų žemė- spaudu,, ragindami pasiduoti, 
j e, kur. rūdys ir kandys gadina... Mums už pasidavimą žadėjo am-

Kol jaunystė, kol jėgos lydi, -Hestiją. Kitokiu atveju esą būsi- 
kol pasisekimas lemia, šita pro- ime sušaudyti. Iš mūsų pusės

šiose. Kaip pelenai primena žmo 
gaus gyvenimo praeinamumą, 
taip Evangelija atkreipia dėmesį 
Gavėnios rimčiai, kad neverta 
širdies pririšti prie prabėgančio 
šešėlio, nes vakarui atėjus vis
kas paskęsta tamsoje.

T. Modestas, OFM.

, • - •. W ».*v „ - < w. » \.... . . • ■ .' .*. v

Kuo baigsis Berlyno įtampa «“S
o^nnii VniriAtivMi c^ctinA Rar c c u . ir , .. . i s . . . . rašy ta, kad Toronto metro egze-' J. Dunlop; Bracondale — ArthuSenoji Vokietijos sostine Ber- ne S. S-gai, bet Vakarams, nes ciant Vakarams, kad tuo budu,/vv_ R balsais nrjpx 2 nu?arė G_ Prost. St Andrew — Alia

lynas, kaip laisvų Vakarų sala jį yra jau. stipresnė už Prancū- visas pagal Potsdamo sutartį sau (.x ..XJ-- •_ J-. . . . -_____. . ... .. .

dinamo keturių didžiųjų statuso,' Prancūziją ir Angliją drauge; I sėtai 
dažnai tampa nekasdieniškos pa- į 4. Vakarai, padėję atsistatyti ’

už geležines uždangos ir dėl va- ziją ir greitai bus stipresnė už priklausančias teises galėtų “tei- 
dinamo keturiu didžiuiu statuso Pv’nn/Mivrtn iV
dažnai tampa nekasdieniškos pa-1 4. Vakarai, padėję atsistatyti 
saulinės Įtampos priežastimi. į V. Vokietijai ūkiškai ir kariškai, 
Taip kitados Berlynas jaudino ‘ sulaužę Potsdamo keturių di- 
pasaulį vadinamos blokados lai-'tižiųjų sutartį dėl sunaikinimo 
kotarpyje, o prieš gerą penkme- vokiečių fašizmo ir militarizmo 
tį — vokeičių sukilimo prieš so- ‘ (V. Vokietijos ūkinį’ atsitatymą 
vietus metu. Šiuo laiku, Chruš-; sovietai vadina fašizmu, o kari- 
čiovui pamosikavus kumščiu, • ................
aėmesį, sukeldamas nerimą ir 
Berlynas vėl kreipia pasaulio 
spėliojimus.

Ko nori sovietai'
Berlyne?
Tą naują nerimą dėl Berlyno 

Chruščiovas sukėlė savo 1958. didžiųjų karinio statuso. 
XI. 10. kalba. Tos kalbos svar- į 
blausios oficialios mintys buvo1 
šios:

1. Vak. Vokietijos atsiginkla- 
vimo ir gynybos pastangos yra 
betikslės prieš Sov. S-gos galy
bę, kuri V. Vokietiją gali su
naikinti per vieną dieną ir kiek
vienu metu, kai tik S. S-ga pa
norės;

2. Iš anksto atmeta visus V. 
Vokietijos pageidavimus tartis 
su S. S-ga dėl visos Vokietijos 
susijungimo, nes tai esąs pačios 
Vokietijos (Rytų ir Vakarų) vi
daus reikalas;

3. V. Vokietija yra pavojinga i

nį — militarizmu). Dėl to esą 
Potsdamo sutartis lieka sugriau
ta ir daugiau negaliojanti;

5. Vakarams “sulaužius” Pots
damo sutartį, ir sovietai jaučią- 
si nuo jos laisvi, todėl daugiau 
nepripažįstą nė Berlyno keturių

Užkulisiniai sovietų 
siekiai r.
Toji Chruščiovo kalba ir visa 

po to pradėtoji sovietų akcija 
jau ir tiesioginiai iškelia* daug S. 
S-gos siekimų, bet gal dar dau
giau netiesioginiai. Svarbiausie
ji sovietų siekiai yra šie:

1. Gąsdinti Vokietijos pavoju
mi Vakarų valstybes, kad jos ne
leistų V. Vokietijai-sustiprėti ir 
tuo pačiu iššauktų tarpusavio 
nesutarimus;

2.. Oficialiai atsisakyti nuo ke
turių didžiųjų Berlyno statuso— 
keturių karinių pajėgų kontro
lės Berlyne, dėl to kaltę suver

KAUTYNĖS TIES KĖDAINIAIS IR ŠĖTOJE
PIRMOJI MILICIJA. PANEVĖŽIO BATALIJONAS.

Komitetų likvidavimas
Savanoriai kūrėjai vieną nak-

daugiausia ne lietuvių kilmės. 
Parvežus i Kėdainius, jie turėjo 
stoti prieš teismą. Juos teisė ka
ro, lauko teismas ir padarė nepa- 
vojmgais. Kitų valsčių komite
tai, išgirdę apie Lietuvos ka
riuomenės kietą kumštį, panikos 
Jjagautį išlakstė. Tai jsavano- 
riatns išėjo į'naudą.

Bolševikų ultimatumas
Bolševikų raudonosios bandos 

iš Šėtos atsiuntė į mūsų štabą 
raštą su pagrobtu klebono ant-

Visu rūsiu stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos.
' Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai.

GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.
.•■r..' , V. LIUB1NSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

Įvairus siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, varstų ir kitų 
reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairiu kitu prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iŠ Kanados.

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

Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonusf mezgimo 
mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maistų ir 1.1.

10 kg. cukraus .. .. $13.22 20 kg. cukraus . .. $21.85
10 kg. tauku .. $22.60 20 kg. tauku . . ......... $39.60
10 kg. ryžių............... . $14.80 20 kg. ryžių . .. $24.45
10 kg. sviesto........... .. $31.94 20 kg. sviesto $53.45

(Į Sibirę iki 10 kg. reikio pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)
SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 

ir kojos) įskaitant visus mokesčius — j Europą ...........   $175.00
j Azija.................................. ^182.00

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.

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

Musų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINt IŠTAIGA:

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

105 Camtoa St. E., Hoimlton, Ont. TeL JA. 8-6686. V. J.rolth.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponio M. Ven»k«viiien4.

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

Sav. A. Kalūza

WUUam 
r __________ ____ .. — Arthur «•
jkufyvas 5 balsais prieš 2 nutarė G. Frost; St. Andrew —- Allan 
kreiptis į Ontario parlamentą Grossman; Riverdale — Robert • 
prašant pakeisti taip įstatymą,'Macaulay; York South — Wil- 
kad vienai šeimai skirtų namų liam C. MacDonald; Parkdale — 
savininkams, kurie išnuomoja William J. Stewart; York 4 Scar- 
dalį patalpų, būtų galima uždėti borough — Richard E., Sutton; 
specialius mokesčius. Prieš siū-; Bellwoods — John Yaremko; 
lymą balsavo tik burmistras Beaches — William H. Collings.. 
Phillips ir kontrolierius Allen, i Išskyrus Donald C. MacDo- 
Vasario 10 d. šitas siūlymas bu- 'nald, visi jie yra progr. konser
vo priimtas ir metro tarybos 13 vatoriai, visų titulas tas pats 
balsų prieš 12. jMPP (rašoma po pavardės). Tik

Dar kartą tad norisi torontie- į W. J. Dunlop ir J; Yaremko, 
čiams priminti, kad kaip tik da- kaip ministerial, ‘tituluojami 
bar laikas kreiptis su laiškais į .Hon. (prieš pavardę). Adresas 
parlamentarus prašant šitokį .visiems tinka toks: 
siūlymą atmesti.

Dabartinė parlamento sesija 
vyks dar ligi kovo 25 d. Kadangi 
nauji rinkimai artėja, reikia ti
kėtis, tie laiškai daug galėtų pa
gelbėti. Geriausia tiktų rašyti 
savo gyvenamosios apylinkės at
stovams. Tad čia paduosiu sąra
šėlį Metro Toronto apylinkių 
parlamentarų:

Grenville - Dundas — Fred M. 
Cass; High Park — Alfred H.

i- "pervesti” Rytų Vokieti
jos marionetinei vyriausybei. 

!Cia glūdi bene svarbiausias so
vietų tikslas — nusikratyti Va
karų karinėmis pajėgomis ir vi
są Berlyną paimti į savo kontro
lę. To siekiama etapais: a) per
vesti “teises”, kaip jau minėta, 
sovietinės Vokietijos vyriausy
bei, b) pastaroji tiek apsunkin
tų amerikiečių, anglų ir prancū
zų susisiekimą su Berlynu, kad 
jis būtų tiesiog neįmanomas, c) 
kai Vakarų pajėgos iš Berlyno 
pasitrauktų, vieną dieną Vakarų 
Berlynas, slapta suorganizuota 
sovietų provokacija, “savanoriš
kai”, pagelbstint “broliams iš 
Rytų Vokietijos”, prisijungtų 
prie Rytų Berlyno.

3. Pervedus galutinai visas tei
ses Berlyne R. Vokietijai, Va
karai būtų priversti, kad ir ne
oficialiai, pripažinti R. Vokieti
jos vyriausybė, nes turėtų su ja 
tartis visais su Vakarų Berlynu 
(ypač dėl susisiekimo) susiju
siais klausimais. Per tai propa
gandiniais motyvais sovietams ' 
būtų dar lengviau galutinai nu
sikratyti atsakomybės dėl Vo
kietijos suskaldymo ir tvirtin
ti, kad Vokietijos susijungimas 
priklauso tik nuo pačių vokiečių.

4. Nuolatos laikyti pasaulį 
įtampoje nerimo židiniais. Ap
rimo nesutarimas su Jugoslavi
ja, atslūgo įtampa Art. Rytuose, 
aprimsta ir raudonosios Kini
jos - Formozos konfliktas. So
vietams reikia naujo nerimo ži
dinio, kad pasauliui neleistų at
sikvėpti. Tokiuo židiniu dabar 
yra Berlynas (kol vėl kur nors

Taisau ir Įrengiu 
ŠALDYTUVUS 

*- visų rūšių, namų 
ir prekybinius.

KAIP ŽUVO LUKŠYS. 
/ v .šinimą, metė į mūšį visas turi

mas ginklų rūšis. Kulkosvaidžių 
ugnimi laikė mūsų grandinę pri
spaudę prie žemės. Kulkos pik
tai raižė sušalusią žemę, ieško
damos aukų. Patrankos sviedi-,- . . - „ . ., , . , .
niai, sukeldami viesulą taškė naują sukurs). Palaikant tokią 
sniegu mūsų akis. Bet mes at-j^mPą, Chruščiovui lengviau is- 
k akliai kovėmės dėl kiekvienos į sulaikyti ir padam valdžios vir- 
žemės pėdos, visą dieną iki vė- suneJe ir lengviau spausti pa- 

antspaudas patvirtintas Pavakary lyg stebuklas pasirodė' , kitokių sovietų siekimų rie- 
atvyko vokiečių artileristai Inauji sovletakt van- 

Vėliau perbėgusi gailestingoji mums į pagalbu Savo taMa^s 1™^ ^ka^“ Kolėj^eŽnl 
.......6.... Z^aSteS S ® ^ZStl s’Šr pmr?tUd‘rryrbl 

mus pulti. Mes visa tai žinodami: kulkosvaidžių lizdus ir puola- kalavimas e p y v

Vakarų reakcija 
neaiški
Sovietams iškėlus minėtus rei

kalavimus dėl Berlyno, Vakarai 
iš karto atrodė labai vieningi ir 
aiškiai nusistatę griežtai pasi
priešinti sovietų norams. Tačiau 
sovietams, nors ir ultimatyviai, i 
pratęsus Berlyno klausimo iš- 

pvzKujagr sprendimą šešiems mėnesiams, 
ta. Nuo šalčio sniegas po mūsų ^skiai pasireiske Vakarų pa
kojomis žviegte žviegė, kas mus ’ tenkinimas, kad yra ai o aps 
, J. 5 w 'galvoti ir pasiruošti. Per toli-labai .vargmo nes bijojom kad^ pįitarimus ir naujus 
bolševikai neišgirstų sniego cers . . . .. . f <
kėjimo ir savo išstatytais kulko- isovl.etlž siūlymus jaučiami vaka- 
svaidziais nepadarytų mums di-. - . nervUotumas. Vaka.; 
aeho nuostolio. Be pr s mkusj sovietams-tartis
prie kaimo kulkosvaidzia nuo tačiau tik visos Vo.
ga o kaimo jau 'kietijos klausimo sprendimo rė-
nuvo pasiruošę tolimesniam su-j^^ _ sug. -ŽQ Pbumerangu: 
pimo žygiui. Kaime uvo gir-, sovietai sutinka ir net reikalau- 
deti garsieji rusų keiksmo zo-įja dėl visos Vokietijos,
dziai ir komandos ga sa. s.drauge siūlydami jau iš anksto 
uzemem geras pozicijas ir ati- paruoštą taįkos sutartį su abejo- 
aengem ugnį. Staiga «zgįti. ^is vofletijomis... Cha jau ryš- 
bolševikai eme pakrikę bėgti, ^jau pastebjmas Vakarų nesuta- 
bet vėliau atsipeikėję stojo j_mu-,rjm^ vien- (ypač Ang4hja) lin. 

kę tartis su sovietais kiekvienu 
atveju, kai kiti (ypač V. Vokie
tija ir Prancūzija) nenorėtų jo
kių pasitarimų pagal sovietišką 
modelį, nes tuo nieko nebus at
siekta, tik pasitarnauta sovietiš
kai propagandai. Greičiausiai 
tiems nesutarimams išlyginti ir 
JAV ministeris Dulles daro 
staigias keliones po Europą.

Kas bus?
Nėra abejonės, kad Vakarai 

vistiek leisis į pasitarimus su i 
sovietais, nors visi iš anksto ži-, 
no, jog iš to nieko nelaimės. .. 
Daugiausia, ko gali Vakarai at
siekti, tai Berlyno klausimo iš
sprendimą (sovietiška prasme) 
dar kuriam laikui atidėti, nors 
vistiek neilgam. Sovietai savo 
svarbiausi sumanymą — “per
leisti” teises Berlyne R. Vokieti
jos vyriausybei — vistiek įvyk
dys. Bet ir iki karo dėl to nebus 
prieita, nes abeji — ir Vakarai 
ir Sovietai, nors mėgsta akcen
tuoti kiekvienas savo drąsą, mo
ka vaikščioti ant karo ribos, iš
vengdami pasaulinio gaisro.

M. Musteikis (ELI).

Rašo savanoris kūrėjas 
JUOZAPAS ZALATORIUS

PETER KUSKIS

(Pavardė),
Legislative Assembly, 
Parliament Buildings, 
Toronto, Ont.
Štai vienas tokio laiško pavyz

dėlis: ' ‘ <
Dear Sir:
Toronto Metro Executive Committee 

ogoin recommended imposition of on 
extra tax on single family dwellings oc
cupied by more than one family.

This is the same multiple occupancy 
tax approved by/Metro Council in 1957 
and rejected in 1958 after the Province 
indicated it wouldn't change the Assess
ment Act to permit such taxation.

And this time such Province legisla
tion would be o direct hardship on young 
couples, pensioners, widows and newco- 
mmers, becouse they count on a tittle 
extra income from the rental of rooms 
to meet mortgage and interest payments.

Many such poor people also count on 
the extra income to make ends meet.

For it I would like to ask .you to 
speak and vote against such legislation 
and permitting such extra taxation.

Yours very truly — (parašas).
Žinoma, reikia pridėti ir savo 

adresą. Pr. Alšėnas.

(Pabaiga)

jiems buvo atsakyta: “Mes ne
sam kokia banda, bet reguliari 
Lietuvos kariuomenė ir be ka
riuomenės vado įsakymo atski
rai nieko nedarysime. Kausimės 
iki paskutinio kraujo lašo. Raš
tas ir 
augštųj u. karininkų parašais

žemės pėdos, visą dieną iki vė
lyvo vakaro, keisdami pozicijas.

sesuo iš bolševikų pusės prane- šūviais iš
še, jog bolševikai tikrai rengiasi 1
i.. _ —_______ .... ___________ ____-__________________ -- ■ ■

atydžiai stiprinomės, išstatėm Imas voras. Bolševikai, matyda- 
aplink Kėdainių miestą stiprias mi kietą, barą, ėmė supti miestą' 
.sargybas. Atėjo mums į pagalbą ir viename šone užėmė Taučiū- 
ir generolas žiema — gausiai pri- ■ nu kaimą. Bet sumanus mūsų 
snigo. Betkoks didesnis karo i batalijono vadas ėmė keisti po

zicijas. ;
Tą pačią .naktį buvom apie 50 

vyrų su Povilu Lukšiu pasiųsti 
išmušti iš Taučiūnų kaimo bol
ševikus ir atstatyti bei išlyginti 
pozicijas. Gerokai prieš rytą pa-

veiksmas buvo neįmanomas pa
kol sniegas susigulės. Bet žval
gybos veikė pilnu tempu, kar
tais ir labai mums nuostolingos.

Kautynės ir žvalgyba
1919 m. vasario 1 d. mes septy

ni vyrai buvome nuvykę į prie-' 
šo pusę žvalgybom Netoli Šėtos : 
Aristavos dvare susitikom su 
šimtine bolševikų raitelių. Po 
atkaklių kautynių iš septynių 
vyrų aš vienas grįžau į savo sto- 

i vykią. Po kelių dienų minėtasis 
įOkainių kaimo mokytojas K., 
; žvalgydamas priešo pusėje susi- 
įtiko su nemažu būriu raitelių ir 
buvo sunkiai sužeistas į galvą. 
Arkliui suklupus, jis krauju ap
sipylęs, šalia kelio įkrito į snie
gą. Bolševikai, matydami jį kru
viną sniege, palaikė žuvusiu ir 
paliko gulėti. Kitoj pusėj kelio 
gyvenusi senutė,; pasivadinus 
kaimynę, Įnešė sužeistą karį į 
savo namelį, paklojo ant grindų 
beržinių šluotų, kuriomis šėrė 
savo ožkelę ir paguldė jį kitomis 
šluotomis apmesdama, kad bol- , 
ševikai sugrįžę neberastų, o pati I čiant pozicijas, krito priešo kul- 
išskubėjo į kaimą surasti žmo- kos pakirstas Povilas Lukšys, 
gų, kad praneštų saviesiems ka- svarbiausias mūsų kautynių me
nams apie sužeistą jos globoja- tu patarėjas. Mūšiui pasibaigus 
mą karį. Nuvykę radom jį labai atidavėm velioniui pagarbą ir, 
nusilpusį. Skubiai buvo suteik- lyg nerasdami žodžio, tęsėm to
tą medicinos pagalba. Senutės limesnius žygius.
namelyje buvo daug tarakonų, Ir sekančią naktį, nežiūrint 
Ji su jais gerai sugyveno, bet pa- nemigo ir nuovargio, buvom- pa
jutę sužeisto kario kraują, jie iš siųsti vėl į vidurinio fronto lūii- 

i visų kerčių susirinko, gėrė jo '' ' “ 
kraują ir draskė jo žaizdas. Iš
nešus kari, aš paėmiau kampe 
stovinčią be lapų aštrią šluotą ir 
atkeršydamas už kario kankini
mą, visai krūvai tarakonų išva
nojau kailį.

Tą patį vasario mėn. bolševi
kai puolė Kėdainių miestą ir jo 
apylinkes Bolševikai puolė mū
sų stiprią užtvarą, esančią Kol- 
upių kaime ir padarė nuostolių. 
Po atkaklaus mūšio užtvara at
sitraukė į Kėdainių priemiesčio 
pozicijas, kur buvo užimtas kie
tas baras. Bolševikai, norėdami 
greičiau palaužti mūsų pasiprie-

si gintis ir užvirė arši kova. Mes 
juos puolėm keisdami pozicijas. 
Ėmėm supti, ir bolševikai nebe
išlaikė, pakrikę pasitraukė. Kei-

jas. Tą naktį pavyko mums per
kirsti jų sparnus ir užlindus 
bolševikams iš užpakalio įstum
ti juos į paniką. Bolševikai ne- 
beatlaikė, pakrikę pasitraukė į 
Šėtos miestelį, kad susitvarky
tų ir vėl galėtų pulti Kėdainius. 
Mūsų karo vadovybė gerai tą 
suprato, tad nedelsdami mes 
juos puolėm Šėtoje. Prieš puo
lant buvo nusiųstas žvalgas į Šė
tos miestelį apžiūrėti .jų pozici
jų. Savanoris B., grįžęs iš vokie
čių nelaisvės gurėdamas belais
vio rūbus, puikiai atliko uždavi
nį. Nuvykęs į Šėtos miestelį jis 

(nukelta i 7 psl.)

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

Sutvarkykite elektros instaliaciją savo namuose dar VASARIO 
mėnesį pigiausiomis kainomis. s

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.

Telef.
RO. 6-6625

Johanesburg. — Buvęs Pietų 
Afrikos Unijos 1948-1954 m' 
premjeras, griežtos rasistinės 
politikos pradininkas Daniel 
Malan mirė sulaukęs 84 m.

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 galime pasiųsti tokį siuntinį, kurį sudaro 6Vz 
jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems kost.umams.

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

ar motariškiėms kostiumams,
ir dar kiti 22 skirtingi siuntiniai, kurių brangiausias yra 80 dolerių.

Kas pareikaldus, tuojau pasiųsime tų standartinių siuntinių- kainoraštį, 
medžiagų pavyzdžius ir savo eilinį katalogą, kuriame surašyto daugiau kaip 
600 skirtingu dalyku.
»- . ■ . ’ • j ’ t i

MES ČARANTUOJAME, KAD:
T. kiekvienas siuntinys btis* tikrai "pasiusto*,
2. jei jis dingtų, mes grąžinsime pinigus arba be jokio mokesčio pasiųsime 

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

primokėti,
4. prekės yra siunčiamos tik tokios, kokios < užsakomos pagal pavyzdžius.

