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Kovo mėnuo Mažosios Lietuvos gyvenime primeną du di
džiulius įvykius. 1920 m. kovo 20 d. Mažosios Lietuvos Tarybos, 
tada vad. Prūsų Lietuvių Tautos Tarybos trys nariai buvo pri
imti lygiateisiais nariais į Lietuvos Valstybės Tarybą. Tai buvo 
padaryta iškilmingame Valstybės Tarybos posėdyje, o pagrindą 
tam davė Prūsų Liet. Tarybos vasario 21 d. rezoliucija, reikalau
janti abiejų Lietuvų susijungimo, į vieną valstybę. Abiejų tarybų 
organiškas sujungimas buvo susijungimo troškimų išraiška. Reali
zuota betgi tai buvo tik iš dalies ir tik dar beveik po trijų metų 
— 1923 m. sausio 15d. Klaipėdos krašto sukilimo keliu.

1939 m. atėjo naujas, šį kartą jau ne kovingas, ne kovos pasi
ryžimų, bet tautos pažeminimo ir skausmo mėnuo. Ir vėl buvo 
kovo 20 d., kai hitlerinio reicho užsienio reikalų ministeris von 
Ribbentrop Lietuvos užsienio r. ministeriui J. Urbšiui Berlyne 
įteikė ultimatumą Lietuvai atsisakyti Klaipėdos krašto. Sukon
centravęs dėmesį į Čekoslovakijos užėmimą, pasaulis Lietuvos 
reikalo paremti nenorėjo, tad sekančią dieną Lietuvos vyriausy
bė ultimatumą priėmė, kovo 22-23 d. naktį buvo pasirašyta Klai
pėdos krašto perdavimo Vokietijai sutartis, o sekančią dieną 
esesininkų būriai ir vietos naciai jau sveikino Klaipėdoje patį 
Hitlerį.

Visa, kas per šešioliką metų buvo kurta Klaipėdoje, buvo 
nušluota vieną dieną. Lietuviai, kurie nesuskubo pasprukti į 
laisvąją Lietuvą buvo pradėti persekioti, siųsti į kacetus ar į ka
lėjimus. Visas kultūrinis lietuviškas gyvenimas buvo išardytas, 
lietuviškos mokyklos uždarytos, organizacijos bei spauda likvi
duota.

1939 m. kovo 23 d. buvo atstatyta senoji 700 metų trukusi vo
kiškoji okupacija Klaipėdos krašte. Vokiškose sferose bei jų spau
doje ir šiandien užtinkame nuomonių, kad esą dabartinė Vokie
tija sutinkanti pripažinti 1937 m. sienas, t.y. nepretenduojanti 
prie Hitlerio jėga užgrobtų kraštų, kaip Čekoslovakijos Sudetai 
arba ir visa Čekoslovakija bei Austrija, tačiau Klaipėdos įjun
gimas į Reichą turės pasilikti galioje, nes tą kraštą Lietuvos vy
riausybė perdavusi Vokietijai savanoriškai pasirašyta sutartimi, 
sau teišsiderėjusi laisvą uosto zoną. Bet kasgi nežino, kokį pasi
rinkimą turėjo Lietuvos vyriausybė anomis skaudžiomis kovo 
mėnesio dienomis. Vokiečiai aiškiai buvo pareiškę, kad jų kariuo
menė žygiuos, jei nebus geruoju nusileista. Ir nebuvo jokių abe
jonių, kad tai nebuvo tik bauginimas, kartu dar pastebint, kad 
tokiam atvejy ji prie Žemaičių sienos^gal ir nesustosianti.

Prieš S3*metų Lietuvos' vyria'usybė“ir viša-ėaėtfca ■ -suspausta- 
širdimi nusilenkė jėgai. Bet tai nereiškia, kad ji tada būtų atsi
žadėjusi savo šventųjų teisių savojoje valstybėje apjungti visas 
lietuviškąsias žemes. Jėga nulėmė padėtį, bet jėga niekad nesu
naikina teisių. Jos dar tebepriklauso lietuvių tautai. Šiandien 
Klaipėdos kraštas vėl sujungtas su Didžiąja Lietuva. Tegu ir jis 
ir visa Lietuva yra to paties okupanto rankose, tačiau visdėlto 
kartu, bendrą jungą velka.

Lietuvių tauta savo istorijoje yra pergyvenusi daug įvairių 
nelaimių, patyrusi daug smūgių, tačiau tokių skaudžių smūgių 
ir nuo taip akiplėšiško priešo nedaug tepriskaičiuotume. Juk 
Lietuva neturėjo jokių ginčų su Vokietija, viskas buvo sutvarky
ta tebegaliojančiomis sutartimis, kurių Lietuva stropiai laikėsi, 
tad ultimatumas buvo tolygus plėšiko užpuolimui ant ramiai 
sau keliaujančio keleivio. Lietuva nukentėjo tik dėlto, kad ji buvo 
palyginus su Vokietija silpnas nykštukas, apie pasipriešinimą ne
galįs nei pagalvoti. Ji tapo auka išdidžioje germano, įsikalusio 
sau į galvą, kad jam turi lenktis visas pasaulis, kad jo užgaidos 
yra įsakymą? kitiems. Tas išdidusis germanas po penkių metų su
klupo. Gaila betgi, kad pasaulis, kuris dedasi teisybės riteriu, 
visdėlto nepaslinko atstatyti teisybę ir mažutėliams. Vietoj ger
mano atėjo ten viešpatauti Rytų atstovas. Jis taip pat tariasi čia 
Kuriąs sau tūkstantametę ateitį, o galingasis Nemunas tyliai slink
damas krašto lygumomis sau kalba: “Jau daug tokių praėjo per 
mane, o aš vis plaukiu per lietuvišką žemę”...

Nebylus teisingumas L1N0TIPUI PIRKTI VAJUS
“Jeigu karas rytoj” buvo Niu

jorko lietuvių tema. Nesilenkda- 
mi paimti, Chruščiovas ir Eisen- 
howeris metė viens kitam piršti
nes, žinodami, jog dvikova ato
mais sunaikintų juos abu. ‘-‘Tie
sa“ Vilniuj informavo, jog “tam 
tikri sluogsniai Vašingtone” rei
kalauja “preventyvinio karo”, o 
kaikuri išeivių spauda nesigė- 
dinusi tai paantrinti — jei jau 
karas, tai tuojau. Ne dėl to tei
singumo, kurio tada dar saugūs 
anglosaksai siekė Atlanto ir pa
našiomis deklaracijomis. Dabar 
jie kalba .tik apie “teises” ir 
“saugumą”. Vašingtone atvirai 
kalbėta, kad dėlto verta sėsti su 
sovietais už stalo ir derėtis dėl 
tų kelių centimetrų, kad “tik 
principe būtų išsaugota Berly
no laisvė.” Šita dviprasmybė, 
taip tragiškai įrodyta Pabaltijo 
tautų, vis dar niekaip negalėjo 
būti kaikurių suvirškinta. Pas
kutinėj spaudos konferencijoj

ALMliS, 
mūsų bendradarbis Niujorke

prėz. Eisenhoweriš pareiškė, kad 
“JAV su sąjungininkais tvirtai 
gins Berlyne savo teises ir at
sakomybę”, dia pat pridurda
mas, kad dėl Berlyno JAV sau
sumos kariuomepė nesigrums. 
Kaikas mėgino aiškinti, kad tai 
buvo grasinimas pulti hidroato- 
miniais ginklais. Kongrese labai 
sustiprėjo grupė, reikalaujanti 
pripažinti sovietus lygiateise 
galybe su jos “teisėmis ir atsa
komybėmis”. Kaikurie mažesni 
JAV-bių laikraščiai net pirmuo
se puslapiuose Eisenhoweriui 
prikišo neapdairumą, įgalinusi 
sovietus užimti 1945 m. geopoli
tinį Europos centrą.

Gen štabo viršininkas gen. M. 
Taylor sakė kongrese: “Patys 
vieni suomiai 1939 m. pajėgė net 
90 dienų atlaikyti rusų visą ka
riuomene! Jei mes turėtume šuo

Įmių drąsą, tikrai galėtume at
likti daugelį įsipareigojimų nuo 
kurių dabar tarytum traukia
mės”. O Jungtinėse Tautose dip
lomatai nesivaržydami tai va
dino bailumu ne nuo šiandien. 
Girdi, tik dėl bailumo nebuvo 
padėta ir vengrams sukilėliams.

Britai siūlo nenuoširdžiai
Niujorke buvome tikri, kad 

rusų diplomatai “didžiųjų kon
ferencijas” išreikalaus. Tai liu
dijo jau kalbos apie Bohleno, 
Kennano sugrįžimą, kai tik ofi
cialiai bus paskelbtas Dulles at
sistatydinimas. Sovietai ruošia
si šiose konferencijose toliau 
skaldyti vakariečius spausdami 
juos ne tik priimti nacių-sbvie- 
tų 1939 m. susitarimu Pabaltijo 
ir Lenkijos paglemžimą, bet ir 
Rytų-Vidurio Europos neutrali
zavimą sovietų sąlygomis. Britai
tebėra pilni idėjų. Sovietai, gir- - _ už Snū
di, “nuoširdžiai norį” palikti Bal ° seiUs Uz

Linotipui pirkti vajaus perei
tos savaitės vaisiai buvo taip pat 
pasigėrėtini.

AUKŲ po $5 prisiuntė toron- 
tiečiai statybininkas inž. Vyt. 
Liulma, pridėdamas prie prenu
meratos mokesčio, East Uphols
tering baldų dirbtuvės savinin
kas (276 Pape St.) Petras Lubys 
ir detroitietis K. Povilaiįp, taip 
pat pridėdamas prie siunčiamo 
prenumeratos mokesčio. $2 taip 
pat kartu su prenumeratos mo
kesčiu prisiuntė A. Rubinas, 
gyv. Quebec mieste.

ŠĖRŲ PIRKO:
Toronto Tėvai Pranciškonai 20 

šėrų už $200;
Dr. Aleksas Valadka, popu

liarus Toronto lietuvių gydyto
jas, 5 Šerus už S50;

Inž. P. Augustinavičius, pla
čiai žinomas Toronto statybinin
kas ir visuomenininkas, anks
čiau turėjęs 1 šėrą, dar nupirko

Torontietis Br. Čepaitis 2 Še
rus už $20;

Torontietis Ant. Mitalas 1 šėrą 
už $10;

Torontietis Jonas Ažubalis, 
anksčiau pirkęs keturis Šerus, 
dabar pirko dar 1 už $10;

Povilas Girnius, nuolatinis “T 
Ž” talkininkas ir bičiulis, 1 šė
rą už $10;

Paulė ir Pranas Ancevičiai, 
veiklūs ir plačiai žinomi visuo
menininkai, gyveną Oakvillėje, 
1 šėrą už $10.

HAMILTONIEČIAI PIRKO
ŠĖRŲ:
Inž. J. Kšivickis, KLB ir įvai

ri ųorganizacijų žymus veikė
jas, 2-šėrus už $20;

Ant. Grajauskaitė, ilgametė 
Hamiltono liet, mokyklos moky
toja ir jaunimo auklėtoja, 1 šė
rą už $10.

Visiems aukojusiems ir šėrus 
pirkusiems nuoširdižausiai dė
kojame. Vajaus komisija.

Klaipėdos žvejų uoste

kanus ir Lenkiją jų pačių savi
valdai, žinoma, komunistinei. 
Sovietai esą už tai reikalausią 
garantijų.

Iš Vašingtono ateina žinios, 
jog Rapackio - Edeno planas' 
‘‘neutralizuoti” Rytų-Vidurio Eu 
ropą, nors ir kritikuojamas, ta
čiau iš naujo svarstytas kaip Ei- 
senhowerio - Macmillano pasita
rimų bazė. Lietuviams reikš
mingiausias šio plano pasiūly
mas, kad trys Vakarų didieji ga
rantuotų ir pripažintų dabartį-į _
nes sovietu vakarines sienas. ■ voje, ypač dėlto, kad prieš vykdamas su jais nepasitaręs. Savo ne

iš Londono pa'tvrėrrie, kad bri-: pasitenkinimo kanc. Adenauer neslėpė netgi Macmillano lanky
tai siūlysią kelti ir derėtis dėl j mosi metu Bonnoje. Jo nuomonė, tokios derybos su sovietais šiuo 
Rviu-Vidurio Eurooos nes tai metu nesančios naudingos, o britu keliamasis planas sumažinti ka-V?kaA rines pajėgas B. ir V. Bprppoj esįs mppjwfeas, J^nrJadaikysena „ 
stipriausia korta. esanti geriausia politika*

Savaitės įvykiai
Sovietų - vakariečių pasitarimai dėl Berlyno ir visos Vokietijos 

bei Europos saugumo tebeina. Britų premjeras Macmillan aplan
kė Prancūzijos prezidentą gen. De Gaulle bei jo premjerą ir Vo
kietijos kanclerį ASenauerį. Korespondentų žiniomis, Macmillan 
abiejose sostinėse radęs pakankamai pritarimo deryboms su sovie
tais užsienio r. ministerių ir vėliau viršūnių konferencijoj. Esą ir 
Paryžius ir Bonna buvę išviso priešingi Macmillan vizitu Mask-

Pastarosiomis dienomis Va

Sovietai rengiasi atiduoti Karaliaučių Lenkijai?
NYT korespondento praneši

mu iš Varšuvos kovo 12 d. pas
taruoju laiku pradėję sklisti 
gandai vakarinėj Lenkijoj ir V. 
Vokietijoj; esą Rytų Vokietijos 
komnuistinė vyriausybė papra
šiusi Varšuvos vyriausybę grą
žinti Szczecin-Stęttin uostą, ku
ris po karo buvo pavestas Len
kijai. Esą nežinia, kur tie gandai 
kilę, bet jie einą gana plačiai, 
ir skleidžiami netgi V. Vokieti-

KAS NAUJO KANADOJE?
Apaštališkuoju delegatu Ka

nadai paskirtas vysk. Sebastia
no Baggio, buvęs nuncijum Či
lėje nuo 1953 m. Kol kas apašt. 
delegato pareigas eina mons. P. 
C. Marcinkus reikalų vedėjo ti
tulu. Naujasis apašt. delegatas 
yra gimęs Italijoj 1913 m., įšven
tintas kunigu 1935 m. Dirbo Va
tikano sekretoriate ir 1953 m. 
buvo paskirtas nuncijum Čilei 
ir įšventintas Efezo -tituliniu 
vyskupu.

★ ★
Newfoundland© streikuojan

čių miškakirčių byla išsiplėtė Į 
didelį įvykį. Su provincinės vy
riausybės p.arama suorganizuota 
nauja unija Brotherhood of N. 
of Woodworkers sudarė sutartį 
su Anglo - Newfoundland Deve- 
loppement Co. ir pradėjo ga
benti darbininkus į stovyklas 
darbams. Streikuojanti Interna
tional Woodworkers of America 
unija pastojo kelią Badger vie
tovėje. įvyko susirėmimas su 
lydinčia policija ir vienas poli
cininkas buvo sužeistas. Nuga
bentu ligoninėn mirė. Įsiutusi 
minia Grand Falls išdaužė uni
jos būstinės langus. Newfound
land prov. vyriausybė paprašė 
Otavą atsiųsti daugiau policijos, 
bet Otava atsisakė. Ji taipgi at
sisakė paskirti komisiją New
foundland© įvykiams tirti.

pakilo popiet ir vakarop pasie
kė 92 mylias į vai. Toronte, Ha
miltone, Niagaroj ir visoj pie
tinėj Ontario srity buvo išgriau
ta daug elektros laidų, televizi- 
jos-radijo antenų, telefono stul
pų, medžių, nuplėšta stogų, su
žeista daugelis žmonių. Nuo aud ; 
ros nukentėjo ir Hamiltono lie
tuvių dievnamis — liko nuplėš
tas bokšto kryžius ir apgadin
tas pats bokštas.

Indėnų šešių tautų konfedera
cijos paveldimieji vadai Oshwe- 
ken rezervate prie Brandford, 
Ont., buvo nuvertę rinktąją ta
rybą ir paskelbę savo nepriklau- 

'somybę. Tarybos namuose jie 
vykdė savo valdžią ir čia buvo 
surengę teismą vietos mokyto
jui G. Beaver už išdavimą. Mat, 
jis parašęs spaudoj, kad revoliu
cinę valdžią teremia tik maža 
rezeravto gyventojų dalis. Mo
kytojas gavo perspėjimą ir buvo 
grąžintas pareigosna. Imigraci
jos ministerė Fairclough teleg
rama perspėjo revoliucininkus 
susilaikyti nuo piliečių išjuoki
mo bei įžeidinėjimo. Vienas in
dėnų vadų, perskaitęs viešai te
legramą, tarė: “Tegu ji šoksta 
ežeran”. Feder. Otavos vyriau
sybė buvo patarusi savo parei
gūnams bandyti susitarti su re- 
voliucininkais. Matyt, tai nesise
kė, ir atvykę 50 policininkų iš-

. vaikė revoliucinę valdžią po
Smarki audra praūžė sekma- trumpo susirėmimo.

rezervato mokytojo pagrobimą. 
Kiti 16 išsislapstė. Rezervato 
valdžia grąžinta rinktajai tary
bai,-tačiau sukilėliai nenori nu
rimti, galvoja dar priešintis ir 
laukia paramos- iš JAV indėnų.

★ ★
Žibalo importas Į JAV suvar

žytas bei sumažintas. Tai liečia 
ii Kanadą. Ikišiol amerikiečių 
importo bendrovės buvo patar
tos sumažinti žibalo importą; 
kadangi jos vyriausybės patari
mų nelabai paisė, buvo įsakytos 
tai padaryti. Nevalyto žibalo ga
miniams suvaržymai ąsigailojo 
nuo kovo 11 d., valyto žibalo ga
miniams suvaržymai įsigaliojo 
nados vvriausybė pareiškė pro
testą. Premjeras Diefenbaker 
pareiškė parlamentui, esą vy
riausybė kovos prieš suvaržy
mus, bet kaip — nepasakė.

jos spaudoj: Bonnos, Koelno, 
Hamburgo ir Mainco laikraš
čiuose. Pasak jų, sovietai, norė
dami sustiprinti R. Vokietijos 
vyriausybės autoritetą, pasiūlę 
perduoti jai Kaliningradą-Kara- 
liaučių. Tai būtų lyg ir kompen
sacija už Stettiną. Lenkijos vy
riausybė šiuos gandus apie R. 
Vokietijos prašymą grąžinti dalį 
teritorijos paneigusi.

NYT korespondentas nieko ne 
užismena apie Lietuvą. Žiniomis 
iš komunistinės sovietinės Lie
tuvos viršūnių, kompartijos gen. 
sekretorius A. Sniečkus, grįžęs 
iš paskutiniojo partijos suvažia
vimo Maskvoje, pavedęs Lietu
vos istorikams surinkti medžia
gą apie lietuvišką Karaliaučiaus 
praeitį, nevengiant nė religinių 
bei tautinių apraiškų. Darbas 
turįs būti atliktas iki gegužės Į

JAR diplomatinis personalas bu
vo lėktuvu išsiųstas iš Bagdado, 
liko tik atstovybės reikalų vedė
jas. Įsakyta visiems JAR pilie
čiams išsikrausyti per 24 vai. 
Bagdado studentai surengė de
monstracijas prieš Nasserį ir jų 
.metu pakorė jo iškamšą. Pana
šios demonstracijos įvyko Kaire 
ir Damaske prieš Kassem. Nas
seris pasakė eilę kalbų pulda
mas gen. Kassem už atidarymą 
kelių komunistiniam gaivalui, 
kuris gresiąs arabų nacionalis
tinei vienybei. Jose Nasseris bet 
gi paneigė savo prisidėjimą prie 
Irako sukilimo ir apkaltino Ira
ką bombarduojant Syrijos pa- 

komnuistinę R. Vokietijos vy-! sienio kaimus. Irakas gi tvirtina, 
riausybę, siekia diplomatiniais • kad ten slepiasi bėgą sukilėliai, 
keliais, be didelio triukšmo, pri- Rinkimai Olandijoj 
versti vakariečius nesipriešinti 
R. Berlyno kontrolės perdavi
mui rytų vokiečiams. Jie žada 
tuo atveju nekliudyti vakarie
čių tiekimo kelių V. Berlyno 
įguloms, jeigu šie pripažins R. 
Vokietijos komunistinę vyriau
sybę. Vakariečiai tebesvarsto jė
gos pavartojimo galimybę. Buvo 
numatytas Atlanto S-gos narių 
specialus karinis pasitarimas,

Rytų Vokietijoje lankėsi Niki- 

kalbų, keldamas vis naujus, kar
tais sau prieštaraujančius, pasiū-

singtone baimę dėl saugumo pa- ta,Chruščiovas, kur pasakė eilę 
didino seniau laukta žinia, kad 
sovietu karo laivynas jau pra-. . .
lenkė* amerikiečius pradėjęs pymus dėl Berlyno ir Vokietijos, 
statyti povandeninius laivus, Tvirtai jis pareiškė neatiduosiąs 
kurie galį pulti su atominėmis R- Vokietijos kapitalistams, o 

: raketomis. dėl V. Berlyno esą būtų priimti
na formulė sovietams padaryti jį 

J “laisvu miestu”, kurio naują tei- 
•sinę padėtį laiduotų keturių di- 
Į džiųjų karinės įgulos, įskaitant, 
žinoma, sovietų. JAV V. Depar
tamentas pareiškė, kad šiuo pla
nu sovietji norį netik pasilikti 
R. Vokietijoj, bet dargi įvesdin
ti savo karinius dalinius į Vak. 
Berlyną. Sovietai gi, pasitelkę

d. Esą jis reikalingas partijai.
Iš šio sugretinimo galima spė

ti, kad visdėlto sovietinėse vir
šūnėse domimasi nauju Kara
liaučiaus ir visos jo srities liki
mu. Galimas daiktas, ryšium-su 
Berlyno klausimu judinamas ir 
Karaliaučiaus likimas. Neatrodo, 
kad dabartinė jo politinė padėtis 
būtų pastovaus pobūdžio. Ta sri
tis, neturinti sienų su Sov. Są
junga, yra tiesiai prijungta prie 
šios pastarosios. Natūraliausias 
būtų Karaliaučiaus priklausy
mas Lietuvai, juoba, kad čia sve
ria ir etnografiniai, ir istoriniai, 
ii kultūriniai, ir ūkiniai moty
vai. Galbūt Lietuvos komparti
jai rūpi šia linkme lenkti so
vietų sprendimą ir kartu pakelti 
savo prestižą viduje ir išeivijos 
akyse. Tokiu betgi momentu ne
snaudžia ir Lenkijos kompartija.

