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Masinos neamžinos
“ŽIBURIŲ” SPAUSTUVEI LINOTIPUI ĮSIGYTI VAJUS
“Tėviškės Žiburiai” eina jau dešimtuosius metus. Devintus 

metus jie spausdinami savoje spaudos bendrovės “Žiburiai” 
spaustuvėje. Ištikrųjų “TŽ” čia neoaigiami spausdinti — jie tik 
surenkami ir sulaužomi, o spausdinti atiduodami kitai spaustu
vei. “Žiburių” spaustuvė laikraštinio preso neturi. JĮ turėti ir ne
apsimokėtų, nes savaitinio darbo jam neužtektų nei pilnai dienai.

Dabartinės “Žiburių” spaustuvės pagrindinė mašina yra li- 
notipas, kuriuo surenkamas tekstas. Spaustuvei kuriantis buvo 
pirktas jau daugelį metų naudotas linotipas. Jis, tiesa, dar tebe
dirba, tačiau gedimai kartojasi vis dažniau ir dažniau. Tie gedi
mai labai pabrangina spaustuvės išlaikymą ir dažnai sutrukdo 
darbą. Yra pavojaus, kad linotipas kurią dieną gali visai sustoti, 
kad bus reikalingas pagrindinio remonto.. Tada ir normalus “TŽ” 
pasirodymas būtų sutrukdytas, ir kitų savo darbų spaustuvė ne
galėtu tęsti. O ji dar taip pat surenka ir paruošia spaudai žur
nalą “Moterį”, surenka “Skautų Aidą” ir atlieka daugelį, nenuo
latinių bei smulkesnių užsakymų.

Kad “TŽ” ir kita išeinanti lietuviškoji spauda vieną dieną ne
atsidurtų kritiškoje padėty, “Žiburių” spaustuvės vadovybė ir 
“Tėviškės Žiburių” leidėjai nusprendė įsigyti spaustuvei naują 
linotipą, kuris ir visą spaustuvę pastatytų ant daug tvirtesnių 
kojų ir garantuotų reguliarų laikraščio bei žurnalų ėjimą. Ilgiau 
laukti nebegalima ne vien dėl minėtų pavojų, bet ir dėl to, kad 
spaustuvės mašinos labai brangsta. Linotipas, kuris “Žiburių” 
spaustuvę kuriant kainavo apie $10.000, šiandien kainuoja jau 
apie $15.000. Mūsų lietuviškajai Kanados spaudai tinkamas lino
tipas su būtinais priedais kainuoja $16.000, o jeigu derybos su 
firma nebūtų buvę pradėtos dar prieš trejetą menesių, tai da- 

, bar jau bevelk $17.000.
Linotipo pirkimas mūsų sąlygomis yra didelis užsimojimas. 

Tačiau jis yra reikalingas. Spaustuvės vadovybė ir “TŽ” leidėjai 
pasitiki lietuviškąja visuomene, žino, kad ji brangina ir vertina 
savą spaudą, tad neabejoja, kad skelbiamasis linotipo pirkimo 
vajus bus palankiai sutiktas. Kas bent kiek domisi lietuviškosios 
spaudos darbo sąlygomis, žino, kad ji pati be geros valios tau
tiečių neišsiverčia, o panašiais momentais reikalinga ir didesnės 
paramos.

Parama šiam reikalui gali būti dvejopa — auka arba įsigi
jimas šėrų.

Linotipo pirkimo bei lėšų organizavimo vajaus imasi spau
do^ b-vė “Žiburiai” ir “Tėviškės Žiburių” leidėjas K. Liet. Kat. 
Kultūros D-ja bendromis jėgomis. Spaudės-bendrovė yra norma
li verslo bendrovė,’Veikianti pagal valdžios duotų “-čarterį”, val
doma šėrininkų renkamos vadovybės, jau eilę metų mokanti ir 
dividendus. KLKK Draugija yra tos bendrovės šėrininkas ir la
biausiai suinteresuota, kad spaustuvė veiktų kuo sėkmingiau
siai. Vajui pravesti yra sudaryta speciali komisija, kuri ir kvie
čia visus geros valios lietuvius, spaudos mylėtojus ir ypatingai 
“Tėviškės Žiburių” bičiulius padėti šį didelį užsimojimą Įvykdyti. 
Kas prie šio reikalo galės prisidėti, prašomi pinigus susti “Tėviš
kės Žiburių” arba “Žiburių” b-vės vardu tuo pačiu adresu: 941 
Dundas St? W., Toronto 3? Ont., Canada. Kas galėtų pasidaryti 
dalininku “Žiburių” b-vės arba jau būdamas dalininku galėtų 
savąjį įnašą padidinti, prašomi pinigus siunčiant pažymėti, kad 
Siunčiama Šerams pirkti. Kas prisius auką, ji taip pat eis lino
tipo vajui. Vieno šėro kaina $10.

Kaip minėta, išviso reikia $16.000. Linotipas yra jau užsaky
tas ir pirmasis įmokėjimas padarytas. Leidėjas ir spaudos bend
rovė panaudos visus galimus taupymo būdus, stengsis sudaryti 
kuo didesnį savąjį įnašą.. Gal būt per keletą mėnesių tos visos 
sumos nepajėgsime sumesti. Sudarykime nors $10.000. Likusią 
dali bus galima išmokėti vėliau. Bet atsiminkime, kad paskolos 
procentai tokiais atvejais yra labai augšti.

Kviečiame į talką visus “Tėviškės Žiburių” bičiulius. La
bai džiaugtumėmės, jei kas pats p asisiūlytų savajam mieste ar 
savoje apylinkėje vajaus komisijai patalkininkauti — paplatinti 
šėrų ar parinkti aukų. Ruoškimės neilgam, bet kietam vajui. Jo 
rezultatus — prisiųstas aukas ir Įsigyjamus šėrus skelbsime “TŽ”.

Įdomu, kas bus pirmasis?

Montrealietės, laimėjusios K. Liet. Kat. Moterų D-jos 
organizuoto tautinių drabužių konkurso premijas. Iš 
kairės i dešinę: Janina Tumaitė, Elvyra Mikolajūnaitė ir 
Silvija Pakulytė. Nuotrauka F. Safrončiko.

VASARIO 16 AMERIKOS 
'■ SOSTINĖJ

Nepriklausomybės 41 sukaktis 
buvo iškilmingai paminėta JAV 
kongrese. Senato posėdis vasa
rio 16 d. buvo pradėtas malda, 
kurią skaitė kun. Jonas Petraus
kas, marijonas, Marianapolio 
kolegijos rektorius. Po jo Lietu
vos reikalu kalbėjo net 12 sena
torių, vasario 17 d. kalbėjo dar 
4 senatoriai, o raštinius pareiš
kimus pateikė 5. Senato pirm. 
R. Nixon, JAV viceprezidentas, 
tą dieną nedalyvavęs posėdy, at
siuntė laišką, kuriame pareiškė 
prisijungiąs prie Valstybės se
kretoriaus pareiškimo Pabalti
jo reikalu. Atstovų rūmuose po
sėdis buv opradėtas kun. Jono 
Kidyko, jėzuito, paskaityta mal
da. Po to kalbėjo Lietuvos rei
kalu 69 atstovai, o savo pareiški
mus raštu pateikė 9. Be to, pen
kiolikos valstijų gubernatoriai 
Vasario 16 proga paskelbė atsi
šaukimą, raginantį gyventojus 
minėti Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį.

Damaskas. — Sovietų konsu
las Koniovas perdavė Syrijos 
valdžių! akių .klinikos įrengi
mus, kurie buvo dovanoti Nas- 
seriui jam lankantis Maskvoje.

Maskva. — Sovietų Sąj. augš- 
čiausioji taryba patvirtino 400 
mil. dolerių kreditą Egiptui 
Aswano tvenkinio statybai.

KAS NAUJO KANADOJE’i

IR VĖL PASTERNAKAS...
Vos aprimo triukšmas sovie

tuose dėl Nobelio premijos B. 
Pasternakui už “Daktarą Živa- 
go”, iškilo naujas incidentas: 
vakariečių spaudoje pasirodė 
nauja jo poema pavadinta “No
belio premija”. Priremtas Pas
ternakas aiškinasi, kad ir vėl 
įvykęs nesusipratimas. Poemą 
jis buvo davęs anglų žurnalistui 
Anthony Brown, Londono Daily 
Mail korespondentui, kuris pas 
jį lankęsis. Jam Pasternakas 
įdavęs pluoštą poemų perduoti 
jo draugei Paryžiuje Jacqueli
ne 'de Proyart,' Tolstojaus muzė- 
jaus direktorei. Esą nebuvę kal
bos apie poemų spausdinimą. 
Ir jei Brown paskelbęs vieną jų, 
tai padaręs prieš autoriaus va
lią. O poemoj sakoma:

Esu pasimetęs, kaip užtvaroj gyvulys, 
Kažkšur yra žmonės, laisvė ir šviesa. 
Už manęs — persekiojimo triukšmas, 
Ir nėra išeities jokios.
Balos pakrašty — miškas tamsus, 
Nugriuvusios pušies liemuo 
Užvertė mano kelią.
Man vistiek, tebūnie kas bus . •. > 
Būdamas jau beveik karste, 
Tikiu — ateis laikos,
Kai geros volios dvasia «
Pyktį įveiks ir niekšybę.
Pasak autoriaus, poema buvu

si parašyta juodoj nusiminimo 
nuotaikoj, kuri esą jau praėjusi. 
Labiausia dėl jos nerimsta žmo
na, kuri autoriaus 69-to gimta

dienio proga svečių akivaizdoje 
subarė: “Kiek kartų sakiau tau 
— nepasitikėk žurnalistais? Jie 
tave tik išnaudoja savo pasipel
nymui. Jei taip darysi ir toliau, 
paliksiu tave vieną!” Senelis 
poetas gi pasižadėjo: “Pasižadu, 
Zinočka”.

Galbūt naujojo incidento pa
veiktas, B. Pasternakas išsikėlė 
iš savo vilos ir laikinai apsigy
veno kitur, kad nepasiektų žur
nalistai, atvykę Maskvon britų 
premjero Macmillan lankymosi 
proga.

į Savaitės įvykiai
Kipro sala pagaliau išsikovoj nepriklausomybę po ketvertų me

tų partizaninių kovų dėl susijungimo su Graikija per kurias žuvo 
663 kariai ir civiliai. Londone Įvyko Britanijos, Graikijos ir Tur
kijos premjerų bei užsienio reik, minist. konferencija, kurioje buvo 
pasirašytas Kipro nepriklausomybės aktas. Parašus padėjo ir Kip
ro ortodoksų arkivyskupas Makarios su turkų mažumos atstovu 
dr. Fazrt Kuchuk. Makarios gerokai spyrėsi prieš kaikuriuos punk
tus, ypač dėl svetimų įgulų, bet neišsiderėjo jokių nuolaidų. Tur
kijos premjeras Menderes, anksčiau reikalavęs Kipro salos pada
linimo, irgi parodė nuolaidumo ir bendrąjį aktą pasirašė Londono 
ligoninėj, kur buvo priverstas atsigulti dėl lėktuvo katastrofos.

Avro Arrow lėktuvo užsaky
mą pereitą penktadienį vyriau
sybė atšaukė ir tą pačią dieną 
Avro Aaircraft įjtd. ir Orenda 
Engines Ltd. įmonės atleido 13. 
800 darbininkų bei tarnautojų, 
tame skaičiuje 4.000 inžinierių. 
Laukiama, kad bus dar atleidi
mų kitose Įmonėse, kurios vyk
dė pagalbinius užsakymus. Šio 
lėktuvo gamybai buvo jau išleis
ta 400 milijonų dol., o sutarties 
nutraukimas vyriausybei kai
nuos dar 50 milijonų., Gamybos 
sulaikymas aiškinamas tuo, kad 
ištobulinus raketinius ginklus 
projektas pasenęs. Ištikrųjų gi 
dėl to, kad Kanadai vienai jis 
per brangus, o JAV, j į užsakyti 
atsisakė.

Atleidimas tokio didelio skai
čiaus darbininkų sukėlė didelį 
susijaudinimą. Darbo unijos pro 
testuoja ir grasina darbininkų 
žygiu į Otavą, opozicijos parti
jos, žinoma, stengsis išnaudoti 
tai savo naudai, o vyriausybė 
skubiai ieško žmonėms dar
bo. Ypač tuo suinteresuota On
tario vyriausybė, nes dėl šito 
daugiausia paliestas Torontas
bei jo artimos apylinkės, kur gy
vena daugumas atleistųjų dar
bininkų. Juk artėja provinciniai 
rinkimai,'o valdanti partija ta
pati.

, ★★

V. Vokietija užsakė Kanadoje 
lėktuvams motorų už $5.940.700 
Orenda Engines Ltd. Jie bus pa
naudoti Sabre VI lėktuvams, 
kuriu motorai būsią pakeisti. 
Šio tipo lėktuvus naudoja V. Vo
kietijos aviacija.

Bedarbių skaičius Kanadoje 
sausio 17 d. buvo 538.000, t.y. 98. 
000 daugiau nei gruodžio 31 d. 

I ir 11.000 daugiau nei 1958 m. 
sausio mėn. Darbo ieškančių

Sovietu strateginiai keliai
Iš Vienos pranešama, kad so

vietai Rumunijoje ir Vengrijoje 
pradėjo statyti naujus ir prapla
tinti esamus geležinkelius, ve
dančius į Graikiją. Jugoslaviją 
ir centro Europą. Sovietų vago
nų ašys yra platesnės, tad Ru- 
munjjos ir Vengrijos geležinke
liams pridedama po trecią bėgį, 
kuris kartu su vienu esamu leis 
važinėti ten rusiškiems trauki
niams. Tokie tretieji bėgiai jau 

i nutiesti Rumunijoje nuo Molda
vijos pasienio Ungendi stoties 
iki Jassų, o dar anksčiau iki 
Darmanesti, taip pat tarp pa- 
dunojo Galati ir Reni.

Tiesiant trečią bėgį nuo Veng
rijos Zahony stoties iki Karpatų 
Ukrainos dirba net 1.000 darbir

ninku. Daugybė vengrų jaunuo- 
Įlių yra pasiųsti į geležinkelinin
kų mokyklas i Rusiją. Dėl to net 
vengrų profsąjungos pareiškė 
protestą. Vykdomi taip pat dar
bai tarn Miskole ir Debrečin. 
Kad darbai būtų pagreitinti, pa
siųsta net kalinių. Taip Hegya- 
lia dirba 800wkalinių, Tarcal 300, 
Tokai taip pat 300, Mad 250.

Statomi taip pat įrengimai au
tomatiško perkrovimo iš vienos 
sistemos vagonų į kitos sistemos 
vagonus. Visiems darbams va
dovauja inžinieriai rusai. Veng
rai tik jų padėjėjai.

Varšuva. — Į Lenkiją parve
žus Kanadoje buvusias brange
nybes pirmiausia buvo suruošta 
jų paroda Varšuvoje.

skaičius sudaro 8.9'r visų dar
bininkų, praėjusiais metais — 
8.8 a . Tai statistikos biuro duo
menys. Pagal centrinės darbo įs
taigos ’duomenis^Tsaušio ‘15 d. 
buvo 775.653 becBrbiaV t^y- -201. 
421 daugiau nei gruodžio 11 d. ir 
26.247 mažiau nei 1958 m. sausio 

Jmėn. Šiame skaičiuje yra dalis 
jau gavusių darbą ar norinčių 
pakeisti turimą darbą Montrea- 
ly yra 84.653 bedarbiai, Toronte 
67.377, Hamiltone 17.811, Wind
sore 12.567.

Radijo komisija — Board of 
Broadcast Governors, vyriausy
bės pavedimu, tvarko privačių 
radijo ir televizijos stočių leidi
mus bei kontrolę. Kovo 31 d. bai
giasi leidimai 100 radijo stočių 
ir jie turės būti atnaujinti. Ko
misija kreipia dėmesį į progra
mų kokybę ir gali-atšaukti leidi
mą. jei kuri stotis nesilaiko pasi
žadėjimų: pvz. kaikurios privat. 
stotys teduoda žinias ir muziką. 
Kovo 18 d. pašauktos 7 radijo 
stotys pasirodyti komisijos posė
dyje ir pasiaiškinti ryšium su 
leidimų atnaujinimu. Ikišiol lei
dimai buvo automatiškai atnau
jinami susisiekimo ministerijos.

* *
Ateiviams iš Britanijos jų vy

riausybė nutarė leisti pasiimti 
iki 5 000 sv. sterlingų vienai šei
mai. Tai liečia Kanadą ir JAV. 
Nuo 1949 m. britų sterlingų per
kėlimas į dolerio kraštus buvo 
suvaržytas ir išeivis galėjo pa
siimti tik 1.000 sv. plius po 250 

Įsv. kiekvienam šeimos nariui 
iki 2.000 sv. visai šeimai.

★★

500.600 ateivių Kanada gali 
priimti kasmet — pareiškė R. 

iM. Sale, Fordo b-vės pirm. Ka- 
inadoj, kalbėdamas Toronte bro
lybės savaitės proga. Jis yra taip 
!gi Kanados krikščionių-žydų ta
pybos vicepirm. Pasak jo, Ka
nadoj yra visko perteklius, ir 
dėlto reikėtų padidinti imigra
ciją. Nuo 1945 m. Kanadon at- 

ivyko 1.800.000 ateivių, kurie čia 
(susilaukė 1.000.000 vaikų. Nedar
bas esąs laikinio pobūdžio reiš
kinys, ir todėl neturėtų sustab- 

i dvti imigracijos. Ultranaciona- 
jlistiniai priekaištai, kad ateiviai 
I atimą darbą iš vetinių, esą nusi- 
1 kalteliai, nenorį mokytis kalbos 
r pan., esą nepagrįsti. 90% atei
viu atvyksta Kanadon kaip pa- 
sirinkton šalin; jie lengvai būtų 
galėję išvykti kitur pvz. Aust
ralijon.

★ ★

Gyventoju skaičius Kanadoje 
1958 m. padidėjo 397.000 ir pa
siekė 17.284.000. Prieauglis 1956 
m. — 425.000. 1957 m. — 543.000. 
Taigi, praėjusių metų prieauglis 
žymiai mažesnis. Gyventojų

skaičius 1958 m. pagal provin
cijas: Newfoundland 443.000; P. 
E. Island 101.000; N. Scotia 715. 
000; N. Brunswick 584.000; Que
bec ;4.955.000;'v0ntario 5.887.-000; 
Manitoba 878.Q00;' Saskatchewan 
896.000; Alberta’ 1.228.600, Br. 
Kolumbia 1.563.000.

Protestantai taps mažuma On
tario prov. per 20 'metų — pa-, 
reiškė Toronto rabinas Jordan 
Pearlson, kalbėdamas Kiwanis 
klubo nariams brolybės savaitės 
proga. Esą dabar valdo protes
tantų dauguma, pabrėžianti sa
vo teises, bet po 20 mietų padė
tis pasikeisianti. Jau dabar ka
talikų mažuma Ontario prov. su-’ 
daranti 42%.

Nuolaidų turėjo padaryti ir Grai 
kija su^Britanija bendrajam la
bui, nes mažytė Kipro sala jau 
buvo beyerčianti didžiulį vežimą 
— Atlanto S-gos gynybos planą 
Viduržemio jūroj. Išėjus Irakui 
iš Bagdado S-gos, Turkija pasi
liko nesaugi sovietų ir Nasserio 
kaimynystėj, ir turėjo ieškoti at
mes Graikijoj ir glaudesniame 
ryšy su Atlanto S-ga. Graikija, 
neradusi aiškios paramos Kipro 
byloje nei JT nei Atlanto S-goj, 
jautė reikalą likviduoti Kipro 
bylą. Britus vertė nusileisti bei 
atsisakyti savo 7 metų plano, pa
liekančio salos suverenumą jų 
rankose.
Nepriklausomybės aktas dar nė
ra paskelbtas, tačiau yra jau ži
noma, kad Kipro sala bus respub 
lika, kurios prezidentu bus grai
kas, viceprezidentu —turkas su 
veto teise turkų mažumos reika

luose. Be to, numatyti du auto- 
: nominiai seimai—graikų ir tur- 
i kų — ir bendras seimas, kuria
me 70% atstovų sudarys grai
kai; 30% —turkai, turį 90.000 
gyventojų iš 500.000. Britai turės 
savo kąrinesLbazes visiškoj savo 
kontrolėj. Jfe. drauge sū Grai
kijos ir Turkijos Įgulomis, lai
duos Kipro/ respublikos nepri
klausomybę! Ar Kipras bus bri- 

; tų commonwealth narys, liko 
i neišspręsta.

Sovietams nepavyko
i Iranas, išėjęs iš Bagdado Sąj., 
pajuto grėsmę iš kito šono —

LENKŲ REPATRIACIJA
Pagal Lenkijos - Sovietų Są

jungos sutartį lenkai, norėję re
patrijuoti iš Sovietų Sąjungos, 
turėjo pareiškimus Įteikti iki 
1958 m. gruodžio 31 d., o išvyki
mo paskutinis terminas yra nu
matytas š.m. kovo 31 d. Pasiro
do, kad nemažai asmenų laiku 
užsiregistruoti nespėjo ir jau po 
Naujų Metų repatrijacijos įga
liotinis yra gavęs nemažai pra
šymų, kurie betgi nebelaikomi 
užsiregistravusiais.

Gruodžio mėnesį užsiregistra
vę virš 1.500. Išviso per 1958 m. 
i Lenkiją grįžo iš Sovietų Sąj. 
85.865 asmenys, o iš kitų pasau
lio kraštu 1.018. Grįžusių tarpe 
buvo 28.344 vaikai iki 16 metų 
amžiaus. Pagal profesijas dau
giausia grįžo ūkininkų — 14.011 
ir darbininkų — 9.598. Didžioji 
jų dalis įsikūrė iš Vokietijos 
prijungtose žemėse.

NAUJA LENKŲ IŠEIVIŲ 
KRIZĖ

Prieš trejetą metų, kai egzili- 
nis Lenkijos prezidentas Augus
tinas Zaleskis nepaskyrė žadė
tojo įpėdinio ir liko preziden
tauti dar 7 metams, nepatenkin
tų politinių grupių dauguma pa
skelbė jo nepripažįstanti ir su
kūrė vadinamą Tautinę Vienybę 
su Trijų Taryba vietoje prezi
dento — gen. Anders, gen Bor 
Komorowski ir ambasadorius 
Raczynski. Vyriausybę atstdjan- 
čio vad. egzekutyvo pirmininku 
buvo socialdemokratas Adam 
Ciolkosz. Partijai reikalaujant 
jis pasitraukė iš pirmininko vie
tos ir organo likimas, kaip ir vi
sos Tautinės Vienvbės, pakibo 
ore. Galimas dalykas, kad jai 
tai bus mirtinas smūgis. Lenkai 
tokiu būdu išeivijoje liktų be va
dovybės, nes Zaleskio vyriausy
bė taip pat vargu ar bepajėgs at
statyti savo autoritetą, nors ir 
likusi be konkurencijos.

Irako, kurin pamažėl skverbiasi 
sovietų įtaka. Irano šachas krei
pėsi į JAV, prašydamas naujų 
garantijų — pagalbos netik so
vietų puolimo, bet ir Irako grės- 

: mės atveju. JAV vyriausybė pa- 
Į aiškino neturinti kongreso Įga- 
i liojimų naujom garantijom. Ta- 
! da šachas kreipėsi į sovietus dėl 
i nepuolimo sutarties. Kremlius 
i atsiuntė delegaciją, vadovauja
mą Vasily Semionovo, kuri siū-! 
lė pasirašyti nepuolimo sutartį j 
50 metų ir kartu ūkinės pagal
bos sutartį, bet reikalavo, kad 
Iranas pasitrauktų iš Bagdado 
S-gos, atsisakytų savitarpio pa-
galbos sutarties su JAV, iškraus 
tytų visas svetimas karines ba
zes. Šachas betgi, savo sąjungi

sovietų delegacija išvyko nieko 
nepešusi. Sovietų ambasadorius 
Irane pagrasino, esą, jei Iranas 
pasirašys tarpusavės pagalbos 
sutartį su JAV, Sov. Sąjunga 
okupuosianti Iraną.