MUMS REIKALINGI ATSTOVAI JAV IR KANADOJE.
Rašyti:

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

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusiu virėju. 

Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor J 
Telefonas LE. 3-3884.

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

europietiška me ir kanadiškome stiliuje.
* įvairiausiu rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 

Mes turime gintaro irkitokių išdirbiniu dovanoms.
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

*

PASINAUDOKITE SLA PAGALBA
nelaimės ir ligos atveju

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) 
draudžia gyvybę iki $10.000, moka ligos pašalpą iki $325 į 

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėt smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
A. Paulauskas — LE. 6-3545
O. Indrelienė — LE. 1-8522

— RO. 9-4612 . V. S. Mastis — LE. 2-6513

L. Rickevičienė — RO. 9-7668
H. Chvedukas — LE. 4-1528

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čie pat gelrte užsisakyti laivaws motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus.



Draugo vakaras Čikagoje

Nida” Statybos Bendrovė.

i’

broliui Jonui ir jo šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškia-

ANTANUI PARŠELIŪNUI mirus,

Jonui ir Aldonai Paršeliūnams gilią užuojautą reiškia

Ona ir Bronius Sergančiai.

Aug. Kuolas.

— nuosmukio medalis, 
■ žvaigždė už pabėgimą iš

Staigiai ir netikėtai mirus
ANTANUI PARŠELIŪNUI,

jo broliui doc. Jonui Paršeliūnui ir jo šeimai bei artimie
siems gilią užuojautą reiškia

ANTANUI PARŠELIŪNUI staigiai mirus,

mūsų mielam nariui Jonui Paršeliūnui

ir jo šeimai

gilią užuojautą reiškia

Mielam draugui

A. t A. ANTANUI PARŠELIŪNUI netikėtai mirus,

me ir kartu liūdime

Iz. ir M. Antanaičiai,
J. Mažeika, 
A. Masys,s 
J. Vaškelis.

K. A. Aperavičiai, 
V. V. Paškovičiai, 
M. Paškovičijis.

A-A. ANTANUI PARŠELIŪNUI mirus, 
jo brolį Joną ir brolienę nuoširdžiai užjaučiame

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos 
Ministerio pranešimas, ~

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
“Atarūginė” informacija
Nieko nėra svarbesnio taip va

dinamai demokratijai, kaip lais
vas minčių reiškimas, tiksli in
formacija ir faktų perteikimas. 
Patyrėm kaip “rudai” dažė na
ciai ir žinom, kas jiems galiau
siai turėjo atsitikti. Žinom, kaip 
“raudonai” dažo sovietai ir ma
tom, kaip neišvengiamai keičiasi 
jų režimas priaugant naujoms 

I šviesuomenės kartoms. Neteisy
bę papildytume, jei neprisimin
tume, jog nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo “suvirškintų” laik- 

įk raščių, ir akli būtume, jei nepa-
sakytume, kad daugelis išeivijos 
laikraščių tėra “atarūgos” poli
tinių rabinų. Pasitaikydavo laik
raščiuose JAV-bėse, kad politiš
kai ir ideologiškai pajungtas re
daktorius ne tik iškraipydavo 
pateiktą informaciją jo protui 
priimtinesne, kartais prirašant 
savo išmislą, nors rašinys ir bū
davo žinios autoriaus, ne redak
toriaus, pasirašytas.

Ir įsigyvenus į Amerikos spau 
dos tradicijas kartais neatsistebi 
lietuvio išeivio užsispyrimu ir 
bukumu kai jie, ypač jų senoji 
karta, iki šiol toleravo spaudą, 
kuri visa savo prigimtim tėra 
autokratizmo skatintoja melo Ir 
tendencingų šmeižtų skleidėja. 
Vis dažniau ir daugiau naujosios 
lietuviškos šviesuomenės žmo
nių svarsto, kad jei lietuviškasis 
visuomeninis gyvenimas yra 
tiek užterštas partinių smulkaus 
masto intrigėlių ir piovimosi, 
pirmoj eilėj priežasties reiktų 
ieškoti geros, objektyvios rašti
nės ir žodinės informacijos ne
buvime. Lietuvių tauta niekad 
nesubręs ir nepajėgs išsikovo
ti sau kultūrinės, jei ne politi
nės nepriklausomybės, iki visa 
pagrindinė lietuviškoji spauda, 
tiek tėvynėje,diek išeivijoje ne
pajėgs informuoti faktiškai, ne
priklausomai nuo leidėjų įsitiki
nimų, iki redaktoriai nepasijus 
pirmoj eilėj esą atsakingi savo 
tautai ir skaitytojams už tikslią 
viešąją informaciją, įgalindami 
viešas diskusijas ir pasisakymus.

Gromyko atarūgos 
reikšmingos
Bibliotekose yra nemaža lite

ratūros, liečiančios paskutiniam 
kare vieną kitą žudžiusius vals
tybių vadus. Laimėjusių valsty
bių vadų korespondencija buvo 
išleista atskirais veikalais (kai 
pralaimėjusių buvo pateikta da-

linai apvirškinta praleidžiant 
tai, kas būtų nušvietę laimėju
sių valstybių elgesį nevisai tin
kamoj šviesoj). Amerikiečių iš
leistose dokumentinėse knygo
se, kaip Byrnes “Spęaking 
Frankly”, “The White House Pa 
pers of Harry L. Hopkins” para
šytose R. E. Sherwood, “The Me
moirs of Cordell Hull”, Chur
chillio atsiminimuose randame 
nemaža duomenų liečiančių Va
karų pastangas išsaugoti Pabal
tijo valstybes ir toliau kaip “buf 
ferio valstybes”. Neseniai teko 
matyti betgi dr. A. A. Gromyko 
suredaguotą anglų kalba “do
kumentų rinkinį” vardu “Sta- 
lin’s Correspondence with Chur
chill, Attlee, Roosevelt and Tru
man”, 1941-45, išleista Foreign 
Languages Publishing House 
Maskvoje 1957 m. Šioj knygoj 
rasime tuos pačius laiškus, ku
riuos mini, sakysim, Sherwood 
arba Churchill, tačiau juose 
veltui ieškosite Pabaltijo bylos. 
Sovietiniuose laiškuose viskas, 
kas-liečia Pabaltijo užgrobimą, 
yra dingę. Tačiau yra taip pat 
aiškų, kurių nemini, sakysim, 

Churchillis. Pateikiame istorikų 
dėmesiui'šias ištraukas:

Lietuvą reikėjo okupuoti 
Stalinas Churchilliui, 
Liepos 18, 1941.
“... Aišku savaime, kad vo

kiečių kariuomenė dabar būtų 
įsiveržusi kur kas giliau, jei so
vietinė gynimosi įįnija būtų ne
buvusi pagal Kišinev - Lvov - 
Grest - Bialystok - Kaunas - Vy
borg liniją, bet Odesą, Kame- 
nets - Podolsk - Minsk ir Lenin
grad ...” (Kitaip sakant, Pabal
tijo tautas “išlaisvinome” su aiš
kiu interesu. Būdinga, kad Sta
linas visur tiksliai naudoja lie
tuviškus vardus ir parodomas, 
kaip griežtai reikalavęs pripa
žinti Vilnių Lietuvai. Galiausiai 
Churchillis pasidavęs).

“Gauta vasario 27, 1944.
Labai slaptai ir asmeniškai 
Churchill maršalui Stalinui”. 
Labai ilgame laiške Churchil

lis aiškinasi su Edenu kalbėjęs 
su lenkų premjeru ir užsienių 
reikalų ministeriu. Jis iškovo
jęs, kad jiedu atsisakytų Rygos 
sutarties.... “tačiau lenkai la
bai rūpinosi, kad Vilniaus ir Lvi 
vo sritys tuoj pat būtų perduo
tos lenkų civilinei administraci
jai, o kitos rytinės sritys būtų 
administruojamos sovietų armi-

jos prižiūrint Jungtinėms Tau
toms...” (201 psl.).

“Pirmą kartą vasario 6, aš pa
reiškiau lenkų vyriausybei, kad 

, Sovietų vyriausybė norėtų, jog 
jos siena Rytprūsiuose būtų nu- 

, rėžta taip, kad Karaliaučius lik
tų rusų pusėj. Lenkai buvo kiek 
pritrenkti, staiga patyrę, kad 
žadėtoji kompensacija už ryti
nes sritis yra žymiai sumažėjusi. 
Tačiau aš pareiškiau, kod Jo Di
denybės vyriausybės nuomone, 
rusai turi teisę į minimas sritis. 
Laikant, taip kaip aš, kad šis ka
ras prieš vokiečių užpuolikus 
tėra tik tęsinys 1914 m. vokiečių 
pradėto karo, aš priminiau p. 
Mikolajczykui, kad Rytprūsių 
šiaurinė dalis yra nušlakstyta 
rusų karių krauju kovojusių už 
bendrą tikslą. Čja rusų armijos 
pradėjusios puolimą 1914 metais 
rugpiūčio mėnesį ir laimėdamos 
Gumbinės mūšį ir kita veikla 
verždamosios pirmyn privertė 
vokiečius atitraukti nuo žygio 
Paryžiun du armijos korpusus, 
kurie būtų buvę lemtingi Mar- 
nos kautynėse. Tannenbergo 
pralaimėjimas dėlto šio fakto žy
miai nepakeitė. Dėlto man at
rodė, kad rusai į šią vokišką sri
tį (į Karaliaučių) turi istorinę 
ir gerai pagrįstą priežastį”. (203 
psl,). Baigdamas šį laišką britų 
didvyris įtikinėjo Staliną, kad 
britai karui pasibaigus pasira
šys sutartį, garantuojančią šias 
sienas ilgiems metams.

Visai kitoj šviesoj, jei tikėti 
šiuo dokumentu atrodo Londo
no ir Vašingtono įtikinėjimai, 
kad Potsdame tikrumoj nepasi
rašę Karaliaučiaus atidavimo. 
Gal tada suprantamesnis atrodo •

CANADA

Kad surastum draugų
mokinkis angliškai ar prancūziškai

Susidraugauti su kaimynais ar bendradarbiais bus daug 
lengviau, jei galėsite susikalbėti angliškai ar prancūziškai.

Žinoma, jūs branginsite draugystę tų, kurie atvyko į Kana- 
dę iš jūsų kilmės krašto.vBet jūs norėsite praplėsti draugystės 
ratę pagilindami savo pajėgumą suprasti ir įkalbėti kalba, daugu
mos kalbama jūsų vietovėje. Tokios bičiulystės gali daug padėti 
jums ir jūsų šeimai dalyvauti jūsų bendruomenės gyvenime, ir 
prisidės prie jūsų pasitenkinimo ir laimės Kanadoje.

, ’ Į ' ■

Pasidalinant patyrimu su savo angliškai ir prancūziškai 
kalbančiais draugais, jūs daug kę sužinosite apie Kanadą ir jiems 
padėsite pažinti savo tėvynės kultūrą bei tradicijas.

Anglų ir prancūzų kalbos vakariniai kursai vyksta beveik 
visose vietovėse. Informacijų apie šias klases kreipkitės j vietos 
mokyklos vedėją, kunigą ar pas artimiausią Pilietybės ar Imigra
cijos pareigūną.

Ellen L Fairclough,
Minister of Citinzenship ond Itwnigrotion.

ir rusų noras pasilaikyti Kara- j naJne Čikagoj išeinančiame laik- 
liaučių rusiškai respublikai, bet %asty> ta3P pat, šeštadienį, t.y. 
neperleisti jos savo lietuviškai i' ^ien3 pries pačias iškilmes, pa- 
respublikai. !slapt*

(Kai pasirodė šis sovietinis 
dokumentų leidinys, kuriame, 
be to, yra aiškių Churchillio tei
gimų, jog lenkų vyriausybės 
premjeras ir užsienių r. ministe- 
ris savo vyriausybės vardu su
tikę su Jaltoje nubrėžtomis 
Lenkijos rytinėmis sienomis, ka 
Churchillis tada pakartojo net j ““^t^su Tartu 
parlamente lenkų spaudoje bu-į-' erbti laimėjusįjį. Malonu bu
vo kilusi įga polemika. Į tuos ; ;o%ėdėti salėje ir kartu su ki- 
gmcus atsiliepe ir anuometinis I 
Lenkijos užsienių reikalų minis- 
teris Romeris. Jis patvirtino 
Churchillio reikalavimus, bet ir 
nurodė, kad tas Stalinui daug 
daugiau parašydavęs, negu su 
lenkais būdavę sutarta. Norėda
mas kelti Stalino entuziazmą 
ir karingumą jis jam visko pri
rašydavęs, parašydavęs ir apie 
tokiuos “susitarimus”, kurie ne-i 
buvę net priminti. Viskas buvę į mergų”. Tačiau^ir geriausias žir- 
daroma, kad tik rusai nesuma
žintų spaudimo, kad tik greičiau 
būtų galutinai parblokšta Vo
kietija. Red.).

Filmas apie Suomiją
Neseniai Niujorko televizijoj 

buvo rodomas “XX Century” 
programoj Suomijos lasivės ka
ro filmas. Kažkas iš lietuvių žiū
rovų pastebėjo, kad taip niekas 
ir nesirūpina pasauilo televizi
joj parodyti kaip buvo okupuo
tos ir aneksuotos Pabaltijo vals
tybės “klasikinis sovietų agresi
jos pavyzdys”. Bet šį nukirto 
amerikietis žiūrovas: “After all, 
neužmirškite, kad suomiai kovo
jo, o jūs pabaltiečiai pasidavėt 
be kovos ir be garbės”. Primi
nus, kad lietuviai dar ir kaip ko
vojo ir buvo skatinami kovoti 
pokario metais, tebuvo atsaky
ta — “per vėlai ir ne vietoj!” 

Pasaulio Brolija 
Grupė pasaulinio masto politi

kų praėjusią vasarą dalyvavo 
“World Brotherhood” kongrese 
Ženevoj. Jie tarėsi sukviesti ži
nomojo Paul G- Hoffman, kuris 
įkūrė ją 1950 m. ir tikslus ap
tarė šitaip: “Tai yra privati ne
valstybinė organizacija, suside
danti iš geros valios vyrų ir mo
terų. Ja siekiama plėsti susipra
timą ir talką tarp visų pasaulio 
tautų, nepaisant jų religijos, ra
sės, tautos ir kultūros. Organi
zacija siekia sukelti tokį tautų 
sąjūdį šia kryptimi, kad vyriau
sybės tegalės tik jam pritarti. 
Sąjūdis neseniai susilaukė dide
lio pritarėjo įtakingo Amerikos 
spaudos magnato Cowles asme
nyje. Šio tarptautinio sąjūdžio 
netiesioginė išdava yra “Kultū
riniams Ryšiams su Lietuva” 
sąjūdis, kaip lygiai, visa eilė 
Amerikos vyriausybės pasiūly
mų užtikrinti taikai, kurie prieš 
tai buvo svarstomi Pasaulio 
Brolijos suvažiavimuose.

A. Šalčius.

Jau kelintą kartą Čikagoje, 
. beveik pačiame-viduržiemy, vie

tos lietuviai turi neeilinę kultū
rinę šventę. Tai, jau tradicija ta
pę ir kasmet tęsiami dienraščio 
“Draugo” romano konkursai. 
Suprantama, kiekvienas yra lais 
vas savaip galvoti apie tuos kon 
kursus, kaip lygiai tiesa, jog ne
visi premijuotieji kūriniai tikrai 
buvo pasiekę literatūrines augš- 
tumas. Visdėto yra sveikintina 
iniciatyva, jos sumanytojai ir 
mecenatai, kurie ryžtasi, kad ir Į įspūdipgi momentai buvo jam 
tokiir būdu skatinti mūsų rašy- “--- 
tojus ir toliau nepamesti kūry
bingos plunksnos.

Visuomenė gyvai domisi "ro
mano konkursais ir, kaip nesena 
patirtis rodo, gerokai prieš kon
kurso rezultatų oficialų paskel-, riant, kitiems tokia proga norint 
bimą visais įmanomais (ir ne- į rimtesnės, “klasinės” programos, 
įmanomais) būdais stengiamasi 
sužinoti laimėjusiojo vardą. Te
lefonais, laiškais ir asmeniškais 
kontaktais kiekvienais metais 
atakuoja “Draugo” redakciją, 
jury komisijos narius, kad tik 
patyrus didžiąją paslaptį.

Keleto paskutiniųjų metų kon j 
kursų rezultatai, “kažkaip” pa- Į ir užbaigė Mikojano “Meet the 
sklisdavo Čikagos plotuose žy
miai anksčiau už pačias premi
jos įteikimo iškilmes. Kaip ži
nia, paprastai, jau stengiamasi ir 
elgiamasi taip, kad paslaptis pa
aiškėtų tik pačioje salėje, premi
jos įteikimo metu ir susirinkę 
galėtų pajausti mažą staigmeną. 
Deja, nebuvo čikagiškiams staig 
mena nei pereitais, nei šiais me
tais.

Štai, jau dieną prieš, laimėto
jo vardas buvo paskelbtas vie-

vardą, ir jam pasirodžius salėje. 
Nemažesnis pritarimas, ilgais 
aplodismentais reiškiamas, buvo 
skirtas ir tūkstantinės mecena
tui K. Laurinavičiui. Jis ir lai
mėtojas J. Švaistas buvo pačia
me dėmesio centre. Net jr ofi
cialiajai daliai pasibaigus, sce
nos užkulysyje, dar ilgai bjuvp 
spaudžiamos rankos rašytojui ir , 
mecenatui. Jų pasveikinti atėjo • 
pažįstami ir bičiuliai. Spragsėjo 
foto aparatai, filmo kameros.

žinami ateičiai.
Po oficialios dalies sekusi'pro

grama buvo gyva ir patraukli. 
Nors kaikurie tautiečiai^ saVo 
tarpe, jai pasibaigus prie alkus 
stiklo ginčijosi vieniems prįtąr

L. Jarošeko kvartetas, kad ir ne
pasiekęs savo prieškarinio lygio, 
jaunus ir vyresnius klaušovifs 
žavėjo nuotaikingomis dainelė
ms!, šlageriais, linksmesnio tu
rinio liaudies dainelėmis. Gi V. 
Žukauskas prajuokino pačius 

i rimčiausius veidus. Jis čia davė

viena lietuviška radijo valandė
lė. Taigi, bene 99% iš susirinku
sių trylikos šimtų žiūrovų šie- 
metinėn iškilmėn neteko išgy
venti jokios staigmenos. Bet 
toks gausus dalyvavimas dar 
kartą parodo, kad tautiečiai at
eina ne vien tik smalsumo pa
tenkinti, bet dalyvauti neeilinė-

tais svečiais, pergyventi tą entu- 
zizmą ir pakilimą, kurį jautė 
kiekvienas, paskelbus laureato

Press”, matėme ir prof Pakštą 
bešokinėjantį po Hondūro 
džiungles ir kultūrininkus ri
kiuojantį, girdėjome lietuviško
jo pastatymo operos “Carmen”' 
parodiją (šis, arti 20 min. tru
kęs “spektaklis”, kiek daugiau 
paruoštas ir surepetuotas, gali ’ 
turėti neeilinį pasisekimą mū
soje juokdaryboje), klausėmės 
“screeningo” Virbalio - Kybartų 
stotyje grįžtančiųjų tėvynėn, 
matėme prie V. Žukausko švar
ko prisegtus didžiulius ordenus: 
vienas 
kitas - 
Lietuvos!

Vieniems besilinksminant prie 
Br. Jonušo orkestro, kitiems ra
gaujant šeimininkių paruoštus 
skanumynus Sokolų salės po
grindyje, tretiems, kviestiems 
svečiams vakarieniaujant su 
“Draugo” vadovybe, laureatu ir 
kt. maloniai prabėgo vakaras 
lietuviškoje Čikagoje. Kol kas 
dar nepatikrinti gandai teigia, 
jog bus skelbiamas ir devintasis 
romano konkursas, galimas da
lykas, kiek pakeitus iki šiol bu
vusias'jo sąąlygas. . .

Al. Gimantas.

Vieną dieną motina, kitą — pamotė
Mūsų spaudoje, kaip liaudies 

dainoje: “Pešas Kuršiai dėl žu
vų, šeimininkai dėl žmonų, seni 
diedai dėt lazdų, o berniokai dėl

Lietuvon pasiuntė per knygne
šius dovanai išdalinti 16.560 egz.

Prieš aitrią agitaciją nieko ne
duoti “klerikalams” Am. lietu- v 
viai 1911 m. sumėtė kun. Tumui 
ir prel. Olšauskui tiek aukų, kad 
Žaliajame Kalne Kaune išdygo 
“Saulės” namas ir visos jame 
tilpstančios įstaigos (mokytojų... 
kursai). Kada 1913 m. ^atvyko j 
d r. J. Basanavičius ir Yčas 
Am. lietuviai buvo tokiame “ak
ligatvyje”, kad sumetė' tiems lai
kams stebėtiną sumą aukų — 
$23.799,36. Namų nepastatyta 
(I-mas pasaulinis karas' sukhtr 
dė), bet pinigais, 
tais Vilniuje išleista 34 lietuvių ’ 
mokykloms vadovėliai. J

Faktus žinąs sėtojoj šelvijpj ’ 
akligatvių ir su žiburiu nerastų. ? 
O faktų — jaučio oda nesutal- . 
pintų. Deja,, atsiranda “Barzdo- ' 

neklaidž’iojo ir išnyko visai gam- ti vyrai iš už jūrų” (pavyzdžiui, 
tiniu būdu — išmirė (ar miršta) ir poetas H. Nagys vienu straips-

gas klumpa. “TŽ” bendradarbis 
Almus sausio 22 d. tiksliai pa
stebi bergždumą pozicijos, būk 
“ryšys su sovietinės sistemos 
vergiama tauta teisiškai negali
mas”. Tačiau i dausas nujoja pa
sisakymu: “Tai primena seno
sios mūsų išeivijos (caristinės 
sistemos) pasirinktą kelią. Iš
laisvinimo stebuklo belaukda
ma, ji pasiliko akligatvyje, o jos 
jaunoji karta ištirpo katile”.