Rinkimai Olandijoj
Kovo 12 d. įvyko naujo seimo 

rinkimai, kuriuose dalyvavo 12 
partijų ir 90% balsuotojų. Mat, 
nebalsuoją po 23 m. amž. turi 
mokėti $1.50 baudą. Pagal neofi
cialius duomenis, katalikų tauti
nė partija pravedė 49 atstovus, 
kaip ir anksčiau; socialistų — 
47, turėjo — 50; antirevoliucinė 
protestantų — 15, turėjo 14; pro
test. istorinė krikščionių — 12,

bet liko atidėtas, kad tuo būdu turėjo 13; laisvės bei demokrati- 
nebūtų keliama perdaug triukš-1 jos-liberalų — 19, turėjo 13; ko-'

— 3? turėjo 7. Atrodo, ir 
vėl sudarys vyriausybę katali- 
kų-socialistų koalicija, kuri iki- 
šiol sėkmingai tvarkė kraštą nuo 
karo pabaigos. Iš abiejų pusių 
buvo daryta nuolaidų darant 
ūkines reformas. Pvz. socialis
tams buvo padaryta nuolaidų 
ūkio planavimo bei kontrolės 
srity, o socialistai ir jų unijos 
sutiko su darbininkų atlygini
mo sumažinimu 5%. Prieš rin
kimus koalicija išsiskyrė dėl ant 
raeilio pobūdžio įstatymo, lie
čiančio mokesčius.

Austrijoj paskelbti naujo sei
mo rinkimai. Nuo karo pabaigos 
valdė sudėtinė katalikų Volks- 
partei - socialistų vyriausybė, 
kuriai pirmininkavo JūL Raab. 
Pastaruoju laiku koalicija su
šlubavo dėl kaikurių įstatymų 
projektų, ir geužės mėn. nutarta 
atsiklausti viso krašto.

Prancūzijoj * įvyko savivaldy
bių rinkimai didžiuosiuose mies
tuose. Juose komunistai laimėjo 
daugybę atstovų pralenkdami 
daugelyje vietovių De Gaulle 
kondidatus. Tai tradicinis pran
cūzų protesto būdas prieš vy
riausybę. Mat, nepatiko pran
cūzams naujieji ūkiniai suvar
žymai. Antrame rinkimų rate 
mažesniuose miestuose komu
nistai mažiau pasisekimo turėjo.

mo dėl Berlyno. Prez. Eisenho-, munistų 
weris pareiškė, kad amerikiečiai 
nekovosią dėl Berlyno su sau
sumos kariuomene, bet nepanei
gė atominių ginklų panaudoji
mo. JAV gynybos min. McElroy 
prasitarė, kad Berlyno atvejui 
eąss pramatytas atitinkamas ka
rinis planas. Šią savaitę britų 
premjeras Macmillan atskrenda 
Otavon ir Vašingtonan, kur tęs 
savo diskusijas dėl būsimų de
rybų su sovietais.

Arabiška vienybė
Egipto pulkininkas Nasseris, 

sudaręs drauge su Syrija Jung
tinę Arabų Respubliką, siekia ją 
plėsti. Bandė jis sprogdinti su
kilimais Libaną, bet nepavyko. 
Gerokai sumažėjo jo viltys ir 
Irake, kur po liepos revoliuci
jos, nušlavusios monarchiją, bu
vo jam gerokai palankių nuotai
kų. Tos viltys dar labiau sumen
kėjo po nepavykusio paskutinio 
sukilimo Irake, vadovauto pulk. 
Shawaf. Jo 15.000 kariuomenė, 
pradėjusi žygį Mosulo mieste, 
buvo greitai sumušta gen. Kas- 
sem valdžios pajėgų, o jis pats 
su 59 karininkais buvęs sušau
dytas.

Santykiai tarp Irako ir JAR 
įsitempė. Prasidėjo abipusiai kai 
tinimai ir demonstracijos. Gen. 
Kassem vyriausybės įsakymu,

Garsusis “Speckpater”W. van Straaten, premonstratietis vienuo
lis, olandas, renkąs aukas Rytų pabėgėliams V. Vokietijoj. Savo 
duoklę įmeta ir kancleris Adenaueris. Šio vienuolio suorganizuo
ta parama pasinaudojo nemaža ir mūsų tautiečių V. Vokietijoje.

Ūkininkai iš vak. Kanados 
1.000 asmenų delegacija buvo 
atvykusi Otavon perduoti vy
riausybei savo skundų. Juos pri
ėmė pats premjeras su 16 minis- 
terių. Memorandume ūkininkai 
nusiskundė, kad ir javų augini
mas pasidaręs nuostolingas ir 
prašė vyriausybę paramos ūki
ninkams nenutraukti, bet ją pa
didinti iki $300 mil. Premjeras 
yienos vai. kalboj pažadėjo rei
kalą ištirti, bet šalpos nepaža
dėjo.

★ ★

. , Viena. — JAV grąžino Austri-
dienį per pietinį Ontario pada- Keletas sukilėlių indėnų vai-j jai $6.000.000 vertės karo metu 
rydama stambių nuostoliu. Ji džios policininkų buvo suimta už konfiskuoto turto.
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GAVĖNIOS RIMČIAI

Kalvarijos keliu
Mums būtų labai įdomu žino-Ibius šūkius, yra mūsų svajonė.

ti, kokios nuotaikos buvo daly
viai didingo Palmių sekmadie
nio, kai jie šaukė Hosana, Didįjį 
Penktadienį, kai Kristaus kelią 
puošė ne palmės, bet Jo paties 
kraujo lašai Kiek jų buvo išti
kimų Kristui, kiek indiferentų 

‘ Jam, kiek jų iš baimės apleido 
Kristų ir niekad prie Jo nebe-

x Didžioji .Savaitė, pradedant 
Palmės‘Sekmadieniu, yra trum
pa, bet nuostabiai turininga san
trauka žmogaus, gyvenimo, jo 
dvasios nuotaikų, emocijų, bai
mės, pagundų, silpnybės ir pa
klydimų, viso to, kas lydi žmogų 
jojo gyvenimo kelyje .

Amžiais šviečia kilni Kristaus 
asmenybė žmogui klajūnui. 
Kiekvienas stebisi jąja, gėrisi. Ir 
nuostabu, kad Kristaus gyveni
mo keliąs iki Golgotos yra kiek- ■ 
vienam sunkiai suprantamas. Ir 
Krįstaus artimieji, apaštalai, to 
nesuprato. Žmogaus dvasios gel
mėje vis kartojamas apaštalų ei
nančių į Emaus miestelį iš Je
ruzalės po Kristaus mirties: “O 
mes tikėjomės...” Ir štai kas su 
Juo įvyko, Jį nukryžiavo. Ir mū
sų kiekvienas norėtumėm mie
liau matyti žmogaus gyvenimo 
kelią be kančios problemos, 
krikščionybę be Didžiosios Sa
vaitės, Kristų be kryžiaus. “Bet 
jeigu kančia nebūtų pati kil
niausioji gyvenimo dalis, Dievas 
būtų savo Sūnaus piktas priešas. 
Jis, žinodamas ka nors dar kil-* ,4.

nesnio, nebūtų skyręs to Kris
tui”, — sako Eckhart. Vadinas, 
Kristui ir kiekvienam krikščio
niui kančia yra pati kilniausio-1" ,• j v t- *- visai neskelbia, ar tik viena kar-ji gyvenimo dalis. Ji yra pati!“ , ‘
kilniausioji galia, sugebanti pa-!. 
slaptingu buciu sukurti žmogaus pctsiu j . 
dvasioje ne tik kilniuosius žmo
giškumo bruožus, bet kartu pa
deda žmogui pilnai atskleisti 
krikščioniškojo turinio grožį, 
priartėti prie Kristaus ir atbaig
ti savęs sudievinimo musiją.

Palmių Sekmadienio ir pirmos 
Didžiosios Savaitės dalyvių iš
gyvenimai kartojasi žmogaus 
gyvenimo raidoje. Ir modernus 
krikščionis, nuostabiu būdu, pa
stebi savyje apaštalų abuojumo, 
Judo klastingumo, apgaulingo 
Piloto teisingumo, masės nepa
stovumo bei baimės, liguistos 
ambicijos Izraelio tautos vadų. 
Baimė pareigos, atsakingumo ir 
ryžto lydi mus visus. Pasisaky
ti už Kristų bei Krikščionybę, 
kuri mums viską žada, už skąm-

Mes nusistebim Kristumi Kal
varijos kelyje. Stebimės, Jį ma
tydami ant Kryžiaus. Visa tai 
yra mūsų Didžiosios Savaitės 
nuotaikos ir silpnybės. O vistik, 
suprasdami Didžiosios Savaitės 
paslaptį, kad tai yra didžiosios 
dieviškos meilės drama, kuria 
Kristus nori mums atskleisti 
Dievo ir žmogaus santykius, ku
ria Išganytojas ryžtasi paklydu
sį žmogų grąžinti į šviesų die
viškojo gyvenimo kelią, dėkln-. 
gu bei maldingu žvilgsniu ste
bėsime kenčiantį Kristų ir, pil
nai jausdami savo bejėgiškumą, 
bręsime tikėjimo dvasioje ir 
stiprėsime dvasia Kristuje. “Ken 
tėti dėl savęs yra skaudu ir sun
ku; kentėti dėl Dievo, vykdant 
Jojo mums skirtą didžią misi
ją, yra visad malonu ir lengva” 
— sako 
hart

žymus minty toj as Eck-
Jonas Borevičius, S.J.

w

Vakarai moka procentus E. Koch nuteistas mirti
Patarlė sako: “Dėl kvailos 

galvos kojoms nėra ramybės”. 
Kitaip sakant, kada žmogus pa
daro klaidų tai vėliau vargsta su 
jomis ir dažniausiai reikia jas iš
pirkti (jei iš viso tai dar gali
ma) didelėmis pastangomis, o 
dažnai ir su nuostoliais.

Ir tai vyksta ne tik pavienių 
asmenų, bet ir kolektyvų ir tau
tų tarpe.

Šiandien prieš mūsų akis 
vyksta labai didelis pasaulio 
įtempimas dėl Berlyno. Šitą 
įtempimą politikai lygina su 
buvusiu (ir dar formaliai ne
baigtu) karu Korėjoje. Taigi la
bai rimtai! Kaikas įžvelgia net 
galimybę trečiojo karo, jei bent 
iš betkurios pusės nebus pada
ryta nuolaidų. Taigi ir užsianga
žuota labai daug ir užinteresuo- 
tų pusių žadėta “nesitraukti nei 
colio” atgal.

Mums lietuviams Berlyno in
cidentas nėra nei naujas nei ne
lauktas. Nors tuo pačiu jis yra 
labai rimtas ir gali būti išspręs
tas su labai reikšmingomis pasė
komis mūsų tolimesnei ateičiai. 
Su didele baime kiekvienas iš 
mūsų seka garsių vyrų garsius 
pažadus “nenusileisti”. Ir ne jie 
mus gąsdiną. Priešingai, mes bi- 
jomės, kad gali būti nusileista.

Rusai dar kartą, deja, ir- ne 
pirmutinį ir ne paskutinį, išeina 
į puolimą. Stebėtis tenka jų vis

Liet, spauda š. Amerikoje
Ayer & Sons leidykla 
išleidžia leidinį apie

N 
kasmet 
Šiaurės ir Vidurio Amerikos pe
riodinę spaudą. Pavarčius 1544 
psl. turinčio šio leidinio — “Di
rectory if Newspapers and Pe
riodicals” 1957 metų laidą, ran
dame ir 23 laikraščius bei žurna
lus lietuvių kalba.

Leidinyje yra pažymima laik
raščio vardas, kalba, adresas, pa
sirodymo dažnumas, formatas, 
pobūdis, kaina, vyriausias redak 
torius, leidėjas ir tiražas. Mus 
labiausiai domina jų tiražas, nes 
šių žinių mūšų .'laikraščiai arba

metuose praneša (ko reika-

Pagal paskelbtus duomenis, 
kurių dauguma yra paimti iš 
pašto įstaigai pristatytų raštų, 
didžiausią tiražą turi Draugas — 
54.320, toliau seka Naujienos — 
44.917 ir Vilnis— 32.740. Pagal 
tiražą tolimesnė eilė yra ši: San
dara 25.675, Lietuvių Dienos* 12. 

,000. Tėvynė 12.000. Darbininkas 
9.890. Garsas 9.260, Laisvė 8.450, 
Vienybė 7.093, Saulė 6.384, Ke
leivis 6.127, Tėviškės Žiburiai 
4.31 L, Kristaus Karaliaus Laivas 
3.700. Dirva 3-41Ž, Moterų Dir
va 2 500, Aidai’ ’ 2.000, Ateitis 
1.640. Karys 1.500, Eglutė 900. 
Kitų trijų paminėtų leidinių: 
Tiesos. ’Vyties ir Liaudies Bal
so tiražai nepažymėti.

Tenka pastebėti, jog čia ne-

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

rūbų, avalynės; vaistų ir

ir suknelėms medžiagų, priedų 

odos siuntinius, kurie sudaromi

kitų
IŠ K AN AE

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus 
reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams 
ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. t

Prieš sudarant siuntini prašome užeiti pos mut ir apžiūrėti medžiagos, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

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

mašinos, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
mašinėles, Įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t.t.
kg. cukraus
kg. tauku .
kg. ryžtą

kirpti
10 
10 
10 
10

įtraukti kaikurie gana didoki 
mūsų laikraščiai ar žurnalai, 
pav. Nepriklausoma Lietuva, 
Laisvoji Lietuva, Laiškai Lietu
viams, Skautų Aidas.

Žvelgiant į paduotus tiražus 
paaiškėja, jog jie nemažos leidi
nių dalies yra gerokai išpūsti. 
Ypatingai tas taikintina dienraš
čiams, kurie tą, žinoma, yra pa
darę praktiškais sumetimais 
(skelbimų medžiojimui ir jų 
augštesnei kainai). Tačiau iš ki
tos pusės, jie dėl to gerokai nu
kenčia, nes akylesni skaitytojai, 
bent kartą metuose užtikę jų iš
pūstą tiražą, pagalvoja apie jų 
daromą gerą biznį ir nebenori 
skirti aukų jų paramai.

Iš šių 23 leidinių 4 — Laisvė, 
Tiesa. Vilnis ir Liaudies Bal
sas — yra leidžiami komunistuo
jančių lietuvių, nors leidinyje jų 
pobūdis yra apibūdintas “darbo” 
leidinių vardu. Įdomu pastebėti, 
kad vienintelis ten pažymėtas 
“progresyvus” laikraštis yra 
Naujienos. Trys iš jų: Tėvynė, 
Garsas ir Tiesa yra lietuviškųjų 
susivienijimų organai. '

Leidimo vietos atžvilgiu pir
maujančioje pozicijoje stovi Či
kaga su 6 periodiniais leidiniais, 
toliau.— Brooklynas su 5. Trys 
iš paminėtųjų leidinių: Vytis, 
Lietuvių-Dienos ir Garsas regu
liariai talpina dalį medžiagos ir 
anglų kalba.

Minėto leidinio duomenimis, 
lietuviai laikraščių bei žurnalų 
skaičiumi pralenkia daugelį ki
tataučių: pav. latvių ten yra su
žymėti tik 5 leidiniai. Taip pat 
ir tiražais mūsiškiai pirmauja, 
pav. latvių didžiausio laikraščio 
— Laiks tiražas pažymėtas 11. 
950.

Laikraščių bei žurnalų leidėjų 
dėmesiui įdedame “Directory of 
Newspapers and Periodicals” 
adresą: West Washington Squ
are, Philadelphia 6. Pen. Apie 
kuriuos mūsų leidinius ten nė
ra .informacijų — tie turėtų pa
sistengti, kad jos tilptų, o kurie 
yra apibūdinti neteisingai — tu
rėtų atitaisyti. Būtų gera, jog 
šiame leidiny būtų atžymėta vi
sa mūsų periodinė spauda Šiau
rės Amerikoje.

'■ Edvardas Šulaitis.

J. M. ŠIUGŽDA

šviežia iniciatyva, vis naujai iš
randamais būdais šachuoti Va
karus. Kaip ten bevertintum 
bolševikiškus vadovus, jiems 
tenka pripažinti didelį judrumą, 
lakią iniciatyvą, pilną fantazijos 
ir drąsią laikyseną. Jie randa vis 
naujų kelių savo juodiems tiks
lams siekti.

Kada palygini jų ėjimus su 
Vakarų ėjimais, tai metasi į akis 
šių minties sustingimas, neturė
jimas nei noro, nei pajėgumo 
ieškoti būdų priremiant bolševi
kus-prie sienos.

Tektų džiaugtis Vakarų paža
dais “nenusileisti”^ Bet ar to jau 
užtenka? Ar tai jau ir yra vis
kas, ką Vakarai galėtų ir priva
lėtų pasakyti bolševikams? Ten
ka su širdgėla prisipažinti, kad 
irus piauna gėda (nors ir nene- 
šam atsakomybės) dėl Vakarų 
varomos jau antrą dešimtmetį- 
politikos. Juk ir šiandien Berly
nas yra tik viena grandinėlė iš 
visos politinės grandies, kuri 
pradėjo raitytis nuo Teherano, 
Jaltos, Potsdamo sutarčių. Šios 
konferencijos ir sutartys, iš ve
dusios bolševikus į didžiuosius 
vandenis, į pasaulinę areną, su
stiprinusios juos visapusiškai, 
atidavusios šimtus milijonų tau
tų jų virškinimui, liksis pasaulio 
istorijoj kaip totališkos Vakarų 
menkystės įrodymas.

Kad šiandien pasaulis išgyve
na nuolatinę grėsmę naujų ne
ramumų, kalti ne bolševikai 
(kurie kaip ir kiekvienas ban
ditas naudojasi bendru silpnu
mu), bet Vakarų buvę ir esami 
politikai, suteikę bolševikams 
galimybės būti ir drąsiems ir 
palyginus stipriems.

Berlyno, Korėjos, Formozos 
ir visa eilė kitų taškų, kur buvo, 
yra ir bus tęsiama anų laikų 
nuolaidų politika, provokuoja 
Vakarus prie naujų nuolaidų.

rikos politika, norėčiau tvirtin
ti, yra tik minimum tos politi
kos, kuri turėtų būti vedama, at
sižvelgiant į bolševikišką grės
mę visoj visumoj.

Bolševikai viską darys, kad iš
operuoti tokią jiems neparankią 
votį, kaip Berlynas. Antra, jie 
viską darys, kad neprileisti Vo
kietijos prie apsijungimo ir pil
no apsiginklavimo.

Bolševikai žino, kad Amerika, 
o tuo labiau jos sąjungininkai 
yra jų propagandos “už taiką” 
suparalyžuoti ir karo nepradės. 
Todėl jie Amerikos nebijo ir ga
li ramiai karui rengtis. O kitos 
jėgos šiandien ir nėra. Kitaip 
reikalai virs atsistojus Vokieti
jai ant savistovių kojų. Vokieti
ja neturi jokių kolonijalinių ipo
tekų ir jos nepririši kuriame 
nors taške, kaip yra pririšama 
Anglija ar Prancūzija.

O rusui, koks jis bebūtų, rau
donas ar baltas, vokietis visada 
imponavo visu kuo. Nedovanai 
senpvės rusai sakydavo, kad 
•‘vokietis ir beždžionę išgalvojo”.