Priešinasi repatriacijai
Japonijoj yra apie 800.000 ko

rėjiečių, kurie japonams sudaro 
sunkumų: 80% esą bedarbiai, da
rą daugybę nusikaltimų ir pa- . 
lankūs komunistams. Vyriausy
bė, prašoma komunistinės korė
jiečių lygos, ėmėsi žygių juos re
patrijuoti į komunistinę Š. Ko
rėją. Syngman Rhee, P. Korė
jos prezidentas, pakėlė audrą, 
kaltindamas japonus noru ati
duoti korėjiečius sovietinei ver
gijai. Prie jo prisidėjo ir opozici
ja. Mat, korėjiečiai yra seni ja
ponų priešai, ypač nuo 1945 m. 
okupacijos, ir pasiryžę pirmoj 
eilėj mušti japonus, o ne komu
nistus: Kai Korėjos karo metu 
kilo pasiūlymas pasiųsti ir ja
ponų/ karinius dalinius, prez. 
Rhee pareiškė, kad tuo atveju 
korėjiečiai kovotų prieš japonus.' 
Ir dabar jis grasina pasiusiąs sa
vo karinius?iaiVit?,. jeigu japd-f 
nai reptrijuosią korėjiečius Š. 
Korėjon. JAV tarpininkauja, 
kad neįvyktų rimtų susikirtimų

Nauja vyriausybė
Italijoj sudaryta nauja vyriau

sybė, vadovaujama prof. A. Seg- 
ni. Jon įeina tiktai krikšč. de
mokratai, turi 272 parlamento 
atstovus iš 595. Tuo būdu tai ma-
žumos vyriaūsybė, kuri yra re
miama monarchistų su 25 atsto
vais ir liberalų su 17 atstovų. A. 
Segni yra žemės reformos šali
ninkas, buvęs premjeru 1955 ir 
1957 m. ir vyriausybės nariu nuo 

i II D. karo pabaigos. Jo vyriau
sybė remiasi dešiniojo sparno 
grupėmis, o pasitraukusio prem
jero Fanfani — kairiojo.

Britų premjeras Macmillan, 
lydimas užsienio r. min. Lloyd ir 
prekybinio bei kultūrinio bend
radarbiavimo ekspertų, atskrido 
Maskvon. Čia jis pareiškė, esą 
atvykęs ne derybų vesti, o tik 
pasižvalgyti bei patirti sovieti-
nių vadų galvosenos. Abu kraš
tai, veikdami išvien esą galėtų 
daug prisidėti prie tarpt. Įtam-

ninkų spaudžiamas, nesutiko, ir pos sušvelninimo.

Royal York Hotel naujęjo priestato atidarymas įvyko vasario ? 
d. Priestatas kainavęs $10.000.000 turi 400 kambarių. Tuo bucu 
visas RYH dabar turi 1.600 kambarių ir yra pats didžiausias vi
same Britų Commonwealthe.

Naujojo priestato viešosios salės pavadintos provincijų be! 
teritorijų vardais, o pati didžioji Kanados sale. Kiekviena iš p 
yra dekoruota ne tik atitinkamu herbu, bet taip pat paveiksią’ 
bei kitais dalykais būdingais atitinkamai provincijai. Visur gau
su vertingų meno kūrinių.
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Laikai, kuriuos gyvename
" Tvaikai, kuriuos gyvename yra rai kentėjimus, tik ji viena gali 

jsįtorųa. Skaudi istorija. Nervų pasakyti: žiūrėkite ar yra perse- 
kova tarp Amerikos ir Rusijos kiojknas, kurio aš nekenčiu, ge- 
dar nepasiekė augščjausio taško, dūląs, kurio aš neapraudočiau, 
Pavergtoms tautoms, kaip Lįe- kančia, kurios ir aš nepatirčiau?

... . Tikėjimas yra su mumis, kaip
kad su mumis yra Viešpats. Jis 
teikia drąsos ir veda pasiaukoji
mo keliu už Tėvynę, už civiliza
ciją, už laisvę, kuri turi būti at
statyta ir grąžinta kiekvienai 
tautai. Si, tiesa yra Dievo žodis. 
Jį matys išsipildant ir raudonie
ji, kurie šiandien tegyvena ne
laimingųjų krauju ir ašaromis.

Kiekvienas heroizmas, kiek
vienas vargas, kiekviena ašara, 
kiekviena auka turi savo prasmę 

_________ t______  ir atpildą. O tas atpildas, kurio 
žmonijos centre, žmogiškųjų su- laukia ne vien lietuvių tauta,

GEDIMINAS GALVA

Berlyno pavėsyje
įvykdytas ūkiniu bendravimu ir 
užsienio perkybos didesne apim
timi. Ar šis kelias vakarinės Vo
kietijos nenuves į Maskvos glė
bį?

tūvai ir jai panašioms, dar ne
matyti laisvės prošvaisčių. Rau
donoji/ gangrenai, nešanti mirtį, 
tebegrasina laisvajam pasau
liui. '

Taip atrodo, .toks yra šių die
nų pasaulis;1: Visiems' y*ra Tiėge- 
ra, bet Sibiro tremtihiarriš'yi'a 
liūdniausia. Jie kasdien klau
sia: ar Dievas jau visai pamiršo 
šį suvargusį ir prislėgtą pasau
li?

Dievas nepamiršo. Visi žino
me ir matome, kad Dievas stovi

sikirtimų sūkuryje, ir kalba ty- bet ir visas pasaulis, biw visuo- įėįau nemažiau prieštaraujantis 
Įėjimu, anot Šv. Rašto: silentium tinis išsilaisvinimas iš žiauriojo j Valstybės departamento įspėji- 
ipsum loquetur. . u..„

Pasaulis kartas nuo karto u?.au®ra visai žmonijai.
. v. ’ Tt-r____ T*

ultimatumo vakariečių įgulas nebuvau ir nebūsiu Benešu. Se- 
atitraukti iš Berlyno siekia ne noji politika buvo gera ne tik 
tik palaikyti tarptautine įtampą, Į praeičiai, bet ir ateičiai”.
bet ir vakariečius suskaldytu NUOMONIŲ DERINIMAS 
Šiųjų tarpe visą laiką būta ne- j j. p, Dulles savo metu puro- 
sutarimo. J. F. Dulles prieš vyk- kad Maskvai žymiai lengviau 
damas į Europą pareiškė senato.vesti užsienio politiką, nes jai 
užsienio politikos komitetui: ge- nereikia ieškoti santarvininkų 
riau karą pradėti, bet iš jo ne- j pritarimo. Jis norėjo pasakyti, 
pasitraukti. Anglijos užsienio r. kad Kremliaus vyrai galį daryti 
ministerija netrukus pavedė sa- ne tik netikėtus posūkius: puoli- 
vo ambasadoriui Sir Harold Ca- mą jr atsitraukimą, bet nuosek- 
ecia paprašyti Krašto apsaugos jįau savo tikslų siekti.
departamentą nuomonės dėl ka-1 Numanu, kad Valstybės de
rinės laikysenos nepasitraukimo partamento sekretorius vyko į 
atveju iš Berlyno. Jis kreipėsi į Europą Bonną, Londoną ir Pa- 
departamento pasekretorių Ro- i-yžįų suartinti. Ar jam pavy- 
bert Murphy, bet nesulaukė pro- ko? Bent šiuo metu neturima 
gos šiuo reikdlu pasitarti. 1 ’ • • •

Londonas ir Paryžius aiškiai 
nesutaria ne tik dėl strategijos, 
bet ir taktikos. Vašingtonas, ne
žiūrint kieto nusistatymo nepa
sitraukti iš Berlyno jau padarė 
eilę vingių. Abejonių nekėlęs nu 
sistatymas dėl vokiečių apjun
gimo laisvais rinkimais jau kiek 
pažalotas, kad be rinkimų ga
linčios būti panaudotos ir kitos 
priemonės. Kas ios per vienos? 
Šį klausimą paliko atviru. Ta-

tinis užsienio politikos puolimas, 
palydimas propagandos, karinės;
pajėgos ir ūkinio spaudimo.

Maskva nūdieną gali žymiai

dotis ne tik vakariečių praeities 
klaidomis, bet ir nūdieniu svyra 
vimu. Visi žino, kad rytinė Vo
kietija tėra Maskvos žaislas. Va
kariečiai jos nenorėjo pripažin
ti, bet tarėsi galį su ja kalbėtis. 
Rusai vakarinei Vokietijai pa
siūlė net dėl laisvų rinkimų tar
tis su rytine Vokietija. Adenau- 
eris atsakė griežtai: nesitarsime. 
Vašingtonas krūptelėjo. J. F. 
Dulles su Adenaueriu rado lai
kiną sprendimą; už nuolaidas 
daryti nuolaidas. Kokių nuolai
dų Vašingtonas gali tikėtis iš 
Maskvos, kai jis turi virškinti 
ne Adam Rapacki planą centri
nei Europai nuginkluoti, bet ul
timatumą? Anuomet, praėjusiais 
metais, Maskva darė politinį 
spaudimą. Vašingtonas išsisuki
nėjo. Dabar ji reikalauja. Ir rei
kalavimas vargu bus aprėžtas 
vien Berlyno horizontu. Vakari
nė Vokietija atsidurs sunkesnė
je padėtyje, kai visi Kremliaus 
smūgiai bus taikomi į vakarietis 
kąiį skydą Europoje. Bonnoje

ipsum loquetur.

savo nusikaltimus ir pasiprieši
nimus Sutvėrėjui, ypač už neti
kėjimą, iššaukia Viešpaties rūs
tybę, užsitraukdamas skaudžių 
bausmių. Kada gi piktybės sai
kas persipildo, tada pasireiškia 
visagalė ranka, atnešanti naują 
žemės veidą, naują tvarką, nau
ją gyvenimą, perėjusį skausmo 
mokyklą.

Yra tiesa, ir skaudi tiesa, kad 
ir nekaltieji turi kentėti. Bet 
Viešpaties duosnumas ir geru
mas jiems yra begalinis. Ir nei 
vienas neliks apviltas.

Budi Bažnyčia, ta geroji nelai
mingųjų Motina. Ji laimina, ra
mina, padeda, glausdama nelai-

laiSVės ,mas amb- Bruce lūpomis, kad K. 
Adenaueris būtų lankstesnis. 
Kas gi beliko Adenaueriui,

Komunistu alasas prieš “Tž”
lumbiją ir kt. pasakos. “TŽ” jis 
neprisimena. Kartu pridėtas 
Stonio rašto pavyzdys aiškiai 
rodo, kad tas laiškas tikrai ne jo 
rašytas.

Tas pats “Tiesos” straipsnis — 
“Susitikimas su mirusiais” bu
vo išspausdintas “Tėvynės Bal- 
so’^Nr. 3(171) ir komunistinėje 
užsienio lietuvių spaudoje, neiš
skiriant nei torontiškio “Liau
dies Balso”, kuris Stonio laišką

Kun. B. Mikalauskas.

Pereitų metų spalio 9 d. “TŽ” 
buvo išspaudintas vieno Kolum
bijoj gyvenusio lietuvio straips
nelis apibūdinąs iš ten grįžusį į 
Lietuvą Al. Stonį su žmona. 
Tarp kitko ten buvo pasakyta, 
kad gautomis žiniomis Stonio 
žmona mirusi, o jis pasikoręs.

Pasirodo, žinia nebuvo teisin
ga. Š.m. sausio 4 d. “Tiesoje” pa
sirodė S- Laurinaičio reportažas 
iš lankymosi Klaipėdoj pas Sto-

jei

niųs, kartu pridedant jų fotogra- išspausdino tik kitam nr., o Vil-
fiją, skaitančių tariamai “TŽ“ __ ----minguosius prie savo širdies. Jai aną numerį, nors ištikrųjų “TŽ 

kiekviena nelaimė, kiekvienas * padėti ant stalo, kad matytųsi,
nis sutrumpino Laurinaičio re
portažą. ;

Mes apgailestaujame, kad mū-

Apjungimas turįs būti vykdo
mas palaipsniui. Centrinės Eu
ropos nuginklavimas ir suneutra 
linimas nepatarnausiąs taikai, 
kai rytai ir vakarai lenktyniau
ja apsiginkluoti.

Ši “senoji” politika labiau 
esanti patikima, kaip pastangos

PARYŽIUS
Prancūzai samprotauja, kad 

rusams nebūtinas Berlyno uiti-____ _ ___ ___ ,__ r r ~w—
matumas karui iššaukti. Jei jie ‘ paskubomis suvienyti dvi skir- 
dėl jo nemano kariauti, mes ne-Įtingas Vokietijas: ugnį ir vande- 
turime ko rūpintis. Prancūzų 
kietoji logika, šiuo atveju, vargu 
nuosekli

Tačiau Paryžius visai neprita
ria Macmillan kelionei į Mask
vą, nes jis silpninąs vakariečių 
padėtį.

Vokietijos apjungimas prancū 
zams neskubus reikalas. Jis esąs 
nelyg rojus, kuriame norime vi
si pakliūti, tačiau prancūzai ten 
dar neskuba. Jie gerai žino, kad 
vokiečių apjungimas iškels eilę 
naujų klausimų, kurie neleng
vai išsprendžiami. Vokietijos ry
tinių sienų klausimas pareina ne 
tiek nuo vakariečių, kiek Mask
vos, Ji vargu darys kurias nuo
laidas, nes nūnai rytų vokiečiai 
privalo tylėti, kai Kermlius kal
ba apie Oderio Nęisses sieną ir 
žymias sritis palieka lenkams 
tvarkyti. ,

BONN A
Adenaueris. yra aiškiausio vo

kiško nusistatymo. Jo nuomone, 
vsdtariečiai turi sutartinai ko
voti dėl Berlyno ar palaidoti Š. 
Atlanto santarvę. Kai vakarie
čiai buvo linkę tartis su rytų vo- 
keičiais, kaip Maskvos agentais, 
jis pasmerkė šį nusistatymą.

Amerikiečių ir ypač anglų va
dinamą lanksčiąją politiką Aden, 
aueris pasmerkia, nes ji atne
šianti pasibaisėtinas pasėkas. Jis 
ir toliau lieka šalininku vokie
čius apjungti laisvais rinkimais.

Nūdienėje tarptautinės politi
kos plotmėje esminiu reikalu 
yra ne vokiečius sujungti, bet pa 
šalinti grėsmę vakarinei Vokie
tijai tapti nauju grobiu, o Eu
ropos likutį apsaugoti nuo pra
žūties.

NENORI VOKIEČIŲ 
KARALIAUČIAUS SRITYJE

(E) Vokiečių ”hp” žinių biu
ro pranešimu, Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalų ministerija atme
tė kaikurių vokiečių, gyvenan
čių įvairiose Sov. Sąjungos vie
tovėse, prašymą leisti persikelti 
į Sovietų valdomą Kaliningrado 
{Karaliaučiaus) sritį. Motyvąi 
esą tie, kad šiuo metu nesą jokių 
galimumų leisti vokiečiams grįž
ti - persikelti į Rytų Prūsiją. 
Prašymai buvo įteikti vokiečių, 
kurie po 1945 m. buvo ištremti į 
Sibirą ir vėliau ten apgyvendin
ti kaip “laisvi piliečiai”. Mask
vos vidaus reikalų ministerija 
dar įspėjo, kad nesą prasmės 
prašymais kreiptis į Karaliau
čiaus srities įstaigas. Tos pačios 
žinių agentūros pranešimais, 
grįžę iš sovietinės Vokietijos zo
nos vokiečiai pranešę, kad pas
taraisiais mėnesiais esąs suvar
žytas leidimų davimas kelio
nėms į Kaliningrado sritį.

duomenų teigiamai išvadai da
ryti. Vakariečiai sutarė iš Ber
lyno nesitraukti. Jie nori šalia 
Berlyno klausimo ir vokiečių 
apjungimą įglau<flfiti. Tačiau Vi
si klausimai liko atviri

Kaip tai padalyti? Dėl nesi- 
traukimo iš Berfigrio jau esama 
nuomonių skirtumo tarį> Vašing 
tono ir Londono. Ką daryti jei 
Maskva įgyvendins kietą Berly
no užtvenkimą? Amerikiečiai 
tariasi panaudosią visus ginklus 
imtinai šarvuočius, kai anglai. _ _ „ _ _ .
šnibžda: pabandykime oro tiltą ’ kyla susirūpinimas, kai vakarie- 

• - čiai iki šio meto nebuvo veiks
mingi spirtis ir nežinia iki ku
ro taško, noromis ar nenorimis, 
jie yra nusistatę pasitraukti. 
Centrinėje Europoje vyksta kie
ti bandymai. Ar Vašingtonas ga
li būti visai tvirtas, kad jam pa
vyks tesėti vykdant net mažiau
sios apimties programą, kai ame 
rikiečių spauda atatūpstomis, 
traukiasi ne esamo, bet būsimo 
spaudimo išvengti?

LONDONAS
Foreign office samprotauja, 

kad Berlynas yra permenkas Tei 
kalas pasaulio saugumą statyti 
pavojun. Min. pirm. Macmillan 
linkęs manyti, kad su Maskva 
nūnai galima susitarti. Jis vyko 
į Maskvą ne kuriais aiškiais su
metimais, kaikurio plano įgyven 
dinti, bet pasitarti ir aiškintis. 
Ką aiškinti?

Londonas samprotauja, kad 
vakarinė Vokietija jos saugumui 
ateinančiais metais nebus esmi
nė Anglijos saugumui. Anglai ti
kisi 1960. m. ganėtinai apsigink
luoti ir tolimojo taikinio raketas 
pasigaminti. Vokietijos apjungi
mas,anglų akimis, tegalįs būti

organizuoti. Pastarieji žino, kad 
vargu jis 'bus įgyvendinamas. 
Kalba ne klausimui išspręsti, 
bet žaisti.

Rusai pasiūlė keturių galybių 
pasitarimą Prahoje ar Varšuvo
je. Vakariečiai kalba apie tokį 
pasitarimą Vienoje ar Ženevoje, 
Šiuo atveju ne vietos pasirinki
mas klausimą išsprendžia, bet. 
noras sutarti.

Vakariečiai bandys savuosius 
reikalus dar aiškinti. Tat' nuolat 
daroma. Išdavomis vis dar ne
patenkinti, nes kalba skirtingo
mis prasmėmis. Ar bent dalinis 
vilčių įgyvendinimas įvyks va
kariečių galybių užsienio reika
lų ministeriu pasitarime kovo 
15 d.? ■ ’ ■■■

VAŠINGTONAS
Amerikiečiai iau turbūt įsiti

kino, kad kraštus padalyti arskausmas, kiekviena ašara yra o jie šypsodamiesi skaito gal. gų laikraščiui aną žinutę prisiun 
šventa. (“Tiesą” ar kuri kitą laikraštį, tęs autorius buvo suklaidintas.'leisti pavergti žymiai lengviau,

Nėra šiandien skausmo, kurio Kartu išspausdintas ir tariamai Mūsų skaitytojai jau žino, kad kaip juos sujungti ar išlaisvinti.
nepergyventu ir Kristaus JBaž- Stonio laiškas spaudai apie jo 1 
nyčia. Ji pergyvena visos žmo- j vargus “fašistų” kraštuose — 
nijos ir kiekvienos tautos atški- 'kaip jį gaudė, kaip išvežė į Ke

įvairus siuntiniai
■ ' ! \ 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbu, avalynės, vaistų ir kitų 
reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie Sudaromi 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. "

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

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

plaukams

Šiokiai dar gyvi, kad-jie gyvena 
Klaipėdoje, Mergaičių g. 29, kur 
turi 2 kam b. buteli. Šu jais gy
venanti ir Stonio motina. Jis dir
bąs žvejų miestelio kirpykloje.

Laurinaitis su Stoniais pasi
kalbėjimą užrašė gruodžio 28 d., 
o “Tiesoje” jis pasirodė kažko
dėl tik sausio 4 a. Įdomu, kas 
dar turėjo jį patikrinti?

Mes tikime, kad Stoniai gyvi, 
bet ta proga norime priminti 
kitą “TŽ” buvusią žinutę. Tai 
apie žmogų, kuris grįžęs iš trem
ties Sibire niekaip negalėjo at
gauti savo tėviškės grįčios, ne
turėjo kur pasidėti, nei kaip gy-. 
venti ir po kurio laiko pasikorė. 
Nei “Tiesa“, nei jos satelitai tos 
žinutės nepaneigė, Laurinaitis 
pasikalbėjimo neišspausdino. Ta 
žinutė gal buvo tikra. Mums pa
tikrinti, žinoma, neįmanoma.

Šis reikalas yra apsprendžiamas 
ne politikos vairuotojų, bet už jų 
nugaros esančios pajėgos. Ame
rikiečiai žino, kad jėgos santykis 
kelia susirūpinimo. Dar dides
nio susirūpinimo ima kelti sovie-

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos 
Ministerio pranešimas,

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagas, maisto ir t.t.

10
10
10
10

. $13.22
$22.60
$14.80
$31.94

20 kg. cukraus .
20 kg. tauku .. .
20 kg. ryžiu ..
20 kg. sviesto ..

$21.85
$39.60
$24.45
$53.45

$2.50)

kg. cukraus .
kg. taukų ..
kg. ryžių ..
kg. sviesto ..
(I Sibirg iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg; -—

SIUVAMA KOJIN6 MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 
ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europa .....^     $175.00 

’ į Azijg ■............   $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.

v Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningas.

RYTU VOKIETIJOS 
PAJĖGOS

Rytų Vokietijos “Volksarmee” 
turį 110.000 vyrų. Ji ginkluota 
sovietiniais ginklais ir laikosi 
sovietinės apmokymo sistemos. 
Milicijos yra 80.000 ir dar 250. 
000 darbininkų milicijos —- Ar- 
beitsmiliz, — kurios paskirtis 
saugoti įmones. Be to, kariškai 
yra apmokomi Sporto ir Tech
nikos Draugijos — Die Gesell
schaft fuer Sport und Technik 
— nariai. Tai jaunimo organiza
cija turinti apie 550.000 narių. 
Tuo būdu išviso kariškai apmo
komų vyrų Rytų Vokietijoje 
yra apie 1.000.000.

Trumpiausiu keliu -
iš Londono Į Lietuvę - 

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

Siunčiamų prekių kainoraščių ir visais kitais siuntinių reikalais rašykite:

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

RESTORANAS “RŪTA"
Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusiu virėją. 

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.

CANADA

Kad džiaugtumeis kandisku
gyvenimu

mokinkis angliškai ar prancūziškai

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cennon St. £., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686. Ponio V. Juroitit.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė.

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

Sav. A. Kalūza

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralūs antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimų. Adams Garlic 
Pearles yra mažos, be kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viskg kg šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje 
Salicylamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinus skausmų, malšinęs Artričia ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikos. Daryk, kg tūkstančiai 
doro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai po 
dores.

Išmokimas anglų ar prancūzų arba abiejų kalbų jums pa
dės pilniau džiaugtis kanadišku gyvenimu. -

Jūs, žinoma, norėsite ir toliau skaityti laikraščius ir kny
gas savo gimtąja kalba, tačiau pilnumoje suprasite ir galėsite 
džiaugtis kanadiškuoju gyvenimu tik tada, kai išmoksite kalbėti 
ir skaityti angliškai ar prancūziškai, žiūrint kuri iš tų kalbų domi
nuoja jūsų vietovėje.

Tai jus įgalins pasinaudoti tokiu kultūriniu ir pramoginiu 
gyvenimu, kaip namų ar mokyklos organizacijos, socialinės gru
pės, klubai, teatrai, paskaitos, televizija, radijas,^laikraščiai, žur
nalai ir knygos.

Be to, jūs galėsite keliauti po Kanadą daug lengviau ir su 
didesniu malonumu, jei suprasite anglų ar prancūzų... ar abi 
kalbas.

Anglų ir prancūzų kalbos vakariniai kursai vyksta beveik 
visose vietovėse. Informacijų apie šias klases kreipkitės į vietos 

• mokyklos vedėją, kunigą ar pas artimiausią Pilietybės ar Imigra
cijos pareigūną. z

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

Sutvarkykite elektros instaliaciją savo namuose dar VASARIO 
mėnesį pigiausiomis kainomis.

Paskambinkite telefonu HI. 7-1601

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

6

u?

