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Ranką pasiekiamas
Kiekvienas pasiųstas gyventi yra siunčiamas ir siekti, siekti, 

kad tą pasiuntinybė nebūtų tuščias šešėlio praėjimas, patikėtų 
galių iššvaistymas, o jos išpildymas. Tai pastebi visi, kurie meta 
gyveniman bent kiek sąmoningesnį žvilgsnį. .Poetai iškilmingai 
pataria siekti ten, kur “Vyzdis nepasiekia”, laužti tai, “ko protas 
nepajėgia”. Tai natūrali!. Juk siekimas ir padaro gyvenimą įdo
mų, prasmingą bei turiningą. Kas nustoja siekęs, nustoja ir pras
mingai’ gyvenęs. Tada atsiveria kelias į merdėjimą, į sunykimą, 
į nusivylimą. Tai nėra natūralus žmogaus kelias, tačiau jis nusi
tiesia ties daugelio akimis. Ir tai ne todėl, kad jie siekti nebenori, 
bet todėl, kad nebeturi ko siekti — nebeturi idealo. Siekimas pats 
vienas anaiptol nesudaro gyvenimo turinio. Jis neišvengiamai tu
ri būti susietas su idealu, lygiai kaip skridimas su kryptimi bei 
paskirtimi. Tik pakankamai taurus idealas, tarytum nuolat į sa
ve traukiąs šiaurės polius, išlaiko žmogų siekime bei natūralia
me pasiuntinybės išpildyme. /

Tokio gyvenimo idealo suradime žmonės gerokai išsiskiria 
ir savo siekimą pakreipia labai skirtingomis linkmėmis. Čia ne
beužtenka dešinės ir kairės — išsiskyrimas šiuo požiūriu yra daug 
sudėtingesnis. Kai nepavyksta prasiveržti iki tikrojo kelio, atsi
randa jo pakaitai — idealiukai, kurie paglemžia bei iškreipia nuo
širdžiausius siekimus ir padaro žmones savotiškais Don Kicho
tais. .

Dabarties idealų maišaty krikščionybė iškelia šventojo idea
lą, kaip žmogiškojo gyvenimo viršūnę. Praeity vieni jį iškėlė taip 
augštai, kad padarė nebepasiekiamu, kiti taip suniekino, kad pa
sirodė nevertu idealo vardo. Šiandieną betgi matyti, kad tai kraš
tutinumai, iškreipę tikrąjį šventojo idealą ir atgrasinę nuo jo sie
kimo. Nubraukus visas pamaldžias tendencijas ir nuėmus sunie- 
kinimus, aiškiai matyti tikrojo idealo sprindėjimas. Jis nėra nei 
tolimas, nei atbaidantis, o ranka pasiekiamas ir žavintis. Imkime 
pvz. kad ii? šv. Kazimierą. Kuo jis nepasiekiamas? Karališkąja 
karūna? Taip, tuo jis mažai kam prieinamas. Bet savo meile Die
vui ir artimui, savo kasdieniniu didvyriškumu argi mums- toli
mas? Savo ištikimybe Lietuvai, doriniam gyvenimui ir atsparu
mu vilionėms argi neprieinamas? Juk tai įmanoma kiekvienam 
krikščioniui. Tokio gyvenimo jaunuolis yra ir patraukiantis, ži
noma, ne raide’, o savo vidiniu spindėjimu. ’

. Tai moka pastebėti ir dabarties jaunimas. Nežiūrint viso ci
vilizacinio triukšmo, jis nuvokia, kur yra tikras idealas, o kur 
tik dirbtinis, nors nevisada pajėgia jo siekti. Tik reikėtų šv. Ka
zimiero idealą ir jaknimui ir visiems kitiems tinkamai pateikti. 
Legendinis atspalvis duoda tam tikrą pagražinimą, turj_ idėjinės 
prasmės, pabrėžiančios šventojo reikšmę praeityje, tačiau jis pri
dengia realųjį jo veidą. Nematant gi tikrojo šv. Kazimiero veido, 
sunkiau prieiti prie jo kaip lietuviškai krikščioniško idealo bei 
dabartinio mūsų gyvenimo įkvėpėjo. Gaila, kad ikišiol šv. Kazi
miero biografai nedaug ką tegalėjo atidengti iš jo tikrovinio gy
venimo. Pagrindiniai bruožai yra žinomi, tačiau krikščioniško 
Įkvėpimo ieškančiam lietuviui norėtųsi giliau įžvelgti jo sielon.

Neturėjimas pilnesnio šv. Kazimiero gyvenimo vaizdo betgi 
nereiškia, kad jo šventumas yra mažesnis nei kitų šventųjų. Be 
to, lietuviams ir kitiems jis turėjo ir tebeturi tokios pat reikšmės 
kaip ir kitų tautų šventieji saviesiems. Kadangi šv. Kazimieras 
ikišiol tebėra vienintelis kanonizuotas Lietuvos šventasis, galė
tume sakyti, kad jo šventumas yra atstovaujančios reikšmės. Jis 
yra mūsų idealinis jaunuolis, ištisus šimtmečius rodąs lietuvio 
kelia. Pr. G.

Adolfas Vaieska Šventasis7 Ivazimieras

LINOTIPUI PIRKTI VAJUS
Pereitame “TŽ” paskelbtas 

vajos “Žiburių” spaustuvės li- 
notipui įsigyti mūsų spaudos 
mylėtojų tarpe rado gyvo atgar
sio ir jau galime paskelbti pir
muosius aukotojus bei šėrų pir
kėjus.

Pirmieji aukotojai buvo du to- 
rontiečiai, abu paaukoję po $10:

S. Ignotas, žinomas alyvos šil
dymo įrengimų tvarkytojas ir

V.Š., kultūrininkas, kuris sa
vo pavardės betgi prašė ne
skelbti.

Iš JAV pirmasis prisiuntė $15 
auką kun. J. Švagždys, Nukry
žiuotojo seserų kapelionas Brock 
tone, Mass.

Spaudos b-vės “Žiburiai” šė
rų pirko:

Juozas Vaškela, turėjęs vieną 
šėrą, dabar nupirko dar penkis 
už $50.

Antanas Masys nupirko vieną 
šėrą už $10.

Pranas Barauskas, vedėjas sa
vos draudimo agentūros — 83 
Westmoreland Ave., — nupir
ko keturis serus už $40.

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų D-jos centro valdyba, 
kuri yra ir “Moters” žurnalo lei
dėja, nupirko 10 šėrų už $100.

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų D-jos Toronto Prisikėli
mo parapijos skyrius nupirko 
taip pat 10 šėrų už $100:

Moterų Šalpos grupė “Daina” 
iš savo narių įmokų, neliesda- 
mos šalpai suaukotų pinigų, taip 
pat nupirko vieną šėrą už $10.

Visiems, kurie taip greit ir 
nuoširdžiai parėmė linotipo įsi
gijimo vajų paaukodami tam ar . 
nupirkdami šėrų, nuoširdžiau
siai dėkojame.

Vajaus komisija.

Savaites įvykiai
Britų premjero Macmillan vizitas Sov. Sąjungai jokio politinio

■ atolcidžio neatnešė. Britai tikėjosi, kad pasimatymas su Kremliaus 
į vadais padės sušvelninti vėl besitempiančius vakariečių - sovietų 
į santykius dėl Berlyno, juoba, kad Dulles negaluojant, Macmillanui 
tenka didesnis svoris vakariečių diplomatijoj. Pasak pačių britų 
gausių korespondentų, pradžioje pasikalbėjimai su N. Chruščiovu 
buvę draugiški, bet vėliau įsitempė, kai Chruščiovas pasakė vie
šą kalbą, kurioje atmetė vakariečių pasiūlymą sukviesti užsienio 
reik, ministerių konferenciją dalyvaujant ir V. ir R. Vokietijos 
atstovams. Esą, tai laiko gaišinimas, ir reikia kviesti viršūnių kon
ferenciją. Be to, Vokietijos su- e—------------------------ -----------
jungimas esąs pačių vokiečių rei, jungos valdžioje, jeigu sovietai 
kalas-A-v? kiečiai ‘turį:. 
aviejų Vokietijų kaip suverennj ĮdemOKftimių -finKimų kebu. .4 
valstybių buvimą, kitaip sovie
tai darysią taikos sutartį su R. 
Vokietija, perduosią jai rytinįSKIRTINGUMAI

be šypsenos r ALMUS, lgas.-‘.A. Stevenson neslėpė
. mūsų bendradarbis Niujorke Į mfcmo, • skųsdamasis?. “Šį kartą 

ro H. Macmillano pastangas Įti- —— mes galime būti nugalėti”. Ne-
N į . i"'’'''

jei Chruščiovas naudojasi Dul- ' 
’ Iabia“ ’P' g“‘k^

v-™- juokėsi is visų žinovų , kurie
tikėjosi “kultūriniu bendradar
biavimu”, “susipratimu” Įgalinti 
“dramblių taiką”. Girdi, “mes 
vieni kitus žinome ir supranta
me labai gerai, bėda glūdi tame,

Stebėjom ne 
“čambėrlainiškas” britų premje

kinti sovietų autokratus.
Chruščiovo nediplomatiška kal
ba “į tautą”* viduryje “slaptų 
pasitarimų” reikalaujant pasi
matymo su prez. Eisenhoweriu. 
buvo vadinama ‘■netaktiška”. 
Betgi kiti manė, kad normalu,

KAS NAUJO KANADOJE’
Nauji mokesčiai Ontario prov. 

1959-60 m. biudžete nenumatyti, 
nors išlaidos bus didesnės — iš
viso $855.700.000, o ordinarinės 
pajamos $667.800.000. Švietimui 
numatyta $203.037.000, t.y. ,$25. 
500.000 daugiau nei pernai, $81. 
201.000 sveikatos reikalams, Įjū
rių $42.800.000 psichiatrinėms li
goninėms; be to, dar $17.000.000 
numatyta psichiatr. ‘ligoninių 
statybai; keliams — $187.007.000. 
Stipendijų skaičius studentams 
padvigubinamas iki 4.000. Mo
kesčiai už paveldėtą turtą suma
žinami ta prasme, kad tuo pasi
naudotų našlės, ligoniai našliai 
ir vaikai. Daugiausia pajamų 
prov. vyriausybė gauna iš bend
rovių pajamų mokesčių, pavel
dėto turto ir alkoholinių gėralų. 
Šiais biudžetiniais metais pvz. ji 
gavo iš bendrovių $155 mil., iš 
paveldėto turto $34 mil., iš alk. 
gėralų $70 mil.

imigracijos min. Pickersgill kri
tikavo šį pareiškimą, sakydamas, 
kad ūkinė būklė pablogėjusi pa
leidus iš darbo Avro ir Orendos 
14.000 darbininkų. Be to, imigra
cijos ministerė esą negirtina už 
britų ateivių skaičiaus sumažėji
mą. Imigracijos ministerijos biu
džetą 1959-60 m. parlamentas 
priėmė $56.661.884 sumai. Ta 
proga imigr. ministerė pareiškė 
parlamente, kad imigracijos su
varžymai, įvesti nuo 1957 m. lie-

pesi-

les “iškritimu”. .
sukrus buvęs sovietų reikalavi
mas kalbėtis _____
tuoj pat. Vokietijos kaimynai su ! 
baime stebėjo naujojo Wehr- 
machto augimą. Pastarąją sa-

trukus išeisiančioje knygoje
‘Draugai ir Priešai” jis aiškina

- j v aitę, nežiūrint pačių vokiečių
i nenoro, Bonnoj buvo pasirąšy-
Ta milijoninė Amerikos lėktuvu . , - . ,. . . .„

Kiti kol kas gyvens iš nedarbo į užpirkimo sutartis. Iš kitos pu- ų sic i i inbi
apdraudos

Mažiau rūpintis covvboyais, 
daugiau — viešaisiais reikalais, 
—patarė Ontario hidroelektros 
komisijos pirm. J. Duncan, kal
bėdamas gerų kelių draugijos 
narių susirinkime. Esą kanadie
čiai per mažai kreipia dėmesio 
infliacijos pavojui; dolerio pajė
gumas esą mažėja dėl visuome
nės apatijos bei noro gyventi

pos mėn., nebūsią panaikinti ir virš savo finansinio pajėgumo, 
šiemet. " “Jei mažiau žiūrėtume cowboyu

filmų, turėtume daugiau laiko 
įskaityti bei rūpintis krašto rei- 

Arrow lėktuvų kalais”. -

Mažųjų siekiai
sąjūdžio V. Vokietijoj ręikaiau- ! Gabiai tarp “dramblių” lavi- 
jant palikti Vokietijos sujungi-' ravo lenkai, jugoslavai. Lenkai 
mo bylą patiems vokiečiams, i išsikovojo vis daugiau respekto 
Netenka abejoti, kad sovietų pas visus, o Tito jugoslavai net

sės reikšmingas buvo augimas

drįso ruošti pas save pasaulinio 
masto meno parodas. Žiniomis 
iš Europos, ne per Lietuvos res
publikos pasiuntinybę Vatikane 
buvę atsiklausta iš Lietuvos 
kiek vietų šv. Kazimiero Kole
gijoje būtų skirta klierikams iš 
tėvynės. NYTimes vedamaja-

Dėl komunistinės Kinijos pri
pažinimo užsienio r. min. Smith 
parlamente pareiškė, kad tai yra 
opus reikalas, reikalaująs dide
lio atsargumo, ir vyriausybė tu
rinti šia linkme veikti neskubė
dama. Tuo tarpu vyriausybė ke
tinanti pagyvinti. prekybinius ir 
kultūrinius santykius, o vėliau 
paaiškčsiąs ir diplomatinio pri
pažinimo galimumas. Opozicijos 
vadas L. B. Pearson pareiškė, 
kad Indijos premjeras turėtų 
imtis iniciatyvos sukviesti Ry
tų-Vakarų valstvbių galvų kon
ferencija, kuri išspręstų ir kom. 
Kinijos klausimą. Be to, jis pa
siūlė siųsti kom. Kinijon Kana
dos prekybinę delegaciją.

Daugiau ateivių būsią įsileis
ta Kanadon šiais fnetais, pareiš
kė imigracijos min. Fairclough, 
nes ūkinės sąlygos pagerėjusios. 
1958 m. atvykę 124.851. Buvęs

Sustabdžius 
gamybą kilo susijaudinimas par
lamento, darbdavių ir darbinin
kų sluogsniuose. Iš visų pusių 
buvo puolama vyriausybė. Min. 
pirm. Diefenbaker iš savo pusės 
aštriai puolė Avro b-vės vado
vus už staigų įmonių uždarymą. 
Esą b-vė žinojusi iš anksto, kad 
Arrow gamyba būsianti sustab
dyta ir turėjusi laiko persitvar
kyti. Darbininkų masinis susi
rinkimas Toronte protestavo 
prieš vyriausybės permenkas 
pastangas nedarbui sumažinti. 
Ontario prov. premjeras Frost 
sudarė specialią komisiją reika
lui tirti ir naujai gamybai orga
nizuoti. Feder. vyriausybė yra 
numačiusi kviesti balandžio mė
nesį pramonės ir gynybos parei
gūnų konferenciją, kurioje bus 
atskleistas Kanados dalyvavi
mas bendroje JAV-Kanados gy
nyboj ir su ja surištoj gamyboj. 
Be to, feder. vyriausybė sutiko 
paremti Avro b-vės pastangas 
išlaikyti techninio personalo 
branduolį — apie 1.000 asmenų 
ir prisidėti 50% prie jų algų per 
6 mėn. Po to, tikimasi, bus ras
tas jiems naujas darbas. Tuo bū
du apie 3.000 Avro darbininkų iš 
14.000 paleistųjų bus aprūpinti.

diplomatija privers vakariečius 
“viršūnių” konferencijai taip 
taikliu grasinimu pasirašyti su 
vokiečiais atskirą taikos sutartį.

Minimoj kalboj Chruščiovas 
klausė vakariečius, kodėl jie ne
norį įsileisti, sprendžiant Vokie
tijos klausimą, tautų, kaip Če- . 
koslovakija ir Lenkija, kurios i mė, ryšium su 80 milijonų dole- 
buvo pirmosios hitlerinių ordų rių vertės pagalba Lenkijai įro- 
aukos. “O kurgi Lietuva, iš ku- dinėjo amerikiečių tautos norą 
rios jau 1938 m. buvo atimta padėti lenkų tautai, išvedant, 
Klaipėda, o šimtai metų prieš 
tai, Mažoji Lietuva?” — klausė 
lietuviški stebėtojai. Jie manė, 
betgi, kad būtų logiška tikėtis, 

Įjog Vakarai pasiūlys “tebepripa- 
ižistamą Lietuvą” į šitokią konfe-

Universitetai sudarė dvi nau
jas organizacijas iš buvusios vie
nos — un-tų konferencijos, kuri 
tebuvo akademinio pobūdžio. 
Kai min. pirm. St. Laurent vy
riausybė paskyrė $17 mil. pa-p-enciją. Buvo tokių, kurie manė, 

kad tokiu atveju lietuviškus in
teresus gal net galėtų ginti bent 
“LTSR užs. reik, ministeris”.

Garsioji britų publicistė Bar-

šalpą, konferencija buvo įregist
ruota 1956 m. kaip bendrovė, kad 
galėtų tvarkyti paskirtą sumą. 
Kadangi Quebec© un-tai atsisa- 

įko priimti feder. vyriausybės į Ward, atsitiktinai su vyru 
į pašalpą, nutarta sudaryti atski- pakliuvusi Afrikon, ištisa knyga 
rą organizaciją, apimančią 21 vakarų rinkoj Įrodinėja mažo- 
un-tą ir pavadinti Kanados un- sįoms Afrikos tautoms būdingą 
tų fondu. Antroji organizacija ieikala kelti baisa pasaulio liki- 
sudaroma iš-visų Kanados un-tų mo svarstyme. Girdi, patarlė

*" • -‘J * • * ' įsako: “Kai drambliai grumiasi,
j mimo pobūdžio. įžolė sutrypiama”. Apie galimas
į * * į “dramblių grumtynes” šiomis

mo svarstyme. Girdi, patarlė 
: “Kai drambliai grumiasi,

, išvedant, 
kad ir komunistiniai režimai ne
są vienodi. Lenkai buvo lanks
tesni už lietuvius, jei spręsti iš 
“Vienybės” korespondento Čika
goj V. M. antraštės “Maskva 
meilinasi išeiviams”(!?) arba iš 
A. Sniečkaus kalbos XXI kom
partijos suvažiavime Maskvoj:

“Kaip žinoma, kartu su hit
lerininkų armija iš Lietuvos iš 
vyko tam tikra grupė buržua
zinės inteligentijos. Tai buvo 
žmonės, kurie lemiamą mo
menta pasirinko kapitalistinį 
pasaulį, nenorėjo likti gyven
ti tarybinėmis sąlygomis... 
(Sąlygomis kieno: Berijos, De 

, kanazovo, Serovo? A.).
Toliau A. Sniečkus citavo “Tė

viškės Žiburių” straipsnį, kuria-

Berlyną ir R. Vokietijos sienų 
pažeidimas reikšiąs karą. Šie pa
reiškimai atšaldė pokalbių nuo
taiką, kurią taipgi .paveikė 
Chruščiovo atsisakymas skristi 
kartu su Macmillanu į Kijevą 
kaip buvo žadėjęs. Tam patei
sinti reikėjo išrasti diplomatinį 
danties skaudulį, kuris, kaip vė
liau paaiškėjo, nekliudė Chruš
čiovui priimti tą dieną Irako de
legaciją. Tokion nuotaikon atsi
liepė prez. Eisenhoweris pareiš
kimu, esą sovietų užsikirtimas 
nesušvelnėjęs, ir beveik nelieką 
lauko viršūnių konferencijai, ku 
ri be atitinkamo paruošimo bū
tų didelė klaida. Dulles pasišau
kė ligoninėn savo ministerijos 
pareigūnus aptarti besitempian
čiai būklei. Sovietai gi, nelauk
dami nė Macmillano vizito pa
baigos, pradėjo derybas su Ryt. 
Vokietijos komunistine vyriau
sybe dęl R. Berlyno perdavimo 
ir taikos sutarties. Taipgi jie pa
vedė ^avo ambasadoriui Bonno- 
je pasiūlyti konclerio Adenaue
rio vyriausybei panašią sutartį, 
o Chruščiovas pasiskelbė vyks
tąs R. Vokietijon neva Leipcigo 
mūgėn. Galimas daiktas, sovie
tai manevruoja spausdami va
kariečius nusileisti, juoba, kad 
ir Macmillan pareiškė Maskvo
je, kad vakariečiai Berylno rei
kale nemaną nusileisti. Sovie
tams rūpi stabilizuoti savo po
karines pozicijas Europoje bei 
išstumti vakariečius. Tokias 
užuominas padarė ir pats Chruš
čiovas Tūlos kalboje. Vakarie
čiai gi negali sutikti su sovietų 
viešpatavimu Europoj ir sutin
ka daryti nuolaidas tiktai už 
nuolaidas. Pvz. pasak spaudos, 
Dulles įtikinęs Adenauerį sutik
ti su rytinių Vokietijos žemių 
pasilikimu Lenkijos ir Sov. Są-

Imigracijos įstaiga steigiama 
prie Ontario prov. sekretoriato 
— pranešė min. Mackinnon Phi
lips, prov. sekretorius. Jos už
davinys būsiąs padėti ateiviams 
informacija bei patarimais. Ji 
\eiksianti sutartinai su feder. 
vyriausybės imigracijos įstaiga 
ir įvairiomis organizacijomis. Ji 
taipgi organizuosianti priėmi
mus ateivių, atvykstančių Onta
rio prov. ir priimančių Kanados 
pilietybę.

dienomis Amerikoj daug rašo- me sakoma, kad Vakarų pasauly V . __ -r U! Li__ U,,*.ma. Jei sen. J. W. Fulbright per 
spėjo negalvoti, kad “sovietai 
jau daugiau nebesikeis”, iš Va
šingtono buvo teberašoma apie 
nerimą. Viešai buvo svarstomi 
įvairūs “sovietų prilaikymo” bū
dai. Artimiausiomis dienomis 
prezidentas turėsiąs apsispręsti. 
Buvo tokių, kurie manė, kad 
naudotina Taiwano krizės takti
ka: “neprovokuojant”, Berlyno 
srity mobilizuoti JAV-bių pajė-

kur žmonės nevertiną dvasinių 
vertybių, nesą žmoniškumo, ne
silaiką žodžio, nesą šeimos židi
nio, vaikai išlepę ...

Vėl sujudimą sukėlė gandas 
apie ekskursijas Lietuvon. Jau 
kiek seniau buvo kalbama, kad 
“pažangiųjų” “Laisvė” regist
ruoja savuosius. .Amerikos Pa- 
baltiečių Klubui, ryšium su jo 
ruošiama ekskursija Europon 
gavus eilę užklausimų dėl gali-

mybių Lietuvon, organizatoriai 
pasiinformavo Valstybės Depar
tamente. Pastarasis nepadrąsi
no “kultūrinio ryšio”. Sov. Są-

Tikrino sovietų laivą'
JAV Atlanto laivyno vado ad

mirolo J. Wright įsakymu “Ha- 
;le” karinio laivo penki pareigu; 
nai buvo pasiųsti patikrinti so
vietų žvejinį laivą “Nbvoros” 
120 mylių nuo Kanados New- 
foundlando pakrančių. Mat, pas
taruoju laiku buvo sugadinti net 
penki Atlanto telefono kabeliai 
ir tai srityje, kur plaukiojo so
vietų laivas. Tikrinę pareigūnai 
pareiškė radę sovietų laivo do
kumentus tvarkoj, laivas esąs 
aprūpintas tiktai žvejybos įran
ga, tačiau esą Įrankių, kuriais 

i galįs būti sugadintas kabelis. 
PasibaiguS tikrinimui sovietų 
laivas greitai pasišalino iš tos 
srities. Kabeliai buvo netrukus 
pataisyti, o Maskva apkaltino 
amerikiečius nelegalia laivo 
krata. Amerikiečiai tvirtina, kad 
tai padaryta remiantis tarptau-. 
tine 1884 m. sutartimi, kurią pa
sirašiusi caristinė Rusija ir ku
rią pripažinusi sovietinė Rusija. 
Maskva tai paneigė.

Vilenskio federacija braška
Tautinio atbudimo banga Af

rikoj judina visą žemyną. Įvai
riuose kraštuose kyla kruvini 
sukilimai bei riaušės. Pastaruo
ju metu ėmė braškėti centrinės 
Afrikos federacija, kurią suda
ro: Nyasaland ir šiaurės bei pie
tų Rodezijos su 8 mil. gyvento
jų. Nuo 1953 m. pasibaigė britų 
koloninė valdžia, ir naujas poli
tinis vienetas pradėjo savarap 
kų gyvenimą Commonwealt 1 
rėmuose. Nuo 1955 m. federaci
jos premjeru tapo Lietuvos k:l-_ 
mės žydas, Wilensky, 13-tas še 
mos vaikas. Jis su tėvais (moti
na afrikietė) atvyko Rodezijon 
iš P. Afrikos. Dirbo prie gelt 
žinkelio, dalyvavo darbininkr 
unijose, perėjo politikon, įsteięė 
1940 m. darbiečių partiją ir pra
simušė į valdžios viršūnes. Šivo 
metu betgi, jo valdžia brask" 
nes Nyasaland gyventojai ėm ? 
kelti riaušes prieš baltuosi r s, 
kurių tėra 7.000, o juodųjų -- 
2.600.000. Kelia galvas juodi?’ 
ir abiejose Rodezijose. Centri- j . 
jų sąjūdį sudaro Afrikos Tau*’

jungos atstovybei užtikrinus, 
kad vizos-leidimai Lietuvon pri
klauso tik nuo “LTSR vyriausy
bės”, “Laisvė” pasiskelbė regist
ruojanti asmenis, kurie norėtų 
dar šią vasarą savo atsakomybe 
aplankyti Lietuvą. Niujorke lau
kėme, kaip dėl Šios iniciatyvos 
reaguos laisvinimo veiksniai, 
“Lietuvos respublikos atstovai” 
ir “LTSR vyriausybė”.

nis Kongresas, vadovaujam 1 
gydytojo dr. H. Banda. Pastari 
sis nori atskirti Nyasaland n- 
baltųjų valdomos federacij' ♦, 
susijungti su britų kolonija Ke
nija, JT globojama Tanganika ' 
vėliau sudaryti atskirą poliU” 
vienetą, valdomą juodųjų. Tu i 
tarpu federacijos kariuomenė ir 
policija su atsarginiais pajėgia *7 
laikyti valdžią, bet kaip ilgai?
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Kipro nepriklausomybė
Graikija ir Turkija sutarė Kip- į Graikija ir Turkija turėjo nu- tos, o pragyvenimas brangus, 

n pripažinti nepriklausoma galėti eilę kliūčių pasiekti mi- Kas nutiks anglams nutraukus 
’ isteriai pirmi- nėtą sutarimą. Kipras turį. 530- 'paramą?