Beveik prieš 4 mėnesius pra
sidėjusi buvusio hitlerinio Uk
rainos komisaro Erich Koch by
la Varšuvoje pasibaigė mirties 
bausmės sprendimu kovo 9 d. Jis 
buvo rastas kaltas dėl nužudy
mo apie 200.000 žydų, apie 96.000 
lenkų ir šimtų tūkstančių rusų 
belaisvių ir nuteistas mirti. Ga
limas dalykas, kad jis pasinau
dos apeliacijos teise. Apeliacijos 
skundą jis gali įteikti trijų sa
vaičių bėgy. Jį teisme gynė du 
valdiniai advokatai, tačiau kal
bas teisme sakė ir liudininkus 
klausinėjo jis pats. Kaltinimus 
jis atmetė, teigdamas, kad nusi- 
kaltinimai buvę ne jo įsakymu 
padaryti. Jis stengęsis kankina
mų žmonių padėtį palengvinti.

Erich Koch, gimęs 1896 m., 
buvo stambi figūra Rytprūsių 
nacių tarpe, nuo pat Hitlerio 
valdymo pradžios jo patikėtinis 
ir Rytprūsių oberprezidentas. 
Kaip tik jis organizavo nacional
socialistinį judėjimą Lietuvos 
vokiečių tarpe ir ruošė vokiečių 
sukilimą Klaipėdds krašte. Ka
ro metu pasižymėjo žiaurumais

♦

Ukrainoje ir Lenkijoje, tad po 
karo pasislėpė svetima pavarde 
Šlezvigo-Holsteino krašte, tačiau
1949 m. buvo anglų suimtas ir
1950 m. perduotas Lenkijai, kur 
kalėjo Varšuvos Mokotovo kalė
jime. Byla jo įvyko taip vėlai 
dėl jo silpnos sveikatos. Ir teis
me klausant sprendimo jį turėjo 
prilaikyti du milicininkai.

NUSTELBIA KOMUNISTINĮ 
; RADIJĄ

Komunistinės Vokietijos da
lies valdžia ėmė smarkiai pulti 
tuos gyventojus, kurie popiet 14- 
18 vai. klausosi Liuksemburgo 
radijo muzikos, o nesiklauso tuo 
metu komunistų transliuojamų 
politinių programų. Šio puolimo 
pasėkoje Liuksemburgo radijas 
paskutinėmis savaitėmis tegavo 
oo 1.000 laiškų ir atvirlaiškių iš 
Rytų Vokietijos, kai anksčiau 
radijui rašydavo kas savaitę 10. 
000 vokiečių.

Otava. — Sekančiais biudžeti
niais metais Kanada vien pro
centų už valstybės skolas turės 
sumokėti 680 mil. dol.

MIKE STERN

Paskutines Mussolinio dienos
(Tęsinys iš praeito nr.)

. Vienok, kadangi JAV penktoji 
armija jau buvo peržengusi upę 
Po ir niekas jų nestabdė, todėl 
buvo tikėtasi, jog šiaurinė Itali
ja valandų bėgyje bus jų ranko
se. Partizanų vadovybė, žinoda
ma pogrindžio kovotojų silpną 
disciplinuotumą, bijojo, kad 
mieste nekiltų gatvių kovų ir ne 
būtų bereikalingai liejamas pa
čių italų kraujas ir naikinamas 
turtas, todėl j-ie ir pasiūlė Mus- 
soliniui ir jo vyriausybei pasi
duoti. Tarpininku buvo parink
tas kardinolas Schuster. Į jo ran 

_ . - - kas ir turėjo pasiduoti fašistinės
Jie visi grėsė nauju karu. Kad Italijos vadovai. O jis savo rūož- 
jo nebuvo, tai tik dėl to, kad įU buvo pasiruošęs garantuoti 
bolševikai jautėsi silpnesni už fašistų vadų asmeninį saugumą. 
Vakarus. Bet tą valandą, kada Field maršalas Graziani krei- 
jie pasijus, ar įsivaizduos, esą pėsi į savo vadą: 
stipresni už Vakarus, tai ir bus ■ — Mano Duče, mes griebėmės 
pradžia naujo karo. Jie ceremo-: ginklų tam, kad vykdytume sū
niju nedarys. įtarties įsipareigojimus mūsų

alijantams vokiečiams. Aš, kaip 
karo ministeris ir karinių jėgų 
vadas, prašau Jus, kad mūsų ka
riai būtų ta kryptimi ir infor
muojami ...

Kardinolas Schuster pertrau
kė jį:

— Galimas daiktas, tamsta 
dar nežinote, kad Vokietija yra 
diskutavusi pasidavimo sąlygas 
jau praeitą savaitę? . ..

Mussolinio galva nusvyro že
myn dėl netikėtos žinios. Jis 
pirmą kartą užgirdo tai, ko dar 
ligi šiol niekas iš jo Slaptosios

nijų nedarys.
Vakarai, deja, ne visi, supran

ta, kad betkokios nuolaidos Ber
lyne bolševikiškų apetitų nesu
stabdys. Priešingai, jie didės.

Šiandien eina klausima^ ne 
dėl aįskiro kifšo nets taško, ir 
ne dėl atskiros tautbs. Vakarai 
jau kovoja už savo egzistenciją. 
Tai ir yra būti ar nebūti klausi
mas.' . . - ■

To nenori suprasti Vakarų vi
suomenė ir daugelis politikų 
(deja ir kanadiškių), kurie ma
nytų, kad galima daryti nuolai
dų ir Berlyne, ir Formozoj, ir vi-

Field maršalas Graziani krei-

sur, kur bolševikai panorės. j tarnybos jam nebuvo pranešęs.
Vakarai bolševikiškų norų Pagaliau, Duče pareiškė:

nepasotins. Jie juos gali tik ati
dėti. Ir tai savo “tikrai pražūčiai.

Dulles veda sunkią kovą. Ji 
jam nėra sunki su bolševikais, 
nes jam bolševikiška politika 
yra aiški, sunki kova yra su sa
vo visuomene ir su savo sąjun
gininkais, kurie jam taip nedė
kingai atsimoka. Bet ir tai Ame-

ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimų. Adams Garlic 
Peorles yra mažos, be kvajo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnaką sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ką šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Peorles turi savyje 
Salicylamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
Stiprus ir sveikos. Daryk, ką tūkstančiai 
daro — dar Šiandien nusipirk iš vaistinės 
Adams Garlic Peorles. Džiaugsies tai pa
daręs.

Išvertė PR. ALŠĖNAS

$13.22
$22.60

... $14-80,
kg. sviesto ........... $31.94
(Į Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg

SIUVAMA KOJINĖ MASINA firmos ''Minerva - 122" 
ir kojos) iškaitant visus mokesčius — į Europą.............

20 kg. cukraus .. r $21.85 
• 20'kg. taukų . .. $39.60

20 kg/ryžių $24.45,
20 kg. sviesto $53.45

— $2.50)
(medinis staliukas 

. $175.00
j Aziją............................. $182.00

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

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

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

Mūsų potarnovimos greitos ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

BALTIC EXPORTING CO. 
CENTRINĖ ĮSTAIGA.:

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

IOS Canaan St. E., Hamilton, Ost. Tel. J A. 8-6686. Ponia V. Jarartis.
94 Douglas St., Sudbury, Oat. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskeviėienė.

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

Sav. A. Kalūza

Visu rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (habitai), nauji baldai, Įvairiu spalvą stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. Įvairūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujo! atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. 

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

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

— Jie visuomet laikė mus tik 
savo tarnais... — jo balse bu
vo justi susijaudinimas ir pyk
čio gaida, — gi šiuo metu — jie, 
tiesiog, begėdiškai išdavė mus. 
Aš pareiškiu, kad nuo šio laiko, 
aš pradedu visiškai nepriklauso
mą akciją nuo ligšiolinių sąjun
gininkų vokiečių

Toliau Mussolinis jau visiškai 
atydžiai klausėsi pasidavimo są
lygų. Galiausiai — jis pareiškė:

— Aš skubiai aptarsiu šį rei
kalą su visais savo kabineto na
riais ir atsakymą pateiksiu dar 
šiandien popiet.

Mussolinio posėdis prefektū
roje su kabineto nariais buvo 
ypatingai karštas ir triukšmin
gas. Kaikurie ministeriai siūlė, 
jog reikia pasiduoti tuč-tuojau, 
kad išgelbėti savo individualų 
kaili. Tačiau kiti — galvojo, kad 
labai greitu laiku jų karo lėktu
vai galės skristi į Ispaniją, nu
nešdami juos ir jų šeimas pas 
gerąjį draugą Gen. Franco, kuris 
suteiksiąs jiems prašomą azylių. 
Dar kiti — siūlė Mūssoliniui pa
sitraukti su armijos likučiai gi
liai į Alpių kalnus Como ežero 
šiaurėje ir ten laikytis prieš par
tizanus, pakol atvyks Amerikie
čių karinės jėgos ir joms saugiai 
pasiduoti.

Buvo karštagalvių, kurie siūlė 
kautis iki paskutinio vyro, ne
žiūrint kur ir su kuo, bet tik — 
su fašizmo prieŠb. Mussolinis 
kurį laiką klausėsi įvairiausių 
kalbų ir visokiausių išvedžioji-

mų. Pagaliau, pratarė:
— Mūsų žemėje jau perdaug 

kraujo išlieta ir karas pareika
lavo begaliniai daug gyvybių. 
Šiuo metu mes randamės bevil
tiškoj padėty. Mes turime pri
imti kardinolo pasiūlymą ir tu
rime pasiduoti...

Tačiau tuo pat metu, kaikurie 
iš dalyvavusių posėdy ėmė pra
šyte prašyti Mussolinį nebegrįž
ti pas kardinolą; tardami, jog 
tai esąs tik sąmokslas juos išlai
kyti kuo ilgiau Milane, o vėliau 
atiduoti žmonių teismui.

Mussolinis pabalo. Jo- ausyse 
baisiai keistai praskambėjo žo
džiai “atiduoti žmonių teismui”. 
Šito .ir jis begaliniai bijojo. Pa- 
galau, akloj panikoj, nepatikrin
damas visų gandų ir gandelių, 
Dučė įsakė kuogreičiau visiems 
vykti į Como.

Mussolinis — įsitikino, jog ro
mėnai jau apleidžia buvusį sa
vo cezari...

Liūdnas ir apsiblausęs jis dar 
sėdėjo prefektūroje už stalo, kur 
buvo sėdėjęs karštojo pasitari
mo metu.* Tuomet atsirado vie
nas iš jojo ištikimų tarnų ir at
raportavo, jog Dučės žmona ir 
šeima saugiai pasiekė Cernobbio 
miestą šiauriniame Como ežero 
krante. Mussolinis tarytum tru
putį pralinksmėjo, pareikšda- j 
mas, jog šeimai nebereikėtų to- i 
liau judintis iš tos vietos . ..

Jau buvo pats vidurnaktis. 
Bėglių kolona buvo pasiekusi 
Como miestelį. Čia prisistatė ki
tas Mussolinio tarnų ir pranešė, 
j°g i Como atvykusi ir Claretta 
Petacci, Mussolinio madoniškoji 
mistress, ir norėtų kuogreičiau 
su Duče susitikti. Claretta gerais 
laikais — buvo tikras deimantas

galimybių, tačiau pats geriau
sias planas — kelionė lėktuvu į 
Ispaniją — jau buvo dingęs. 
Tiksliausias maršrutas — di
džiuoju plentu iš Como šiaurės 
vakarų pusės — į Šveicarijos 
pasienį. Mašinomis tai buvo ga
lima pasiekti per pusvalandį. 
Tačiau, pagal slaptosios policijos 
pranešimus, tas kelias buvo per
daug rizikingas, nes paliai vieš
kelį prisilaikė stipriausios ’par
tizanų jėgos. Dučė jį todėl at
metė. Kitokie pranešimai jį hu- 
vo pasiekę apie plentą vakariniu 
Como ežero krantu, nors tai bu
vo gerokai ilgesnis kelias iki 
Šveicarijos. Partizanai tame ra
jone buvę silpni. Tas plentas ir 
turėjo būti pasirinktas vyro, ku
ris staiga pasijuto pavargęs dėl 
ligšiolinio jo tautos žmonių krau 
jo liejirho.

Ankstų rytą, 3 vai., Mussolinis 
davė įsakymą pajudėti dar kar
tą šiaurės kryptimi. Jis atsisė
do frontinėn sėdynėn į auto- 
blindą, lengvai ginkluotą ka
riuomenės automašiną, turėjusią 
20 mm patrankėlių apginklavi
mą. Išskyrus stipresnių ginkluo
tų jėgų mašinas, kurios buvo 
kaip apsauginės dalys ir važia
vo priekyje, kiti augšti fašistų 
pareigūnai rikiavosi užpakalyje 
Mussolinio autoblindos.* Mašinų 
karavanas pajudėjo dvišakiu 
plentu einančiu vakariniu Como 

!ežero krantu. .
Į Menaggio priemiestyje, aštuo
netą mylių pravažiąvus, Musso
linis įsakė sulaikyti koloną. Nors 
miestas buvo kaip išmiręs,, gat
vėse — nieko nematyt. Nebylė 
tamsa gaubė miestą, tačiau ne
tikrumas dengė Dučės mintis.

Jis staiga nutarė pasirinkti ki
tą kursą. Iš Menaggio žemesnio
ji plento šaka veda tiesiai į Lu
gano, Šveicarijon, apie 20 mylių

kelionė lėktuvu į 
jau buvo dingęs. 

; maršrutas

DĖMESIO NAMU SAVININKAI!
Nelaukite vasaros, atlikite ką galite dabar

Sutvarkykite elektros instaliaciję savo namuose dar KOVO 
mėnesį pigiausiomis kainomis.

Paskambinkite telefonu HI. 7-1601

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

Mussolinio neoficialiame hare-ji šiaurės rytus. Gal tai būtų ke
rne. Tai ypatingo grožio mote
ris. Deja, šiuo metu Dučei ne tas 
rūpėjo. Jo mintys sukosi apie 
save ir apie savąją šeimą ... Dėl 
susitikimo su Claretta — jis tik 
pakratė galvą.

Gi buvusioji meilužė, jausda
mos! daug teisių turinti į Dučę, 
pasiryžo dar įkyriau siekti susi
tikimo su juo ir likti “ištikima” 
iki pat galo...

Tarnas, pagaliau, paklausė:
— Ką aš turėčiau pranešti 

jai?
Mussolinis dar kartą pakratė 

galvą ir padarė nuvargusį ges
tą, tarytum paliepdamas ją iš
mesti iš ten, kur ji randasi, iš
varyti, grąžinti atgal, iš kur at
vykusi, tačiau žodžiais — nepa
sakė nieko...

Tuo pat metu jis pasiekė ant 
stalo popieriaus lapą ir parašė 
žmonai laiškutį. Jis buvo kitoks:

“Brangi Rachele,
Čia aš randuosi, galima saky

ti, savo gyvenimo paskutiniojoj 
fazėj. Verčiu paskutinįjį lapa sa
vo gyvenimo knygos. Galbūt, 
mes niekad nebematysim vienas 
antro. Aš prašau Tavęs atleidi
mo, jeigu, kartais, ne pagal savo 
norą, buvau įskaudinęs Tavąja 
širdį. Tu žinai, jog esi vienintelė 
moteris pasaulyje, kurią aš tik
rai mylėjau ir tebemyliu. Aš pri 
siekiau tai daryti prieš Dievą ir 
prieš mūsų bendro kraujo vai
siu — Bruno”...

Bruno — buvo Mussolinių sū
nus, žuvęs lėktuvo avarijoj. Jis, 
žinoma, galėjo matyti, kiek nuo
širdus buvo jo tėvo sentimen
tai, išreikšti žmonai, o jo moti
nai. kritiškuoju momentu...

Laišką žmonai išsiuntė per 
specialų pasiuntinį. Tuomet 
Mussolinis sukaupė savo dėmesį 
i tolimesnius pabėgimo planus. 
Jo manymu, tam buvo keletas

lias, kuris suteiktų bėgliams 
saugumą.

Dučė įsakė dviems mašinoms 
pilnu greičiu važiuojant atlikti 
žvalgybinį uždavinį. Kadaise 
buvęs galingas diktatorius, Mus 
solinis dabar, atrodė, priverstas 
bijoti ir lapelio sušlamėjimo...

Didžioji bėglių kolona pasili
ko Menaggio mieste, o žvalgai — 
skubiai išvyko. Iki maždaug pu
siaukelės Šveicarijos link žval
gai pravažiavo be jokių kliūčių. 
Tačiau, toliau, viename staigia
me pasisukime, mašinos turėjo 
labai staigiai sustoti, nes kelias 
buvo užblokuotas nuverstu me
džiu. Žvalgas, sėdėjęs šalia šo
ferio, išlipo pasidairyti. Iš šono 
pasipylė kulkų kruša.. Pirmoji 
mašina ir jo keleiviai — buvo 
suvarstyti kulkosvaidžių kulkų.

Tačiau antroji mašina, dary
dama labai staigų atbulinį pasi
traukimą, išsisuko iš kulkų lie
taus ir skubiai apsigręžusi ne
skubėjo atgal į Menaggio. Ma
šinos šoferis prisistatė prie Mus 
solinio autoblindos ir, gaudyda
mas kvapą, atraportavo, jog ke
lias į Šveicariją esąs užblokuo
tas ir saugomas — mažiausia — 
pulko partizanų su tankais ir ki
tais moderniais ginklais. Gi iŠ 
tikrųjų, tenai galėję būti nedau
giau dvidešimties partiznų visoj 
srity. Žvalgų apšaudymą vykdę 
tik šešetas vyrų.

Mussolinio mintis vėl užgulė 
begaliniai didelis netikrumas. 
Jis jau beveik nebežinojo, ką da
ryti. Pagal pranešimą jis spėję, 
kad negalėsiąs prasimušti pro 
partizanų tankus. Tačiau ir at
gal — kelio nebebuvo. Žūt-būt, 
reikėjo stumtis į priekį. Tačiau 
įsakymo vykti į priekį jis dar vis 
nesiryžo duoti. Jam norėjosi 
dar kartą patikrinti, kokių tenai 
partizanų jėgų esama.
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Arrow panaikinimo pasekmės
| Ateitis išdidžiosios RCAF, bu
vusios kadaise savo dydžiu ket
virtoje vietoje.pašaulyje, yra la- 

(CSc) — Avro Arrow kovos j ^ai

Rašo HUGH NEWTON, 
Canadian Scene Redaktorius.

Bendruomenė ir sportas
Nepriklausomybės metu viso- nors šakoje pasaulyje ketvirtoje Negalime pasakyti, kad LB-

se gy venimo srityse žengėme di- vietoje, kaip to atsiekėme stalo nių valdomieji organai kreiptų
— -------------- -- w.w.. . - . . .. 'deliais žingsniais pirmyn. Tačiau tenise ir šachmatuose? Praėję lėmesį į sportą. Dar vis į jį žiū-

lėktuvo statybos kontrakto pa- Trecioji pasekme yra keliamas- 4^^ guolį įdarė lie-........................................  ‘ .
naikinimas turi daug daugiau riksmas, kad Kanada savanoris- tuviškasis sportas šis tvirtini- 
oasekmių, nei darbų netekimas, kai ar ne yra atsisakiusi didelės mas, gal daugeliui mūsų, atro-
Tai, te abejo, yra pats rimčiau- dalies savo taipogi išdidžios ne
šiąs efektas dabarčiai — juk j priklausomybės. Dabar mes pri- 
daugiau nei 15.000 patyrusių i klausome nuo Amerikoje gamin- 
darbininkų, įskaitant ir augštų 
kvalifikacijų inžinierius bei tech 
nikus, neteko vietų Avro fabri
ke Maltone bei pas mažesnius 
subkontraktorius nuo Montrea- 
lio ligi Winnipego. Tačiau net ir 
šių nelaimę nusveria kitos vy
riausybės padaryto sprendimo 
galimos pasekmės.

Arrow, arba C-105, kaip jis 
oficialiai vadinamas, pagal vi
sus o’avinius buvo pats geriau
sias-bei greičiausias kovos lėk
tuvas pasaulyje. Beveik ištisai 
jis buvo Kanados planavimo bei 
inžinerijos sumanumo kūrinys. 
Vienintelis jo trūkumas — fan
tastiška jo kaina.

Nuo to laiko, kai jis buvo su- 
'planuotas ir vėliau užsakytas 
Kanados vyriausybės, Arrow 
Kanados mokesčių mokėtojams 
kainavo apie 4000 milijonų dole- 

' rių. Duagiausia išlaidų buvo pa
daryta planuojant ir konstruk-'

Dar mūsŲ spaudos reikalais
Paskiausių keletos mėnesių I besidomintieji tūlais įvykių ap- 

bėgy stebėtinai suaktualėjo mū- rašymais susipažįsta su mtįižia- 
sosios spaudos temos. Jau teko' 
girdėti visai rimtų pastabų, kad 
ilgoką laiką buvusi gana lėkšta 
savuoju turiniu lietuviškoji iš
eivijos spauda, dabar jau pasi
darė visiškai įdomia ir visados 
laukiamas kiekvienas naujas bet 
kurio laikraščio numeris. Išties, 
naujosios lietuviškąjį gyvenimą 
liečiančios temos, teikia labai 
daug galimybių mūsų laikrašti
ninkams parodyti savuosius su
gebėjimus ir leidžia turimus ta
lentus išnaudoti iki pačių jųjų 
gelmių.