Ellen L Fairclough;
Minister of Oinzenship ond Immigration.
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TORONTO bimų žemių užpirkimus Toron- 
._ . . . to ribose ir apylinkėse, žemių

Filmas iš už geležinės .šus vėliavas, pradėta meninė paruošimą į sklypus tinkamusuždangos I programa. Ddt&navo Aid. Bu- statyboms, atlikinėti įvairias ne-
Kovo 7 d. j Torontą iš Čikagos šinskaitė, akordeonu pagrojo R. j jodomo turto investącijas bei

atvyksta Amerikos lietuvių ži-j Kudirka iš Rodney. Tautinių š©- 
nomas veikėjas ir biznierius Dan kių naujai susiorganizavusi g*u- 
Kuraitis, kuris šv. Jono Kr. pa- • pė, vadov. V; Turūtos, puikiai 
fapijos salėje rodys savo paga
mintus filmus. Dan Kuraitis yra 
aistringas keliautojas, keliais at
vejais keliavęs po įvarias pasau
lio vietos ir tų kelionių įspūdžius 
įdomiai aprašęs ‘knygoje Daug 
kraštų — daug žmonių. Būdin
gesnes kelionių vietas jis yra nu 
filmavęs. Praėjusiais metais jis 
su grupe amerikiečių turistų 
buvo nuvykęs už geležinės už
dangos, kur lankėsi Lenkijoje ir 
Sov. Sąjungoje. Ten lankydama
sis, kiek sąlygos leido, stebėjo 
sovietinį gyvenimą ir kaikuriuos 
jo reiškinius užfiksavo filme.

Šį filmą su atitinkamais paaiš
kinimais D. Kuraitis prieš kurį 
laiką demonstravo Čikagos lie
tuviams, atskleisdamas žiūro
vams dalelytę realaus, propa
ganda neužterštę,- sovietinio gy
venimo.

SLA Toronto 236 kuopa nuta» 
rė pakviesti keliautoją pade
monstruoti šį įdomų filmą To
ronto lietuviškajai visuomenei. 
Ta pačia proga D. Kuraitis pa- 

. demonstruos ir kitus filmus, ku
riuos jis pagamino ankstyvesnė
se savo kelionėse plačiame pa
saulyje, o taip pat ir nepriklau
somoje Lietuvoje.

Filmai su plačiais autoriaus 
paaiškinimais 4ous rodomi dviem 
seansais — 3 vai. p.p. ir 7 vai. 
vak. M. K.

Vasario 16-oji jaunimui
Šiais metais KLB Toronto 

apyl. valdybos iniciatyva pirmu 
kartu bandyta surengti Vasario 

- 16 masinį parengimą jaunimui, 
kuriame visą programą išpildė 
mūsų jaunieji. Minėjimas pradė
tas skautų ir ateitininkų vėlia
vų įnešimu. T. Rafaėliui, OFM, 
perskaičius invokaciją jau Ka
nadoje baigusi socialines studi
jas Regina Kulienė - Mickevi
čiūtė skaitė puikią jaunimui tai
komą paskaitą. Prelegentė pa
vaizdavo Lietuvos neprikl. reikš 
mę.ir. ypač mūsų, lietuvių, kaip 
gimusių tokais, pareigą įvertin
ti lietuviškumo prasmę ir laimę 
būti geru lietuviu. Po kalbos su
giedotas Tautos himnas, o išne-

pasirodė pašokant keletą šokių. 
R. Vast okas deklamavo Mairo
nio “Čičinską”, o šeštad. mokyk
los chorelis, vadov, kun. B. Ba
cevičiaus, padainavo porą liau
dies dainelių. Z. Orentienės lie
tuviško baleto vaikučių studija 
išpildė scenos vaizdelį “Nykštu
ko vardinės”. Po programos jau
nimas buvo pakviestas nemoka
mai bendrai kavutei.

Bendrai, minėjimas jaunimui

aplamai platesnio masto projek
tus.

Reikalas turėti panašią lietu
višką bendrovę jau senokai bu
vo visapusiškai jaučiamas, ypač 
kai tekdavo atsisakyti pelningų 
investacijų vien dėl didelės ap
imties./ Organizuotas kapitalas 
turėtų šią spragą pašalinti ir pa
dėti mūsų tautiečiams atlikti di
desnius užsimojimus.

B-vės iniciatoriai ir organiza
toriai yra Petras Augustinavi- 
čiūs ir Jonas Vailokaitis. P. Au
gustinavičius jau 8 metai sek-

susilaukė gražaus pritarimo. Sa- mmSai, verčiasi - statybomis ir 
Įėję buvo per 500 dalyvių, deja, per tą laiką yra Įsigijęs brangią 
mažoka gimnazistinio amžiaus Įr .didžiulę praktiką. J. Vailo- 
jaunuolių. Tikimasi betgi, kad 1 kaltis jau kuris metas dirba fi-
kitais metais ir šis klausimas pa
lankiai išsispręs.

Ateitininkų sendraugiu

sujungtas su arbatėle, pereitą

nansinėje srityje — šėrų ir ob
ligacijų biržoje. Pažymėtina, 
kad abu vardai nesvetimi biz
niui dar iš laisvos Lietuvos lai
kų. Pirmasis — vienas iš savi
ninkų ir įkūrėjų ‘‘Masčio” lini-

šeštadienį sutraukė apie 50 da- i nhį audinių fabriko Telšiuose, 
lyvių ir, praėjo labai gyvam ir Augustinavičius prieš pirmąją
jaukiam pasikalbėjime.

Pirmiausia gyvo susidomėji
mo sukėlė dr. M. Arštikaitytės 
paveikslais pailiustruotas prane
šimas apie akis, jų ligas, defek
tus ir jų pašalinimą. Po prane
šimo susirinkimo dalyviai turė
jo dar daug klausimų pranešė
jai, kuri viską aiškino jau prie 
kavutės, sumuštinių ir pyragai
čių. Po okulistinių klausimų su 
antruoju J, Matulionio praneši
mu buvo sustota ties nūdienėm 
tarptautinės politikos proble
mom, kurios , taip pat iššaukė il
gesnį pasikeitimą mintimis. Po 
to dar buvo aptarta keletas gy
venimo iškeliamų reikalų ir per 
rinkta kuopos valdyba.

Nariai, atrodo, buvo visiškai 
patenkinti pereitų metų valdy
bos įtvirtinta praktika susirin
kimus jungti su arbatėlėmis bei 
su kultūrinėmis pramogomis. 
Reikia tikėtis, kad tą tęs ir nau
joji valdyba. A.

Lietuviška investavimo 
bendrovė

Toronte suorganizuota ir už
registruota “Taupa” Investment 
Co. Ltd. vardu. Jos registruotas 
kapitalas siekia $300.000.

B-vės tikslas finansuoti staty-

sovietų okupaciją “Masčio” fab
riką buvo sumoderninę ir smar
kiai praplėtę, audiniai gi buvo 
sudarę gerą ir populiarią rinką. 
J. Vailokaitis — tai sūnus žino
mos Lietuvoje Vailokaičių ban
kininkų ir biznierių šeimos.

“Taupa” Investment Co. Ltd. 
turi vienetus, susidedančius iš 
7% preferred Šerų ir common 
šėrų.

JOHN YAREMKO 
dabartinis Ontario transporto 
ministeris ir Bellwood apylinkės 
atstovas parlamente, konserva
torių vėl parinktas kandidatu 
toje pačioje apylinkėje artėjan
čiuose' provincijos parlamento 
rinkimuose.

Šis didelis lietuvių bičiulis, 
j gimė ukrainiečių imigrantų šei
moje Wellande 1918 f., kaip ant
ras iš 11 vaikų. Jo tėvai į Kana
dą buvo atvykę tik 1912 m. Mo
kėsi jis Wellande, Hamiltone ir 
Toronto universitete. Advokato 
teises jis gavo 1944 m., 1951 ir 
1955 m. jis buvo išrinktas į par
lamentą. 1958 m. pavasarį buvo 
paskirtas ministeriu be portfe
lio, o gruodžio mėn. transporto 
ministeriu.

Kredito kooperatyvo 
“Parama”

metiniame susirinkime pereitą 
sekmadienį iš esamų 1.118 narių

A. t A.

JUOZUI KRIAUČELIŪNUI

mano mielam krikšto tėvui mirus,

velionio žmoną, sūnus Vladą ir Jurgį su šeima nuoširdžiai

užjaučia ir kartu liūdi

Bronius Rūkštelis

t

Savo gilias simpatijas reiškiu

A. A. ANTANO I’ARŠELIUNO
. : ■ v • -■ * *

giminėms, o už velionio vėlę užsakau šv. Mišias vasario 28

d. 9 vai. ryto šv. Jono Kr. bažnyčioje.

Pranas Šukevičius.

B

ANTANUI PARŠELIŪNUI staigiai mirus,
■ f 5

broliui Jonui Baršeliūnui ir jo šeimai gilią užuojautą reiš 
kia

V. V. S t ūkai.

K. KUPČIŪNUI mirus,

Ponią Kupčiūnienę ir šeimą nuoširdžiai užjaučia

Makulavičiai ir 
, Jagaudai.

k v PADUA

Musų brongus vyros ir tėvas Kazys Kupčiūnas po ilgos ir sunkios ligos į 
š.m. vasario mėn. 2 d. mirė Toronte. Ligos metu jis daugelio mielų tau
tiečių bei pažįstamų buvo lankomas, o mirus palydėtas j amžino poilsio 
vietų. Jom mirus, mes susilaukėme daugelio užuojautos pareiškimų, už kg 
visiems tariame širdingų padėkų.

Ypatingų padėkų reiškiame: attikusiems paskutinį bažnytinį patar
navimų kleb. kun. P. Ažubaliui, dr kun. Gutauskui* ir kun. Pacevičiui; 
laike Šv. Mišių giedojusiai p. Sčepovičienei ir akompanavusiai jos dukre
lei Danutei; dalyvavusiems pamaldose ir laidotuvėse, prisiuntusiems gėlių 
ir pareiškusiems mums užuojautų: p.p. Ališauskams, Aperavičioms, Audė
nams, S. Baneliai, Gerulaičiams, Grigaičiams, J. Kardeliui, Kanaukams, J. - 
Mokauskiui, Motulionioms, Micevičienei, Tėvui Placidui, miesto majorui 
Nathan Phillips, Saulėnams, Simanavičiams, Stepaitienei, Šalkauskams, 
Siurnai, Trečiokams, buv. Steig. Seimo nariams Veličkai ir Vaidotams, 
Vaškeliams, Vitkams, Z lobams, Kanados Volstiečių-Liaudininkų. Centrui 
ir Nepriklausomai Lietuvai; ^7 Žmona ir vaikei.

' TĘVI

fe

■ 3 PUSL.
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, Toronto Malonės .bažnyčia gauna altorinį paveikslą
Malonės liuteronių parapija Toronte buvo įkurta 195b m. Si

nodo pagalba ji 1954 m. pasistatė gražią bažnyčią, 1424 Davenport 
Rd. Jos sielų ganytojas yra kunigas Leonas Kostizenas.

Dailininikas Petras Damsas sukūrė 16 iš 18 pėdų didelį alto
rinį paveikslą. Čia jis parodė daug meno ir gabumų, skonio ir 
grožio. Petras Damsas gimė Karaliaučiuje, studijavo meną Kara
liaučiaus Meno Aakademijoje 4 metus pas žymų prof. Kubatz.

Šio paveikslo šventinimo iškilmės įvyks šį sekmad., kovo 1 d.

Mielą bičiulį '
JONĄ PRAKAPĄ ir p-lę BIRUTĘ MALSKYTĘ, ✓

sukūrus šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
skaidraus gyvenimo.

Toronto LF Bičiuliai.

=

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
rinkinius, tik vieno mėnesio lai
kotarpy teko užtikti ilgėliausius 
du straipsnius, kuriuos pasirašę 
du buvę kunigai J. Ragauskas ir 
Stasys Markonis. “Tiesai” jų 
prireikė antireliginei propagan
dai varyti. Aišku, abu sakosi, 
kad marksizmas - leninizmas at
vėrė akis ir protą, ir jie tik tada 
pajutę, kad nėra jokio Dievo tr 
pan. žinoma, viename ir kitame 
straipsnyje nemaža burnojimų 
prieš Dievą ir Bažnyčią, bet tik 
labai reikėtų abejoti, kad straips 
niuose pateikiami argumentai 
apie. Dievo nebuvimą ir tariamą 
dvasiškuos veidmainystę įtikin
tų bent vieną sveikai protaujan
tį tikintį žmogų. S. Markonis sa
vo rašiny mini Putino “Altorių 
šešelyje” ir vienu sakiniu prisi
mena a.a. vysk. K. Paltaroką, 
dar kai jis buvo kunigų semi
narijos inspektoriumi. .

Pageidauja užsienio , _ ,i-f. . , 
literatūros
Prieš kiek laiko privačiai te

ko girdėti, kad mokslininkai, 
gyveną Lietuvoje, prašo savo 
pažįstamų atsiųsti jiems vienos 
ar Kitos srities mokslinės litera
tūros. Dabar jau ir (viešai “Tie
soje” V. ButKus, V. Logminas, 
P. Rakauskas ir P. Zajančaus- 
kas, Mokslų akademijos biolo
gijos instituto moksliniai dar- 
ouotojai, parašė viešą raštą, 
kviesdami pagerinti aprūpinimą 
moksline užsienio literatūra. 
Esą artimiausiu laifyj. būtina 
Vilniuje įsteigti atskirą užsienio 
literatūros knygyną, kuriame 
būtų prekiaujama moksline ir 
grožine literatūra.-Jei to negali
ma būtų įvykdyti, derėtų įsteig
ti mokslinės uzsięmo literatūros 
skyrių prie “Mokslinės knygos” 
knygyno, • kuris tikriausiai iki 
šiol tepardųoda vien tik sovieti
nius leidinius. Girdi, panašūs 
mokslinės užsienio literatūros 
skyriai ir net knygynai yra 
įsteigti Rygoje ir Taline, kodėl 
tad cordu ra^yzdziu negalėtų 
pasekti ir Vilnius?

Savinasi ir 
šv. Kazimierą 
Mūsų minėtasis lenkų “Pol. - 

! si prie savo nuomonės. Būdinga, j Am. Journal”, pr.m. nr. 25, tru
kau “Lite” mintys buvo paste-■ pūtį informuoja apie šv. Kazi- 

>s ir lenkų spaudoje. Štai, fmiero sukaktį. Visiškai nutyli- 
„ \ nr. 1, žinią ma jo lietuviška kilmė ir tik 

j'“Life” pritaria ■ vienu žodžįu prisimenama Lie- 
Lenkijos vakarinėms sienoms ir ‘tuva, teigiant, kad šventasis yra 
labai saldžiu pasitenkinimu pri- Lenkijos ir Lietuvos patronas.'

Prireikė PL Žinyno
Vienas jaunas mūsų kultūri

ninkas iš oficialios įstaigos Vil
niuje susilaukė prašymo — nu
siųsti jiems du egz. PL Žinyno. 
Įdomu, kuriam tikslui vilniš
kiams prireikė leidinio, kurio di
delę dalį sudaro užsienio lietu
vius liečianti įvairi informacinė 
medžiaga, k.a. adresai, profesi- 

i jos ir t.t. ir t.t. Pagaliau, sovieti- 
Įnė ambasada Vašingtone, tik- 
j riausiai jau bus pasirūpinusi įsiJ 
j gyti jiems taip vertingą medžia- 
{gą. Sovietinamos Lietuvos kaž
kurios įstaigos pačios panūdo 
susipažinti su Žinyno turiniu;

Žinią įdomiai komentavo ke
letas mūsų laikraštininkų. Vie
no nuomone, Žinynas bus labai 
puiki informacinė medžiaga pa
pildyti ar ir naujai užvesti jiems 
reikalingų asmenų ir įstaigų 
kartotekas. Tuo tarpu kitas žur
nalistas teigė, kad ir labai gerai, 
kad jie ten gaus ir susipažins su 
tokio pobūdžio statistika ir kito
mis žiniomis apie užsienio lietu
vius. Atseit, težino, kaip gerai 
įsikūrė mūsų tautiečiai užjūriuo 
se ir tepatiria koks didelis nuo
šimtis lietuvių yra įsijungę į 
įvairias profesijas, bei išvis su
sipažįsta su lietuvių išeivių in
telektualiniu lygiu ir pajėgumu. 
Esą, šios rūšies statistika kom
partijai tikrai nebūsianti ma
loni../ ■.■./

“Life” vedamasis 
ir lietuviai

I Plačiai nuskambėjo mūsų 
spaudoje žinutė (daugelis ir be 
het. spaudos įspėjimo patys ma
tė) apie pr. m. gruodžio 15 d. 
“Life" vedamąjį, kuriame tas 
milijoninį tiražą turįs žurnalas, 
siūlydamas spręsti Vokietijos ir 
Berlyno problemą, nesivaržė 
“lenkams atiduoti Vilnių ir Lvi- 
vą”. Nereikia ir aiškinti, kad į 
redaktorių svaičiojimus skubiai 
reagavo ne dešimtys, bet, Kiek 
teko patirti, gal ir virš šimto lie
tuvių, kurie redakcijai rašė pa
sipiktinimo ir protesto laiškus. 
Deja, nors ir buvo tikėtasi, lie
tuvių laiškai taip ir nebuvo iš
spausdinti. Atseit, žurnalas liko-

TYLIEJI DARBAI— kė apie porą šimtų vaikų bei tė- 
NESKAMBŪS ŽODŽIAI į vų. Mums, tėvams, buvo įdomu i 

Nekartą esame girdėję palygi- i stebėti, kaip seserys sugeba to- 
nimą apie kviečių grūdą, kuris “ią gausią ir smulkią publiką, 
pasėtas žemėje miršta, kad neš-! Įtraukti į įvairius žaidimus ii 
tu vaisių. Šis palyginimas vaiz-; tartum juos užburia savo suma-1 
džiai primena Marijos Nekalto ruimu, pravedant tuos paprastus 

Prasidėjimo seseris, kurios kaip ratelius. Toji pasiaptis^glūdi ta-___
tos grūdas, išdygęs Toronto lie- kad jos pažįsta šių laikų beį0L __ _ _ _ 
tuvių tarpe, skleidžia dvasines vaikų ovasią ir moka j ūose kurs ■ “Pol.-Ąm. Journal”, 
bei medžiagines gėrybes savo j ryti lietuvybės ugnį, per tokius komentavo, jog 
tautiečių tarpe. mrpnmmns. ■ ------

Daugelis tėvų nusiskundžia, .. . - ... - . -
■ i -on-? /*• , u ■4." kad j u vaikai nenoromis kalba Toronto Downtown Business- ^ėjo, kad žurnalas siūląs Lenki- Girdi, šv. Kazimierokūnąsilsi-

aaiyvavo ~207 (tiek buvo regist- j!lietuvfškai ar iš viso lietuviškai iTncn’s Association prezidentu ir jai grąžinu sovietų aneksuotus tSi šv. Petro ir Povilo -baznycro- ■
- - ‘ ~ —j t----Vilniuje, vienoje iš Lenkijos

■ Ko gi daugiau bereikia lenkiš- žymiausioje baroko struktūroje.
Keistas paskiausiu metu len

kų spaudos užimtas baras Lie
tuvos atžvilgiu. Net ir aprašant 

bet ir ei- naujausius pakitimus Vatikane,

; modernius parengimus.
Vaiko tėvas L.

", ' l lietuviškai ar L vWv _____ __________________ c___________  _ .
ruotų, nors vieno balsavimo me-jkalbėti nebemoka. Tai šių die-! 1959 m. perrinktas Thomas B. f lenkiškus “Wilno and Lwoy 
u pasir e ). an eis Jau^nu Opj problema, kuria tėvams ■ Aikenhead. Pereitu Kalėdų se-’ ** ’

yra pasidaręs žymus veiksnys nek;r^i išspręsti. zone kaip tik jo ‘iniciatyva ir
Marijos Nek. Pr. seserys, veskolonijos ūkiniame gyvenime. 

Jo apyvarta pasiekė $626.852,38, 
o pelnas _ - -
pagal valdybos siūlymą paskir
ta 5% dividendo ($7.000,35)^ pir
mųjų hipotekinių paskolų perdi- 
deliam % sumažinti $335,98 (iš 
pradžių tas % buvo nustatytas 
9, o vėliau sumažintas iki 7, tad 
grąžinti 2% tiems, kurie paėmė 
paskolas po 9%). Toliau val- 
uyoa ouyo pasmilusi $1.300 pa
šiurti ausų: Kultūros Fonuui 
$z0o, šeštadieninei Maironio v. 
moKyKiai 4>2u0, sKautams bei 
sKaūcems $zuo, TLCnorui Var
pas $2U0t Liet. Namų bibliote
kai, sporto Klubui “Vytis” ir sp. 
Klubui “Aušra”, žurnalui Litu- 
anus ir Vasario 16 gimnazijai po 
$1UO, paliekant 22,oZ7b — 2.5o2, 
7y garantijos fondui. Po gana 
gyvų aiSKUsijų susirinkimas nu
tarė siūlymą patvirtinti, garan
tijos fonuą sumažinant $100, ku
riuos nutarta paskirti lietuvių 
tremtinių Sibire šalpai per KLt> 
Šalpos Fondą.
.-• Luvo ir eile kitų siūlymų, bet
gi pirmininkas J. Strazdas val
dybos vardu prijungė prie val
dybos siūlymo tą vieną ir patei
kė balsuoti už visą aukų sąrašą. 
Taip ir buvo priimta. Aukų pa
skirstymas tačiau vargu ar ža
da darnius ir “Paramai” nau
dingus atgarsius. Pirmininko 
aiškinimas, kad taip padaryta 
siekiant visiško nešališkumo, 
daug kam iššaukė šypseną ir kė
lė klausimą ar jis pats nuduoda 
naivų ar kitus vaikais laiko.

Valdybos ir jos organų prane
šimai buvo patvirtinti be jokių 
pakeitimų. Taip pat patvirtinta 
ir 1959 m. sąmata, kurioje paja
mų numatyta $59.315,00, o išlai
dų $40.010,00, tad pelno numaty
ta $19.305,00.

Paskirsčius pelną buvo priei
ta prie rinkimų. Pagal rotacinę 
tvarką šiemet valdyboj pasibai
gė kadencija p. Kiršonio ir p. 
Šerno, Kredito kom. p. Budrei- 
kos ir Priežiūros kom. p. Jucio. 
Jie turėjo būti perrinkti arba 

I vietoj jų nauji išrinkti. Po bal
savimų pasirodė perrinktas vie
nas p. Šernas. Kitu nariu į val
dybą išrinktas J. Matulionis, į 
Kredito kom. Aloyzas Kuolas ir 
į Priežiūros kom. p. Adomavi
čius.

j Sumanymuose nariai pateikė 
'valdybai daug įvairių, daugiau
sia techniško pobūdžio, sugesti
jų. Visas jas čia būtų sunku ir 
I suminėti.

mūsų
kiesiems imperialistiniams ape
titams patenkinti?

“Kovno - Russia”
Netik didysis “Life

Lenkijos ir Lietuvos patronas

je, Vilniuje, vienoje iš Lenkijos

Marijos Nek. Pr. seserys, ves- mūsų laikrašty buvd spausdina-p1 
T’ i damos Toronte lietuvių vaikų mas miesto centro prekybinin- 

* ’ ...’ ‘ s peno (Jarželj, dirbdamos šeštadieninė- kų skelbimas, kviečiąs naujuo- ________ j— _______ , „ __ . .

ac einama nac ir. . įjetuvių mokyklojepravešda-: sius kanadiečius .'apsipirkti at- lė kitų įtakingų amerikinių kur kartu viso pasaulio spaudos, 
mos mergaitėms sekmadienio po j vykti į jų krautuves, kur yra ir ' ' “ " '
pietes bei ruošdamos įvairius Aikenhead’s Hardware Stores, 
vaikams parengimus, kaip Kalė- !

tykų bobutę ir 1.1., ateina mums, i C. Elsąm iš E. L. Rudy,Co. Į reikalus. Šiuo kart galima prisi- 
tėvams, į* pagalbą. i Direktoriais /išrinkti W. C

Sesėlių vedamą darželį lan- ’.j Davidson, aldermanaš, A. M.J taip plačiai nuskambėjusią ne- 
kydami vaikai išmoksta gražiai! Galloway, iš Birks & Sons Ltd., ' švarių baltinių plovimo aferą 
kalbėti lietuviškai, dainuoti lie-“. E. McCullv, iš Bank of Mont- i Vašingtone, kurios vyriausi vei- 
tuviškas dainas, deklamuoti ei-i real, Goodwin Gibson, G. Bro-1...........
lėraščius, įvairius žaidimus, su- thers Realtors. S. Berger, iš 
žino kad jų tėvynė yra Lietu- Town Tavern ir Harvey Dobbs, 
va, kad reikia ją mylėti ir daug CHUM radijo stoties. General 
kitų lietuvio širdžiai brangių 
dalykų. Be to, vaikai, baigę šį 
darželį, būna pilnai paruošti pir
majam pradžios mokyklos sky
riui.