Jei mielas Almus būtų pasi
skaitęs kad ir mano rašytą Ame 
rikos lietuvių 1886-1924 mėtų is
toriją (knygoje “J. O. Sirvy
das”), būtų patyręs, kad seno
ji išeivija akligatviais niekados

niu “N. Lietuvoje”) negirdėję
Spaudos draudimo metu j vysk. J. Brizgio pastabos (paste-

natūralia mirtimi. V. Biržiška 
sako: “!
(1864-1904) būdingas trečio lie
tuvių centro iškilimas — Ame
rikos Lietuvoje”. Jo brolis, prof. 
M. Biržiška gi sprendė: “Lietu
vių išeivius Amerikoje šis lai
kotarpis labiau su Lietuva siejo 
ir juos politiniai auklėjo”. (Ci
tatos iš knygos “Kovos metai dėl 
savosios spaudos”).

Lietuvą tuo metu spaudė ca- 
ristinė sistema, bet Amerikos 
lietuviai visai net nesvarstė “tei- 
siškufno” palaikyti visus gali
mus ryšius su broliais Lietuvo
je. Pavyzdžiui, jie rinko aukas 
■‘revoliucijai” (išgriauti caro 
valdžią). Po pirmojo Am.'lietu
vių politinio seimo Filadelfijoje 
vasario 1906 m. iki 1907 m. su
rinkta $6.291,18 aukų. Didžiąją 
jų dalį gavo Lietuvos sd partija 
savo literatūrai leisti, bet teko 
ir kitiems reikalams. Senosios 
išeivijos Tėvynės Mylėtojų dr-ja 
iki 1927 m. išleido 47 leidinius 
(surinkusi narių mokesčiais ir 
aukomis $42.000)„ kurių tarpe 
šeši tomai Kudirkos raštų, su 
kuriais dar jokia kita leidykla 
nesusilygino. Iki 1905 metų dr-ja

Trumpiausiu keliu -
iš Londono į Lietuvę - 

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

Siunčiamų prekių kainorožčių -ir visais kitais siuntinių reikalais rąžykite:

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

F

bėti, kad Amerikon atvyko ne į 
tuščią “indėnais” apgyventą 
kraštą, bet į seniai veikiančią > 
brolių lietuvių bendruomenę). 2 
Tegul naujieji Kolumbai tik de
ga dvasia, kuria degė neteisišku- 
mų nebijoję ir su tautos kamie
nu visokių ryšių siekę senosios 
išeivijos broliai! Mūsų vargšės 
tautos dalykai kitaip eitų ir de- ’ 
vyni gudai vienos apynių stati
nės neritinėtų.

Vyt. Sirvydas.
Red. pastaba. Šio straipsnio 

autorius, deja, pat pradžioje klai « 
dingai pacitavo mūsų bendradar 
bio Almaus sakinį.- Almus rašo 
ne apie “senosios mūsų išeivijos 
(caristinės sistemos) pasirinktą » 
kelią”, bet apie vad. baltųjų ru-. " 
sų emigraciją. Almaus sakinys 
ištikrųjų šitaip skamba: “primi
nė senosios caristinės išeivijos ' 
pasirinktą kelią”. ;

KELIONĖ | ČENSTAKAVĄ
Londono, On t;, vyskupas John' 

Cody išsiuntinėjo lenkams kuni
gams Kanadoje- ir JAV laišką, 
kuriuo kviečia rašytis ir tikin
čiuosius paraginti rašytis j mal
dininkų kelionę Čenstakavon. 
Jis pats vyksiąs j kelionę ir va
dovausiąs maldininkams. Eks
kursijos suorganizavimą jis pa
vedęs- Londono lenkų klebonui 
prel. Plutai. Kas nori toje eks
kursijoje dalyvauti, turi susiži
noti su prel. Fr. Pluta — 417 
Hill St., London, Ont Prel. Plu
ta jau 1957 m. vadovavo, vienai

a

t



4 PUSL. 
jcs— —=a = 1959. H. 19. - Nr. 8 (476)

Pavergtoje tėvynėje Nepriklausomybės šventės

(E) Vėl vaidins “rinkimus”. I Gen. Putna Vytautas, sušau- 
Sausio 24 d. paskelbta, kad ko-plytas 1937 na. Tuchačevskio ir
vo 15 d. įvyksią nauji “rinkimai” 
į augščiausiąją tarybą ir į vieti
nes tarybas —^rajonų,; miestų, 
apylinkių ir gyvenviečių.

(E) Priverčiamojo darbo sto
vyklos soviotųvvaldomuose kraš 

' tuose veika; ir .pagaL naujuosius 
baudžiamuosius. ^.įstatymus, -tik. 
jos vadinamos ne tiktuoju var.- 
du, o “pataisos..dn datobo^ koloni
jomis”. -iSMūetij* prėpagandoje 
užsieniamąvkbrtojama&otėigimas 
apie priveiuiaipųjų ijJėrbo-' sto-

biefas; ries' tosh'stovyklos mefcik 
faktįnai,?iaet.ii/!^iridiniai' tebe
veikia, .b o re.‘ir naujais^fbtvadif 
nimais. Lieka sovietinėje bau
džiamojoje teisenoję., m, trėmi
mas. Naujieji nuristąjį *nuniątQ 
dviejų rtisių' Įr^nim^:' L" iškel
dinimą iš įveriamosios ' vietos 

. (ssylka) ir priverstinį apgyven
dinimą haųjoje' vietoje; 2, ištrė
mimą iŠ 1 gyvenamosios vietos/ 
nustatant'* sritis, kuriose tre- 
miamajarri draudžiama lankytis
(wysylkaj. Pagal naujuosius Algirdas dabar gyveną Novosi- 

' ' ’’’ ‘■' ' ’ * *’ birske. * * '
Utenoje pernai kuriant RTS 

buvo ^sujungtos Utenos ir Tau
ragnų MTS. Direkotriu yra Bal
tuška, vyr. buhalteriu A. Au- 
gutavičius, nors iš pradžių buvo 
J. Šapoka, anksčiau buvęs Ute
nos MTS vyr. buhalteris, kuris 
liko be darbo ir “Tiesoje” skun
džiasi jam padaryta neteisybe.

Kalėdų senelio nei Naujų Me
tų senelio ir šiemet Lietuvoje 
nebuvo. Per Naujus Metus vi
sur buvo propaguojamas ir ro
domas rusiškas “Senelis Šaltis”. 
Tokia mat socialistinio turinio 
“tautinė forma”. '

Į Kauno Požėlos vardo kondite
rijos fabriko, bene buvusios So
dybos, direktorius Dulskis su sa
vo padėjėjais pastebėję, kad fab
rikas išleidžia daug broko ir kad 
iš ■ sandėlio “dingę” žaliavų už 
114.000 rublių, nutarę visą bėdą 
suversti laborantei Bursevičie- 
nei,' būk ji daranti neteisingus 
analizus ir dėl to brokas vieš
pataująs. Ji fabrike dirbusi 10 
metų, visi žinoję, kad dirbanti 
pavyzdingai, tad. profsąjunga 
norėjusi ją apginti, bet Dulskis 
nenusileidęs. Kai ją grąžinti pa
daliau priteisęs teismas, jau 

. naujės direktorius Mikūlėnas 
panaikinęs laborantės etatą. Ji 
buvusi priversta darbo kitur 
ieškoti ir už per prievartą su
gaištą laiką jai niekas neatly
ginęs.

Dulskis dabar esąs Kauno 
duonos fabriko “direktorium”, o 
jo bendradarbiai tebedirbą Po- 

i žėlos vardo fabrike.. .
i Kunigystę metęs J. Ragaus
kas, pasak “Tiesos” skaitęs be
veik 1.000 paskaitų “katalikų 
bažnyčios reakcinei esmei de-

i maskuoti”. “Jis lankosi darbi
ninkų klubuose, kaimo kultūros 
namuose, rriokytojų konferenci
jose, moterų ir jaunimo susirin
kimuose”. Jis parašęs “eilę kny
gų, pasakojančių apie tai, kaip 
bažnyčia kapitalizmo sąlygomis 
oadeda išnaudoti darbo žmones. 
Dabar jis rašo eilį kitų veikalų”. 

.“Tiesą” .jį, , vądina “lektorius 
ateistas”; Matyt, jis dirba “bez- 
božnikų” tarnyboje. .

nuostatilš, abiejais atvejais trė
mimas’ nėgalįš; būti ilgesnis kaip 
5 metams, nepriklausomai nuo 
to, ar trėmimas vykdomas kaip 
pagrindinė, ar kaip papildoma 

- bausmė.
(E) Gyventojų surašymo duo

menys — tik metų gale... Sau
sio 15-22 d.’ sovietų valdomuose 
kraštuose įvykusio gyventojų 
surašymo duomenys negreit pa
aiškės. Maskva, matyt, neleidžia 
skelbti nė tų' duomenų, kuriuos 
būtų galima paskelbti be didelių 
statistinių apskaičiavimų. Visa 
Lietuvoje surinkta surašymo 
medžiaga tam tikromis mašino
mis pervedama į korteles, kurios 
bus pakuojamos Į dėžes ir siun
čiamos į Maskvą, į centrinę 
skaičiavimo mašinų stotį. Vil
niaus radijas, pranešdamas apie 
tai sausio. 24 d., pastebi: “Pir
mieji gyventojų surašymo me
džiagos apdorojimo rezultatai 
bus gauti 1959 m. gale”.

(E) Tarptautinėje pramonės 
parodoje Niujorke dalyvausią su 
savo gaminiais ir kaikūrie oku
puotos Lietuvos fabrikai, prane
ša Vilniaus radijas. Šiaulių 
“Verpsto” trikotažo fabrikas jau 
dabar ruošiąs tai 'parodai gami- 

, nius. Kąįkūrie . gaminiai būsią 
papuošti “lietuviu nacionaliniais ' 
rastais .

Akt. P. Kubertavičius atšven
tė scenos darbo, 40 metų sukaktį.

MokytfMf? Brtžiūnicnė, moky
tojavusi Kauno • vidurinėje mo
kykloj e,.-gruodžio gale išleista į 
pensiją. *■

KLB Hamiltono ; 
valdyba vasario 22 d. rengia 
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimą.

11 vai. Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje iškilmin
gos pamaldos. 5 vai vak. H. Lie
tuvių Namuose 1292 Kink St. 
E. įvyks minėjimo aktas. Paskai
tą skaitys hamiltoniečiams dar

į naujas, M
jos atvykęs torontietis J. Sen
kus. Meninę dalį išpildys Hamli- 
tono mišrus choras, ved. kun. B. 
Jurkšo, tautinių šokių grUpė, 
ved. G. Bręichmanienės ir J. 
Kvietytės išraiškos šokio studi
ja iš Toronto.

Į minėjimą pakviestas miesto 
burmistras, eilė parlamentarų 
bei kiti žymūs kanadiečiai, ku
rie, atrodo, daugumoje, daly
vaus, todėl apyl. valdyba prašo, 
kad minėjime dalyvautumėme 
labai skaitlingai ir parodytume 
savo tautinį susipratimą. Mote
rys prašomos dalyvauti minėji
me pasipuošusios tautiniais dra
bužiais.

Prie įėjimo bus renkama Tau
tos Fondui aukos. Apyl. v-ba, 
įvertindama hamiltoniečių tau
tinį subrendimą bei duosnumą 
Tautos Fondui, prašo atlikti sa
vo tautinę pareigą kuo skaitlin
giausiai dalyvaujant minėjime.

Hamilton apyl. valdyba.
Pavykusi jaunimo arbatėlė

Vasario 8 d., sekmadienį, Ha
miltono ateitininkų kuopa su
ruošė jaunimui .arbatėlę. Buvo 
.kviestas visas Hamiltono jauni
mas iš visų organizacijų ir gru
pių. Susirinko nemažas būrys, 
taip kad prie stalų net vietos 
pritrūko. Ir iš kaimyninio To
ronto atkeliavo gražus būrys 
jaunuolių Tėvo Stepono, OFM, 
vadovybėje.

Prie gausiai apkrautų stalų 
pasistiprinę, išklausėme J. Ma
tulionio paskaitėlės, kurioje jis 
priminė nepamiršti "savo pareigų 
tėvynei: gerai žinoti savo krašto 
istoriją, geografiją ir visas po
litines painiavas, vartoti lietu
vių kalbą savo tarpe, o tarptau
tinėje arenoje- nepraleisti progos

HAMILTON, Ont 
a a %

? Butas prižiūrėtojui duodamas 
veltui ir į šias pajamas neįeina.

Alyvą per LN Fondą sausio

as Stonkus ir V. Saliklis. Už
Lietuviai pasaulyje

NAUJIENA!!
Spalvotas lenkiškas, filmas 

LAKŪNO. MARESZA BYLA

INSlbĘjPdjLAND TODAY

. OSHAWA.
‘■Biltmore” kino teatre 

treč., vasario 18 d. nuo 12.30 v. p.p,

ketv.z vasario49*d. nuo 12:30 v.'įi.p?

Daugiau informaciją rasitė tiktos 
| laikraščiuose., .« ■■

apylinkės darauskas ir šeštad. mokyklos

mele - mergaitės vaidyba^ o vy- sta™^ paramą lietuviškiems
— . ... .&___ vo v v j rmkalams v-hn« vardu minsi r-

dabar realibituotas ir “Literatū
ra ir Menas” jį iškelia dar kaip 
dailininką. Jis mokęsis Rygos 
meno- mokykloje prie Dailės 
akademijos. į

Jo biografija nupasakojama ‘S Angį“
šitaip. Gimęs apie 1893 m. Mole-' J ’ r - -
tų apylinkėse," 1909 m. atvykęs’į 
Rygą uždarbio ieškoti. Ten ir 
mokęsis? 1914 m. karas jį užtikęs 
kalėjime* už socialistinę veiklą. 
Iš ten pasiųstas į frontą. Sužeis- 
tasiiir. paįeikęs vėl mokęsis, o 
po to. pasiųstas į praporščikų mo 
kyklą.; ir riet' į frontą. Bolševikų 
revoliucijai kylant jis jau buvęs 
partietis;, Dirbęs iš pradžių ka
rinį - .politinį, t.y. politruko, 
darbą, o 1919 m. perėjęs į vado
vaujamą’. 'Vadovavęs 26 divizijos 
II brigadai, kovojęs su Kolcaku, 
vadovavęs 27 divizijai, 1921 m. 
dalyvavęs Kronstadto maišto 
malšinime. Taikos metu baigęs 
karinius - akademinius kursus.

Žmona pensininkė ir sūnus

rai dainomis. Mūsų jaunoji ak
torė G. Bakaitytė linksmai nu
teikė eilraščiu “Baltramiejus 
tinginys”. Ištuštinę lėkštes ir 
pasidainavę, skubėjome prie šo
kių. Ir kaip gražu buvo žiūrėti į 
didoką būrį jaunuolių šokančių 
europietiškus šokius. Neatsiliko 
net patys mažiausieji.

Mes senieji norėtume, kad 
ateitininkai dažniau suruoštų to
kių jaukių pramogų jaunimui. 
Nereikės tada tėvams dejuoti, 
kad vaikai mišrias šeimas kuria.

Aldona.
Naujais LN nariais praėjusią

savaitę įstojo Vaitiekus Kaz-jįuro,; režisor/’E" 
lauskas ir" Julija Kazlauskienė, J teatro kdiektyvos

reikalams v-bos vardu nuošir
džiai dėkojame.

vasario 19-21 d.d., rodomi du 
gražūs spalvoti filmai: “The 

i Pride and the Passion” su Gary 
Grant ir Frank Sinatra “Forbid
den Desert”.

Pakvietimus | “Milžine pa
unksnėj” patogiausia visiems įsi
gyti šį sekmadienį LN kino sa
lėje pas betkurį LN v-bos narį.

Hamiltono Lietuvių Teatras "Auku- 
ros" vasario 1 d. minėjo dr. Vinco Ku
dirkos 100 metų gimimo/sukaktį "Au- 

Kudabienė ir visas 
nuoširdžiai dėkoja 

VAV parapijos klebonui kun. dr. J. Ta- 
darauskui už gražų skelbimų bažnyčio
je, Lietuvių Namams, davusiems veltui 
salę minėjimui, Iz. Matusevičiūtei už 
paskaitų, p. Šetkui už V. Kudirkos pieš
tų portretų, kuris puikiai papuošė sce
nų, stud. PetruŠouskui už scenos patvar
kymų bei šviesų* reguliavimų, už muziką 
vaidinimo metu ir mielajai p. Ulbinienei 
už puikių ir iškilmingų vakarienę, su
ruoštų jos namuose visiems minėjimo 
dalyviams.

Didelė padėka priklauso ir jautriai 
Hamiltono lietuvių visuomenei, gausiai 
atsilankiusiai minėjiman ir savo auka 
parėmusiai minėjimo rengėjus.

HLT "Aukuras" vaHyba.

įnešdami po $100. Papildomai 
$100 (jau ketvirtą kartą) įnešė 
Kazys Urbanavičius. Išviso gau
ta $300. Nuoširdžiausias ačiū!

Kinas Delta sausio mėnesį da
vė $741,71 gryno pelno. Sausio 
19 d. nupirkti 7 elektriniai šal
dytuvai. Sumokėti* $1.110,20. 
Anksčiau buvę seno modelio 12 
dujinių šaldytuvų, sugedus 
vamzdžių sistemai, išimti ir ati
duoti į laužą veltui. Juos išsi
ėmė ir išsigabeno P. Bosas.

Butams, kurie gavo naujus 
šaldytuvus, susitarus su jų nuo
mininkais, nuo vasario 1 d. pa
kelta nuoma po $5. Iš viso mė
nesiui pakelta 6 butams $30. Tuo 
būdu šis pakėlimas apmokės pa
darytas išlaidas per 2% metų. 
Namų prižiūrėtojui duotas šal
dytuvas neimant iš jo jokio eks
tra atlyginimo.

Iš pasikalbėjimų su tautie
čiais teko patirti, kad daugelis 
dar neturi tikro LN Įplaukų 
vaizdo. Šia proga duodame LN 
pajamas už š.m. vasario mėnesį,' 
išskyrus kino pelną, kuris duo
damas už sausio mėn., bet ineš- . _v. -. . , . . 
tas i LN s-ta vasario pradžioje; tojo P^mezio ir jo dviejų mo-

$1 290 00 kimų R- Jakubonytes ir V. Ja-

SUDBURY Ont
Nepriklausomybės šventės mi

nėjimas vasario 7 d. ukrainiečių 
salėje praėjo tikrai gražiai. Mi
nėjimą atidarė bendruomenės 
apyl. pirm. J. Lukšys. Sugiedo
jus Lietuvos himną paskaitą 
skaitė dr. J. O. Pudymaitis. I. 
Glizidkaitė pasakė progai pritai
kytą eilėraštį. V. Miliutė išpildė 
porą baleto numerių, bet ypač 
visiems patiko ir susilaukė daug 
katučių kanklių muzikos moky-

mos nelietuvių kilmės skaityto
jų, kurie išreiškė savo pasiten
kinimą klubo pirm. Romuni Ma- 
siulioniui.

Kiti minėjimo programos da
lyviai buvo pakviesti iš Ročes- 
terio. Komp. Juozo Strolios ve
damas vyrų kvartetas — Jonas 
Adomaitis, Andrius Cieminis, 
Pranas Puidokas ir Vytautas 
Žmųidzinas — padainavo keletą 
dainų. Jaunametis Raimundas 
Obalis paskambino pianinu, Re
gina Gaidytė padeklamavo Pu
tino Rūpintojėlį, o Pranas Pui
dokas paskaitė charakteringą iš
trauką iš S. Čiurlionienės Auš
ros Sūnūs. Minėjimas baigtas 
jaukiomis vaišėmis 
Tarptautinio instituto 
se.
D. BRITANIJA

Dr. Jonas Mikulskis, buvęs il
gametis Telšių apskrities gydy
tojas, Žemaičių muziejaus stei
gėjas, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė pietų Prancūzijoje, kur. 
gyveno pas dukterį Janiną ir 
žentą A. Liutkus. Buvo gimęs 
1885 m. balandžio 3 d.

DELHI - TILLSONBURG, Ont
vinimo reikalams.

Tuo tarpu rengėjai, dėl gau
sių programos išpildymo išlaidų, 
turėjo apie $40 nuostolių.

Dalyvis.

Vilniaus Krašto Lietuvių C. 
Valdyba gegužės 30-31 d. Detroi
te šaukia VKLS-gos skyrių at
stovų suvažiavimą. Suvažiavimo 
posėdžiai prasidės gegužės 30 d., 
10 vai ryto “Hispanos Unidos” 
mažoje salėje, 3570 W. Verner 
St. (25th St. kampas prieš lie
tuvių šv. Antano parapijos baž- 
nyčią>. -.

Nakvynių ir kitų vietinių in
formacijų reikalu kreiptis į Det
roito skyriaus valdybą, 531 W. 
Grand Blvd., Detroit 16, Mich;

V. Meilaus paskaita Buffalo. 
Vytautas Meilus, KLB Kr. V-bos 
pirm., šio mėn. 8 d. skaitė pa
grindinę paskaitą Buffalo Lie
tuvių klubo surengtame Vasario 
16 d. minėjime. Prelegentas 
trumpai, bet turiningai palietė 
lietuvių kovas dėl laisvės, susie
damas jas su viso pasaulio kova 
prieš rusiškąjį imperializmą. Ki
tą dieną vienas didžiųjų Buffalo 
dienraščių — Buffalo Evening 
News — išspausdino būdingas 
paskaitos mintis, kurios dar vė
liau buvo gražiai komentuoja-

Buffalo 
patalpo?
A. M.

Už 20 butų
Už 8 krautuves , 480,00
Kino pelnas 741,71

Viso $2.511,71

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA” 

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausta.