Šios dienos
aktualiausi klausiniai
Tik pagalvokime, tokios dė

kingos spaudai, temos, kaip Lie
tuvos pasiuntinio Vatikane de
gradavimas, vertingi LF Bičiu
lių Niujorke suruošti pokalbiai 
lietuviškomis temomis, nuolati-

ga, kuri visiškai nebuvo spaus
dinta kituose laikraščiuose arba 
juose buvo pateikta perdaug jau 
atitraukta forma. Ir jokiu būdu 
negali žmogus suprasti, kodėl 
kaikuriems mūsų spaudos bal
sams tenka ignoruoti vienus ar 
kitus reikalus, negirdomis pra
eiti per visą eilę aktualių ir skai 
tytojų laukiamų temų, arba, 
bent kiek geresniu atveju, pa
sitenkinti lakoniška žinute, ne
retai dar labiau suklaidinančia 
skaitytoją, kuris tucmet jau ne
juokais skuba gauti tuos laik
raščius, kuriuose plačiai komen
tuojami ar aprašomi šios dienos 
lietuviškąjame gyvenime būdin
gesni atsitikimai. Šiandien, tu
rint tiek tikrai kontraversinių 
klausimų, sprendimų ar bent 
ryškesnių nuomonių laukiančių 
klausimų gal ir nevisai gera pa
likti savąjį skaitytoją nežinoji
me, apvilti jį ir priversti vis daž
niau pagalvoti ar X. ar Y. pre
numeruojamas laikraštis pilnai 
patenkina jį, ar jis, kaip lietu-, 
vis skaitytojas,, pilnai susilau
kia iš savo lietuviškojo laikraš
čio visapusiškos informacijos, ar 
kokie nors reikalai nėra sąmo
ningai bandomi nuo jo nuslėp-

įvykiai ir statistika kalba pati rimą, kaip sakoma, “į vaikų žai- 
už save. ;dimą” pereinamąjį jaunuolio-ės

Ir nedidelę Lietuvos sportinio brendimo laikotarpį, po kurio jis 
gyvenimo dalelę atsivežėme iš-, jau surimtės ir nusistovės gry- 
eivijon, nurodydami kelius jau- nai “tinkamesniam” visuomeni- 
nimui, skiepydami jame Lietu- j niam darbui ir šeimos gyveni- 
vos sporto tradiciją. Ir reikia. mui. Labai klaidingas galvoji- 
džiaugtis, kad Kanados LB-nės mas, ypač žiūrint iš lietuviškojo 
nariai, toje plotmėje yra išskir- taško. Kiekviena sporto organi- 
tini iš kitų kraštų tautiečių, tu- zacija šalia tiesioginės paimtos

dys nelabai realus, tad norėčiau 
it paremti pavyzdžiais.

Nežiūrint caro priespaudos, 
Lietuvoje veikė mokyklos, įstai- 

į orą šaunamų sviedinių. Jų pa- gos buvo leidžiamos slapta kny- 
skirtis surasti ir sunaikinti gos ir laikraščiai. Veikė koope- 
įskrendančius priešo bombone-1ratyvai, žodžiu, gyvenimas su-. 
Sius, o nuo 1961 m. ir atominius kėši panašiai kaip ir kituose Eu-' rėdami net du to krašto meiste- linijos — sporto kultivavimo ir 
sviedinius. Dar keletą metų ir ropos kraštuose, su tuo skirtu- rius: šachmatų P. Vaitonį ir sta- tuo pačiu atžalyno fizinių ir dva- 
kovos lėktuvai saugos Kanados mu, kad buvome svetimų vai- llo teniso Pr. Gvildį. Tie du spor- 'sinių jėgų stiprinimo — turi dar 
„2.— ' J’ ’ domi. Tačiau norėčiau surasti ■ tininkai, individualiai išsiskyrė vieną akstiną, tai lietuvybės pa-
gumoje priklausys Amerikai ir nors vieną istoriką, kuris pa- iš organizuotų vienetų tarpo, laikymą ir garsinimą mūsų Tė- 
juos valdys bei aptarnaus Ame- tvirtintų faktą,' kad Lietuvoje; garsindami netik lietuvio spor- vynės vardo.

' sportas, buvo pažįstamas pilna J tininko vardą, bet kartu ir mū- Šiais ir ankstyvesniaisiais me
to žodžio prasme, kad Kaune ar' sų valstybės, nes dalinai jų gra- j tais mūsų klubai tenkinosi išvy- 
v ilmuje veikė (nekalbant apie žūs atsiekimai stipriai rišasi su. komis tik Ontario provincijoje, 

L-roiri^------------- -----ra- laikotarpiu, I dalyvaudami pirmenybėse prieš
svetimtaučių komandas. Ir rei- . .
kia džiaugtis jų laimėjimais, n*° spaudos korespondento 
ypač Toronto Aušros atsiektais akreditavimas Vašingtone, so- 
gražiais vaisiais. O kas gali žj-iv^bl patikėtinio JAV-se L. Ka- 
noti, gal jau ateinančiais metais Pociaus pravesti pokalbiai Niu

jorke ir Čikagoje, suintensyvė- 
jęs užsienio lietuvių puolimas 
sovietinamos Lietuvos pareigū
nų kalbose, A Landsbergio 
“Penkių stulpų” dramos kontra- 
versija, J. Meko straipsnis so
vietiniame žurnale, V. K. Jony
no žinomojo kūrinio “Penktoji 
Avenue” įteikimas Kauno poli- 
terhnikos instituto atstovui, B. 
Sruogos “Milžino paunksmės” 
kylanti nauja įvertinimų banga, 
dar vis tebebanguojantis nuo
smukio reikalais erzelis ir t.t. ir 
t.L Turint tokią puikią laikraš
tinę medžiagą, savaime supran
tama, skaitytojai yra itin užin- 
iriguoti ir kiekvienas savo skai
tomuose laikraščiuose laukė ir 
tebelaukia, kaip tos temos bus 
pateiktos mūsų periodikoje. Ir 
čia, deja, kaip jau eilė įvairių 
laikraščių skaitytojų yra atkrei
pę šio straipsnelio rašėjo dėme
sį, nevienam teko net ir gerokai 
savuoju prenumeruojamu laik- [tomų laikraščių' redakcijoms, 
raščiu nusivilti. Aišku, žmogus [Prieš kiek laiko, kaip tik teko šį 
neradęs savo ieškomų temų ar [ reiškinį tyrinėti ir neplačiame 
pajutęs, kad jos žymiai siauriau i būrelyje surinkti tautiečių nuo-

tų “Bomarc” ir kitokių iš žemės

erdves bei krantus, bet jie dau-

rikos personalas.
Toliau, kaip pranešama, pla

nuojama šiuos gynybos raketi
nius sviedinius aprūpinti atomi
niais sprogmenimis (nors nespe- 
cialistui sunku matyti skirtumą 
radioaktyvių “gynybos” bombų 
arba priešo bombų). Amerikos 
įstatymai draudžia visiems ne 
Amerikos piliečiams vartoti 
Amerikoje pagamintus branduo
linius ginklus (Kanada jų nega
mina ir neketina gaminti). Ame
rikos technikinis 'bei karinis

taško. Kiekviena sporto organi-

mažesnius miestelius) kokie 
nors sporto klubai, kad eilinis 
miesčionis matė kokias nors 
sporto žaidynes, mokėjo į rankas 
paimti kamuolį ir mesti jį į 
krepšį, nustumti rutulį ar mesti (šakose. Jos nesitenkina vien tik 
ietį. siauromis ribomis — rungtynė-

Besikuriant • nepriklausomai mis su lietuviškais klubais ar at- 
Lietuvai, pakako tik perrefor- stovavimu lietuviškojo sporto 
muoti mokyklas, • įstaigas, pa-; viename mieste, bet jų vardai 
keisti valiutą, daugiau tautiečių jau linksniuojami visos Ontario 
pritraukti, prie kooperatyvinio 
gyvenimo ir t.t. Nesakysiu, kad 
tai buvo lengvas kelias, tačiau 
au pramintas, pažįstamas kiek- 
/ienam Lietuvos gyventojui, su
prantamas kaip būtinybė jo kas- j nesitenkinąs laimėjimais tuose 
dieninio gyvenimo. (miestuose, bet užtarnautai vyks-

Visai kitas darbas laukė mū- pirmenybėms į Niagara 
šų pionierių (Dariaus, Arba-.' Falls, Wellandą, Hagersville, 
čiausko, Dineikos) sportiniame; Grimsby ir kt. Jų išvykos, jų 
kely. Jį teko vesti visiškai nau- laimėjimai, be jokių prašymų ir 
ai, pradedant nuo sportinio ele pakvietimų spaudos atstovams, 

mentoriaus raidžių “a b c”, pri-, plačiai aprašomi laikraščiuose 
traukiant į šį, pasakyčiau, spor- įdedant nuotraukas, pažymint 
tinęs mokyklos suolą, nedidelį lituvių vardą. Ir visai teisingai 
būrelį žmonių, mokant juos ei-. “Draugo” korespondencijoje Tė- 
linių sportinio gyvenimo taisyk- vas Paulius, rašydamas apie Auš ! 
lių. Ir palyginus per trumpą lai- ros sportą pažymėjo, kad dėka 
ką, buvo pasiekta stebuklų: per sportui, lietuvio vardas spaudo- 
nepilrus penkiolika metų, tapo- je yra nemažiau išgarsintas, 
me pažįstami pasaulyje visose kaip“per minėjimus ar koncer-

k ^aidau£r ^artėlkT^aup11’^" ’teriu vardus> garbingai atsto- Į o mūsų bendruomenė? Ar ji [to, Montrealio ir Hamiltono baž 
rol- rricS!? gaudami Lietuvą tarptautiniame turi sėdėti užmerkusiakis ir ne- ■ nyčios, net priglausdamos po sa 7 ... .. . . , -- ... -
be* jyrmejimų ir aaug visokiu forume Taigi, grįžtant prie anks'matyti kokie sportiniai įvykiai ivo stogu paskirus tų miestų klu- Iišnagrinėjamos, kitu atveju, net imones. Ir jei gautieji atsakymai 
^pemjimų. . tvvesnio tvirtinimo (apie pada- į bręsta aplink ją ar taip pat pri- : bus, ar net suteikdamos jiems ! ir visiškai nepaliestos, jau sku-įgalėtų būti bendri ir daugumai,

N1Uviii<miai iridra annarcpnR ----- - . ... i... .r f~ .r ( , -... ------ . j ba įeškoti ir įsigyti tokį laikraš- b— i--"’— —
paklausti: ar iškovojome pirmą ! iaunimui? Manau, kad taip, nes salėse, kaip pav. Montrealio A Vj t’> kuris galėjo patenkinti ne tik rašymo priežastimi būtų toji, 
vietą cukraus, sviesto gamybo- šiandieniname išeivijos gyveni-Ji Toronto Prisikėlimo parapija. 
ie, knygų ir laikraščiu leidime, me sportas paliko neatskiriama‘Tačiau to nepakanka. Išeivijos 
kaip tai padarėme iškovodami gvvenimo dalis kiekvieno lietu- 
Fųropos nugalėtojo titulą krep- vio, kiekvienos kolonijos, paski- 
šinyje? Ar atsidūrėme kurioje! ros krašto LB-nės.

nepriklausomybės
jų pirmais žingsniais savame 
Krašte. Tačiau jiems jau “ant 
kulnų lipa” ir sporto klubai, at
stovaujami komandų paskirose

tuojant šį lėktuvą, nes galutinai : personalas vis didesniais kie- 
baigti buvo tik keturi. Jei vy- kiais turės atsikelti Kanadon 
riausybė būtų užsakiusi vieną ' aptarnauti, mūsų gynybos įren- 
šimtą šio kontinento gynybai, • ■
jų kiekivenas būtų kainavęs tik j Virš to yra faktas, kad konti- 
po $7.8 mil. dolerių, įskantant ir r.entalinė oro gynyba, t.y. Kana- 
visas pradines planavimo išlai- dos ir JAV gynimas kaip vieno 
das. vieneto, jau dabar yra kontro-

Vienok tie 400 mil. dol. Kana- liuojamas iš JAV esančio šta- 
dai nenuėjo visai veltui. Gautas 1 kuriam vadovauja Amerikos 
patyrimas bei žinios, o taipogi karo aviacijos generolas, 
aviacijos pramonės sustiprini-i Bū^as, kuriuo šis visas reika- 
mas butu grąžinęs didelę mves- 1, , . , ... . .
tacijos dalį' Bet dabar yra dide-Į *as buvo tvarkomas, ne tiktai 
lio pavojaus, kad didesnioji da- dabartines konservatorių vy- 
lis bus išeikvota veltui, nes daug nausybės, t et ir jų pirmtakų— 
Avro inžinierių bei technikų jau j liberalų, kurie ne tik užsakė Ar- 
išvyko dirbti į JAV. Tai yra vie- row, bet net privertė Avro kom- 
na iš svarbesniųjų to sprendi- j paniją aticėti savo visus kitus 

-mo pasekmių. “ ; planus civilinių lėktuvų staty-
.-Antra, dabar jau yra aišku J bai, kadį-g^etų susikoncentruo-i sporto gagose, laimėdami meis- tus.’ 

kad vyriausybė Kanada be jokiu t1 karinių darbų vykdymui,, su-kad vyriausybė Kanadą be jokių 
rezervų įvedė Į atomų bei rake
tų amžių. Kanados karo aviaci
jos pagrindinis gynybos ginklas, 
kovos lėktuvas, yra pakeistas į 
gynvbos raketas. Kanados bom-

vieneto, jau dabar yra kontro-

provincijos ribose, drebinant ne 
kartų senų komandų su gražio
mis tradicijomis sportinius sos
tus. Tai Toronto Aušros, Vyčio 
ir Hamiltono Kovo jaunimas,

teks vykti į Winnipegą, Calga
ry ir Vancuoverį rungtynėms, Su 
lietuvišku užrašu ant sportinių 
marškinėlių?! Lengva yra finan
siniai paremti vieną asmenį 
(šachmatininką, stalo tenisinin
ką), tačiau sunkiau yra dviejų 
mėnesių laikotarpyje sudaryti 
fondą visos komandos kelionei, 
ją paruošti rungtynėms techniš
kai (apmokamas treneris,' masa
žai, kamuoliai) ir bendrai aprū
pinti materialiai.

Gaila, kad nei paskirų kraštų 
LB-nių Tarybų suvažiavimuose, 
nei tame pačiame PL Seime, ne
rasta ir nerandama valandėlės 
laiko aptarti jaunimo ir sporto 
ateities problemų. O ji iškilo ne 
taip jau staigiai, spontaniškai, 
bet kiekvienais metais užimda- 

■ ma vis platesnius barus. Kiek 
geriau ir arčiau jaunimo atsisto
jo lietuviškos parapijos su šeš
tadieninėm mokyklom ir šian
dieną aiškiai moraliai ir finan
siškai remdamos sportą, Toron-

Begimas nuo
gyvybingųjų temų...
Svarbiausia ir kartu blogiau

sia yra tai, kad tūli laikraščiai 
tiesiog bėga nuo kaikurių temų, 
kaikurių klausimų nagrinėjimo, 
nors jie ir kaip svarbūs, kaip 
įdomūs būtų visiems lietuviškie
siems reikalams. Toks elgesys 
ypač ryškus keletos paskutinių
jų mėnesių laikotarpy ir jie aiš
kiai liko pastebėti netik pačių 
laikraščių bendradarbių, bet ir 
skaitytojų visumos. Tenka tik 
gailėtis, kad mes, lietuviai, esa
me labai jau nerangūs savąsias 
nuomones prisiversti laiškais iš
reikšti ir pasiųsti juos savo skai-

;pėJ iojimų.
Nuodugniai viską apsvarsčius, rytą sportinę pažangą), norėčiau [dėti dalį įnašo sportuojančiam i sąlygas žaisti rungtynes 

bonešių pajėga nėra reikšminga. ' mos išvados, kad karas darosi 
Tuo būdu karo aviacijai teks pa- Į per brangus, jei ne visiems.
lyginamai pasyvi pakrančių ap-j-tikrai šiam kraštui. Nuo 
saugos, nriešo povandeninių lai- parlamentui tai bus pati 
vų stebėjimo ir transporto rolė, džiausią problema.

prieinama beveik neišvengia-
savo bene pačia pagrindine laiškų ne

Svarbus Pilietybės ir imigracijos 
Ministerio pranešimas,

tai 
šiol 
di-

CANAD/

Kad džiaugtumeis kanadisku
gyvenimu .

mokinkis angliškai ar prancūziškai
Išmokimas anglų ar prancūzų arba abiejų kalbų jums pa* 

dės pilniau džiaugtis kanadisku gyvenimu. ~
Jūs, žinoma, norėsite ir toliau skaityti laikraščius ir kny

gas savo gimtąja kalba, tačiau pilnumoje suprasite ir galėsite 
džiaugtis kanadiškuoju gyvenimu tik tada, kai išmoksite kalbėti 

• ir skaityti angliškai ar prancūziškai, žiūrint kuri iš tų kalbų domi
nuoja jūsų vietovėje.

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

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

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

lietuviškuoju sportu turi susi
rūpinti ir mūsų veiksniai. Nepa
kanka ateiti i rungtynes ir pa
ploti .už kiekvieną įmestą krepšį, 
tyliai, džiaugtis, kad juo rūpina
si parapijos, ar kad jis vakare 
susirenka pobūviui į salę. Ne. 
Sportuojantis jaunimas įrodė, 
kad parapiojs rėmuose jis užda
rytas negali būti. Pats Kanados 
ir JAV gyvenimas jį išvedė į 
platesnius vandenis, o tuo tik 
reikia džiaugtis, atsimenant • ko- ! 
kią reikšmę turi sportas šiame 
krašte ir koks susidomėjimas 
yra sportu šių kraštų gyventojų 
tarpe. i

Net ir Michailovo “Tėvynės 
Balse”, komentuodamas Br. Ke
turakio straipsnį “Naujienose” . 
“Kur mūsų sportines prieaug
lis?”, V. Utenis taip jį pradeda: 
“Dar taip neseniai “veiksnių” 
spaudoje apie sportą rašą ba
ronai, šulaičiai, keturakiai iš 
kailio nerdamiesi bandė nu
braukti Tarybų Lietuvos sporti
šku laimėjimus ir kėlė į pa
danges emigrantus sportinin
kus. Tai, žinoma, buvo nelengva 
visų pirma todėl, kad apie Lietu
vos sportininkų laimėjimus ■vis 
daugiau pastaruoju metu sužino 
emigrantai. Ir šių faktų šviesoje 
išryškėjo kokioje apverktinoje 
sic!—K.B.) būklėje, palyginus 
su gimtuoju kraštu, yra emigran 

f tų sportinis gyvenimas”. Metęs 
visą kaltę mūsų veiksniams, V. 
Utenis savo komentarą baigia: 
“... čia pat norisi pažymėti, kad 
prie emigrantų “sportinio prie
auglio” pažangos daug kuo galė
tų prisidėti ir glaudūs ryšiai su j 

(Tarybų Lietuvos sportine visuo
mene”. Jeigu tai būtų įmanoma, 
Lietuvoje užaugęs jaunimas, at
vykęs draugiškoms sporto var
žyboms į Kanadą, savo akimis 
įsitikintų apie melangingą pro
pagandą išeivijos atžalyno at-! 
žvilgiu, kuris anot okupanto, yra i 
uždarytas tik vergų pirklių fab-1 
rikuose ir nieko daugiau, aparti 
mašinos, nemato. Jis pats įsiti
kintu gražiais išeivijos lietuvių 
sportininkų atsiekimais ir laimė
jimais, prie kurių prisidėjo vi
sa lietuviškoji bendruomenė.

Tad Kanada tebūna pirmoji, 
kuri pralauš pirmus ledus mūsų 
sportuojančio jaunimo rūpes
čiuose, paguosdama ir paremda
ma jj visomis jėgomis, panašiai 
kaip politinio, kultūrinio ar šal
pos darbo plotmėje.

. . K. Baronas.

{.paprastą smalsumą, bet ir su- jog absoliutinė dauguma lietu- 
i teikti rimtą ir faktais paremtą viškųjų laikraščių neturi nuo- 
i.„<------ <_:4_ 4.4U ! lątinio laiškų redakcijoms sky

riaus, kuriame būtų spausdina
ma bent dalis gaunamų skaity
tojų atsiliepimų. Girdi, ką ten 
rašysi, jei Visvien dėmesio ne
kreipia. . Jei spausdintų tokius 
laiškus, esą, ir kiti skaitytojai 
patirtų vienas ar kitas nuomo
nes, taipgi savo laiškais pritar
tų ar atmestų, tokiu būdu, bent

informaciją. Kaip tik čia ir pra
deda visuomenei paaiškėti laik
raščių bendradarbių sugebėji
mai ir pačių laikraščių informa
cijos lygis. Ar reikia tad stebė
tis, kad laikraščių pardavimo 
vietose jau vis dažniau pritrūks
ta vienu ar kitų laikraščių nu
merių, dar dažniau, kaikurię eg
zemplioriai tiesiog susidėvi ei
dami per rankų rankas, kol visi I (Nukelta į 9 psl.)

Tvirtinama, kad

lietuvis neperka 
pas lietuvi.