Seselių vedamose sekmadienio 
popietėse mergaitės (6-9 m.) 
naudingai praleidžia laiką besi- 
mokydamos leituviškų dainelių, 
žaidimų ir t.t.

Štai vienas iš mums visiems 
matytų’ pavyzdžių, kuris įvyko 
vasario 8 d. Marijos Nek. Pras. priklausomybės Talką, 
seserys buvo suruošusios vai- Pr. Bastys
karris užgavėnes, į kurias suplau LTS-gos Toronto sk. pirm.

M J KO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijcntam*.

spaudos balsų parodo visišką ne lygiai, kaip ir lietuviškos, sieja-
x—t._-—.. xxxxvx.xxxx^xxv. xxX.x k. .Xx .v/x mokšiškumą ar net elementari- mas Lenkijos ambasados ir Lie-

vaikams parengimus, kaip Kalė- ! Viceprezidentais išrinkti. Mr. nį geografijos nežinojimą, ypač “vos pasiuntinybės likimas, len
dų eglutę, vaikų užgavėnes, Ve-Į J. C. Williams, optikas, ir Hugh ' kas liečia Vid. ar Rytų Europos k>Į spaudoje, su labai mažom

J

C. 1 minti prieš kiek laiko spaudoje lašmius, bet nei vienu žodžiu ne
išimtim, teko matyti išsamius

Kz.

manageriu liko F. B. Peat.
Atitaisymas

“TŽ” nr. 7 tilpo kronikos ži
nutė, kurioje yra paminėta, kad 
š.m. vasario 14 d. LTS-gos sky
rius ruošia pokylį-vaišes.

Matomai žinutėje yra įsibro
vusi klaida, nes minėtą datą pa
rengimą ruošė ne Lietuvių Tau
tinės S-gos skyrius, bet organi
zacijos sudarančios Lietuvos Ne-

Pr. Bastys

eUASROG
COMeANV UIMITBO

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdsan 1-2221
, Patikimas žildymo patarnavimo* per 90 metų.

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

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

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čio pet galite užtitokyti laivams mataru* bei Įvairiu* medžiokliniu* {autuve*.

kėjai buvę Sherman Adams ir 
jo bičiulis milijonierius Bernard 
Goldfine. Spauda išvilkdama 
daug smulkmenų iš tų dviejų 
“buržua” gyvenimo, tarp kita ko 
rašė, kad Goldfine gimęs Lietu
voje. Viename laikrašty teko ta
da iškaityti žinutę, teigiančią, 
kad tas milijonierius gimęs 
“Kovno in Russia, now part of 
Poland”.

“Tiesa” pamėgo 
buv. kunigus

Vartant pereitų metų “Tiesos”
1

i užsimenant apie Lietuvą, vien 
tik aprašinėjant savuosius su tuo 
susijusius reikalus. Asmeniškai 
teko patirti, kad Romoje akty
viai savo antilietuviškomis nuo
taikomis reiškiasi kūn. Meyszto- 
wiczius, kilęs nuo Panevėžio ir 
pats dalyvavęs gen. Želigovskio 
avantiūroj prieš Lietuvą. Jo 
veikla labai gerai žinoma ir ste
bima Romoje gyvenančių lietu
vių. Al. Gimantas.

Niujorkas. — JT sekretoria
tas nutarė Izraelio ir J. Arabų 
V. pasienyje įkurti nuolatinę 
inspekciją.

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

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

1. tiktoi už 29 dolerius mes galime pasiųsti tokj siuntinį, kurį sudaro 6’/$ 
jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.

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

ar moteriškiems kostiumams, « . *
dor kiti 22 skirtingi siuntiniai, kurių brangiausias yra 80 dolerių.

Kas pareikalous, tuojau pasiųsime tų standartinių siuntinių kainorašti, 
medžiagų pavyzdžius ir savo eilinį katologg, kuriame surašyta daugiau kaip 
600 skirtingų dalykų.

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

kitų 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
1 A, HUNT STREET. LONDON, W. II, GREAT BRITAIN.

ir

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBĖKITE GYVYBES/PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS I* DRAUGAMS VAISTŲ ■ : :■ \ , ■■• .... .' ■■;■

Roiykito, «-elcf<H.uokite ar otvykite po* mu*. Virx informacija* »eltwi. ? TS'fe*®
■ ■ • - • ' ' / - ■ ■..•-•

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
. ’ ’<7 GUNDAS ST. W„ O**.n9ton kampo, (prM Gatavi, Narna*)

TELEFONAS Lt 6 2139



Pavergtoje tėvynėje
BALIO SRUOGOS

} Dėkojame visiems ir laukiame visų! Hamiltono Lietuvių Namų Fondo Valdyba

’’MILŽINO PAUNKSMĖ”

Vytauto laiku, Lietuva Hamiltono Lietuviu, Namuose!
Vladas Zubovas, plačiai žino

mas Lietuvos dvarininkas, gar
sėjęs pavyzdingai tvarkomu 
ūkiu bei veikla ūkinėse organi
zacijose, bolševikų iš pradžių 
naudotas moksliniam darbe, vė
liau padarytas “Keturių komu- 
narų” kolūkio pirmininku Jo
navos rajone, pagaliau netekęs 
sveikatos tapęs “asmeniniu pen
sininku”, mirė vasario 6 d. Kau-

Dainų apie Vilnių konkursą 
paskelbė pereitą vasary Vilniaus 
miesto vykdomasis komitetas. 
Konkursui buvo atsiųsta per 100 
dainų tekstų. Prieš pat Naujus 
Metus jury komisija paskirstė 
premijas; I — .už dainą “Myli
mas Vilniau”, muzika Balsio, žo
džiai V. Reimerio; II — už “Ne
ris ir Vilnelė”, muzika K. Ka-

- £V. Reimerio; III-
" muzika Ka-

Savicko. Pa-

dėžučių. “Tiesa” šaukia apie di 
delį laimėjimą. Bet nejaugi ten 
nėra žmonių, kurie nežinotų, 
kad Vakaruose tokių mašinų se
niai nebereikią išradinėti, kad 
čia ir į galvą niekam nebeateina 
etiketes rankomis lipinti...

Žibintams stiklų Žagarės ra
jono Saveikių kolūkis niekaip 
negalėjęs gauti nei Šiauliuose, 
nei Kuršėnuose, nei Jonišky, nei 
Akmenėje, nęj net Rygoje, Jel
gavoje ir Aucėje. Taip iš nu
pirktų 29 žibintų keliolika esą 
be stiklų. Žibintus gaminą Ky
bartuose. Ar jau taip sunku 
jiems ir stiklų pagaminti, klau
sia/ to kolūkio pirmininkas.

J. Grušo pjesės “Vedybų su
kaktis” premjera įvyko Kauno 
muzikiniame teatre.

Maloniai kviečiame visus Hamiltono ir apylinkių tautiečius atvykti į vienę iš gražiausių vaidinimų

kurię kovo 1 d., sekmadienį, suvaidins Montrealio Lietuvių Dramos Teatras, režisuojamas 
Birutės Pūkelevičiūtės.

Scenovaizdis - Kazio Veselkos, 
Muzika - Zigmo Lapino, 

Choreografija - Birutės Vaitkūnaitės 
Apšvietimas - Vytauto Valkos, 

Grimas ir parikai - Stasio Ilgūno.

“Milžino Paunksmė”, milžiniškuose Lietuvių Na
muose, tikimės, sutrauks miižiniškę lietuvių skai
čių! Pradžia 4 vaL p.p. punktualiai. Salė bus ati
daryta nuo 2 vai. 30 min.

vecko, 
už dainą. 
vecko, žodžiai 
skatinamoji premjia paskirta už 
dainą vaikams “Vilniaus sūnūs”, 
muzika. J. Norvido, žodžiai P. 
Gaulės.

Maištaujančių yra du. Dabar
tinėje Lietuvoje literatūra yra 
pajungta partinei propagandai, 
kaip ten sakoma, “komunizmo 
statybai”. Ir ne vienam iš rašy
tojų kartais nepasiseka, tenka 
suklupti. Sausio 21 d. rašytojų 
suvažiavime sąjungos pirm. A. 

x Venclova tokių nevykėlių nuro
dė du —- Rimkevičių ir Dovydai
tį, pernai taip pat aprėktą už te
oretinį straipsnį. Venclova šitaip 
kalbėjo:

“Bet, deja, mes dar ne visada 
galime pasigirti marksistiškai 
suprantą procesus ir įvykius, 
kuriuos vaizduojame. Kritika 
savo metu jau nurodė idėjiškai 
nepavykusius V. Rimkevičiaus 
romano “Studentai” puslapius. 
Rašytojas J. Dovydaitis, po ka
ro parašęs visuomenės gerai su
tiktą romaną “Dideli įvykiai 
Naumiestyje”, neseniai “Kauno 
■Tiesoje“ išspausdino pirmąją da
lį apysakos “Pasmerktieji”. Kny 
gai surinkta medžiaga nušvies
ta marksistinės pasaulėžiūros 
šviesa, .žmones ir įvykius verti
nančia iš teisingų partinių pozi
cijų, ir ji išspausdinta periodi
koje, padarė neabejotiną žalą 
mūsų darbo žmonių , auklėji- 

■. mui”.
(E) Likvidavo 4 rajonus. Oku

puok Lietuvos augšč. tarybos 
•^“^rrezidiumo įsaku, paskelbtu sau 

šio 24 d., nutarta likviduoti 4 
rajonus, priskiriant jų plotus 
prie kitų rajonų: Dotnuvos ra
jonas priskirtas prie Kėdainių 
rajono; Obelių rajono dalis pri
skirta prie Zarasų, dalis su Obe
lių miesteliu prie Rokiškio ra
jono; Simno rajono dalis pri
skirta prie Alytaus, dalis prie 
Marijampolės ir dalis prie Laz
dijų rajonų; Tytuvėnų rajono 
viena dalis su Tytuvėnų miestu 
priskirta prie Kelmės, dalis prie 
Radviliškio ir dalis prie Rasei
nių rajonų.

“Didžiulis išradimas”. “Tiesa” 
rašo, kad Klaipėdos žuvų kon
servų fabrike ant dėžučių etike
tes lipina 30 moterų. Jų 24 per 
pamainą galį aplipinti tik apie 
60.000 dėžučių, kai fabrikas per 
parą išleidžiąs žymiai daugiau. 
Žuvies kombinato konstrukto
rius V. Arzamasovas pagaliau 
sukonstruavęs mašiną etiketėms 
lipinti, su kuria du darbininkai 
per 8 vai. galėsią aplipinti 70.000

HAMILTON, Onl
Šv.. Kazimiero minėjimas 

ruošiamas Hąmiltono at-kų, 
įvyks kovo 8 d., 5 vai. p.p., H. 
Lietuvių Namuose. Paskaitą 
skaitys torontietis dr. J. Sungai- 
a. Meninę dalį išpildys solistė 

Janina Liustikaitė, tautinių šo
kių grupė, moksleivės at-kės. 
Hamiltono at-kai kviečia visus 

I hamiltoniečius ir apylinkės lie
tuvius skaitlingai dalyvauti- šia
me šv. Kazimiero minėjime. Juk 
mes lietuviai turime tik vieną 
šventąjį, kuris yra Šv. Sosto pa
skirtas mūsų jaunimo globėju. 
Todėl skaitlingai dalyvaukime 
pagerbdami ji Taip pat bus įdo
mi meninė dalis, kurią išpildys 
šiuo metu labiausiai pagarsėju
si solistė Janina Liustikaitė. Ji 
su dideliu pasisekimu yra kon
certavusi Čikagoje, Bostone, 
Clevelande, Detroite, Toronte, 
Montrealyje ir daugely kitų lie
tuvių kolonijose.

RINKIMAI į KLB Hamiltono 
apylinkės valdybą ir kontrolės 
komisiją įvyko vasario 15 d. Bal
savo 281 asmuo. Pagal balsų 
daugumą išrinkti. ir balsų gavo: 
Mikšys Kazys 245, Varanavičius 
Jonas 212, Latauskaitė Genė 193, 
Kazlauskas Vaitiekus 191, Pili
pavičius Alfonsas 182, Bugailiš- 
kis Antanas 175 ir Mikalauskas 
Povilas 156. Kandidatais liko —- 
Kaušpėdas Antanas 136 ir Vo
lungė Petras 107.

Į kontrolės komisiją: Dalius 
Stasys 182, Stonkus Juozas 173 
ir Mikalauskas Aleksas 152. Kan 
didatais • liko: Stanaitis Jonas 
143 ir, Stukas Dionyzas 92.

Naujai išrinktai valdybai ir i 
kontrolės komisijai linkime ge
riausios sėkmės.
A Rinkiminė komisija.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Draugija “Talka” praneša savo 
nariams ir visiems lietuviams, 
kad nuo vasario 27 d. bankelis 
pradeda dirbti tris kartus savai
tėje. Antradienių ir penktadie
nių vakarais nuo 6 vai. iki 8 vai. 
vak. bus atliekamos visos opera
cijos naujoje vietoje (prašome 
įsidėmėti naują adresą) tai Min
den Building, 20 King St. E., no
taro A. Liudžiaus įstaigos patal
pose II augšte. Ši vieta yra visai 
miesto centre lengvai pasiekia
ma ir vakarais mašinoms pasi
statyti aplinkui yra pakankamai 
vietos. Atvykusioms ir su kitais 
reikalais bus patogu viską atlik
ti ne tik bankelyje,, bet ir krau-

tuvėse. Antradienį pirmą kartą 
darbas bus pradėtas kovo 3 d. 6 
vai. vak. Sekmadieniais po pa
maldų kaip ir anksčiau banke
lis dirbs AV parapijos bibliote
kos kambaryje.

Narių patogumui ir geresniam 
patarnavimui įvedama trys dar
bo dienos, todėl prašome pas iž
dininką E. Lengniką privačiai į 
namus nesikreipti, nes ten nebus 
daugiau priiminėjami. Bus pa
kankamai laiko darbo dienomis 
viską sutvarkyti. Mes tikime, 
kad padidindami darbo dienų 
skaičių palengvinsime savo na
riams lengviau pasirinkti, kuris 
vakaras yra patogesnis sutvar
kyti bankinius reikalus. Taip 
pat primename visiems, kurie 
vistiek neturi laiko asmeniškai 
atvykti, kad gali mokėjimus 
atlikti paštu prisiunčiant galio
jančius čekius arba money or
derį. Bankelio “Talka” v-ba.

Tautos Fondo Atstovybės Ka-

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

gičių mokėjimo terminai, tad 
kodėl nepasinaudoti savo banke
lio paslauga? Sąlygos čia bus 
dar palankesnės negu kitur, nes 
bus prisitaikoma prie nario fi
nansinio pajėgumo ir išgalėjimo 
mokėti. Taip pat paskutinis pri
minimas tiems nariams, kurių 
Šeras yra mažesnis negu $5, kad 
kuo greičiau papildytų savo Še
rus arba tokie apsileidę nariai 
bus išbraukti ir šėro likutis grą
žintas.

Solidarumo įnašo rinkimas už 
1958 m., nors ilgokai užsitęsęs, 
yra baigtas su gražiais rezulta
tais. Pasirodo, jei tik klabena
ma vaikščiojant po namus, nei 
vieno neaplenkiant, retas kas at
sisako sumokėti tuos $2. Jau 
antrus metus iš eilės solidaru
mo įnašas yra sistematingai Ren
kamas ir su _ 
padėka rinkėjams, kurie ryžtasi 
vaikščioti po namus aukojant 
savo liuoslaikį. Šiemet rinko vi
sa apylinkės valdyba padedama 
keturių talkininkų. Atskiri rin
kėjai surinko šias sumas: A. Pi
lipavičius $180, St. Dalius $72, 
A. Patamsis ir J. Kažemėkas po 
po $60, L. Skripkutė $54, Pr. Ka
žemėkas $52, R. Bagdonas $48, 
V. Stabingis $32, K. Mikšys $30, 
J. Krištolaitis $26. Viso surinkta 
$614. Daugiausia darbo įdėjo iž
dininkas A. Pilipavičius, surin
kęs didžiausią sumą, gavęs iš 9Q 
asmenų po $2, tačiau turėjęs pas 

.. ... . - v. . ; kitus vaikščioti po kelis kartus,
[apie tai skaitvkite pranešime ir tad turėjo apie 200 vizitų atlikti 
naujam savaitiniame skelbime, rinkimo darbe. Džiugu, kad toks 

Sausio mėn. buvo labai gyva kruopštus iždininkas sutiko kan- 
apyvarta, išduota daug paskolų, aįdatuoti ir vėl perrinktas į val- 
įplaukė nemažai Jėrų ir įstojo 10 • dybą 1959 m. kadencijai. -

Apylinkės valdomųjų organų 
rinkimai praėjo su gražiu pasi
sekimu. Jau iš pat ryto parapi
jos salėje vyko gyvas judėjimas 
atsilankant daugeliui atlikti sa
vo pareigą. Po pietų rinkiminė 
būstinė buvo perkelta į Lietu
vių Namus, Delta kino salėn, 
kur vėl gražus būrys tautiečių 
pabalsavo. Naujai išrinktai val
dybai linkėtina sėkmės neleng
vame darbe.

Notaro A. Liudžiaus, B.L., įs
taiga nuo vasario 21 d. veikia 
naujose patalpose pačiame Ha
miltono miesto centre — 20 King 
St. E., Minden Building, II augs 
te. TeL JA. 7-5575. Įstaigos pa
talpos yra žymiai patogesnės, 
didesnės, teikiančios daugiau 
erdvės. Čia kartu atliks operaci
jas ir lietuvių bankelis “Talka”, 
kur turės savo reikalams .atskirą 
kambarį. Savo įstaigą Toronte 
notaras A. Liudžius uždarė, ta
čiau į jį besikreipiantiems to
rontiškiams mielai pasiruošęs 
patarnauti ir, esant svarbiam 
reikalui, atvyks į Torontą.

skirtos TF valdybos, daiktinės. 
Po premijų paskyrimo publika 
dar ilgai šoko ir linksminosi, kol 
atėjo laikas skirstytis apgailes
taujant, kad spalvingasis kaukių 
balius jąu baigėsi. Kadangi pa
rengimas praėjo su gražiu pasi
sekimu tai pelno atneš keletą 
šimtinių.

Bedarbių Hamiltone šiemet 
šiek tiek mažiau negu praeitais 
metais, paskelbė darbo įstaiga. 
Dabar yra ieškančių darbo vy
rų 12.254 ir moterų 5.782, pernai 
tuo pačiu laiku buvo vyrų 14.721 
ir moterų 5.736.

Bankelio ‘Talka” valdyba po 
metinio susirinkimo turėjo pir
mą posėdį vasario 10 d., kuriame 
pasiskirstė pareigomis: A. Vai
nauskas — pirm., E. Sudikas vi- 
cepirm., St. Dalius sekr., E. Len- 
gnikas ižd., J. Giedraitis vald. 
narys. Kredito komitetas liko 
tos pačios sudėties ir pareigose: 
J. Mikšys pirm., A. Šukaitis se- 
kret., K. Stanaitis narys. Revizi
jos kom. irgi ta pati: A. Jankū
nas pirm., P. Lukošius sekr., P.

a sistematmgai r< 
pasisekimu. Čia jau

Lietuviai pasaulyje

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. 3 3521 

(Islington, vožiuojont iš miesto Dundės St. W., pirmo gatvė kairėn už Kippling). 
Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.

■"■“24 vai. atidaryta vaistinė
THE CHEMIST SHOP

Philip N. Golomb, B.Sc.Phm. (Tor)
Voitsoi pogol receptus poruoiiomt ir poteikiomi.

2753 DUNDAS ST. W. — 2 BLOKAI J RYTUS NUO KEELE. 
VIENINTELĖ Toronto verstinė, veltui paimanti receptus ir pristatanti veis
tus į nemuš betkuriuo metu dienq er noktj. Receptoi Hpildomi vises 24 vol. 
Lozdos 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 j Europa Pamėginkite musų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minų, mažakraujystės, perdidelio rūgštingumo, syruog nuo kosulio ir 1.1. 
Greitai išpildome užsakymus ir paštu j provincijų. Turime visus tarptauti
nius vaistus . .

RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LAIKĄ RO. 9-7271
• Vaitui yra mu«f bisni* — mi«i| vianintali* bimlt. •

nadoje H. skyriaus valdyba ty- Savickas narys. Tarp kitų reika- 
liai ir kantriai dirba telkdama jų svarstyta ir priimtas nutari- 
lėšas Lietuvos laisvinimo reika-!maSi kad'nuo kovo 1 d. bankelis 
lams. Retai pasirodo spaudoje pradės dirbti tris kartus savai- 
žinutė apie jų darbą, bet pama- tėję. Per dvi dienas jau buvo 
čius kiek buvo sutelkta lėšų per sunku narius aptarnauti, nes 
praeitus metus visoje Kanadoje ■ bankelio apyvarta diena iš die- 
matome Hamiltoną stovintį ant-j nos auga ir tuo darbas plečiasi, 
roję vietoje su $1.100. Tie pini- Patalpos tam reikalui gautos 
gai sukelti dideliu valdybos pa- naujoje vietoje miesto centre 
sišventimu ir sugebėjimu, nes pas notarą A. Liūdžiu. Plačiau 
daugumoje ateina iš parengimų; 
ruošimo. Tautos Fondas nepa- 
šykšti parengimų ir per metus 
jų padaro visą eilę. Parengimai 
būna kruopščiai paruošti, todėl 
tautiečiai mielai atsilanko ir tuo 
efektyviai paremia šį darbą.

Paskutinis didelis parengimas 
— kaukių balius, įvykęs vasario 
7 d. Hillcrest restorano salėje, 
sutraukė gerokai per 200 lietu
vių. Tiesa, kaukių labai daug ne 
buvo, tačiau visos savaimingos 
ir įdomios. Sudaryta kaukėms 
premijuoti komisija iš M. Keži- 
naitytės, Aid. Kažemėkienės, P. 
Sakalo, Z. Gasiūno ir J. Trečio
ko ilgokai, prakaitavo kaukėms 
marširuojant kol išrinko origi
naliausias ir gražiausias. Pirmą 
premiją $25, paskirtą Krono - 
Valevičiaus Real Estate, laimėjo kio atskiro mokesčio arba bo- 
indėnė — Lina Verbickaitė, ku- nuso, kurį ima kitos morgičius 
ri ir gražia vaidyba pelnė visų duodančios kompanijos. Patarti- 
dėmesį ir simpatijas. Antrą pre- na visiems nariams gerai ap- 
miją $15, paskirtą parapijos ko- svarstyti ir, jeigu yra reikalo, 
miteto ir klebono kun. dr. J. Ta- kreiptis į valdybą, kuri smul- 
darausko, laimėjo olandė — Z. kiai paaiškins skirtumus tarp 
Sakalienė. Trečią premiją $10,! bankelio duodamų morgičių ir
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naujų narių. Balansas sausio 
mėn. suvestas $120.730,40. > Šerų 
sąskaita $111.894,68, depozitais 
$5.492,12. Išduota paskolų iki 
sausio 31 d. $92.442,17. Kasoje 
pinigais $21.445,08. Deponuota 
OCŪ League $4.297,12. Dabar 
narių yra 312, depozitorių 16 ir 
skolininkų 127. Kredito komite
tas leido išduoti naujų paskolų 
sausio mėn. $13.400,12. Plačiai 
aptartas pirmiems morgičiams 
paskolų davimas, kurias banke
lis pradėjo išdavinėti iki 50% 
turto vertės iš 7% metinio. Už 
šią paskolą nereikia mokėti jo-

kitur gaunamų. Už morgičius 
imamas ne 10% kaip už norma
lias paskolas, bet 7%, atsiskai
tant kas trys ar šeši mėnesiai. 
Morgičiai yra atviri ir išduoda
mi penkių metu : terminui. Da-

paskirtą Sakas Parcel Service, 
laimėjo siamietė — P. Blinstru- 
bienė. Ketvirta premija atiteko 
karalienei — M. Stanėnienei, 
penkta ispanui — Z. Bolskiui, 
šešta čigonei — G. Veraitytei.
Paskutinės trys premijos buvo bar daugeliui mūsų, sueina mor-

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: ontrodieniois ir penktadieniais 6-8 val.„*yakoro, Minden 
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus įstaigoje II augšte,. tel. JA. 7-5575. 