DARBO DIENOS: penktadieniais nuo 6 vai. vak. iki 8 vaL vak., notaro A. Liu- 
. džiaus ištaigoje (II augstas), 128 Main St. W., tel. JA. 7-5575. Sekmadieniais 

nuo 12 vaL iki 2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundam St. N.
Susirašinėjimo adresas — 15 Homewood Avė. A

SIUNTINIAI į LIETUVĄ^ LATVIJĄ Ir' kt Rusijos kraštus 
siuskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

f SAKAS PARCEL SERVICE
‘ū»’csent by V “ ">

? ? '-i'-’ •' . • .

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 siuntimo išlaidomis $175.00.

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

vai. atidaryta vaistinė -
THE CHEMIST SHOP

Philip N. Golomb, B.Sc.Phm. (Tor)
Vovtsoi pogol receptus paruošiami ir pateikiami.

2753 DUNDAS ST. W. — 2 BLOKAI J RYTUS NUO KEELE. 
VIENINTELE Toronto vaistinė, veltui paimanti receptus ir pristatanti vais
tus i namus betkuriuo metu dieną or naktį. Receptai išpildomi visos 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 Eurooų. Pamėginkite mūsų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minų, mažakraujystės, perdidelio rūgštingumo, syruoą nuo kosulio ir 1.1. 
Greitai išpildomo užsakymus*ir paštu į provincijų. Turime visus tarptauti
nius vaistus

RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LAIKĄ RO. 9-7271
• Veistai yra mūsų bisnis — mūsų vienintelis biznis. •

WINNIPEG Man.
Vasario 16 dienos minėjimas 

Įvyks š.m. vasario 22 d., sekma
dienį, tuojau po pamaldų, t.y. 
12.30 vai. p.p.., parapijos salėje.

Kaip buvo paskelbta “Neprikl. 
Lietuvoje” Nr. 5 (619) sol. J. 
Liustikaitė, tam tikroms aplin
kybėms susidėjus, nebeatvyks. 
Jos vietoje turime kitą solistą, 
o be to, dar bus Įvairi programa. 
Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. Valdyba.

Naujų Metų sutikimas 
Įvyko parapijos salėje. Pirmą 
sykį ši salė pasirodė per maža, 
tiek daug buvo svečių, kad vė
liau atvykusieji ir iš laiko ne
turėję nusipirkę bilietų, turėjo 
grįžti atgal. Labai buvo nema
lonu, kad net iš toliau atvykę 
negalėjo patekti, nes nė prie ge
riausių norų nebegalėjo įtilpti— 
nebebuvo nei kėdžių, nei prie 
stalų vietos, o apie lėkštes ne
bebuvo nė kalbos.

Grojant gana kanadietiško sti 
liaus džazui buvo duodama šilta 
vakarienė. Po jos prasidėjo links 
moji dalis, juokinga, Naujų Mfe- 
tų nuotaikai pritaikyta progra
ma - vaidinimas. Ev. Kalasaus- 
kas paskaitė poeziją apie “Mei
lę”. Be to, jis pranešinėjo visai 
programai. Po to sekė 1 veiks 
mo linksma komedija “Cidoko 
vaišės”. Vaidino: V. Šmaižienė, 
V. Januška, T. Timermanienė, Z. 
Dielininkaitienė, A. Balčiūnienė, 
J. Vaitekūnas, E. Kalasauskas. 
T. Lukoševičius. Duetu padaina
vo “Aš mergytė, kaip rožytė” — 
Z. Dielininkaitienė ir G. Gali- 
naitienė. Deklamavo “Elegiją 
apie meilę” Z. Dielininkaitienė. 
Dainos mėgėjų būrelis padaina
vo: Dūda, Ėjo merga per ulyčią, 
Grybai ir kitką.

Visą programą paruošė, reži
savo ir chorui dirigavo V. Šmai
žienė. Akompanavo D. Januš- 
kaitė. Salę papuošė: Saulė ir Al
fredas Daubarai, Dang. Januš- 
kaitė ir abi sesutės Barkauskai- 
tės. Šeimininkavo: Saulė Dau
barienė ir V. Šmaižienė. Joms 

i padėjo: M. Daubarienė, V. Za- 
ivadskienė, E. Januškienė, A. 
• Balčiūnienė, Z. Dielininkaitienė, 
,T. Timermanienė ir J. Kuncai- 
' tienė. Gėrimus tvarkė: Alf. 
Daubaras ir J. Grabys. Prie įėji
mo budėjri A. Genys ir J. De- 
mereckas. Rūbinę tvarkė: Alg. 
Malinauskas ir Arv. Kriščiūnas.

pi jos salėje gruodžio 28 d.
Meninę dalį išpildė lietuvių 

šeštadieninės- mokyklos moki
niai. Pradžioje buvo parodytas 
Kristaus gimimo vaizdelis. Daug 
grožio pridavė iš seselių pasko
linti rūbai. Pilna scena buvo 
piemenėlių ir angeliukų. Po to 
sekė deklamacijos ir kitkas. Ei
lėraščius pasakė: K. Galminai- 
tė, L. Federavičiūtė, V. Balčiū
naitė, R. Zulonas, A. Dielinin- 
kaitis. Smuiku pagrojo V. Janus 
ka, pianinu paskambino D. Ma- 
tulionytė ir L. Čingaitė. Snaigių 
šokį šoko: D. Matulionytė, Ir. 
Rutkauskaitė, D. Čingaitė, K. 
Galminaitė, L. Federavičiūtė.

Pabaigai vaikų choras padai
navo keletą dainelių. Po to at
silankė pilnu dovanų maišu ne
šinas Kalėdų senelis (E. Kala- 
sauskas). Visiems atsilankiu
siems klebonas tarė padėkos žo
dį. Programą paruošė mokytojos 
G. Galminienė ir SI. Vytienė. 
Tėvų komitetas visus pavaišino 
kava ir sausainėliais.

Parapijos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 25 d. tuoj po pa
maldų salėje po bažnyčia. Kle
bonas padarė ilgą, smulkų 1958 
m. darbo, pajamų bei išlaidų 
pranešimą, kuris praėjo be dis
kusijų. Ilgiau stabtelėta dėl 
draugijų bei brolijų įsteigimo. 
Tuo klausimu kalbėjo Kar. Oly- 
to. Nutarta pradėti organizuoti 
vaikus. Kitas svarbus klausimas 
— bažnyčios šventinimas. Nu
tarta bažnyčią šventinti pradžio
je birželio ir ta proga išleisti 
Winnipego lietuvių misijos - pa
rapijos kūrimosi istoriją atski
ru leidiniu. Sudaryta redakcinė 
komisija, į kurią įeina: kun. J. 
Bertašius, St. Bujokas, V. Ja
nuška ir

Dr. P. 
namuose 
tą, kuris 
lietuvių. 
Stradbrook; 443 Stradbrook, te
lefonas GR. 5-0533. Dirba vaka
rais ir šeštaideniais.

Buvę sunkiai susirgę Mykolas 
Bukauskas ir Elena Ginkuvienė 
jau gerokai pasveiko ir džiau
giasi grįžusiomis jėgomis. Juo
du abu yra labai nusipelnę lie
tuvių bažnyčiai, pirmas darbu, 
o antroji savo aukomis.

Apolonija Zygdagis, atvykusi 
iš Lenkijos, gavo darbą kaip la-

Kar. Olito.
Vytė jau atidarė savo 
dantų gydymo kabine- 
gana gausiai lankomas 
Jis randasi Osborne -

aunausKas ir nrv. nxisciunas. is i^enKijos, gavo darbą kaip la- 
Kalėdų eglutė, i kurią atsilan- borantė General Hospital labo- 
i ir Kalėdų senelis, įvyko para- ratorijoje.kė ir Kalėdų senelis, įvyko para

siūnaitės paskambintos lietuviš
kos dainos. Džiugu girdėti, kad 
mūsų kanklininkų eilės greitu 
laiku žada dar padidėti. Po me
ninės dalies buvo šokiai, ku
riems grojo geras orkestras. Pub 
likos prisirinko tiek daug, kad 
net vietų trūko, o bufeto šalti
nėliai išsekė jau 10 vai. Labai 
malonu, kad šį kartą gausiai da
lyvavo ir senosios kartos lietu
viai. Vakaras praėjo tikrai gra
žioje linksmoje nuotaikoje.

Prie parengimo, be valdybos 
narių, daug prisidėjo J. Vabuo- 
las, J. Šleinius, V. Kapočius, St. 
Krivickas, J. Kulnienė ir J. Ba- 
taitis. Pamaldos už tėvynę buvo 
sekmadienį.

Pakrikštyta Vilija Stefanija 
Remeikytė.

Lietuviškų pamaldų vasario 
22 d. nebus. Kun. A. Sabas iš
važiuoja Į Sault Ste. Marie lie
tuviams rekolekcijų vesti.

Sudburiškis.

Vasario, 16-tos minėjimas įvy
ko vasario 7 d. Delhi lenkų sa
lėje. Pirmiausia minėjimas bu
vo labai gausus svečiais. Prog
ramoje, puikiai paruoštą paskai
tą, išpintą mūsų tėviškėlės lais
vės kovų prisiminimais ir įvilk
tą į gražų poetinį rūbelį, paskai
tė svečias iš Toronto Pasaulio 
Lietuvių B-nės Valdybos narys 
dr. J. Sungaila.

Meninę programos dalį atliko 
Hamiltono lietuvių choras, ve
damas kun. Jurkšo. Dainos dau
gumoje pritaikintos mūsų tauti
nės šventės momentui. Keletas, 
iš jų senesnės liaudies dainelės, 
retai girdėtos, bet šio choro 
ypatingai gražiai išpildytos, ne 
vienam, ypač senosios kartos 
lietuviui išspaudė džiaugsmo 
ašarą.

Bendrai choras, nors dar jau
nas (vos vienerių metų), bet tu
rįs neblogą balsų medžiagą ir 
vedamas, gabaus muziko, daro 
labai gerą įspūdį. Galimybė iš
augti į didelę lietuviškos dainos 
tvirtovę Hamiltone.

Visą šio minėjimo programą 
pravedė vietos LB apylinkės pir
mininkas P. Augaitis.

Visus svečius, programos da
lyvius, pavaišino vietos KLK 
Mot. D-jos valdyba. Svečių pa
reiškimu, niekur niekados iki 
šiol netekę užtikti tokio tikrai 
lietuviško vaišingumo, ypatin
gai vaišių gausumu ir kokybe. 
Tas, žinoma, duoda daug garbės 
mūsų mielosioms moterinfs!

Minėjimo metu prie Įėjimo su
rinkta aukų Tautos Fondui apie 
$90. Prie tokio gausaus dalyvių 
skaičiaus tai sudaro tikrai var
gingą duoklę savo tėvynės lais-

Sault Ste. Marie, Ont.
Rekolekcijos. Vasario'21 d., 

šeštadienį, Blessed Sacrament 
bažnyčioje bus lietuviams reko
lekcijos. Pradžia 7 vai. vak. 
Smulkesnis tvarkaraštis bus pa
skelbtas pirmąją rekolekcijų 
dieną. Maloniai kviečiu visus 
Sault Ste. Marie ir apylinkės 
lietuvius gausiai dalyvauti at at
likti savo velykinę pareigą.

Kun. A. Sabas.

St. Catharines, Ont.
Pirmą kartą Čiurlionio an

samblis Niagaros pusiasalyje. 
Šiemet Niagaros pusiasalyje vil
niečių rengiamose sukaktuvinė
se Joninėse programą atliks ge
riausias lietuvių tautinio meno 
Čiurlionio ansamblis, šios šven
tės iškilmės vyks birželio 20 d. 
nebe Wellande, kaip anksčiau 
būdavo, bet Merritton miestely
je, Merritton Community Cent
re Hali, daug didesnėje ir tinka
mai koncertams salėje. Kor.

Otava. — Kanada pasiūlė Len 
ki jai pirkti 5.550.000 bušelių 
kviečių ir 3.700.000 miežių. Tuo 
reikalu netrukus atvyks lenkų 
delegacija Kanadon.

Otava. — Karinėje bazėje ne
toli Churchill, Man., kanadiečiai 
iššovė antrą raketą Nike-Her
cules, skirtą kovai su priešo lėk
tuvais šiaurės srityse. Bandymai 
laikomi pavykę.

Pranešimas vairuotojams, 
kurie dar nėra išsiėmė

1959 metu leidimus
Jūsų 1958 metų vairavimo liudijimas ir autovežimio leidimas pasibaigs 
kovo mėn. 18 d. vidurnaktį. Po šios datos nebus legalu važiuoti su 1958 m. 
liudijimu ar lentelėmis.

NELAUKITE IKI KOVO PASKUTINĖS DIENOS
Išsiimkite dabar ir išvenkite nemalonumų. Paskutinės minutės susigrū
dimas nudels išdavimą 250 įstaigose visoje provincijoje.

Atnaujinkite 
savo leidimus DABAR

DU SVARBŪS PRIMINIMAI
7 TURĖSITE ĮRODYTI, kad turite Liability Insurance (draudimą) 

prašydami leidimo autovežimiui, kitaip turėsite mokėti ekstra $5 į 
specialų fondą — Unsatisfied Judgment Fond. Briedinis $5 mokė
jimas nėra apdraudos pakaitas.
Jei neturite “Proof of Liability Insurance” pažymėjimo, teiraukitės 
pas savo draudimo agentą dar šiandien. Apdrauda nuo ugnies, va
gystės ar susidūrimų NĖRA Liability apdrauda. Patikrinkite savo 
apdraudos pažymėjimą.

2 PASTUDIJUOKITE “TAŠKŲ SISTEMOS” APRAŠYMĄ, kurį gau
site su jūsų vairuotojo liudijimu. Ten yra smulkiai išaiškinta nauja 
taškų sistema

ONTARIO DEPARTMENT OF TRANSPORT
HON. JOHN YAREMKO, Q.C., Minister D. J. COLLINS, Deputy Minister

*9-1126 i
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KHZUA H PAVIRSTOSIOS TĖVYNĖS“Milžino paunksnės” belaukiant
Artėjant “Milžino paunksmės” 

išvykai Toronte ir Hamiltone 
norėtųsi tarti keletą žodžių apie 
šį Balio Sruogos veikalą.

'‘M. paunksmė” buvo parašyta 
1930 m. minint LD& Vytauto 
mirties sukaktį. Todėl supran
tama, kad autoriui pirmoje eilė
je rūpėjo nupiešti Lietuvos val
dovo portretą — kaip galint įs
pūdingesnį ir gražesnį. Tačiau 
veltui lauktume “M. paunksmė- 
je“ paties Vytauto pasirodant 
ant balto žirgo ar sugriaudžiant 
nuo sosto galingu balsu. B. Sruo 
ga savo pagrindiniam persona
žui vaizduoti pasirinko itin įdo
mią dramaturgišką priemonę: 
scenon jo ‘visai neišvesdamas *ir 
nesistengdamas jam suteikti re
alių formų, jis duoda tik to laik
mečio nuotaikų piūvį karališka
me Lenkų dvare. Vytauto tema 
betgi pasigirsta veikale jau nuo 
pat ekspozicijos. Jo didžiulė įta
ka ir autoritetas XV šimtmečio 

zRytų Europoje tolydžio vis la
biau ryškėja, dramatiniam veiks 
mui vystantis. Sunku būtų ras
ti šiai trilogijai tinkamesnį var
dą už tą, kurį jai davė autorius. 
Visi personažų interesai, žūtbū
tinė jų kovą ir konfliktų susi
kryžiavimai sprendžiasi impo
zantiškos figūros papėdėje -r- 
paunksmėje, iš kurios šešėlio ga
lima nuvokti milžino didybę.

Vytauto asmenybės, jo jėgos 
ir genialumo liudininkais yra ir 
jo draugai, ir priešai: vieni prieš 
jį visomis išgalėmis kovodami, 
kiti apskelbdami Lietuvos val
dovo garbės apotezę:

"Gudai ,totoriai, net niauri Maskva, 
Apaugus ašakom, barzda ir krūmais— 
Net Novgorodas klauso jo ir bijo" . . .
Vytauto kontūrai kaskartą 

vis aiškėja. Jei pirmajame pa
veiksle Sruoga pradeda jį tapyti 
škiciniu principu, tai tolydžio 
brūkšniai stiprėja, spalvos daro
si vis tirštesnės, vis ugninges
nės. Sruoga savo tikslo siekia la
bai sistematingai: praskleidęs 
uždangą Vavelyje, karalienės 
Sofijos ruime, jis palaipsniui ar
tėja į Trakų salos tragediją. 
Štai, mes jau Horodlėj, štai Luc
ke, kur, rodos, durims prasivė
rus, įžengtų Lietuvos valdovas, 
štai, galop, rudenėjančiame Vil
niuje, pakeliui į Trakus, kur, 
senelio Jogailos žodžiais tariant, 
“laukia Vvtautas, mieliausias 
brolis”...

Ir tik tada skleidžiasi uždan
ga veikalo finalui. Tiesa, Vy- 

. tautas ten laukia; ten pagaliau, 
nukrinta marška nuo paveikslo, 
tapyto per ištisą trilogiją. Ta
čiau koks fatališkas yra šis su
sitikimas! Nevainikuotas Lietu
vos karalius Vytautas užsklen
džia karūnos dramą nuo juodo 
sosto ir šermenų rauda nuskam
ba gūdžia pranašyste:

"Verk, tėviškėle, verk, Lietuva — 
au nusileido saulė tava" . . .

Karstas ir sostas, karūna ir 
smilkalo dūmas, skeptras ir vaš
ko žvakė vienas kitą perseikėja, 
devintojo paveiklo uždangai nu-

sileidžiant. v
Savaime sustojame ties klau

simu: ar “M. paunksmė” tebėra 
aktuali šiandieną? Ar mums, at- 
sidūrusiems išeivijoje, istorinis 
veikalas nepadveikia archyvo 
pelėsiais? Ar yra jame nemirš
tanti idėja, įstengianti gaivalaiš- 
kai prasiveržti ir efektyviai pra
bilti į dabartinį žiūrovą?

Veikalas rašytas tuo metu,

ko jai ištikima iki šių dienų. Nes 
argi asmuo būtų už idėją svar
besnis? ,

Lietuva buvo taip arti tikro
sios šviesos, *kad vos tik pravė
rus duris, ją užliejo saulės spin
dulių versmė. Nerperdaug todėl 
ir svarbu, kad tąsias duris pra
vėrė. Sekdami šviesų želmenį ar 
nokstančią varpą, pamirštame 
sėjėjo asmenį. Jis atėjo ir nu
ėjo — gi žemė, saulė ir lietus

Kur gintaru nusėtas marių krantas. 
Kur Nemuno liūliuojtnti vaga — 
Kur kiekvienas lietuviškai supranta, 
Ten mus tėvynė brangi Lietuva.

-Brolelis pajūry gintarų ranka,

Motulė audžia drobes linines.

kai itin aštrus buvo lenkų klau- jsnbrandino gyvybės stebuklą.
- " ‘ r I i aft imti ėnnrn ėsA •*Lietuvių tauta, tie “homines 

humanissimi”, buvo tarsi toji 
puri ir vaisiui parengta dirva, 
kuri telaukė geros sėklos. Nerei
kėjo iš jos krikščionybei rauti

simas, tačiau ar ne kiekvieno 
mūsų tautos priešo galvoje visad 
brendo tie patys kėslai: ištrinti 
Lietuvos vardą iš žemėlapio ir 
užtvindyti lietuvių tautą slaviš
kos ar germaniškos ekspansijos 
potvyniu? Štai, kaip “M. pa- 
unksmėje” džiūgauja Zbignie- 
vas Olesnickis, Vytautui atsigu
lus mirties patalan: -•

"Ir bus su Lietuva kito kalba —
Iš unijos beliks tik vaivadystė" ...

Todėl. Vytauto kova už Lie
tuvos suverenumą, už jos vardą 
ir garbę, gal dar suprantamesnė (ka. Tai Jogaila — tragiškas ka-

seikėja Jogaila savo jausmus bei 
poelgius, kokioj šviesoj spren
džia savo pasaulėžiūrą? Kokia 
yra jo gyvenimo samprata? Ar 
giliai krikščioniška, ar tipingai 
lietuviška? Ir viena, ir antra. 
Nes kur gi šių dviejų požiūrių 
keliai susikryžiuoja? Ar juodu 
kame nors vienas kitam priešta
rauja?

Šitaip pažvelgę į “Milžino pa- 
unksmę”, rasime joje ne tiktai 
stiprią Lietuvos valstybingump 
idėją, bet ir daugelį kitų, giliai 
žmogiškų problemų, neskaitant 
spinduliuojančio Sruogos žo
džio — didelės dramaturgo jė
gos ir polėkio išdavas. .

Visi šie komponentai leidžia 
teigti, jog artėjantis “Milžino 
paunksmės” spektaklis duos 
progos mums arčiau pažinti vie
ną stipriausių lietuviškosios sce
nos veikalu. Z. Gervėnas.

sos ir moralės principus tereikė
jo nušviesti Dievo žodžio spin-

‘‘Milžino paunksmėje” rasime 
tokį persikrikštijusio pagonies 
personažą, Sruogos nupieštą su 
didele meile ir reto grožio lyri-

yra dabar. Ir toji nepasiekta jo 
svajonė — karališkas Lietuvos 
vainikas, simbolizuojąs valsty
bės savarankumą, tautos teisę, 
laisvę ir tikrąją nepriklausomy
bę, atsietą nuo betkokių globų ar 
unijų, dar skaisčiau nušvinta 
šiandien, lyg kelrodė žvangždė 
tamsioje vidurnakčio valando
je...

“Milžino paunksmė”, kroniki
nė Sruogos trilogija, pirmoje ei
lėje vysto politinį konfliktą. Ko
von prieš Vytautą yra įtrauktas 
visas Krokuvos dvaras: su di
džiūnais, vojevodom ir augštais 
dvasiškais. Todėl netenka stebė
tis, jei ir pastarųjų adresu au
torius neparodo prielankumo. 
Tatai- lenkų dvaras, lenkų 
bajorai ir lenkų dvasiškų a. 
Kaipo tokiems aštrios Sruogos 
strėlės ir yra taikomos. Taigi, 
netikslu būtų ieškoti veikale ki
tokio pobūdžio tendencijų. Kal
bėdamas gi apie Vilniaus vysku
pą, Sruoga vadina jį “šventu se
neliu”. Bet tatai saviškis, Vil
niaus vyskupas Motiejus, budė
jęs Trakuose prie mirštančio Vy 
tauto patalo — suprantama, ko
dėl Sruoga jį apsupa augštam 
ganytojui derama šventumo au
reole.