“ ’' - - — KOVOS UŽ LAISVĘ

ttVISKES ŽIBURIAI

GEDIMINAS GALVA

1959. III. 5. — Nr. 10 (478)

; Lenkijos žemės ūkyje
Pati komunistinė Lenkijos kais virtusių ūkininkų net 60% 

spauda pradėjo rašyti, kad ze- 'dar nesą gavę žemės nuosavybės
mės ūkyje pasireiškęs didelis su
trikimas ypač po pereito rudens 
partijos suvažiavimo. Jo nutari
muose buvo tarp kitko paskelb
ta, kad būsią stengiamasi vėl 

Veik keturius metus tęsėsi kurti savanoriškus kolūkius.

dokumentų. Tas faktas didinąs 
netikrumą ir mažinąs ūkininkų 
entuziazmą didesniems užsimo
jimams.

Išeity, kad bent tuo tarpu 
Lenkijoje vėl visus grūsti į kol-

^GAVĖNIOS RIMČIAI

Dabartinės grumtynės

rą pripažinti i
valstybe. Jų ministerial _ ....... „ ,
nnikai Karamanlis ir Menderes, 000 gyventojų, kurių 80% igrai- 

: lydimi užsienio reikalų ministe- kai ir 20% turkai. Nūdienis pąr- ____ _ , „ . .. : — - - . ?
Irių Avereff-Tossizza ir Zorlu, lamento narių paskirstymas tau- kruvinos ir atkaklios kovos. Kip! KaiP žinoma, Gomulkai pa-,ūkius nesiruošiama, bet norima
vasario 11 d., Ciuriche, paskelbė tybėmis toli neatitinka tikrovę, t ro graikai patriotai kovojo už skol^us, kad norintieji galĮ iš sukurti pavyzdinių ūkių. Reikia
pranešimą. Jame tepasisakoma, Turkai lįuvo net daugiau užsi- enosis — prisijungimą prie Grai . ! .*4 išeiti ir savarankiškai gi turėti ką nors parodyti, kas
kad Kipro reikalai tinkamai pa- moję, norėdami parlamente tu- ‘kijos. Anglai atsakė šaudymais ūkininkauti, apie 90% ūkininkų įrodytų “socialistinio ūkio” pra-
tvarkyti, o kipriečiai laimėjo, rėti pusę atstovų. Graikai pa- ir- trėmimais. Nemažiau 450 au- . Pa^i pavasarį išsidalino kol- našumą. • \iivaxtLju, v xaxuitjv. jcn vucuncu vi dilimai^. iiuinazTdu ijv a u- v •* j • >7
Pasitarimai buvo slapti ir iki šio siūlė 20. Ir taip derybos vyko kų krauju pašlakstyta Kipro ūkių gyvulius, ispardave masi- 

-yįr, <• meto esminis sutarimas nepa- iki sustota prie dabartinio san- laisvė. i nas ir pradėjo vėl laisvai ūkmin
atsargumas supran- tykiu. - - --------------------------------

našumą.

BAŽNYČIOS VILNIAUS
KRAŠTE

Lenkų laisvoji spauda skelbia,
Kovon įsijungė Graikija ir kauti' Paskelbus minėtąjį parti- 

Turkija. Nėra abejonės, kad Atė Jos nutarimą, ūkininkai pabūgo, 
nai palaikė kiprietį graiką Gri- kad vėl teks grjzti j senąją pa- . t-;b‘ mnv;ė ta*m »r& - aetį ir savo ūkių gerinimu ru- kad trikampyje tarp Nemuno ir

pintis liovėsi. Viskas sustoję. Neries daug bažnyčių esą su- 
Net trobų ūkininkai nebetaisą, o ’griautų arba apleistų. Išvardi- 
buvusių kolūkiu trobesiai, dabar narna, kad bažnyčios nebesą 

Kriave (taip dabar kalbininkai 
liepia vadinti Krėvą); Akmeno
je bažnyčioje įrengtas linų san- 
dėlys, Smurgainy — įrengtas 
benzino bei naftos sandėlys, Jū- 
ratiškėse bažnyčia paverstą “kųl 
tyros namais”, Vilnioje bažny
čioje įrengtas prekių sandėlys. 
Naugarduke bažnyčią globoja 
viena vienuolė Nazaretietė, o 
pamaldos būna tik tada.' kai at
vyksta kunigas iš Gardino.

Pamaldos esą gausiai lanko

tarnas, nes Kipro klausimu ga
lutinas žodis bus tartas Londo
ne. Š.m. vasario 18 d. Londone

i ir •
Turkijos užsienio reikalų minis- karalakąja kolinija. Kipr0

Jtęsiasi visais laikais. Dievas įga-, das ateitų iš anksto. O būkime 
žmogų grįžti į pirmykštę pirma geri, tada būsime laimin- 

vo didybės būklę. Piktasis 
Rengiasi žmogų paversti savo 
‘ ovos įrankiu. Jis nori žmogų 

daryti sukilėliu prieš . pątį 
^Viešpatį. Šv. Raštas (ą kbv< api- 

’ ūdina šv. Mato evangelijoje 23, 
34: “Štai . .... -

“ų, išmintingųjų ir rašto zi- nigų seminarijai, vienoje Panė- 
ivų; vienus jūs užmušite ir pri munės bažnyčioje ėjo vargoni-

Stalsite ant kryžiaus, kitus plak- ninko ir zakristijono pareigas, sutaria. Arkivyskupas Makarios 
?site savo sinagogose ir persekio- Vieną vakarą jis nuėjęs aplan- ir Kipro valdytojas Sir Hugh 
■Site nuo miesto iki miesto”. jkyti eucharistinį Kristų ir ra- Foot tais pačiais žodžiais išreiš-
* Toj kovoj Dievas negali pra- dęs užgesusią amžinąją ugnelę. ■ kia pasitenkinimą dėl Kipro 
įaimėti, taip pat ir tie, kurie ko- ■ Grįžta jis atgal į zakristiją, už-' laisvės. Neseniai tarpusavyje
• ‘ oirolra k on Lrivrio L/vtrrHo TTim-n rtvoilrai iv tnrlzni

užmuša kūną, o. sielos negali už
mušti”. (Mato 16, 25). “...Kas 
^prapuldytų savo gyvybę dėl ma- 
nęs, atras ją” (Mato 16, 25). 
v šioje kovoje niekados netrū
ko pasiaukojančių žmonių. Pir
maisiais amžiais jie ėjo pergalės 
Įiimnus giedodami į amfiteatrus, 
kad Žvėrių dantų- sumalti, pri
sikeltų amžinam gyvenimui. Šv. 
Tarcizijus neša šv. Sakramentą j 
kalėjimą ir jį gina nuo išniekini- besibaigiančią, žvakę... 
mo savo gyvybe. Šv. Cecilija, j Krikščioniškoji pergalė atei- 
per pus nukirsta galva, trijų na per kančią ir siekia toliau nęi 
pirštų ženklais išpažįsta šv. Tre- mirtis. Kun. J. Bertašius. '

YRA TOKIA PASAKA

mo savo gyvybe. Šv. Cecilija,

• • •• •  O-III- VdbdllU 1O U.SrgaS:^ E-dėti Anglijos, Graikijos

ma^ negu athksime uždavinį”, terių pasitarimai. Juose dalyva-j
Paskutinio karo metu įvyko vn .. aruivvsu?inaa svarba padidėjo anglams pratavienas labai jaudinantis atsiti- ^^E’jStolas^ Kh™ 

kimu Dijakonas Vaclovas Stul- ““ b s į, lremunP 
gįnskis, nebeveikiant jokiai ku-, * v . j

-------------LAIMĖJIMAS

ATVIRI KLAUSIMAI
Anglai buvo užsispyrę Kiprą b Graikijoj pulkinin- 

savo rankose laikyti. Jie ten įse- ., ..* F .tz. 1 km 1 aor iriry' ką. Graikijos susikirtimas tarp-ao 1878 m. 1923 m. paskelbę Kip uutinėje Jplotmėje sudarė pį 
vojų net Šiaurės Atlanto san
tarvei. Praėjusį lapkričio mėne
sį Atęnų ir Ankaros susikirti
mas pasiekė dramatiškumo. Šiau 
rinio Atlanto santarvė negalėjo 
leisti tarpusavio politinei kovai 
plėstis. Jos pareigūno Henriko 
Spaako bandymai šalis sutaikyti 
liko nesėkmingi. Tačiau jie ture- j 
jo netiesioginės teigiamos įtakos . - -
į nūdienę politinę raidą, kurios bugstavimus^blas.<yti,^teig
pasėkos jau žinomos. C ’ ’ Z?’ . "

Macmillan anktesni bandymai vanonską nauju kolūkių kun- 
susitarti dėl Kipro buvo graikų tai tokių, kurie, esą,_ga- veikiančiu bažnv

-------- istverminfrai lėtų virsti žemes ūkio kultūros mos- Kadangi veikiančių oazny- 
!KPS1 uri Mnru iaiSves židiniais. Kolūkiai, kurie skurs- .čių reta, tai į pamaldas daugiau
Su atsid^imu sekiau Kipro M. «« uereikaiingi. Laikraščiai s«*mi

Ankaros naska- taip Pat primena, kad kaikuno- • žmones, neturėdami arklių, 15 - AnKaros paska r H t'_____ kilkim nenaiėfria nueiti. Maldi-

buvusių kolūkių trobesiai, dabar 
naudojami kooperatyvų, esą vi. 
siškai apleisti ir po poros metų 
virsią griuvėsiais. Žemės kainos 
kritę, pav. Varšuvos vaivadijo
je nuo 15-20 000 zlotų už tiekta? 
rą iki 7-8.000 zl. ir išviso jos ne
norį pirkti, nes biją, kad neteks 

i ūkininkauti.
Laikraščiai staiga pradėjo ši-

dus atsparą Egipte. Jie kietai 
laikėsi ir geležine kumštimi 
tramdė graikus .^įvąizdoje ki
tos negerovės. Maltoje trečdalis

'2* ? ........ 1
maištauja kovodami ŲŠ laisvę.

Eilė svarbių Kipro klausimų 
nelengvai išsprendžiami.

EOKA' iki šio meto kovojo ne 
už Kipro laisvę, bet už jo pri. 
jungimą prie Graikijos. Ar leng
vai paklus jos vadas Jurgis Gri
vas, kuris, galbūt/ sudarys vy
riausybę Nikozijojė?

Liasyame Kipre iškils kitas — 
komunistų klausimas. Jų skai
čius nežinomas, bet prileidžia
ma, kad įtaka nemažesnė už ko
vingos organizacijos EOKA. 
Kaip juos apvaldys demokrati
nėje valstybėje?

Iki šio meto anglai, kiekvie
nais metais, skirdavo 25 miL dol. 
pašalpą Kiprui. Ūkiškas tarpi
mas toli neatitinka krašto pa
jėgumą. Kainos pernelyg aųgš-

Vakarykščiai priešai šiandieną milijonų gyventojų jau senokai
A * A 1 • _ » ■» K • • ’ ‘ . W . • » t •

kyti eucharistinį Kristų ir ra- Foot tais pačiais žodžiais išreiš-
T V * v • • - Y t • • • . i.’'-. > . t w •

Neseniai tarpusavyje 
• sidega žvakę, su kuria nuėjęs kovoję Kipro graikai ir turkai, 
prie altoriaus, uždega. lemputę, šiandieną tariasi. Makarios, grąi 
Žvakės jis neužpučia, bet pasi-: kų laisvės gynėjas, tariasi su 
dėjęs šalia savęs ant altoriaus 
laiptų atsiklaupia pasimelsti. 
Tuo irpęnentu į banžyčią įsiver
žia ginkluoti kareiviai ir jį per
veria automato kulkomis. Po tri
jų dienų atėję žmonės į bažny
čią rado dijakoną Vaclovą negy
vą, gulintį ant altoriaus laiptų, 
o šalia jo dar degančią, jau visai

KrikščioniSkoji pergalė atei-

Kipro turkais Fazil Kučuk, Rouf 
Denktaš. O jie turi apie ką tar
tis. Kipro prezidentu numatytas 
graikas, jo pavaduotoju turkas. 
Kipro parlamente numatyta 100 
atstovų — 70 graikų, o 30 turkų. 
Nepriklausomas Kipras pasira
šo saugumo sutartį su Anglija, 
Graikija ir Turkija. Joje numa
toma Graikijai ir Turkijai leisti 
karo laivynui, o anglų oro laivy
nui turėti atsparos taškus Kip
re.

pasėkos jau žinomos.

atmesti. EOKA i 
laikėsi iki Kipro laisvės,

darni, kad jei kalbama apie sa-

židiniais. Kolūkiai, kurie skurs-(čių reta, tai j pamaldas daugiau

<įybę. Šv. Tomas More savo 
krauju Kristaus teises apgina 
Valstybiniame gyvenime. Šv. M. 
Goretti sielos nekaltumą apgina 
savo gyvybe. Paskutinių laikų 
persekiojimuose tūkstančiai žmo

Tai buvo seniai, labai seniai. 
Susiginčijo kartą paukščiai, 

, -i> u • |ka karaliumi išrinkti. Vieni siū-
• mų miršta su rankose iškeltaissavo giminėš;plunkshotį,; kiti

— saviškį fierša, trėti^ėl už sa- imta karaliuku vadinti.
vąjį kandidatą peštynes kelia. Tokia tad yra sena liaudies pa- 
Pagaliau sutarė išrinkti savo saka.
valdovu visų stipriausią. O jėgą j q panašus-jos variantas pasi- 
ir vikrumą nesunku nustatyti — - ... ....
kas augščiausiai i į 
kxls, tas ir stipriausias, tas i: 
viešpataus paukščių karalijoje.

Kaip tarė, taip padarė. Pasi-

’TIESOS” FELJETONAS

Nuo to laiko tą paukštuką ir
.^ristus Karalius!” Daugybė 
įmonių klampodami Sibiro pus
nynuose, kartoja “Tėve mūsų.*.. 
.Teesie Tavo Valia”, o mirdami 
su vilties žvilgsniu kreipiasi į 
'sekančias gretas. Arkivyskupas. 
M. Reinys 1953 m. Vladimiro ka
lėjime rašo: “Neliūdėkime. Nu
kankintieji kovoja drauge su , . .... . .
mumis. Jie nėra mirę. Jie ,^ks^^skjųsti,. bet
na. mūsų }gxetas^ T^^sg-p^įkj-' " x
ginti nenUsilenkęl pries WetiJsa. 
.fie gyvena amžinai”.
X Iš kiekvieno kankinio kapo į 
mus sruvena iėga didžios nenu- 
galimos srovės. Įsijunkime į tą 
Kovotojų eilę su pergalės vilti
mi. “Nekantrieji rūpinasi”, sako 
Į. J. Russeau, “kad Dievas duo-

greit nuo erelio atsiUko, Tik vie
nas paukštukas gudresnis už vi
sus pasirodė. Atsitūpė jis ereliui 
ant uodegos, o kai tas, visus 
paukščius pralenkęs, ėmė žemyn 
leistis, paukštukas purptelėjo 
dar augščiau, o grįžęs į žemę ap
skelbė:

— Aš ’karalius! Aš karalius!

Vis? rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairiu spalvų stalinės lempos 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai, {vairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
IŠ KANADOS:

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

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

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 

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairias tekstilės medžiagos, maistą ir 1.1.

20 kg. cukraus
20 kg. taukų ..
20 kg. ryžių
20 kg. sviesto

.keleriopą kainą už jas plėšė. 
Obuoliukai irgi grynas pel
nas. Pakrauni sunkvežimį, žiū! 
— i Leningradą, ,o tau į kišenę 
kokių penkiolika tūkstantėlių. 
Ir atlyginimas kolūkyje savo 
keliu eina. Į švietimo skyriaus

graikų kovas ir . 
tintų tenykščių turkų politinį 
žaidimą. Abi šalys vedė kovą ne 
tik Kipre, bet ir tarptautinėje 
plotmėje. Jos aidai pasiekė ir 
JAV, kai abiejų ambasadų in
formacijos skyrių vedėjai, pa
smailindami pieštukus, vienas 
kitą puolė.

PAMOKA
Kipro kova mums sako, kad 

negalima pasikliauti Anglijos 
žodžiais, kurie buvo lakūs apie 
laisvę. Ji moko, kad tautos lais
vė tik kovoje laimima. Milžiniš
ka imperija tenaudoja gniuždan
tį kumštį terorui vykdyti, tau
toms vergovėje išlaikyti ir su
kilimui užgniaužti, bet ir ji nėra 
visagalė net pusės milijono gy
ventojų valiai palaužti. Ji pri-

se srityse savarankiškais ūkįnin- 20 klm. nepajėgią nueiti. Maldi
ninkų ypač daug prisirenka to
se bažnyčiose, kurios yra netoli 
buvusios sovietų sienos. Čia at
vykstą į pamaldas žmonės iš Gu
dijos, dažnai kunigo nematę iš
tisus dešimtmečius. Dažnai iš 
toli atvykę sėneliai priimą mo
terystės sakramentą, o jau su-

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis veis
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimą. Adams Garlic 
Pėarles yra mažos, be kvajo ir skonio 
I _ . ' “
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Pearles turi savyje 
Salicylamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikas. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dar šiandien nusipirk iš vaistinės
Adams Garlic Pearles. Džiaugsies tai po p-j— ”” —— — —7——- — 

dares. tam. f

KURO ALYVA - ANGLYS

kapsulės, turinčios grynas česnako sul- augę vaikai — krikštą.

Varšuva. — Lenkijos dabar
tinis seimas priėmė įstatymą, pa 
gal kurį ir katalikų kapinėse ne
gali būti atsakyta vieta miru
siam bedieviui ar kam nors ki-

_ r_____  j__ _______  x kasą tik trupinėliai patenka: juk kištinai nurodo Anglijos nepa-
—— -—u — ~ į kartojo musu dienomis Kupiškio už visą mokyklos sodybinį skly-1 prastą aklumą tarptautinėje po- 
padangę iŠ-lrajor į “paiangCS“ kolūkyje. ‘ J pą, įskaitant ir sodą, tereikia ! litikoje, nes mesusikruvinusi 

Vaclovas Mikalajūnas padan- puvkėii Vv- 3 t uostančius rublių, savo rankų, prieš sukilimui pra- 
gėse niekad neskrajojo. Visų !O viena kelionė į Kauną, Rygą įsidedant, ji galėjo žymiai dau- 
augščiausias taškas, kurį jis pa- ar Leningradą duoda keleriopai giau laimėti, kaip šiandieną, kai 
siekė žemėje, buvo kolūkio pir- didesnę sumą. loštai pribdenro mažas kupstas ėmė didelį vezi- 
mininko kėdė. Atsidūręs joje, reikalas prie naujojo namo Ku-^mą versti. Ji primena, kad lais- 
•Mikalajūnas pasijuto^ kaip' tas piškyje ręsti g^Sžiuką “Mosk-j vų valstybių anuometine įsaą- 
pasakos “karaliukas” ir garsiai vičiui”. Sunku tiesiog suprasti, vyste, priespauda Kipro ir eilė- 
phreiškė: ar už “nuopelnus” statyboje, ar je kitų sričių laisves šauklių

— Aš kolūkio šeimininkas! Aš už pasiekimus spekuliacijoje ra- į burnas užkimšdino, o .laisvasis 
kolūkio šeimininkas! .jono vadovai Mikalajūnui išsky- pasaulis, kuris neretai negar-

Ir pradėjo šeimininkauti. re “Moskvicių . _ _ . ,
• Visų pirma, jis nutarė kuo būdu ne už., vadovavimą kol- pelne kitą - 
giliau suleisti savo šaknis į “Pa- į ūkiui', nes “Palanga” šiemet yi- retai nuo sai 
langos” žemę. Tad eiliniame vai-i siškai nusmuko. Atsiliepė jos 
dybos posėdyje pareiškė: į sveikatai pirmininko pamėgimas

— Jei dirbti, tai vaisingai. Pra , prekiauti.
šau išskirti man statybinės me-i Kaip šauksi* taip ir tau ątsi 
džiagos —, galvoju statytis na-'lieps . .. Pirmasis šią patarlę 
muką kolūkio gyvenvietėje. i praktiškai įgyvendino brigadi-,

Mato vaidybos nariai, kad šis: pinkas Giedrys. Jei pirmininkas 
pirmininkas ne kaip anksty ves-į važinėja “Moskvičium”, tai ko- 
nis — ilgam žada kolūkyje įsi-’dėl brigadininkui motociklu ne
kurti. Patenkino pirmininko pa- -papuikauti? Jei mokyklos obuo- 
reiškimą. įliai ir bulvės į Leningradą bei

i Taip “Palangos” kolūkyje iš-; Kauną keliauja, tai kodėl briga- 
• augo gražus, kaip stiklinė, na- ’ dos bulvės negali Kupiškio pa- 
Jmukas. Visą gyvenvietę puošė, j siekti? Ir vieną dieną jos tikrai 
į Tik vieną kartą jis ėmė ir išga- ■ iškeliavo į Kupiškį, patenkinto 
ravo. Sakytum, jį kas nupūtė. I brigadininko lydimos. Namo jis 
Buvo namukas — ir nebėra na
muko. Kas per monai? Kaip pa
sakoje ...

Bet namukas neišgaravo, nei 
jį'kas nupūtė. Ir jokių monų čia 
nebuvo. Jis tiesiog kolūkio sunk
vežimiais iš gyvenvietės iškelia
vo į Kupiškį.

Gandai apie stebuklus “Pa- 
. langos” kolūkyje pasiekė rajono 
j vadovus jau tada, kai Mikala
jūno namukas išdygo Kupišky.

— Ot, galvočius! —stebėjosi 
jie. — Žmonos vardu mieste 
sklvpa išsirūpino, namuką iš 
kolūkio perkėlė. Apsukrus! Ma
tyt, ir pats ruošiasi sparnelius 
kelti...

Tėviškai pabarę Mikalajūną, 
atleido jam už perdidelį statybų 
pamėgimą.

O Vaclovui Mikalajūnui to ir 
tereikėjo.

Kolūkis jo nebedomina. Jam 
vadovauti gali ir pirmininko pa- 
vaduotoias, ir brigadininkai. Sa-.. . . -.v .. ..
vo aki Mikalajūnas kolūkyje ir- T . e’, \s J°. is savo tan*> 
«i turi - buhalterė Aldona Ma- 3’,p„,ba v P‘e 11Ud'
č’ulvtė. Ji visada žinos, ką į te
lefono skambutį iš rajono atsa- 
kvti. Užtat jai ir atlyginimas, 
kaip pirmininkui garantuotas.

Taip sutvirtinęs užnugarį, Mi
kalajūnas persimetė j spekulia
cijos sritį. Juo labiau, kad ir 
pagrindas tam puikiausias. į 

Mikalajūno žmona vietos pra-; 
dinėje mokykloje mokytojauja. ' 
O prie mokvklos — du su puse 
hektaro sodybinis sklypas, pus- į 
hektaris sodo. Ir bulvės, ir obuo
liai šiemet užderėjo, kaip nie
kad. Kolūkyje sunkvežimių — 
iki valiai. Ir pradėjo Mikalajū- į 
nas nepabaigiamas keliones. Bul į 
ves transportavo į Kauną ir ten 1

djo namo Ku- imą versti. Ji primena, kad lais- 
fežiuką “Mosk-, vų valstybių anuometinė išda- 
'' suprasti, • vystė, priespauda Kipro ir eilė

je kitų sričių laisvės šauklių 
į burnas užkimšdino, o laisvasis

THE

Paskambinkite mums dėl: ’
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ .
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijentams.

COMPANY

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

kitų

$21.85
.. $39.60

$24.45
$53.45

10 kg. cukraus $13.22
10 kg. tauku ............... $22.60
10 kg. ryžiu* $14.80
10 kg. sviesto ..............  $31.94 _ _____

(J Sibirą iki 10 kg. reikią pridėti $1.50, o iki 20 kg. — $2.50)
$IUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos “Minerva - 122" (medinis staliukas 

ir kojos) įskaitant visus mokesčius — i Europą............................ $175.00
i Aziją............................... $182.0Q

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.

Gyveną ne Toronte, proJome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar eksoresu. Apmokėsite gove mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningos.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. J A. 8-6686. Ponia V. Juraiti*. 
94 Daugiai St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315- Ponia M. VanskeviEien*.

DARBO VALANDOS: nirmadieniais - penktadieniais nno » val 
ryto iki 7 vai vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. Kalūza

rė “Moskvičiu”. Tik jau jokiu bingai ir nedorovingai elgėsi
■ ' ’ ‘ . svyruojančių ir ne-

Patanga” šiemet vi- retai nuo garbės atšlyjančių va-
■ kariečių vardą. Ji moko mus

mažiau kreipti dėmesį į savąjį ir 
kitų tuščiažodžiavimą, o kreipti i 

. I dėmesį į lietuvių tautą, kuri ir 
tragiškose sąlygoje, moka iš
tverti bei tikėti.

sugrįžo motociklu...
Kuo toliau, tuo gražiau ... Sta 

tybos brigadininkas Šileikis irgi 
nesnaudžia kepurėn — statybi
nę medžiagą leidžia į kairę ir į 
dešinę, rubliukus kišenėn kem- 
šasi. Dvikojai vilkai įsisuko į kol 
ūkio avių bandą — ir nuo kelių 
avyčių tik nagai beliko. Sakoma, 
kad tos fermos vedėjas Brigonis 
bus priglaudęs ...

Ši istorija būtų be pabaigos, 
jei nepažymėtume dar vieno Mi
kalajūno veiklos baro. Mokyk
loje, kur dirba Mikalajūnienė, 
buvo sargė Ona Bliumytė. Kol 
ji, tegaudama sargės atlygini
mą. ravėjo pirmininko" daržus, 
šėrė kiaules — viskas klostėsi 
gerai. Bet kažkas pamokė Bliu- 
mytę, jog ją išnaudoja. Užteko 
moterėlei žodį prieš pasakyti — 
ir išlėkė iš darbo ir iš kambario.