Sekmadieniais 12-2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

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

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

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 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. Siuvdma 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.

“Milžino paunksmė” šį sekma
dienį bus vienas didžiųjų mūsų 
lietuviško kultūrinio gyvenimo 
įvykių, todėl visi atvykime į L. 
Namus jos pasižiūrėti. Montrea
lio Lietuvių Dramos Teatras, pa
statydamas šį veikalą, parodė sa
vo artistų didelius vaidybos me
ne sugebėjimus.

Svarbus pranešimas 
“Milžino paunksmės” svečiams

Šį sekmadienį, kovo 1 d., 4 vai. 
p.p. Hamiltono Lietuvių Namuo
se turime retą progą pamatyti 
mūsų klasiko Balio Sruogos pui
kų draminį veikalą iš mūsų tau
tos praeities, kurį gražioje LN 
salės scenoje mums perduos 
Montrealio Lietuvių Dramos Te
atras, režisuojamas B. Pūkelevi
čiūtės. Iš išplatintų pakvietimų 
sprendžiame, kad jo pažiūrėti su 
sirinks daug tautiečių, todėl vi- 

į su maloniai prašome atkreipti 
rimtą dėmesį į šiuos nurodymus:

Pakvietimais prašome pasirū
pinti iš anksto, nes prie įėjimo 
jų gavimas vargins ir svečius ir 
rengėjus.

Prašome visus į salę rinktis 
bent valandą anksčiau, nes vai
dinimą pradėsime punktualiai.

Atsiveskime jaunimą — čia jis 
sustiprins savo lietuvišką dva
sią.

Atvykusioms anksčiau nuobo-

Liet gen. konsulo ir LL Ko
miteto suorganizuotame Vasario 
16 priėmime Free Baltic House 
patalpose atsilankė ne tik sovie
tų pavergtų, bet ir daugeilio lais
vųjų tautų atstovai bei konsu
lai, taip pat spaudos atstovai. 
Išviso dalyvavo per 150 svečių. 
Jų tarpe buvo ir Ievutė Paule- 
kiūtė - Rockefelerienė.

Pr. Zunde vasario 5 d. atvyko 
i JAV atnaujinti įvažiavimo vi
zos. Tą formalumą sutvarkęs jis 
grįš į Vokietiją, kur turi įsteigęs 
spaudos biurą sekantį Rytų Eu
ropos spaudą. Daug Vakarų pa
saulio firmų bei asmenų nau
dojasi jo biuro paruoštomis ap
žvalgomis įvairiais klausimais ir 
laikraščių iškarpomis.

Antanina Trimakienė - Jak- 
ševičiūtė, dantų gydytoja, V. 
Alanto - Jakševičiaus sesuo, gra
žiai išauginusi ir išleidusi į gy
venimą tris sūnus, gavusi spe
cialų popiežiaus leidimą, įstojo į 
Nekalto Prasidėjimo seselių vie
nuolyną Putname. Iki šiol ji gy
veno Čikagoje, kur Cicero turė
jo gražų restoraną Annetta.

Kun. dr. J. Bičiūnas iš JAV iš
vyko atgal į Romą.

Dirva kovo 14 d. ruošia nau
jųjų namų ir ofsetinės spaustu
vės atidarymo iškilmes. Iškilmių 
tvarka paskelbta Dirvos. nr. J.3. 
Būdinga, kad lietuviams įprastų 
šventinimo iškilmių nebus. Bus 
tik apžiūrėjimas, atidarymo iš-

kilmės ir banketas, į kurį įėji
mas vienam asmeniui $10, o 
dviems — $15.

(E) Vysk. Brizgio kelionė po 
Australijos kolonijas vyksta sėk 
mingai, sukeldama didelį susi
domėjimą netik lietuviuose, bet 
ir australuose, kurių spaudoje 
taip pat tilpo platūs aprašymai 
apie žymųjį svečią įr jo kelione.
D. BRITANIJA

Anglijos LB Krašto taryba 
sausio 25 d. išrinko valdomuo
sius organus: Tarybos pirm, iš
rinktas kųn. J. Gutauskas, vice- 
pirm. F. Neveravičius, .sekr. J. 
Serafinaitė. Išrinktoji nauja vai 
dyba pareigomis pasiskirstė ši
taip: pirm. J. Vilčinskas, vicep. 
kųn. A. Kazlauskas ir J. Bende
rius, sekr. S. Kasparas, ižd. V. 
Akelaitis. Rev. kom. išrinkti: P. 
Mašalaitis, S. Nenortas ir V. 
Zdanavičius.

Londono liet, parapijoj, kaip 
buvo pranešta per metinį prane
šimą, 1958 m. buvo pakrikštyta 
12 kūdikių, sutuokta 4 poros ir 
mirė 8 parapijiečiai.
VOKIETIJA

(E) Vyr. gimnazijos mokyto
jui Sal Antanaičiui sausio 12 d. 
suėjo 65 metai. Sukaktis buvo 
atitinkamai paminėta Vasarių 16 
gimnazijos mokytojų ir moki
nių. Vakare įvyko dar gimnazi
jos vadovybės, ir mokytojų po
būvis sukaktuvininkui pagefb- j 
ti, kurio metu jam įteikta ko
legų dovana.
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Poną Simoną Bakaitį ir šeimą, jo broliui

A. A. MEČISLOVUI BAKAIČIUI

Amerikoje mirus, giliai užjaučia

A. ir D. Žemaičiai.

džiauti neteks, nes visą laiką 
duosime lietuvišką muziką, o at
sigaivinimui bus atdara kino 
krautuvėlė.

Salė suskirstyta į keturias vie
tas: su žaliais pakvietimais pra
šome sėsti į I-mą vietą, su gel
tonais į II-rą, su ružavais į III- 
čią ir su baltais į balkoną. Kas 
atvyks anksčiau, tas turės dides
nį atitinkamoj vietoj kėdžių pa
sirinkimą, nes nei kėdės, nei jų 
eilės nenumeruotos. Vietas nu
rodys mūsų skautiškas ir ateiti- 
ninkiškas jaunimas.

Prie įėjimo prašome visus pa
siimti programas — bus įdomiau 
sekti vaidinimo eigą.

Labai prašome visus LN na
rius, kurie dar neatsiėmė akci
jų, jas pasiimti. Mes būtumėm 
labai dėkingi, jei atsirastų šia iš
kilminga proga, nors vienas ant
ras tautietis, kurie pirmojo ir 
gražaus parengimo savuose LN 
proga įstotų į LN nariais. Tuo 
reikalu kreiptis prašome į pro
gramų platintojas, kuribs pa
kvies valdybos pirmininką.

LN nariai, gavę pakvietimus 
paštu, maloniai prašomi atsiskai 
tyti iki ateinančio sekmadienio, 
t.y. kovo 1 d.

Mes, pagal savo kolonijos dy
dį, įsigijome milžiniškus Lietu
vių Namus, pirmą- kartą į juos 
pasikvietėme “Milžino paunks- 
mę”, todėl labai labai visus tau
tiečius prašome — į šį spektaklį- 
susirinkime milžinišku skaičiu
mi!

Visų maloniai laukiame — vi
siems iš anksto nuoširdžiausiai 
už Tamstų dalyvavimą dėkoja
me!

Jūsų
Hamiltono LN Fondo v-ba.

“Aukuro” suvaidintas vasario 
15 d. Lietuvių Namuose J. B. 
atvyksta” žiūrovų tarpe sukėlė 
Priestley veikalas “Inspektorius 
malonų nusistebėjimą puikia ar
tistų vaidyba. Malonu konsta
tuoti, kad “Aukuras” po ilgesnio 
tylos perijodo mūsų visuomenei

pasirodė su nauja jėga. Tą mes 
pastebėjome iš puikiai suruošto 
dr. V. Kudirkos minėjimo, o da
bar režisorės E. Dauguviety tės - 
Kudabienės vaidybinį talentą pa 
tvirtino “Inspektorius atvyksta”, 
kuriame be jos dar vaidino A. y 
Stasevičius, A. Kvedaras, G. Ba- 
kaitytė, E. Petrušaitis ir A. Juo
zapavičius.

Kiek teko patirti “Aukuras” 
savo repertuare turi apie 12 vei
kalų. Kada dabar turime savo 
salę su puikia scena ir prieina
momis sąlygomis, norėčiau pra
šyti “Aukurą” juos visus pakar
toti, pastatant bent po vieną vai
dinimą kas.jnėnesį, ypač kad jie 
buvo jau senokai vaidinti ir dar 
daugelis jų nėra matę.

Po vaidinimo p. Vaitonienė su 
K. Meškausku parapijos k-to ir 
klebono kun. dr. J. Tadarausko 
vardu įteikė E. Dauguvietytei 
raudonų rožių.

LN nariu vasario 16 d. įstojo 
naujas tautietis prašęs jo pa
vardės neskelbti ir įnešęs $100. 
Gražiausias ačiū!

“Aukuras” LN gavo savo rei
kalams vieną kambarį be atly
ginimo. Vasario 16 d. LN v-bos 
posėdyje “Aukuro” prašymas 
buvo v-bos narių vienbalsiai 
patenkintas.

Lietuvių Namų didelę reikšmę 
lietuviškam gyvenimui jau da
bar matome, kada dar jie toli 
nuo. galutinės savo paskirties. 
Kaip mes galėtumėm visi džiaug 
tis, jei jie pasiektų savo pilno 
apipavydalinimo.- Tai mes gali
me, nes iš hamiltoniečių LN na
riais yra dar tik vienas trečda
lis visų dirbančiųjų lietuvių, o 
ką jų vieningumas padarė mes 
matome. Kas tad būtų, jei arti
moje ateityje prisidėtų visi tau^ 
tiečiai? Mes, maža skaičiumi ko- . 
lonija, parodytume didesnę jė
ga už tas tautybes, kurios Ha
miltone savo narius skaičiuoja 
po kelioliką tūkstančių. Vardan 
lietuviškos idėjos ar nevertėtų 
investuoti į LN šimtą kitą?

sk. st

t

I

f

l
I



Dei lietuviškujŲ apmąstymy •
Buvau nustebintas, kai šio kai ir moka praktiškai apskai- 

laikraščio skiltyse pakampėje čiuoti, kur geriau apsiinoka 
užkištą pamačiau pastabą apie tokį suvažiavimą daryti. Man- 
lietuvių studentų suvažiavimą, Į ding, autorius nežino, kad to 
įvykusį pereitų metų Padėkos prabangaus viešbučio visų salių 
dienos savaitgalį Detroite (žiūr,*’ • • ■
“Tėviškės Žiburiai”, 1959. II. 5.
— Nr. 6 (474) psL 7). Dar dau
giau nustabu, kad anos pastabos 
neturi autoriaus. Tačiau tai tur
būt tik techniško redaktoriaus 
neapsižiūrėjimas. Iš pastabų sti
liaus autorius yra nesunkiai nu
spėjamas. Betgi šiuo atveju 
mums autorius nereikalingas. 
(A. šalčiaus parašas po kalba
maisiais apmąstymais netyčia 
išsprūdo. Tolimesni jų tęsiniai 
buvo spausdinami jau su pavar
de. Red.).

Manding, kad kiekvienu atve
ju dėl tų apmąstymų yra reika
linga: lietuviškumas, po kurio 
sparnu apmąstymai rašyti, bent 
minimalinis nuvokimas paties 
reikalo ir paprasta orientacija 
padėtyje bei susigaudymas ne
šališkume, aprašant paprastutį 
faktą. 
. Visai nesistebiu, kad autorius 
išeina su pamokymais. Mūsų lie
tuviškam korespondentui tai vi
sai natūralu. Jei amerikiečių 
spaudoje pamokymai telpa tik 
editorijaluose, tai mūsuose edi- 
torijalines žinias rašo net ir tas, 
kuris kopijuoja viską iš angliš
kos spaudos ir lietuviškai publi
kai perduoda tai kaip savo iš- 

» mintį (žiūr. visus Ed. Šulaičio 
straipsnius visoje lietuviškoje i kančiais metais,. jei autoriaus 
spaudoje!). 

Grįžkime prie apmąstymų. 
Detroite elkis kaip detroitietis. 

Grąžinu kitu vardu tą patį po
sakį pačiam autoriui.

Esu beveik tikras, kad mana
sis prie studentų suvažiavimo 
darbų buvo prilindęs arčiau ne
gu autorius. Autoriaus ir skai
tytojų smalsumo dėliai užtat ir 
verta padaryti keletą pastabų 
dėl pačių apmąstymų.

Jei pastabas pradėsime iš ei
lės, atsakydami į keletą dalykų 
taip kaip autoriaus buvo daryta, l iš baimės. Tačiau esu tikras, kad 
tai bus aiškiau, nors gal ir nusi-! su savo parašu lietuviai studen- 

-bos skaitytojui. Bet, mat, vis tos' - ~ - • - - - - -
teisybės'vardan. ..

Būtų labai graudžiai neįdomu 
• aiškintis, kodėl studentai savo 

suvažiavimą darė ne “lietuviš
koje svetainėje”, bet hotelyje. 
Ir dar viename iš prabangiau
sių. Tik pastebėtina, kad kartais 

’ ir studentai nėra tokie jau vai-

ir kambarių nuomos kainavo 
mažiau negu kokia teų lietuviš
ka svetainė. O ką jau kalbėti 
apie patogumą. Taigi autorius 
atleis, jei studentas siųo atveju 
buvo praktiškas (amėrikonėja- 
me!). , - •

Malonu, kad autorius giria už 
studentišką “Press Release”, ku
rį, anot jo paruošė kol. Aldona 
Rastenytė. Tegul būna taip. Ge
rai, kad toji kolegė paruošė. Jai 
už tai padėka. Tačiau, jei tame 
“press release” buvo kaikurių' . nrasteonia vra lietuvistrūkumų, kuriuos pastebi auto-9prastesnis yra lietuvis 
rius, tai ne jos vienos nuopelnas, studentas.
Už be tokius trūkumus buvo I ĄrKįautonus savo pasakymu
atsakinga ne viena kolegė Ras
tenytė. Galite ten ir manąjį pri
durti.

Nebandau, supraskite, gintis, 
tai tik nuomonė dėl autoriaus 
pastabų, nes manasis su kaiku- 
riais jo išvedžiojimais nesutinka. 
■ Pirmiausia tai dėl „Frater
nity “Lituanus”. Na-, žinote, mės 
kartais norime būti juokingi. 
Nežinau tik iš ko norimą, juok
tis: iš skaitytojų ar savęš. Juk 
kiekvienas paprastutis *' žmogus 
supras, kad kokio tai suvažiavi
mo proga studentų organizaci
jos, pristatymas kaip Fraternity 
“Lituanus” būtų daugiau negu 
tragiškai juokingas. Ko gero se-• 
patarimu suvažiavimas bus ruo
šiamas ’’lietuviškoje svetainėje”, 
tai studentų sąjungą reikėtų lie
tuviškiems parapijonams prista
tyti kaip rūgštaus pieno ir ko
pūstų draugiją. Pagal reikalą 
keičiame ir kojinės.

Kad lietuviai studentai baugi
no amerikiečius “American - Li
thuanian” vardu yra tikra paša-, 
ka. Per keturias dienas prie 
Statlerio hotelio nebuvo iššauk
ta nė vieną kartą gaisrininkų ir 
nė vienas amerikietis nenualpo 

tai Statlerio lankytojams tikrai 
priminė, kad tokie lietuviai turi 
ir studentų.

Gaila, kad autorius nusigando 
“American- Lithuanians” vardo. 
Jei jis yra vyresnio amžiaus ne
gu mūsieji šių dienų studentai, 
tai tada jis studentams nėra -pa
vyzdys, -kaip reikia savo vardo

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 pasiusime oro paštu mūsų 

kainaraščius bei kitas informacijas.
Siunčiame viską: vaistus, medžia

gas, akordeonus, laikrodžius, mašinas 
įvarias, maistą ir visa kita, kas lei
džiama siųsti.

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

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

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

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių jstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

posiųsti ne tik kitokius siuntinius, bet 
taipogi ir maistą siuntinius.

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

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

BALTIC STORES būdamos lietuviš
kos visada geriau susikalbės su lie
tuviu lietuviškai.

PASINAUDOKITE PROGA! Daug sutaupysite pirkdami

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

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

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

Ellen L. Fairclough,
Minister of Citinzenship and Immigration.
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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.

neišsižadėti.
Nesuppantu, iš kur autoriui 

atėjo mintis kažinkokias Tan 
Betta Gammas lyginti su orga
nizacijomis.

Žiųome, kad iš organizacinio 
taško jos abi nėra palyginamos, 
nes jų veikimo i> reprezentavi- 
mosi plotai yra skirtingi. Užtat 
ir lietuvių studentų sąjungą pa
daryti. kokia tai Fraternity “Li
tuanus” būtų buvę daugiau ne
gu juokinga.

Lietuviai studentai pasaulin 
savo vardu nebijo išeiti ir jiems 
brolijų vardu dangstytis nerei- * 
kia. Nesidangsto Budapešto gat-J 
vės brolijos vardu vengrų stu
dentų sąjunga, nesidangsto bro
lijų vardais armėnai, ukrainie
čiai, lenkai, nei latviai ar estai.

neįžeidė lietuvio studento jaus
mų? ' .

Co to ja, ponowie!
Atleis lenkiškos kalbos žino

vai už tokį lenkų kalbos sulietu
vinimą, bet man tokia mintis ki
lo apie tolimesnes autoriaus pa
stabas.

Autorius nepatenkintas “Press 
Release” turiniu vėl siūlo, kad 
būtų buvę geriau, jei studentai 
būtų išskaičiavę titulus, bet ne 
Apnerikes senatorių pastabas 
apie Lituanus.

Man šia proga prisimena tra
giškas nuotykis kurį pastebėjau 
prieš keletą metų amerikiečių 
spaudoje. Ten vienas lietuvis, 
augšto rango kariškis, turėjo pa
sikalbėjimą su korespondentu, 
kuriam pareiškė, kad jis yra 
pulkininkas (nebūtinai to ran
go turėjo būti ir imu tai tik kaip 
iliustraciją). Korespondentas su 
juo pasikalbėjo ir laikrašty su 
visų patosu išspausdino apie tai, 
kaip laimingas yra anas pulki
ninkas, nes jis dabar yra Ame
rikos pilietis ir... šlavėjas vie
noje įstaigoje. Verkti ar juoktis? 
Štai kur mus kartais nuveda ti
tulinis žioplumas. Manding, 
mums reikia ir šiokios tokios sa
vigarbos.

Užtat studentai ir manė, kad 
žmones ir įvykius reikia vadinti 
tikrais vardais. Pasirodyti su ti
tulais ir skambiais vardais nori 
tie, kuriems-tas “kas tai aš” yra 
alpha ir omega.

Dar dvi pastabos.
Autorius nepatenkintas, kad 

“Press Release” p. Jonas Matu
lionis buvo pavadintas “Presi
dent of the Lithuanian Commu
nity of the World”. Jis toks ir 
yra. Autorius gali visuose soci- 
jologijos vadovėliuose pasitik
rinti ir pamatys, kad dėl savo 
einamų pareigų p. Matulionis 
tuo pavadinimu tituluotas buvo 
teisingai.

Autoriaus siūlomas vardas p. 
Matulioniui, kaip tiksliausias, 
“World Lithuanian Congress” 
yra visai netikslus, nes “Cong
ress” turi visai kitą, negu ’’Com
munity” prasmę.

Ir pagaliau visai nesupranta
ma, ko autorius norėjo iš stu
dentų už tai, jog anie pasakė, 
kad p. Matulionis reprezentuoja 
tik pabėgėlius. Jis tai skaito ne
rimtumu. Taigi pagaliau ar da
bartinė mūsų Pasaulio L. Bend
ruomenė apima ir pavergtą kraš 
tą? Jei jis nori išaiškinti teigda
mas, kad taip tai tada mes pri
metame savo rinktą valdžią 
tiems, kurie jos nerinko. Nerin
ko ir net rinkimuose negalėjo 
būti atstovaujami. Argi kaip 
nors kitaip autorius norėjo išaiš
kinti dabartinę Pasaulio L- Ben
druomenės reprezentaciją? Ne
manau.

S

Atrodo, kad autorius pats sau 
prieštarauja, nes vos tik baigęs 
sakyti, jog bendruomenė repre
zentuoja visus lietuvius, pasku
tiniame sakinyje jau teigia, jog 
svetimšaliai žurnalistai nėra to
kie buki ir žino apie demokrati
nę lietuvių valstybinę sistemą 
egzistavusią prieškarinėje Lie
tuvoje.

Lietuviai . studentai nebuvo, 
anot autoriaus, naivūs kai jie p. 
Matulionį vadino žmogumi, ku
ris vadovauja tik pabėgėliams. 
Jie neprimetė lietuviams “Tau
tos Vado”. Tik ar to nepadarė 

Autorius, teigdamas, jog studen
tams sakyti, kad “bendruomenė 
tereprezentuoja tik pabėgėlius 
yra nerimta”? '

Kas lietuviškų apmąsymų au
torius bebūtų, visdėlto manas 
siūlymas būtų, kad prieš rašant 
jis visuomet lietuviškai apsi- 
mąstytų ir tada rašytų, bet ne 
atvirkščiai. J. Šoliūnas.

Prisiųsta paminėti
Albinas Baranauskas, Kalvos 

ir lankos, tolimo Suvalkijos kam 
pelio žmonės ir gamįa. Knygy
no “Spauda” leidinys, 1959 m., 
spaudė Immaculata Press, Put
nam, Conn., 156 psl., kaina $2.

J. Narūne, Jaunieji daigeliai. 
Pirmoji ir antroji dalis skiriama 
mūsų mažiesiems, trečioji dalis
— mokyklinio amžiaus vaikams. 
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas. Spaudė “Draugo” spaustuvė 
1959 m. Švietimo Tarybos apro
buota. 56 psl. Kaina $1.30.

Aidai, 1959 m. sausio mėn., Nr.
I, 1-48 psl.

Turinys: inž. K. Kriščiukaitis
— Urbanizmas ir Lietuva; B. 
Augino eilėr.; F. Jucevičius — 
Žmogus Paskalio dialektikoje;
J. Girnius — Pasipriešinkime 
kultūriniam nuosmukiui; A. Ša
poka— Vilniaus miestiečių sa
vivaldos organizacija ir miesto 
vidaus santykiai. Apžvalgų sky
riai.

Lituanus, Lithuanian Colle
giate Quarterly, December, 1958, 
Vol. 4, No. 4, 91-136 psl.

Turinys*, dr. D. Krivickas — 
The International Status of Li
thuania; V. Daniela — A Phy- 
losophy of the closed Mind; E. 
R. Padvaiskas—Agriculture un
der Soviet Control; G. Brown— 
Petras Kiaulėnas and the Art 
of Modern Color; dr. V. Maciū
nas — Vincas Kudirka; Bernar
das Brazdžionis; V. Trumpa —

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos 
Ministerio pranešimas,

CANADA

Kad galėtum pilnai dalyvauti 
pilietiniame gyvenime ...

mokinkis angliškai ar prancūziškai

Pagrindinis anglų ir prancūzų kalbos mokėjimas yra vienas 
svarbių žingsnių į Kanados pilietybę.

Tačiau, geresnis mokėjimas kalbos, kalbamos jūsų bend
ruomenėje,-yra reikalingas, jei jūs norėsite pilnai pasinaudoti 
teisėmis ir pilnai dalyvauti Kanados pilietiniame gyvenime.