Netiesa! Mūsų firmoj pirko jau net 3 lietuviai! O dabar pirks ir 
daugiau, nes prieš Velykas prekės yra

YRA ATPIGINTOS VISU TREČDALIU !!!

ir tik prieš Velykas!!
Yra proga pirkti labai pigiomis kainomis: pav. MUZIKOS 
KABINETAS (Radi© sU patefonu) STEREOFONIC 

už dol. 459.00, kurio normali kaina dot 649.00 
už dol. 299.00, kurio normali kaina dol. 489.00

Ir panašiai, ir panašiai...
Mažesnių kainų jūs nerasite visame Toronto mieste.

NEPRALEISKITE VIENINTELĖS PROGOS.

ELECTRO-RADIO CENTRE CO.
355 RONCESVALLES AVE, Toronto 3, Ont. TEL. LE 1-4435

Ellen L. Fairclough,
Minister of Citinzenship end Immigration.

52-5

Kas keliatės Į kitą 
butą Ir norit* ptflia kaina par- 

veiti tave baldot, kreipkftėt telefono

LE. 3-1435 
•R. STONČIUS

Dovanų siuntinius artimiesiems Lietuvoje 
siųskite per

TALKOS Prekybos Bendrovę Londone.
TALKA siuntinio siuntėjui persiunčio siuntinio govėjo parašu pokvitovimę, kod 

siuntinys gautos Lietuvoje.
TALKOJE užsakius — siuntinys išsiunčiamas sekančių dienų ir pasiekia adre

satę Lietuvoje per 3-5 savaites.
Per TALKĄ siunčiamas siuntinys yra apdraudžiamos ir įmokami visi kaštai: 

sovietinio muito mokestis, išperkama siuntiniui licenzija ir apmokomi visi 
persiuntimo mokesčiai. Siuntinio gavėjui Lietuvoje tereikia jį atsiimti vie
tiniame pašte — nemokant jokių papildomų mokesčių.

Štai keletas ištraukų iš naujojo TALKOS kainoraščio:
100% vilnonės medžiagos vyru ar moterų kostiumams (visos medžiagos 
turi įoustę įrašę "Mode in England —* All Wool"), įvairių spalvų, 
už vienę jardę ....................................................*............  . ...........................$ 8.50
100% vilnonės medžiagos moterų suknelėm, raštuotos ar lygių spal
vų. už vienę jardę .......................   S 3.80
"Črombie" geriausios rūšies medžiagos paltams, už vienę jardę ............ $13.50
Vilnonė megzta suknelė, lygių spalvų .......      $26.40
Jaunosios vestuvinis aprėdos, pilnos komplektas ..........................................$51.60
Vyru Nylono viršutiniai morškinioi ...............  $ 8.60
Šveicariškas "Cytna" (Triplex) rankinis laikrodis, 17 akmenų, netvdy- 
jončio plieno, antimagnetinis, hermetišku uždaru, nebijęs sukrėtimų $56.80

(Sužymėtoje komose yra įskaitytas sovietinis muitas, siuntimo licen
zijos mokestis ir persiuntimo išlaidos. Už kiekvienų siuntinį popil- 
domoi mokomos nežymus potomovimo mokestis).
Jokių kitų pašieptų mokesčių nemokate jei siunčiate per TALKĄ. 
Be čia sužymėtų prekių, per TALKĄ galite užsakyti vaistus, moistę 

w ir įvairias kitas galanterijos prekes.

Rašykite dar šiandien:
TALKA PREKYBOS BENDROVĖ 

Skyrius Nr. 19
1, Ladbroke Gardens, London W. IL 

Gr. Britain.
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Pavergtoje tėvynėje
Dvi perkūnijos šią žiemą per-, voje didelis geologų skaičius 

ėjo Vilnią: sausio 24 d. vakare 
ir naktį iš vasario 20 į 21 d. Vil
niaus oro biuro viršininkė J. 
Ralienė paaiškino koresponden
tui, kad žiemą perkūnija pasi
reiškia tada, kai viršum praeina 
labai dideli ciklonai, kurie su
kelia stiprų vėją ir atšilimą. Kai 
žemėje oras atšyla, pradeda kil
ti augštyn ir debesyse esant 
elektros krūviui .iššaukia perkū
niją.

Išėjo K. Būgos raštų I t. Jame 
telpa jo raštai parašyti 1907-1917 
m. laikotarpy. Be smulkių strp. 
ir medžiagos K. Jauniaus bio
grafijai, čia telpa studija “Apie 
lietuvių asmens vardus”, pa
skelbta 1911 m., eilė rusiškuose 
žurnaluose spausdintų straips
nių it Z. Zinkevičiaus bei j. Ka-

ras Būga”.
Utena plytas 'statyboms iki 

šiol gabenusia iš Anykščių ir Du
setų rajonų. Dabar pradėtas sta
tyti plytų fibrikas Morkūnų kai
me.

Karių kultūros universitetas 
įkurtas Vilniaus Karininkų na
muose. Jame būsią trys fakulte
tai: literatūros, dailės ir muzi
kos. Per 3 mėnesius lankytojai 
klausysią bendrą kursą, o po to 
prasidėsią “užsiėmimai atskiruo
se fakultetuose”. Pirmąją pa
skaitą vasario 15 d. skaitė kul
tūros min. pavaduotojas M.Meš- 
kauskienė, tema: “Tarybinio 
meno ir literatūros uždaviniai 
TSKP XXI suvažiavimo nutari
mų šviesoje”. Lektoriais numa
tyta keletas profesorių ir eilė ki
tų kultūrininkų lietuvių. Paskai
tos betgi greičiausiai vyksta ru
sų kalba, nes lietuvių karių Vil
niuje juk labai mažai tėra.

(E) Naujieji Vilniaus miesto 
klinikos rūmai Antakalnyje ati
daryti gruodžio 5 d. Klinikinėje 
ligoninėje yra 300 lovų, audito
rijoje 200 vietų. Naujoje kliniko
je dirbs 68 gydytojai, 238 felče
riai, akušerės, medicinos sese
rys ir kiti tarnautojai.

(E) Suvalkijos invalidų namai 
veikia Katiliškių kaime. Namuo
se apgyvendinta 70 asmenų. 
Baigti mūryti nauji pastatai 100 
invalidų.- ’

(E) Tris metus statė—kol sie
nos pradėjo griūti. “Tiesoje”, XI. 
29., skundžiamasi: “Prieš trejus 
metus “Ventos” kolūkio žemdir
biai džiaugėsi, kai Mažeikių sta
tybos valdybos darbininkai pa
darė pamatus naujai karvidei. 
Bet tas džiaugsmas jau seniai 
atslūgo, nes statybai ir galo ne
matyti. Neseniai pradėjus beto
nuoti grindis viduje, išvirto vie
nas galas mūro sienos”.

(E) Tarp Klaipėdos ir Smilty
nės kursuos dizelinis keltas, ku
rį pastatė Kauno laivų remonto 
dirbtuvės. Be kelių šimtų ke
leivių keltas galėsiąs perkelti į 
Neringa ir 8 automašinas.

(E) Keli šimtai geologų 1958 
m. tyrinėjo kaikurias Lietuvos 
vietas, kaip pranešė Vilniaus ra
dijas gruodžio 1 d. Didžioji geo
logų dalis dirbo prie statybinių 
naudingų iškasenų (molio, žvy
ro, smėlio, dolomito ir kt.). Va
saros darbo metu ištirta dau
giau kaip 130 įvairių naudingų 
iškasenų telkinių. Eksploataci
jai būsią perduota 15 mil. kbm. 
molio, 35 mil. kbm. žvyro, 6 mil. 
kbm. dolomito ir kitų žaliavų 
klodai, bet nepasakyta, kuria
me gylyje tie klodai. 14-je rajo
nų buvo rasta kalkių klodai, ku
rie bus panaudoti rūgščių dirvų 
kalkinimui, kalkių gamybai ir 
kitiems reikalams. Pietų Lietu-

vykdė geologinę nuotrauką ir 
požeminių vandenų tyrimą. Ty
rimai padės išspręsti miestų ir 
kaimų aprūpinimą vandeniu 
klausimą. Buvo aiškinti ir mine
ralinių vandenų ištekliai. Geo
logų dėka jau ateinančiais me
tais ir Palangos kurortas turė
siąs mineralinių vandenų šalti
nius. Toliau geologai perdavė 
eksploatacijai 60 artezinių šu
linių. Giliais gręžimais buvo ti
riama naftos ir dujų problema. 
Pirmieji šio didelio darbo žings
niai esą neblogi. Baigiamas ruoš 
ti spaudai Lietuvos naudingų iš
kasenų vadovas, geologinis že
mėlapis ir kiti geologiniai vei
kalai.

(E) Lietuvos turistinių kelio
nių biuras neseniai įkurtas Vil
niuje. Biuro direktorius Leonas 
Žilevičius. Biuro pagrindinis už
davinys būsiąs suorganizuoti 
“turistines bazes”, kuriose turis
tai galėtų sustoti pernakvoti. 
Tokios bazės jau esančios suor
ganizuotos Anykščiuose, Trakuo 
se, Ignaline, Birštone. Saken- 
čiais metais būsią daugiau tokių 
bazių. Tarp kitko numatyti tu
ristams trys maršrutai: Vilnius- 
Ryga - Talinas, toliau Vilnius- 
Trakai - Birštonas ir Kaunas - 
Klaipėda. Gausią turistinių pa
talpų ir Nidoje. Varniuose ir ke
liose kitose vietose bus -organi
zuojamos užeigos studentijai, 
kur studentai papigintomis kai
nomis galės atostogauti, tačiau 
turės patys save aptarnauti. 
Biuras kartu su kitomis institu
cijomis ruošia ir kelionės lite
ratūrą turistams.

šv. Kazimiero minėjimas ko
vo 8 d. LNamuose ateitininkų 
buvo suruoštas visu atsidėjimu. 
Scena buvo papuošta dideliu kry 
žiumi, šventojo paveikslu ir rau
donų gėlių puokšte. Didinga LN 
salė skendo prieblandoje, o 
įvairiaspalvis scenos apšvietimas 
savotiškai atitiko minėjimo dva
siai. Ramūs, aiškūs, gilūs ir pras 
mingi prelegento dr. J. Sungai- 
los paskaitos žodžiai, puikiai per 
duoti mikrofono į tolimiausius 
salės kampus, visus minėjimo 
dalyvius perkėlė į šv. Kazimie
ro laikus. Pagarba ir padėka dr. 
Sungailai, kuris tik 30 minučių 
trukusioje paskaitoje konden
suotai perdavė susirinkusiems 
viską, kas svarbiausia, apie mū
sų šventąjį.

Po trumpos pertraukos sekė 
meninė dalis, išpildyta sol. Ja
ninos Liustikaitės, kuriai akom- 
ponavo kun. Br. Jurkšas. Toliau 
ėjo, ypač daug publikos simpati-, 
jų susilaukęs, Tautinių Šokių 
Grupės pasirodymas. Mūsų ko
lonijos jaunimas puikiai pašoko 
Kubilą, Lenciūgėlį, Klumpako
jį ir bisui Kalvelį. Silvija Mar- 
tinkutė, Kaminskaitė ir Lina 
Verbickaitė pasakė eilėraščių.

Minėjimą baigė ateitininkų 
kuopos pirm. J. Pleinys padėko
damas visiems svečiams bei pro
gramos išpildytoj ams ir papra
šydamas sugiedoti Tautos him
ną. Prie įėjimo surinkta $88 au
kų, o minėjimo išlaidų susida
rė apie $150. Salėje buvo susi
rinkę apie 250 lietuvių.

Vasario 16 ir Saleziečių gim
nazijų rėmėjų būrelių vadovai 
maloniai prašomi surinkti aukas 
ir pristatyti jas k-jos iždin. St. 
Bakšiui iki balandžio 1 d.

“Milžino paunksmės” spektak
lis, ruoštas LN Fondo v-bos, pra- <

ST. CATHARINES, Ont.
“Gintaro” vardu susibūręs į 

meno vienetą, Niagaros pusiasa
lio jaunimas, uoliai lanko prati
mus, mokindamiesi šokti, dai
nuoti, sportuoti. Šio sambūrio 
tikslas puoselėti lietuviškąjį me
ną daina, šokiais ir vaidinimais. 
Tuo pačiu pasiekiamas ir svar
biausias tikslas: išlaikyti priau
gantį jaunimą lietuviais prie lie
tuviškos parapijos.

Iki šiol “Gintaras” reiškėsi tik 
minėjimų progomis, bet balan
džio 11 d. išeina viešu parengi
mu, tikėdamiesi sulaukti šilto 
visuomenės pritarimo ir daug 
svečių iš kaimyninių kolonijų, 
kaip Hamiltono, Toronto, Buffa
lo, Rochester!©.

Vakaras įvyks Slovakų salė
je, Page ir Welland gatvių kam
pas. Šokiams gros orkestras iš 
penkių. Pradžia 6 vai. vak., kad 
davus užtektinai laiko progra
mai ir pasilinksminimui. Tai pir 
mas povelykinis parengimas 
Niagaros pusiasalyje, visų mė
giamam kampely susivažiuoti ir 
šauniai pasilinksminti.

Jaunimo globėjai.
Vasario 16 minėjimas. KLB 

St. Catharines apylinkė vasario 
22 d. Tėvų Pranciškonų koply
čioje paminėjo Lietuvos nepri
klausomybės 41 metų sukaktį. 
Minėjimas prasidėjo pamaldo
mis. Pamaldas laikė, šventei pri
taikintą pamokslą pasakė ir 
maldą už tėvynę sukalbėjo Tė
vas B. Mikalauskas. OFM.

Kalbėtoju buvo pakviestas R. 
Medelis iš Toronto, kuris pada
rė apžvalgą valdant Lietuvą ku
nigaikščiams: Kęstučiui, Vytau
tui, Lietuvos nepriklausomybės 
laikmetį ir dabartinį Lietuvos 
okupacijos gyvenimą. Kalbėto
jas labai jautriais žodžiais iš
reiškė savo mintis ir baigęs kai-

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
liduodomos paskolos iki $3.000, morgičių 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. Liudžious 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.

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

SAKAS PARCEL SERVICE
.sent by

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

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

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų krautuvėje Jūs rasite; avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt Mes turime dide-. 
Jį 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 vaL 10 ryto - 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius.

Po paskaitos sekė meninė da
lis, kurią išpildė operos solistas
A. Paulionis ir vietos skautai: 
Vyda Butkutė, Irutė Grigaitė, 
Audronė Pavilčiūtė, Laima Gri
gaitė, Danutė Piliponytė, Marius 
Šetkus ir Vytas Paulionis. Skau
tams vadovavo A. Šetikas.

Minint Vasario 16 Bendruo
menei daug padėjo pp. Galdi
kai, kurie globojo atvykusį pa
skaitininką iš Toronto ir paruo
šė pietus minėjimo rengėjams.

Kalbėtojas R. Medelis nepa
ėmė ne cento už atvykimą. Tėv.
B. Mikalauskas davė veltui pa
talpas minėjimui. Didžioji pa
dėka tenka sol. A. Paulioniui, 
kuris turėjo daug vargo progra
mai pasiruošiant, nes jo nuola
tinis pijanistas prieš minėjimą 
susirgo. Tačiau A. Paulionis nie
ko nepaėmė iš Bendruomenės už 
savo vargą, pareikšdamas: “Ma
no dalį skirkite tėvynei Lietu- 
vai, ė •

j \ Minėjimo metu buvo daroma rinklid- 
Šauniai pasilinksminti. j va Lietuvos vadavimo reikalams. Auko-

Jaunimo globėjai. į j°: $7 — J. Sarapnickas ir J Satkus;
po $5 — I. Šajouka ir St. Šetkus; po $4 
— J. Girėvičius ir K. Stundžia; po $3 — 
P. Polgrimas ir A. Staugaitis; po $2 — 
A. Ambraziejus, V. Alonderis, Pr Daugi
nas, J. Dilys, K. Jonušas, J. Kavalėlis, 
A. Klimas, A. Gricius, V. PavilČius, V. 
Platakis, K. Jesevičius, J. Markuškis, V. 
Satkus, A. Vyniautas, A. Visockis, J. Že
maitis; po $1 — P. Baronas, K. Galdi
kas, Jonas Grigas, Juozas Grigas, J. Ko
lomis, A. Kuraitis, P. Meškauskas, V. 
Palujonskas, Z. Piliponis, J. Skeivolas, 
A. Švažas; 50 et. -— J. Mackevičius. 
Viso surinkto $81,50.

Visiems prisidejusiems minint Vasario 
16-tq ir aukojusiems Lietuvos vadavimo 
reikalams dėkojame.

Bendruomenės valdyba.

Tikrai gražus veikimas. Pra
ėjusiais metais B-nės valdyba 
visuotiniame susirinkime pasiū
lė įsteigti skautų bei jaunimo 
rėmėjų draugiją, kas ir buvo pti 
imta čia pat paskiriant keturius 
iniciatorius tą darbą atlikti.

Tik darbą pradėjus atsirado 
pakankama suma pinigų pasiųs
ti skautus į didžiąją stovyklą 
Amerikoje ir paimti antrą vietą 
Kanadoje po Toronto pasiųstų 
skautų skaičiumi.

Įsteigus draugiją pradžioje įsi
rašė tik 13 narių sutinkančių kas 
met mokėti po $1 nario mokes
čio. Vėliau atsirado 30, dabar 
jau yra 54. Tapo įsteigta garbės 
rėmėjų kategorija. Jais patam
pa sumokėję nemažiau $5. Gar
bės rėmėjų jau yra apie 20. Yra 
paaukojusiu daugiau kaip po 
$10.

Ir dar kas čia didžiai charak
teringa, kad šio skautų ir jauni
mo rėmimo priekyje stovi mū
sų b-nės taip vadinami viengun
giai. Retas kuris jų nėra dabar 
draugijos narys ar garbės narys. 
Tuo būdu šie be šeimų lietuviai 
turi pasistatę savo tikslu suda
ryti mūsų jaunimui tinkamas 
sąlygas veikti ir tuo būdu "išsi
laikyti lietuvybėje.

Šią vasarą skautai žada minė
ti savo dešimtmetį. Tokioms' 
nuotaikoms esant — nebaisios 
svetimos audros. Tvirtas išliks 
lietuvis ir ištikimas savo tėvų 
žemei dėka visų lietuvių susi
pratimo. Ežiukas.

ėjo su retu pasisekimu ir davė 
$639,97 gryno pelno. Ruošiant šį 
vaidinimą, v-ba pirmą kartą 
drįso kreiptis į LN narius, pra
šydama jų talkos. Ir, reikia pa
brėžti, kad neapsivylė. Buvo iš
siuntinėta 265 nariams 530 pa
kvietimų su atitinkamais laiš
kais, kuriuose buvo prašoma 
juos pasilikti sau arba išplatinti, 
o kurie to negalėtų — juos grą
žinti. Įdomūs rezultatai: už 208 
pakvietimus buvo gauta iš, narių 
$520, 267 pakvietimai buvo grą
žinti ir 27 nariai 55 pakvietimų 
negavo iš pašto arba pametė. 
Tad tik didelės LN narių pagal
bos dėka šis parengimas praėjo 
su tokiu pasisekimu.

Šiuo pirmuoju savuose na
muose spektakliu LN Fondo 
v-ba užbaigė pirmąjį LN įsigi
jimo darbe šuolį. Sekantieji 3 
metai bus intensyvaus lėšų tel
kimo laikotarpis, po kurio turė
tų būti pereita prie paskutinio 
veiksmo šioje HLN įsigijimo tri
logijoje—pilno lietuviško centro 
Hamiltone įkūrimo. Tad visi į šį 
didįjį tautinį tikslą ir pama
tysime, ką gali padaryti nors ir 
maža, bet vieninga lietuviška 
Hamiltono ir jo apylinkių kolo
nija.

LN kinas vasario mėnesį davė 
$1.339,01 gryno pelno, įskaitant 
nuomą už salę sekmadieniais, 
kurios per tą mėnesį gauta $85.

Šį ketvirtadienį, kovo 19 d., 
mūsų kine pradedami rodyti du 
gražūs spalvoti sinemaskopiniai 
filmai “Hunters” su Robert Mit
chum ir Bob Wagner ir “From 
Hell to Texas” su Don Murray 
ir Diana Varsi.

Kviečiame visus tautiečius i 
savąjį kiną atsilankyti.

Nauju LN nariu įstojo Kesiū- 
nas Antanas, pradžioj įnešęs $40 

' ;ir pažadėjęs mėnesio bėgyje pri- 
J dėti iki $100. Nuoširdus ačiū 
(valdybos vardu. Sk. St.