... Paukščiai nevykėlį paukš
tuką, apsiskelbusį karaliumi, iŠ-

nos atminties karaliuką.
O kaip baigsis liūdnai pagar

sėjusio “Palangos” kolūkio pir
mininko Vaclovo Mikalajūno 
machinacijos bei spekuliacijos?

E. Uldukis. “Tiesos” kor.

VEDYBOS
Jei »erti, rožyltlfe •»
leuki* k./, tekfonuokite ar etvykit* 
3«MeaKk«l |

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

Telefonas LE. 2-5461.
•nformocijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raitu oridėti $1. Mote
rims iki 35 m nmf tarpininkavimas

SENI DRAUGAI 
NAUJAME KRAŠTE

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastos vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

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

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmui ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!'7

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus 
mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba teoalo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistų visose 
vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantiją.

Cream Soda Ginger Ale

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1.2151
šiokiadieniais
iki 7 vai. vak.

Į privačius butus neprištatoma.

j

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminąmi prityrusių virėjų. 

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

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

writs

Olitvui

Vaistai Lietuvon!
^GELBĖKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ

■ Rolykite. tefcfanuokfteor afvyk.te į»i mat. Vrrrs 'nforriweijoi veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė

T

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

Sutvarkykite elektros instaliaciją savo namuose dar KOVO 
mėnesį pigiausiomis kainomis.

Paskambinkite telefonu HI. 7-1601

ELEKTROS KONTRAKTORIUS V. JUŠKEVIČIUI
Padarius darbą nemokėsite nieko dabar, po 30 dienų galėsite atsilyginti. Jeigu kam trūksta 
pinigų, palauksime iki 60 dienų. Visas mūsų elektros darbas garantuotas ir bus patikrintas 
Hydro elektros inspektorių. . - •
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TORONTO
Tautos Fondui suaukojo 

$720JO
Taut^ Fondo Atst Kanadoje 

Toronto skyrius surinko aukų 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo proga:
1. Malonės liut. parapijos

Moterų būrelio auka $15.00
2. Šv. Jono Kr. parapijoje 24.50
X Evangelikų liut. parapi

joje Indian Rd. - Bloor
4. Prisikėlimo parapijoje 253.20
5. Imperial teatre minėji

mo metu 400.05

Dr. Vinco Kudirkos 
minėjimas 

KLB Toronto apylinkės

27.55

Viso $720.30
Dėkojame parapijų klebonams 

leidusiems parapijų patalpose 
rinkti aukas. Taip pat gilią pa
dėką reiškiame skaitlingiems 
aukotojams, kurie šiais metais 
parodė ypatingą duosnumą, tuo 
paremdami tėvynės laisvinimo 
kovą ir įgalindami tęsti radijo 
žinių sekimą iš Lietuvos, leidi
mą informacijos biuletenių pen
kiomis kalbomis ir lietuviškų 
radijo valandų išlaikymą Vati
kano, Romos ir Madrido stotyse.

TF Toronto skyrius.

Moksleivių ateitininkų 
stovykla

šią vasarą bus liepos 18-26 d.d. 
' T. Pranciškonų stovyklavietėje 

N. Wasagoje. Į ątovyklą bus pri
imami moksleiviai virš 12 metų 
amžiaus.

“Dainos” grupės susirinkime, 
įvykusiame kovo 1 d., nutarta 
pasiųsti Vokietijon 94 liet sene- 
niams šelpti, $188, sanatorijose 
esantiems ir pavienėms liet, šei
moms — $85, Susirinkimas nu
tarė pirkti vieną spaudos bend
rovės “Žiburiai” šėrą. Jo pirki
mui pinigai paimti nė iš aukų, 
bet iš bėgamųjų reikalų sąskai
tos, kurią sudaro narių mokestis.

Dainietės širdingai dėkoja už 
aukas šiems asmenims: dr. A. 
Pacevičiui $10, J, Tumosai $10, 
Eug. Abromaičiui $5, dr. J. Yčui 
$5, P. Stirbienei $5, V. A. Užu
piams $5, K< Lelešiūtei už supa- 
kavimą ir savo lėšomis siuntinio 
išsiuntimą Suvalkų trikampio 
lietuviams. •

Dainietės nuoširdžiai prašo vi
sų neužmiršti į vargą patekusių 
tautiečių ir savo auka, nors ir 
nedidele, prisidėti prie šalpos 
darbo. Aukas siųšti “Dainos” 
pirmininkei: P, Lapaitienė, 278 
JEllis Avė., Toronto, Ont. .Telef. 
RO. 2-5246. Kor.

_ __ , val
dyba dr. Vinco Kudirkos 100 m. 
gimimo sukakties minėjimą ruo
šė praeitų metų gruodžio mė
nesį, tačiau dėl techniškų kliū
čių iškilmes teko nukelti vėles
niam laikui. Šis minėjimas įvyks 
kitą sekmadienį, kovo 22 d., 4 
vai p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Minėjimas žada būti įdo
mus ir originalus. Programoje 
dalyvauja Hamiltono “Aukuras” 
su specialiu montažu, kurio me
tu protarpiais paskaitą apie dr. 
V. Kudirką skaitys žinoma pe
dagogė Iz. Matusevičiūtė. Taip 
pat programoje dalyvauja mūsų 
pažiba — “Varpo” choras.

Šis dr. V. Kudirkos minėjimas 
sutampa su Kanados lietuvių 
mokytojų ir tėvų dienų pabaiga, 
todėl jame turės progos atsilan
kyti visi jų dalyviai. Toronto 
lietuviškoji visuomenė kviečia
ma gausiai atsilankyti minėji- 
man ir pagerbti didįjį mūsų tau
tos žadintoją, atkaklų kovotoją, 
“Varpo” kūrėją ir Lietuvos him
no autorių. Apylinkės v-ba.

Pabaltiečių Moterų arbatėlė 
praeitą sekmadienį Prisikėlimo 
parapijos salėje dalyvavo virš 
pora šimtų estų, latvių ir lietu
vių. Paskaitą tema “Komuniz
mas Pabaltijo valstybėse” skai
tė estas Heinsoo. Menįnę prog
ramą atliko visų trijų tautybių 
tautinių šokių grupės. Lietuvius 
atstovavo taut, šokių grupė “Gin 
taras”. Svečių tarpe buvo ir ka
nadiečių svečių: Mrs. E. Hyder, 
iš Hamiltono, Mrs. Jenings ir 
dar keletas. . ‘ •

Po oficialios dalies buvo drau
giška kavutė ten pat kavinėj.

Lietuvių sekcijos ponios įdė
jo gražaus ir naudingo darbo.

' ■ Pade ka
Širdingai dėkoju tautiniais drabužiais 

pasipuošusioms aukų rinkėjoms Lietu
vos , nepriklausomybės minėjimo proga 
renkant aukas Tautos Fondui: G. Barce- 
vičienei, A. Jokimavičiūtei, V. Januše- 
vičiūtei, G. Girdouskaitei, A. Lemežytei, 
L Matusevičiūtei, G. Norkutei, G. Tar
vydienei ir A. Šapokoitei.

Taip pat aukų rinkime daug prisidėju- 
siems B. Buntinui ir J. Šarūnui.

Ta pačia proga noriu išreikšti širdin
ga padėka TF įgaliot. Kanadoje V. Vai
dotui ir TF skyriaus nariams Elzei Jan
kutei, A. Masioniui ir P. Vilučiui, kurių 
rūpesčiu ir pastangomis sėkmingai pra
vesta ši rinkliava.

V. Užupis, 
Tautos Fondo Toronto skyr. pirm.

I Montrealio L. D. Teatras 
pakviestas Toronto Liet. Cari
tas, pereitą šeštadienį pasirodė 
su B. Sruogos “Milžino paunks- 
me” _ “3 veiksmų, 9 paveikslų 
istorijos kronika”. Dalyvių bu
vo pilna Prisikėlimo parapijos 
salė. Pats veikalas mačiusiųjų 
tarpe sukėlė nemažai kontraver- 
sinių vertinimų, ypač kaikurios 
scenos, dėl kurių, berods, ir Lie-. 
tuvOs valst. teatro repertuare šis 
veikalas neišsilaikė — po pirmo 
spektaklio buvo išimtas. Tur 
būt, dėl jų rengėjai ir čia neįsi
leido jaunimo iki 16 metų.

Pats pastatymas rodo MLDT 
didelį ryžtą ir tiek režisorės Pū- 
kelevičiūtės; tiek eilės aktorių i 
neeilinius sugebėjimus. Jų visų 
įdėta labai daug darbo ir pasiek-, 
ta stebėtinų rezultatų. Kolekty-! 
vas atrodo darnus, gal kad stip
rios rankos valdomas, gal kad 
pats visas entuziazmo daug tu
ri. Viso pastatymo, režisūros bei 
aktorių trumpame kronikiniame 
paminėjime, žinoma, neįmano
ma įvertinti, tad nei nepradėsi
me. A.

Studentai minėjo Kudirkos 
sukaktį

Pereitą sekmadienį šv. Jono 
Kr. parapijos salėje įvyko KL 
Studentų Sąjungos vietos sky
riaus ruoštas V. Kudirkos 1001 
metų gimimo sukakties minėj i- j 
mas.

Akademinio jaunimo užsimo
jimas įsijungti į viešąjį lietuviš
kąjį gyvenimą yra labai svei
kintinas. Šio pirmojo bandymo, 
deja, negalima laikyti pasiseku
siu, bet tikėkim, kad sekantieji 
bus sekmingesni. Šį kartą, at
rodo, labiausiai sušlubavo orga
nizacinė pusė. Trūko reklamos, 
kuri galėjo patraukti daug dau
giau dalyvių, o pagaliau ir susi- i 
klausymo pačių studentų tarpe. 
Kai keturi jų pildė programą 
scenoje, kažin ar beliko dvigu
bai tiek salėje. Berods nė pačios 
valdybos nebuvo. .0 išviso daly
vių tebuvo vos apie'50.

Iš Bostono atskridusio V. Ka
lvelio paskaita buvo graži, sklan
di ir verta dėmesio, nors labiau 
tinkanti Lietuvos mokyklas iš
ėjusiems šviesuoliams, o ne čia 
bręstančiam jaunimui. Prele
gentas nagrinėjo Kudirkos as
menybę formavusius veiksnius, 
ryškino pačią asmenybę, kai jau 
nesniajai šio krašto studentijos 
kartai mažai težinoma net jo 
biografija, o juo labiau jo vaid
muo anų laikų Lietuvos gyveni-

me. Prelegentas, mat, skaitė be
ne porą skyrių iš savo platesnės 
studijos apie Kudirką. Visi kiti 
klausimai liko nuošaly. Jo studi
jos visuma, gal būt, bus įdomi ir 
vertinga, bet skaitytojui vistiek 
rėš ausį “permoksliški” kaikurie 
terminai. Darbo vertė nebūtų 
mažesnė ir lietuviškus žodžius 
vartojant Minint Kudirkos tėvą 
reikėtų autoriui geriau išsiaiš
kinti ir prasmę žodžio “muži
kas” ...

Pasirodė ir studentai meninin
kai, prieš paskaitą ir po jos pa
skaitę pynę iš V. Kudirkos raštų 
bei poezijos. Tai buvo D. Meilu
tė, R. Merkelytė, K. Manglicas ir 
R. Vaštokas. Viskas buvo baigta 
Lietuvos himnu. Kz.

Toronto šaulių “Putvio” 
kuopa

praeitą šeštadienį ir sekmadienį 
turėjo dideles iškilmes šventi
nant kuopos vėliavą. Per radijo 
programą kalbėjo atvykusi iš 
Bostono Vlado Putvio duktė p. 
Mantautienė. Sekmadienį iškil
mingos pamaldos įvyko 11 vai. 
šv. Jono Kr. parap. bažnyčioje. 
Po pamaldų parapijos salėje įvy 
ko vėliavos perdavimo skyriui 
aktas. Ta proga pasakyta daug

gražių kalbų. VI. Putvio-Putvins 
kio duktė p. Mantautienė plačiai 
nušvietė tėvo jaunystės visuo
meninę veiklą. Po akto įvyko 
bendra arbatėlė. Arbatėlės metu 
buvo vėl pasakyta daug įvairių 
organizacijų atstovų kalbų, pa
dainuota ir maloniai pasišneku
čiuota.

Baltų Federacijos Kanadoje 
metinis susirinkimas įvyko va
sario 16 d. Kaip išpuola iš eilės 
pirmininku išrinktas latvis J. 
Lejinš. Lietuvius naujoje valdy
boje atstovauja E. Čuplinskas 
vicepirmininko ir V. Rimas - 
Plukas iždininko pareigose.

Vasario 25 d. naujoji valdyba 
turėjo savo pirmą posėdį. Aptar
ti birželio deportavimų minėji
mo ir kiti klausimai. Nutarta 
kreiptis į Ontario valdžią pra
šant kreipti daugiau dėmesio į 
vykdymą neseniai priimto įsta
tymo draudžiančio diskrimina
ciją dėl rasės, religijos ar kilmės 
darbovietėse pareigas paskirs
tant ir naujus tarnautojus pri
imant. Taipgi bus kreiptasi į fe- 
deralinę valdžią prašant į dabar 
ruošiamąjį piliečio teisių įstaty
mą įtraukti ir uždraudimą virš- 
minėtosios diskriminacijos.

Eug. Čuplinskas.

TERORO BALANSAS
ALMUS, 

mūsų bendradarbis Niujorke.
sutiko, jog “rusifikacijos” gal ir 
nėra, sutiko, kad jaunimas tėvy
nėj net lietuviškesnis nei “se? 
nesnė generacija”. P. Rastenis 
net pagyrė lietuviškuosius “kvis 
lingus” - “kremlininkuš” už jų 
poziciją mokyklų reformos Lie
tuvoje reikalu. Girdi, tai sustip
rino lietuvybės poziciją. Visiems 
sutikus, kad lietuviuose nesą 
“darbo vienybės”, pasibaisėta 
“kultūrbolševizmu” kviečiant jį 
‘‘atmušti moksliniais metodais”. 
Kaip pav.: kviesta pritarti S. Su
žiedėlio sumanymui popiežiaus

Tik grįžęs iš Vašingtono, va
sario 20 d., į “Baltic Freedom 
House” TV papročiu išeivijos 
veiksnių “Į Laisvę” redaktoriaus 
apklausinėjime V. Sidzikauskas 
pastaruosius anglosaksų - slavų 
vadų savitarpio santykius apta
rė kaip “balansavimą teroru”. 
Balansavime lietuviškoji prob- 

Ilema nebuvo svarbi. Jei vieni 
veiksniai “teigiamybe” laikė 
Lietuvos Resupublikos “nepri
klausomo statuso” tebepripaži-j Jono XXIII kviečiamos Santa- 
nimą, tai kiti aiškiai neigiamybe • rybos proga paruošti išsamią 
vadino tą “lip service”, kuria 
skaitlingi senatoriai ir kongres
menai retoriškai teikė ALTo 
specialistai agentūrai. Dauguma 
“apklausinėjamų” — Sidzikaus
kas, Rastenis, Trimakas, Vygan
tas, Skrupskelis — sutarė, jog 
tikėtis Vakarų aiškios koncepci
jos Lietuvai sunku, vylės jie 
“laime”. “Didele lietuvių tautos 
laime” J. Brazaitis vadino 20-ties 
išeivių politikų ištisų metų dar
buotę “laisvinimui” čia pat pasi
gesdamas iniciatyvos ir kūrybin
gumo! Būdinga, kad kalbėtojai

Svarbus Pilietybės ir Imigracijos
Ministcrio pranešimas,

Mielus Juozą Klimą, Eleną ir Praną Žulius, Joaną ir 

Česlovą Kūrauskus, jų brangiai žmonai, motinai ir uošvei

MAGDEI KLIMIENEI mirus Lietuvoje,

nuoširdžiausiai užjaučiame
Jurgis Račys,
A. J. Lukošiūnai,
G. Saimininkaitė.

Feliksui Kasperavičiui ir šeimai, jo brangiam tėveliui

A. A. STASIUI KASPERAVIČIUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia '

J. Vyšniauskaitė, 
A. ir P. Slapšiai, 
J. ir S. Sinkevičiai.

JURGIUI ir MARIJAI KRIAUČELIŪNAMS,

tėveliui ir Uošviui mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Sofija ir Stasys Rakščiai.
Fruitland, Gnt

ALFONSUI URBUI staigiai mirus,

sūnui Liudui ir jo šeimai gilią‘užuojautą reiškia,

H. V. Gumauskai.

. CANADA

studiją kaip lietuviai visad rė
mę Bažnyčios vienybės mintį. 
“Ryšių su Kraštu” reikalas teap
tartas vienu sakiniu “normalu 
ir neišvengiama”. Patikslinus, 
kad BALFas praėjusiais metais 
išsiuntęs vien streptomicino vais 
tų Lietuvon už 10.000 dolerių, o 
siuntinukų anapus už $48.000, 
“apklausinėtojams” su kviesti
niais “klausytojais” ir korespon
dentais, pasiuntė sveikinimus p. 
p. Dulles, Nixon ir NYHTribune 
komentatoriui D, Lawrence.

Privačios nuomonės
Veiksniai Niujorke neslėpė, 

kaip ir kancleris Adenaueris 
Bonnoj, savo “nusiminimo” dėl 
“siurprizo”, kurį jiems iškrėtęs j 
į Maskvą su rusiška kepure nu-i 
skubėjęs britų premjeras. Jei’ 
vokiečiai bijoję Berlyno parda
vimo, tai Pabaltijo pripažinimo 
de jure klausimas vėl pakibęs 
ant plauko. Išeivių politikų, 
kaip ir vokiečių intervencija 
Vašingtone atrodo iššaukė ame
rikiečių politikų apvaldymą su dengusi valdančioji klasė Lietu-' Aršiausias pasirodė “Dnk” ku- 
šiūlymais nusileisti Berlyne, voj senu papratimu' tebesvaidė ■ ris, spaudos apžvalgoj

SELMAI ir BRONIUI JŲRGUČIAMS,
€

jo broliui Lietuvoje tragiškai žuvus, nuoširdžią užuojautą |

reiškiu
V. Alonderis.

Nuoširdi užuojauta

ponams A. ir A. KELIAČIAMS,

liau savistovią lietuvišką išei- voj” ir 1 
vių iniciatyvą “tirti”, kas gi sle- šių “nuomonių” dėl Al. Lands- 
piasi už tos kaukės, kuria prisi- bergio ir Jono Meko atsiekimų.

mirus Lietuvoje jo mamytei.
Z. ir A. Stančikai.

“Darbininke” pasirodžiu-

Kad pasinaudotumėt maksimaline 
darbų galimybe
mokykitės angliškai ar prancūziškai.

Dem. sen. Humphrey net karin- išeiviams prakeikimus ir pa
gal šūkavo “pirmyn į karą už ’smerkimus, pati betgi tuo pačiu 
Berlyną”, čia pat sušvelninęs, metu, pykdama, kaip išeiviai 
kad gal karo ir nebūtų, jei so- drįsta “plūsti iš įpratimo, — 
vietai nusileistų dėl Centro Eu- Tėvynėj likusius audrų metu" 
ropos. Sen. Javits iš Niujorko reklamavosi 
realiai gąsdino, kad betkokia 
amerikiečių nuolaida pastumtų 
išduotuosius į draugystę su Mas
kva.

Jei kaikuri lietuviška spauda 
vylėsi karo (—maro ir bado. A.), 
tai pastebimai augo skaičius

t, 
“naujuoju lankstu

mu” ir savo noru “susigrąžinti” 
“kiekvieną plytą rūmo, kuris 
Lietuva vadinas”.

Kitas nuosmukio
skandalas
Praėjusį savaitgalį Niujorke 

orxcxx^xvxo literatūriniuose sluogsniuose bū- 
žmonių, kurie manė esant tiks-1ta sujudimo dėl “Drauge”, “Dir-

Pakankamas anglų ar prancūzų kalbos mokėjimas yra svarbiau
sias faktorius užsitikrinti darbę.

Kanados darbdaviai linkę samdyti žmones, kurie gali su
prasti nurodymus ir gali susikalbėti su bendradarbiais jų kalba.

Gavimas geresnės vietęs daugely darbo rūšių . priklauso 
didele dalimi nuo jūsų galėjimo pakankamai kalbėti, skaityti ir 
rašyti angliškai ar prancūziškai.
- " Geras mokėjimas vienos ar abiejų oficialių kalbų Kanado

je anglų ar prancūzų - žiūrint kurioje srityje gyvensite ir dirb
site, įgalins jus pasinaudoti pirmenybėmis kiekviename darbe, 
kuriame jums papultų dirbti.

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

Ellen L. Fairclough,
Minister of Citinzensbip ond Immigration.
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REIKALAUKITE

nailonu sustiprintais kulnais ir pirštais

darbo kojiniu
jos ilgiau laiko už kitas

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

TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS9-4

išsirin
kęs iš 7\ Landsbergio jdęąjnos 
“Penki Stulpai” ‘kritikų tiMgia- 
mas — p.p. Kutkaus ir Alanto 
— nuomones, “Dnk” redakto
riams neradus reikalo net pa
skaityti pačią dramą ar bent at
siklausti autoriaus, sugestijom * 
nuoja, kad Landsbergis ir jį aU 
trinkęs žymusis Niujorko teat
ras artik nebus “kultūrbolševi- 
,<ai”(!). J. Mekas, vienas iš kū
rybingiausių lietuvių poetų, tie
siai buvo pasmerktas “boikotui”; - 
nes jis “nuėjęs bendradarbiauti 
su Maskva”. (J. Mekas patiksli
no, kad jo straipsnis buvęs para
šytas tik pasirašius JAV-TSRS 
kultūrinio bendradarbiavimo su- 

' tartį. Sovietinio kultūrinio fil
mo meno žurnalo redaktoriai į 
jį buvę nukreipti amerikiečių 
kultūrininkų, kaip į vienintelio 
Amerikos filmo kultūros žurna
lo redaktorių).

Bodisi agitatoriais
Niujorko lietuviai intelektua

lai taipgi gyvai svarstė naujo
sios Vilniaus Draugijos Kultū
riniams Ryšiams su Užsieniu 
iniciatyvą Brooklyno “Laisvėj”, 
Paskutiniam numeryje matėme 
daugybę nuotraukų iš rašytojų 
suvažiavimo Vilniuje su Antano 
Miškinio politine išpažintim už- 
'baigta: “...apie literatūrą pasi
lieku sau teisę pasisakyti kita 
proga ...” Būdinga, betgi, kadr 
jei iš privačių pasikalbėjimų it 
laiškų žinojo, jog toli gražu ne
tikslu manyti, kad kolegos ra
šytojai, meninikai tėvynėj netu
rį savo nuomonės- ar nekovoja 
už savuosius įsitikinimus. Ka( 
skaitlingosios valstybės balansa
vo vieną kitą hydro-atominią 
karo teroro baimę, Niujorke ma* 
nėme, kad būtina iš pirmų šal
tinių patirti ir susumuoti tero*. 
ro balansą Lietuvoj. Tik žinant 
faktus, įsitikinimus ir turint ge-’ 
rą valią bus galima rasti politi
ką, kuri visus lietuvius jungtų; 
bet ne skirtų. :

(Sis pranešimas, siųstas perei
tam nr^ bet buvo gautas pet 
vėlai. Red.).
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Pavergtoje tėvynėje
(E) “Tiesos” 1

Lkp suvažiavime priekaištavo
kaikuriems respublikos laikraš-

HAMILTON, Ont.
Šv. Kazimiero akademija | _ _ „

Hamiltono at-kų kuopa kovo 8 kųjų organizacijų kopoeracija ir 
d. ruošia šv. Kazhneiro akade-j tikisi ir linki ateityje tą gražų 
'miją. 11 vai. Vilniaus Aušros sūgyenimą ir toliau ugdyti.

. Visuomeniškas darbas be lie-

sios valdybos pirm. R. Bagdonui
1 ir visiems jos nariams už gražų

Ižėjosi' pilna Hamiltono lietuviš- ištvermingą darbą savo ka-
dencijos metu.

Dėkodami Hamiltono visuo
menei už suteiktą pasitikėjimą, 

‘nuoširdžiai prašome visų orga-

Lietuviai pasaulyje
red. Zimanas apie savo Mokslų akademijos Vartų bažnyčioje iškil- _________ __  __ _________, . . l t .

» priekaištavo veiklos trukumus. 'mingos pamaldos. 5 vai. p.p. Ha- tuviško susipratimo yra neįma- nizacijų bei gerųjų hamiltome-
v. , J4.-« u ^3“^ rniltono Lietuvių Namuose įvyks nomas. Mes didžiuojamės Hąmil,čiv visokeriopos paramos mūsų
ciams, kad tie nepakankamai 120 autobusų, jų tarpe 36 eng takademija. Paskaitą skaitys Pa- tono lietuviškąja visuomene ir .visų bendrame darbe. Is savo 
kovoja už komumstinj darbo riškos gamybos. Šiais metais au- _ m* ------ ‘
žmonių auklėjimą”, o ypač, kad tobusų parką esą numatoma pa- į naryS j Sungaila iš Toronto, toliau žengs * tauriu lietuvybės pastangas, kad mūsų kolonijos 
nepakankamai kovoja , pries didinti dar 30 autobusų. Numa- Meninę daų išpildys solistė Ja- keliu, rodydama pavyzdį kitoms lietuviškasis veikimas būtų išlai 
buržuazinės galvosenos lieka- tomą atidaryti naujas susisieki- nina Liustikaitė, butinių šokių bendruomenėms. tkytas tinkamoje augštumoie.
nas’A Zimanas dar pareiškė: “De mo Unijas is miesto centro j ze- grupė vadovaujama G Breich_ 1959.jų metų valdybai mes lin I Ta pačia proga pranešame,

Iš savo- ---- — . j » ‘ii ___ u' Z aaauvuuia. x aonaną ivuv uuiuvioAdjd viauuiucniV U -------------------------------- . . .
kovoja už komunistini darbo riškos gamybos. Šiais metais au- sauliQ Lietuvių B.nės Valdybos tikimės, kad ji, kaip iki šiol, ir Pusės> mes stengsimės dėti visas

ja, mūsų respublikoje yra laik
raščių, kurie, pataikaudami mies 
čioniškumui, užmiršo šį savo kil
nų uždavinį. Po tariamo įdomu
mo priedanga, į mūsų kaiku- 
riuos laikraščius ėmė brautis 
paprasta kriminalistika, kuri iš
stumdavo turtingą medžiagą 
apie didvyrišką žmogaus šiokia
dienį”. Už tokias “klaidas” jau 
buvusi kritikuojama “Tarybinė 
Klaipėda”. Bet iš to, nebuvę da- 

' ryta įpkįų išvadų^.. “Prireikė 
“Pravdos” įsikišimo, kad būtų 
padarytos išvados”. Panaši me
džiaga ‘ buvusi spausdinama 
“Kauno tiesoje” ir “Kalvarijos 
tiesoje”.