Ar lenkiškoji įtaka iš tikrųjų 
buvo Lietuvai visapusiškai ken
ksminga, kaip tatai vaizduoja 
Sruoga, valia mums, peržvelgus 
istoriją, pasidaryti išvadas pa
tiems. Kultūros ir šviesos nešė
jų skydais buvo puošiamos nuo 
seno visai kitokios užmačios. 
Kryžiuočių ordino magistras ar 
lenkų vyskupas savo pozicijos 
autoritetą dažnai vartodavo gry 
nai politiniams tikslams pri
dengti. To pasėkoje, krikščiony
bės vardan, pagoniškoji Lietu
va juk ragavo ir ugnies, ir kala
vijo... , . v

Ar nebus tad, Lietuvos krikš
tas vienas iš gražiausių krikščio
nybės idėjos triumfų? Nežiūrint, 
kokie veidai kartais slėpėsi po 
jos skelbėjų kaukėmis, lietuvio 
dvasia nuostabiu būdu perprato

DĖMESIO MOTORISTAMS!

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. 33521

(Islington, vožiuojont ii miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už Kippling). 
Sav. V. ir A DUND1LAI.

Kultūros ir knygų pasauly

Gražu berneliams jas namo lydėt — 
Ir nieks pasauly taip gražiui nemoka — 
Širdingai džiaugtis, juoktis ir mylėt.

Kur Aušros Vartų Motina Šventoji,

Eglutė, vaikų laikraštėlis, išei-ltuvos charakterį. Tik gal reikė- 
na kas mėnesį. Prenumerata me- tų parinktas pasakėles kiek per
tains $4, atkiras Nr. 40 e. Adre- redaguoti, kaikuriais paaiskinan 
sas: Immaculate Conception Įčiais priedais (žinoma, ne išna- 
Convent, R.F.D. 2, Putnam, 
Conn., USA

Šį vaikų žurnalą tebeleidžia 
Liet. Kultūros Institutas, reda
guoja ir administruoja Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys. Re
daktorė — sesuo M. Kristoforą, 
administratorė — sesuo M. Oli- 
veta.

tų parinktas pasakėles kiek per-

šom) aprūpinti, kad ir čia au
gančiam vaikučiui būtų supran
tama tai, kas lietuviškoje aplin
koje gyvenančiam visai aišku. 
Ir iliustracijos tam daug padėtų.

Sunku tikėti, kad rastųsi daug 
sąmoningų lietuvių tėvų,- kurie 
neužsakytų savo vaikučiams ši
to gražaus jų žurnaliuko.

KLK Kultūros Fondo

dailiai ir skoningai. Kas jo ilges-
Te* mūs tėvynė, ten broliai Hetirriai.

Akimis eeapmesti žemės Lietuvos.
daug naujų šio kontinento bruo-

O laimės nėra svetimoj šaly, 
Tegul svetur upelis ausu teka — 
Bet niekur nėr geriau, kaip mūs Lietuvai.

(P.S. Sis eilėraštis neseniai gautas iš 
Lietuvos. Esą jis labai mėgiamas 
Lietuvos žmonių ir dainuojamas).

“Technikos žodis” Kanadoje
Lietuvių Inžinierių ir Archi

tektų Sąjungos organas “Tech
nikos Žodis” eina jau devintus 
metus. Tai gražus, iliustruotas, 
liuksusiniam popiery spausdina
mas žurnalas, kuriame atsispin
di technikos mokslo pažanga, 
Lietuvos technikiniai ir ūkio 
klausimai, o taip pat lietuvių 
technikos darbuotojų gyvenimas 
ir rūpesčiai išeivijoje.

Šio žurnalo leidimo rūpestis 
gula ant LIAS Čikagos skyriaus, 
kuris nors ir pajėgiausias, bet ne 
gali be talkininkų iš kitur apsi
eiti: Pagal šių metų “TŽ” leidi
mo planą, kiti didesni skyriai 
yra įpareigoti sutelkti ir paruoš
ti medžiagą atskiriems žurnalo

Prisiųsta paminėti
Šimas Miglinas, Lietuva so- -State” ir apžvalgos: “The Poli- 

vietinės agresijos dokumentuo- tical Scene” ir “Can Western De 
se. Išleido Tremtis. Spauda ir mocracy Stand the Strain?”, 
įrišimas leidyklos. Memmingen, Eglutė, Vol. 10, No. 2, 1959 m. 
88 psl. vasaris, 32 psl .

Lietuvių Dienos, 1959 m. sau- Knygų Lentyna, Liet. Biblio- 
sio mėn., 26 psl. ' ” ’ ’ ' ’ * ‘
■ Turinys: p. Dailidė — Nei ka
ro, nei taikos; E. Šulaitis — St. 
Jankus; A. Baronas — Bokštas;
J. Baltrušaičio eilėr.; J. Gaidys
— Hartforde skamba liet, daina; 
A. Sb. — Lietuviška buvo, yra ir 
bus; J. S. — Dailin. M. Šileikis; 
Iš V. Vitkausko atsiminimų. Ap
žvalgų skyriai.

Tėvynės Sargas, 1959 m. Nr. 
i (15).

Turinys: M, Krupavičius — 
Vysk. K. Paltarokas; kun. J. Ki
dykas, SJ, -— Krikščioniškosios 
Demokratijos vertybės ir pavo
jai; P. Maldeikis — Kultūrinės 
autonomijos problemos; prof. A. 
Prochazka — Krikščioniškoji 
Demokratija ir politinė akcija; 
A. Gražiūnas — Ateities firma; 
J. Bičiūnas—Dvigubi nuostoliai.

Laiškai lietuviams, 1959 m. 
sausio mėn., vol. X, No. 1, 32 psl.

Santarvė 1958 m. Nr. 3-4 (41-
42), 136 pusi.

Šiame nr. rašo: Br. Ragutis, R. 
Žitkutė, J. Bilėnas, VI. Krivic
kas, V. Kavolis, L. Sutema, R. 
Šilbajoris, P. Anučionis.

East and West, vol. IV, No. 18, 
December 1958, 109-128 psl.

Šiame nr. išspausdintas vienas 
J. Godlewski straipsnis, “The 
Evolution of the Modern Soviet

vasaris, 32 psl .

: grafinės Tarnybos biuletenis, 
Nr. ^9-12 (110-112), 1956 m. ba
landžio - gruodžio mėn. 37-52 
psl. ir Nr. 7-9 (109-111) 1957 m. 
liepos - gruodžio mėn., 21-36 psl.

Skautų Aidas, 1959 m. vasario 
mėn., Nr. 2, 24 psl.

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

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 musų krautuvę ir išsirinkite, kol yra didelis pasirinkimas.

' pareigas laikinai eiti perėmė 
'KLB Krašto Valdybos vicepir-

- Kultūros Fondo pirm. J. Kra- 
likauskas iš pareigų atsisakė per 
;eitoje Kr. Tarybos sesijoje, nes 
'kaip PLB Valdybos narys jau 
buvo pasiėmęs PLB Kultūros 

! Tarybos pirmininko pareigas. 
Kr. Taryba tada Kultūros Fon- 
do pirmininko klausimą paliko 
isutvarkyti Kr. Valdybai.

“Literatūros Lankų” 8-tas nu-

numeriams išleisti. Kanados — 
Toronto ir Montrealio — sky
riams pavesta paruošti medžiagą 
Nr. 4. Tai būtų lyg kanadiškiš 
“Technikos žodžio” numeris. 
Praeitais metais’ kanadiškiam 
“TŽ” numeriui bendradarbiavo 
savo straipsniais inžinieriai: I. 
V. Danys, Montreal, S. Šepetys, 
Edmonton, M. Meiliūnas, P. Le- 
lis ir J. Sližys, Toronto.

Kanados lietuviai inžinieriai 
ir kiti asmenys, kurie domisi 
technikos mokslu ir ūkio klau
simais, prašomi rašyti straips
nius, apžvalgas, kronikines ži
nias ir prisiųsti nevėliau gegu
žės 15 d. “TŽ” atstovams Kana
doje adresu: P. Lelis, 125 Beat
rice St., Toronto 3, Ont., arba V. 
Stankevičius, 4900 Grand Blvd., 
Montreal 29. Que.

Rašant straipsnius palikti 
tarp eilučių didesnius tarpus, o 
brėžinius daryti ant atskirų la
pų. “Technikos Žodis” savo 
straipsnių įvairumu, iliustraci
jomis ir išvaizda yra įdomus ne- 
vien inžinieriarns, bet visiems, 
kas domisi lietuvišku gyvenimu 
ir mokslo pažanga.

Kas jį norėtų užsisakyti pra
šomi kreiptis į ”TŽ” atstovus 
nurodytais adresais. Prenume
rata $3 metams. P. L.

T^rlmeris jau baigiamas spausdinti. 
Be poezijos, beletristikos ir lite
ratūrinės kritikos didelę dalį 
iiaujo numerio užima anketinė 
medžiaga, kur įvairių krypčių 
ir kartų mūsų rašytojai pasisa
ko aktualiais dabarties literatū
ros klausimais. Žurnalo nurheris 
iliustruojamas R. Viesulo dar
bais.

Atsigauna “Knygų Lentyna”, 
1132 N. Walnut St., Danville, HL, 
Kult. Fondąs išleido paskutinį 
1956 m. Nr. 9-12, kuriame apra
šyta tiktai 4 knygos ir period, 
bibliografijoje sužymėta dau
giau kaip 1200 straipsniai. 1957

Tape-recorderis 
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 - KALBĖTOJAS - 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 sukti NET 12 VALANDŲ. Tokių modemiškų Tape-re- 
corderių vadinamų “KORTING” turi tik

ELECTRO - R ADIO CENTRE CO.
355 Roncesvalles Ave., Toronto 

Tek LE. 1-4435
Lietuviams speciali nuolaida
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r U KO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl:

. KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

■. -; ■... ..

Vaistai Lietuvon!
TtGEUStKITE ŪYYYSžS, PASIŲSKITE SAVO GIMINtMS 'R DRAUGAMS

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W., Os««ngto<t. tampat (prM IMirnv Namuti

aprašyta 129 knygos. Pranešta, 
kad KL leisti paskirta lėšų se
kantiems 3 metams, bet, deja, 
nepaskelbtos prenumeratos są
lygos.

Pabaltijo dabartinės padėties 
studijų instituto steigimo klau
simą svarstė Pabaltiečįų Tary
ba, sausio 26-27 d.d. posėdžiavu
si Bonnoje.

“Almus Art Gallery” — 77 
Steamboat Rd., Great Neek, N. 
Y., vasario 7 d. atidaryta Don 
Shepherd tapybos bei medžio 
rėžinių paroda, kuri veiks* iki 
vasario 28 d.

Tai dar jaunas dailininkas, gi
męs 1930 m., mokęsis San Fran- 
cisko ir Niujorke pas dail. V. K. 
Jonyną. Jo pirmoji paroda įvy
ko 1948 m., 1957-m. Print Club 
parodoj jis laimėjo premiją.

“Naujienos” šiemet švenčia 45 
metų sukaktį. Sukaktuvinis nu
meris išeis kovo 14 d., o sekan
čią dieną Lietuvių Auditorijoje 
Čikagoje rengiamas sukaktuvi
nis banketas.

Bostone steigiamas ansamblis. 
I Ji jėitų naujai steigiamas cho
ras, vadovaujamas komp. J- G ai 
deĖo ir O. Ivaškienės vadovau
jamoji tautinių šokių grupė. 
Sausio 27 d. iniciatorių pasitari
me sudarytas organizacinis ko
mitetas, į kurį įėjo: Iz. Galvinie- 
nė, Levickytė, Danerytė, P. Jan
čiauskas, L. Irbickas ir Bruzge- 
levičius.

DaiL A. Rūkštelės darbų paro
da ruošiama Čikagos Čiurlionio 
galerijoje vasario 28 d.

Dail. Antanas Petrikonis sau
sio 21 d. išvyko į JAV. Sausio 
17 d. Londono lietuvių namuose 
buvo jam surengtos išleistuvės. 
Jo šeima išvyks kiek vėliau.

Dr. Ed. Šturms, Baltų Tyri
nėjimo instituto vedėjas, mirė 
sausio 21 d. Bonnoje.

(E) I sovietinę Lietuvos rašy
tojų sąjungos valdybą Vilniaus 
radijo pranešimu išrinkti: Amb
rasas, Avižius, Baltakis, Baltu
šis, Bieliauskas, Gricius, Guze- 
vičius, Jonynas, Karosas, Mar
cinkevičius, Mieželaitis, Myko
laitis-Putinas, Metelskis, Mozo- 
riūnas, Pranskus, Reimeris, Si
monaitytė, Sluckis, Šimkus, Til
vytis, Venclova. Kandidatais: 
Baltrūnas, Macevičius, Pocius, 
Rimkevičius.

SU TAUTA
Mykolaitis - Putinas sovietų 

leidžiamam “Culture and Life” 
žurnale sako: “Tas, kuris pasi
liks su savo tauta, betkokiam 

.žmoniškam užsimojime eis tik- 
Įruoju keliu, pažangos keliu”. 
Tikra teisybė — labai artimai su 
savo tauta susirišę . niekad jos 
nepalikę tokie Ad. Galdikas ir 
V. K. Jonynas gal dėlto aną sek
madienį vargo, kad nuskristų iš 
Niujorko į Pittsburghą pasižiū
rėti “paskutiniojo meno žodžio”, 
Čikagos sportininkai ruošėsi 
megzti sportinius ryšius su Pie
tų Amerikos išeivija, gi Jonas 
Mekas, “Semeniškių Idilių”, “Gė 
lių kalbėjimas” autorius tikrai 
ėjo su gyvenimo pažanga, kai jis 
kaip “Film Culture” N.Y. maga
zino redaktorius pakviestas, so
vietiniam filmų žurnale aptarė 
Amerikos filmų kultūrą penkių 
puslapių straipsniu. Tuo pačiu 
metu Niujorke už vis labiau di- 
džiavomės Algirdo Landsbergio 
laimėjimu savo tautai. Jo dviejų 
veiksmų dramą “Five Poles in A 
Market Place”, pasauly garsaus 
“The Lambs Club”, aktorių klu
bo su savo teatru ir nariais gar
senybėmis kaip Fred Astaire, 
Bert Lahr, jury komisija išrinko 
ateinančių metų teatro sezono 
premjerai! aim.

Viena. — Čia plinta gandai, 
kad Vatikanas derąsis su kom. 
Vengčrija dėl išleidimo kardi
nolo Mindszenty, kuris tokiam 
aatvejy dirbtų Romos kurijoje, 
o popiežius už tai atleistų iš 
Vengrijos primb pareigu ir pri
pažintų faktinę arkiv. Groeszo 
■vadovybę. * ■

ČESNAKAS -SVEIKA
Pasiklauskite daktare ar vaistininko.

Česnakas yra natūralūs 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 jus 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams. Garlic Pearles turi savyje 
.Salicyfamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus rr sveikas. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dar šiandien nusipirk & vaistinės 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai pa
daręs.

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 $29.98

Ekspertų 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

Savi pas savus!
Trumpiausias kelias į Lietuvę 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 paštu mūsų 

kainaraščius* bei kitas informacijas.
Siunčiame viskq: vaistus, medžia

gos, akordeonus, laikrodžius, mašinas 
jvarias, maisto ir visa kita, kas lei
džiama siųsti.

Užsakykite, re 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.

Nesibaidykite, jei užsakydami ne
turite iš karto visas reikalingos pini
gų sumos, nes Baltic Stores skuba pir
miau pasiųsti kas užsakyta, o tik pas
kui suveda suskaites. Baltic Stores yra 
pasitikėjimu parėmusi savo santykius 
su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių įstaiga, kuri pajėgia pigitrasioi
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pasiųsti ne tik kitokius siuntinius, bet 
taipogi ir maisto siuntinius.

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

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

. BALTIC STORES būdomos lietwyii- 
kos visada geriau susikalbės su lie
tuviu lietuviškai.

(
l
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Mann & Mart et,
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. intcresuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

u *’ College - Margueretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis^ 
pamos, vieta garažui, 2 modemiš
kos virtuvės, naują Šildymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdowne 
$3.000 įmokėfi, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiros nomos su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, ęlyya apšildomos, Savininkes iš
vyksta į Angliją. Geri morgičiai.

Gęležies dirbtuvė 
$5.000 įmokėti, gamino įvairius me
talinius daiktus: žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų ougštų pastatas ir visa ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. Viena skola balansui.

St. Clair • Oakwood 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių 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 narnai su garažu, van
deniu alyva šildomas, viena skola ba
lansui. Kvadratinis planas.

Jone - Annette 
$12.000 pilna kaina, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

Parkdale
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. 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 nuirtais namas su 2 garažais, 
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder
niškos virtuvės.

Quebec - Bloor
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
rasras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 moderniškos virtuvės, 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 - Kecle
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
numo apartmentinis namas šų 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, orti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilna kaina $56.000.

B. SAKALAS
-- - - SAKALAUSKAS

w Darbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 6-1410

Bloor - Crowford 
3 virtuvės

$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 neperei- 
nomi komborioi, dvigubos gorožas, 
alyva šildomas, geras pajamų namas. 
Arti Bloor.

College - Rusholme Park Cres.
$2.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 3 virtuvės, gorožos, alyva šildo
mos. Prašo 14.900 arba pasiūlymas. 
Keli žingsniai nuo bažnyčios. Geros 
pirkinys. "

Dundas - Crowford St. 
$4.000 įmokėti, mūrinis, 9 dideli, ge
ram stovyje kambariai, olyvo šildo
mos, dvigubos garažas, 2 moderniš
kos virtuves. Arti prie parko, bažny
čios, susisiekimo.

Bloor - St. Clorens Ave. 
$3.500 įmokėti, 8 dideli kambariai, 

-mūrinis, 2 moderniškos virtuves, nau
jo šildymo sistema, vieta garažui.

Porkdole 
3 virtuvės 

$3.500 įmokėti, > mūrinis, 9 gražūs 
kambariai, garažas, geras nuomavi
mui. Arti prie visko.

Roncesvalles - Howard Park 
$3.000 įmokėti, -mūrinis, 6 kamba
riai, 2 modemiškoj virtuvės, garažas, 
priedo žaidimų kambarys su atskiru 
įėjimu.

College - Rusholme Rd.
7 kambariai per 2 augštus 

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

Annette - Runnymede 
1 atviro skola 10 metų 

$4.900 įmokėti, mūrinis, atskiros, 1 1 
kambarių, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva šildomas, šoninis įvažia
vimas, kaina $23.900.

Bloor - High Park Ave. 
2 atskiri butai

$5.000 Įmokėti, šiurkščių plytų, at
skiras, 10 kambarių per du Rūgštūs, 
2 vonios, 2 moderniškos virtuvės, ga
ražas, keli žingsniai iki High Park, 
susisiekimo, apsipirkimo.

College - Dovercourt
8 kambariai per 2 augštus 

$5.000 įmokėti, šiurkščių plytų, dvi 
moderniškos virtuvės, garažas, 
deniu alyva šildomas. 1 atvira 
1 0 metų.

Eglinton - Oakwood 
$8.000 įmokėti, 13 kambarių,
jas mūrinis atskiras 3-jų butų pasta
tas, privatus įvažiavimas, pajamos 
$330 mėnesiui. Kaina $30.900.

von- 
skolo

nau

T. STANULIS
11S9 ST. CLAIR AVE. 

LĖ. 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 Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Jane - Lawrence

$1.500 įmokėti, 6 kambarių naujas 
mūrinis namas, 2 vonios, arti mo-

25

TELEFONAS LE. 2-3321

di- 
šil-

kykla ir susisiekimas. Morgičius 
metams.

St. Clair -Oakwood 
$10.000 įmokėti, 12 lobai gražių 
dėlių kambarių, vandens ir alyvos
dymas, 2 vonios, privotus įvažiavir 
mos, mūrinis garažas.

Parkdale 
$4.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių. 3 virtuvės, 2 vonios. Vienas at
viras morgičius 10-čiai metų.

St. Clair - Bathurst
4 atskiri butai — 20 kambarių, 4 
mod. virtuvės, 4 vonios, 4 garažai, 
pajamos $500 menesiui.

Jane - Wilson
įmokėti, naujos vieno augšto 

6 dideįlų gražių kambarių 
Privatus įvažiavimas. Išsimo-

$1.000 
mūrinis, 
namas.
kejimos 25 metams.

Bloor - Jane
‘ $5.000 įmokėti, atskiras gero mūro 
7 kambarių namas. Karšto vandens 
ir alyvos šildymas. Garažas. 1 atvi
ros morgičius 10-čiai metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tcl.
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

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

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

I. MAWRODIN Realtor w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

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

Bo u stead Ave. - Indian Rd. 
$6.000 įmok., 8 did. kamb., mūr. 
narnos, 2 mod. virt., 2 vonios, nau
jas alyvos šild., lobai švarus. Gara
žas, puikus jvaž. Arti krautuvių ir 
susisiek. Geriausios nuomav. rajonas. 
Lengvos išmok, sąlygos.

Sunnyside Ave. - Parkdale Rd. 
$6.000 įmok., 10 grožių komb., orig. 
dupleksas. Puikus plonas, 2 vond. 
olyvo šild., 2 virt., 2 vonios, 2 gara
žai, puiki 
gos, žema 
kinys.

vieto, geros išmok, sqly- 
koinoš Tikroi puikus pir-

Durie - Bloor W.
$5.000 įmok., 8 komb. per du ougšt. 
2 virt., vond. olyvo šild., puikus plo
nas, žaidimų komb. rūsy, plotus įva- 
žiov., 2 nauji, garažai, didelis kiemas, 
nomas orti Bloor.
Geras in nestovimos - Puikus pirkinys 
Oshowo priemiesty ant Hw. kelio Nr. 
401 (Toronto-Montreal) 22 komb. 
mūr- modernius motelis su visais bal
dais ir įrengimais, plius 3 kabinos ir 
6 kamb. mūr. gražus namas. Didelės 
pajamos per visus metus. Įmokėti 
$20-25.000. Prašomo kaino žema.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui
S. JOKŪBAITIS

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

Aušra Bantam laimėję Church lygos čempijonatą
nys, J. Genys, B. Romanovas, P. Kaizeris, E. Ramanauskas, H. S Čepaitis, A. Genys, R. Grigas, G.
Skrinskas, treneris V. Butkevičius, V. Vekteris ir V. Ruseckas. Trūksta A. Šlekio.

ir kvalifikavęsi Ontario pirmenybėms. P. Ge-

SPORTAS
ris 5, G. Beresnevičius 4.