, , . , . .. ! Bankelis “Talka” vasario mėn.
bą buvo palydėtas ilgu plojimu, ( baigė padarydamas gana- didelę

būtų galima iš 
ir Lt. Malonu 
siūlymą LN v-ba pasvarstytų.
■Atsimenu, kai prieš kelius me

tus grupė lietuvių patriotu su 
entuziastu St. Bakšiu priešaky, 
ėmėsi nepaprastai sunkaus dar
bo rinkti lėšas Liet. Namams įsi
gyti, tuo reikalu Hamiltone bu
vo įvairių kalbų bei pranašavi
mų. Bet štai šiandien — faktas 
įvykęs, namus turime. Hamilto
no lietuvių kolonijai garbė- Di
desnės kolonijos neturi tokių 
namų. Namai pavyzdingai tvar
komi, visuomenei laikas nuo lai
ko pranešama smulki pajamų ir 
išlaidų apyskaita, iš kurios ma
tyti, kad LN finansinis stovis 
yra geras. Labai gaila, kad dar 
tam tikra dalis bamiltoniečių 
kažkodėl abejinga ir nepriside
da prie LN rėmimo. Abejojimų 
jau nebegalėtų būti Iš visko aiš
kiai matyti, kad tie namai visa
pusiškai pateisina savo tikslą ir 
nesvyruodami stokime į LN rė
mimo fondą.

HLN narys K. Lukoševičius.
“ŽIBURIŲ” LINOTIPUI 

ĮSIGYTI
vajaus reikalu pereitą sekmadie
nį Hamiltone-lankėsi grupė va
jaus komiteto narių. Pasitarime 
su vietos organizacijų atstovais 
buvo sutarta Hamiltone tam rei
kalui sudaryti specialią komisi
ją, į kurią sutiko įeiti: kun. dr. 
J. Tadarauskas — 59 Dundurn 
St. N.; J. Pleinys — 87 Sanford 
Ave. So.; M. Kežinaitytė — 124 
Gladstone Ave.; K. Mikšys — 18 
Barton St. N., K. Gudinskas — 
61 Burlington St. W. ir A. Pili
pavičienė — 13 Elm Avė.

Kas turėtų kokių vajui nau
dingų idėjų ar galėtų kuriuo 
nors būdu prie to darbo prisidė
ti, prašomi susižinoti su komisi
jos nariais. Jiems galima įteikti 
šiam reikalui aukas arba pinigus 
Šerams pirkti, o taip pat gauti 
platesnių informacijų.

Daugumai pasitarimo dalyvių 
išsiskubinus į apylinkės valdy
bos šaukiamą organizacijų atsto
vų susirinkimą, torontiečiai su 
pora likusių hamiltoniečių dar 
porą valandų praleido vaišingo
jo kun. dr. J. Tadarausko glo
boje klebonijoje, nei nepastebė
dami lauke siautėjančio viesulo, 
net išvertusio bažnyčios kryžių 
su gabalėliu bokšto ir padariu
sio mažesnių apgadinimų.

Vajaus komisijos nariai grįžo 
į Torontą pakilia nuotaika ir su 
didelėmis viltimis. Darni Ha
miltono kolonija, kuriai ir “T. 
Žiburiai” visada skiria daug dė
mesio ir vietos; be abejonės, tin

Lietuviai pasaulyje
los bus perkeltos į Bremeną, ki
ta dalis į už 10 km esantį Bad 
Zwischenahn. Tuo tarpu šeimos, 
kurių narių yra sirgusių Tbc ar 
dar tebesigydančių, numatytos 
perkeldinti į Vehrtę prie Osna
brueck©, kur vykdomas naujai 
pastatytų namų įrengimas.
AUSTRALIJA

Naujoji Austr. LB Kr. Valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Vyt. Skrinska, vicepirm. Iz. Jo
naitis ir A. Adomėnas, šviet. ir 
kult. reik, vadovas T. Reisgie- 
nė, iždin. A. Kutka, sekr. V. Bi
tinas ir narys ypatingiems reik. 
E. Kalakauskaš.

Vida Budrevičiūtė - Aleknie
nė, Melbourne lietuvaitė, dir
banti mašininke technikos kole
gijoje, laimėjo‘Vienos, televizijos 
stoties organizuotą grožio kon-

Vysk. V. Brizgys Velykoms 
grįš į JAV ir Los Angeles per 
Velykas teiks Sutvirtinimo sak
ramentą.

Dariaus ir Girėno skridimui 
paminėti komitetas yra išsiunti
nėjęs anketas organizacijoms ir 
pavieniams asmenims, prašyda
mas pasisakyti ar pritaria komi
teto nusistatymui skridimo pa
ne j imą organizuoti kasmet. At
sakymų terminas baigiasi kovo 
31 dieną.
VOKIETIJA

Wehnen stovykla pastaraisiais 
metais buvo viena iš didžiausių 
lietuvių stovyklų Vokietijoje. 
Einant prie stovyklų likvidaci
jos ir stovyklose gyvenusius pa
bėgėlius kurdinant naujai įren
giamuose gyvenamuose namuo
se, 1958 m. rudenį kaikurios šei
mos iš Wehneno stovyklos buvo ’kursą. Ji gavo $1.300,pinigais ir 
perkeltos į Osnabruecką, kitos į ' sau bei vyrui nemokamą kelionę 
Bremeną. Šių metų pavasarį vėl!aplik pasaulį. Laimėtoja Austra- 
dalis šeimų iš Wehneno stovyk- iijoje gyvena 9 metus.

Senukas prašo pagalbos
“... Šį laišką siunčiu gerbia

mai šalpos organizacijos Vado
vybei, nuolankiai prašydamas 
pagalbos savo ligoje ir senatvė
je. Esu gimęs 1895 m. Per karą 
buvau evakuotas, išvežtas Vo
kietijon. Dirbau pas ūkininką. 
Užėmus rusams tą vietovę buvo
me įtarti kaipo priešai, tik dėl 
to, kad dirbame vokiečiams. Mat

akimis blogai bematau. Kiek 
pradėjau pasėdėti. Šioj apylin
kėj nėra kas parašo, esu vienui 
vienas, be sveikatos, nuplyšęs. 
Rusai manęs į Lietuvą nepriima, 
kad ten giminių ir turiu. Priima 
tik artimiausius (pas tėvus, pas 
vaikus, brolius; šiaip neturi tei
sės kviesti kiti giminės).

Prisipažinsiu, kol Stalinas gy-
to, Kaa airoame voKieciams iviat (veno niekas nenorėjo i ten va- 
frontas Be jokios kaltes buvo- žiuoti vadinas į “Altajų” - visi 
me nuteisti mirti, ne tik as, bet įvairiai rūpinosi, kad tik pasilik- 
ir daug lenkų, rusų, bet per ste- įu čia laisvėje ir arčiau savuju> 
buklą likau gyventi, geriau pa- taip ir aš likau.
sakius atgailoti. Buvau pritrenk! Dovanokit, kad čia daug ir gal 
tas ir paliktas gulėti. Žinoma, tik : netinkamo prirašiau. Turiu viltį, 
is kitų sužinojau, kad manim ru- |kacj §js mano prašvmas nors da- 
pmosi gailestingų širdžių zmo-! linai bus išklausytas, o
nes. Paskiau pasveikęs pradėjau į rnai<30je prįe Dievo Motinėlės 
airbti. Pagaliau, vėl persekioji- j atsiminsiu už ^ras širdis.
mai. Gyvenau barake, .darbas į Su pagarba Juozapas ...." 
sunkus iš upės medžius trauk-| p.S. Kas galėtų šitam tautie
ti, uždarbis menkas, apsirėdyti j gįp pacJėti, atsiliepkite i BALFo 
nebuvo kuo, maistas — tai kiek j Centra — 105 ...
iš Amerikos šelpdavo. Prisidėjo !- 
visuotinis nusilpimas ir taip 
įvairios ligos kankino. Kiek pa
gerėjęs dirbau prie bažnyčios 
zakristijonu, tik iš ten po kiek 
kunigas duoda dėl duonos. O da
bar nuo 1957 m. sąnarių, kry
žiaus ir nugarkaulio reumatas. 
Trūkumas vaistų: Vitaminų B 
Complex forte, vitaminų C. Įde
du du receptu.— ampulių ir tab
lečių. Daktaras liepė pasirūpin-. 
ti kur nors. Čia nėra, tik užrube- 
žy galima gauti, bet kaip?- Per 

ją, pasiryžau kaip nors parašyt.
A. Mano raštas labai blogas, bet ir

SUDBURY Ont
lūs, įbertus į žmonių širdis, sud- 
buriėčiai dar ilgai minės, o gra- tenkinimas komunistine Mine 
žus žmonių dalyvavimas dvasi- Mill unijos vadovybe jau seniai 
niame susikaupime, vaišingumas buvo jaučiamas darbininkų tar- 
ir duosnumas misijonieriui taip j pe, tačiau tatai itin • pasireiškė 
pat ilgai paliks atmintyje. į nevykusio streiko metu, kai uni- 

Violeta Jasiūnaitė, kaip pra-ijos vadovybės neteisingumas ir 
neša “The Sudbury Daily Star”, (įžūlumas atidarė daugeliui akis, 
išlaikė muzikos egzaminus su I Prie katalikų universiteto Įsi- 
pagyrimu ir jau perkeliama į į steigė kursai . darbininkų va- 
augštesnę piano muzikos mo- i dams paruošti ir supažindinti 
kyklą. darbininkus su ekonominės poli-

Danguolė Kriaučeliūnaitė taip tikos klausimais. Opozicija, rau- 
pat su pagyrimu išlaikė egzami- doniesiems vadeivoms viešai ir 
nūs iš paruošiamojo piano kurso, i slaptai brendo. Viso to pasėko- 

Metinės giedotos šv. Mišios su ; je Susidarė demokratinis fron- 
Libera už a.a. vyskupo Kazimie- tas. Kovo 9 d. buvo rinkimai, 
ro Paltaroko vėlę buvo užprašy- Visi buvusieji INCO darbininkų 
tos P. ir P. Jutelių, St. Krivicko unijos vadovai pralaimėjo visu 
ir kitų panevėžiečių pirmojoje frontu. Ir pačiai vadovybei ir 
kovo pusėje. Sudburiškis. kąikuriems darbininkams toks 

pralaimėjimas buvo tikra staig-

Delhi, Ont.

apyvarta. Balansas suvestas 
$126.878,31. Šerų s-ta $118.209,49, 
depozitai $4.859,71, kasoje $12. 
535,45, išduota paskolų $108.624, 
71. Įstojo 9 nauji nariai, tad da
bar turima 316 narių, 16 deposi- 
torių ir 131 skolininkas. Leista 
išduoti naujų paskolų per vasa
rio mėn. $25.980,30. Šią rekordi
nę sumą išdavus naujoms pasko
loms kasoje pasilieka neperdaug 
pinigų ir tenka priminti na- 
riamsx kad daugjau pradėtų tau' 
pyti šyvame bankelyje. Ypač pa
sigendama vaikų taupytojų, juk 
visi vaikai gauna šeimų priedus, 
bet kodėl taip mažai tėvai at
kreipia domės ir netaupo gauna- ____
mų čekių. Juk per eilę metų tos karnai pasirodys. O visiems va- jz.y gauma gauu, vei naiy;- tci 
sumos atidėtos išaugs iki soli- jaus rėmėjams nuoširdžiai dė-l radiją girdėjau šitą organizaci- 
džios sumos, kuri duotų gražią kojame ir linkime sėkmės dar- 
pradžią vaikų mokslui. ,

Iš kelių šimtų vaikų taupo 
bankelyje vos kelios dešimtys, j 
Taip pat daugelis iš mūsų turi
me paskolos lakštus ir galvoja
me, kad tai saugiausia vieta pi
nigams investuoti. Tačiau jie 
yra terminuoti ir nėra draudi
mo, mirties atveju sunkiau rea
lizuojasi, nes yra vardiniai. Gi 
laikant tuos pačius pinigus, ban
kelyje išmokamas nemažesnis 
4,5% dividendas šėrų sąskaitoje 
ir yra draudimas mirties ir inva
lidumo atvejais iki $2.000. dy
džio. Bankelyje laikydami tuos 
pinigus turėsime sau daugiau 
naudos ir kartu stiprinsime lie
tuvių pajėgumą, nes tais pini
gais pašinaudos paskolų reika
lingi. ' _

Kalbant apie pinigų pritrau
kimą tenka prisiminti ir plačių
jų apylinkių lietuvius ūkinin
kus, kuriems kai reikalinga pa
skola tai randa kelią į bankelį. 
Tačiau tų pačių ūkininkų taupy
tojų visai nėra, o daugelis iš jų 
tvirtai stovi ir galėtų savo su- 
taupomis pilnai prisidėti. Jeigu 
visi ūkininkai tik skolinsis, o nei 
venas netaupys, tai nebus įma
noma norinčius skolintis paten
kinti. Tad kviečiami apylinkės 
ūkininkai stoti bankelio nariais 
ir taupyti jame. J. D.

Kaip šiandien atrodo HLN? 
Stebint iš šalies, kaip tvarkosi 
Hamiltono Liet. Namai, susida
ro vaizdas, kad tie namai jau 
tikrai tarnauja lietuviškiems 
reikalams, po ta lietuviška pa
stoge pradeda kunkuliuoti visas 
Hamiltono lietuvių kolonijos 
gyvenimas. Scena ir sale pasi- i 
naudojama kultūriniams paren-1

be.

Rekolekcijos, kurias labai sėk
mingai pravedė kun. dr. J. Gu
tauskas iš Toronto šv. Jono Kr. 
parapijos, sutraukė daug lietu
vių iš Sudburio ir artimųjų apy
linkių. Būtų dalyvavę dar ir 
dagiau tautiečių, bet pūgos taip 
užpustė kelius, kad iš kaikurių 
vietų nebuvo įmanomas joks 
susisiekimas su miestu. Šiemet 
lietuvišką kleboniją išlaikė vai
šingieji Z. A. Ribinskai, dr. E. O. 
J. Pudymaičiai, J. M. Kriauče- 
liūnai, A. V. Jašiūnai. Visose šei
mose dalyvavo dar ir daugiau 
svečių misijonieriui pagerbti, o 
pas A. V. Jašiūnus ta proga vie
šėjo taip pat ir dr. J. B. Baltru
šaičiai iš North Bay, seni drau
gai dar iš Lietuvos laikų. Misi- 
jonieriaus žodžius, tarytum per-

kyklą.

nų jau yra sumokėję iš anksto 
už visus metus po $12. Be abejo 
jų šitoks reikalo supratimas la
bai palengvina vadovių darbą, 
bet jei kas dėl finansinių sun
kumų ir negalėtų iš anksto apsi
mokėti, tai būrelio vadovės yra- 
pasišventusios visuomet šiam 
kilniam lietuviškam darbui pa-1 . .• K-ą v. *

VISI

Grand Street, 
Brooklyn 11, N.Y. Bydgoszcz yra 
buvusiame lenkų koridoriuje, 
vokiškai vadintas Blomberg.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, < 

morgičiai.
20 KING ST. Ė., HAMILTON 

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

Pralaimėjo rinkimus. Ncpasi-

mena. Balsavime dalyvavo 80% 
darbininku. Reikia tikėtis, kad 
naujoji INCO darbininkų unijos 
vadovybė pagaliau bus išlais
vinta iš raudonųjų žalingos įta
kos. .

Naujojo unijos pirmininko pa
reiškimas. Naujasis Mine-Mill 
darbininkų unijos pirmininkas 
Don Gillis pareiškė, kad tuoj da-

oficialiai yra užskaityta nuo 
1959 m. sausio 1 d.

Nors būrelis yra jaunas, bet 
gimams, vaidinimams, minėji-j gabių vadovių vadovaujamas ir 
mams bei susirinkiriiams. Vaidy- gerų lietuvių remiamas per tą 
bos grupė “Aukuras” ir skautai trumpą laiką yra surinkęs aukų 
bei skautps nemokamai gauna per $130. 
savo reikalams po kambarį. L. 
Namų aptarnavimui turi darbą 
trys lietuviai ir trys lietuvės. Iš 
savo pašalinių pajamų Liet Na
mai finansiniai remia įvairias 
lietuviškas organizacijas. Bet 
kad dar daugiau suburti tautie-

Į būrelį yra įstoję ir pasiža- 
į dėje kiekvieną mėnesį mokėti 
po $1 šios lietuviškos šeimos bei 
pavieni asmenys; Bartuliai, Ma
tukai. . Vitkauskai, Jakubickai, 
Jakaičiai, Kaziukonis, Bačėnai, 

ncu ua. M«-5iau ouuuin V. Vaitkus, Mulevičiai, Micei-
čius apie LN. gera būtų įrengti ! kai, Rutkauskai, Laureckai, Ru- 
lietuviškų laikraščių bei žurna- į dokai, P. Pargauskas, V. Kun- 
lų skaityklą (pvz. kaip Toronto į kulis, Budreikai, Aleliūnai, Ole- 
Liet. Namuose). Manau, kad tą I kai, Grincevičiai, Idai, Balčiū- 
padaryti būtų nesunku, kamba-! nai, Povilaičiai, kun. Riekus, 
rių tuščių dar yra. laikraščius Daugumas iš paminėtų-.asme-

Naujas būrelis Vasario 16 gim
nazijai remti. Pasunkėjus finan
sinei Vasario 1 gimn. būklei, jos 
vadovybė kreipėsi į viso pasau
lio lietuvius prašydama para
mos. Šis atsišaukimas neliko ne
pastebėtas ir Kanados lietuvių 
tabako ūkininkų kolonijoje. 
\ Čia Vandos Jakubickienės ir 
Damutės Bartulienės pastango
mis lietuviško žodžio išlaikymui 
tapo įsteigtas naujas būrelis 
Vasario 16 gimn. remti. Gimna
zijos vadovybė naujam būreliui (kiekvienas paaukotas centas stip 
yra suteikusi Nr. 41 ir jo veikla j rina mūsų lietuvybės gretas ir 

ruošia naujus ir jaunus kovoto
jus ateities Lietuvai. S. J.

Ruoiiant Vasario 16-sios minėjimu 
gauta nuostolio $50,76, kurį sutiko po- ratinės partijos kandidatūrą — 
T^tT91'^oterų ,os LDc,hLl, įyr,u?' apie 10.000 — yra tvirtai nusista- 
WhTK.d^':- “k'" U " t? Prieš komunizmą. D. Gillis

Nepriklousomybės dienos minėjime gavo apie 2.000 balsu daugiau UŽ . 
proga surinkta auku Tautos Fondui savo varžovą, buvusį pirmininką 
$100. Aukojo: po $5 — Augoitis, A. Solski, kuris po pralaimėtu

'S rinkimu, jauiiąsi labai pavargt

tarnauti. Ta pačia proga prašo-1 rys žygių, jog unija vėl būtų pri
ma i šį kilnų lietuvybės bei lie- imta .į CLC (Kanados Darbo
tuviško žodžio išlaikymo darbą 
jungtis ir daugiau lietuvių, nes

Kongresą), iš kurios buvo iš
mesta kaip komunistinė; kad ne- 
susiriš su jokia komunistine par
tija; kad pakeis rinkimų taisyk
les; kad nuo dabar darbininkų 
unijoj nebus vietos komunizmui, 
ir, kad visi parėmusieji demok-

Augustinoviiius, Guogo, Kairys, kun 
i

Riekus, Strodomskis. Po $4 — Bendikos, 
gusfinavtčius sįr., Porgouskos, Povilai
tis, Pūkas. Po $2 — Astravas, Ažubalis, 
Budreiko, Jonuįauskos, Klimavičius, 
Mačiulis, Račys, A. Riekus, Rimkus, Ru
gienius, Stonkus, Černienė, Siumo. Po $1 
— Goleckos, Gudinskas, Kazakevičius, 
Lingaitis, Masiulis, Miceika, Simutis, 
Veiveriemfe, Zadurskis, Zg'rundo, Žemai
tis. 50 c». — Nežinomas.$®.S0 — KLB 
Delbi apyl valdyba.
- _ KLB Delhi opyl- »-bo-

h' žada išvažiuoti bent norai sa
vaičių atostogų. Didžiausias ko
munistinės Mine-Mill unijos sky 
rius buvo Sudbury, šitas netikė
tas pralaimėjimas jiems sudavė 
tikrai skaudu smūgį. Naujoji va
dovybė susidaro iš neseniai ka
talikų universitete įsteigtų dar
bininkų kursų lankytojų.
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Sibire yra lietuviškų parapijųDėl mokesčiu nuo dividendo
Ikesčių $16, jums lieka gryno di- 
Ividendo $111,90 ir jūs turite ne
mokamai gyvybės draudimą 
$2.000.

b) Jute laikote kitam banke: 
gaunate palūkanų $82,50. Tokiu 
būdu už jūsų $3.000 “Lite” (jau 
sumokėjus mokesčius, kadangi 
gavote virš $100) jums dar lie
ka $29 daugiau dividendo ir dar 
$2.000 gyvybės draudimas.

• II pavyzdys: Jūs turite $5.000.
a) Juos laikote “Lite”: gauna

te dividendo $212,50, sumokate 
mokesčių $28. Jums lieka gryno 
dividendo $184,50 ir nemokamas 
gyvybės draudimas $2.000.

b) Juos laikote kitam banke: 
gaunate palūkanų $137,50, sumo
kate mokesčių $18. Gaunate gry 
nų palūkanų $119,50. Skirtumas 
$65 ir $2.000 gyvybės draudimas

III pavyzdys: Jūs turite $10. 
000. a) Juos laikote “Lite”: gau
nate dividendo $425, sumokate 
mokesčių $55. Jums lieka gryno 
dividendo $370 ir be to $2.000 
gyvybės draudimas.

b) Laikote kitame banke: gau
nate palūkanų $275, sumokate 
mokesčių $35. Grynų palūkanų 
jums lieka $239. Skirtumas $131 
dividendo ir $2.000 gyvybės 
draudimas.