(E) Moko, kaip vaikams skie
pyti materialistinę pasaulėžval
gą. Vilniaus “Tarybinės mokyk
los” 12-me numeryje V. Pakal
nis dėsto, kaip pradinėse klasė
se ugdyti materialistinę pasau- 

• lėžvalgą. Tam, esą, tinką visi 
mokymo plano dalykai. Siūlo 
vaikams skiepyti: “Ne Dievas 
ir ne jokios dvasios tvarko žmo
gaus gyvenimą, o pats žmogus 
yra gyvenimo šeimininkas”. Bū
dingas autoriaus įspėjimas: 
“Svarbu, kad šiame darbe ne
būtų šturmavimo ir kampanijiš- 
kumo”. Vietoj to autorius siū
lo “nuolatinį sistematingą ateis
tinį auklėjimą”, kitaip tariant, 
kad “perauklėjimo” pastangos 
vyktų be triukšmo, o materialis
tinė pasaulėžiūra jaunime plis
tų nejučiomis. Tasai metodas 
pastarais metais pastebimas ir 
suaugusių “perauklėjime”.

(E) Nėra pakankamai moks
linės literatūros, skundėsi Lkp 
suvažiavime Mokslų akademijos 
pirmininkas Matulis. Pasirodo, 
kad nėra spaustuvių, kurios ga
lėtų tokius leidinius spausdinti, 
o esamos yra per daug apkrau
tos. “Respublikos poligrafinė 
bazė tam neparuošta. Ji atsilie
ka nuo augančio mokslinės lite
ratūros spausdinimo poreikių”. 
Poligrafijos bazės stiprinimo 
reikalu jai 1954Ametais buvęs 
priimtas Lkp ck nutarimas, bet 
propagandos ir agitacijos sky
rius užmiršęs to nutarimo vyk
dymą tikrinti. Ir vyriausioji lei
dyklų ir poligrafijos pramonės 
valdyba nedariusi išvadų iš kri
tikos. Ir mokslinės techninės li
teratūros platinime esą stambūs 
trūkumai, pabrėžė Matulis. Blo
gai dirbanti knygų prekybos sis
tema. O vyriausioji knygų pre
kybos valdyba tą reikalą stačiai 
žlugdanti. Kalbėjo Matulis ir

SjL^en^&'^os“^
Noreikiškiuose, į Palemoną ir 
kitur. 1

(E) Austrijos sostinėje šią va
sarą įvyks komunistų vadovau
jamas ”7-as pasaulinis jaunimo 
ir studentų festivalis už taiką ir 
draugystę”. Kaip praneša Vil
niaus radijas, į jį iš visos Sovie
tų Sąjungos vyks 800 jaunuolių 
ir mergaičių. Atskiroms respub
likoms teks tik maži dalyvių 
skaičiai.

Kauno karo muziejaus, dabar 
vad. istorinio muziejaus, sodne
ly gruodžio 19 d. atidengtas Kap 
suko paminklas. Iškilmėse daly
vavo CK sekret. J. Maniušis ir 
kauniečiai “vadovai”. Pamink
las yra bronzinis biustas, kau
niečio skulptoriaus Vlado Žuk- 
lio darbo.

Išėjo “Lietuvių literatūros is
torijos” II t., apimąs laikotarpį 
nuo 1861 m. iki 1917 m. Aišku, 
viskas vertinama bei aiškinama 
pagal dabartinį mastą. Numaty
ta dar du tomai. III apims laiko
tarpį 1917-1940, o IV ir paskuti
nis jau tarybinius laikus.

Kolūkius verčia tarybiniais 
ūkiais, kai jie nusigyvena, rašo 
“Tiesoje” A. Petrauskas. Be to, 
tarybiniuose ūkiuose arba sov- 
chozuose dabar esą daugiausia 
šiltų vietų. Ten ir visokie suk
čiai susimetą. Silpnais kolūkiais 
atsikratyti vis norį rajonų va
dovai.

(E) Apie 80% vyrų, ištremtų 
per pirmąją okupaciją, 1941 m., 
yra žuvę, pasakoja grįžę* iš Sibi
ro. Žuvusių moterų ir vaikų nuo 
šimtis siekią 50%. Žmonės iš
mirė daugiausia nuo sunkių dar
bų, menko maisto, žiauraus kli
mato, neįprastų gyvenimo sąly
gų. Karo metu tremties srityse 
kaikur buvo tikras badas. Tek
davo maitintis dilgėmis, ar su
puvusiomis bulvėmis. Sovietinė 
valdžia tesirūpino vien darbo 
normų atlikimu.

tei akomponuoja muz. kun. Br. 
Jurkšas.

Kviečiame visus hamiltonie- 
čius ir apylinkių lietuvius skait
lingai dalyvauti šioje šv. Kazi
miero akademijoje. Prie įėjimo 
bus renkamos aukos akademijos 
išlaidoms padengti, todėl prašo
me tautiečius šiam reikalui pa
aukoti. Kuopos Valdyba.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E„ HAMILTON 

Telefonai: 
Įstaigos JA. 7-5575 
Namu FU. 3-8928

Labai 
patogios 

kojinės

Patentuotos “2-jų padų” kojinės
Dvigubi megzti padai iš dviejų dalių. Išvidinė 

pado dalis yra išversta, tam, kad koją liestų minkštoji 
kojinės dalis. Jos nėra didesnės ar sunkesnės. Jūs turite 

panešioti Penmano dvigubu padu kojines, kad pamatytumėte 
skirtumą. ~ 10S-8

Hamiltone įsigyvenusia tradi
cija, paminėjusi Vasarfo 16 šven
tę, KLB Hamiltono apyl. valdy-( 
ba savo kadenciją baigė ir pa
reigas perdavė naujai išrinktai 
valdybai.

Vasario 16 buvo pradėta švęs
ti vasario 17 d. vakare per Ha
miltono CHML radiją ponios E. 
Hyder valandėlės metu. Vėlai 
sužinojus radijo valandėlės lai
ką, buvo per vėlu apie tai pa
skelbti spaudoje, bet apie tai bu
vo pranešta bažnyčioje.

Vasario 22 d. lietuvių bažny
čioje 11 vai. ypatingai iškilmin
gomis Mišiomis buvo pradėtas 
Vasario 16-sios minėjimas. Gerb. 
klebonui kun. dr. J. Tadaraus- 
kui, jam asistavusiems kuni
gams, kun. B. Jurkšui ir chorui 
mūsų padėka.

Hamiltono Lietuvių Namų sa
lėje įvykusio minėjimo oficia
lioje dalyje paskaitą skaitė J. 
Senkus iš Toronto. Trumpus 
sveikinimo žodžius tarė miesto 
burmistras p. Jackson, trys par
lamentarai, p. Hyder ir estų at
stovas. Meninę dalį išpildė Jo
nės Kvietytės vadovaujama iš
raiškos šokių grupė, Hamiltono 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama G. Breichmanie- 
nės ir Hamiltono lietuvių cho
ras, vado v. muz. kun. B. Jurkšo. 
Visiems prie minėjimo parengi
mo prisidėjusiems, pp. Mickū- 
nui ir O. Mikšytei valdyba taria 
nuoširdų ačiū!

Minėjiman atsilankė virš 700 
žmonių. Gautas pelnas $78,74 
perduotas Tautos Fondui.

Valdyba savo pareigas pradė
dama perėmė $546,78. Naująjai 
mų šėrą, bendroje sumoje $591, 
valdybai palieka $491,89 ir $100 
vertės Hamiltono Lietuvių Na- 
89. Prieš trumpą laiką spaudoje 
pasirodžiusiame pareiškime, kur 
sakoma, kad valdyba turėjo ma
žas pajamas ir kad valdybos pa
grindines pajamas sudaro soli
darumo mokestis, mes nemato
me tiesos, nes Naujųjų Metų pa
rengimas yra pagrindinis valdy
bos “ pasipinigavimas”, ką ir tą 
pareiškimą pasirašę gerai žino. 
Naujųjų Metų parengimas davė 
$334,59 pelno (jau atskaičius ir 
10% Šalpos Fondui, ką nevisos 
organizacijos iki šiol daro).

Surinkta $622 solidarumo mo
kesčio, iš tos sumos 40% — $248, 
80 persiųsta Krašto Valdvbai ir 
20% — $124,50 Kultūros Fondui. 
40% — $248.80 lieka valdybos 
kasoje. Solidarumo mokesčius 
rinkimo talkininkams: V. Subat- 
nikaitei, S. Daliui, J. Krištolai
čiui, Pr. Kažemėkui ir V. Sta- 
bingiui reiškiame padėką.

Gautas raštas, kuriame siūlo
ma Hamiltone ruošti Lietuvių 
Dieną. Sprendimas paliktas nau
jajai valdybai.

Valdyba savo kadencijoje gro-

kime sėkmingo darbo. I
1958-jų metų Hamiltono 

apylinkės valdyba.
Už stropų, sąžiningą ir nuošir

dų bendradarbiavimą pereitų 
metų Hamiltono apylinkės val
dybos kadencijos metu, buvu
siems valdybos nariams pp. L. 
Skripkutei, J. Stonkui, A. Pili
pavičiui, K. Mikšiui, A. Patam
siui ir J. Kažemėkui, kurie savo 
darbu ir patarimais buvo tikroji 
valdybos siela, reiškiu nuošir
džią padėką.

R. Bagdonas, 
buvusios valdybos, pirm.

Naujoji, apyl. valdyba pirma
me posėdyje vasario 26 d. pasi
skirstė pareigomis šitaip: pirm. 
J. Varanavičius, 35 Home wood 
Ave., JA. 8-5860, vicep. E. La- 
tauskaitė, sekr. V. Kazlauskas, 
ižd. A-Pilipaviičus, pareng. va
dovas K. Mikšys, nariai — A. 
Bugailiškis ir P. Mikalauskas.

Nuoširdžiai dėkojame buvu-

ikad kovo 15 d., 4 vai. p.p. Liet. 
Namuose kviečiamas apylinkės 
valdybos ir Hamiltono organiza- 
?ijų pirmininkų posėdis. Malo
niai kviečiame organizacijų pir
mininkus arba jų įgaliotinius ja
me dalyvauti. - Apyl. v-ba.

Vasario 16 minėjimo metu prie 
įėjimo surinkta $253,96 aukų.

.LN nariu įstojo Juozas Dilys 
iš St. Catharines, Ont., prisiųs- 
damas paštu $100. Labai nuošir
di visų mūsų padėka.

Pp. Maksimavičiai vasario 
mėnesį susilaukė didelio šeimy
ninio džiaugsmo — pirmosios 
dukrelės. Sveikiname šia pro
ga tėvus, ir naujajai mūsų ben
druomenės narei linkime daug 
laimės.

LN kine šią visą savaitę eina 
reto gražumo spalvotas filmas 
“7th Voyage of Sinbad”, kurio 
pasižiūrėti atsiveskime ' vaikus. 
Priede “Apache Teritory” irgi 
spalvotas. .Sk. St.

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, voiiuoįont ii miesto Dundos 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)
VoiHai pagal receptus paruoiiomi ir pateikiomi.

2753 GUNDAS ST. W. — 1 BLOKAI j RYTUS NUO KEELE. 
VIENINTELĖ Toronto voitHitė, veltui paimanti receptus ir pristatanti vars
tus j namus betkuriuo metu dienų ar nokti. Receptai Hpildomi visas 24 vai. 
Lazdos ir kiti reikmenys, pilni komplektai kaulų lūžimų bandažų, kelių, su
nertu ir sutvirtinimai, vitaminai, kūdikių rekmenys, išnuomojamos ir parduo
damos svarstyklės, ligonio kambario ir pirmosios pagalbos reikmenys. Siun
čiame vaistus j Europg. Pamėginkite musų vaistus nuo nušalimo, slogų, kir
minų, možokroujystės, perdidėlio rūgštingumo, syrupg nuo kosulio ir t.t. 
Greitai išpildoma užsakymus ir paštu j provincijų. Turime visus tarptauti
nius vaistus

RO. 9-7878 atidaryta visą laiką RO. 9-7271
• Vaistei yra mfisg Usnis — mūtg vienintelis bisnis. •

VOKIETIJA 1
Bocholtas. Prieš trejetą metų i 

atsikūrus Muensterio apylinkei, I 
jos pirm. V. Kurgonas prijungė 1 
prie savo didelės teritorijos ir 
Boeholto lietuvius, kurių čia esą 
ma apie 100 galvų. Tačiau : 
Muensterio apylinkės didumas 
padėtį tik pablogino — buvo 
sunku padaryti dažnus narių su
sirinkimus, tiesiog neįmanoma 
narius aplankyti. Tokiai padė
čiai esant Kr. Valdyba sutiko, 
kad Muensterio apylinkė būtų 
“apkarpytą” — kad grįžtų sena
sis Boeholto apylinkės statusas. 
Šiuo metu Boeholto apylinkės 
reikalus tvarko: pirm. P. Rožė, 
ižd, J. Petraitis, nariai special, 
reikalams: A. Bacevičius ir V. 
Šimkevičius, P. Norkūnas bei J. 
Petruškevičius.

Apylinkė nuo pat jos įsikūri
mo prieš 8 metus yra labai veik
li, o tautiečiai labai solidarūs. 
Nors dauguma yra angliakasiai 
ir kitais sunkiais darbais užimti, 
tačiau jie kiekvieno mėnesio pir 
mąjį sekmadienį susirenka, ap
taria savus kultūrinius ir ben
druomeninius reikalus ir susi
moka savo solidarumo mokestį 
bei aukoja kitiems būtiniems sa-. 
višalpos ir kitiems reikalams. 
Jie atsiunčia Kr. Valdybai visą 
surinktą solidarumo mokestį, 
nepasilaikydami sau jiems pri
klausančios 30% dalies.
' Neuriiuensteris. Ir šiemet šiai 
apylinkei vadovaus jos ilgame
tis ir energingas seniūnas Balys 
Oria. Net slaptu balsavimu jis 
buvo vienbalsiai išrinktas.

Stuttgartas. Sausio 3 d. meti
nis apylinkės susirinkimas išrin
ko naują valdybą: dipl. inž. L. 
Prosfrfskis, dr. P. Rėklaitis, J. 
Trakis, G. Repšienė ir M. Mile
ris. Valdybos pirm. inž. L. Pro- 
sinskis. Buvusi apylinkės pirmi
ninkė S. Jauniškytė dėl persi
krovimo darbais nutarė bent 
kiek pailsėti.

Ši apylinkė kartu su Stuttgąr- 
to Liet. Moterų Klubu suren
gė vaikučiams Kalėdų eglutę. 
Pamaldas atlaikė šios “parapi
jos” klebonas, buvęs Vasario 16 
gimnazijos kapelionas, kun. dr. 
J. Petraitis, perėmęs šias parei
gas iš kun. A. Bungos, Memmin- 
geno apylinkės pirmininko, ku
ris dabartiniu metu randasi Ro
moje, vienuolyne. Šį malonų vai
ku parengima parėmė BALFas 
162 DM. < ‘ •

Mirė. Urbonas Jonas, sūnus 
Jono ir Joanos (Janinos) Balsy
tės, gimęs 1911'm. sausio 2 d. Ra-, 
šeiniuose. Mirė 1958. XII. 9 So
lingen mieste (Ruhro krašte). Jo 
brolis Antanas dabar gyvenąs 
Milašaičiuose, Raseinių tp.
* Pusdešrienė - Gudaitytė, Ma
rija, duktė Juozo, gimusi 1870. 
VII. 7 Kiduliuose, Šakių ap. Mi
rė 1958. XII. 23, palaidota Vare- 
lio kapinėse. Velionės sūnus li
ko Lietuvoje, o anūkai JAV.

Montvilas Juozas, gim. 1902. 
IV. 1 Obelynės kaime, Kvėdar
nos v., Tauragės ap., mirė 1958. 
XII. 27 Kaiserlautene. Lietuvoje 
paliko žmoną, vaikus ir kitus 
gimines, tačiau su jais nesusira
šinėjo. Jį pažįstantieji pasako
ja, kad būk jis minėdavęs, kad 
jo šeima esanti bolševikų iš
tremta į Sibirą. Žinantieji ką 
nors apie, dabartinę jo šeimos 
buveinę, prašomi nedelsiant pra 
nešti PLB Vokietijos Kr. Valdy
bai adresu: Litauisches Volksge-

meinschaft - Zentralkomitee, 16 
Huettenfeld b.’ Lampertheim, 
Schloss Rennhof- Žmonos mer
gautinė pavardė—Maziliauskai- 
tė Antanina, gyveno Obelynės 
kaime, Kvėdarnos valse., Taura
gės apskr.

Velionis yra palikęs pinigų ir • 
daiktų, kurie jo testamentu yra 
skirti šeimai, o testamento vyk
dytoju — PLB Vokietijos Kraš
to Valdyba.

> Vasario 16 gimnazija nuo 1958 
m. liepos 1 d. iki 1959 m. sausio 
1 d. turėjo pajamų 89*330,56 DM, 
o išlaidų 97.033,13 DM.- Nedatek- 
lius 7.702,57 DM.

Rėmėjų aukų per BALFą gau
ta 37.788,14, tiesiog 13,794,39, iš
viso 51.582,53. Vienkartinių au
kų per BALFą ir tiesiog 17.759, 
83 (8.365,33 ir 9.394,49)..Maistu 
iš BALFo gauta 11.792,60, moks- 
lapinigių 2.880,90 ir t.t. Sąmato- 
ie buvo numatyta tą pusmetį 
gauti 102.550 DM.

Išlaidos: algos ir social, drau
dimas — 54.402,41, administraci
nių išl. — 3.823,86; bendrabu
čiui (maitinimui, skalbimui, šva 
ros palaikymui) 29.814,56; įren
gimams bei inventoriui—856,65; 
mokslo priemonėms — U>2,84; 
namų bei sodybos išlaikymui — 
5.310,78; nenum’atytų išlaidų — 
672,03.

Apyskaita rodo, kad gimnazi
jai tenka labai glaustis ir išlai
das siaurinti, nes pajamos ma
žėja. Pav. sąmatoje visokių au
kų, įskaitant maistą, buvo nu
matyta gauti 95.000, o gauta 81. 
134,95. Būreliai vietoje lauktųjų 
65.000 davė 51.582,53 DM,z

(E) Lietuvių gimnazija pager
bė Fed. Vokietijos prezidentą 
Th. Heuss ryšium su jo 75 metų 
sukaktimi. Sausio 31 d. po direk
toriaus dr. J. Griniaus įvedamo
jo žodžio vokiečių kalbos moky
toja M. von Thiess skaitė pa
skaitą apie sukaktuvininko as
menį ir veiklą. Moksleiviai jam 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.
ARGENTINA

Argentinoje mirė: sausio 16 d. 
d. mirė po sunkios -ligos Valeri
ja Biknevičienė - Brazdeikaitė, 
gyvenusi Avellanedo  j e. Paliko 
vyras ir duktė 20 m. Ji buvo gi
musi 1911 m. Žem. Kalvarijoje, 
Argentinon atvyko 1926 m.

Sausio 20 d. žuvo išpuldama 
per langą iš trečio augšto Vanda 
Vilutytė, 33 m., Argentinon at
vykusi su tėvais 1932 m. Iš gimi
nių liko: tėvai, sesuo mokytoja 
ir dėdės Antano šeima. Tėvai ir 
sesuo gyvena Buenos Aires pro
vincijoje, o velionė dirbo kaip 
kambarinė Blaquir vietovėje.

Sausio 3d. mirė Balys Bakšys, 
56 m., sausio 10 d. Konstancija 
Furmanavičiūtė - Gudelevičienė, 
gruodžio 18 d. mirė Mykolas Su- - 
bačius, turėjęs Martinez maisto 
krautuvę.
BRAZILIJA

Kun. Vytautas Kavolis Brazi
lijoje kuria nauja Guaianazės 
parapiją. Šiemet tikisi bažny
čios sienų statybos darbus už
baigti. Parapija yra prie Central 
do Brazil geležinkelio linijos.

Prof. Antanas Stonis jau prieš 
kelis mėnesius yra išvykęs iš 
Brazilijos į Meksiką statyti ce
liuliozės fabriko. Sausio 24 d. iš
skrido Meksikon ir jo žmona su 
dukrele Augusta ir sūnumi An
tanu. Meksikoje jie išbus apie 3 
metus.

PATIKSLINIMAS TALKOS IR LN KLAUSIMAIS
dėliai paeituosius ištrauką įsta
tymo apie narius, pagal kurį re
guliuojamos visos kredito drau
gijos Ontario provincijoje: “The 
membership of a credit union 
shall be limited to persons hav
ing a common bound of occupa
tion or association or to persons 
within a well-defined neighbor
hood or community”. R.S.O, C 
26. 5. 8. 1953.

Kaip “Common bound associa
tion” J. D. supras, nežinau, bet 
mano supratimu “Talka” pakei
tus savo by-laws ta prasme, kad 
būtų paminėti LN nariai, drą
siai galėtų daryti pinigines trans 
akcijas su žmonėmis, kurie turi 
LN “Preffered” akcijas, nežiū
rint jų tautybės. Gal ir nebūtų 
aktualu ieškoti būdų ir rinkos 
paskolinti pinigus, jeigu jų ne
būtų. Bet “Talkos” balansas 
gruodžio 31 d. rodo banko są
skaitoje $15.845,09, už kuriuos 
bankas jokių procentų nemoka 
ir Ontario Kredito Unijų Sąjun
goje $19.297,12, už kuriuos gau
nama 3%. Mano supratimu šie 
pinigai neša gryną nuostolį, nes. 
už juos “Talka” moka depozito-’ 
riams 4,5%, o negauna nieko 
arba 3%. Įdomu, kas sumoka už 
juos skirtumą? Ar lietuvis sko
lintojas mokėdamas 10%?.

Kai dėl turėjimo reikalų su ne 
lietuviais, man atrodo, kad “Tal
ka” jau praktiškai turi, nes pra
dėdama duoti pirmuosius mor- 
gicius nuosavybėms, negali pa
sakyti lietuviui namų savinin
kui neparduoti namo, kol “Tal
kos” morgičiai bus neišmokėti 
arba parduoti tik lietuviui, jeigu 
minėtos nuosavybės nebus gali
ma kitur perfinansuoti; savaime 
suprantama, baigs “Talkai” mor 
gičius mokėti tas, kas nupirks, tą 
nuosavybę ir nebūtinai lietuvis. 
Visai nesvarbu, mano nuomone, 
kas tuose by-laws bus įrašyta, 
kokių draugijų ir organizacijų 
vardai, bet svarbu, jei tai gali
ma, tai daryti ir vietoje laikius 
$19.297,12 už 3%, paskolinti Cha
ttel morgičiais piliečiui X, kuris 
mokės 10%. Nesvarbu, kad jis 
nelietuvis, svarbu, jog jo sumo
kėtų procentų dalis atiteks tik
rai lietuviškiems reikalams, ku
rių taip daug, o pinigų maža 
jiems remti.

Toliau J. D. rašo, jog, jeigu 
“Talka” savo įstatų nepakeis, tai 
LN įsteigs kitų Kredito Draugi
ją. Dideli žodžiai, bet nedaug jie 
tepasako. Aš sakiau, jeigu “Tal
kos” susirinkimas mano iškeltos 
minties nesvarstys (kurios ir ne 
svarstė), reikš, kad šis klausi
mas “Talkai” neįdomus, tada ga
li prieiti prie to, kad LN b-vės 
susirinkimas nutars ir įsteigs 
savo Kredito D-ją prie LN, kuri 
būtų labai reikalinga, nes LN 
b-vės apyvartoje praeina nema
ža piniginių transakcijų, kurios 
dabar yra vedamos per bankus, 
o jos pilnai galėtų būti sutvar
komos per Kredito Draugiją ir 
tie 15 et. už kiekvieną čekį tektų 
Kredito D-jai, bet ne bankui ar 
kokiai kitai finansinei įstaigai.

Aprašant susirinkimo eiga, jei 
jau norima paminėti kokį iškel
tą klausimą ar asmenį, tai apra
šyti reikia objektyviai ir taip, 
kain buvo mintis ar klausimas 
iškeltas.

Šis mano klausimas “Talkos” 
susirinkime nebuvo iškeltas 
tam. kad vėliau būtų diskutuo-

“TŽ” vasario 5 d. nr. korepon- 
dentas J. D. aprašydamas “Tal
kos” susirinkimą paliesdamas 
inane neperteikia pilnai iškelto 
klausimo prasmės, daro išvadas, 
kurios prasilenkia su tiesa.

Iš J. D. galima suprasti, jog aš 
kalbėjęs H. Lietuvių Namų var
du (žiūr. LN v-bos pirmininko 
pasisakymą “TŽ” Nr. 7). Aš tik 
balsą gavęs susirinkime pareiš
kiau, kad nesu įgaliotas tuo klau 
simu LN ar kieno nors kito var
du kalbėti, bet kadangi tuo pa
čiu klausimu esu kalbėjęs LN 
susirinkime, todėl tą pačią min
tį norėjau įnešti į “Talkos” su
sirinkimą, kaip “Talkos” narys, 
bet ne LN administratorius. By
laws aš neprašiau keisti, bet 
klausimą išdiskutuoti, ir, jeigu 
susirinkimas tokiam keitimui 
pritartų, sekančiam susirinki
mui “Talkos” v-ba paruoštų pa
keitimo projektą ir įneštų į die
notvarkę, pateiktų svarstymui.

Kokia būtų nauda dabartinius 
“Talkos” by-law pakeitus ta pras 
me, jog “Talkos” nariais galėtų 
būti nė tik Hamiltono bendruo
menės ir parapijos nariai, bet ir 
LN nariai.? Žinoma, Hamiltono 
lietuviai visi yra bendruomenės 
ar parapijos nariai, bet kaip su 
Niagara pusiasalio lietuviais? 
Per keletą miestų išsimėtę ma
žesniais skaičiais jie jokių kre
dito draugijų neturi. J. D. pa
kartotinai svetimtaučius daro 
Hamiltono Lietuvių Namų na
riais, ir atrodo, nori įrodyti, jog 
Hamiltone ne lietuvių namai, 
bet kažkokių svetimtaučių.