Abi komandos kvalifikavosi
AUŠROS ŽINIOS

Trys Aušros krepšinio koman- 
,dos išsikovojo čempijonatus ir 
kvalifikavosi Ontario pirmeny
bėms. Ketvirta — Aušra Midget 
— šį ketvirtadienį žais antrąsias 

! pusfinalių rungtynes.
i Mergaitės “Aušra” Jr. liko 
jCYO lygos čempijonės, berniu
kai Aušra Bantam ir Aušra Ju
venile — Toronto Church lygos 
Bantam ir Juvenile klasių.

CYO finaluose Aušra Jr. nu
galėjo St. Thomas 45:32; 39:32. 
Žaidė: G. Uogintaitė 18, 20, D. 
Simonaitytė 2, B. Menveiler 5, 
4. A. Gataveckaitė 10, 10, J. Ga- 
taveckaitė 8, 2, A. Sapijonytė 2, 
2, D. Stefaniak 2, A. Grigaitė. 
Aušra Jr., atstovaujanti CYO

Ontario OCLBA pirmenybėse 
lygą, nugalėjo Niagara. Falls 61: 
50. Žaidė: G. Uogintaitė 29, A. 
Gataveckaitė 7, J. Gataveckai
tė. 8, D. Simonaitytė 6. D. Stefa
niak, A. Sapijonytė 2, B. Men
veiler 9, A. Grigaitė. Sekančios 
rungtynės bus Niagara Falls va
sario 27 d.

Church lygoje Aušra Bantam 
nugalėjo Eglinton 44:18. Žaidė: 
G. Skrinskas 4, R. Grigas 13, V. 
Ruseckas 12, A. Šlekys 5, P. Kai 
zeris 2, J. Genys 2, A. Genys, P. 
Genys, E. Ramanauskas, H. Ste
ponaitis 4, V. Vekteris 2. Aušra 
Bant, sužaidę keturius ratus be 
pralaimėjimo ir rekordiniu taš
kų santykiu 577:150, čempijona- 
ią gavo be finalinių rungtynių.

Aušra Juvenile finaluose nu
galėjo Woodgreen 31:28 ir 56:37. 
Žaidė: R. Burdulis 25, A. Lauri
navičius 8, R. Karka 10, S. Ma
šionis 4, V. Rickečius, O. Kaize-

Ontario pirmenybėms, kurios 
prasidės kovo mėn. Taip pat jos 
varžysis su kitų lygų nugalėto
jais dėl Toronto miesto čempijo- 
natų. Šios rungtynės numatomos 
pradėti dar šią savaitę.

Aušros vyrai supasavo pusfi
naliuose. Pirmąsias finalų rung
tynes laimėję 41 taško skirtu
mu (101:60),/ pralošė antrąsias 
58:46 ir trečiąsias 60:57. B-C fi
nalai įvyks mūsų salėje šį sek
madienį 12.30 vai. p.p. Žais Tri
dents - Yamada.

Šį sekmadienį, tuoj po Vasario 
16 minėjimo, įvyks Kanados lie
tuvių krepšinio pirmenybės jau
nučių klasei. Aušra dalyvaus su 
dviem berniukų ir mergaičių 
komandoms.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės, juvenile klasė

je, pralaimėjo peskutiniąsias fi
nalines rungty nes. prieš St. John 
32:22. Žaidė: Pacevičiūtė 6, 
Renkauskaitė 4, Kilotaitytė L. 2, 
Lorencaitė 10, Brynaitė, I. Kilo
taitytė. Šį antradienį 8.15 vai. v. 
Bloor Coli. įvyks finalinės Onta
rio Church Ladies Interm. krep
šinio finalinės rungtynės tarp 
vytiečių ir Niagara Falls. Ant
rosios to pobūdžio rungtynės 
įvyks Niagara Falls ir laimėto
jas bus išvestas iš krepšių skir
tumo.

Stalo tenisininkas V. Neiman
tas, po susižeidimo metus laiko 
praleidęs Europoje, neseniai su
grįžo į Torontą ir mokosi Pro
vincial Institute of Trades. Po
truputį atgauna prarastą formą

JOINT REALTY LTD.
S99 BLOOR ST. VV. - TEL. LE. 4-G381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

V. VAŠI S
REAL ESTATE

872 Bloor St. W.
St. Clair - Christie 

$7.000. įmokėti, 12 kamb. gero mū
ro, kvodr. plonas su privačiu Įvažia
vimu, geras pajamų narnos, 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.

Telefonas LE. 1-4805
Roncesvalles - Grenadier 

$5.500 įmokėti, 9 kamb. su saulės 
kamb. per du augštus, 2 modernios 
virtuvės, oru alyva apšildomas, šo
ninis įvažiavimas, 2 garažai, viena 
skola balansui. i

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

biznių, žemės statyboms.

ir yra du kartu tapęs insituto 
stalo teniso meisteriu. A.S.

Jaun. krepšininkių pažanga
Jau nuo 1954 m. vytietės bu

vo žinomas kaip pajėgiausios Š. 
Am. lietuvių krepšininkės. Ir 
dabar joms dažnai nusilenkiant 
savo priešininkėms, netenka sie
lotis dėl ateities. Turima nema
žai pažangėjančių žaidėjų ir dar
nią pritauglio komandą. Toji 
komanda, sudaryta daugumoje 
iš 13-15 metų amžiaus mergai
čių, šiais metais dalyvavo CYO 
pirenybėse juvenile klasėje. Ži
nant jų praėjusių mėtų pajėgu
mą pirmenybėse nesitikėta ypa
tingų atsiekimų. Tačiau jau po 
pirmų 3-jų laimėjimų pasirodė 
tikrieji sugebėjimai. Tolimesnių 
pirmenybių eigoj, jos laimėjo 5 
rungtynes ir 3 pralaimėjo, iš ku
rių 2 tik 1 taško skirtumu. Lai
mėjusios savo grupėje antrą vie
tą, pusfinalio peržaidimuose įvęi 
kė St. Basils komandą 2:0. Tik 
finale turėjo pasiduoti geriau 
komandiniai žaidžiusiai St. John 
komandai 2:1. Visi šie laimėj i- 
mai rodo jaunųjų vytiečių pa
žangą ir ne viena iš jų jau galė
tų tikti ir Vyčio reprezentaci
nei komandai.

Iš pavienių žaidėjų labiausiai 
išskirtina H. Lorenaitė. Greita, 
energinga ir nepailstanti kovo- 

j ja, kuri dažniausiai atneša ko- 
imandai ir daug taškų (82), nors 
lir žaidžia gynime. Įgavusi dau
giau patyrimo ir technikos bus 
puiki žaidėja, kokios reprezen
tacinė komanda seniai stokoja. 
Geriausia komandos metikė 
(93), švelni bet techniškai gera 
L. Kilotaitytė. Žymiai į priekį 
pažengė D. Pacevičiūtė (65), bet 
didžiausią pažangą yra padariu
si dar neseniai pradėjusi žaisti 
R. Renkauskaitė (36). M. Kin- 
čiūtė, nors ir nežaidė daug rung 
tynių, bet dažnai pasirodydavo 
kaip veržli puolėja (25). Geriau
sia komandos gynėja V. Brynai
tė ,(10); kuri visuomet sulaiko 
ir pačias veržliausias puolėjas. 
Įgavusi daugiau technikos ir fi
ziniai sustiprėjusi bus puiki gy- 

i nėja. Komandai dar priklauso 
j EI. Kromaitė, I. Kilotaitytė ir Ž. 
i Starkevičiūtė, kurios savo pa
jėgumą parodys, gal tik kitais 
■metais.
I Be abejo, yra geresnių koman- 
I du ir geresnių žaidėjų, tačiau 
i tenka džiaugtis turint dar vieną 
lietuvišką, savitą ii? pažangėjan- 
t{ jaunųjų krepšininkių vienetą.

A. S.

6 NAUJI NAMAI 
$3.000 įmokėti, 6 kamb., mūrinis, 2 
mod. virtuves, 2 vonios, žeidimų• k. 
rūsyje, privotus įvožiovimos, 20 m. 
skolo, Jane - Baby Point rajone.

Dundas - Roncesvalles 
t Duplex

$3.500 įmokėti, 10 karpb. per du 
augštus, mūrinis, atskiros, naujos šil
dymas, 2 virtuvės, 2 vonios, gera 
nuomavimui vieta, arti visko.

Jone - Baby Point 
$4.000 įmokėti, 6 kamb. atskir. mū
rinis namas, moderni virtuvė, puikus 
viduje, alyva šildomos, garažas, gra
žus didelis kiemas.

Mountview Ave. -Bloor 
$6.000 įmokėti, 10 komb: 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 saulės kamb., atskiras 
mūrinis namas, vand. alyva šildomas, 
dvigubos garažas, privatus įvažiavi
mas, didžiulis gražus kiemas, 10 me
tų skola.

High Park - Roncesvalles 
$8.000 įmokėti, 1 1 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 kaina ~ geras namas.

Jane - Bloor \
$7.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mū
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 planas, 2 
mod. virtuvės, vand. alyva šildomas, 
privatus j važiavimas, didžiulis sklyp.

Rlinnymede • Bloor 
Duplex

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

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

Rusholme Rd. 
Sixplex

$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, krautuvės dydis 
20 iš 60, 1957 metų apyvarta apie 
$74.000, geras biznis, gera vieta.

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

VASARIO 16-ji TORONTE
Opozicijos lyderio Pearson, MP, 
sveikinimo telegramą perskaitė 
programos vedėja.

Sen. Marc Drouin-savo kalbo-' 
j e apžvelgė Lietuvos praeitį bei 
jos kovas dėl laisvės, nepriklau
somąją Lietuvą aptarė kaip va
karietiškosios demokratijos ide-

(Atkelta iš 1 psl.) 
antros valandos klausėmės viso
kių gražbylybių ir tik pusę vai. : 
klausėmės koncerto. Koncerti- j 
nėję dalyje, atrodo, programos 
vedėja p. Meikljohn jau berei- 
kalo bepranešinėjo angliškai, 
nes bent garbingieji svečiai jau 
buvo išėję mūsų menininkų ne
išgirdė. Argi nebūtų buvę ge
riau, jei jie bent dalies kalbėto
jų nebūtų išgirdę... Šį reikalą 
reikėtų vieną kartą sutvarkyti, i 
Ir kalbėtojams reikėtų atsimin- : 
ti, kad kalbėdami tik 3-6 min. be j 
reikalo, kai klausytojų yra apie 
1.000, jie iŠ lietuviškosios bend
ruomenės atima 3-6.000 minučių, 
t.y. daugiau kaip 2-4 paras.

Svečių buvo nemažai — be 
pagrindinio kalbėtojo senato 
pirmininko Marc Drouin dar 
buvo miesto burmistras N. Phil
lips, Ontario transporto ministe- 
ris'J. Yaremko, M. Maloney, MP, 
Donald Macdonald, MPP, Onta
rio CCF lyderis, estų konsulas 
Markus, latvių bei estų" centri
nių organizacijų atstovai ir kt.

Minėjimą — po karalienės 
himno ir kun. Ažubalio perskai
tytos invokacijos — pradėjo KL 
B-nės Kr. Valdybos pirm. V. 
Meilus svariai formuluota Var 
sario 16 prasmę, dabartinę Lie
tuvos padėtį ir lietuvių išeivių 
veiklos prasmę ryškinančia kal
ba bei garbingų svečių pasvei
kinimu. Po to p. Meilus dar lie
tuviškai ryškino Vasario 16 
prasmę ir laisvėje gyvenančio 
lietuvio pareigas nūdienėje tau
tos nedalioje. Toliau sveikino 
miesto burmistras, konsulas
min. V. Gylys, A. Maloney pri- 
statydino pagrindinį kalbėtoją, 
kuris pasakė kiek ilgesnę kalbą, 
Ontario vyriausybės vardu svei
kino jos narys p. Yaremko, estų 
vardu sveikino jų konsulas p. 
Markus, o latvių — centrinės jų 
organizacijos pirm, p. Upeslacis.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, 
Jūsų patarnavimui skambinti:

J . G U D A S — LE. 1-4605, namų LE. 6-7109.

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIUOS PASIŪLYMUS:

27 akrai žemės arti Port Credit būsimo uosto, planas paduotas 
patvirtinimui, galima dalyti į 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 įmokėjimu arba pasiskolinti 
pinigų namo įmokėjimui, skambinkite p. SERGAUČIUI.

MORRIS
J

A. T.

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

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME ĮMOKĖJIMUI PINIGUS.

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

Pelninga 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
vartą. Porkinimui vieto. Idealus biz
nis 2 šeimom ar keliems viengun
giams. Geram, švariam už High Park 
rajone.

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

20 akrų žemės
16 mylių nuo Toronto, 6 mylios nuo 
5 kelio, 9 moderniai įrengtų kombo- 
rių nomos, tvortos. Kaimynai parduo
da po $1.000 už okrg. Šį ūkelį gali
mo nupirkti su $4.000 įmokėjimu, o 
$16.000 viso kaino.

Christie - Davenport 
$3.500 įmokėti, atskiras gerų plytų 
9 kambarių, 3 mod. virtuvės, kiet- 
medžio ir plytelių grindys, alyva van
deniu šildomos, * garažas, veranda, 
rami vieta, išorėje ir viduje geriau
sios stovis. j

Pradedantiems biznis
Be jmokėjimo: cigar store su snack 
boru, moderniai įrengto. Dundos-Do- 
vercourt, ir 2 kambariai. Išnuomoti 
or pirkti. Nuoma $140 mėn. Už 5 
metų visas įrengimas veltui nuom;- 
nintfui. Be jokios rizikos pradėtumėte 
biznį. Skaitykit ir

A. Bliudžius P. Budreika J.
1-7672

V. Morkis
BE. 3-8162

LE. 5-4229 WA.

F. Jonynas
EM. 4-9641

kitiems posokykit!

Kaškelis
RO. 9-9488

alų siekėją, teigiamai įvertino 
kultūrinį lietuvių įnašą į Kana
dos gyvenimą, kvietė neprarasti 
vilties ir drąsino, kad dangus 
nebūna amžinai apsiniaukęs, 
kad ateina ir giedra. Savo kai-' 
bą senatorius baigė keliais lietu-; 
viškais sakiniais, kurių paskuti-; 
nis buvo: “Gerasis Dievulis te-- 
laimina jus visus!.. .”

Meninėje minėjimo daily “Gin
taras” pašoko tris šokius ir TL 
Choras Varpas padainavo tris 
numatytus dalykus, o sol. V. Ve-, 
rikaitis trumpinant laiką vietoje, 
trijų numatytų dainų padainavo 
tik vieną. To vietoje, uždaryda
mas minėjimą ir visiems padė
kodamas, dar pasakė kalbą apy-{ 
linkės pirm. p. Senkus. Aktas 
baigtas Lietuvos himnu.

Beje, prie įėjimo aukas rinko 
apylinkės valdyba, Tautos Fon
das ir Nepriklausomybės Fon
das. Kiek katrie surinko, turbūt, 
paskelbs. Atrodė, neblogai vi
siems sekėsi.

Toronto dienraščiai pirmadie-i ‘ 
nio laidoje liet, iškilmes vos te- k 
paminėjo. The Globe and Mail \ 
trumpai prisiminė senato pirmi
ninko ir dar trumpiau V. Mei
laus kalbas. Daily Star įsidėjo 
didžiulę trijų Varpo chorisčių 
nuotrauką su paaiškinimu, kad 
buvusi paminėta Lietuvos ne
priklausomybės šventė. The Te
legram parašė kiek daugiau apie 
senato pirm, kalbą, pacituoda
mas porą jo sakinių.

: • . *
The Telegram vasario 11d. vėl 

išspausdino Pr. Alšėno laišką 
apie pavergtąjį Pabaltijį.

Autorius primena, kad vasario 
16 laisvame pasaulyje gyveną 
lietuviai švęs Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo 41-mąsias 
metines, aptaria laisvąjį gyveni
mą ir klastingą prievartinę in- 

j korporaciją į Sovietų Sąjungą, 
į kartu paliesdamas ir viso Pabal
tijo likimą.

★★
Varšuva. — Visi Lenkijos vys

kupai gavę Vatikano kvietimus 
1959 m. bėgyje atvykti su kano
nų reikalaujamais pranešimais 
pas popiežių. Kyla klausimas ar 
juos išleis?

GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

PINIGAI Į
LIETUVĄ

10 Rublių ūž 1— 
Mokestis $5.— iki $50.00

PI!NA* GARANTUOTA
KVITAS PARŪPINAMAS 

DPRESU PER 2 SAVAITES ' ’

GRAMERCY Dept. TZ 
118 East 28th St.

New York, N.Y., USA.

Leista Bankų Dept. 
ir apdrausta.
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■LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA'
966 Bundas St. W. ■ - Tel. tE. l-5ti88

z \ ‘ Valome; dažome, jaudriame ir taisome. 
r PAIMAME (R PRISTATOME f NAMUS.

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

Sav. V. BLOC KIS

Kėdainių kautynės
(Atkelta iš 2 psl.) | telefono aparatų, daug šautuvų 

buvo sulaikytas* pirmosios bolše- šovinių, kebus sunkiuosius 
r vu.ų sargybos fe;

ševiKi* štafeą, kur I
.starų y tas. Jis sakėsi grįžtąs iš 
vi 
namus. Bolševikų paragintas

REMONTUOJU PASTATUS
iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuoju 3r 

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

WINDSOR, Ont
P.p. Tautkeviriai vasario 7 d- Į 

pakrikštijo savo dukrą vardais | 
laima Loreta. Krikšto tėvais bu
vo Vytautas ir Emilija Barisai. 
Krikštijo kuri. V. Rudzinskas šv. 
Pranciškaus bažnyčioje. Vakare Po ilgesnės ligos mirė vienas;
pp. Tautkevičių bute buvo gra- į redaktorius. J- —__ _
žus ir jaukus pokylis. Svečių su- taip užteko ligoninei ir daktarui mano drabužių!' 
gūžėjo gražus būrys. Pasikalbė
tą, pabendrauta, pasijuokta. Ka
dangi Tautkevičių visa šeima 
yra dainininkai ir turi gražius 

_ . . skambius balsus, tai ir nuošir- turėjom Pagirių džiai padainuota. miimc ūme vicic. : r
Svečių tarpe matėsi Zators- 

kiai, Ražauskąi, Pakauskai, Ali- 
kelskai, Gudžiūnai ir Viktoras 
Pundzius. Vietos kunigas nau
jagimei Loretai Laimai palinkę-

TAISAU
RADIO ir

TELEVIZIJOS
APARATUS

LE. 1-1G02

nuvestas į bol- kulkos^idzius, daug maisto ir 
.r buvo tropiai šitokios karo medžiagos. Mūsų 

1 ' nuostoliai buvo m,aži. Tik Kėdai-
ckiėčių nelaisvės ir .keliaująs į mų nitišyje tusėjome pirmąjį 

> nukaųA karį, o Šėtos mūšyje 
stoti į jų armiją; jis sutiko, tik ą>4rm^--kaio invalidą Sereiką 
sakėsi norįs grįžti trumpam lai- etrą, Jūriam patekus po bolše- 
kui į namus, nes seniai buvęs ar j vikų kuixosvaidzio ugnim buvo 
namiškių laoai pasiilgęs. Boise- nuKirstęs kojos. Ilgai nelaukiant 

,vikų štabe jis išbūva visą naktį. \ekahtį inūšį, labai bolševikams 
nuostolingą, f 
miestely, kur mums juos visiš
kai apsupus mažai kas iš jų pa
bėgo. Nuo to laiko puolimas per
ėjo į mūsų rankas. Bolševikai 
mūsų daugiau nepuldinėjo, o 
mes neklausėm kiek jų yra, bet 
kur jie yra.x Ir taip — kaimas po jo gražios ateities, tėveliams gi 
..a^mo, miestas po miesto, per ilgiausių metų. Z. T.
visą tų metų vasarą ėjo į mūsų 
rankas, ir dar ,tais pačiais me
lais, vėlyvą rudenį, bendromis 
visos lįetųvių Jautos pastango- Į 
mis, raudonosios bandos buvo

;■ . 7 į t ■ ' 
Suramino

j Sunkiai serganti žmona vyrui:
. . cxxuxk. , ■ • ------ , Prižadėk man, kad po ma-
pp. Tautkevičių bute buvo gra- i redaktorius. Jo sutaupų šiaip no mirties neduosi kitai nešioti X- - - • • 1  __ 1 T • ’ 4 i m. >«14 i aZ 4 ** Ijt rs vm i 4 _ __ 1 _ L- _ _ X ♦ • » *

blogi žmonės

apmokėti, bet graboriui nebeat- 
liko- - ' ' _

Velionies draugas visą dieną to, jai nė netiktų.. 
vaikščiojęs, kolektuodamas re- j 
daktoriaus palaidojimui, vakare 
vos kojas beveikdamas susitiko 
nepažįstamą ir tarė:

— Trūksta dar vieno dolerio 
redaktoriui palaidoti. Ar negalė
tum tą dolerį paaukoti?

Ngpažįstamasi ištraukė penki
nę ir duodamas sako:

— Štai, palaidokite jų 
penkis...