Šie trys pavyzdžiai prikišamai 
įrodo ar apsimoka laikyti pini
gus “Lite” palyginus su didžiai
siais bankais ir išalkina mokes
čių baubą. Daug kas norėtų iš
vengti mokesčių, bet gyvenant 
modernioje ekonominėje gyve
nimo santvarkoje, tai sunkiai 
įmanoma.

D. Jurkus, “Lito” ved.

jei išmkoama $100 ir daugiau pa
lūkanų ar dividendo tokiu atve
ju bankai ir bendrovės turi pra
nešti mokesčių inspekcijai as
menis, kuriems tai išmokėta.

Štai keletas “Lito” narių, ku
rie turėjo apie $3.000 indėlių 
“Lite” labai pasipiktinę “Lito” 

• vadovybe už gautus pranešimus 
ir prikaišioja, kam ji tokias “što
kas” krečianti. Jiems kiti ban
kai tokių pranešimų nesiuntinė- 
ję. Žinoma ne: nes kituose ban
kuose už $3.000 gaudavo palū
kanų mažiau kaip $100. Asme
nys, kurie kituose bankuose tu
rėjo 4.000 ir daugiau klausimo 
nekelia, nes jie ir iš kitų bankų 
tokius pranešimus gaudavo. Jų 
gaunamos palūkanos viršydavo 
$100. Jiems aišku, kad tai nėra 
“Lito” išmonė ir “Litas” jokių 
parėdymų neleidžia ir neturi tei
sės leisti.

Pagaliau tie asmenys padarė 
išvadą, kad todėl neapsimoką 
laikyti pinigus “Lite”. Tai išva
da panaši į asmens, kuris sakytų 
neapsimoka uždirbti daugiau 
kaip $1.000 į metus, nes jei už
dirbsi daugiau — reikės mokėti 
mokesčių. Kas nori uždirbti dau
giau, tam apsimoka laikyti pini
gus “Lite”, negu kuriame iš di
džiųjų bankų. Kas yra nusista
tęs iš principo prieš mokesčių 
mokėjimą, tam išviso nereikia 
turėti turto.

Štai trys pavyzdžiai išaiškins, 
jog visokiu atveju “Lite”, ver
čiau laikyti pinigus, negu kituo
se bankuose.

I pavyzdys: Jūs turite $3.000. 
a) juos laikote “Lite”: gaunate 
dividendo $127,50, sumokate mo-

Ir mums Vakaruose dabartį- Lietuva skiriasi ir
nis lietuvių gyvenimas Lietuvo
je ir Sibiro tremtyje nėra pa
slaptis; apie tai sužinome iš įvai 
rių šaltinių, bet tiksliausiai iš 
pabėgančių ar kitais keliais į tijys ir šiandien išsiskiria iš vi- 
Vakarus atvykstančių mūsų sos Sov. S-gos. Kaip Vokietija 
tautiečių. (šiandien skiriasi nuo Lietuvos,

Tokia galimybė vėl pasitaikė taip Lietuva skiriasi nuo Rusi- 
per šių metų Vasario 16 minėji-! jos. Labai skiriasi kaimuose pa- 
mą Miunchene Vokietijoje, kur ; 
pranešimą apie Lietuvą ir Sibi
rą padarė visai neseniai iš Lie
tuvos atvykęs lietuvis, išgyve
nęs ir Sibiro tremtį. Čia jo min
tis ir perteikiame.
e Lietuviai Sibire

Lietuviai Sibire tarpusavyje

išorini
Kai tremtinys iš Sibiro per

statų statyba. Lietuviškosios so
dybos atrodo ir geresnės ir gra
žesnės. Keliai ir dabar geresni, 
kaip Sov. S-goje. Žmonės Lietu
voje apsirengę daug geriau, gra
žiau, skoningiau ir margiau, 
kaip visoj Sov. S-goj. Kaune 
žmonės daug geriau apsirengę,

Dėmesio!

yra nuostabiai solidarūs. Daug 
pagelbsti ir kitataučiams, ten 
pat bevargstantiems. Už tai tu
ri labai gerą vardą svetimųjų 
tarpe ir yra gerbiami. Apskri
tai, lietuviai aiškiai išsiskiria iš 
kitų tautybių ir yra laikomi “žy
dais” gera prasme. Lietuviai ir 
Sibire ir net visoje Rusijoje gy
vena kiek geriau ir už pačius 
rusus, nes yra darbštesni, tvar
kingesni, gabesni. Tokia kitatau
čių nuomonė esanti apie lietu
vius.

Sibiro krašte išblaškytųjų lie
tuvių tarpe nepastebėti jokių 
nutautėjimo žymių. Neteko gir
dėti, kad lietuviai būtų sukūrę 
mišrią šeimą. Visi maži vaikai 
-lietuviukai kalba gražiai lie
tuviškai.

Religinis gyvenimas Sibire la
bai gyvas. Ten yra daug ištrem
tų kunigų, todėl religinis aptar
navimas daugumoje yra paten
kinamas. Kažkur yra susikūru
sios net lietuviškos parapijos, 
yra lietuviškų kapinių.

Rusijoje sutiktieji patys rusai, 
kurie yra buvę Lietuvoj, pasa
koja, kad Lietuvoj ir drabužiai 
buvę geresni, ir keliai, ir žmo
nės...

Drabužiai svarbiau 
nei nuristas
•Gyventojai Lietuvoje gerai

veik neremontuojami .
Iki šiol miestuose gatvių pa

rašyti rusiškai ir lietuviškai. Da- 
vadinimai ant lentelių buvo už- 
bap Vilniuje kaikuriose gatvė
se paliekami vien tik lietuviš
ki gatvių pavadinimai(?).

Grįžusiems iš Sibiro anksčiau 
buvo sunkiau kur nors apsigy
venti, nes sunku buvo įsigyti 
reikalingus dokumentus. Dabar 
šis klausimas lengviau išspren
džiamas, ypač tiems, kurie grįž
ta į tas pačias vietoves, iš kurių 
buvo ištremti.

Yra ir girtuokliaujančių
Lietuviai “linkę” nugerti ir tė

vynėje... Gal tai svetimųjų 
įtaka, o gal nenormalių laikų 
pasėkos, tačiau girtuokliavimas 
didelis. Ypačiai geria kaime. 
Kaime daug gaminama ir “sa- 
magono”, nes jis perpus piges
nis. Dėl to yra jau ir išsigimimų 
-atbukusiais protais besimokan
čio jaunimo. Prieš girtuokliavi
mą labai smarkiai kovoja kuni-

BALFas kreipiasi į gydytojus
inių (netiesa, kad iš Lietuvos ne
galima receptų gauti), bet Sibi
re nėra daktarų ir Lenkijoje la
bai brangūs vizitai, daug keblu
mų ir todėl į ten tenka siųsti tai, 
ko prašo ir ką galima be pavo
jaus gyvybei siųsti.

Vėl prašau pasitikėti BALFo 
vaistų akcija ir pagelbėti mums. 
Ir savo pacientams galite patar
ti, kad su vaistais per BALFą 
(siuntos į užsienį) galima ir žy
miai sutaupyti ir lengviau išsiųs
ti. Visad, jei tik galima, parašy
kit receptus, o BALFas mėgins 
siųsti. Dažnu atveju mes pri
versti atsakyti prašytojui dėl re
ceptų trūkumo.

Priimkite pagarbos pareiški
mą. Kun. L. Jankus

BALFo Centro Reik. ved. 
BALFo Centro adresas: 105 

Grand St., Brooklyn .11, N.Y., 
USA.
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M ANN and MARTEE Ltd.

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

s14»750 pilna kairia, visai nauji vieno augšto namai, 
su mažais įmokėjimais.
6 dideli kambariai, augs ta s rūsys, kuria
me galima įrengti antrą butą su atskiru 
įėjimu.

Randasi vakarų Toronte - Bloor-Jane rajone, prie 
gero susisiekimo.

Skambinti E. Rupkalvis arba V. Motiekoms 
Telefonas LE. 4-8481

prisimena nepriklausomybės lai- gai per pamokslus. Paskutiniu 
kus ir dažna; kalba kaip apie laiku prieš girtuokliavimą veda 
gerus laikus. Žino tai ir jauni-į kovą ir valdžios pareigūnai — 
mas. Dabar beplaukią siuntiniai 
iš Vakarų į Lietuvą žmonėms 
sudaro geriausią vaizdą, koks 
skirtumas tarp “prakeikto Va
karų kapitalizmo” ir sovietiškos 
“laisvės”. Siuntinius gauna maž
daug kas trečia šeima, o susira
šinėja dar daugiau.

Kaimo gyventojai, kurie ne
buvo trėmimų paliesti, gyvena 
savuose namuose, tik daug kur j riant tik kaikuriuos tarnauto- 
namai jau griūva, prakiurusiais'jus, pvz. mokytojus. Į bažnyčią 
stogais ir beveik neremontuoja- keliauja žmonės iš tolimiausių 
mi. Naujų privačių namų kaime 
statyti neleidžia.

Maisto problema Lietuvoje 
suriki, tačiau dar pakenčiama ir 
todėl maistas siųsti į Lietuvą ne 
būtina — gaila perdidelių mui
tų. Lietuva maisto atžvilgiu sto
vi dar geriausiai visoje Sov. Są
jungoje, nes Lietuvoj beveik 
kiekviena šeiina stengiasi augin
ti kokį nors gyvulį. Lietuvoje 
miasto kainos žemesnės. Ir lietu.? 
Įviškasis jaunimas atrodo svei
kiau. Tai ypač pastebima, kai į 
Lietuvą iš .Maskvos ar kitur ko
kia nors proga atvyksta studen
tai, Tuomet lietuviai ryškiai iš
siskiria: geriau apsirengę, augš- 
tesni, žvalesni, sveikesnės išvaiz 
dos. Vistik ir Lietuvoje prie 
maisto krautuvių ilgai reikia ei
lėje stovėti. Net ar prie duonos 
daug kur reikia ir- dabar iš-. 
stovėti apie valandą, o anksčiau 
buvo dar blogiau. Ypač ilgai ten 
ka stovėti eilėse ten, kur gyven
tojai sužino, kad bus atvežta 
naujų prekių: drabužių, batų ir 
t.t. Tokiais atvejais eilės prade
da rinktis jau iš vakaro.

Sunkiausia problema Lietu
voje yra drabužiai. Jie labai 
brangūs ir paprastas darbinin
kas iš savo uždarbio nepajėgia 
įsigyti. Drabužių siuntiniai Lie
tuvai yra labai reikalingi.

Miestuose labai sunkus butų 
klausimas. Tikrumoje butų be
veik iš viso nėra. Butu vadinama 
vienas kambarys ir virtuvė—tai 
jau labai gerai! Paprastai, visa 
šeima gyvena vienam kambary. 
Privatūs namai lengva atskirti 
nuo nacionalizuotų; pastarųjų 
būklė daug blogesnė

milicija, bet iš to pasėkos men
kos, nes tokie “kovotojai” daž
niausiai patys girtuokliauja.

Bažnyčios pilnos
tikinčiųjų
Bažnyčia, nors engiama, bet 

veikia, gal net stiprėja. Bažny
čios perpildytos. Lanko ypač 
kaimiečiai. Aplamai kaimuose 
bažnyčią lanko visi, gal išski-

Gerbiamas Daktare,
Jau visi metai, kai BALFas su 

stiprino vaistų siuntų akciją į 
anapus. Pasiųsta arti 2.000 siun
tinių. BALFas perka vaistus Vo
kietijoje ir iš ten siunčia į Lie
tuvą, Sovietų Sąjungą, Lenkiją. 
Iš JAV nusiunčiame į Vokietiją 
tik Streptomycin, Rimifon, Cor- 
tizon, Prednisone, Reserpine, 
Terrymycin, Cortone. Šie vaistai 
(ir vitaminai bei pennicilinas) 
JAV yra žymiai pigesni. Daugu
ma kitų vaistų yra pigesni Vo
kietijoje.

Deja, labai dažnai tiesiai iš 
Lietuvos, Lenkijos į BALFą krei 
piasi ligoniai ar jų artimieji ir 
prašo vaistų, gaunamų tik JAV. 
Sunku su kiekvienu receptu (ir 
JAV jų nepripažįsta) bėgioti į 
vaistines, vaistų sandėlius.

Kaikurių mielų daktarų patar
tas ir paragintas, kreipiuosi į 
Jus, Daktare: atsiųskite į BALFo 
Centrą atliekamų vaistų, vad. 
“Samples”. Mums visada bus 
progų juos nusiųsti ligoniams į 
Lietuvą ar į Lenkiją, o ypač į Si
birą. Žinau, misijų vienuolynai 
ių daug gauna, kodėl ne BAL
Fas?

Nebijokit, Daktare, nepateks, 
kur nereikia. Farmakologijos ir 
medicinos mane mokė Karo Li
goninėje dr. dr. Matulionis, Ben- 
doravičius, Stasiūnas ir kt. Ži
nau didelius pavojus, surištus su 
moderniškais vaistais. Reikalau
ju receptų visur, kur tik įmano
ma išreikalauti, jų ateina pluoš
tai net iš valst. Lietuvos ligoni-

apylinkių. Nuosavų arklių nie
kas neturi, o iš kolchozo sunku 
gauti, todėl žmonės eina pėsti ar 
važiuoja dviračiais. Dviratis da
bar geriausia kaimo susisiekimo 
priemonė.

Pilnos bažnyčios ir miestuose. 
Vyksta pamaldos ir Kauno So
bore, tik šioje bažnyčioje nelei- f 
džiama skambinti varpais.

Antireliginė propaganda bu
vo ir- išliko ■ stipri iki šiol, tačiau 
po 1953 m. visgi šiek tiek silp
nesnė.

Bažnyčiose leidžiama daryti 
rinkliavas bažnyčios išlaikymo: 
reikalams, tačiau ir šios paja
mos valdžios oficialiai kontro
liuojamos. Iš jų išmokami atly
ginimai kunigams.

Žmonės laikosi religinių pa
pročių, apeigų. Laidotuvių bū
na ir grynai komunistinių — jas. 
lengva atskirti: be kunigo, kars
tas raudonai dažytas ar apmuš
tas raudona medžiaga, nešama 
raudona vėliava, kartais lydi or
kestre.

Pasyvi rezistencija
Jei aktyvus pasipriešinimas | 

okupantui mažai pastebimas, pa
syvus pasipriešinimas labai ryš
kus ir plataus masto’. Lietuviai 
tam tikromis’ dienomis, kaip vė
linės ar pan., labai gausiai ren
kasi į krūvą. Didelėmis demons
tracijomis kraštas pasireiškė 
1956 m. po Vengrijos įvykių. 
Šiuo laiku ypač jaunimas pasi
priešinimą sovietams išreiškia 
savotišku būdu: stengiasi pa
mėgdžioti Vakarus madomis ir 
šokiais. Sovietai prieš tai labai 
aštriai kovoja, naujų madų pa-

(Nukelta į lO psl.)

Otava. — Pasak neoficialių in
formacijų, Kanada vietoje dvie
jų pulkų “Bomarc” raketomis 
nusprendusi apginkluoti tik vie
ną pulką.

Otava. — Kanadoje ypač pa
kilo sunaudojimas kiaulienos. 
Kas savaitę paskerdžiama 144. 
600 kiaulių. Jautienos sunaudo
jimas sumažėjęs 20%, o avienos, 
sunaudojimas padidėjęs 72%.

Torontas. — 600 buv. Avro 
tarnautojų kreipėsi į atitinka
mas įstaigas prašydami jų mor- 
gičių mokėjimą 6 mėn. atidėti, 
mat vyriausybė pažadėjo per 6 
mėn. parūpinti kreditų. '

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 - Montreąlio — 
geriausių medžiagų — naujausių madų — žavingos spalvos.

Nuotakos ir pamergių suknelės

nuo $29.98
i Ekspertų pritaikoma'' 
Išsimokėjimo sąlygos.

Atidaryta kasdien iki 7 vai,

<' /'■ ' Veltui pertvarkoma.
Nieko įmokėti nereikia.

vak., penktadieni iki 9 vai. vak.

536 QUEEN ST. W. (arti Bathurst) 
Telefonai: EM. 8-7537 ir EM. 8-8497

Taip panašus gėrimui, kurį 
mėgdavote savo tėvynėje ...

jie be

i 
i

I

Į privačius butus nepristatoma.
s®

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

KELNAITĖS IR 
JERSEYS 

BERNIUKAMS 
Penmans turi kokybę 
atlaikančią šiurkštų, 

nerūpestingą nešiojimą, 
motinos ir nori 
savo voikoms.

GAMINIAI:
AAeriiM "9i" apatinrai; 

Merino "71" apatiniai; liftu pamuialu apatiniai;
Panman* golfą kojinis; Penmans pirftinės; Penmans megztiniai.

KELNAITĖS — JERSEYS 
T. BALTINUKAI VYRAMS

Cream Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

KITI

LENGVI 
APATINIAI 

BALTINIAI

Apsaugo jūsų 
brangius viršuti
nius rūbus nuo 

prakaito - 
pagelbsti 
išsilaikyti 

vėsiai ir 
patogiai.

Gaunami įvairių 
madų.

Be rankovių 
Sporto jerseys 

su elastiniu 
juosmeniu 

kelnaitės

T.-Baltinė! ia i su 
nailonu pastiprinta 

cpypkakle.
Puikiausi apatiniai 

su elastiniu 
juosmeniu kelnaitės.

MOTERŲ ir MER- 
GAIČIŲ APATINIAI 
RŪBAI
BaItinukai ir f 
kelnaitės 2-4 
ir 6 m. amž. 
mergaitėms. 
Baltais pakraš
čiais megzti 
baltinukai ir kel
naitės 8-16 metų 
amžiaus mergaitėms. 
Moterų baltiniai ir 
kelnaites 
mažo - vidutinio - 
didelio dydžio.

T. BALTINIAI
DARBO KOJINĖS

PRISTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

KŪDIKIAMS
APATINIAI RŪBAI
— sujungtiniai, apvyniojamo 

stiliaus ir susegami prieky, 
medvilniniai baltinėliai.

Dydžiai nuo 3-6-9 mėnesių iki 
1 ir 2 tpefų amžiaus.

IŠEIGINĖS ir 
SPORTO KOJINĖS

GF.9.IA

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.
Siunčiame viską: vaistus, medžia

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

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

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

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

BALTIC STORES vienintelė siunti
nių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

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

BALTIC STORES mielai pasiunčia 
už labai mažą mokestį (informacijas 
suteikia atskirai paprašius) ir pačių 

* tautiečių sudarytus siuntinius.
BALTIC STORES būdamos grynai 

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

BALlk STORES būdomos lietuvi!- 
kas visada geriau susikalbės su lie
tuviu lietuviškai.
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Retai kuomet veikalo paštaty-f Atvaizduojant istoriškai gerai 
mas iššaukia tiek kontraversinių žinomus asmenis reikia juos sce- 
huomonių kaip Milžino paunks- noje taip parodyti, kaip jie tik
inės. Mano uždavinys ne gilin- renybė^e atrodė. Taip ir daroma 
tis į patį veikalą, bet atžymėti visuose rimtuose pastatymuose, 
veikalo vaidybą ir jo pastatymą. | Lieka neaišku, kaip šitas su- 
‘ Birutė Pūkelevičiūtė parodė glėbęs ir bejėgis maišas galėjo 
veikalo pastatyme žymių režiso- 1430 m. kartu su Vytautu iš Vil
niaus gabumų, meniškos fantazi- j niaus į Trakus joti, kurios kelio- 
jos/ir intuicijos padaryti šitą'nes metu Vytautas nuo arklio

Lieka neaišku, kaip šitas su

linksminti, tai Akstinui šitas ti
pas yra labai gerai pavykęs.

Malaiškienė nedidelėje Luci- 
jos rolėje negalėjo pilnai išsi
vystyti. Jos tragiška scena — a- 
la Ofelija — praėjo įspūdingai. 
Ji turi visus duomenis dramati
nei ingenu. ! ; -

Kiti personažai, nors ir nedi
delėse rolėse, buvo savo vietoje. 
Labai įtikinančiai atrodė Kęs- 
gailos atvaizduotas didžiūnas

ffl

mažai scenai pritaikintą istori- ,nukrito ir kelionę tęsė savo žmo-^Um^auclas,’ tuomet buvęs Lie- 
nę kroniką gyva ir intriguojan- nos karietoje, o Jogaila be jokio *uvos maršalas; gražus ntens 
čia. Berods neviskas vyko taip, nuotykio 20 km kelionę balne iš- z-areJr>ba — Lapinas; abi Sonkos 
kaip; gal turėjo būti, nes pats trivojo. Tai yra aiški kontradik- kambarines. Įdomus buvo Ve- 
autbrius nėra davęs jokių kon- čija, kurios galima išvengti. selkos aistringas, kerstmgasis irčija, kurios galima išvengti. 

Pūkelevičiūtės atvaizduotoji 
karalienė Sonka buvo pirmoje 
eilėje garbės trokštanti moteris, 
norinti išlaikyti sostą ir toliau 
kaip liūtė buyo pasiryžusi kovo
ti dėl savo vaikų ir jų ateities.