Aš gi kalbėdamas “Talkos” su
sirinkime pakartotinai sakiau, 
kad LN turi taip vadinamus 
Common Shares, kuriuos tegali 
turėti ir teturi tik lietuviai ir jie 
turi sprendžiamą balsą, bet yra 
ir antrieji Šerai “Preffered Sha
res”, kuriuos gali turėti kiekvie
nas, kas tik turi pinigų ir kas 
nori juos pirkti. MKiek man ži
noma, ir dabar vienas svetim
tautis turi nupirkęs už $1.000 ir 
gauna 5%). Iš LN pusės žiūrint, 
“Preffered” šėru' laikytojai yra 
tik paskolos lakštų laikytojai, 
bet iš “Talkos” pusės jie pilnai, 
gali būti skolintojai. Aiškumo

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

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Minden
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus įstaigoje II ougšte, tel. JA. 7-5575.

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

SIUNTINIAI J 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. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.

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

Pembroke, Ont.
Daug prisnigo. Vasario 14 d., guma jaunimo ir suaugusiųjų.

ir naktį į 15 d. prisnigo arti- 5 
colių. Su anksčiau iškritusiu su
sidarė 6 pėdų danga. Dėl pusnių, 
grįždami iš darbo, žmonės turė
jo palikti mašinas ir eiti pėsčio
mis. Ir dabar dar vis drebia snie
gą. Sunkus įvažiavimas į miškus 
sutrukdė miško kirtimą ir tuo 
padidino bedarbių skaičių. Lie
tuvių tarpe bedarbių yra tik ke
li — tie, kurie per vasarą dirbo 
prie statybų.

Lietuvos neprikl. paskelbimo 
41 metų sukaktis Pembroke apy
linkės lietuvių buvo atšvęsta 
gražiai. Vasario 16 d. pamaldos 
buvo aukojamos už Lietuvą vie
tos RK ir liuteronų bažnyčiose. 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas buvo vasario 14 d., šeš
tadienį, kad visi galėtų dalyvau
ti. Minėjimą trumpu žodžiu pra
dėjo apyl. pirm. V. Rakauskas. 
Sugiedojus Lietuvos himną M. 
Marčiukaitis paskaitė jautrų 
laišką iš Lietuvos. Meninėje pro
gramoje pasirodė Aldonos ir Re
ginos Kiškių duetas, Astra V. 
(sūnus) padeklamavo eilėraštį, 
J. Astra (tėvas) puikiai pagrojo 
akordeonu.

Tautos Fondo įgaliotinis P. 
Kiškis ta proga parinko aukų ir

Pūgų ir pusnių nepabūgę atsku
bėjo pp. Leveriai iš Campbell 
Bay, Que., už 45 mylių. Gili ir 
nuoširdi padėka jiems.

Kilo triukšmas ir juokas, kai 
pasirodė vyrai prisijuosę baltas 
priejuostes, vilkėjo baltus švar
kus bei virėjų kepures. Jie kvie
tė dalyvius prie stalų ir vaišino 
kava ir lietuviškais užkandžiais. 
Nuotaika pakilo kaip senų, taip 
ir jaunų. Prie akordeono muzi
kos buvo pašokta lietuviškų šo
kių ir ratelių. Išsiskirstyta su 
džiaugsmo atgarsiais širdyse. 
Džiugu, kad mažos Pembroke 
apylinkės lietuviai taip gražiai 
veikia ir, girdėti, kad žada sa
vo veiklą plėsti daugiau.

Liepsna sunaikino istorinį na- - 
mą. Pemroke rytinėje dalyje va
sario 20 d. kilo gaisras. Sudegė 
didžiulis. 3 augštų mūrinis na
mas. Ugniagesiai kovojo 10 vai. 
su liepsnomis, kurios smarkiai' 
plėtėsi ir tarpais siekė apie 50 
pėdų aukščio. Žmonių aukų ne
buvo. Nuostolių padaryta apie 
$300.000.

Tai buvo istorinis pilkųjų se
selių motininis namas (Grev 
Sister’s Motherhouse). Pereitą 
rudenį seselės ta namą pardavė 1tam, vėliau uuių uionuiuu- pauiiAu aunu scbtio ui ijčuiičį paiuiive

iamas spaudoje, bet kaip mintis, {pravedė labai sklandžiai Ioteri-{įr naujasis savininkas jame įruo- 
kuri man, kaip “Talkos” nariui, j ją. Buvo įdomu, kad moterišką šė 23 butus. Ėjo jau baigiamieji 
atrodė sveika ir verta dėmesio (rankinuką išlošė H. Kancas, o darbai. Ugniagešių viršininkas 
tiek “Talkos” valdvbai tiek jos {vyrišką skrybėlę O. Leverienė. skelbia, jog gaisras kilo dėl dar- 
nariams. J. G. Skaistys. I Minėjime dalyvavo didelė dau bininkų neatsargumo. Smilga.



g* x Jau ne nuo dabar iš Lietuvos 
kilę vardai pasiekia plataus gar
so svetimuose kraštuose ir tai 
platesnio nei savajame. Jų tarpe 
randame Oskarą Vaclovą Lu- 
biez - Milašių, kuris savo poeti
niu talentu Prancūzijoj prasi
mušė į priekines eiles. Jis yra 
parašęs daugybę kūrinių — poe
tinių, draminių ir keletą istori
nių - politinių leidinių. Pažvel
gus bibliografijon matyti net 26 
leidiniai. Šiuo metu senosios jų 
ląidos yra nebegaunamos, o su
sidomėjimas jo kūryba tebeky
la. Tai jausdama A. Silvairė lei
dykla Paryžiuje leidžia iš nau
jo 'visus jo raštus, kurių susida
ro 11 tomų (Editions Andrė Sil- 
vaire, 8 rue Monsieur-Le-Prin- 
ce, Paris VIe, France). Arti pu
sės jau yra išleista. Lietuviams 
vertėtų daugiau susidomėti sa
vuoju tautiečiu, kuris savo trem
tį pergyveno labai jautriai, 
skausmingai, bet kartu našiai ir 
prasmingai. Jo raštai, kad ir 
prancūzų kalba rašyti, pilni sa
vosios tėvynės nostalgijos, lie
tuviškos lyrinės dvasios, gilumo 
ir universalumo.

Deginami raštai
Šiuo metu O. Milašiaus raštai 

Prancūzijoj, P. Amerikoj ir ki
tur yra populirūs ir statomi ša
lia didžiųjų vardų — Rimbaud, liūs žemės plotus. Oskaras Mila- 
Claudel, Gide. Jo veikalai lai- šius gimė istorinėj Lietuvoj — 
kas nuo laiko pasigirsta per ra- čerėjos dvare 1877 m. kovo 28 d.

Bene 12 metų atvyko su tėvais 
mokytis Paryžiun Į Janson de 
Sailly, kur už gabumus buvo 
apdovanotas sidabro medaliu. 
1896 m. jis įstojo Į orientalinių 
kalbų mokyklą Ecole du • Louv
re, kuriai tada vadovavo garsus 
hebrajų k. žinovas ir šv. Rašto 
vertėjas E. Ledrain. Taipgi jis 
lankė Ecole dės Langues Orien- 
tales. Tada Milašius domėjosi 
bibline ir jai artimom kalbom, 
vertė rusų romanus, Hoelderli-

diją, pasirodo didžiųjų miestų 
scenose. Litera t ūrinėsė studijo
se Milašiaus vardas figūruoja 
tarp didžiųjų pasaulio garso ra
šytojų ir yra susilaukęs atskirų 
monografijų. Jam gyvam esant, 
deja, to nebuvo. Jo vardas buvo 
ignoruojamas, nežiūrint, kad jo 

. raštų vertė buvo pripažįstama.
Vienas prancūzų kritikas, tada 
sakė: “Sutinku, kad jo poezijai 
nestinga vertės, bet ji tokia bar
bariška!” Tuo jis norėjo pri-

PIEŠ SUKAKČIAI garbės patarėju. 1930 m. jis pri-
* eme Prancūzijos pilietybę, ta-

kilimą, išsisklaidė. Visas prancū- čiau ir toliau sielojosi Lietuvos

tų jaunimu pripažįsta jį su ud- mę, skelbė lietuvių pasakas, ver
tumu bei entuziazmu”. ♦ ♦

Milašiaus lietuviškumas
Prancūzų visose monografijo

se minima lietuviška poeto kil-. , . . . . . - imė, tačiau kaip rašytojas laiko- lenk? rytojas, kartą prasita-

tė dainas ir t.t.
Lietuvą O. ’Milašius nuošir

džiai mylėjo. Jo brolvaikis Čes
lovas Milašius, dabar garsus

mas savu. Tikrumoje betgi jis f?6’ k,adt °?karas aistringai my- 
tiek prancūzas, kiek - prancūzų hetuvius, tuos Europos m- 
kalba rašė bei kalbėjo, jų kul- aeonus > n*ken*s lenk4> ru' 
tūra gyveno. Savo esme Milašius SU? laįkęs Ja?kl™a* ™kals> 
yra lietuvis universalistas, gy. [P1^^ ydų ir tuštybes . 1922 in. 
venęs prancūziškoj aplinkoj, ta-1®’ Milasnis su grafu Prozar ir 
čiau ją praaugęs savo dvasia.; 9re*a ,^r2.zar iankesi Lietuvo- 
Prancūzų kultūra buvo tiltas, !*• Ta<Įa.Kauno mieste jie radę 
kuriuo jis išėjo universalinėn akmenmi gatvių grindinį, me- 
viešumon. Ta prasme Prancūzi- dinlus šaligatvius, o restoranuo- 
ja buvo antroji jo tėvynė. Savo įse,- koPustus STU bulvėmis . 
širdyje betgi Milašius buvo lie
tuvis, tačiau ne įprastine bei da
bar vartojama prasme. Jo lietu
viškumo turinį sudarė prarastos 
tėvynės nostalgija, tėvynės, ku
ri buvo paskendusi gilioj praei
ty ir besireiškianti mistiniu to
lumu.

Milašių giminės šaknys buvo 
Įaugusios Lietuvoje netoli Kau
no šiose vietovėse: Labūnava ■ 
Anusevičiai - Serbinai, kur nuo 
XIII š. ji turėjusi nuosavybes. 
Vėliau jų giminės nariai Įsitvir
tino Mohilevo, Vitebsko ir Mins
ko apylinkėse, kur turėjo didžiu-

minti Milašiaus lietuvišką kil- 'ną, Goethę, Mickevičių ir kt. Jo 
mę; esą šiaurietis negali būti ge- tėvai gyveno Passy, Nicolo gat- 
ras poetas lotyniškos kultūros vėje. Tėvas Vladas domėjosi ae- 
žmonėms prancūzams. Dėl to O.; ronautika, svajojo apie “skrai- 
Milašius labai kentėjo, juoba,i dančius laivus” ir norėjo savo 
kad ji ignoravo ir toks literatu- sūnų taipgi pakreipti Į gamtos 
ros autoritetas kaip Andrė Gide mokslus. 1902-1906 m. visi Mila- 
ir kiti. Nekartą jis skundėsi sa- šiai iš Paryžiaus buvo grįžę Gu- 
vo draugams, kad keliami vie-! 
šūmon daug silpnesni, kūriniai, 
o jo — ignoruojami. Ypač nema
lonus buvo jam smūgis, kai lei
dėją >, atspaudęs pirmuosius jo 
raštus, nesulaukdamas pirkėjų, 
sudegino visas atsargas. Šiandie
ną gi yra gaudyte gaudomi ug
nies išvengę egzemplioriai. Už
tat Milašiaus gerbėjas Francis 
de Miomandre, rašydamas, apie 
jį “Les Nouvelles Littėraires” 
1958. XI. 20. pažymi, kad rašy
tojo garbė dažnai yra ironinga ir 
jos kaprizai neįžvelgiami Esą 
kartais ji krinta ant labai vidu
tinių rašytojų, pagriebia juos, 
palaiko savo glėby ir numeta 
užmarštin; o kartais ji aplenkia 
genijus, laukia jų mirties, kad 
ant jų kapo užtrauktų triumfo 
himną, kurio ir viena gaida būtų 
buvusi taip stiprinanti gyvie
siems. Taip esą atsitikę ir su Mi
lašium. Jo garbė šiandieną esan
ti tikra, tvirta bei neginčijama: 
“Sunkus debesis, slėpęs jo lėtą

įrašo G. Prozor. Jaunimas betgi 
buvęs pilnas entuziazmo, ren
gęs dainų šventes nepriklauso
mybės garbei. O. Milašiui ypač 
rūpėję aplankyti Labūnavą, sa
vo giminės istorinę vietovę. Pa- 
sisamdę automobilį pasiekė kle
boniją, kur mažai ką sužinoję 
apie dvarą, kuris buvęs išnykęs. 
O. Milašius pavadinęs1 save Don 
Kichotu, ieškančiu chimerų. Kle 
bonas tada atnešęs iš rūsio vyno 
bonką su ispanišku užrašu “Vino 
de la Mancia”. Perskaitęs Mila
šius sušuko: “De la Mancia! Tai
gi, ar nesu Don Kichoto kaily
je?”

Mirė O. Milašius Paryžiuje 
1939 m. kovo 2 d. Teisingai Lie
tuvos min. M. Klimas atsisvei
kinimo žodyje pareiškė, esą Lie
tuva dėkinga Milašiui, kuris 
paskutinius dešimtmečius 
paaukojo.

Kūryba ir pranašystės
Buvo sakoma, kad O. Milašius 

esąs daugiau poetas-mistikas nei 
diplomatas-ministeris. Jo prigim 
tis nebuvo linkusi politinei veik
lai nei ramiam įrodinėjimui — 
net pobūviuose jis pratrūkdavo 
papeikdamas vieną ar kitą daly
ką bei asmenį. Visa siela jis bu
vo atsidavęs poezijai, kuri iškė
lė jo vardą. Stambesnieji jo poe
tiniai kūriniai yra šie: “Deka- 
denso poema”, “Septynios vie
natvės”, “Meilės pradžia”, “Mi
guel Manara”, ’ “Mephiboseth”, 
“Lemuelio išpažintis”, “Trys 
simfonijos” ir kt. . Tėvynės nos
talgija ryški nuo pat pirmųjų 
poemų. Jose jis vis grįtža pra- 
raston kūdįkystėn kaip iš lizdo 
išmestas paukštis. Kartu jis il
gisi amžinosios tėvynės, Dievo, 
kurio pėdsakus jis mato jūros 
ošime, smėlio verpetuose ir kiek
viename kūrinyje. Dievas jam 
yra amžinoji Meilė, kurion links 
ta vienatve pertekusi širdis. Ero 

, . r, - įtinė meilė O. Milašiui tėra pa-
krasto hkimu. Prancūzų spau- įk permetanti Dievo meilėn. 
doj m uzsiemo r mmistenjoj jis Savo £oemoj . pomane «Meilės 
eme gmtr nepriklausomos Lietu- į pradži^> 0;J Milašius šią mintį 
vos atstatymą Tai atkreipė atsi- , £adafė grmdine. Dramoje 
kuriančios Lietuvos vyriausybes ^Mi r &anara” jis apdorojo 
aemesj, ir O. Milašius buvo pa- j gimfninga idėį _ įlai£s don. 
kviestas Lietuvos deleagcijos - ^ . . .

dijon. . Vėliau tėvas su sūnum 
Oskaru daug keliavo — Italijoj, 
Ispanijoj, Vokietijoj, Anglijoj, 
Austrijoj, Š. Afrikoj. Sūnūs ypač 
domėjosi literatūra ir filosofija. 
1916 m. O. Milašius grįžo Pary
žiun ir įstojo diplomatinėn mo
kyklon. Sekančiais metais jo tė
vo nuosavybė Čerėjoj revoliuci
jos buvo atimta, ir Milašiai tapo 
tremtiniais. Oskaras ėmė gyven
ti savarankiškai ir domėtis savo

kuriančios Lietuvos vyriausybės j “Miguel Manara”

du 
jai

O..V. Milašius su savo draugu prancūzų rašytoju J. de Bo- 
schėre Fontainebleau prie Paryžiaus, kur jis dažnai lankyda
vosi kaip paukščių mylėtojas.

mis. Mažiau imponuoja jo filoso- pat dalinį Jų išsipildymą, 
finiai-mistiniai svarstymai pro-' 
za, surašyti pastabų forma.

Į gyvenimo pabaigą O. Milą- temis, savo mistika — jis buvo 
šius, kaip ir garsusis P. Clau- ^.nepaprastas viskuo: ir savo kil- 
del, labai domėjosi šv. Raštu, me, ir savo tremtimi, ir savo 
ypač šv. Jono Apreiškimu, kurį klajonėmis, ii? savo kūryba. Jis 
yra savotiškai komentavęs. Teo- j buvo betgi nepaprastas savo 
loginė jo komentarų vertė yra ! žmogiškame paprastume, kuria- 
abejotina. Jie Įdomūs tuo, kad me jis gali tarti savo tėvynei:

O. Milašius buvo nepaprasta 
asmenybė netik savo pranašys

Milašius Apreiškime ieško j o pa
saulio ateities ženklų. 1930 m. jis 
rašė savo draugui A. Godoy, esą 
poetai ir mistikai turėtų veikti, 
kad sulaikytų kriminalinius Įvy
kius, kurie jau artėja. Apie 1933 
m. Milašius pramatė karą, už
truksiantį 6 metus, ir pasibaig
siantį 1944 m. sausio mėn. Ka
ras esą pirmiausia sunaikinsiąs 
“Gdynia” ir “Poloniją”. Pagal 
tolesnę viziją, Amerika būsianti 
sunaikinta ugnies, Britanija — 
ugnies ir vandens, q Rusija —- 
nukritusios mėnulio atplaišos. 
Pranašysčių autorius mirė prieš

LIETUVIŠKOS
VELYKINĖS

KLB Kultūros Fondo Švieti
mo skyrius, tęsdamas seną tra
diciją, rengia lietuviškų mokyk
lų mokytojų bei tėvų konferen
ciją.

Ikišiol lietuviška šeštadieninė 
mokykla laikėsi sutrumpintos 
Lietuvos valstybės švietimo mi
nisterijos programos. Dėl per- 
islpno lietuvių kalbos mokėjimo 
šios programos jau nebegalima 
išeiti nei pritaikinti jau čia gi
musioms vaikams, kurie lanko 
šio krašto-pradžios mokyklas.

Lietuviška mokykla turi per
žiūrėti savo programas ir meto
dus. Tokie ir panašūs klausimai 
jau seniai vargina lietuviškos 
mokyklos vadovybę bei moky
tojus. Kadangi lietuviška vargo 
mokykla remaisi labiausia šei
ma, todėl ir šioje mokytojų kon
ferencijoje ir tėvai turėtų daly
vauti sprendžiamuoju žodžiu, 
nustatant lietuviškos mokyklos 
ateities gaires.

Konferencija Įvyks Toronte, 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje, 32 Rusholme Park Ct., 
kovo 21-22 d.d.

Paskaitas skaitys Juozas Krei 
venas, pedagogas, kultūrininkas, 
“Muzikos Žinių” redaktorius, 
tema: “ 
aktualieji reikalai” ir dr. Henri
kas Nagys, pedagogas, poetas ir 
kultūrininkas, tema: “Lietuvių 
literatūros dėstymas išeivijos 
mokyklose”.

Paskaitose bus liečiama prog
ramų, vadovėlių, vaizdingumo 
priemonių, mokytojų parengimo 
bei lietuviškos mokyklos ateities 
klausimai. ,

“Kodėl ir kaip, niekad manęs 
’ nepažinusi

Nei mano veido, nei mano 
gedulo, nei vargo

Anų dienų, staiga atpažinai
: ■ - mane

Tu, drėgna, daininga, 
ūkanota, vaiski, brangi...

(Vaikystės šalyje).
Laikas j'au atpažinti šį kūrėją 

plačiajai lietuvių visuomenei, 
atskleisti jo lobius ir glaudžiau 
įjungti savon kultūron, kuri yra 
pajėgusi apimti ir tuos išblašky
tuosius, kūrusius svetur ir sve
timu žodžiu. Pr. G.

Šioje konferencijoje bus ban-' 
doma išrišti daug painių peda
goginių klausimų; kaip lietuviš
kos mokyklos programų derini
mas su šio krašto mokyklomis. 
Kadangi lietuvių rašyba yra 
daugiau fonetinė nei kilminė, o 
anglų kalbos rašyba yra kilminė 
istorinė, kuri visai nesiderina su 
tartimi, ir bus painus klausimas 
ar priimti atmitninį grupinį mo
kymąsi, ar pasilikti prie atskirų 
raidžių mokymo ir prieiti prie 
skaitymo.'Šią problemą sprendė 
viešoje paskaitoje Toronte ži
nomas pedagogas Ignas Malėnas 
prieš porą metų.

Todėl lietuviškų mokyklų ve
dėjai bei mokytojai, tėvų komi
tetų atstovai, lietuviškų para
pijų klebonai bei Kultūros Fon
do įgaliotiniai prašomi šioje 
konferencijoje skaitlingai daly
vauti ir pasakyti savo svarų bei 
autoritetingą žodį.

Tuo tikslu minėtiems asme
nims bus išsiuntinėtas tuo rei
kalu pritaikintas aplinkraštis.

Kadangi lietuviška mokykla 
labiausiai remiasi lietuviška šei
ma, todėl tėvai turėtų parodyti 
kuodidžiausią susidomėjimą šia 
konferencija. Nei lietuviška mo-‘Kaikurie mūsų mokyklų k „ k ? y ik temato tris va_ 

roiValai” ir d r Hanri- . KyKla’ K_U“ V.aIK3 temaį° lrls va
landas šeštadienį, nei lietuviška 
parapija, kuri tik pusę valandos 
kalba į tikinčiuosius lietuvių 
kalba, neįstengs nuimti nuo tė
vų pečių tos pareigos juos išmo
kyti lietuviškai kalbėti, melstis 
bei būti gerais patriotais.

KLB Kultūros Fondo 
Švietimo skyrius.

Kultūros ir knygų pasauly
Tėvas A. Bernatonis, Vokieti

jos lietuvių sielovados tvarkyto
jas, du mėnesius išbuvęs JAV, 
Seven Seas laivu išplaukė atgal 
Europon, prieš tai išsiuntinėjęs 
laikraščiams paskelbti jo padė
ką visiems, kurie jį viešėjimo 
metu globojo ir jam gelbėjo.

Prof. Alfred Sennas, buvęs 
VD universiteto profesorius, da 
bar profesoriaująs Philadelphi- 
joje Pennsylvanijos universite
te, išvyko Europon, kur skaitys 
seriją paskaitų. Europoje prof. 
Sennas sugrįš balandžio mėn. 
Jis yra JAV vokieči ųkalbos dės
tytojų sąjungos pirmininkas.

“Kolumbijos Lietuvio” šių me
tų nr. 1 išeina ispanų kalba. Re
daktorius ir leidėjas kun. Tamo
šiūnas tą numerį skiria kolum- 
biečiams supažindinti su Lie
tuva.

Prisiysta paminėti

Valentina Bukauskaitė iš Be- 
risso gavo profesorės vietą La 
Platos universitete.

Liucija Juodelytė, šiemet bai
gusi seselių pranciškiečių gim
naziją Sao" Paulo, televizijos 
programoje, kurioje leidžiama 
moksleiviams varžytis žiniose, 
laimėjo 150.000 kruzeirų už ži
nojimą . Brazilijos istorijos.

(E) Griciaus ’’Kalakutai” ro
domi jau kinuose. Viename Vil
niaus teatre sausio 27 d. Įvyko 
naujo lietuviško filmo “Kalaku
tai” premjera. Kino komedija 
pastatyta pagal Aug. Griciaus 
scenarijų. Filmas vaizduojąs 
“buržuazinio gyvenimo metus”. 
Režiseriai: Mikalauskas ir Ber
notas. Esą baigiami statyti dar 
du nauji meniniai filmai: “Ado
mas nori būti žmogumi” ir 
“Sveikas gyvenime”. Ateityje 
numatoma kiekvienais metais 
pagaminti po 5 lietuviškus me
ninius filmus. T. k. būsiąs fil
muojamas Simonaitytės roma
nas “Pikčiurnienė”, Putino “Su
kilėliai”, Borutos “Baltaragio 
malūnas” ir kt.

(E) Pabaltijo grafikų paroda 
Zoppote. Gegužės mėnesį Zop- 
poto kurorte prie Dancigo įvyks 
“Tarptautinė Pabaltijo grafikų 
paroda”, kurioje jau pasižadėję 
dalyvauti Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Suomijos ir Vokietijos so
vietinės zonos grafikai. Švedija 
atsisakiusi dalyvauti, o iš Dani
jos, Norvegijos ir Fed. Vokieti
jos dar nesą atsakymų, kaip pra
nešė lenkų laikraštis “Dziennik 
Baltycki”, Dancige. Parodos ko
misaras esąs St. Žukovskį.

M. Krupavičius, Lietuviškoji 
išeivija, 142 psl., plastifikuotas 
dviejų spalvų viršelis. Kaina $2. 
Saleziečių spaustuvė, Castelnuo- 
vo Don Bosco, Italija, 1959 m.

Karaliaus vainikas. Legendos 
ir padavimai šių autorių: P. Jur 
kaus, V. Krėvės, N. Mazalaitės, 

rijos raganos, A. Vaičiulaičio, A. 
Vienuolio ir Vaižganto. Rinkinį 
sudarė J. Sodaitis, iliustravo 
dail. A. Korsakaitė. 112 psl., kie
ti viršeliai, kaina $2. Išleido Ga
bija, Straight Path, Wyandanch, 
N.Y.

Laiškai lietuviams, 1959m. va
sario mėn., vol. X, No. 2, 33-64 
psl.

ŠV. Pranciškaus Varpelis, 1959 
m. sausis, Nr. 1, 32 psl.

Lietuvių Dienos, 1959 m. va
sario mėn., Nr. 2(91), X metai.

Šiame nr. rašo J. Kajeckas, 
spausdinamas J. Šeiniaus nek
rologas, pasikalbėjimas su prof. 
M. Biržiška; P. B. rašo apie 
“Draugo” jubiliejų, spausdina
ma J. Švaisto premijuoto roma
no ištrauka, St. Santvaro eilė
raščiai, LD anketos atsakymai, 
pulk. Įeit. A. Špokevičiaus atsi
minimai ir kt.