Z •

Kai jūs balsuojate savivaldybiniuose, provincijos ar fede- 
raliniuose rinkimuose, yra svarbu, kad aiškiai suprastumėte kan
didatų pareiškimus bei nuomones. Tam reikia gero mokėjimo 
anglų ar prancūzų kalbos.

Jeigu jūs*norėtumėte kandidatuoti į kokię renkamę vietę, 
yra būtina mokėti bent vienę Kanados valstybinę kalbę, kad ga
lėtumėt išreikšti savo nuomonę savo apylinkės balsuotojams, o 
taip pat atstovauti juęs sėkmingai, jeigu būtumėte išrinktas.

Anglų ir prancūzų kalbos vakariniai kursai vyksta beveik 
visose vietovėse. Informacijų apie šias klases kreipkitės j vietos 
mokyklos vedėję, kunigę ar pas artimiausię Pilietybės ar Imigra
cijos pareigūnę.

Kultūros ir knygę pasauly
Sibire tremtinių ranka rašyta' veikla”. Jo Nr. 1 ir 2 jau baigia- 

maldaknygė “Marija, gelbėk1-1 “ -----
mus” jau atspausdinta Putname 
NP seselių spaustuvėje. Išleido 
“Ateitis”.

Tą maldaknygę keturios drau
gės lietuvaitės kalinės ranka pa
rašė, iliustravo, įrišo ir 1953 m. 
vasario 16 d. persiuntė savo 
draugei Pranutei, kad toji “ge
riau galėtų su mumis jausti, 
mąstyti ir garbinti Viešpatį”.

Liet. Studentų Sąj. studijų 
dienos ruošiamos Čikagoje va
sario 28 - kovo 1 d. Programoje 
numatyta simpoziumas ir pa
skaitos: dr. V. Vyganto “Išeivio 
inteligento tipas” ir dail. Au- 
giaus “Abstraktus menas”. Be 
to, įvyks nuotaikingas muzikos 
ir literatūros vakaras.

Mokykloms ir jaunimo orga
nizacijoms JAV Kultūros Fon
das leidžia laikraštėlį “Jaunimo

Dawn of Free Criticism in So
viet Lithuanian Literature. Be 
to, knygų ir lietuviškojo gyve
nimo apžvalga.

Gimtoji kalba, Bendrinės kal
bos laikraštis, Lietuvių Kalbos 
Draugijos organas, leidžiamas 
JAV LB Kultūros Fondo, Nr. 2, 
spalis-gruodis, 1958 m., 21-44 psl.

Studentu Gairės, 1959 m. Va- beidavo 2-3 kartus per mėnesį, o 
saris Nr. 34 8 psl 1 nuo tų metų rugpiūcio 6 d. virto

Redakcija šiuo nr. pradeda savaitraščiu. Laikraščio leidėjas 
spausdinti ne tik oficialius C. 
Valdybos pranešimus, bet ir 
straipsnius studentiškomis te
momis, tuo būdu ruošdamosi S. 
Gaires padaryti studentišku žur
nalu.

Maldos iš Sibiro
Marija, 

gelbėki mus
Sibiro tremtinių ranka 

rašyta maldaknygė.
Maldos originalios, jų pačių 
kurtos, žavios minties gilumu 
ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tėvynės 
ir žmogaus meile.
Išleido Ateitis, spaudė Imma- 
culata Press, Putnam, Conn. 
Gaunama pas platintojus ir 
Ateities administrcijoje: Si6 
Brooklyn 21, N.Y. Tel. GLen- 
more 2-2923.

Kaina 1 doleris.

mi ruošti spaudai.
V. Jakubėno “Mano pasaulis”, 

kuris buvo atliktas PLB seimo 
koncerte Carnegie Hall, yra su
dominęs amerikiečius,ir jo cho
ro partijas bei klavirą ruošiasi 
išleisti Interlochen Press, kuri 
yra remiama Michigan universi
teto ir leidžia daugiausia muzi
kinę literatūrą, skirtą mokyklų 
pučiamųjų instrumentų orkest
rams ir chorams. Jakubenas prin 
cipinį sutikimą jau davęs.

Ve. Biržiškos “Aleksandryno” 
I t. jau surinktas ir korektūros 
ištaisytos. Kultūros Fondo val
dyba nutarė jo spausdinti 1.200 
egz.

St. Pilka Italijoje leidžiamai 
teatro enciklopedijai ruošia me
džiagą apie Lietuvos teatrą.

Dail. A. Rūkštelės darbų pa
rodoje, kuri' atidaroma vasario 
28 d. Jaunimo Centre Čikagoje, 
bus išstatyta 50 paveikslų.

Sol. Prudencija Bičkienė bir
želio mėn. dainuos pagrindines 
roles Cincinnati operos spektak
liuose. Spektaklius sponsoruoja 
Tafto fondas, kuris ir sol. Bič- 
kienei buvo davęs stipendiją pa
sitobulinti Italijoje.

“Išeivių Draugui”, Škotijos 
lietuvių laikraščiui, sausio 1 d. 
suėjo 45 metai. Jis kurį laiką 

ir pirmasis redaktorius buvo 
kun. J. Norbutas, vėliau redaga
vo kun. A. Šveistys, kun. J. Pet
rauskas, L. Vitkauskas - Arėjas 
ir eilė kitų, o dabar redaguoja 
kun. J. Gutauskas. Iš pradžių jis 
buvo spausdinamas Bellshill J. 
Walker spaustuvėje, o vėliau įsi
gyta nuosavo spaustuvė. Leidi
mo darbe uoliai talkininkavo šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjunga.

“Tėvynės Vaidyla” — tokiuo 
pavadinimu Sao Paulo, Brazili
joje, išėjo Klemenso Jūros para
šyta kun. Benedikto Suginto bio 
grafija, skirta jo 50 metų su
kakčiai paminėti.

Liet. Skautų Brolija yra gavu
si pakvietimą dalyvauti pasau
linėje skautų džiamborėje, kuri 
įvyks Filipinuose liepos 17-26 d. 
Jei pasiseks nugalėti finansinius 
sunkumus,' lietuvių skautų de- 
lėgarij? vy1’*' ; Filipinus.

Sol. Pr. Bičkienė ir St. Baras 
pasirašė sutartį su Kramerio 
agentūra dėl eilės koncertų JAV 
universitetuose.

(E) “Mūsų pastogė” 10 metų 
sukakties proga gavo daug svei
kinimų iš visų Australijos ir N. 
Zelandijos kolonijų, kas rodo, 
kad ryšys tarp Australijos LB 
savaitraščio ir kolonijų yra la
bai artimas. Dabartinis redakto
rius yra J. Veteikis.

Alg. P. Mitkus, gimęs Bosto
ne ir ten Boston College 1952 m. 
gavęs BA, o 1954 m. MA laips
nius iš auklėjimo srities, dvejis 
metus dirbęs augštesniosiose mo 
kyklose, atitarnavęs kariuome
nėje, eilės amerikietiškų ir lie
tuviškų laikraščių bendradarbis, 
yra paskirtas anglų kalbos mo
kytoju Marianopolio kolegijoje. 
Jis yra taip pat globėjas studen
tų leidžiamo laikraštėlio Golden 
Knight.

(E) Žinomas rašytojas Edzar 
Schaper, gyv. Šveicarijoj, kurio 
praeities saitai siekia Pabaltijį, 
neseniai parašė romaną “Das 
Tier” (S. Fischer Verlag Frank
furt a. Main). Jame intriguojan
čiai atvaizduotas tragiškas liki
mas jauno lietuvio, patekusio į 
Švencariją, kur jis nežmoniškai 
išnaudojamas verslininko.

Ossolineum, tai garsi savo rin
kiniais Juozo Maksimilijono Os- 
solinskio 19 a. pradžioje sukur
ta biblioteka, kurioje buvo taip 
pat daug istorinių šaltinių lie
čiančių ir Lietuvą. Iki 1939 m. ji 
buvo Lvive, rusai bolševikąi ją 
buvo išvežę kažkur į Rusiją, bet 
vėliau visdėlto grąžino Lenkijai. 
Ji buvo atgabenta į Wroclavą, 
kur nuo 1947 metų yra vėl ati
daryta netoli universiteto at
skiruose rūmuose.

(E) Ukrainos valst leidykla 
Kijeve išleido J. Žemaitės ap
sakymų rinkinį “Šv. Jurgio au
kos”. Vertėjas: Jurijus Nazaren- 
ka. Knygos išleista 10.000 egz.

“Šaltinėlis” — vadovėlis 
Punsko lietuvių vaikams

(E) Valstybinė mokyklinių lei
dinių leidykla 1958 m. išleido 
Juozo Vainos parengtą elemen
torių “šaltinėlį”. Kiek ilgai tru
ko jo išleidimas, matyti iš šių 
datų: leidinio rankraštis Lenki
jos švietimo ministerijos buvo 
patvirtintas 1955 m. pradžioje, 
atiduotas spausdinti 1956 m. ga
le, o iš spaudos-išėjo tik 1958 m. 
Vilniaus “Tarybinė mokykla” 
gruodžio mėn. numeryje įsidėjo 
S. Pupeikio pustrečio puslapio 
recenziją, kurioje autoriui daro
ma daug priekaištų.
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Mann & Martel™
R E A L T O R S

1199 Bloor St W. Telef. LE. 4-8481

SPORTAS

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

College - Morguęretta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 moderniš
kos virtuvės, nauja sūdymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdowne
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apšildomas, Savininkas iš
vyksta į Angliję. Geri morgičiai.

Geležies dirbtuvė
$5.000 įmokėti, gamina įvairius me
taliniu* >daiktus: baisius, įrankius i/, 
kt. .Dviejų .augštų pastotas ir visa ma- 

. ši ne r i ja su įrengimais. Prašoma kai
na '$20.000. Viena skola balansui.

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

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

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

Parkdole
$13.500 pilno kaino. 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 mūrinis 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 - Keele
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
numo oportmentinis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, orti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilna kcinc $56.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo tclcf. LE. 4-8481
Namų tcl. LE. 6-1410 i

Bloor - Crawford 
3 virtuvės

$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 neperei
nami kambariai, dvigubas garažas, 
alyva šildomas, geras pajamų namas. 
Arti Bloor.

College - Rusholme Park Cres.
$2.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 3 virtuvės, garažas, alyva šildo
mas. Prašo 14.900 arba pasiūlymas. 
Keli žingsniai nuo bažnyčios. Geras 
pirkinys.

Dundas • Crawford St.
$4.000 įmokėti, mūrinis, 9 dideli, ge
ram stovyje kambariai, alyva Šildo
mas, dvigubas garažas, 2 moderniš
kos virtuves. Arti prie parko, bažny
čios, susisiekimo.

Bloor - St. Clarens Ave. 
$3.500 įmokėti, 8 dideli kambariai, 
mūrinis, 2 moderniškos virtuvės, nau
jo Šildymo sistema, vieta garažui.

Parkdale 
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 moderniškos 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 atvira skola 10 metų 

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

Bloor - High Park Ave.
2 atskirt butai 

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

College - Dovercourt
8 kambariai per 2 augštus 

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

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

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

Toronto “Aušra Jr.” laimėjusi CYO čempionatą ir sėkmingai 
atstovaujanti pačią CYO lygą Ontario krepšinio pirmenybėse.

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.

SPORTO APYGARDOS 
ŽINIOS

Kanados lietuvių jaunučių 
krepšinio pirmenybės įvyko va
sario 22 d. Toronte Prisikėlimo 
par. salėje. Nugalėtoju tapo Auš 
ra I įveikusi Aušrą II 61:32.

Lietuvių mergaičių krepšinio 
pirmenybės įvyks kovo 8 d. To
ronte. Pirmenybėms registruo
tis sporto apygardoje. Pirmeny
bėse gali dalyvauti mergaitės 
gimusios 1943 m. sausio 1 d. ar 
vėliau.

j Jaunių krepšinio pirmenybės 
'įvyks kovo 14 d. Hamiltone. Pir
menybes praveda LSK Kovas. 
Jaunių gimimo data'— 1940. 1. 1. 
Tuo pačiu laiku Hamiltone bus 
pravestos ir stalo teniso pirme
nybės. Pirmenybėse bus praves
tos šios varžybos: vyrų ir mo
terų komandinės varžybos; vy
rų, moterų, jaunių ir mergaičių 
vienetai; vyrų ir moterų dve
jetai; mišrūs dvejetai. Jaunių ir 
mergaičių gimimo datos šioms 
varžybos -— 1941, 1. 1. Visos var
žybos vyks Westdale mokyklo
je. Pradžia 10 vai. ryto.

Liet, mergaičių tinklinio pir
menybes numatoma pravesti To 
ronte kovo mėn. Mergaičių gi
mimo data šioms varžyboms — 
1940. 1. 1.

Metinė sportininkų registraci
ja pagal naują FASK-to potvar
kį baigiasi kovo 15 d. Nepratęsę 
registracijos iki nustatyto ter
mino sportininkai bus skaitomi 
išstoję iš ŠA LSS. Visi klubai 
prašomi laiku atnaujinti’ savo 
sportininku registraciją.

K. A. S.

51, K. Augustinavičius 2, J. Buk- 
šaitis 2 ir R. Vyskupaitis. Fina
luose susitinka su Kemboume 
United komanda šį antradienį 8 
v. v. Kembourne salėje ir ketvir
tadienį 8 v. v. mūsų salėje.

Aušra Juvenile ir Aušra Ban
iam šią savaitę žaidžia Toronto 
miesto pirmenybių, rungtynes. 
Pirmose rungtynėse susitiks su 
Ploy ground lygos nugalėtojais.

Ontario C B A pirmenybių 
rungtynės. Mergaitės Aušra Jr. 
šį penktadienį 8.30 v. v. Niagara 
Falls žaidžia -antrąsias rungty
nes su St. Martins. Jei laimės ir 
šias arba bent nepraloš daugiau 
kaip 11 taškų skirtumu, sekan
čias ir finalines rungtynes žais 
su Hamiltono Junior klasės nu
galėtojom kovo 7 d.

Aušra Juvenile pirmąsias rung 
tynęs žais su St. Catharines ko
manda. Kovo 3 d- 8.30 v. v. mūsų 
salėje ir kovo 7 d. St. Catharines.

Aušra Bantam žais su Brand- 
fordo St. Bazils komanda. Kovo 
14 d. 12 vai. Burmanthorpe Col
legiate (27 Highway ir Burman- 
thorpe Rd., Etobic.) ir kovo 21 d. 
7 v. v. Brandforde.

Kovo 15 d. tuoj po pamaldų 
muzikos studijos salėje įvyks 
Aušros rėmėjų — tėvų būrelio 
steigiamasis susirinkimas. Narių 
tėveliai, / mūsų rėmėjai7 ir visi, 
kuriems rūpi mūsų lietuviškojo 
jaunimo reikalai prašomi daly
vauti.

Aušros stovykla jaunučiams 
bus nuo rugpiūčio 1 iki 16 d. 
Taip pat nurhatoma pravesti sto 
vykią grynai sportininkams nuo 
14 iki 19 m. amžiaus. T. P.

Falls 36:33. Pralaimėjusios pir
mąjį puslaikį 10-čia taškų, ne
įstengė vėliau atsigriebti. Bend
rai priešininkės žaidė šiek tiek 
geriau, tačiau vytietės galėjo 
lengvai laimėti, Jei būtų buvu
sios geresnės metikės. Šių pir
menybių laimėtojas bus išvestas 
iš dviejų rungtynių krepšių skir 

i tumo. Kitos rungtynės artimiau
siu laiku įvyks Niagara Falls. 

Į Žaidė: Rutkauskaitė 3, O. Žėkai
tė 12, Kasperavičiūtė 6, Dargy- 

I tė 2, Kriaučiūnaitė 6, Urbonaitė 
j 4, E. Žėkaitė. Draugiškose rung
tynėse vytietės įveikė latves 62: 
23. Žaidė: O. Žėkaitė 19, Kriau
čiūnaitė 16, Vėlyvytė 8, Dargytė 
13, Urbonaitė, E. Žėkaitė 6, Rut
kauskaitė.

Stalo teniso klubinės pirme
nybės bus pradėtos šį antrSdienį 
šv. Jono Kr. parap. salėje. Pir
menybėse bus pravestos šios 
varžybos: vyrų ir moterų viene
tai ir visi dvejetai. A. S.

KOVO ŽINIOS
Įsijungus į Kovo eiles Londo

no, Ont., meisteriui Brazlaus- | 
kui ir vicemeisteriui Navickui, 
buvo surengtas geriausių šešių 
žaidėjų turnyras, išaiškinimui 
dviejų komandų sąstatų Kana
dos pirmenybėms Hamiltone ko
vo 14 d. Pirmoji vieta (4 laimė
jimai, 1 pralaimėjimas) atiteko 
Brazlauskui, antroji — A. Gra
jauskui (-j-3 —2), trečioji — Z. 
Stanaičiui (-]-3 —2), ketvirtoji 
G. Paltarokui (4-3 —2), penk
toji — Navickui (4-2 —3) ir šeš
toji — A. Trumpickui (0). Ant
ros - ketvirtos vietos pasiskirsty
mas buvo nulemtas geresnių se
tu santykiu, nes visi trys žaidė
jai surinko vienodą laimėjimų 
skaičių.
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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, f

6 NAUJI NAMAI 
$3.000 įmokėti, 6 kamb., mūrinis, 2 ' 
mod. virtuves, 2 vonios, žaidimų k. 
rūsyje, privatus Įvažiavimas, zO m. 
skola, Jane • Boby Point rajone, 

Dundos - Roncesvalles
Duplex

$3.500 įmokėti, 10 kamb. ‘per du 
augštus, mūrinis, atskiros, naujos šil
dymas, 2 virtuvės, 2 vonios, gero 
nuomavimui vi.eto, orti visko.

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

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

Ookmount Rd. - Bloor 
$7.000 įmokėti, 8“ kamb/' per du 
augštus, 3-jų saulės kamb., atskiras 
mūrinis narnos, vond. alyva šildomas, 
dvigubas garažas, privatus įvažiavi
mas, didžiulis gražus kiemas, 10 me
tų skola. •

High Park - Roncesvalles 
$8.000 įmokėti, 1 1 kamb. atskiros, 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
vand. alyva šildomas, garažas, gražus 
kiemas, namas be skolų, gauna $230 
mėn. nuomos, plius 4 kamb. šeimi
ninkui, žema kaino — geras namas.

Jane - Bloor
$7.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mū
rinis nomas, kvadratinis planas, 2 
modernios virtuvės, vond. alyva Šil
domos, garažas, skubus pardavimas.

High Pork Ave.
$8.000 įmokėti, 9 kamb. atskir. mū
rinis namas, kvadratinis plonos, 2 
mod. virtuvės, vond. alyva šildomos, 
privatus Įvažiavimas, didžiulis 'sklyp.

Runnymede - 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, vend, aly
va šildomos, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, garažas. •

- Rusholme Rd/ 
Sixplex

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

Woor St. 
Hardware Store

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

Joseph a. PETERS Ltd.
REALTORS 

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

Jane - Lawrence 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių naujas 
mūrinis namas, 2 vonios, arti mo
kykla ir susisiekimas. Morgičius 25 
metams.

St. jClair - Oakwood 
$10.000 įmokėti, 12 labai gražių di
delių kambarių, vandens ir alyvos šil
dymas, 2 vonios, privatus įvažiavi
mas, mūrinis garažas.

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

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Bathurst

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

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

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

AUŠROS ŽINIOS
Kanados lietuvių krepšinio 

jaunučių klasės pirmenybėse 
pereitą sekmadienį, nepasiro
džius aikštėje kitų klubų ko
mandoms, Aušra I žaidė su Auš
ra II. Kanados Sporto Apygar
dos skirtoji taurė atiteko Aušrai 
I. laimėjusiais rungtynes rezul
tatu 62:32 (30:18).

Aušra Midget Church lygos 
pusfinaluose nugalėjo St. Chris
topher 114:90 (dvejose rungty
nėse). Žaidė: K. Batura 22, A. 
Žaliauskas 38x V. Janulevičius

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas, kurio 

dienotvarkės svarbiausias punk
tas bus naujosios valdybos rin
kimai, Įvyks šį sekmadienį, 3 
vai. p.p- Lietuvių Namuose. Jei 
nesusirinktų nustatytas skaičius 
narių, už valandos būtų šaukia
mas antrasis susirinkimas, kuris 
bus skaitomas teisėtu, nežiūrint 
narių skaičiaus. Visus klubo na
rius kviečiame atsilankyti.

. Krepšininkės pralaimėjo pir
mąsias Ontario Church pirme
nybių rungtynes prieš Niagara

V. VASIS
Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
B. MARIJOSILS

Įstaigos tel. Namų tcl
LE. 2-3321 RO. 2-5543

REAL ESTATE

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

872 Bloor St. W.
St. Cloir - Christie 

$7.000 įmokėti, 12 kamb. gero mū
ro, kvadr. planas su privačiu Įvažia
vimu, geras pajamų narnos, arti mo
kyklų ir susisiekimo.

Bloor - Evelyn 
$6.500 įmokėti, 9 kamb. dupleksas, 
privatus jvožiovimas, vandeniu aly
va apšildomas, kvadr. planas, šviesūs 
kambariai, viena ilgametė skola ba
lansui.

Telefonas LE. 1-4605
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.

Bloor - Havelock
$3.500 įmokėti, 8 kamb. pusiau at
skiros su įrengtu kambariu rūsyje, 
nepereinami kambariai, arti pogrin
dinio susisiekimo, greitos užėmimas.

I. MAWRODIN Realtor w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
Jūsų patarnavimui skambinti:

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

Ken WILES Ltd.
EXTRA Realty Limited

LE. 4-9211

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

Boustead Ave. - Indian Rd.
$6.000 įmok., 8. did. kamb., mur. 
narnos, 2 mod. virt., 2 vonios, nau
jas alyvos Šild., lobai švarus. Gara
žas, puikus jvož. Arti krautuvių ir 
susisiek. Geriausios nuomav. rajonas. 
Lengvos išmok, sąlygos.

Sunnyside Ave. - Porkdole Rd.

Durie - Bloor W.
$5.000 įmok., 8 kamb. per du augst. 
2 virt., vend, alyva šild., puikus plo
nas, žaidimų kamb. rūsy, plotus jva- 
Žiov., 2 nauji garažai, didelis kiemas, 
narnos arti Bloor.
Geros in testo vimos - Puikus pirkinys 
Oshowo priemiesty ant Hw. kelio Nr.

$6.000 įmok., 10 grožių kamb., orią, 
dupleksas. Puikus planas, 2 vond. 
alyva šild., 2 virt., 2 vonios, 2 gara
žai, puiki vieto, geros išmok, sąly
gos, žema koinaš Tikrai puikus pir
kinys.

Skambinkite dar šiandien

401 (Toronto-Montreal) 22 kamb. 
mur. modernius motelis su visais bal
dais ir įrengimais, plius 3 kabinos ir 
6 kamb. mur. gražus namas. Didelės 
pajamos per visus metus. Įmokėti 
$20-25.000. Prašomo kaina žema.

musų atstovui
S. JOKŪBAITIS

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

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, tclcf. 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 {mokėjimui, skambinkite p. SERGAUČIUI.

11 ————y. ....................  —......... ■■■ i

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

Toronto “Aušros” Juvenile ir Midget komandų krepšininkai, laimėję Church lygos čempionatą 
ir kvalifikavęsi Ontario pirmenybėms.

Dvejos vyrų krepšinio lygos | 
pirmenybių rungtynės laimėtos 
Kovo žaidėjų pereitą savaitę: 
prieš McNeil komandą 54:46 ir 
Westdale 61:59. Abiejose rung
tynėse taškų laimėjo: Petrušai- 
tis 3, Jankauskas 10, Bieliūnas 
23, Trumpickas 16, Apanavičius- 
41, Kvedaras 20, Stankevičius 1, 
Giedraitis 1. v

Kanados Sporto Apygardai 
i priklausantieji sporto klubai 
įprašomi užregistruoti savo ko- 
rmandas Kanados jaunių krepši
nio ir suaugusių stalo teniso pir- 

;menybėms, kurios bus pravestos 
kovo 14 d. Hamiltone. Regist
ruotis klubo adresu — 95 Dela
ware Ave., Hamilton. Smulkios 
informacijos ir taisyklės bus iš
siuntinėtos klubams. K. B.