Darbas ir dalys garantuojamos raštu

’ AUTOMOBILIU 
iULNOJAMO TLnTC 
GYVYBE?
M'ELAIMlNJU A7Si7.U

{Atsigulęs ant suolo ėmęs knark
ti, apsimetęs miegąs. Bolševikai 
manydami, kad jis miega,-nebo
dami jo, kalbėjosi bei tarėsi, kei- 
Kėsi, jog kitokio kalibro šovinių 
gavę patrankoms, o senų ne- 
..aug teturį. .Savanoris gulėda
mas puikiai viską girdėjo ir ge
rokai prieš aušrą kėlėsi eiti. Už
klaustas, kodėl taip anksti kelia
mi, fr vei atsakė, kad išsiilgęs na
miškių, o pailsėjęs stosiąs į jų

H armiją kautis prieš baltagvar- 
H u. ečįos. Dar gerokai prieš aušrą__

' š,a^es dayė vieną raudonarmietį išblokštos iš Lietuvos žemės už ' biuavesti jį pro sargybas. įjcsios ribų. O mes, užgrūdinti NuSSbu kad
{t šėlos kautynės Lovose, dairėmės, kur nutūpęs
g Savanoris aplinkiniais keliais ; įr sUka lizdą vokiečių bermonti-; čįam . t į“ veTkl^Fon- 

' per laukus nuskubėjo į savano- ninkas Sudavus bastarajam mir , , • ? . .v, . ’4. ‘ - • a ao administravimui išleista $60, tame pačiame loromearoa kho-S tlną S/U?' 7 “L /S M. W-: italui $199,67, susai- se Kanados lietuvių kolonijose
// ,/ S /T P ! U ,f lt 8r,jbuoml-! nojimui ir informacijai (atseit, buvo surinkta tik $13. Pav. Mont

1 propagandai) $476,49. Isviso, at- realio talkininkai, kurie tokį di- 
sert, $736 80 Juk-tai arti trečda- celį triukšmą kėlė prieš Tautos 
* . .'—.z ' i Fondo rinkliavas, išeina, sava-

Toliau studijiniams darbams I jam fondui bus nedavę nieko ar- 
ba beveik nieko. Tikrai, ar ver
tas visas tas fondas to keliamo 
truikšmo? Mik.

bent

Liet. Nepriklausomybės Fondas
1958 m. po. Vasario 16. atskiro 

minėjimo Toronto Talka “Dir
voje” paskelbė, kad jos buvę su
rinkta išviso $631. Atskaičius iš
laidas j LNFondą buvę įnešta 
$397. Išeina, kad kitais atvejais 
tame pačiame Toronte arba kito-

LNF šiemet vėl paskelbė savo 
1958 m. apyskaitą. Pajamų išvi
so turėta $3.092,63. Išlaidų pa

neramios nakties, prašvitus, fy- l lenkų nubausti. į *

x ? Nors esu išblokštas toli iš te- - -- ;
Į jau mes kovėmės Šėtos priemies vynės ir laiko dulkės apnešė JXX a/r____ _______________ 1_1____  _•__  i

! kautynes stiprios Sniego pūgos, k us, bet kovų dėl Lietuvos lais- j

PRANAS BARAUSKAS

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 men. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO, 6-S367 - V. Semaška

i ui, gerai matydami taikinius, 
[jau ura kovėmės šėlus piicuiies vynes ir laiKO auixes apnese į- •• išlaidu’ 
i č»d laukuose. Mums apsunkino kaip gerus/'taip ir. blogus įvy-: . 1 4-
! kautynes stiprios Sniego pūgos, k us, bet kovu dėl Lietuvos lais-!oo . , 
i Kulkoms zvimbiant, pūgai šėls- vės neįveikia užpustyti. Visados iS eista >^b2,28, įnašams tarpt u- 
tent, maišėsi viršilos Vlado Bal- prisimeti atkaklias kovas, kur '•?>■« «rganIzacyų veik ai ?340, 

cijai $300, tiek pat paremti jau
nimo akcijai, Europoje “nesurū- 
šiuotom išlaidom” $360 ir pagal 
aukotoju paskyrima perduota 
$40.

Tikrajai LNT veiklai išleista 
tis mūšiui, vakare pergalė atėjo liepti arba apie’jį^žinantieji pra-jvos 62. Vadovybė taip pat 

---------------------- z>—z - .i. - i " . v. r jt Ruzas 532 Jaucia> j°g sitOKios sumos nero- 
; F-laikę, pasitraukė Pagirių link.: S.W. Railway St., Medicine Hat,; . Rao v i&as tas fondas būtų
t t.. ___ ” ,---- Ąj-prta Įvertas Keliamo triukšmo, del to

ji randa reikalo pasiaiškinti. Esą,

l Vilkaviškio "apskr7prašomas“at- ^mėjų nespausti, "kol nėra ne- 
i; aiideoamai būtino reikalo . Kai

!čo žodžiai: pirmyn, pirmyn. • Ir • ėiom dantis už dantį, akis už 
j r.iti kovos komandos žodžiai ai- akį... ,
■ dėjo išilgai karių grandinę. Po . .
atkaklaus mūšio pasisekė apsup- * “aŽeSkOJima!

Į ti bolševikų dešinį sparną ir kul I Izidorius Vertelka, kilęs iš Pa- ' 
kosvaidžių bei šautuvų ugnimi; r.evėžio apskr., Velikų parap., 
jį sunaikinti. Visą dieną tęsian- • Mažėnų kaimo, prašomas atsi-

■ į mūsų rankas. Bolševikai, nebe- ! nešti šiuo aaresu

• J1; nuostoliai buvo dideli: daug 
' nukautų, kelios dešimtys pateko 

i nelaisvę. Paėmėme 18 lauko

Bonna. — V. Vokietija užsie
niuose jau turi 324 postus: 56 
ambasadas, 11 pasiuntinybių, 1 
prekybinę atstovybę, 31 general- 
konsulatą, 61 konsulatą, 144 že
mesnio rango konsulatus bei ki
tokias misijas.

— Prižadu, tikrai prižadu, — 
sako vyras susijaudinęs. — Be

L 4 ‘ i
Į . ' - - *. 4

Moderniškos žmonos |
Žinoma artistė ištekėjo 

virto'vyro, Jos naujasis vyras 
buvo ^graikas. Po kelių dienu 
draugė teiraujasi ag. esanti pa
tenkinta vyru. . doe s? •'

— p, labai patenkinta. Žinail 
nuo dabar aš visada tekėsiu 
už graiko.,,j, ,.t .

• t-j * ” 000 £2 |
Tikrasis būdas ,3 į

Vidutinio amžiaus vyras ne?- 
drąsiai kreipiasi universalinėj^ 
krautuvėje į gražią blondinę 
kvepalų skyriaus |

— Aš pasimečiau minioj sų 
žmona. Leiskite man pasikalbę-? 
ti su jumis porą minučių.

— Labai prašau, bet ar tai pa
gelbės tamstai? __ ;.iv , .

— Mario žmona tuč tuojau at
siras, kai tik pastebės, jog aš 
kalbu su gražia moterim.

Jam dar nebaigus kalbėti, jo 
žmona, lyg iš žemės išdegus; at
sirado šalia...
Ką nors vistiek gali parduoti
Skudurų ir visokių senų daik

tų supirkinėtojas duris atidariu
siam vyrui sako:

— Gal turite parduoti senų 
drabužių, nebenešiojamų batų, 
laikraščių?

— Ne! — atsako šeimininkas.
— Mano žmona dabar atostogo
se. Užsukit po trejeto savaičių.

— Tai, be abejonės, tamsta 
turi tuščių bonkų? ...

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą hairstyling 
161S RT n'v’ ST W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2931 

e 
Sav. D. KAUNAITE

OIL*: LTD. 
Atstovas

H. RAŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas.- 
Telefonas LE. 3-4908.

ir

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kit mus,

taip oaf išimu rašalo demes. Sutaiso^
iširusius galus ir pradegintus kilimus 

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

Kas keliatės Į kita 
^utę ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE 3-1435
BR. STONIUS

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAKA’’

Poskoia 1 csm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Pen k tad sen .a i s nuo .10-12-. v. ryto :r 5.30 9 vai. vak 
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vok.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 va L ryto uždaryta.

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

Tel^onas LE. 2-8723

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas.
Tel. HO. 3-5493.

ir frylioi rieda.
N A U J A .S

DUN1OP tykiai riedančias 
padangas (snow tires).

Parduodamos urmo kainomis.

S. ir G. TIRE SERVICE
459 RONCESVALLES AVE., TORONTO 

Telefonas LE. 4-6692
VulkonizGCijo, atnaujinimes gumų, rotų balansavi
mas Ga.ontuotas darbas orityrusių ekspertų. Pasi
rink mes įvairių, rusų padangų pigiomis kainomis.

jos tikrai gerai traukia 
PAMĖGIN KITE

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
ten gyvenančiais;a

_ - čiais iš OefttVOS.

Nuvykti galimo laivu 
mėnesį. Nėsezonmiu 
dos. ’
Į•_ r - - . ' ’ • • .-1 J < •? --

Užsisakykite vietas pigiaūsiafzjr^ 
geriausiai "

FOUR SEASONS
TRAVEL

•*’A*.•/.i  ’’      . *.■.*..■*.j• .■ 
r jI* :.r. ..• -./f.. t . -z? ■. •;A. • ':: . x: .•. ” ‘ •"• •• .• «■ *•_ ‘. I

Tel. WA. 5-5555
V. BAČĖNAS

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

LE. 6-4681.
Mūsų vienintelis užsiėmimas — 

kelionių tvarkymas.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

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

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — goxo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gaxo ir aly- 
vo», VĖSINTUVĄ* loir conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
garo ir elektros. ŠALDYTUVAI — garo ar elektra*. Visu rūiių remonto darbai.

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

mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visu rištu Šildymas ir ivairfot pompos.

999 College SL. Toronto. Telef. LE. 4-8123
ANT. JUOZAPAITIS

Alberta.
Viktoras Butauskas, gvvenęs l Jfran^.reiKal° Paaiškinti, ūsą, 

Puodiškiu km.. Žaliosios pašt.,' iaiK*ta31 nusistatymo taupyti, 
! Vilkaviškio apskr., prašomas at- nespausti, kol nėra me-
siliepti arba žinantieji apie jį: audeoamai būtino reikalo . Kai; 
nranešti šiuo adresu? Bronius .reikalo, rėmėjai, to but, 
Strimaitis, 55 Sleeping Giant Paremsią. Pasiaiškinimas keis- r 
Dr., Hamden 18, Conn., USA. .tas- Ar^ §a^a Qaba? .
Yra gauta liūdna žinia iš Lietu- lRa^ nėra /’būtino reikalo ką 
vos apie jo broli Joną ir seserį ™rs. daryt; pavergtojo krašto 
Prane laisvinimui.' Geriau butų buvę

: Žitkevičius Juozas, sūnų. j0_ atvmm pasakyti, kad aukotojai. 
! ‘-o, kilęs iš Pasvalio valse., Ąžuo- sudėjo nedaug, o vadai nežinojo ; 
ilvnės vnkm., prašomas atsiliepti ^a bU Picxaet'- \>eP S1.
K. Zaronskiui, 1229 E. 82 St., mmą aukomis rodo ir pasiaisKi- 

i Cleveland 3. Ohio, USA. Yra ži- mmo Pa^utims punktas kuria-
■ t iotn,™ 'me saKoma. kad ne tik tautiečio.mų is Lietuvos.. -.... . uilMnsln!s -pajėgumas, bet ir jo'

Otava. _ Kanadoje 1953 m/ ^trumas ~nepriklausomybės 
buvo 8ST5 polio susirgimai, 1957 ‘“įai bei “Ujimas tos loejos 
m. tik 273, taip pat nedaug su- realizavimu ir prasme nurodo 
sirgimu buvo ir 1958 m., befduo )am. ■"> ,?smemnlo pnsidejimo |

■ menys dar nesuvesti. m«stą. -. ,’ Kazin ko 19a8 m. truko—jaut
rumo nepriklausomybės idėjai 
ar tikėjimo jos realizavimu.

i - Apyskaitoje nurodyta ir iš kur, 
kiek LNF yra gavęs aukų. Žino- 
n._ daugiausia gauta iš JAV, pa
gal valstijas daugiausia iš Illi- 

■nois - Indiana — $783, toliau iš 
New York — $344, Connecticut 
— $271, Michigan — $195, Cali
fornia— $182, New Jersey — 
$158, Massachusetts — $117, 
Pennsylvania — $46, Maryland 

Į— $38. Iš kitų kraštų daugiau- 
sia gauta riš Kanados — $410, o 
iš visų kitų —$319.

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

Dr. V. Sadauskienė
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). • ’

PIGIAUSI

I siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai:
22 svarai cukraus $11.95
22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt.

$23.20

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W 

zpne Dutrcrin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. fordomar»c - Hyd- 
romoric transmisijos. *

Sav. ANTANAS PASKEVICJUS
Telefonas LE. 5-9130

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kabinetas: LE. 4-4451

D r. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W7., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos 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

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

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-Colleqe / *
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių įdėjimas tik 518.00
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur. 

TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9541

ED. KONDRATAS 
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ 

siuvėjas
1113 Dundas St W.r Toronto

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

Kvalifikuotas technikas taiso 

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

J. S T A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

Elektros - Electronic
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1088
44 Gwyn ne Avė., Toronto

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

STANLEY SHOE STORE
Augščidlisios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir pla
tus EE-EEE. Perkantiems siuntiniams 
į tėvynę duodame 15% nuolaidų.

1438 DUNDAS ST. WEST, 
prie Gladstone

VEDYBOS
lai norfta vesti, rašykite /vokiečiu ar 
leaku k./, tclefonuokfte ar atvykite 
asmeniškai |

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5481.
’nformoenos kasdien nuo 6-9 vai v 
Atsakymams raštu pridėti 11. Mote
rims iki 35 m nml tarpininkavimas 

VELTUI.

į LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai —- Notarai
<

:<5 HAYDEN ST., Toronto,
(arei Bloor ir Yong gatvių)

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

ui voką tas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto 
Teiefoaoi: LE. 4-S431 ir LE. 4-8432

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; 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 skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir . 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA
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— Didingai atšvęsta Vasario Į — Vasariu 16-ji Prisikėlimo 

16. Gilus pamokslas J.E. vysk. F. .bažnyčioje buvo paminėta Vasa- 
Allen apie mūsų tautos paver-Irio 16 d. vak. iškilmingomis pa- 
gėjų mizeriją, kovojančių prieš maldomis. Asistuojant dijakonui 
Bažnyčią ir tautos laisvę. Pamal ir subdijakonui, iškilmingas šv.
dose dalyvavo savanoriai, kat 
moterys ir skautai su vėliavo
mis. įtakingi kanadiečiai, lietu
vių draugai, buvo pakviesti kle
bonijos) priėmimui.

— Šį sekmadienį 7.30 vai. vak. 
par. bažnyčioje prie išstatyto 
Švenčiausiojo iškilmingai gieda
mi Graudūs verksihai, pamoks
las ir palaiminimas. Gavėnios 
metu kiekvieną penktadienio 
vakarą 7.30 vai. apvaikščiojama 
Kristaus kančios Kryžiaus ke
bai. Sekmadienį pamokslai pa
maldų metu kun. P. Ažubalio 
“Krikščioniškojo pasiaukojimo 
prasmė”.

— Šią savaitę vizituojamos 
šios gatvės: High Park Ave., 
Clendenan, Gothic, Quebec, 
Evelyn Ave., Evelyn Cres. ir 
Fine Cres.

;— Tikybos pamokos jaunimui' 
sekmadieniais '

Mišias už Lietuvos laisvę laikė 
T. Modestas ir pamokslą sakė T. 
Paulius. Po Mišių buvo atgiedo
ta Libera už kritusius tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės ko
vose. Iškilmių metu giedojo soL 
V. Verikaitis ir parapijos choras.

— Praėjusį sekmadienį sumos 
metu smuiku grojo prof. S. Kai
rys. Nuoširdžiai dėkojame. *

— Reiškiame gilią užuojautą 
Jonui Paršeliūnui su šeima stai
ga savasio 12 d. darbovietėje nuo 
širdies smūgio mirus broliui 
Antanui.

— Buv. par. komiteto nariai 
vietoje užuojautos J. R. Simana
vičiui užprašė už jo Lietuvoje

Venezuelos lietuvaitę
BIRUTĘ MALSKYTĘ

HIMIIAI. O
ir

JONĄ PRAKAPĄ,
“Tėviškės Žiburių” didelį rėmėją ir bičiulį, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, 
nuoširdžiai sveikina ir saulėtų dienų linki

“Tėviškės Žiburių” leidėjai, 
redakcija ir administracija.

T~——... - - ■ ■ .. ... .

Mielą bičiulį
JONĄ PRAKAPĄ ir p-lę BIRUTĘ MALSKYTĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime saulėto bendro gyvenimo.

Aldona ir Karolis Rusinai.

Vasario 16 jaunimui ( Ateitininkai sendraugiai
KLB loronto apylinkės vai- šį šeštadienį, vasario 21 d., 7.30mirusį brolį Vytautą šv. Mišias, J apyunses vai- sz sesiaaien, vasario a., i.ov

kurios bus laikomos Prisikėlimo. dybos “Į?1?*?* s* ^madiaų,, vai. v, renkasi Prisikėlimo pa- 
. w w . vncorin 99 H K Xfl 1701 n n Pri- ' miimlrnc eolam 1 ClKiriD-bažnyčioje šį šeštadienį, vasario 
21 d., 8.30 vai. ryto.

—Šį sekmadeinį, vasario 22 d-

vasario 22 d., 3.30 vai. p.p. Pn-!rapijos muzikos salėje į susirin- 
sikėlimo salėje rengiamas Va-1 kimą - arbatėlę.
sario 16 paminėjimas taikomas į Programoje: 1. dr. M. Aršti-M*vnvtj j uv4***»** vi* ovAiuauviiiJ. v Qoai i v . •». , . .. , . w. ,, * .

vyksta įprasta kleb. T. Placidas per visas Mi- specialiai lietuviškajam jauni- kaitytes pranešimas Atomo am
tvarka: po 9.30 ir 11 vąl. pamal- šias darys pranešimą apie para- imuĮ- Kalbėtoja Kanadoje bai- 

gusi studijas Regina Kuliene. 
Meninėje dalyje pirmą kartą pa
sirodys šeštadieninės liet, mo
kyklos nauja tautinių šokių gru
pe, mokyklos choras, Z. Orentie- ir ateitininkų jaunimas.

Ik pasimatymo. Valdyba. [
Kan. Liet. Kat. Kultūros 

Draugijos •

dų. i pi jps anketą, kurioje parapijię-
— Altoriaus berniukams įgyta ičiai pasisakė įvairiais parapijos 

trijų spalvų dailios uniformos reikalais per House of Provi- 
(raudona, violetinė ir juoda) ati-[dence vajų. Kurie reguliariai 
tinkamai liturginei šventės spal- 
vai. Drabužėliams pasidėti par. 
komiteto iniciatyva pagaminta 
speciali spinta. Geriau pramo
kus Mišioms tarnavimo apeigų, 
berniukai bus pradedami lavin
ti giedoti. Berniukus mokina 
kun. B. Bacevičius.

klauso 11.30 vai. Mišių salėje, 
prašomi susirinkti anksčiau, nes 
pradedant maždaug 11.15 vai. 
bažnyčioje daromas pranešimas 
garsiakalbiais bus perduodamas 
ir į salę. Salėje Mišios prasidės 
po pranešimo ir jų metu atski
ro pamokslo nebebus.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Crawford, Montrose, Beat
rice, Grace ir Gorevale. -

— Metinių rekolekcijų į JAV 
išvykę parapijos kunigai grižo 
atgal ir pradėjo eiti savo parei
gas.

— Gavėnios laike kiekvieną 
penktadienį, 7.30 vai. vak., vaikš 
čiojami Kryžiaus keliai. Kurie 
galite, prašome gausiai dalyvau
ti. z:

— KLK Moterų D-jos vedami 
virimo-kėpimo kursai yra kiek
vieną antradienį, 7.30 vai. vąk. 
Įėjimas — aplink kleboniją, iš 
Kiemo pusės.

— KLK Moterų D-jos Prisikė
limo par kyr. narių susirinkimas 
bus šį sekmadienį, vasario 22 d., 
tuoj po paskutinių Mišių muzi- j 
kos studijoje. Programoje nu-1 
matyta įdomi moterims paškai- 

nuonią bei asmeninę auką, taip 1 ta ir diskusijos , u -<-■ — ——« -«■------ -—- -
pat dėkojo Eug. Abromaičiui ir —_ Parapijos bazaras bus ba- ig d. radijo programa Jaunimui, 
p. Kundrotui už savanoriška pa- 'an^žio 25 d. Parapijiečiai ir bi- ją išpildys pats jaunimas “Tė- 
galbą baliaus metu ir tiems-fau- Juliai prašomi pradėti ruošti vynės prisiminimų” programos 
tiečiams, kurie dar atskira auka :^an^us- Nebūtina, kad. jie butų melu 5 vai. p.p. banga 1400. Kal- 
parėmė dainietes. Nors/pelnas I DranSūs- Kiekvienas, prašomas Įbės Vytautas Birieta. 
gautas nemažas, I ____•i-* 7 I

giant. į šelpiamųjų skaičių (dai- Į 
niėtės globoja Vokietijoje 98 se- i 
nėlius, 21 ligonį džiovininką sa- 
hatorijose ir pavienias šeimas, 
taip pat dalį lietuvių S .1..^ 
trikampyje), jo toli gražu nepa
kanka. Ypač artėjant Velykoms,

Šv. Jono Kr. parapijos knygyne 
gauta: St. Santvaro “Atidari 
langai”, rinktinė lyrika, $3.; V. 
Krėvės raštai, V tomas, $5.50; 
J. Bachuno “Kelionė į Pacifiko 
kraštus”, $2; “Į pilnutinę demo
kratiją” svarstymai apie valsty
bės pagrindus, $2.

Knygyne galima užsiprenume 
ruoti visus laikraščius bei žur
nalus. Veikia sekmadieniais šv. 
Mišių metu. J, >

“Dainos” Užgavėnių balius 
Užgavėnių vakarą šv. Jono Kr. 
parapijos salėje praėjo su pasi
sekimu; Nors oras buvo labai ne 
palankus, bet tautiečių susirin
ko nemažas būrys ir neapvylė 
da in iečių pastangų padėtis vargs 
tantiems Vokietijoje.