Ateitis, 1958 m. Nr. 1, 24 psl.
Šiame nr. rašo: Tėv. V. Gi

džiūnas, kun. Št. Yla, Alfa Su- 
žinskas, O. Ališytė, R. Durickai- 
tė, D. Masioriytė, S. Leimanas, 
K. Raudys, eilėraščiai B. Dabu- 
šytės, Salomėjos D., D. Norei
kaitės, J. Sakalo, D. Sadūnaitės.

ATVIRUTĖS. x .. , * - j- i ižuaninėš meilės perkeitimą Įprie taik°s konferencijos diplo- ; tauria, atgailojančia, krikščio- 
malmiu redaktorių 1918 m. gruo inišką meile“ joJsukurtas Manara 
dzio men. Sekančiais metais jis | Donžuan per atgailą at.

. siekęs išganymą. Apskritai, visa 
M u Milašiaus poezija dvelkia re-Į

■ | ligine nuotaika, pasiekiančia *
mistinių augštumų. Gal dėlto 
daugeliu ji sunkiai supranta
ma, ypač tose vietose, kur jis pa
sitelkia ir filosofiją, ir šv. Raštą. 
Paskaičius betgi šu atsidėjimu 
jausti nepapratsas autoriaus įsi
gyvenimas į likimines žmogaus 
situacijas ir sugebėjimais išreikš 
ti jas taikliomis poezijos eilutė-

paskiriamas Lietuvos atstovu'<*7 j5«anvma ^Anskritai \isa Prancūzijai, o 1926 m. _ siekęs išganymą. Apskritai, visa
ministeriu. šias pareigas O. Mi-J 
lašius ėjo iki 1928 m., o po to 
buvo paskirtas pasiuntinybės’

įvairių rusių
ir tinka
bet kur siusti

O ’

Kaina 10 et. su voku.

J. Pronskaus, J. Remeikos, Šat-

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

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

europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
įvairiausiu rūšių skintos gėlės bei vazonai.su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbiniu dovanoms. 

Kalbame taip pot vokiškai ir rusiškai.
★

Jau turime naujausiu modeliu 
1959 metų baldų

Mohawk Furniture
LIMITED

2448 DANFORTH AVE. Tel. OX. 9-4444 ir OX. 9-4224 
TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norėdami pasinaudoti šia pasku- 
tine proga, nedelsdami užeikite j 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 

*"7 dar yra didesnis pasirinkimas.
-------- - — -----  :     — -   - -

Gaunamos
Sp. B-vėje “ŽIBURIAI”,

941 Dundas St., W. Toronto 3, 
Ont. ir pas lietuviškos spau

dos platintojus.

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

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

Skautų visoj Kanadoj 1958 m. 
gruodžio 31 d. buvo 255.993, t.y. 
20.775 daugiau nei 1957 m.

- - -- ....—-------

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. ■ TORONTO - TEL. LE. 2-9547
Čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius Šautuvus.

PASINAUDOKITE SLA PAGALBA
nelaimės ir ligos atveju

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

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
L. Rickevičienė — RO. 9-7668
H. Chvedukas — LE. 4-1528
A. Dūda — RO. 9-4612
— ■ — ------------- ------------- ----------------- -

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
.m.. i ■■ i i ,lh, ■■■■■■ .............................................................. imn

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

BALTIC STORES BENDROVĖ
(Savininkas Z. Juras)

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

kainaraščius bei kitas informacijas.

KARALIAUČIUS TYRIMŲ 
CENTRAS

Karaliaučiaus .uostas netrukus 
turis būti perstatytas į Atlanto 
tyrinėjimų centrą. Kaip prane
šė sovietų telegramų agentūra 
TASS, Karaliaučiuje būsianti 
įrengta Hidrofizinio Jūrų Insti
tuto filiale. Taip nutaręs Sovietų 
Mokslų Akademijos prezidiu
mas. Šios filialės dispozicijoje 
būsiąs ekspedicinis laivas Mi- 
chail Lomonosov, kuris tik ne
seniai grįžęs iš kelionės po At
lantą, kur buvę vykdomi tarp
tautinių geofizinių metų pla
nuose u žsibrėžti tyrinėj imai.

Karaliaučiuje būsią įrengtos 
metoro loginės bei aerologinės, 
vėjo srovių ir hidrologinės la
boratorijos. Vėliau čia būsią 
perkeltos visos svarbesniosios 
laboratorijos iš Maskvos.

in ■r.i-i rr ruin

Maldos iš Sibiro

Siunčiame viską: veistus, medžia
gos, akordeonus, laikrodžius, mašinas 
(varios, maistą ir visa kita, kas lei
džiama siųsti.

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

Užsaką romia' sąžine laukite pa
kvitavimo iš savo artimųjų, nes už 
siuntinį atseko Baltic Stores Bendrovė.

Nesiboidykite, jei užsakydami ne
turite iŠ korto visos reikalingos pini
gų sumos, nes Baltic Stores skubo pir
miau pasiųsti kas užsakyto, o tik pas
kui suveda sąskaitas. Baltic Stores yro 
pasitikėjimu parėmusi savo santykius 
su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

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

BALTIC STORES mielai pasiunčia 
už lobai mažą mokestį (informacijos 
Suteikia atskirai paprašius) ir pačių 
tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES būdamos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kad siuntinių 
siuntimas yro šalpos darbas, tad sten
giasi kiek galėdamos padėti savo 
tautiečkims kuo pigiau pasiųsti siun
tinius, nenumažinant nei kiek siunti
nio prekių vertės. Kviečiame visus 
burtis j vieną solidų lietuvišką toutos 
perėmimą.

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

Marija, 
gelbėk! 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: 916 
Brooklyn 21, N.Y. TeL GLen- 
mdre 2-2923.

KMfaM 1 doleris.

vazonai.su


TtVtSKtS ŽIBURIAI

SPORTAS
LTD.

Telef. LE. 4-84811199 Bloor St. W
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-

SPORTO APYGARDOS 
ŽINIOS

Šį sekmadienį, 5 vai. p.p., Pri
sikėlimo par. salėje įvyks pir
mosios Kanados liet, mergaičių 
(iki 16 mt.) krepšinio pirmeny-

■asmac
1959. m. 5. — Nr. 10 (478)

*

I

j 
j

. ■ f

l>

t 
t ■

<•

i

{mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

f ? Woor Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras, 
rnūrinis namas su garažų, 2 moder- 
nlškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai orti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

**Mloo/> Dufferin
$3.000 t įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiroj. mųrjnis namas, su, gorožu, 
grožį dideįe modemiško virtuvė,, aly
va .apšildomos. ‘ ,

ik:;?Clw -z0akwbo<jf
jnrakMlr'r TombdriU1 risuri- 

' 'ftfš'riomaS/ 2 virtuvės, vandeniu aly
va'šildomos, garažas ir privatus įvo- 
žiąvimas.

Annette - High Pork Ave. 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara- 
ždms;’3" virtuvės,, olyvo apšidomos, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima Užimti.

Bloor - Quebec 
$5.500; įmokėti, 12 -kambarių atski
ras, grgžių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujas pečius, geros pajamos.

Bathurst - Davenport Rd.
$6.000 įmokėti, tik kelių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, .3 mo
derniškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
iVamas su privačiu įvažiavimu, van- 
_deniu‘alyva apšildomas. Visai orti St. 
Clair.

Marion - Roncesvalles 
-$7»000 įmokėti, 9 -kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvu vpnd^niiį, alyva šBdomas, qdi- 
dėtĮ; gfažuszkombar^i. ..TįJojaut gali
ma užimti.

'■ ’ * 'i Jane >. Bloor 1 
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
grožus mūrinis narnos su/garažu ir 

.privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande- . 
niu alyva šildomas. I kambarys rū
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd. 
$15.000 įmokėti, visai naujas 18 
kambarių moderniškos fripleksas. Vi
sai grąžus dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galima 
♦mt?.-Gero vieta nuomavimui. Arti 
sisiekjmo. . '

SAKALAS
-SAKALAUSKAS

* Darbo telef. LE. A-WsV 

„ »«*• tE- 6-1410

Dundės - Gladstone 
8 kambariai.— 3 virtuvės

$3.000 įmokėti, mūrinis, naujos 
rąžos, didelis kiemos. Geros pajamų 
namas, Kaina $16.900.

gO-

a Annette - Indian Grove 
$2.500 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, garažas. Lobai ge
ros išsimokėjimo sąlygos. Kaino 
$16.900.

Parkdofe 
$3.500 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
riai, 3 virtuvės, garažas. Geros paja
mų namas. Kaino tik $17.900.

Rusholme Rd. - College 
7 kambariai — 2 augštai 

$4.000 įmokėti, šiurkščių plytų, 
skiras, vandeniu alyva šildomas, dvi
gubos garažas. Namas puikiausiam 
stovyje. »

at-

Glcnlakc - Indian Rd. 
1 atvira skola 10 metų 

$3.900 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, garažas, geras planas. Prašomo 
kaina tik $16.800.

Runnymede 
— Atskiros

Annette - 
11 kambarių 

$4.000 įmokėti, mūrinis, garažas, 
privatus įvažiavimas, kaina 
$19.900. Tikrai geras pirkinys.

tik

Bloor - Brock Ave.
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba- 
riai,_2 virtuvės. Geros pajamos, arti 
Bloor, kaina $16.000.

Roncesvalles - Wright 
$2.000 įmokėjimas

Mūrinis, atskiras, 8 kambariai, ga
ražas. Tuoj pat galima užimti. Geras 
pajamų narnos.

ga

Jone - Bloor 
1 atvira skola 

įmokėti, mūrinis, 7 kambo- 
2 augštus, dvigubas garažas.

$6.900 
riai per _ . ; _ ......
Arti Bloor. Prašo $19.800.

uz- 
su-

į

Bloor - Indian Grove 
$3.000 Įmokėti, mūrinis, 6 kamba 
riai, 2 virtuvė 
his

naujo opšildymo kros- 
Kaino $ 14.900.

LE

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVĖ.

. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

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

Joseph A. PETERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
>■ St. Cloir - Bathurst
4 atskiri butai >— 20 kambarių, 4 
mod. virtuvės, 4 vonios, 4 garažai, 
pajamos $500 mėnesiui.

Jane - Wilson
$1.000 įmokėti, naujas vieno augšto 
mūrinis, 6 didėilų grožių kambarių 
nomos. Privatus įvažiavimas. Išsimo- 
kejimos 25 mėtoms.

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

1162 ST. CIJUR AVE. WEST
Jane - Lawrence 

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

* '* *3rr Clair - Oakwood
$10.OOGjmėkėtį Į2 lat^ąi gražių di- 
dehų ^aįįbąrių,. Vandens i r alyvos šil
dymas, 2 vonios, privatus įvažiavi- 
rnas, mūripis garažas. .

Parkdale
$4.000 įmokėti, 10 " dideliu kamba
rių. 3 virtuves, 2 vonios. Vienas at
viras morgičius 10-čiai metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

įstaigos tel. 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543  0

<' • . 899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
b Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

,, kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome -visus morgičių reikalus.

I. MAWRODIN Realtor w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
' A. MIČIŪNAS

Ken WILES Ltd.
REALTOR

| į 2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241
> 'f Didžiausias namq-bizniu pasirinkimas visam Toronte. Nuošir- 

dus ir sąžiningas patarnavimas. Kas savaitę nauji pardavimai.
t į Boustead Ave. - Indian Rd.
£ $6.000 įmok., J did. komb., mūr. 

'nomos, 2 mod. virt., 2 vonios, nau- 
'' jas alyvos šild./ labai švarus. Go ra - 

. žas, puikus įvaž. Arti krautuvių ir 
’susisiek. Geriausias nuomav. rajonas.

2; r Lengvos išrrx>k. 'sąlygos/
F į Sunnyside Ave. • Porkdale Rd. 

$6.000 įmok., 10 gražių komb., or»g. 
dupleksas. Puikus planęs, 2 vond. 
olyvo šild., 2 virt., 2 vonios, 2 gara
žai, puiki 
gos, žemo 
kinys.

j

Durie - Bloor W.
$5.000 įmok., 8 komb. per du ougŠt. 
2 virt., vond. olyvo šild., puikus plo
nos, žoidimų komb. rūsy, plotus jvo- 
žiov., 2 nouji gorožoi, didelis kiemos, 
nomos arti Bloor.
Geros inoestovimos - Puikus pirkinys 
Oshawa priemiesty ont Hw. kelio Nr. 
401 (Toronto-Montreol) 22 komb. 
mūr. modernius motelis su visois bol- 
dois ir įrengimois, plius 3 kobinos ir 
6 komb. mur. grožus nomos. Didelės 
pojomos per visus metus. Įmokėti 
$20-25.000. Prašoma koino žemo.

vieta, geros išmok, sąly-
koinoš Tikrai puikus pir-

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui
S. JOKŪBAITIS ♦

įstaigos telef. RO. 6-9241. , Namų telef. LE. 4-0773
f

FASK-tas yra nustatęs metinį 
sportininko reg. mokestį $2 
suaugusiems ir $1.25 jauniams. 
Sumokėję metinį mokestį gaus 
nemokamai Sporto Žiniasr Įves
tas ir atskiras mokestis klubams 
— $10 metams. Metinė registra
cija baigiasi kovo 15 d.

Balandžio 10-11 d. centrinės 
YMCA patalpose įvyks Kanados 
pabaltieeių krepšinio ir tinklinio 
žaidynės. KSA.
IŠ RINKIMINĖS KOMISIJOS 

PRANEŠIMO Nr. 6
Pagal balsų daugumą nauja

sis FASK-tas išrinktas iš Niu
jorko apylinkės kandidatų sąra
šo. Į FASK-tą išrinkti *ir balsų 
gavo: Birutis Algirdas 151, Vak- 
selis Aleksandras 130, Kepenis 
Jaroslavas 130, Brazauskas Ka
zys 100, Ruzgas Algirdas 82. Kan 
didatais liko: Vilpišauskas Juo
zas 81 ir Staknys Edvardas 72.

Revizijos komisija išrinkta iš 
Toronto apylinkės sąrašo: Sup- 
ronas Antanas 54, Baranauskai- 
tė-Pacevičienė 49, Stepaitis Her
bertas 42. Kandidatais liko: Lu
košius Kostas 38, ir Rožaitis Po
vilas 3.

Rinkimuose dalyvavo 237 as
menys, iš kurių 225 balsai buvo 
pripažinti galiojančiais, o 12 at
mesti dėl prasilenkimo su rinki
miniais nuostatais.

DĖL IX-jų Š. AMERIKOS 
ŽAIDYNIŲ I-jo RATO DATOS

Spaudoje iškilus diskusijoms 
dėl IX-jų ŠA žaidynių I-jo rato 
datos eilė sportu besidominčių 
asmenų kreipėsi į Kanados 
Sporto Apygardą, prašydami 
tuo reikalu oficialaus paaiškini
mo. -

KAS vadovas, pasitikslinęs 
pas klubu atstovus T. J. Borevi- 
čių, SJ, f. Paulių, OFM, K. Ba
tūrą, kurie dalyvavo 1958 m. 
rugsėjo 27 d. Toronte įvykusia
me KS Apygardos klubų pirmi
ninkų ir FASK-to įgaliotinio po
sėdyje, pareiškia:

1. Posėdžio metu tarp kitų
Playground čempijonus Fred 
Hamilton komandą dviejų rung
tynių bendru rezultatu 88:82 (59 
:36; 29:46). Žaidė: R. Burdulis 
43, A. Laurinavičius 10, R. Kar
ka 10, O. Kaizeris 11, S Masio
nis 9 ir V. Rickevičius 5. Onta
rio CBA rungtynes Ižais šį ant- 
diėnį 8.30 v. v. mįįsų salėje ir 
šeštadienį — St. Catharines.

Aušra Bantam Toronto pirme
nybių rungtynėse pralaimėjo 
Playground lygos nugalėtojams 
Mc Camerick komandai 11:48 ir 
31:49.

Aušros mergaitės “Aušra” Ju
nior laimėjo ir antrąsias OCLBA 
pirmenybių rungtynes, nugalė
damos Niagara Falls 50:25- Žai
dė: G. Uogintaitė 22, D. Simo
naitytė, A. Sapijonytė 4, A. Ga- 
taveckaitė 5, J. Gataveckaitė 4, 
A. Grigaitė, B. Menveiler 10 ir 
D. Stephaniak 5. Pirmosios OC 
LBA finalų rungtynės šį šešta-

klausimų buvo svarstomas ir IX 
žaidynių I-jo rato vietos klausi
mas.

2. Posėdžio metu nebuvo kal
bama apie žaidynių galimą datą. 
Gal todėl, kadangi pagal tradi
ciją žaidynės vykdavo Atvely
kio savaitgalį.

3. Apie IX žaidynių I-jo rato 
antrąją datą (gegužės 2-3 d.), 
paskelbtą Hamiltono LSK Ko
vas, sužinota tik iš spaudos ir 
oraėjus keletai savaičių po mi
nėto posėdžio.

J. Gustainis, KAS vadovas.
VYČIO ŽINIOS

Visuotinis susirinkimas pra
ėjusį sekmadienį išrinko sekan
čios sudėties valdybą: pirm. Pr. 
Gvildys, sporto vadovas A. Sup- 
ronas ir administratorius V. 
Butkys. Sklandesniam valdybos 
veikimui ir su darbuotojų dar
bais supažindinti išrinkti pava
duotojai: pirmininkui J. Šulcas,

dienį Hamiltone. Sėkmės!
Aušros jauniai draugiškose 

rungtynėse nugalėjo latvių jau
nius 82:63. Žaidė: R- Burdulis 9, 
R. Gudas 39, K. Batura 1, V. Ja- 
nulevičius, A. Jankauskas 26, J. 
Bukšaitis, J. Viliūnas 5, A. Lau
rinavičius 2.

Šį sekmadienį, tuoj po pamal
dų, draugiškos krepšinio rungty
nės vyrams, po jų trečios B-C 
finalų rungtynės: Tridents - Ya
mada. 5 vai. p.p. įvyks Kanados 
liet, krepšinio pirmenybės mer
gaičių klasei. Po jų draugiškos 
krepš. rungtynės tarp Aušros 
mergaičių rinktinės ir St. Ceci
lias.

Aušros tėvų - rėmėjų būrelio 
steigiamasis susirinkimas įvyks 
kitą sekmadienį, kovo 14 d., tuoj 
po pamaldų. T. P.

KOVO ŽINIOS
Knaados jaunių krepšinio ir 

stalo . teniso pirmenybių reika
lai aptarti valdybos posėdyje,

s. vadovui V. Baliūnas ir admi
nistratoriui Em. Vaičekauskas.

Krepšininkės pralaimėjo ant
rąsias Ontario Church pirmeny
bių rungtynes prieš Niagara 
Falls 34:30. Vyčio jaunutės da
lyvaus šį sekmadienį Kanados 
mergaičių krepšinio pirmenybė
se. Jauniai ateinantį savaitgalį 
vyks^ į Hamiltoną draugiškoms 
krepšinio rungtynėms su Kovo 
jauniais. Jie taip pat dalyvaus 
Kanados jaunių krepšinio pir
menybėse Hamiltone.

Stalo teniso pirmenybėse klu
bo meisteriu tapo Pr. Gvildys. 
Antroje vietoje liko J. Nešukai- 
tis, o trečioje Em. Vaičekauskas, 
kuris yra padaręs’ žymią pažan- 

:gą. Moterų nugalėtoja tapo Kas- 
peravičiūtė, toliau seka Urbo
naitė ir Kuprevičienė. Gražią 
techniką parodė Orbon, kuri _  ___ _____ ...
įgavusi daugiau patyrimo, bus1 dalyvaujant stalo teniso sekc. 
rimta varžovė pirmosioms. Lygi1 ‘ ‘ -----
su stėlu Sabaliauskaitė jau gra
žiai valdo kamuoliuką ir kažku
rias žaidėjas privertė rimtai pa
dirbėti, kad pasiektų laimėjimą. 
Miesto pirmenybėse Vytis I pir
mą ratą užbaigė su 18 taškų lik
dama antroje vietoje. Tiek pat 
taškų surinko ir pirmoji vieta. 
Vytis II irgi liko antroje vietoje, 
bet atsilikusi 2 taškais. Vytis II 
antram rate pirmauja su 3 lai
mėjimais, Vytis I turi 1 pralai
mėjimą. Individualinuose lai
mėjimuose labai gerai laikosi 
Em. Vaičekauskas turėdamas 
60:6 laimėjimų santykį. Jis tur 
būt ir pirmauja.

Dėkopjame koop. Paramai už 
$100 paramą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Ir ketvirta Aušros krepšinio 

komanda, Aušra Midget, išsiko
vojo čempijonatą ir kvalifika- 
vosi Toronto bei Ontario CBA 
pirmenybėms. Church lygos fi
naluose Aušra M. nugalėjo Kim- 
bourne Park, bendru dviejų rung 
tynių rezultatu 76:72 (38:38; 38: 
34). Žaidė: A. Žaliauskas 29, K. 
Batura 18, V. Januleviičus. 47, R. 
Vyskupaitis, K. Augustina vi- 
čius 1, J. Bukšaitis 4. Toronto 
pirmenybes pradės sekančią sa
vaitę, o Ontario kovo 14 d.

Aušra Juvenile Toronto pir
menybių rungtynėse nugalėjo

V. VASIS
ESTATE

Telefonas LE. 1-4605
Roncesvalles - Grenadier 

$5.500 įmokėti, 9 kamb. su saulės 
kamb. per. du augštus, 2 modernios 
virtuvės, oru alyva apšildomos, šo
ninis įvažiavimas, 2 garažai, viena 
skola balansui. 1

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

REAL
872 Bloor St W.

St. Clair - Christie 
$7.000 įmokėti, 12 kamb. gero mū
ro, kvadr. plonas su privačiu įvažia
vimu, geras pajamų namas, arti mo
kyklų ir susisiekimo.

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

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

vadovui A. Grajauskui ir vyr. 
teisėjui J. Bulioniui. Pirmeny
bėse visose grupėse vykdoma 
vieno minuso sistema. Stalo te
niso komandą (vyrų) sudaro, 
trys žaidėjai — moterų dvi. Žai
džiama iš dviejų laimėtų setų. 
Registracijos mokestis yra: ko
mandai $2, individualiai ir dve
jetuose po 50c. Pirmenybių pra
džia punktualiai 10 vai. ryto, 
Westdale mokyklos dviejose sa
lėse. Užsiregistravę klubai gaus 
tikslesnes informacijas ir orien
tacinį miesto planą, nurodantį 
kelią į sales. Vakare, VAV para
pijos salėje Kovas rengia vaka
rienę, kurioje dalyvaus visi pir
menybių dalyviai ir Hamiltono 
organizacijų pirmininkai. Jos 
metu ir bus įteiktos KSA skir
tos taurės laimėtojams.

Klubo valdyba nusprendė už
traukti paskolą vietos Talkos 
bankelyje. Ryšium su pirmeny
bėm, kovo dešimtmečiu ir kt. iš
laidom, klubui yra reikalinga iki 
$500.

Kovietis Z. Stanaitis Hamilto
no McMaster un-to stalo teniso 
pirmenybėse laimėjo I-mą vieą.

H. miesto stalo teniso pirme
nybėms Kovas įregistravo Z.Sta 
naitį, G. Paltaroką ir A. Gra
jauską.

Kovo krepšininkės ir Living
ston komanda turėjo vienodą 
laimėjimų skaičių Hamiltono 
moterų krepšinio lygos pirme
nybėse. Norint patekti į tolimes
nius žaidimus, šie du klubai tu
rėjo dar kartą peržaisti rungty
nes. Jos įvyko vasario 24 d. ne
sėkmingai lietuvaitėms, nes te
ko pralaimėti 20:39. Žaidė: Ba- 
kaitytė 4, Virbickaitė 1, Žemai
tytė 2, Miniotaitė, Stanaitytė 4, 
Petrušaitytė 4, Meškauskaitė, 
Garbušaitė, Bartkutė, Prunsky- 
tė 5.

Draugiškoms krepšinio rung
tynėms su kovietėm kovo 14 d. 
yra pakviestos Aušros žaidėjos, 
laimėjusios 1959 m. Kanados 
miesterio vardą.

Kanados suaugusių komandi
nėse stalo teniso pirmenybėse, 
Kovą atstovaus dvi komandos: 
I-oji Brazlauskas, Grajauskas, 
NavickaS^ir II-oji Stanaitis, Pal
tarokas, Trumpickas. Moterų: 
Virbickaitė, Petrušaitytė. Jau
nių krepšinio: Kronas, Bieliū
nas, Dirvaitis, Breichmanas, 
Stankevičius, Blekaitis, Grabu- 
šas, Stosius, Stanevičius. Šie vi
si žaidėjai prašomi atvykti į 
Wentworth mokyklos salę, šį 
šeštadienį, kovo 7 d. (kur visuo- 

• met vyksta treniruotės), nes bus 
duodami nurodymai, ryšium su 
Kandos pirmenybėm ir, grei
čiausia, sužaistos draugiškos 
rungtynės su Toronto Vyčio jau
niais. Norintieji dalyvauti indi-

’.CMOLKA

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės j šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

Concord Ąve. . College St. 
$6.000 įmokėti, ir viena skola liku
čiui 10-čiai metų už 1 1 fcamb. mū
rinį namą geriausią visame rajone. 
Kvadratinis planas, 2 ultra mod. vir
tuvės, vand. alyva šildomas, blo
giausią skonį gali patenkinti, netoli 
lietuvių bažnyčios bei viso lietuviško 
centro.

High Park - Roncesvalles 
$6.000 įmokėti, turite sau 4 kamb. : 
butą dykai ir plius.$230 men. nuo
mos, už 1 1 komb. atskirą mūrinį na
mą, kvadratinis planas, 3 mod. vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu alyva šildo
mas, garažas, kam turite kitom pa
dėti namą išmokėti ir kad Jūsų vaikus 
varinėtų. 4 į

Jane - Bloor 
$7.000 įmokėti, visai arti susisieki
mo, 7 kamb. atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 modernios vir
tuvės, vand. alyva šildomas, garažas, 
gražus didelis kiemos. 