ATSAKYMAS p. J. ŠOLIŪNUI
Daug juoko, kalbų ir -pasipik

tinimo (žodeliai, kaip “žmogie
na”, “rašeiva” ir pan. nepriklau
so prie žurnalistinės etikos) 
sukėlė p. J. Šoliūno straipsnis 
“Diplomatija ar nusikaltimas’’. 
Neužteko ilgiau pastovėti po pa
maldų prie bažnyčios, išsikalbė
ti su visais parapijiečiais klubo 
reikalais, bet ir telefonas pradė
jo dažnai tuo pačiu reikalu 
skambinti. Vienu žodžiu, susido
mėjimas Hamiltono sportiniu 
gyvenimu pakilo 100%. Malonu,' 
kad ir toks kelias pagyvina 
sportinę veiklą. Taigi, vieną 
vakarą skambina Toni. Kalba
mės apie orą, labai nekaltai ir 
švelniai prieiname prie J. Šo
liūno straipsnio ir to vieno val
dybos nario, kuris visą klubą

MORRIS
' A. T.

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

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME ĮMOKĖJ1MUI PINIGUS.

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

Pelninga maisto krautuvė 
$15.000 įmokėti, Laboi geram stovy 
namas, 6 kamb. Modernus krautuvės 
Įrengimas kainavo $18.000. Per me
tus darė $3.500-4.000 savaitinę apy
vartą. Porkinimui vieto. Idealus biz
nis 2 šeimom ar keliems viengun
giams. Gerom, Švariam už High Pork 
rajone.

Ūkininkams proga 
$2.500 įmokėti, 100 akrų geros že
mės, su visom trobom, podorgois ir 
gyvuliais. 7 mylios nuo Wasogos, 
prie 26 plento, elektra. 10 metų mor
gičius 5%. Koino opie $11.000.

20 akrų žemės
16 mylių nuo Toronto, 6 mylios nuo 
5 kelio, 9 moderniai įrengtų kamba
rių namas, tvartas. Kaimynai parduo
da po $1.000 už akrą. ŠĮ ūkelį gali
mo nupirkti su $4.000 įmokėjimu, o 
$16.000 viso kaina.

Christie - Davenport 
$3.500 įmokėti, atskiras gerų plytų 
9 kambarių, 3 mod. virtuvės, kiet- 
'medžio ir plytelių grindys, olyvo van
deniu šildomos, gorožas, veranda, 
romi vieto, išorėje ir viduje geriau
sios stovis.

Pradedantiems biznis
Be {mokėjimo: cigar store su snack 
boru, moderniai įrengto. Dundcs-Do- 
vercourt, ir 2 kambariai. Išnuomoti 
or pirkti. Nuoma $140 mėn. Už 5 
metu visas įrengimas veltui nuom;- 
ninkui. Be jokios rizikos pradėtumėte 
biznį. Skaitykit ir kitiems pasakykit?

A. Bliudžius P. Budreika J.
LE. 5-4229 t WA. 1-7672

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

Kaškelis
RO. 9-9488

vedžioja už nosies”.
— Nežinau nieko apie tokį as

menį, — trumpai atsakau. — Vi
si esame lygūs valdyboje. Net ir 
pirmininkas yra primus inter 
pares.

Kaip bebūtų, Toni atsiranda 
po pusvalandžio pas manė. Mat 
sportinis kraujas (kaip Lietuvos 
meisterio) neleidžia užmigti.

— Gerai, — sakau, — kad at
ėjai. Galėsiu įrodyti juodai ant 
balto visą reikalą.

Ištraukiu bylas ir padedu, ant 
stalo. O Toni ir klausia:

— Kaip ten reikalai su ŠA 
žaidynėm?

— Reikalas labai paprastas. 
Jau Clevelande 1958 m. balan
džio mėn. žaidynės buvo beveik 
prižadėtos Hamiltonui ir apie 
tai plačiai vėliau buvo kalbama 
pačioje Kanadoje. Delsti ilgai 
negalima, nes žinai, kad Hamil
tone veikia 16 organizacijų ir čia 
yra griežtas LB-nės parengimų 
kalendorėlis. Užsiregistravome 

Į gegužės 2-3 d.d. Šias dienas įm
inėjome ir posėdyje Toronte rug- 
■ sėjo 27 d. Visi posėdžio dalyviai 
'girdėjo, išskyrus p. J. Šoliūną, 
i nors jis popieriaus lape užsiraši- 
nėjo pasikalbėjimus, ir daugiau
siai su kitu nariu (P. Petraičiu)
buvo priešingas žaidynių rengi
mui Hamiltone, nes ir Detroitas
joms ruošiasi. O štai, dar geres
nis įrodymas! — Ištraukiau Ko
vo bylą ir paduodu FASK-to se
kretoriaus A. Bielskaus laiškelį, 
(FASK-tas oficialių raštų nepri
pažįsta!), kuriame vienas saki
nys štai kaip skamba: “žaidynes 
Jūs gaunate. Jos turi (mano 
pabraukta. K.B.) įvykti balan
džio 4-5 d.d. ir tai jau paskelbė
me. ...”

— Kodėl tas žodis “turite” taip 
įsakmiai skamba, — klausia 
Toni.

— Reikalas labai paprastas. 
Rugsėjo 27 d. posėdyje Toronte, 
mūsų valdybos nariai ir pažy
mėjo, kad Hamiltonas žaidynes 
gali rengti tik gegužės 2-3 d.d., 
nes balandžio 4-5 d.d. mokyklo
se yra atostogos, negaunama sa
lių, taigi reikalas automatiSkai 
atpuola. Nereikėjo FASK-tui 

(nukelta į 7 psl.)
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n Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. > J- < 

~ PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. * /
Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vaL ryto, iki 7 vai. vakaru. 

Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
< ■ ' Sav. V. BLOCKIS ' >

REMONTUOJU PASTATUS
iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami- 
aus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuoju ir 

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

TAISAU ------------------- ĮRAD.O ir Į LE~ 1 1602 |

TELEVIZIJOS 
APARATUS

Darbas ir dalys garantuojamos raštu.
A. STANCIKAS

I SUDBURY Onl
fiv.’esios atminties A.A. Juo- sario 18 d. Sudburio katalikų 

zas Kriaučeliūnas, sulaukęs gra- lupinėse.
fū.us 92 m. amžiaus, aprūpintas A. Paulauskas kiekvienais me- 
i-v. sakramentais, rūpestingai į ta.s ųeehaikos mokykloje eina 
žmonos ir marčios slaugomas, ‘ ;’-“ '^‘*2SfcfcX1*1— 
išimai pasimirė Jurgio ir Ma
rijos Kriaučeiiūnų namuose, ku
pė visą laiką, bet ypačiai ligos 
metu, tikrai sūnišku nuoširdumu 
ir meile juo rūpinosi, sek
madienio vakare vasario 15 d.
Velionis buvo kilęs iš Karklupė- I ir . ___
lu, Vilkaviškio aps., garbingos niaf muzikos varžybose laimėjo 
ir turtingos patriarchalinės ūki
ninkų šeimos. Paliko septynis 
sūnus ir dvi dukteris, kurių tik 
/ienas nevedęs. Du sūnūs ir dvi 
uktervs su šeimomis liko Lie

tuvoje ir buvo bolševikų ištrem
pi į Sibirą. Jurgis ir Vladas gy
vena Sudbury, Jonas su Alfon
su Čikagoj, o Bronius Omahoj. 
Būdamas šviesus žmogus savo 
vaikams stengėsi duoti kiek ga
lima geresnį išmokslinimą. Du 
sūnus išleido į universitetą, o 
kitus j gimnazijas.

Laidotuvėse dalyvavo abu sud- 
brriečiai ir Jenas su Alfonsu iš 

i Čikagos, o Bronius iš Omahos 
atsiitntė gražių gėlių vainiką. 
£ik ištremtieji į Sibirą neturėjo 
laimęs pagerbti savo tėvą pas
kutinėje kelionėje. Pamaldos 
buvo Christ the King parannos

pinuuoju matiniu ir. 
so medalius k moji 
Šią mokyklą greit 
stoiį ^Mfersitetą.-?'

TAUTOS FONDO ATSTOVYStt 
KANADOJE

Pasų ir že«klų epyskeite
Ženklų likutis 1958. I. 1. $7.107,75
Gauto iš TF V-bos ženklų 4.000,00

Viso $11.107,75 
Išsiųsta ženklų šioms TF Atst. Kanado
je už:

I. Toronto
2 Vancouver

Jis ir ji
— Ar mylėsi mane ir tada,

tonfė 
d i an 5

55
eridship ^Įrengimuose 
as festivaliuose, nese-

Sudburiškis.

4. Hamilton
5. Windsoro
6. Fort William
7. Wowo
8. Winnipeg
9. Pembroke

10. AJ Žilėnui

$560,00 i
425,00!
390,00
375,00
200,00
100,00
100,00
175,00
59,50

7,00

EIMOT ..

> MrOMOElllU NSrtll '

Skabus TELEVIZIJOS pataisymas I
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. 6-9367 - V. Semaška

Viso
Ženklų likutis 1958. XII. 31 
Pasų likutis 1958. I. 1.
Pasų išsiųsta Šioms TF Atst.
Kanadoje:

1. Pembroke 20" pasų
2. Sudburio 20 pasų
3. Wawa 10 pasų
4. Fort William 6 pasai

$2.3? 1,50 

$8.716,25 
169,00

Ypačiąi nuoširdžią podėką reiškiame 
gerb. kun. Ant. Sabui ir vargonininkui 
A. Kusinskiui už paskutinius patarnavi
mus a-a. musų mylimam tėveliui ir už 
gražias laidotuvių apeigas; brangiems 
musų tautiečiams kun. Ant. Sabui, ). B. 
Dženkofčiams, X S. Petrėnams, P. M. 
Venskevičiam^ Z/ X FUbinskams, A. S. 
Kustnskioms, X. X Kulniams, V. G. Lum- 
oiamszA M, Lopieniąms, M. A. Pranc- 
kūnoms, Jonaičiui, Pf. Gustui už šv. 
Mišių/kdHeįės; 'už groŽiys vainikus ir 
gėles Sudėtino Ltet. fįjndruomenes sky- 

N. Kasperiū- 
narr^ ^^J^-^kaZiędjį A. t. Raškė 
vičiams, Copper Cliff, Ont. Miscelląnous 
Fitters darbininkams ir pohibms E. Lau
zon ir A. Kirkpatrik; n^Susiems karsto 
J. Dženkaičiui, J. Petrėnui, J. Poškai, J. 
Stričkai, J. Voičeliuhui ir P. Venskevi- 
čiui; dr. J. 0. Pudymaičiui už ypatingai 
pareikštą užuojautą ir visieMs kitieąis 

« v . lietuviams pareiškusiems užuojautą žo-
i bažnyčioje ir laidotuvių koply- džiu ar raštu, gausiai dalyvavusiems pc 
Į f’ioie Laidotuvės buvo labai iŠ- j moldosė ir lankiuisems velionį koplyčioje.
kilmingos, su trimis kunigais, ir j J. v. J Kriaučeiiūnų šeimos,
egzekvijomis nagai gražius lie
tuviškus katalikų papročius. Tai 
oirmos tokios iškilmingos laido- 
tvvės mūsų kolonijoje. Giedotas
tskllmingas gedulingas sv.^ Ml- ; fo Vosorio 16 minėjimo proga Tautos

■ J- Augis, J.

nas; po $5 — V. Kasperavičius, S. Še
petys, B. Vidugiris, J. Barkauskas, J. 
Dovydėnas, A. Bajoras, A. Kantautas, I w _
kun. i. Grigaitis, J. Nestojus, m. Urbo- Į nulaužto Hamiltone musų devy- 
nos, K. žolpis, J. Komoitis, K. šimkū- nių metų sukakties minėjimo 

proga, krepšinio rungtynėse p. J.

EDMONTON, Altą.
AUKOS TAUTOS FONDUI

K LB Edmontono apylinkės 1959 m.
5 ’ vasario 7 d. Lietuvių Namuose sureng-

18,00 
15,00 
10,00 
6,00

Viso $49,00
Ženklu ir pasų išplatinta per
1958 m. viso už $2.440,50
Pašy^ likutis 1958 m. gruodžio
31 dienai viso už 120,00

V. Vaidtotas 
TF Atst. Kanadoje pirm.

negraži?
— Brangioji, tu gali pasida

ryti senesnė, bet mano akyse ne
gražesnė negali būti..."

Geriausia išeitis
Klientas skundžiasi advokatui 

užtikęs savo žmoną su draugu 
ant sofos besibučiuojant

— Gali reikalauti perskyrų, — 
pataria advokatas.

Klientas betgi nesiryžta. Esą 
taip ilgai išgyvenęs skirtis ner 
norėtų.

— Tai nutrauk santykius su 
draugu.

— Bet draugystė taip sena ...
— neaf siprendžia tas.

— Tai eik namo, apsigalvok 
ir tuomet vėl ateik.

Po poros dienų klientas vėl 
ateina pas advokatą ir švytėda
mas sako:

— Sugalvojau išėitį! Parda- 
i ziau sofą...

j Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BT OOR ST. W.

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2984

Sav. D. KAUNAITE

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

TAUPYK ir SKOLINKIS 
kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais ■—- nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryia.

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

Telefonas LE. 2-8723

Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda.
PAMĖGINKITE NAUJAS

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow tires).

Parduodamos urmo kainomis.

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

Telefonas LE. 4-6602
Vulkonizacija, atnaujinimas gumų, ratų balansavi
mas ■ Garantuotas darbas prityrusių ekspertų. Pasi
rinkimas įvairių rūŠ’ų padangų pigiomis kainomis.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sežonoms pasirinkimos noujousių moderniškų angliškų medžiagų kos-. 
tiumoms ir Baltams. Augščiousios 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 — gezo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo ir aly
vos. VĖSINTUVAI (oir conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gezo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gezo ar elektros. Visų ruiių remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St.. Toronto. Telef. LE. 44123
ANT. JUOZAPAITIS

Kas yra kiaulė?
— Kiaulė tai yra šernas, ku

ris gyvendamas su žmonėmis 
virto kiaule, — atsakė mokinys 
užklaustas mokytojo.

Peržemas viešbutis ,
Škotas ieškodamas nakvynės 

viešbuty teiraujasi kambarių 
kainų.

— Pirmame augšte 15 Jšilingų, 
antrame 10 šilingų, trečiame 5 
šilingai. — paaiškina tarnauto
jas. ' .

Škotas apsigręžia ir nueina. 
Tarnautojas j j klausia:

— Ar tamstai atrodo, kad kai-f 
uos peraugėtos?

— Ne. Kainos neaugštos, bet. 
viešbutis peržemas, — atsakei 
šktoas.

- A;. - « -r , - - * S

' laistys
Viename didmiesčio -> zooiogi-i 

jos sodne nugaišo labai populiari* 
didžiulė beždžionė - orangutang 
gas. Sodo administracija, neno
rėdama nuvilti lankytojų, pasam 
dė vieną vyruką, kurį aprengė 
orangutango kailiu ir pasodino 
medyje, kad ten sėdėtų, ir grauž
tų bananą. Vyrukui toks darbas 
patiko, tik buvo nemiela, kad 
apačioje po medžiu slankiojo ar 
gulinėjo didžiulis liūtas. Taip 
praėjo kelios dienos. Vieną die
ną “orangutangui” atsitiko ne
laimė. Kadangi lankytojų retai 
tesimaišė, tai jis užsnūdo ir nu
krito žemėn, Pamatęs, kad prie 
jo artėja niurzgėdamas liūtas, jis 
neištvėrė ir pradėjo šaukti pa
galbos.

Tuo tarpu liūtas prislinko 
prie jo ir tyliai sušnibždėjo:

— Nutilk, kvaily, abu netek
sime darbo!.,.

SPORTAS
(Atkelta iš 6 psl.) i moję valdybos narį - kenkėją, 

ir skirti žaidynių Hamilto- ’ kurių esama Čikagoje, Toronte 
ir jas vėliau kelti į Detroitą, ir Milwaukee), prilieja ašarų ir 

rašalo Clevelando “Dirvoje”, ta
čiau kaip lietuviška patarlė sa
ko— pas kitą mato adatą, pas 
save nemato dramblio. Netikė
jau, bet vienas žmogus pasakė, 
kad Detroitas per “plačias” pa
žintis su FASK-tu žaidynes su
kombinavo. Jų tarpe buvo ir J.; 
Šoliūnas...

Su tais žodžiais Toni ir išėjo. 
O uždarydamas duris dar pridė
jo: “Pats muša — pats ir rė
kia....” K. Baronas.

net 
mii
3 gal tai buvo tik žaidimas ka
tės su pele...

— O Detroitas? — sušuko prie 
telius. — Kodėl nevažiuojate dėl 
vieno valdybos nario užsispyri
mo? Juk p. J. Špliūnas negalėjo 
iš piršto žinios išlaužti, apie ge- 
.us sportininkus aikštėje ir blo
gą valdybą už jos ribų?

— Nežinau, gal dėl to piršto,

iš’ps. asistuojamas kun. A. Hein- Fondui aukojo: po $10 —
• richs ir kun. G. Sullivan, atlai- 1 Juškevičius, P. Voitkūnos ir K. Vaitku
tė ir ^odį kanų koplyčioje tarė 
kun. Ant. Sabas. Laidotuvėse

-■Halvvavo labai daug tautiečių, 
į kurie nagai gražius katalikų 
’papročius, atsiuntė daug Mišių 
{kortelių su užuojautos pareiški- 
imu ir vžprašvtomis Mišiomis ir 
įrėlių^bei vainikų. Palaidotas va-: a. Smitas, m. Feduschak, v. Dovidaitis,J Toronte 1958 m. rugsėjo men.),

VALAU FOTELIUS
ir jvoiiius kilimus, 

toip išimti rašalo dėmes Su*cisei 
išintsijAT ir pro degint u s kilimus 

Skambinti LE 3-4912
P.. KARALIŠKAS’

Kas keliatės Į kita *
kutą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

■ LE. 3-1435
BR. STONČIUS

i - ii ■ ii 11 ■ i i i«..ĮWĮwee»u." «
PADARKOMI - 

minkšti baidai 
pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina.

Darbas garantuotas.
Tel. HO. 3-5493.

j r ’’f'i u ‘ \ •' ‘ 1 . .•}?• • .1 l • *’r i,.«j • 7. J

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis

■ t&i':r?:gyvenohčidĮS; drbę atvyks^ani
m?" ■. ’■ ■ ■: i. ; ■ -'? -

.. .. - 'r

galimą ■
fl£4čacrwnw fįdį|o*siwpiai-

liBttė SEASONS
TRAVEL

Tel. WA. 5-5555 
V.BAČĖNAS

Lietuviams patarnauja ištaigoje t ei.: 
WA. 5-5555 ir namuose tel. 

LE. 6-4681.
Mūsų vienintelis užsiėmimas — 

kelionių tvarkymas.

nas, V. Taraškevičius, N. Kardelis, J.
P.lipoYičius ir H. Jogoudas; po $3 — J. ^^35 į pyksta,’nes pirštas 

I Gudjurgis, A. Andrulevičiuš; po $2 — blogai SUHUgO (taip skundėsi jlS

V. Zaleskis, B. Vieškelis ir K. Sėdaus- 1 tačiau aš pats nuvežiau į ligoni- j 
i kas. Km p0 mo2,au- v,so SUQU- nę, visa valdyba rūpinosi, pade-: 
j Toutos Fondo ir savo vardu širdingai kiek tiK galėjQnie . ,... Be
i dėkoju Edmontono apyi. vaidybai už to- • to, vaikų valdyboje nėra. Visi 
kį gražų pasidarbavimo renkant aukas < dirbantieji, suaugę Žmonės, SU J 
<r Edmontono lietuviams už gausios ou-■ saldainiais į viena ar antra pusę! 
kos pavergtosios tėvynes laisvinimo rei- neoaiima pavilioti. Sausio'29 d.

TF Atst. Kanadoje pirm, i TŽ nr. buvo išdėstytos VISOS 
; priežastys (matyt, p. J. Soliū- 
nas “nematė”), kurios neleidžia .
Kovui žaidynėse Detroite daly- | Šeštadieniais pagal susitarimą 
vauti. Jeigu pamiršai, priminsiu, ’ 1 "1 ■ 111 ■ ■ 1
kad jos yra finansinės, nes ir 
rengdami Kanados jaunių krep- i 

; šinio ir suaugusių stalo teniso
■ pirmenybes, kreipėmės į visuo- 
I menę,; prašydami” aukų. Taigi, 
(valdyba nori, kad jaunimas kuo 
: daugiausiai Hamiltone sportuo- i
■ tų. Jeigu Detroitas apmokės apie ( 

. $200 išlaidų — važiuojame i žai- 
I dynes Detroite, nes J. Šoliūnas 
Į norėtu matyti Kovo sportinin- 
I kus. Valdyba liks čia. Ją laukia

pirmas, didelis, Atvelykio pasi
linksminimas. Reikia kasą papil
dyti. kad vėliau jaunimas galėtų 
drąsiai sportuoti.

— Žinai, — sako Toni, — ma- 
! niau, kad tas J. Šoliūnas “smart” , 
įvyrąs: Naujienose (sausio 31d., . 
Inr. 26) puolė Br. Keturakį, po . 
savaitės “TŽ” — Kovą (tikru-

VEDYBOS į
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenKų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALD1" 
859 COLLEGE ST., Toronto, Oet. 

Telefonas LE. 2-5461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

VELTUI.

Dr. E Z ubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ŠT. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

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

siuntiniai

$14.75

į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Sta.i mūsų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

GREITAI • GERIAUSIAI •

• • ; /kViTaš ^AROjO^W į? •
’ t 'EX?RE$ILPER 2

LENGVAI

j..

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

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spodina-College/
• •• Sav. VL. TARVYDAS

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

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

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 Dundas St W., 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. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

GRAMERCY Dept. TZ 
118 East 28th St. 

New York, N.Y., USA. 

Leista Bankų Dept. 
ir apdrausta.

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

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

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaikės, Šepečiai, terpentinas.
Skv’s Paint & Wallpaper 

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.
• /prie Dufferin/

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

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
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
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Boy & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

'NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
;5 HAYDEN ST., Toronto, 

i arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9581. BE. 3-0978

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

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

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

'Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O."

GEORGE BEN, B.A 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Tetetoeei: IX 4-8431 ir IE. 4-8433

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis. 
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



8PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

5 VISI Į VYTAUTO D. LAIKŲ LIETUVOS SPEKTAKLĮ!
J Sį šeštadieni, vasario 28 d., 7.15 vai. vak. Prisikėlimo par. salėje Montrealio Dramos Teatras vaidina 

BALIO SRUOGOS 3 valksmų, 9 paveikslų trilogišką istorijos veikalą

J ’’MILŽINO PAUNKSME” .
SS^ Režisūra BIRUTES PCKELEVIČIŪTĖS, dekoracijos KAZIO VESELKOS, muzika ZIGMO LAPINO, choreografija BIRUTĖS VAITKŪNAITĖS. J

Bilietai po $3, $2, $1, parduodami Margio vaistinėje, Kaunaičių “Domą” grožio salione ir Beržinsko krautuvėje. Jaunimas nuo 15 m. Pajamos — šalpai. V
’ Toronto Liet. Caritas. JI

TORONTO, Cnt
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį , U vai. pa

maldų metu šventinama Toron
to šaulių kuopos naujai įgytoji 
vėliavą. Po pamaldų prie žuvu- 
siėms paminklo padedama gėlių 
ir sugiedamas Lietuvos himnas. 
Pamokslai kun. dr. J. Gutausko.

— Gavėnios metu kiekvieną 
sekmadienį 7.30 vaL vak. gieda
mi Graudūs Verksmai, pamoks
las ir palaiminimas švenčiau
siuoju.

— Antradienį palaidotas a.a. 
Anupras Rožaitis - Rosetis, kun. 
P, Rosečio tėvelis.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Woodside, Colbeck, Dū
rė, Kennedy, Windermere, Be
resford, . Runnymede, Gilmour.

— Toronto lietuviams, me
džiaginiai parėmusiems šv. Jono 
Kr. parapiją, aukų pakvitavimai 
pajamų mokesčiams sumažinti 
klebonijoje išduodami nuo se
kančio sekmadienio.
' —Parapijos rekolekcijos pra
sidės kovo 15 d. Jas praves kun. 
V. Bagdonavičius.