Dainiečių ypatinga padėka 
kleb. kun. Ažubaliui,', padariu
siam didelę nuolaidą už .salęs

pat dėk<yo Eug. Abromaičiui ir

nėš baleto studija suvaidins 
"Nykštuko vardines”. Po minė
jimo greta esančioje kafeterijo- 
je įvyKS visiems kavutė. Į pro
gramos išpildymą yra įjungtas 
visas jaunimas, pradedant šeš
tadienine mokykla, jaunimo 
klubais, ateitininkų, skautų or
ganizacijomis ir baigiant stu
dentais akademikais. Visiems 
įėjimas nesurištas su betkokio- 
mis aukomis.

Šventės išvakarėse, vasario 21 
d. lietuviškos radijo programos 
metu speciali jaunimui progra
ma, kurios metu jaunosios kar
tos atstovas Vytautas Birieta 
tars žodi.

Visas organizuotas ir neorga
nizuotas

ziaus pavojai ir apsauga žmo
gaus akių”, 2. J. Matulionio pra
nešimas iš pasaulio įvykių, 3. 
pasikalbėjimai ir vaišės.

Renkasi ateitininkai, bičiuliai

“Milžino paunksiųė”
i. Didžioji scenos meno šventė
[artėja. Lygiai už dviejų savai- __________ r__
[čių, vasario 28 d., 7.15 v, v. Pri- iie gavėnios metų bus laikomo.1 
Įsikėlimo par. salėje turėsime i kiekvieną dieną 8 vai., išskyrus 
laimės pasidžiaugti mūsų kai- šeštadeinius ir sekmadienius, 

įmyninio Montrealio lietuvių j AV parap. rekolekcijos įvyks 
pramos teatro Balio Sruogos [kovo 8-15 d d. Jas praves pran- 
"Milžino paunksme”, trijų veiks 'ciškonas T. Leonardas Andrie- 
nių ir devynių paveikslų trilo-Įkus iš Niujorko.

[giSKa istorijos kronika. Įspūdingas koncertas Aušros
Veikalu jaučiamas didelis su- < Vartų parapijos salėje įvyks se- 

sidomėjimas. Bilietai vakarui i kantį šeštadienį, vasario 21 d. 8 
. tirpte tirpsta. Ta pačia proga at-! v. v. Išgirsime pirmą kartą Mont 
! kreipiamas malonus visų dėme- ’realy solistę Janiną Liustikaitę, 
isys, kad bilietai yra numeruoti, jauną ir talentingą dainininkę iš 
‘Anksčiau įsigiję gaus geresnę į Italijos, kuri šiuo metu sekmin- 
Į vietą. Bilietai gaunami sekma- gai koncertuoja Amerikos kon- 
idienį po pamaldų prie abiejų tinente. Koncertą ruošia AV pa- 
Į parapijų knygynų, o šiokiadie- rapijos komitetas. Pelnas skiria- 
niais pp. Kaunaičių Bęaty sa- mas AV bažnyčios stat. fondui, 
lone, V. Margio vaistinėje ir J. i Touro sporto klubo krepšinin- 
Beržinsko krautuvėje. kės ir krepšininkai sparčiai ruo-

Caritas. įšiasi IX Š. Am. krepšinio žaidy-Į 
nėms Detroite balandžio 4-5 d.d.

pod®ka Vasario 16 buvo atšvęsta lie-
Netikėtai mūsų brangiam bro; luviams jprsstu iškilmingumu ir 

šeliūnui, mes pamatėme kiek daug jis rimtimi. Minėjimas pradėtas AV 
turėjo drougų. Mes dėkojame Prisikeh- parapijos bažnyčioje iškilmin- 
mo parapijai ir ypač Tėvui Modestui už jgomis pamaldomis į kurias or-, to sveikino kazoku ir lenku at-

soms organizacijoms ir pavieniams as-laikė ir šventei vyriausybės vardu p. M1CSZ- 
- menims už užpirktos šv. Mišios, dovano-. pritaikyta pamokslą ^pasakė kie-, kowski. tartum užsimiršęs, pra

tes gėles, pasakytos kalbas, visiems už bonas Tėvas J. Borevičius, SJ. dėjo varyti pigoką agitaciją už* 
gausu lankymą, palydėjimg į amžina Pamaldų metu duetu giedojo A J vad Rapackio buferinių valsty- 
P0Ndu2f<J " P° * UZU°,OUtOS- Keblys su soliste ukrainiete. Ibių paną. Tik dėka kultūringu 

Jonas, Aldona ir Marius Popiet įvyko iškilmingas ak- mūsų visuomenės laikymosi is- 
tas Plateau salėje, kuri buvo I vengta bereikalingo incidento, 
apypilnė. Minėjimą atidarė pre- Gražią sveikinimo telegramą at- 
zid. pirm. J. Malaiška. Pagrindi- siuntė čekoslovakų atstovas dr. 
ne paskaitą skaitė svečias PLB Sykora. Po sveikinimų susirin- 
V-bos .pirm. J. Matulionis, pasi- kimas priėmė paguodos telegra- 
gėrėjęs herojišku tautiečių lai- " - ---
kymusi tėvynėje ir kiek'paba- 
ręs išeivijoje esančiuosius už 

pnetcĮioms: . .. 'bereikalinga “suminkštėjimą”
. Pacevičiui. E. J. $vegž- ’ Kovoje uz lietuvybės išlaikymą.

P. Mu- ' Po paskaitos latvių vardu svei- į

Mišios vakarais A V - parapijo-

Solistė Janina Liustikaitė
Jos pirmasis rečitalis Montreal 
lyje įvyks šeštadienį, vasario 21 
d. Aušros Vartų parap. salėje.

Paršcliūnai.

Padėka 
suteikimą man pirmos pagalbos 

Draugijos* < šusižeidimo metu, lankymo manęs ligos
metinis susirinkimas kviečiamas metu, poreiikusiems užuojautos iš už- 
kovo 7 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. miesč'O loiškois bei telefonais, uz jvai- 
‘TrvKkėc Žiburiu” natalnose rios dovanos bei gėles nesuskaitomai

lCVlSxs.es Ziourių patalpose. kortų ir nuoširdžiai dėkoju šiems mana

Už

A. A. Antanas Paršeliūnas
staiga mirė nuo širdies smūgio I rūnui, dr. A.

?1S dorbavietėj pereitą ketvirtadie- i dams, A. A. Smigelskiams, L. P.
ni vasario* 12 d. Palaidotas iš rcuskoms, Z. B. ščeponovičiams, m. v. : kino Tompsons, estų E. Saks, be 
Prisikėlimo parapijos bažnyčios Bendikui/ £ j. Kdrolioms, Pr. čėčiui, G. ; — 
šeštadienį Park Lawn kapinėse, a. Avižiams, L. Karbonui, kun. P. Ažuj 

Velionis buvo labai socialus,

Vaitkevičiams, S. J. Sinkevičiams, D.

jmą sergančiam JAV valst. sekr. 
i J. F. Dulles, ir rezoliuciją, kurią 
i pasiųstų Kanados premjerui Die 
fenbakeriui. prašant ir toliau 
nepripažinti Lietuvos okupaci
jos. Antrąją, meninę dalį, atli
ko trys išraiškos šokio atstovės 

i B. Vaitkūnaitė. B. Malaiškienė 
ir M. Tauteraitė, pianistas K. 
Smilgevičius, paskambinęs ke
turias M. K. Čiurlionio kompo
zicijas, op. sol. E. Kardelienė, 
padainavusi tris dainas, ir sk. 
vvčių taut, šokių grupė, ved. J. 
Piečaičio, pašokusi Čigonėlį, Vė
darą, Lenciūgėlį ir Kalvelį, akor 
deonu pritariant stud. A. Vičiui. 
A.nglu ir prancūzų kalbomis 
pranešinėjo A. Norkeliūnas. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu.

Bankelis “Litas” per praeitų 
•metų operacijas padarė $9.005,76

Dr. Heinz Unger, York Con
cert Society dirigentui, žinomoji 
The Bruckner Society of Ame
rica, Inc., paskyrė Mahler meda
li. Jis bus Įteiktas vasario 25 d. 
koncerte Massey Hall, kur kar-

baliui, J. Stanaičiui, J. Pažemeckui, F.
visur spėjąs ir visu mylimas ;<enUu’- J, Šarūnui, v. K. Klevinskoms, 

■- ■ ■ ; J. Dambrauskui, Jurg. Račiui, O. Les-
koųskienei, I. J. Morkūnams, B. Petke
vičiui, V. Butrimui, A. A. Juškoms, Br.

i Daugvilai, J. Preikšaičiui, K. Navickui, 
iV. Simonovičicnei, S. Miniotai, Frau & ■■ ų ,
ĮHerr Timm, Mr. & Mrs. Glynn, Mr. H, j b’>S ispilayta Gusta V Maillęr 
i Constable; J. S. Butkams Wellande, S. Simfonija Nr. 5.
i Juozapavičiui ir P. Brazui Hamiltone.

či, Tiizvror,,, b'rrrvn.'nūla i Mažajai Laimutei Švegždaitei, kuri PadėkaSci»a. by Juozapo ligoninėje . ukovosi mo|domis bei šv. Komunija už Nuoširdžiai dėkojome visoms skyriaus 
gydosi b. Klumbys, 4ob kamb., !grcjtcsr,j mQno pasveikimą, krikštasūniui i nerems, prisidėjusioms prie Užgavėnių 
E. Juškienė, 217, Mažonienė, Z. ! Medardukui Karaliui, krikšto dukrai Gra-:| baliaus- paruošimo, ypač šeimininkėms,

• Vi- 
kurie maloniai talkino

žmogus, Lietuvoje dirbęs koope
racijos srityje. Gyveno čia prie 
brolio doc. Jono šeimos. Jo žmo-

. , . v. ,na gailestingoji sesuo buvo iš-i
jaunimas kviečiamas įremįa į Sibirą ir ten sunkiai 

dalyvauti didingame minėjime, a nepagydoma liga, 
taip pat suaugusieji, kuriems ru
pi mūsų jaunosios kartos tauti
nis ugdymas ir įsisąmonijimas 
maloniai taip pat kviečiamas 

; būti stebėtojais mūsų lietuviško 
[atžalyno masinio pasirodymo.

Minėjimui rengti jaunimo 
komitetas.

Radijo programa 
jaunimui

Šį šeštadienį speciali Vasario

JLJ. U uuikėvsiv, ; /YieUuI'JUNUI IXU1UIIUI, ruifyatw tu tureliui į . . .

Ščepanavičienė 616, J. Daunius Zinai Sinkevičiūtei už maldas ir lankymo • ’s^eous oms taip skanius vėdarus.
Mvknln lirroninpio no • manes širdingai dėkoju ir linkiu geros soms ir visiems, kurie maloniai ta------ . - • v ,oUtf- by. MVkOlO ligoninėje po . iiCms mokyklose. baliaus metu. J. R. Simanavičiui, pado- pelno ir liet, kultūros ir Šalpos

operacijos sveiksta išWoodstock j ’° v| G^rmAnavirius. vanojusiam loterijai bonkę likerio. Taip; reikalams paskyrė $350. J.P.
• pot nuoširdus očiū visiems atsilenkiu- MoiltrcaJis — Nuo ceryllŽės 1 
į siems. KLK Moterų D-jos Prisikėlimo d. Trans.Canada Air £ines ati

darys naują liniją Montrealis - 
Viena su sustojimais Briusely ir 

iDuesseldcrfe. '

Z. Norvilas, kamb. 414 B. Gene-! 
ral ligoninėje po nelaimingo su- į 
žeidimo Massey Harris gydosi' 
Gediminas Pranckevičius — IIĮ 
augštas, Ward B. Pastarajam Ii- i 
goniui ypatingai pravartu lietu-į 
viška literatūra: lakraščiai ir i 
knygos. ■

VI. Germanavičius.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūsiu anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

i visiems atsilankiu- 
KLK Moterų D-jos Prisikėlimo 

parapijos, skyriaus valdyba.

! Išnuomojami kambariai su maistu. 53 
Delaware Avc. Tel. LE. 6-7039.

» ■ ■ • . 
{. • --------------------- .......................... ............ •------- . ' --------------------—

Į Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Te’.
I EM. 6-1243, skambinti po 5 vai. vok., 
šeštadienį kiekvienu laiku.

gautas nemažas, bet atsižvel- i Pasidėti, kuo kas gali. I Šioje programoje taip pat mū-
_ j — Pirma . vaikučių Komunija i’gų kaimynai estai minės savo 41 

j bus birželio 7 d. Šiuo metu jai'mietų Nepriklausomybės sukak- 
_ [ruošiama 90 vaikų, bet jų skai- * • ” •

čius vis dar auga. Kaip jau pa- 
Suvaiku kartotinai buvo minėta, prie 

‘ [Firmos Komunijos bus prileisti 
įtik tie vaikučiai/kurie pamokas 

pavasario džiaugsmo šventei, i Jankė reguliariai nuo rudens, ii 
dainietės nori nors kiek didesne r^unų žinios bus pakankamo ly-

tį. Jų kalbos ir muzika užims 
maždaug 15 minučių.

Religinėj programėlėj šią sa
vaitę kalbės Tėvas Modestas, 
OFM.

Radijo programai einančiai 
jau devinti metai paremti, gran-

dovanėle visus sušelpti. Dainie- 'S10- Mieluosius tėvelius, kurie sį diozinis balius įvyks balandžio 
tos būtu labai dėkingos tiems, !Pavasari savo vaikučius noii leis 4 d., Prisikėlimo parapijos sa- 
kurie negalėję parengime daly- ket lėjė
vauti, nors mažą auką pasiųstų 
p. Lapaitienei, “Dainos” grupės 
pirmininkei—278 Ellis Ave., tel. 
RO. 2-5246.

Neužmirškime pasilikusių be 
globos senelhi ir ligonių ir prisi
dėkime prie jų Velykų džiaugs
mo. Kor.

Yra laiškų iš Lietuvos dens.
Rimkui Nikodemui siųstas į 

823 Dundas St. W-, Toronto ir 
Teresei Burzdienei (ar Bruzdie- 
nci), rašytas Vandos Baranaus
kaitės iš Rūkų km., Pagėgių ra-

iki šiol jų ne tik neleidžia į pa
mokas, bet jų dar net neužregist 
ravo, dar kartą įspėjame tuoj 
pat užregistruoti ir pradėti leis
ti j paruošiamąsias pamokas. Jie 
prie Komunijos bus prileisti tik 
tada, jei, tėveliams namuose pa- 
gelbstint, suspės pasivyti tuos,

Įvairiausias žinias perduokite 
telefonu LE. 4-1274.

Radijo vedėjas.
Skautų tėvų - rėmėjų 

susirinkimas
įvyks vasario 22 d. 6 vai. šv. Jo- 
iio Kr. par. salėje. Programoje1

' Inurie pamokas lanko nuo ru- J- Matulionio žodis ir v.skautų
• j___ , orhntnlo MitricirrDiin k vioriarnr*

Su Iv i r t i n i i n o Sak ramen tas 
vaikučiams ir suaugusiems pra- 
matomas teikti birželio 21 d. Su
augusiems pamokos bus atski
rai. Vaikučiams Sutvirtinimo

jono. Torontiškis adresas neaiš- j pamokos bus pradėtos 2 mėne- 
kus. Atsiimti “TŽ” administrac. jsius prieš Sakramento teikimą.

n t u-• m x m i • Manoma, kad Sutvirtinimo Sak-Pabaltire Moterų Taryboje į • s ( Mk
siais metais is buvusios estes pir-į _ N‘.’. išrinkPtas Daraoiios 
minkikės pareigas perėmė latvė „niniino-A. Kopmanis. Valdvba sudaro: ikoni,^tas. gulinai pareigomis 
vicepirm: I. Kehkla-esčių, S. i^7?° Slta’°: p,rm‘ “ Y’ 
— - --- - Sknnskas. vicepirm. ir pareng.

reik. — Alf. Puodžius, sekr. — 
S. Vaitiekūnas, jaunimo reik. — 

~. Mic-

Butkevičienė—lietuviu, I. Slan- 
kis — latviu, sekretorė — Press.

Barauskienė iriB. Šlekys, special. rcik.-J. Mie-
. - z . kus. salės reik.: kavinė—J. Bal-Lietuviu sektoriaus moterys i fr .--7.. v t „

pareigomis pasiskirstė šitaip:
pirm. S. Butkevičienė, sekret. I.J kOf:c'Ic,u* rabin • A' btu,KVs ,r 
Kairienė, iždin. B. Pabcdinskie-! 
nė, narės • _ _______
Surgailienė, I. Meiklejohn, 0.1 
Gailiūnaitė ir E. Jurkevičienė.

Kovo 1 d.. 5 vai. p.p. Tarybos 
motervs rengia Prisikėlimo salė
je pobūvį - arbatėlę. Programo
je dalyvauja visų trijų tautybių 
tautinių šokių grupės.

Pakvietimai j šia arbatėlę gau i Maskvoje — bus rodomi vasario 
narni pas pirmininkę ir nares. į27 d., penktadienį, šv. Jono Kr.

I. K. i parap. salėje. Pradžia 7.30 v. v.

arbatėlė. Nuoširdžiai kviečiame 
visus skaųtų-čių tėvus dalyvau
ti ir pasisakyti mums visiems 
rūpimais klausimais.

Sk. Tėvų komitetas.
Dėmesio foto mėgėjams

Vasario 8 d. buvo sušauktas 
foto mėgėjų steigiamasis klubo 
susirinkimas. Išrinkta organiza
cinė valdyba, kuri paruoš foto 
klubo veikimo planus. Dar no
rintieji įstoti į šį klubą, gali 
kreiptis į kiekvieną klubo narį 
arba tel. Į K. Abromaitį ROgers 
9-7044. Klubo veikimo kryptis 
yra grynai kultūrinė.

Foto mėgėjų klubo susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį, 
vasario 22 - - -
Kviečiami 
mėgėjai.

d.. Prisikėlimo par. 
dalyvauti visi fotoL. Vcktcris, atsakingi už rinklia- 

----r a' *i T"” ”; i vas — V. Juodišius, A. Dilkus ir - F S“!'“™"0’ M r. Resina. Svarstydamas para- 
pijos sąmatą, šią savaitę nauja
sis komitetas turės jau trečią į Toronto vyr. skaučių rengiama, 
posėdį.

Du lietuviški filmai
1957 m. dainų šventė Vilniuje ir 
1954 m. lietuvių meno dekada

Org. valdyba.

Kaziuko mugė

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 -1010 JŪSŲ RADIJĄ
kas sekmadienį 3.30 iki 4 vai. p.p.

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

TORONTO DIENRAŠČIO STAR
Viešoji tarnyba

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-X944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

■BALTIC MOVERS 
Boldu nervežimos Toronte ir tolimomis 
distonciįomrs.. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaite j Mont- 

' rcalį, Londoną, Windsora, Hamiltoną. • 
North Bay,’Sudbury ir kitur.

f30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 | 
TORONTO

177 Sherbrooke Si. .W.
VI. 2-8561

N. Baltrukonis
F

A
Markevičius 
Budriūmis.
Adamonio

CR. 6-5075 
LA. 2-7879 
RA. 7-4097 
RA. 2-8035
RA. 2-2472:

Sekite mūrū skelbimus apie paskiru^ 
Z'xl'*. « - 4-a * X: I I 9 * "0 9 ’ ZCT 4 9 l f"} 9objektus ‘NL’, 'TŽ', 'Star', 'La Press'

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 j
• parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas. RA. 7-3120. Ved. I). Jurkus. PO. 7-4280

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9517 
J. BER2INSKAS” ’enlrvrnai nriimami ir paštu

A . t A .
KAZIMIERUI KUPČIŪNUI mirus.

F. Kupčiūnienę ir dukrą Filomeną giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

Bronė ir Kostas Žiobai.

| Įvyks šeštadienį, vasario 28 d., 
Išv. Jono Kr. parapijos salėj *nuo 
į 2 vai. p.p. iki 6 vai. vak.

Mūgėic bus įvairių rankų dar
bų — žiurstų, žaislų, tautiniais 
drabužiais aprengtų lėlių ir kt. 
Taip pat bus galima gauti ska
niu kepsnių ten užsikąsti arba 
išsinešti.

Sol. V. Verikaitis vasario 17 d.! 
:iš\’vksta Į St. John’s', New Brun
swick. kur su “Songs of my 
i People” ansambliu duos koncer
tą trečiadienį, vasario 18 d., tal
kininkaudami St. John’s simfo
niniam orkestrui. Koncertas 
jvvks St. John’s High School au
ditorijoje.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus i 
LIETUVA ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų nagai receptus ar kilų kasdieninio veika 
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniška' 
užeikite i MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos (levynorios, ramunėlės, zuhra- 
žolė, “C" termometrai ir kt.

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1K11 Bloc.- St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards natys

Telefonai: LE. 6-2733, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

INDIAN RD.
12 kambarių, atskiras, vandeniu alyva apšildomas, platus prava
žiavimas, didelis daržas. Viso $26.000, Įmokėti $8.000 Balansui 
10 metu morgičius. ’’

DUPLEKSAS (Parkdale)
10 kambariu, atskiras, dviem šeimom, vandeniu alyva apšildo
mas. 2 garažai. Viso $18.500. Įmokėti $5.000.

ALBANY (Bathurst)
10 kambarių, pajamų namas, pusiau atskiras. 4 virtuvėj alyva 
šildomas. Viso $18.900. imokėti $5.000. Balansui 10 m. morgičhis.

MARMADUKE (Ronccsvallcst -
n i-nr^hariai. ntskiras namas, vandeniu alvva šildomas, siauras 
įvaž. Viso $18.750, įmokėti $6.000. Balansui 10 m. morgičius.

DURIE (Annette) » £
6 kambariai (pomirtinis pardavimas), pusiau atskiras, vande
niu alyva <mražas Viso $12500 (cash).

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

lCVlSxs.es