Rusholme Rd.
$12.000 įmokėti, tam, kas nenori 
pinigų banke laikyti, bet uždirbti, tai 
yra tikrai puikus pirkinys, 23 kamba
rių — 6 atskirų butų mūrinis atski
ras pastatas. Vand. alyva šildomos, 
garažai, privatus įvažiavimas ir iai- 
na, sklypas 50 iš 220, gauna mėne
siui $565i ir plius 4 kamb. butas šei
mininkui. Pilna kaina $43.000, ar 
gali būti geresnis pirkimas?

* 5 nauji namai
$3.000 įmokėti, puikios statybos, 
kvadratinio plano, 6 kamb. mūriniai, 
norint gali įrengti 2 virtuves, didelis 
žoidimų kamb. rūsyje, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, 20 metų lengva 
skola. Jane - Baby Point rajone.

Indian Grove - Bloor
$3.000 įmokėti, už tą 6 komb. mū
rinį namą, 2 modernios virtuvės, nau
jas šildymas, gražus viduje ir iš lau
ko, prašoma koino tik $14.900.

Rusholme Rd. - College
$4.000 įmokėti, tikrai, už lietuvių 
mėgiamame rajone 7 komb. atskiri) 
mūrinį namą, kvadratinis plonas, van
deniu alyva šildomas, dvigubas ga
ražas.

Parkdale rajone
$4.000 įmokėti, labai* geram nuoma
vimo rajone, 9 kamb., mūrinis na
mas, 3 virtuvės, 2 vonios, alyva šil
domas, kvadratinis planas, puikus 
viduje. Prašoma kaina tik $17.600.

Pearson Ave. - Roncesvalles
$5.000 įmokėti ar mažiau, už 7 kam
barių mūrinį namą, kvadratinis pla
nas, naujas šildymas, 2 vonios, 2 mo
dernios virtuvės, puikus viduje, ekstra 
dideli 'kamb., šeimininkas išvyksta.

s * Bloor - Runnymede
$7.000 įmokėti už 9 kamb. per du 
augštus atskirą mūrinį dupleksą, 
vand. alyva šildomas, puikus moder
nus viduje, garažas su gražiu kiemu.

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

vidualiai stalo teniso pirmeny
bėse, registruojasi vietoje pas J. 
Bulionį. K. B.

SPORTAS ČIKAGOJE
Sausio 31 d. ir vasario 1 d.d. 

apie 140 sportininkų čia bandė 
savo jėgas krepšinyje, tiknliny- 
je ir stalo tenise. Dalyvavo 7 
sporto klubai bei vienetai: Ko
vas Detroito, Žaibas Clevelando, 
Neris^ Lituanica, Aras, Baltijos 
Jūra ir Vaiva iš Čikagos.

Vyrų krepšinyje, kur žaidė 7 
komandos, pergalę iškovojo Ne
ries I penketukas, baigmėje įvei
kęs Lituanicą 64:59. Prieš tai Ne
ris I sumušė Baltijos Jūrą 84:41, 
o Lituanica nugalėjo Arą 41:36 
ir Kovą 73:56. — - -

Vyrų tinklinyje, dalyvaujant 
tik dviems komandoms, laimėji
mas atiteko Žaibo atstovams, ku 
rie nugalėjo Nerį. Pas moteris .... 
pergalę irgi nugriebė Žaibo tink Australijoje.

turi 12 psl. ir yra gausiai iliust
ruotas.

Lietuvių futbolo komanda, ži
noma “Liths” vardu pirmauja 
’’Indoor Soccer“ pirmenybėse 
I-je divizijoje. Šiuo "metu lietu
viai turi 13 taškų (4 laimėjimai 
ir trys lygiosios). Dar yra liku
sios vienerios rungtynės.

Š. Am. pabaltieeių varžybos 
krepšinyje, tinklinyje' ir stalo 
tenise įvyks balandžio 25-26 d.d.' 
i’oster parko pastate. Ta proga 
balandžio 25 d. Liet. Auditorijo
je įvyks sportininkų vakaras.

’ ■'" ■ E-

(E) Ilzė Konrade yra tikra 
latvaitė, skelbia “Latvija”, pole
mizuodama su kaikuriais vokie
čių laikraščiais, kurie tą pasau
linę plaukimo rekordininkę bu
vo pavadinę Baltij os vokiete. 
Rekordininkė dabar gyvena

baigmėje įveikusioslininkės, 
Neries I komandą 2:1. Rungty
nes dėl trečios vietos laimėjo 
Žaibo II, nugalėjusi Neries II 
2:1. Čia dalyvavo 6 komandos.
‘ Vyrų stalo teniso komandi
nius susitikimus laimėjo Litua- 
nica I, finale nugalėjusi Kovą 
5:0. Moterų tebuvo tik dvi ko
mandos ir čia Neris sutvarkė 
Žaibą 3:0.

Vyrų vienete pergalę iškovojo 
J. Nasvytis (Clevelando Žaibas), 
nugalėjęs Avižienį (Lituanica) 
3:1. Trečiuoju liko J. Šoliūnas, 
ketvirtuoju — V. Kleiza. Mote
rų vienetą laimėjo O. Blandytė 
(Neris), o vyrų dvejetą Šoliū
nas-Misiūnas (Detroito Kovas).

Vid. Vakarų sporto apygardos 
prieauglių klasių (jaunių, jaunu 
čių, mergaičių) pirmenybės bus 
kovo 14-15 d.d. Foster parko sa
lėje. Bus varžomasi krepšinyje, 
tinklinyje ir stalo tenise. Jas 
prayes LSK Neris.

“Sporto Žinių” pirmasis šių 
metų nr. jau išėjo iš spaudos. Jis

Paieškojimai
Arkašausko Jono, sūnaus Mo

tiejaus, gyvenančio Argentinoje, 
ieško Kriaučiūnienė Juzė, duk
tė Motiejaus, gyvenanti Lietu
voje, Šakių rajonas, Kriukų 
paštas, Kumečių kaimas.

Vaitekaitis Pranas, sūnus Ur
šulės, gimęs 1914 metais Sere
džiaus miestelyje, prašomas at
siliepti sesers Marytės Vaitekai- 
tytės — Lietuva, Seredžius.

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į ŠIUOS PASIŪLYMUS:

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

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

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

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

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME {MOKĖJIMUI PINIGUS.

SUDBURY, Ont.
Rekolekcijos. Kovo 6-7-8 d.d. 

bus Tekolekcijds lietuviams. 
Penktadienį ir šeštadienį — 
Christ the King airių katalikų 
bažnyčioje, o sekmadienį, kaip 
paprastai, parapijos didžiojoje 
salėje. Rekolekcijas ves kun. dr. 
J. Gutauskas iš Toronto. Malo
niai kviečiu visus Sudburio ir 
apylinkės lietuvius atlikti savo 
velykinę pareigą.

Kun. Ant. Sabas.
Viešėjo Lenkijoj. P. Sakalaus

kienė, kilusi iš Vilniaus krašto, 
praleido porą mėnesių atostogų 
Dancige, kur susitiko savo mo
tiną ir kitas gimines. Ateinančią 
vasarą vėl mano nuvažiuoti ku
riam laikui pasisvečiuoti pas 
savuosius. Sudburiškis.

P a d ė k o
Reiškiame nuoširdžią podėką už už

prašytos giedotos Mišios už o.o. mūsų 
tėvelio vėlę N. Kasperiūnienei, L. Kos- 
periūnui ir Z. J. Labuckams.

J. V. J. Kriaušeliūnų šeimos.

Pirmą kortą pardavimui

$4.000 įmokėti, gerų plytų, 9 didelių 
kambarių namas, kryžminis korido
rius. 2 modernios plytelėmis klotos 
virtuvės, vandeniu alyva šild. Gara
žas. Arti Bloor gatvės. Be morgičių.

Bloor - Brock

$2.500 įmokėti, gerų plytų, 6 Komb. 
.nomos, išilginis koridorius, 2 moder
nios virtuvės, olyvo šild. Noujoi otre- 
montuotos.

Mėsinė - grosernė

$6.000 įmokėti, modemus įrengimas, 
$900 savaitinė apyvarta (nežiūrint, 
kad vienų dienų uždaryto žuvavimui), 
4 komb. butas su atskiru įėjimu, 
naujos alyvos šildymas. Pogrindinėj 
gatvėj. Prašo su namu $22.900.

Jone - Bloor

$19.500, otskiros, 7 komb. 
dėmios 
domes,

2 mo- 
virtuvės, vandeniu alyva šil- 
platus įvažiavimas, garažas.

Valymas ir narnos 
or mažiau įmokėti, ant po-$5.000

čios geriausios Toronto biznio gat
vės. Prosinimo • valymo krautuvė su 
visom mašinom ir 5 kambariai antra
me ougšte. Gerų plytų namas. Atski
ras įėjimas. Alyva šildomas. $23.000 
viso koino. Tikrai geros pirkinys.

Otava., — Far merių sąjungos 
pirmininkas H. Harinaman derė
josi su vyriausybės nariais dėl 
$300.000.000 paramos javų kai
noms palaikyti.

New Delhi. — Rytų Vokietijos 
ministerio pirmininko pastangos 
savo vizito metu išgauti Nehru 
pripažinimą Rytų Vokietijos pa
sibaigė nesėkme. Nehru savo 
dabartinės politikos keisti nesu
tiko.

A. Bliudžius P. Budreika
WA. 1-7672LL 5-4229

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

Formas

$2.500 iki $17.000 įmokėti po 100 
akrų su gerom trobom, gyvuliais, ma
šinom. Prie ežero ir didžiųjų plentų. 
10-15 metų morglčioi 5%, viso kai
no nuo $9.000 iki $28.000.

J. Kaškelrs
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
RO. 6-9941.

bė prisipažino kas savaitę du 
kartu siunčianti lėktuvą su gink 
lais Alžiro sukilėliams. <

STANLEY SHOE STORE
AugŠčiousios rūšies moterų, vaikų ir. 
vyrų botai, normalaus dydžio ir pla
tūs EE-EEE. Perkautiems siuntiniams 
į tėvyne duodame 15% nuolaidą.

1438 DUNDAS ST. WEST, 
prie Gladstone



arbaš'a

j^RŪBŲ VALYKLA 
tU - • TeL LE< M688 
nyj. [audžiame ir taisome. 
NUSTATOME | NAMUS < 
*ėrme nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro 
affl'as greitai fr sąžiningai. 
V. BLOCKIS

vakaru

aa
A REMONTUOJU PASTATUS
iŠ vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuoju ir 

dažau. Pasinaudokite nedarbo sezono pigiom kainom.
SKAMBINTI RO. 6.5429.

11 ■" ■■■ '

LE. 1-1602
TAISAU

RADIO ir 
TELEVIZIJOS

APARATUS,

Parijas ir dalys garantuojamos raštu.

TtVISKSS ŽIBURIAI

- - - - - - - WELLAND, Orit
Dėl Čiurlionio ansamblio rittono piknikėljp rengėjai išsi- 

Tųlas korespondentas “T2" nuomavo gretinai salę tris; mė- 
nr. 8, pranešdamas apie Čiurlio- nesiūs vėliau uz wellandiškius ir
nio ansmablio atvykimą rašo: dar tai pačiai aaiai noreaami aa- 
“...Joninės šiais metais rengia- ryti konkurenciją V/ellande ruo 
mos ne Wellande, kaip anksčiau Šiamdms Joninėms; o Čiurlionio 
buvo, bet Merrittono miestely- ansamblį pastatę tarp šių dviejų 

mažų kolonijų konkurenciniu 
objektu ir tik dėl. to, kad paten
kinti poros asmenų ambicingas 
užgaidas, Tokio masto parengi
mams reikia turėti vietą, laiką 
ir publiką. Toronte Rigoletto da
vė didelį nuostolį. Vėliau Toron
to visuomenininkai sumetė ren
gėjui $500 nuostoliams padengti. 
Bet Toronte priskaitoma tūks
tančiai lietuvių, kai tuo tarpu 
Merrittono ribose nepilni 200. 
Neįtikėtina, kad čia atsirastų to
kių mieląširdingų visuomeninin 
kų, kurie, atidarę savo pinigines 
paklotų šimtines išlyginti nuos
tolius rengėjams ir atlyginti ke
lionės ir kitas išlaidas kviestiems 
menininkams. O greičiausiai 

.toks mėhininkėmš; išpildžius 
Patikslinimui Merrittono programą, pasitenkinti labai pa- 

“kor.” klaidingų informacijų dorių žodeliu — ačiū.
Į pranešama visuomenės f

DARBO SAVAITE IR *
ATLYGINIMAI Į f * Y O

(CSe) Nuo pat karo pabaigos j • • * x*

Kanados darbininkų atlyginimas —————— 
visą laiką kyla, o darbo savaitė Kai nesiseka, tai nesiseka

Savo kolonijos ar savos orga
nizacijos korespondentas, sten
giasi išreklamuoti savo paren
gimus taip, kad skaitančiam at

rodytų, jog ten bus ne tik gul- 
Įbės, bet ir gegutės pieno. Taip 
lyra priimtą, taip gražu ir taip 
turi būti. Bet kada svetimos ko
lonijos korespondentas, rekla
muodamas savo parengimą, lie
čia kaimyninę koloniją, tvirtin- 

| damas, kad Joninės ruošiamos 
Ine Wellande, tai jau kišimasis į 
svetimos kolonijos reikalus ir 
klaidinimas visuomenės. Yra 
priimta savo prekę gįrĮi, bet la
bai negražu, nepadoru(ir neleis- 

; tina peikti kitų prekes’. Ypač šia- 
:rae krašte. įteks

AUTOMOBILIU N
KILNOJAMO TURTO
GYVYBES
MIUlMlM ASiTliUMų. - PRANAS BARAUSKAS

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
t ‘ Ą v’ < : ■ . ■ . . •

L Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.
RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

OILS LTD. 
Atstovas

Sav. D. KAUNAITE

v

H. KGžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LEr 3-4908..

ir

_ jfllĮĮĮĮOti Ęftktą V. į. -M'
vis trumpėja. 1945 m. vidutinis z Svečias pirmą kartą patekęs į Neblaivus pilietis vargsta prie 
pramonės darbininko atlygini- šeimos svečių koncertą, kurį nąmo durų norėdamas jas atra

kinti su cigaru. Praeivis jam pa
stebi:

— Betgi tamsta į rakto skylę 
kiši cigarą, o ne raktą.

— Šitaip... Tai kas dabar bus 
— raktą, matyt, būsiu surūkęs...

nas Kanadoje buvo apie 70 cen- duoda dvi damos, neiškentęs sa- 
tų. Šiandien jis yra virš $1.60 ir ko šalia sėdinčiam:
vis didėja. 1945 m. vidutinė dar- j — Ak, kaip nepakenčiamai U 
bo savaitė buvo 44 vai., šian- moteris smuiku groja.
dien vidurkis yra 41 valanda ir i 
vis mažėjfe. Tuo pat metu taip 
vadinamieji algos priedai, kaip 
darbdavio įmokėjimas į pensijų 
fondą, ligos draudimo sąskaita, 
atostogų apmokėjimas pagerėjo 
darbininkų atžvilgiu maždaug 
visu trečdaliu.

Praėjusieji metai pasižymėjo 
ir vienu nemaloniu reiškiniu — 
tai darbininkų ir darbdavių gin
čai dėl atlyginimo, pasiekę ribų, 
kokiu beveik nebuvo Kanadoje. 
Apie trys milijonai darbo dienų

— Atleiski tamsta, tai yra ma
no žmona, — atkerta tas.

— O, atsiprašau, aš maniau ne 
ta su smuiku, bet ta prie piani
no, — paaiškina svečias.

— Ta yra mano duktė!
— Atleiskite, muzikantės yra 

vietoje, bet galbūt kompozicija 
tokia niekam netikusi... '

—Atsiprašau, ta kompozicija 
yra mano! — grasinančiai atsa
ko kaimynas.

Parašė tiesą
__r___ ______ „________ ____ Laivo kapitonas, pastebėjęs
buvo tuščiai pražudyta besigin- į vairininką girtą įrašė į laivo die 
čijant. Pagrindiniai streikai bu- nyną: “Vairininkas šiandien bu
vo palietę didžiąsias mūsų pra- vo girtas”. Tas kitą dieną pama- 
monės šakas, kaip plieno pramo- tęs įrašą pradėjo prašyti, kad jį 

nacijų —---- —---- -r—• nę, automobilių gamybą, medžio i panaikintų, žadėdamas daugiau
žiniai, i Tiek to. tos garsios iškilmės pramone, kasyklas, chemijos niekad nepasigerti.

j kad Wellande birželip 20 dieną, į jau ne už kalnų ir netolima atei- pramonę.
„joto Į £)abąrtinius ginčus pralenkė

‘tik ginčai 1946 m., kai 4,5 milijo- 
jnai da: bo dienų buvo prapul-

Į 1959 m., reikia manyti, bus 
gana taikūs, nes didžiosios pra

si 00 čekį susilaukė tiek daug moralinės monės šakos turi kątik pasira- 
paromos. Jei visi tautiečiai panašiai pa->Šiusios naujas darbo sutartis 
sielgtų, mes turėtumėm gražiausia lie- i dvejiems ar trejiems metams 
tuvtškg centrą visoje Kanadoje Šia pro- ; pagal naujas sutartis darbinin- 
go siunčiame Jums, pone Ddy, musų , . jx-ikovoio anie 6 iki 9 centu 
nariu ir valdybos nuoširdžiausią viešą iK , 1S-,1K.VOJO aPle ° 1K1 U ... 
oodėką. valandinio atlyginimo pakėlimą.

St. Bakšys, HLN v-bos pirm.

į toje pačioje vietoje, kaip ir pra- įtis viską parodys, 
ėjusiais metais, visiems gerai žę- ~ Kranklys,
nomo j e ir išgarsėjusioje St. St e-JLA J v j v. j LiC>l (

phens salėje ruošiamos Joninės, St. Catharines, Ont. Įdyta. 
kur wellandieciai jas pradėjo .. Yięio i 195
ruošti nuo 1951 metų. Bus links- Hamiltono LN v-txj, vasario 24 d. paš- 1
ma ir patraukli programa, puiki ; tu goyusi jš Juozo Dilio Liet. Namams
muzika ir dar daug naujų papil
dymų, kurių praėjusiais metais 

i nebūdavo, nes wellandieciai salę 
Į išsinuomavo 1958 m. balandžio 
' mėn. ir nuo to laiko šiam paren- 
Įgimui kruopščiai ruošiasi. Smu
kiau apie programą ir kitas de
tales, bus paskelbta vėliau.

Čiurlionio ansamblis čia išei- 
i vijoje yra stipriausias meninis 
ir reprezentacinis vienetas ir jo 

i iškvietimas, pačių . rengėjų žo
džiais tariant, į “... Merrittono 
■mėistel-įtokios reprezentaci
jos nedaro. Tuo labiau, kad Mer- j ‘ ■ I--------- 1—,—.—.—,—,

VALAU FOTELIUS
: ir . įvairius kilimus,
i taip oat išimu ra šulo dėmes. Sutaisau 

ii:_• _ -_______ u

ir.įvairius kilimus^

iiirųsiu^ galus ir pradegintus kilimus. 
Skambinti LE. 3-4912 

P. KARALIŪNAS

• Kas keliatės į kitų 
butų ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435
BR. STONČIUS

Vienintelės opesnės vietos dar
bininkijos gyvenimo šiais me- 

Varšuva. — Gruodžio 31 d. tais, tur būt, bus laivų krovėjų, 
Lenkijoje buvo 29.000.000 gyven j sunkvežimių vairuotojų ir jūri- 
toių — 14 mil. vyrų ir 15 mil. Įninku unijose, nes čia iškils nau- 
moterų. Varšuvoj yra 1.096 000 j jų darbo santykių klausimų ly
gy v Sekantis pagal didumą įšium su Šv. Lauryno jūrkelio 
miestas Lodzė turi 693.000 gyv. atidarymu.

— Nieko nepadarysi. Kas įra
šyta — įrašyta,- o įrašyta tikra 
tiesa, — atsakė kapitonas.

Po kelių dienų atėjo eilė vai
rininkui vesti laivo dienyną. Ki
tą dieną kapitonas randa dieny
ne įrašyta: “Kapitonas šiandien 
buvo blaivus”.

Kalinys
Įkaušęs vyras atsiremia, pail

sėti prie apskrito laikraščių kios5 
ko. Kiek pastovėjęs jis pradeda; 
eiti laikydamasis kiosko sienos., 
Taip apeina kelis kartus aplink: 
kioską ir pagaliau vėl sustojęs, 
liūdnai taria:

— Visur sienos!... Vadinasi/ 
uždarė mane į daboklę ... ;;

Aleksandras Makedonietis, ar
tėdamas su savo armija prie 
Spartos, pasiuntė grąsinantį per
spėjimą: “Jei įžengsiu į Spartą, 
sulyginsiu ją su žemę!"

Lakoniškieji spartieęiai atsa
kė;“ Jei...”

Vyrų apsauga
Prancūzijos parlamentas .17J2 

m. priėmė tokį įstątyipą: , >
- “Kas naudojant pudrą'bei raus 

vus d^Žų^vkvępianeius aliejus, 
padirbtus plaukus, gęįęžiaius 
Šniūrelius, iškimštus klubus, 
augštom kulnim batukus bei pėr. 
trumpas sukneles Jo Karališko
sios Didenyb^m&^> vadi
nius įtrauks į vedybinius ryšius, 
bus baudžiama, kaip: burtininkė, 
o vedybosb^laikompsnėgaĮio- 
jančios ir' ^mSyūąfos•T’.' V*-'-;

... W ■' ■ ■ ;

Labdaros organizacijos atsto
vė . lankėsi kalėjime^ Vienam iš 
kalinių 'ji ądĮco: ■■■'. '

, Tur būt,.blogi draugai tams
tą čia atvedė?
. — Atspėjai, poniute, — du po
licininkai ir detektyvas. ..

— Ar kartais tamstds neąku- 
tau kažkada?—klaupia kirpėjas. 

'■ . — Nė/ Šitas , randas dar nuo 
. karo. ‘ ■ ■ .;

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poskgla 1 asm, iki $3.000. Paskolos, indėliai ir g^vy^ė a^drau-rta.

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 va!, ryto uždaryto.

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

z Telefonas LE. 2-8723

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

ART FASHIONS 
“Toronto vadovaujantis madų centras” 

nuoširdžiai jus kviečia ateiti ir pamatyti didžiausią, įvairų ir 
žavintį sezoninį rinkinį vėliausių

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

Nuotakos ir pamergių suknelės
- nuo $29.98

Ekspertų 'pritaikcfeia“' > r Veltui pertvarkoma.
Išsimokėjimo sąlygos. Nieko įmokėti nereikia.
Atidaryta kasdien iki 7 vai. vak., penktadienį iki 9 vai. vak. 
536 QUEEN ST. W. (arti Bathurst), EM, 8-7637, EM .8-8497

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: - 

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v. 
šeštadieniais pagal susitarimą

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA 

129 GRENADIER BD. 
(2-ras namas nuo Roneesval- 

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi-. 
tarimą). •'

PIGIAUSI

Susitikite Lenkijoj
w - t.su sąvo giminėmis 

ten-, gyvenančiais arba’ ^tvyRsfaW-j 
■ii

siuntiniai

Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda.
PAMĖGINKITE NAUJAS

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow tires).

Parduodamas urmo kainomis.

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

Telefonas LE. 4-6602
Vulkanizacijo, atnaujinimas gumų, ratų balansavi
mas- Garantuotas darbas prityrusių ekspertų. Pasi
rinkimas įvairių rūš ų padangų pigiomis kainomis.

laiku' nuclei

Užsisakykite vietas pigiausiai

Tel. WA. 5-5555
V . B A Č Ė N A S 

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

LE. 6-4681.
Mūsų vienintelis užsiėmimas — 

kelionių tvarkymas.

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

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

DĖMESIO! , DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

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

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — goxo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo ir aly
vos. VĖSINTUVAI (oir coaditroaers) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney** —• 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas..

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių Šildymas ir įvairios pompos.

999 College SU Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
\

Štai mūsų kainų pavyzdžiai
22 svarai cukraus $11.95
22 svarai ryžių $14.75
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
'3-4 savaites.

Janique Trading

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

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

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

WALLY’S GARAGE
5 ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spa<finą-Cell«g«/. 
Sav. VL. TARVYDAS ' ‘

_•< r 9 r<f

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

LIETUVIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visu rūšių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 First Ave., Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

C. SWANKAS

GREITA

Mokestis $5.~ aįS$5C.OO 

^PILNAI GARANTUOTA
- . •..'* • •» - •• •

^KVITAS PARŪPINAMAS <• $ 
EXPRESU PER 2 SAVAITES

WSERIAUSlfflP •LENGVAI

W»INIGAKjOO

GRAMERCY Dept. TZ 
118 East 28th St. 

New York, N.Y., USA.

Leista Bankų Dept, 
ir apdrausta.'

Elektros - Electronic

Visi

Technikas
ANTANAS ČEPONIS 

elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

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

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

A. P. GARAŽAS
Z ,

1539 PUNDAS ST. W.
/prie DuHerin/

Visii rūšių mechaninis automobili, 
remontas. Spec. Fordomafic - Hyd- 
romotk transmisijas.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS, 
Telefonas LE. 5-9130

W. A. LENCKI,
R. 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 . - f

Vakarais ir šeštadieniais - 
. pagal susitarimą.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 0AYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

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

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W.. Taranto
T^.f.n«i3 LE. 4.11431 ir LE. 4-8432

Dr. N. Novoitekte
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W., < ’
Toronto*.Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus i 
telefonu. ,

TEL. WA. 3-2003

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

(prie Geoffrey St.) >

į * v * *

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. yak.; šeštadie
niais nuo 10 vai ryto, iki 6 V.v.
=9SSBS2SESSSeSSSSE=S

Akių «peciansta& 
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvas skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis. 
476 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (narnai, anto ir 
pan.) visoj Ontario provlneijej.

AL DŪDA
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TORONTO, Cnt.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį prasideda 

parapijos metinės rekolekcijos, 
ną, 7.30 vai. vakare, laikomos sv. Jas ves svečias iš Čikagos kun. 
Mišios ir sakomas pamokslas, dr. J. Prunskis, visiems labai 
Penktadienį, pirmąjį kovo mė
nesį, -- vakarinės pamaldos 7.30 
vai. vak.

— Ateinantį sekmadienį yra 
pusiaugavėnis. Pamokslai kun. 
B. Pacevičiaus. Pamaldų metu 
daroma tradicinė gavėnios rink
liava šv. Tėvo intencija.