— Šį šeštadienį 9 vai. ryto ge
dulingos pamaldos už a.a. Anta
no Paršeliūno vėlę, o sekmadie
nio 12 vai. pamaldos aukojamos 
už prieš mėnesį mirusio a.a. Jo
no Mąnkaus vėlę.
Malonės evangelikų bažnyčioje 
šį sekmaidenį 11 vai. pamaldų 
metu įvyks naujo altoriaus Nu
kryžiuotojo paveikslo šventini- 
mb iškilmės. Šventinimas įvyks 

. trims kalbom—lietuviškai, ang
liškai ir vokiškai. Apeigose be 
klebono kun. L. Kostizeno daly
vaus dar du kunigai: C. J. Kil- 
lihger iš Londono, Ont, ir A. 
Lūsis iš Toronto.

Po iškilmių bendra kavutė. 
Klebonas kviečia visus .daly
vauti.

Sol. Vada va Žemely tė 
kovo 5 d., ketvirtadienį, 5 vai. p. 
p. duos savo konertą-rečitalį Ka
rališkosios Muzikos Konservato
rijos koncertų, salėje, 135 College 
St. (University-College St. kam
pas).

Programoje Mozarto garsioji 
kontralto arija, Schumano, Schu 
berto, Saint-Saens ir kt. kūri
niai. Solistė padainuos taip pat 
ir keletą lietuvių liaudies dainų.

Programa pradedama punktu
aliai. Įėjimas laisvas.

Toronto liet Caritas 
praėjusiame posėdyje nauju pir
mininku išrinktas Aleksandras

Vinco Kudirkos minėjimas
Šį sekmadienį, kovo 1 d., 5 v. 

p.p. šv. Jono Kr. salėje Toron-Prisikėlimo parapijos žinios L - A x v— Šį penktadienį 7^30 vai. vak. 0 studentai ruošia Vinco Kudir-
vaikščiojami Kryžiaus Keliai, i Simim0 sukakties
Kviečiame visus šiuose Kristaus, viešą minėjimą. v t__  ,<
kančios apmąstymuose gausiai 
dalyvauti.

— Kiekvieną antradienį 7.30 
vai. vak. parapijos kavinėje bus 
virimo - kepimo kursai. Įėjimas 
iš kiemo pusės.

— Kitą savaitę parapijos ku
nigai lankys parapijiečius sekan
čiose gatvėse: Barton, North- 
humberland, Burnfield, Hallam, 
Yorpiouth, Bloor ir College.

— Kviečiame visus tantais 
prisidėti prie Prisikėlimo para
pijos bazaro, kuris bus balan
džio 25 d. Laiko yra likę ne
daug, todėl prašome jau dabar 
pagalvoti ir pasižiūrėti, ką baza- 
rui padaryti, pasiūti, numegzti 
ar nupirkti. Neprašome nieko 
brangaus. Prisidėkime, kas kuo 
galime.

— Prisikėlimo parapijos meti
nės rekolekcijos bus kovo 8-22 
d.d. Rekolekcijas ves svečias iš 
Čikagos, visiems iš spaudos ge
rai pažįstamas kun. dr. J. Pruns- 
kis. Pamokslai bus sakomi rytais 
ir vakarais. Pirmoji savaitė, ko
vo 8-15 d. skiriama moterims, o 
antroji, kovo 15-22 d., — vyrams. 
Be rekolekcijų vedėjo, savaitga
liais Jaus iškviestas dar vienas 
svečias kunigas specialiai klau
syti išpažinčių. Iš anksto visus | 
kviečiame savo laiką taip su
tvarkyti, kad rekolekcijose ga
lėtų dalyvauti visi parapijiečiai.

— Moksleivių ateitininkų gim
nazistų susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį, kovo 1 d., 4 vai. p. į 
p. Prisikėlimo parapijos klebo
nijoje. Visi nariai prašomi skait
lingai dalyvauti.

—Jaunesniųjų mergaičių atei
tininkių susirinkimas bus šį sek
madienį, 4 vai. p.p.. muzikos stu
dijoje. Narės kviečiamos skait
lingai dalyvauti.

— Mergaičių (6-9 m.) sekma
dienio popietė daroma regulia
riai kiekvieną sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje.

— KLK Moterų D-jos Prisi
kėlimo par. skyriaus narių suši- 

■ rinkim as, įvykęs praėjusį sek- 
Imadienį muzikos studijoje, pra
ėjo labai gražioje ir gyvoje nuo
taikoje. E: Senkuvienės paskai
tėlė “Moters nuovargis ir kova 
su juo” iššaukė didelio susido
mėjimo ir gyvų diskusijų. Nu
tarta ir Užgavėnių baliaus gautą 
$414 pelną sunaudoti Įvairiems 
kultūriniams ir karitatyviniams 
reikalams, kaip jaunimo orga
nizacijų rėmimui, ligonių šalpai 
ir pan. Sekantis skyriaus susi
rinkimas numatytas kovo 15 d., 
sekmadienį, po moterų rekolek
cijų.

-— Praėjusį sekmadienį visų 
Mišių metu kieb. T. Placidas tu
rėjo Įdomų pranešimą iš praėju
siais metais parapijiečių tarpe 
darytos anketos. Pranešimas bu
vo sudarytas iš 407 anketų ir ap
ėmė parapijos pastoracinius, vi
suomeninius - kultūrinius - tau
tinius, socialinius - šalpos ir ūki
nius reikalus. Jis buvo pilnas 
pačių parapijiečių iškeltos ašt
rios autokritikos, turtingas drą
siomis mintimis ir sumanymais 
bei naudingas realiais ateities 

ir
Hiuuimu louuAWd naudingas realiais ateities
Kaluza. Ilgus metus sėkmingai ianais. Pranešime netrūko ir 
pirmininkavęs Jonas Valiulis del anketose rasto humoro bei iro- 
mokslo is pirmininko pareigų nij čiai tu sąskaiton, kurie 
pasitraukė, pasilikdamas Carite dedasi įarapijfečiais, bet kurie 
valdybos nariu. Ryšium su npranda reikalo dalintjs su ki-

j Pagrindiniu kalbėtoju bus jau 
nos kartos pasižymėjęs visuome
nininkas Vytautas Kavolis, Har- 
wardo un-to sociologijos dokto
rantas, be to, lektoriaująs Taft 
College Bostone.

Toronto šviesuomenė gausiai 
laukiama..

KLSS skyr. valdyba.
Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 

mėnesinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, 3 vai. p.p. šv. Jono 
Kr. parapijos patalpose virš “T. 
Žiburių” redakcijos. - •.
T. šaulių vėliavos šventinimas 

įvyks kovo 1 d. šv. Jono Kr. baž
nyčioje per 11 vai. pamaldas. 
Šventinimo apeigas atliks klebo
nas kun. P. Ažubalis. Po pamal
dų parapijos salėje bus iškilmin
gas aktas ir vėliavos įteikimas, o 
vėliau vaišės, kurias ruošia kuo
pos šaulės moterys.

Į vėliavos šventinimo iškilmes [ 
ir vaišes kviečiami visi kuopos i 
šauliai ir kūrėjai-savanoriai. Be 
to, atskirais kvietimais bus kvie- 
čami mūsų veiksnių ir pagrindi
nių organizacijų atstovai.

Vėliavą pagal seną pavyzdį at
kūrė dail. T. Valius, o kotui me
talinė viršūnė yra kuopos šau
lio Naujoko kruopštaus darbo ; 
rankų gaminys.

“Dainos” grupės susirinkimas 
įvyks kovo 1 d Lietuvių Namuo
se 2.30 vai. p.p.. Susirinkimas 
prasidės punktualiai, kad norin
čios suspėtų į Pabaltiečių Mot. 
Tarybos arbatėlę. Kas norėtų 
prisidėti prie šalpos darbo “Dai
na” maloniai kviečia prisijungti 
prie jų grupės. Kor.

T. Lietuvių Namų 
dalininkų - šėrininkų visuotinis 
metinis susirinkimas šaukiamas 
kovo 8 d., sekmadienį, 4 vai. Lie
tuvių Namuose šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Praeitų metų visuotinio su 

sirinkimo protokolo skaitymas,
3. Valdybos ir Revizijos Ko

misijos pranešimas,
3. Diskusijos dėl pranešimų ir 

1958 m. apyskaitos tvirtinimas,
5. Valdybos ir Rev. komisijos 

rinkimas,
6.1959 m. sąmatos priėmimas, 

. 7. Einamieji reikalai.
Pakeitę savo adresus prašomi 

L. Namams pranešti, nes dauge
lis išsiųstų pakvietimų grįžta ne
pasiekę adresatų.

Visus narius-šėrininkus kvie
čiame susirinkime dalyvauti.

Kas dar neatsiėmė šėrų, pra
šome atsiimti asmeniškai, arba 
raštiškai įgalioti kitą asmenį 
juos atsiimti. TLN v-ba.

“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programoj studentai minės Vin
co Kudirkos 100 metų gimimo 
sukaktį. Be kitų dalykų bus 
transliuojami V. Kudirkos “Til
to prisiminimai”, skaitomi dra
mos akt. H. Kačinsko. Religinėj 
programos daly “Krikščionis 
pasauly” kalbės Malonės liute
ronų parapijos klebonas kun. L. 
Kostizenas Nukryžiuotojo pa
veikslo šventinimo išvakarėse.

Ruoškimės didžiajam radijo 
programai paremti baliui ba
landžio 4 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Radijo vedėjas.
R. Kryžius kraujo donarų lauks:

Vasario 26 d. — Windermere 
United Church (žemiau Bloor 
St.) 2.30-4.30 ir 6.30-8.30 vai. 
Kovo 2 ir 3 d. — Central Clinic, 
67 College St., 12.30-3.30 ir 5.30 - 
8 vai. I

Kovo 4 d. — Ali Sints Angli- j 
can Church. 2850 Bloor St. W., j 
2-4 ir 6.30-8.30 val.

Kovo 5 d. — Runnymede Uni
ted Church, 432 Runnymede Rd., 
2.30-4.30 ir 6.30-8.30 val.

DU LIETUVIŠKI FILMAI
bus rodomi vasario 27 d., penktadienį, 

šv. Jono Kr. parapijos salėje:

1957 m. dainų šventė Vilniuje (spalvota),

1954 nu lietuvių meno dekada Maskvoje. ■ -- - •
Pradžia 7 vai. 30 min. vakare.

Dėmesio! Dėmesio!
šį šeštadienį, vasario 28 d., visi į

KAZIUKO MUGI.
Mugėje bus įvairių rankų darbų, Vilniaus verbų, baronkų, 

kepsnių, kavos.... Bus jauku.
STAIGMENA — {ĖJIMO PRIZAS.

Mėginkite laimę! Proga laimėti p. Tamošaitienės darbo 
tautiniais rūbais puoštą lėlę.

Mugė vyks šv. Jono Kr. parapijos salėje 2-6 vai. vak.
Kun. Birutės vyr. skaučių d-vė.

Kat. Mot. šv. Jono Kr. skyrius Mokytojų ir tėvų dienas

įneranda reikalo dalintis su ki
tais parapijiečiais vargais ir at
sakomybe. Daugelio anketose iš
keltų sugestijų jau praėjusiais 
metais spėta įgyvendinti ir dar 
visa eilė bus mėginta įgyvendin
ti šiais metais — sustiprinti lie
tuvišką jaunimo veiklą, įsteigti 
katalikų vyrų draugiją, sudary
ti specialią kolonijos sociali
niams reikalams planuoti komi
siją ir t.t.

Paskutiniu laiku pakrikštyta: 
Justino ir Marios Dailidžių'duk- 
,relė Rita, Jono ir Marijos Gadi- prieš pradedant ruoštis ateinan-

Montrealio liet. Teatro gastrole 
Toronte, Caritas kreipia malonų 
spektaklio “Milžino paunksmė” 
dalyvių dėmesį į spektaklį ateiti 
galimai punktualiau, o užimant 
salėje vietas, labai sekti biliete 
pažymėtą eilės numerį ir pagal 
jį užimti savo vietą. Orgapizaci- 
jos ar asmenys, norį aktoriams 
įteikti gėlių, prašomi prieš tai 
painformuoti Caritas vadovybę.

A. a. Anupras Rožaitis
Šeštadienį, vasario 21 d., sū

naus šeimos rūpestingai slaugo- ____ __ __________ __________
mas, mirė a.a. Anupras Rožaitis šauskų dukrelė Veronika Tere- čiani buriavimo sezonui, kviečia 
-Rosėtis. Velionis Kanadoje iš- [sė, Jono ir Kleopos Bartnikų su- Įsirašyti į jų tarpą nuo 12 metų 
gyveno 50 metų ir jau turėjo 80 nūs Edvardas Kęstutis Jonas ir amžjaus mergaites, kurios domi- 
metų amižaus, išauginęs dvi dūk Alfonso ir Gražinos Sudeikių jSj buriavimu. Norinčios prašo-! 
ras ir keturis sūnus, kurių jau-isūnus Edvardas Leonardas.

Toronto kūrėjų-savanorių 
skyriaus valdyba

Vasario 16 d. proga pasiuntė! kūnui, Ontario Ave., Toronto, 
sveikinimą nepriklausomybės Rašo Davidonis Medardas, kai- 
akto signatarui prof. Mykolui [ mas I Antakalnis, Ukmergės ra- 
Biržiškai ir prie pasveikinimo ‘ .................
prodėjo money orderį $25 sumai.

niausiąs Petras yra šios vysku
pijos veiklus kunigas, šiuo metu 
Berri mieste organizuojąs naują 
parapiją. Iškilmingos pamaldos, 
kurias laikė sūnus kunigas, įvy
ko antradienį šv. Jono Kr. lie
tuvių bažnyčioje. Palaidotas To
ronto šv. Kryžiaus kapinėse.

Jūrų skautės “Vandenės”

31 UUlldVllHU. XyUllllVlU3 piCtoV 

mos kreiptis i vadę vyr. valt. Da-) 
ilią Griauzdaitę, tel. LE. 4-8934.

Yra laiškas iš Lietuvos E. Mor
kūnui, Ontario Ave., Toronto.

jonas. Atsiimti “TŽ” administ
racijoje.

A V bažnyčioje gavėnios metu muniją priimtų savoje, lietuviš- 
val. bus laiko-: koje parapijoje. To pageidauja 

dieną, išskyrus ir mūsų ganytojas JE. Montre- 
sekmadienius. Re 

prasidės kovo 8 d. ir 
15 d. Jas ves nuo- 

ir patyręs kalbėtojas, ra- 
ir poetas pranciškonas 

Leonardas Andriekus iš 
Niujorko. Rekolekcijos prasidės 
kovo 8 d. vakare ir baigsis ko
vo 15 d.

AV parapijos kleboną šią sa
vaitę parapijos reikaluose pava
duos T. J. Aranauskas.

Tėv. St Kulbis pereitą sekma
dienį laikė pamaldas Otavoje.

AV bažnyčioje vaikučių Pir
moji šv. Komunija numatoma 
balandžio mėnesį. Suinteresuoti 
tėvai prašomi registruoti vaiku
čius pas Tėvą J. Aranauską ir 
vėliau padėti vaikučius tinkamai 
paruošti. Yra svarbu, kad lietu
viai vaikučiai Pirmąją šv. Ko-

Mišios vakarais 
mos kiekvieną 
šeštadienius ir s 
kolekcijos prasi 
baigsis kovo 15 
širdus ir patyri

šį sekmadienį, kovo 1 d. po 11 [KLB Kultūros Fondo švietimo :
1 rl i , o 111 zt 1 i r,e? c-i.-irr'i i ,c* vurYtrio L’ 01—0 H Pl'i — Įskyrius ruošia kovo 21-į d. Pri- 1 

sikėlimo parapijos patalpose 
įvyks mokytojų konferencija, 
kurioje pranešėjais bus J. Krei
vėnas iš Čikagos ir dr. H. Nagys ' 
iš Montrealio. Sekmadienį To-: 
ronto apylinkės KF įgaliotinis 
rengia viešą akademiją, kurioje 
dr.'. 
apie

metu mergaitę ir namu ruošai. Telef. JOje.

vai. pamaldų muzikos studijos 
patalpose turi skyriaus susirin- 

i kimą, kurio metu bus aptariama 
už savaitės ruošiamos parodėlės 
reikalai.

REIKALINGA MOTERIS ateinanti i na- 
mus prižiūrėti vaikę. Bloor-Bathurst ra
jone. Tel. LE. 4-5697.

REIKALINGA moteris prižiūrėti vienų

RO. 6-8975, skambinti po 6 vai. vak.

Išnuomojamas 1 kambarys, virtuvė ir 
garažas. 122 Lansdowne Ave. Telef. 
LE. 6-0091.

alio kardinolas Leger.
SoL Janinos Liūs t įkaitės kon

certas pereitą šeštadienį AV pa
rapijos salėje praėjo su nemažu 
pasisekimu. Publikos buvo susi
rinkę apie porą šimtų. Repertu
are buvo harmonizuotos liet, 
liaudies dainos, mūsų kompozi
torių kūriniai ir operinės arijos. 
Solistė turi stiprų balsą ir gerai 
laikosi scenoje. Koncerto pabai
goje publika buvo entuziastin
gai nuteikta ir kuone per prie
vartą išprašė dar porą dainų bi- 
sui. Koncertui pasibaigus para
pijos klebonas kun. J. Borevi- 
čius, SJ, pakvietė solistę ir sve
čius pasivaišinti kava.

Montrealis. — Paskutinis šio 
miesto tramvajus bus pakeistas 
autobusai š.m. rugsėjo 6 d.

300 metų sueina šiemet nuo 
pirmo katalikų vyskupo Lavai 
atvykimo į S. Ameriką ir įsikū
rimo Quebece. Tuo metu jo dva
sinei valdžiai priklausė beveik 
visas Š. Amerikos žemynas. Ši 
sukaktis bus iškilmingai mini
ma Quebec mieste, kur gyvena 
Kanados katalikų vyskupas pri
mas. Ta progą Kanados kat. vys 
kupų konferencija įvyks ne Ota-

T. mažumų spaudos klubas 
įkurtas prieš 7 metus, vasario 19 
d. savo metiniame susirinkime 
perrinko vykdomuosius organus. 

Į Pasitrakus nuolatiniam pirmi
ninkui suomiui Br. Tenhunen, 
pirmininku išrinktas vokiečių 
Torontoer Zeitųng leidėjas K. 
Julius Baier, vicepirmininkais . „ - -
lenkas Glogowski ir ukrainietis voje.. 9 Quebece spalio 4-11 d. 
Boyko, sekretorių estas Weiden- Oficialieji batikai panaikino 
baum, iždininku italas Januzzi, [ sutartis, sudarytas prieš 20 me- 
■iirektoriąis valdybos nariais tų su taupymo - skolinimo, kaso- 

j čekas Janiček, ukrainietis Tar- ' "
navski, jugoslavas Malko ir ven- populaires. Pagal jas, ikišiol 
gras Super. Į revizijos komisiją taupomosios kasos naudojosi pri 
lenkas Frike ir ukrainietis kum vilegijuotu bankų patarnavimu, 
Svirski. 'o dabar jos turi daugiau mokėti

Klubo narių yra apie 40. Jų už kiekvieną jų patarnavimą.

specialius administreinius mo
kesčius arba steigti savo banką. 
Pastarąją išeitį kliudo provinci
niai. jstatvmai, pagal kuriuos 
taup. kasos laikomos kooperaci- 
nėmis įstaigomis; be to, reikėtų 
feder: parlamento sutikimo pa
keisti bankų Įstatymą. Taup. 
kasų vadovybės susidariusią pa
dėti laiko rimta, nes ji paliečia 
daugybę kanadiečių — esą vie
nas iš astuonių yra taup. kasų 
narvs.

mis — Credit unions ir Caisses

lenkas Frike ir ukrainietis kun. 
Svirski. ‘

vilegijuotu bankų patarnavimu,

salėtų būt' dar daugiau, nes na-[Kasos vadovybės planuoja įvesti 
[ riais gali būti redakcijų ir lei
dėjų atstovai, o kąikurios gau- 
tsios tautybės — pav. ukrainie
čiai, lenkai — turi-net po kelis 
; laikraščius. Tačiau ne visi klube 
[dalyvauja, ypač tie smulkieji, 
j kurių personalas apkrautas sa
vais darbais.

Klubas nusistatęs daugiau iš
eiti i viešumą ir žada ruošti di- 

Įdelį visų tautybių balių, taip pat 
organizuoja vasaros metu eks
kursiją į Europą, bet daugiausia

A„Šapoka skaitys^paskaita re/kiasi stangomis
lituanistinį švietimą išeivi- veikti Kanados vyriausybės bei 

visuomenės sferas naujųjų atei
vių ir jų spaudos naudai. Tam

Sv

I klubas yra Įstojęs ir į visos Ka
nados mažumu spaudos fedėra- 

Jono Kr. par. L. Kat. Mot. kurios centras dabar yra 
Winmpege.

Lietuviškų audinių ir 
išdirbinių paroda

D-jos skyrius kovo 8 d. rengia '

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir pla
tūs EE-EEE. Perkantiems siuntiniams 
į tėvynę duodame 15% 'nuolaidą.

1438 DUNDAS ST. WEST, 
prie Gladstone

. . . - . . . . • • lietuvišku daiktu paroda mažo-Išnuomojamos butas is 4 kambarių ir vir- j. . - .
tuvės, atskira vonia ir garažas. Be baldų. j°j salėj Virs TCVISKCS Žibu-;
Nuo kovo 10 d. Tel. LE. 5-0811, skam 
binti po 6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys su baldais High 
Park rajone, prie Bloor. Tel. RO. 6-5738.

Išnuomojamas frontinis kambarys, 30 
Constance St. Tel. LE. 2-4074.

Dr. Jonas YČAS

perkėlė kabinetą
j 21 HIGH PARK AVE.

(prie Bloor W.)

Skambinti
tel. RO. 2-2221

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir chirurgas

i naujas patalpas
2259 Bloor St. W.

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

namų LE. 3-8408.
Darbo valandos: kasdien 1 - 3.30 vai. 
p.p. ir 6-8 vai. vak. Šeštadieniais 
11 - 3.30 vai. p.p. ir kitu laiku su
sitarus.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

ryšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

rių” patalpų. j
Eksponatai daugumoj pokari- i 

nės gamybos, gauti iš Lietuvos i 
dabar — audiniai, gintaro išdir-j- 
biniai, albumai ir kt. Yra gauta 
labai gražių daiktų. Parodos 
tikslas, kad mes visi juos galė- 

|tume pamatyti, pasigrožėti, nes 
Į tai mūsų brolių ir sesių darbas, 
i Paroda bus atidara nuo 10 vai.
i ryto visą dieną.
! Maloniai kviečiame Toronto ir 
; apylinkės lietuvius atsilankyti. 
L Skyriaus valdyba.

Šaulių Putvio kuopos
Į naujai - išrinkta valdyba pasi- 
; skirstė pareigomis: J. Jankaitis 

pirm., J. Preikšaitis — vicep.,
’ V. Bačėnas —ižd., V. Petraitis 
j-r- sekr. ir M.-Valiulienė — pa- 
! rengimu reikalams.
j Kūrėjų savanorių skyrius 
> savo viešą pavasarinį pobūvį - 
i balių yra numatęs suruošti ba
landžio 18 d. šv. Jono Kr. para- 
Įpijos salėje. Tuo tikslu tariama
is! su meninėmis pajėgomis dėl 
i programos. -

PATERSON & WARD
PLUMBING & HEATING

Taisymai, pakeitimai, nauji įrengimai
8 BRENTWOOD ROAD NORTH. TORONTO 18, ONT.

Telefonas B Elmont 2-0642

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS”

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

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

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

balticmovers
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real?, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 

’North Bey, Sudbury ir kitur.
j 30 DEVVSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

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

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

Užsakymai priimami ir paštu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir Įvairių reikmenų krautuvėn

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

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

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

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

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

MARMADUKE (Roncesvallcs)
9 kambariai, atskiras namas, vandeniu alyva šildomas, siauras 
įvaž. Viso $18.750, įmokėti $6.000. Balansui 10 m. morgičius.

DURIE (Annette)
6 kambariai (pomirtinis pardavimas), pusiau atskiras, vande
niu alyva šildomas, garažas. Viso $12.500 (cash).

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