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
iškilmingų pamaldų metu parap. 
bažnyčioje pašventinta Toronto 
VI- Putvio vardo šaulių kuopos 
vėliava. Po pamaldų prie žuvu- 
siems paminklo pagerbti kritę 
šauliai, padėta gėlių ir sugiedo
tas himnas.

— Tradicinis parapijos pobū
vis - balius įvyks balandžio 25 
d. parapijos salėje.

~ šią savaitę- vizituojamos 
šios gatvės: Annette, St. John 
Rd., Ardagh, Evens, Harshaw, 
Riverview, Glenwood ir Jane.

— Parapijos komiteto posėdis 
įvyks šį trečiadienį po vakari
nių Mišių par. klebonijoje.

— Šį savaitgalį kun. dr. J. Gu
tauskas išvyksta Sudburio lietu
viams pravesti gavėnios reko
lekcijų; klebonas kun. P. Ažu
balis kovo 13-16 dienomis pra
ves gavėnios susikaupimą Sim
coe - Tillsonburgo lietuvių ko
lonijose. Parapijos rekolekcijos 
prasidės kovo 15 d. Jas praves 
kun. Vytautas Bagdonavičius, 
MIC, iš Čikagos.

— Nemažas berniukų būrelis 
yra paruošiamas, sekmadieniais 
tarnauti Mišioms. Šiuo metu ber

Šv. Jono Kr. parapijos žinios .
—Šį trečiadienį, Lietuvos jau

nimo Globėjo šv. Kazimiero die
ną, 7.30 vai. vakare, laikomos šv.

MONTREAL, Cuekėlimo par. skyriaus valdyba 
praėjusiame posėdyje nutarė sa
vo pajamas paskirstyti šitaip:

Geriausiai šeštad. mokyklą 
užbaigusiam mokiniui $10, Pa
saulio Mot. Sąjūdžio nario mo
kesčiui $15, “Aušros” vasaros 
stovyklai $25, Skautų vasaros 
stovyklai $25, Ateitininkų vasa- 
ios stovyklai $25, Savo globoti
nėms “Aušros” margaitėms $25, 
MNP Seselėms vaikų darželio 
statybos fondui. $25, Toronto 
liet, studentų šalpai $50, Kat. 
Moterų žurnalui “Moteris” $50, 
T. Pranciškonų gimnazijai JAV 
$50, Prisikėlimo parapijai $100, 
Sp. B-vės “Žiburiai” Šerams įsi
gyti $100, Velykinei ligonių šal
pai $100. Viso $600.

— Prisikėlimo parapijos vado
vybė nuoširdžiai dėkoja savo 
skyriaus Kat. Mot. D-jos po
nioms už $100 auką įsigyti muzi
kos studijoje naujiems stalams. 
Dėkoja joms taip pat už nuola
tinę paramą parapijos reikaluo
se ir parengimuose. Norime vi
suomenės prašyti atkreipti dė
mesį į augščiau išspausdintą au
kų paskirstymą ir stebėti, kaip 
mūsų moterys gražiai ir nau
dingai išdalija jūsų sudėtas au
kas. Malonu globoti ir malonu 
aukoti organizacijai, kuri prisi
mena visų reikalus.

—Kolonijos organizacijos atei
čiai yra užsiprašiusios Prisikėli
mo "parapijos salę įvairiems vai
dinimams. Šias organizacijas 
mes labai prašome apsižiūrėti, 
kad čia pat rengiami ar iš kitur 
kviečiami, veikalai nebūtų tokie, 
kokį matėme praėjusį šeštadie
nį — užgaunantį ne tik religi
nius ir moralinius įsitikinimus, 
bet taip pat estetinius ir tauti
nius jausmus. Mūsų nuomone, > 
net gražiausia vaidyba ir meni
nis veikalo išbaigimas idėjinių

labiau parapijos salėje.
Tėvų žiniai 

šeštadieninės Maironio vardo 
lietuvių mokyklos tėvų komite
tas pakartotinai prašo tėvų ne
užmiršti sumokėti už mokslą $7

gerai pažįstamas iš spaudos. Pir
moji rekolekcijų savaitė skiria
ma moterims, antroji — vyrams. 
Rekolekcijų tvarka: šv. Mišios 
rytais 7, 7.30, 8 ir 9 vai. Po 9 vai. 
Mišių sakomas rekolekcijų pa
mokslas. Išpažinčių klausoma 

i per kiekvienas Mišias; vakarais 
. Į pamokslas 7.30 vai., o po jo — 

pamaldos ir palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Išpažinčių prade
dama klausyti per pamaldas. Sa
vaitgaliais išpažintims klausyti, 
be rekolekcijų vedėjo, turėsime 
dar vieną svečią kunigą.

Parapijiečiai labai prašomi 
savo laiką ir darbus taip sutvar
kyti, kad rekolekcijų malonė
mis galėtų pasinaudoti galimai 
didesnis žmonių skaičius. Kurie 
negalėtų ateiti vakarais, prašo
mi ateiti bent rytais. Visi priei
kime išpažinties ir Komunijos.

— Rekolekcijų laike kalėdoji
mo. nebus. -

— Dėl rekolekcijų ateinančią 
savaitę taip pat nebus ir virimo 
-kepimo kursų.

— Šį penktadienį, pirmą kovo 
mėnesį, bus vakarinės Mišios 
7.30 vai- Kryžiaus Keliai tą die
ną nebus vaikščiojami.

— Šį sekmadienį, 3 vai. p.p., 
muzikos studijoje bus mergaičių 
(6-9 mt.) popietė.

— Pirmos Komunijos, kate
chetinės ir religijos pamokos 
vaikučiams ir gimnazistams bus 
įprastu laiku ir įprastose vieto
se — po 10 vai. Mišių vaikučiai 
renkasi į kavinę, o gimnazistai

niukai pradedami lavinti ir gie- i~“1 kleboniją. . į— ;--------- --------o-----  —-----
doti. Berniukus globoja kun. B. i — Praėjusį sekmadienį para- ydų ir vulgarumo neišperka, tuo 
PaceVičius. (pijoje įsteigta Gyvojo Rožah- ' '’

čiaus Brolija. Dvasios vadū pa-

I

Kovo 8 d., 5 vai. p.p., Hamiltono Lietuvių 
Namų salėje 1292 King St. E.

įvyks iškilminga
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA

PROGRAMOJE: Paskaita Pasaulio Lietuvių B-nės Valdybos 
nario dr. J. Sungailos.

Meninę dalį, išpildys solistė JANINA LIUSTIKA1TĖ, tautinių 
šokių grupė, vadov. G. Breichmanienės ir deklamacijos. Solistei 

akomponuoja muz. kun. Br. Jurkšas.
Kviečiame visus hamiltoniečius ir apylinkių lietuvius skaitlin
gai dalyvauti šioje akademijoje.

Hamiltono At-kų Kuopos Valdyba.

Šio mėnesio 7 d., šeštadienį, 
šv. Jono Kr. parapijos salėje 

žinomas keliautojas Don Kuraitis 
rodys ir aiškins

FILMUS iš KELIONiy
po S. Rusiją, Gruziją, Lenkiją, Indiją, Lietuvą ir kitus kraštus. 
Seansų pradžia: 3 vai. p.p. jaunimui ir 7 vai. vak. suaugusiems, 

po kurio bus ALUTIS.
Pamatykime necenzūruotus filmus iš už geležinės uždangos! 

į- Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa.

Moterų susirinkimas
Kovo 8 d., sekmadienį, tuoj po 

sumos Aušros Vartų klebonijos 
posėdžių kambaryje įvyks KLK 
Moterų D-jos Montrealio sky
riaus visuotinis susirinkimas, 
kurio metu bus renkama nauja 
valdyba. Visos narės būtinai 
privalo dalyvauti. Po susirinki
mo vaišės. ■ Skyr. valdyba.

Šv. Mišios vakarais gavėnios 
metu AV bažnyčioje bus laiko
mos kiekvieną dieną, išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius.

AV parap. rekolekcijos prasi
deda šį sekmadienį 7 v.v. Jas ves 
! pranciškonas Tėvas Leonardas 
Andriekus. '

“Lito” valdybos posėdis įvyks 
šį sekmadienį, kovo 8 d., 9.30 vai. 
ryto banko patalpose prie Auš
ros Vartų parapijos salės. Kvie

čiamos dalyvauti ir Kredito bei 
’Revizijos komisijos.

Banko “Litas” valdomieji or-!rius 
ganai, išrinkti praeitame susirin į " . . v
kime, pareigomis pasiskirstė ši- L. Jonas Gudas ir ponia su 
taip: valdyba: A. Norkeliūnas dienomis issixelia i JAV. 
-pirm., J Bernotas - vicep., >AV parapijos cnoras aną sekma- 

Pr. Rudinskas - sekretorius ir dieni suruose jiems isleistuves 
vedėjo padėjėjas, D. Jurkus - klebonijoje. Montrealio lietuvis- 
banko vedėjas ir P. Lukošius - kaJai kolonijai siu dviejų visuo- 
narvs veiklos plėtimui. i menininkų teks dažnai pasigesti.

Prof. dr. A. Ramūnas pripuo
lamai užsukęs į Montreal} litua
nistikos kursų ribose skaitė la
bai įdomią paskaitą, įžvalgiai 
įvertindamas dabartinę pasaulio 
padėtį.

Nauja verslo bendrovė įregist
ruota Quebeco provincinės val
džios įstaigose — Baltica Invest
ment Corporation vardu šu pa
grindiniu kapitalu $120.000.

Bendrovės direktoriai ir val
dyba: J. Skučas, A. Markevi
čius, V. Zubas, E. Griganavičiū- 
tė ir S. Skučienė. Iš bendrovės 
išleistų $100.000 vertės “com
mon shares” ir $20.000 vertės 
“preffered shares”, jau parduota 
už $53.000 ir bendrovė jau pra
dėjo vykdyti statybinės žemės 
užpirkimus. Suinteresuoti žemės 
pardavimu ar šėrų pirkimu, 
kviečiami kreiptis į bendrovės 
pirmininką J. Skučą — 6966 
44-ta Ave., Rosemount, telef. RA 

i 2-6152, arba, j kitus valdybos na-

PaceVičius.
— Ši npnktadien i vakarinės C1UUS DIUUJa- dvasios vaau pa- 

•v b d 1 'ąkannes kį a T Modestas. Vyrai irsv. Misios aukojamos uz Lietu- . - . J
voje mirusią p. Žolienės motiną 1 norj šiai grasiat maldos
a.a. Magdaleną Klimienę. Velio
nės vyrui ir visoms giminėms 
nuoširdi užuojauta. Sekmadie
nio 11 vai. pamaldose prisimena
mas prieš mėnesį miręs a.a. Ka
zimieras Kupčiūnas, o 12 vai. — 
a.a. Veronika Karvelienė.

— Rekomenduojama pasižiū
rėti Don Kuraičio filmų su vaiz
dais iš nepriklausomos Lietuvos 
ir iš kitų kraštų. Filmai bus ro
domi parapijos salėje ši savait
galį. ' ■/ ' '

AUKOJO SUVALKŲ
TRIKAMPIO LIETUVIAMS:

po $4 (20 sv. siuntinio persiunti
mui) pp. A. Dirgys, J. Damba- 
raš, K. Grigaitis, E. Kulys. K. 
Jankus, M: Valiulienė ir $16 p.

■ VĮ. Rusas. ■■
Minėtiems ir visiems kitiems 

sųnešusiems bei davusiems dra
bužių ir avalynės šitam dideliam 
tikslui — lietuvybės išlaikymui, 
Toronto Skautų “Židinys” dė
koja, o iš visų kitų, kurie dar ne
suspėjo kuo nors prisidėti, lau
kia. Skautų ’’Židinys”.

brolijai priklausyti, prašomi 
kreiptis į dvasios vadą.

— Šeštadienį, kovo 28 d., šv.... . .,, j , t nelaukti atskiru raginimu. Pi-Krvziaus kapmese palaidotas i . . . j- . ?. . -. .
> m/ ttv-k^ m mgus prašome jduoti mokyklo-a.a. Alfonsas Urbas, gyvenęs 68 

Brock Ave. Sūnui Liudvikui ir 
jo šeimai reiškiame giliausią 
užuojautą.

— Parapijos bazaras artėja. 
Jis bus balandžio 25 d. Kviečia
me parapijiečius ir prietelius 
prisidėti įvairiais fantais. Nebū
tina, kad jie būtų brangūs. Ku
rie turi ką nors padarę,.nupirkę 
ar namuose suradę, prašom nie
ko nelaukiant gėrybes gabenti į

“Tėvynės Prisiminimų” j Kredito komisija: J. Juškevi- Ar<.hi(cktas hr£ E. Landsber- 
programoje sį šeštadienį bus į čius—pirm., S. Kęsgailą — vi- 

' cep.. J.- Lukošius — sekretorius.
Revizijos komisija: J. Bulota

— pirm., B. Staškevičius ir K.
Toliušis — nariai.

K. LIET. KAT. KULTŪROS 
DRAUGIJOS

1 metinis susirinkimas šaukiamas 
šį šeštadienį, kovo 7 d., 4 vai. p.p. 
“Tėviškės žiburių” patalpose.

Nariai prašomi visi dalyvauti. 
Valdyba.

Liet, medžiotojų - žuklautojų 
valdyba šaukia visų narių susi
rinkimą kovo 15 d., sekmadienį, 

■ 2 vai. p.p. Lietuvių Namuose. 
Prašome visus dalyvauti. Tuo 
pačiu pageidautina neužmiršti 
aplankyti Stepo Juodikaičio, be
sigydančio Doctors Hospital — 
Brunswick gatvėje. Valdyba.

Lietuviškų audinių ir 
išdirbinių paroda

Šv. Jono Kr. par L. Kat. Mot. 
D-jos skyrius kovo 8 d. rengia 
lietuviškų daiktų parodą mažo
joj salėj virš “Tėviškės Žiburių” 
oatalpų.

Eksponatai daugumoj pokari
nės gamybos, gauti iš Lietuvos 
dabar — audiniai, gintaro išdir
biniai, albumai ir kt. Yra gauta 
labai gražių daiktų. Parodos 
tisklas, kad mes visi juos galė
tume pamatyti, pasigrožėti, nes 
tai mūsų brolių ir sesių darbas.

Paroda bus atdara nuo 10 vai. 
ryto visą dieną.

Maloniai kviečiame Toronto ir 
apylinkės lietuvius atsilankyti.

Skyriaus valdyba.

speciali programa paminėjimui 
šv. Kazimiero. Kalbės kun. dr. 
J. Gutauskas.

Sekantį šeštadienį, kovo 14 d., 
religinėj programoj “Krikščio
nis pasaulyje” kalbės Tėvas Ra-. 
faelis Šakalys. i Yra laiškas iš Lietuvos, adre-

Įsidėmėkime balandžio 4 die- suotas šitaip: Toronto, Ont., 201 
ha (Atvelykio šeštadieni) — bus Yonge St. G. Račis. Rašo Dani- j 
didelis vakaras - balius* Prisikė- sevičius Ant., Daukšigaliai, Pak- ’ 
limo parapijos saleje radijo pro- . .. -.. ..
gramai paremti. Radijo vedėjas. į administracijoje.

ruojaus rajonas. Atsiimti “TŽ’

gis, isg\'venęs 10 metų Australi
joje, esąs grįžęs į Lietuvą, rašo 
Vienybė. Landsbergio žmona, 
žinoma gydytoja, buvo likusi. 
Lietuvoje, ir ton prieš keletą 
metų mirė'.

Otava. — Likviduodama per
teklių, Kanada pardavė 70.000 
dėžių kiaušinių JAV ir Vakarų 

; Indijai po 40 centų už tuziną, o 
Vėnezi’e'ai ne* oo 26 centus. Per 
tekliaus esą 400.000 dėžių.

Toronto. — Torontiškės ir Cal
gary naftos bendrovės užsitik
rino sau 25.000.000 akrų plotą 
Kanados arktikos srityje, kur 
ruošiasi siurbti nafta.

PRIIMU į savo namus auklėti vaiku
čius dienos arba vakaro metu, nuo 2-5 
metu. Aplinka lietuviškoj dvasioj. Skam- ' 
binti LE. 2-3459, klausti savininkės. : 
Indian Rd. , . į
■■■■■/  ------------- -———————---------—.

Išnuomojamas kantinis kambarys vie-; 
nam or dviem asmenįm. II augšte, šva
rus, su gerais baldais. Tel. LE. 4-5039.

Išnuomojamas kambarys su baldais ir 
garažas, High Park rajone. Telefonas 
LE. 6-6480.

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa.- 
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visų 

rūsiu anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527 District Estate

BALTIC MOVERS

je skyriaus mokytojui arba mo
kyklos vedėjui. Tėvų k-tas.

Šeštadieninė mokykla .
Don Kuraičio filmai šeštadie

ninės liet, mokyklos mokiniams 
šį šeštadienį bus rodomi veltui.

Paskutiniaisiais šeštadieniais 
mokyklos mokytojai pastebėjo, 
kad jiemažas nuošimtis mokinių 
gerokai praleidinėja pamokas. 
Atkreipiamas malonus tėvų ir 

>, kad išleidi- 
pamokų atsiliepia į pamo- 

Lietuviškoji mokykla re-; 
miasi pasiaukojimu ir gera va
lia. Įvertinkime tą pasiaukoji
mą, parodydami vispusiškai ge
rą valią.

Gyd. A. Užupienė 
kovo 3-4 d.d. išvykusi į gydyto
jų suvažiavimą Detroite, todėl 
tomis dienomis pacientų nepri- 
iminės.

Vanda ir Juozas Jasinevičiai 
pereitą ketvirtadienį, vasario 26 
d., susilaukė dukrelės, Aldutei ir 
Algiukui sesutės.

Laimingus tėvus sveikiname.
Žurnalo “Moteris”

šių metų Nr. 1(14), skirtas sau
sio-kovo mėn., išėjo pereitą sa
vaitę Kaip visada, numeris 
yra 32 psl. ir gausiai iliustruotas.

The Globe and Mail aną savai
tę išspausdino dr. Pr. Ancevi- 
čiaus du ilgus straipsnius apie 
bolševikinio auklėjimo sistemą 
Sovietų Sąjungoje. Pirmajame 
straipsnyje autorius nagrinėja 
mokyklinį auklėjimą, o antraja
me auklėjimą už mokyklos sie
nų — organizacijose, pijonierių, 
komjaunimo ir pan. Straipsniai 
išsamūs ir rodo autoriaus plačią 
erudiciją sovietikos klausimuo
se. . •

kleboniją. Kiekvienas fantas bus I jaunimo dėmesys. 
Įkainuotas, jo vertė gyvu pini- Pas pamokit atsil 
bu bus Įtraukta į kartoteką ir ^as' . Lietuviškoji
priskaityta prie jo aukų parapi
jai- y

— Toronto vaikučių aplankyti 
Velykų Bobutė atvyks balan
džio 5 d. ir visus norės pamatyti 
mūsų parapijos salėje. Visi vai
kučiai kviečiami ateiti “Vely
kės” pamatyti ir pasiimti do
vanų. Kviečiami ir tėveliai.

— KLK Moterų D-jos Prisi-

Dr. Aleksas Valadka

1081 Bloor St. W., 
Toronto.

Telefonas LE. 1-2933

Kabinetas uždarytas nuo 
kovo 12 d. iki kovo 24 d.

Išnuomojamas didelis frontinis kambarys ;
QU9ŠtC’ Crowf(>rd Sh Te,eE] Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 

.■__________ _ ! distancijomis. Visas vežamas turtas a p-
Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me drousto$- Važiuojam kas savaitę j Mont- 
augšte su baldais. 30 Constance St. Te- I rco,«' Londoną, Windsorg, Hamilton.?, 
lęf. LE. 2-4074. 1 North Bay, Sudbury ir kitur.

PIANO ir GRAND-PIANO SPECl'ALIS- 
TAS ALOYZAS BRIČKUS. Galiu ištaisyti 
mažus ir didelius jūsų pianinų negala
vimus. Duodu gerus patarimus įsigyjant 

perkant naudotus pianinus. Darba at- 
lieku pigiai ir sąžiningai. RO. 9-5866.

Dr. Jonas YČAS

perkėlė kabinetą
į 21 HIGH PARK AVE.

(prie Bloor W.)

Skambinti 
tel. RO. 2-2221.

distancijomis. Visas vežamas turtas ap>

30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 
TORONTO

i

Ponus ELENĄ RUDYTĘ ir ALLEN REID, 
sulaukus sūnaus, 

sveikina ir daug laimės linki
Dovilė ir Jonas Kalpokai 

ir šeima.

Mūsų mielą klubo narį
p. STEPONĄ JUODIKAITį,

susižeidus'ir gulinčiam “Doctors Hospital” ligoninėje, lin
kime vėl atgauti sveikatą ir greitai sveikam grįžti namo.

Toronto Lietuvių Medžiotojų - Žuklautojų Klubo
Valdyba ir visi jo nariai.

P A D t K A
Dėkoju už greitą pagalbos suteikime mano ligoje dr. J. Vingiliui 

ir dr. Meiyėr; už aplankymą ligoninėje, gėles ir dovanas—šv. Jono Krikš
tytojo parapijos kunigams ir T. T. Pranciškonams, p.p. Z. E. Paulioniams, 
p. VI. Germanavičiui, p.p. Stančikams, Karbunams, J. V. Simanavičiams, 
Sknnskams, p. LukoŠiūnienci, p. Saimininkaitei, p.p Bendikams, p. Nlovo- 
grodskienci, p. Ulickienei, p.p. Stasiui, Beniui ir Zigmui Jackevičiams, p. 
G. Jonaitienei, p. V. Kralikauskienci, p.p. Sabaliauskams, p. Eižmienci, p. 
St Prapuolenytei, p. Jurgiui Račiui ir p M. Račinskaitei, p.p. V. ir L. Po
ciams, p. M. Pocienei, p. V Pauhonienci,% p.p. Paulauskams, p. Švėgždai, 
p. Korasieįienei ir jos dukteriai Genutei.

Už man parodytą gilią užuojautą mono ligoje visa širdimi dė
kinga —

Zuzana Ščcpanavičiene su šeima.

Nuoširdžfoi dėkojame visiems prietehoms, gaminėms ir pažįsta
miems už suruoštą š.m. sausio 3 I d. Lietuvių Namuose staigmeną — mū
sų 25 metų vedybinio gyvenimo sukakčiai atžymėti iškilmingą pobūvį ir 
įteiktą taip brangią dovaną

Dėkojome dukrai Gailutei ir žentui Leonui, taip pat J. Kirtikliui 
už atskirai įteiktas vertingos dovanos.

Dėkojome visiems už sveikinimus žodžiu, laiškais, telegramomis 
ir per lietuvišką radijo valandėlė, kurių buvo gausu iŠ Kanados, JAV ir 
Lietuvos.

Širdingai dėkojome Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui Placidui 
už atsilankymą ir provėžą maldą, pradedant šios iškilmes.

Ypatingai dėkojame mieliems rengėjoms: pp. Bumehoms, Eidukoi- 
čiams, Elijošioms, Gipoms, Gerasimavičioms, juodikiams, Januškoms, Jo- 
seliūnams, Juknevičiams, J. Kaunoitei, Kerberiams, Krokouskams, Rač
kauskams, Renkouskoms ir Tumosoms, kurie įdėjo tiek daug rūpesčio, 
laiko ir širdies suruošiant šios dideles iškilmes.

Mes niekados nepamiršime šio didelio mūsų gyvenime įvykio, ku
ris suteikė mums tiek daug džiaugsmo

Jums visiems iŠ Širdies liekame dėkingi.
Jonė ir Kazys Ožalai.

Padėka
Visiems mūsų mieliems bičiuliams, 

c.a. Anupro Rožaičio mirties proga mus 
užjautusiems, maldoje, gėlėmis ar kito
kiu paslaugumu poreiškusiems velioniui 
simpatijas, nuoširdžiai dėkojame.

Ražaičiu šeima.

DĖMESIO!
BEAUCHAMP’S LINIMENT 
nuo artričio ir reumatizmo skausmų, 
lumbago, muskulinių šono ir nugaros 
skausmų, neuralgijos, nutrynimų, per
tempimų, nušalimo, nelygios odos, 
vabzdžių įkandimo, gerklės skausmų. 
Nurodymai: gausiai išsitepkite, gerai 
įtrinkite ir geresniam veiksmingumui 
pakartokite 4 kartus vieną po kito. 
Sunkesniais atvejais pakartoti rytą 
ir vakarą. Nepaliks jokių žymių: 
pūslių, nei perštėjimo.
Nuo gerklės skausmo ir krutinės 
šalimo naudokite kaip augščiau 
sakyta.
Taip pat pagelbsti gyvuliams nuo iš
sisukimų, sutinimų, sužeidimų, įbrė
žimų ir bolno, plėškių bei pavalkų 
nutrynimo.

Pamėginkite ir įsitikinsite. 
Beauchamp's Liniment Co.

54 Macdonell Ave., Toronto 3, Ont. 
Td. LE. 2-6417.

No. 22404 The Proprietary or Patent 
Medicine' Act.

Svoris: 5 skysčių uncijos.
Gerai suplakite prieš naudojant.

nei

nu-
P«-

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

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

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

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios, ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt \

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

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

Klausykite Toronto Star’s

“COMMUNITY FORUM”
per

CFRB-1010 JuSŲ 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

177 Sherbrooke St.
Vi. 2-8501

N. Baltrukonis 
Yasutis 
Markevičius 
Budriūnas 
Adamonis

Sekite mūsų skelbimus 
objektus 'NL', 'TŽ

w.

D
F.

6-5075 
2-7879

RA. 7-4097
RA. 2-8035
RA. 2-2472 

apie paskirus
Star', 'La Press'

CR 
LA:

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!
BLOOR TEXTILE DARm

973 BLOOR ST. WEST (prieš Ukrainska Knyha siunt. b-vę) 
' Telefonas LE. 6-5037.

Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti į naujai atidarytą teksti
lės gaminių krautuvę. Siuntiniams į tėvynę čia rasite medžia
gų vyriškiems, moteriškiems ir vaikiškiems rūbams prieina
miausią kaina. . -

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve M L IT A S ”

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. I). Jurkus, PO. 7-4280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

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

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

Gražūs vasarnamis ir žemės sklypai prieinama kaina. Skambin
kite A. Garbeniui ' • ,

BLOOR - DOVERCOURT
$3.500 įmokėti, visa kaina $14.900. Atskiras 7 kambarių namas, 
2 moderniškos virtuvės, automatiškas apšildymas, privatus įva
žiavimas

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

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