___ _ _____ ___ Jos sukurtas vaizdas buvo tra- 
atkreipta dėmesio į trūkumus giškas. Veikalo autoriaus noru, 
ir-pt^silenkimuš teatrinėje ir is-ji“ visą laiką randasi tragiškoje

. .. padėtyje. Veikale, deja, perdaug
buvo kalbama apie jos meilės 
santykius su riteriais ir dvari
ninkais, kas mažiau buvo matyti 
iš jos veiksmo, bet daugiau iš 
tariamų meilužių — riterių ir 
daugelio pašalinių asmenų lū
pų. Antrame veiksme ji pasiekė 
augšto dramatizmo monologe 
“Netekėk už seno vyro”.

Išoriniai žiūrint, pirmame pa
veiksle karalienės aprėdas' buvo j 
mažai pritaikintas jos figūrai ir ;
darė ją sunkesnę ir mažiau L. x. ....
grakščią negu vėliau. Ji galėtų ciaUs demesj šitą paveikslą Vy-

autorius nėra davęs jokių kon
krečiųnurbdymų, kaip kaikurie 
vaizdai ir asmens tūrėtų atrody
ti, ‘bėt paliko daug laisvės reži
sūrai. Kaikurie vaizdai ir per
sonažai’neišėjo taip, kaip jie ma
no šūpratimu turėjo atrodyti. 
Aptariant atskiras scenas bus

topinėje plotmėje.
Karalius Jogaila Veselkos iš- 

pifdytrie neturėjo nieko karališ
ką savyje. Pagal autorių jis yra 
senas -nusidėjėlis, paskendęs vi- 
dttramžiaus 'teologiniame supra
time, vis dejuojąs dėl savo kal
tėj filosofuojąs apie gyvenimo 
paskirtį,5 nuolat meldžiąsis ir t.t. 
Kėi vyksta gyvos bėi aistringos 
kalbos dėl- karalienės nusikalti- 
ftib 'ši'ba-dėl Vytautui žadamos 
karūnos, karalius beveik užmie
gi,’ parėmęs galvą ant rankos. 
Jis dažnai darosi sentimentaliu, 
kai eina' kalba apie Lietuvos 
gamtos vaizdus.

Toliau lis buvo atvaizduotas 
labai simpatišku seneliu. Su ko- 
ktaTižuojauta jis kalbėjo su ne
laimingąja Liucija ir ją ramino; 
kiek ’žmogiško jausmo jis rodė 
kunigaikštienei Julijonai jos ne
laimės valandoje; kiek kantru
mo Švitrigailos atžvilgiu. —Kiek 
daugiau temperamento jis paro
dė pasikalbėjime su imperatorių 
Sigismundu, kai ėjo kalba apie 
karūną, kurios, jo nuomone, Vy
tautas' tikrai vertas.
? Šitoje autoriaus nurodytoje 
dvasioje jis buvo sukurtas ir 
publikai parodytas.
š P.; Veselkos vaidyba buvo vi
sur lygi, išlaikyta, su turtinga jkio rolėje parodė tikrai neeilinį 
intonacija ir mimika. Į _ __ ____ ___ t

Išorinis karaliaus . Jogailos ka, klastingi judesiai ir išlaiky- 
vaizdas betgi nebuvo toks paeitas rūmų ir kanceliarijos intri- 
trauklus ir imponuojantis, kaip ‘ganto tipas jį padarė visame vei-

ir jaunesnė atrodyti, nes kalba
moji Sonka tuomet buvo dar 
jauna moteris.

Sekantis karališkos šeimos as
muo — Švitrigaila Akstino iš-

JAUNIMO LITERATŪROS 
KONKURSAS "

Akademinis Skautų Sąjūdis, 
mėgindamas prisidėti prie lietu-

diena buvo vasario 28 d., o ant
roji išpuola'kovo 28. JAV LB C. 
Valdyba skelbia šūkį: “Tą die
ną kiekvienas lietuvis teatlieka 
pareigą sau, tautinei kultūrai ii 
laisvės idealams, nupirkdama: 
lietuvišką knygą arba užsipre 
numeruodamas ’ lietuvišką laik
raštį”.

Tam nutarimui vykdyti LB 
daliniams yra išsiuntinėta spe
cialiai paruošta instrukcija.

Valdybų narių pavadinimai 
kaikūrie' esą per ilgi ir- nepato
gūs, nusprendė JAV LB Centro 
Valdyba. Jos nuomone visų val
dybos narių pavadinimai turį 
būti trumpi ir paprasti. -Dėl to 
ji nustatė, kad pav. vietoje “na
rys kultūriniams reikalams” rei
kia vartoti “kultūros "vedėjas” 

Į (esą, kaip mokyklos, skyriaus, 
reikalų vedėjas). Taip pat rei
kią naudoti “švietimo vedėjas, in
formacijos vedėjas ir parų

Šie pastarieji pavadinimai, at
rodo, tinkami, tačiau vargu ar 
galimas ’yra kultūros vedėjas, 
nes pęr komplikuota yra pati 
kultūros sąvoka. ; '

Lietuvių Istorijos D-jos nauja 
vaidyba pasiskirstė pareigomis 
valdybos posėdyje įvykusiame 
Čikagoje vasario 14 d. Pirm. —- 
kun; dr. K. A. Matulaitis, MIC, 
vicep. — M. Narbutas, sekr. -•i— 
J. Kreivėnas, ižd. — A. Rūgytė, 
redakt. — C. Grincevičiuš. “Taiū- 
tos Praeities” leidimo redakcinę 
komisiją sudaro Č. Grincevičiuš, 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, ir 
M. Narbutas. J■■■ '-■’ '•
'Igno Šeiniaus vėliausią — po

mirtinį apysakų rinkinį1 išleidžia 
“Lietuvių Dienos”. ■ ' r

Redakcijai prisiųsta
Am. Liet.- Benrduomenė, "C. 

Valdvbos biuletenis 1959 m. ko
vo 1- d., Nr. 16, 8 psl. - «

Šv. Pranciškaus-Varpelis, 1959 
m. vasaris, Nr. 2, 33-64 psl. '

(BUVUSIO “SPEC” KALINIO, PRISIUNTUSIO ORIGINALĄ, 
-VERTINIMAS)* “ \ =•

Antras reikalas — vietovė.
Tai nebuvo Sibiras, kadangi vių literatūros puoselėjijno, 1958 

politiniams kaliniams Sibiras metų rugsėjo mėnesį paskelbė 
dabar jau perartima vieta ir So- ' Jaunimo Literatūros Konkursą, 
vietų Sąjungoje priskiriama prie ' Svarbiausia, konkursas stengia- 
centrinių rajonų, kur politinius si paskatinti jaunuosius mūsų 
kalinius laikyti yra pavojinga. ’ tautos literatus, ribodamas am- 
Maldaknygė atsirado Tolimųjų j žiu iki 30 metų. Be to, dalyviais 
Šiaurės Rytų speclageryje, skir-įgali būti visi lietuviai nežiūrint 
tam.e specialiai politiniams kali
niams; Tai yra apie 7-8 tūkstan
čiai kilometrų nuo Sibiro teri
torijos į rytus. Toje vietoje bai
giasi Azijos kontinentas ir SSR 
rytų sienos” ..i

Pastaba: Šį komentarą pri
siuntė buv. “spec” kalinys, pa
skaitęs maldaknygę. Jo pastabos _ 
vertos mums visiems įsidėmėti,' pasirinkimas yra laisvas, 
šai kalbame apie Sibirą, o ypač ’ Konkurso terminas yra 1959 
verta tą kalinių maldaknygę pa- m. balandžio 30 d. Jury komisiją 
tiems įsigyti kreipiantis į vietos : sudaro: M. Katiliškis, A. Lands- 
ateitinihkus. Ji, jau atspausdin- ■ bergis, H. Radauskas ir R. Šil
ta, iškeliavo į tolimus kraštus \ bajoris. Rašinius siųsti ar kon- 
ieškoti autorių - kalinių, kurių i kurso taisyklių reikalais rašyti: 
bent dalis vargsta niekaip nega- ! R. Šilbajoris, 108 East College 
lėdami įsikurti sugrįžę tėvynėn; Street, apartment 3, Oberlin, 
kita dalis — guli kapuose, o Ohio, JAV.

“Gerbiamas Kunige,
Šiandieną gavau Tamstos iš

siųstą maldų knygelę “Marija, 
gelbėk mus”. Nerandu tinkamo 
žodžio išreikšti savo džiaugsmą 
ir padėką. Kas prieš 6 metus net 
svajot negalėjo, kad kada nors 
ta maįjių ’knygelė išvys laisvą
jį' pasaulį ir bus įvertinta, 
j Pats" formatas labai tinkamo 
dydžio, gražus įrišimas, geras 
popierius. Labai gerai padarė 
leidėjai įdėdami nuotraukas pa
čios maldaknygės ir atskirų jos 
puslapių. Tai yra lyg savotiškas 
įrodymas maldaknygės autentiš
kumo. ’ ’••••: S?
" Gal, Dievas duos, ji vienam

grobuoniškas Hinča, ’ kuris vė
liau vaidino visai' priešingą Jo
gailos rolę. ; - i“ . ■ 

Linksmai nuteikė žiūrovus 
Kerbelio atvaizduotasis Bendži- 
no vaitas Siešcencas." Nors jis 
buvo pramuštgalvis, degino vys
kupui priklausančias sodybas, kitam atvers akis, ir jie geriau 
ėjo per lavonus, negražiais žo-‘ m.
džiais darkė vyskupą ir karalie
nę, bet dėdamasis ginąs lietuvių 
ir Lietuvos reikalus, publikos 
buvo šiltai priimtas.

Labai įspūdingai praėjo III-jo 
veiksmo II-rasis paveikslas Tra
kų pilyje. Senos sukrikščionin
tos iletuviškos raudos prie Vy
tauto karsto, pirma tyliau už 
scenos, o vėliau,“Švitrigailos įsa
kymu plačiai atidarius koplyčios 
duris, įsiverždamos pilna jėga į 
šalę, paliko labai gilų įspūdį.

Reikėtų atkreipti p. Gailevi-

ideologinių skirtumų (išskyrus 
komunistines).

Skiriamos dvi premijos: $150 
už geriausią prozos kūrinį ir 
$150 už geriausią poezijos kū
rinį. Pagrindiniu reikalavimu 
yra augštas meninis lygis ir pri
siųsti rašiniai privalo sudaryti 
įnašą į lietuvių literatūrą. Temų

tauto ’minėjimo parengimuose 
parodyti mums “Varpo” ‘ choro 
išpildyme. ■

Reikia pažymėti, kad veikėjų 
vaizdai būvo rūpestingai apgal-

pildyme buvo maištininkas parj^Jj mizanscenos buvo nesablo- 
excellence. Aktorius čia rodė di- Įmskos m pats -veikalas aktonų 
dėlių deklamaciniu gabumu, ga-i buvo isstudijuotas profesionalis- 
linčiu žaisti žodžiu ir balsu. jis ; kos scenos mastu. Labai skonm- 
buvo atyaizduotas jaunuoliu, p ir originalus buvo p. Vesel
kas visai neatitinka istoriniam ^os scenovaizdžiai.
Švitrigailai. Jis yra jauniausias 
Jogailos brolis ir Vytauto mir
ties metu buvo 50 metų su vir
šum vyras. Jo aistringi judesiai, 
grakštūs šuoliai, vaizdingi ges
tai darė jo vaidybą panašią į kla
sikinį Hamletą.

į Barauskas Zbignievo Olesnic-

I scenišką talentą. Jo ryški mimi-

kale, nuo pradžios iki galo, dė
mesio centru.

Tik nežinia dėlko jam ant 
krūtinės buvo užsiūtas lenkų 
erelis, kai žinomuose paveiks
luose Olesnickis atvaizduotas 
su kryžiumi ant krūtinės.

Olesnickio kontra-partnerį, 
skeptiką, Poznanės vyskupą Cio- 
leką — Sabalys pravedė labai 
gerai.

Dėmesio yra vertas imperato
rius J. Akstino Sigismundas. Jo 
išvaizda sunkiai rišosi su žinomu 
mums Sigismundo vaizdu. Jis 
įsiveržė į karaliaus Jogailos mie
gamąjį, tris gražuoles šokėjas 
apkabinęs, triukšmingai 'švais
tydamasis po kambarį, įsakyda
mas šokėjoms pašokti, karaliaus 
ūpą pagerinti ir keiksmų netau
pydamas.

Jeigu prileistume, jog jis vai
dino ne 62 metų garbingą kara
lių ir Romos imperatorių, bet 
įsidrąsinusį dvariškį" karaliui pa-

Labai gaila, kad mes neturime 
galimybės išlaikyti nuolatinį 
dramos teatrą. Montrealio lietu
vių dramos teatras pa jodė šita
me meniškame pastatyme savo 
augštą lygį. ;

■■ Valerija Anysienė.

supras gyvenimo apraiškas.. Ta
da maldaknygė bus atlikusi su 
kaupu savo vaidmenį.

Maldaknygės užrašas “Sibiro 
tremtinių ranka rašyta maldų 
knygelė” neatitinka- faktus. Čia 
maigoma dvi sąvokos: tremtinys 
ir kalinys, taip pat maišoma ir 
geografinės vietovės, viską pri
skiriant Sibirui. Tikrumoje tarp 
tremtinio ir kalinio yra didžiu
lis skirtumas.

Trėmimo sąlygose, kad ir Si
bire, parašyti tokią maldaknygę 
praktiškai nesunku. Mat, tremti
niai Sibire gyvena laisvi, tik ap
ribota jų judėjimo laisvė bei per 
sikėiimo vieta. Jie gali turėti 
popieriaus, rašalo ir .kitas rašy
mo priemones.

- Tuo tarpu kaliniai, ypač “spec 
lageriuose” (o ten ir buvo para
šyta ši maldaknygė), negali tu
rėti pas save net pieštuko ar ra
šalo iar popieriaus. Dažnų kratų 
metu-tokie dalykai būdavo at
imami ir turėtojas baudžiamas 
karceriu.
---Knygelė “Marija, gelbėk mus” 
atsirado -“speclageryje”, griežto 
režimo sąlygose. Rašytojos mo
kėjo ją išsaugoti ir net į vyrų 
stovyklą atsiųsti. ~ 
svarbus dalvkas.

orie jų' kojos nykščio, prisegtas 
“spec” numeris, viršuj ne kry
žius, o stulpelis ir alfabeto raidė 
ant lentutės.

Kun. L. Jankus.

Akademinis Skautų Sąjūdis.
Spaudos diena JAV L. Bend

ruomenes Centro Valdyba pa
skelbė kiekvieno mėnesio pas
kutinį šeštadienį. Pirmąją tokia

VILNIAUS KRAŠTO SĄJUNGOS ST. CATHARINES SKYR.
ATSIŠAUKIMAS - ‘ • -

: t ! i U. 7 • 
kad lietuvių tauta negailestingai 
naikinama, o šiapus Atlanto pa-

Tai labai

priderėtų žmogui,- valdžiusiam 
žymią valstybę jau 40 metų. Jau 
pirmasis jo pasirodymas sceno
je mūs nųsfebiho. -

Bro šonines duris įslinko se
nas, sukumpęs, baltaplaukis se
nelis, apsirengęs ligų, į naktinius 
miškinius- panašiu aprėdu, kurį 
jis" nepakeisdamas dėvėjo visuo
se paveiksluose ligi veikalo ga
lo. šituo aprėdu mes jį matėme 
ant sosto ir miegamąj ame kam
baryje, kai" j am keliantis netikė
tai buvo užkluptas imperato
riaus Sigismundo ir jo šokėjų.
‘Nuo karaliaus apvalios galvos 

dribo ilgi balti plaukai, kurių, 
Itaip mums žinoma, Jogaila ne
turėjo, nes šitas ilgaveidis val
dovas vėlesniame amžiuje buvo 
plikagalvis.

4 Šitoks Jogailos pasirodymas 
scenoje daugeliui žiūrovų sukė
lė juoko, ties lietuviai labai mie
lai mato Vytautą galingu, o Jo
gailą paliegėliu.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotekoms bei Įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir konadiŠkame stiliuje.
* Įvairiausių rūšiŲ skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Jau turime naujausiu modeliu 
19$ INft bald"

Mohawk Furniture
* > ** * * 4^ * , % y ■ • ' •,«

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.

Arif*. '4.3S-PK • X.

Norėdami pasinaudoti šia pasku- 
tinę proį*a, nedelsdami užeikite j 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas. 
•» , f ’ A < ►** * ♦ f » p «’ » # J * •* * T r * & *1 ‘ *

Kovo mėnesio vardas etimolo- j d o, vad. California 
giškai susijęs su paukščio kovo ; Jay. Kėkštai patys 
(corvus frugilegus L.) vardu, I 
panašiai kaip ir du paskui jį se
ką mėnesiai — balandis su ba
landžiu ir gegužės su gegute. 
Mat, šis paukštis (dauguma, nes 
tik maža dalis žiemoja savajame 
krašte) žiemojęs pietvakarių 
Europoje kovo mėnesį grįžta į 
Lietuvą, paprastai į tas “ pačias 
apylinkes. Tik ką sugrįžę jie 
tuojau buriasi į dideles bend
ruomenes ir pradeda krauti di
delėmis kolonijomis lizdus — 
kartais virš 30 lizdų viename 
medyje. Taigi pagerbiant ar, tik
riau, prisimenant šio paukščio 
grįžimo laiką; kovo mėnesio var 
do parinkimas yra tikslus.

Kovas yra vienas iš arti 300-tų 
varnų ’ (carvidae) šeimai- pri
klausančių paukščių. Šiai šeimai 
priklauso varnos (tiesiogine 
prasme), kranklys, kuosa, šar
ka, kėkštas, riešutinė ir jau mi
nėtas ’ kovas. Tai paukščiai di
džios orientacijos, sumanūs ir 
gudrūs. Gal jie tokie, kad ir jų 
smegenys didesni nei kitų paukš 
čių. Kaikurie šiai šeimai pri
klausą paukščiai pasireiškia aki
plėšiškumu ir praktikuoja — už
siiminėja vagyste (šarkos, var
nos), kiti pasižymi papročiu 
krauti ir užslėpti maisto atsar
gas (kėkštas, riešutinė).

Varnų šeimos narių nemažai 
gyvena ir šiaur. Amerikoje. Čia 
keletą suminėsime. Atlanto pa
kraščiuose prisilaiko varna var
du fish crow, o krašto viduryje į čiam prisimeni 1928 mėtų pava- 
vad. amerikinė varna (corvus' saris, kai Lietuvos prezidentas 
brachyrhyrichos). Šiaurės srity-,lankė šiaurės Lietuvą. Ta proga 
je viešpatauja kranklys, angį, vieno valsčiaus ūkininkai savo 
raven, o vakarų — šarkos, angį, viršaičio gražiame "sode didžiam 
magpies. Paminėtini ir kėkštai. I svečiui su palyda suruošė vai- 
Rytuose yra dažnas mėlynasis . šes — pietus su augštaitišku na- 
kėkštas, ahgl. blue Jay, vakarų ’ ’ 
srityse pušynuose gyvena su 
kuodu kėkštas, angį. Steller’s 
Jay, o kitas ąžuolynuose be kuo-

arba Skrub 
spalvočiausi 

iš varnų' šeimos, bet šį kartą grį
šime prie paprasto, panašaus 
dydžio ir spalvos kaip ameriko
niška , varna** paukščio kovo, 
angUbok. " L

Kovas savo spalva ir išvaizda 
panašus į kranklį, tik daug ma
žesnis ir jo snapas smailesnis. 
Tai juodos spalvos su violetiniu 
atspindžiu, maždaug vieną sva
rą sveriantis paukštis. Gyvena 
beveik visoje Europoje, viduri
nėje Azijoje, pasiekdamas Japo
niją ir Kamčiatką. Jo elgesiai: 
panašūs kitų varnų šeimos rū- i 
šims, tačiau nėra toks atsargus 
ir gudrus kaip varna ar krank- . 
lys; bet iš kitos pusės ne toks 
žiaurus, švelnesnis ir sugyvena- 
mesniš. Charakteringiausias jo 
gyvenimo būdo bruožas bus pa
linkimas1 gyvęnti didžiulėmis 
bendruomenėmis ir 'solidaru
mas.'Peri kolonijomis, sudeda 4- 
6 kiaušinius, kuriuos išperi per 
18 dienų.--Rudenį dauguma kovų 
patraukia į pietvakarių kraštus 
žiemoti. Jie žemės ūkiui naudin
gi, nes sunaikina daugybę vikš
rų, lėliukių ir pelių, ir žalingi, 
nes nulesa pavasarį užsėtus ja
vų laukus, o vasarą ir rudenį 
įvairius uogas. Kovai, kaip ir 
varnos kaikur (Prancūzijoje) 
medžiojami. Sąkotha,“ gerai pa
gamintas kepsnys'yra geras pa
tiekalas. Lietuvoje, neskaitant 
Neringos gyventojų, tai nebuvo 
praktikuojama. Tačiau rašah-

Mieli lietuviai!
Šm. birželio 20 d. ruošiame i

penktas Jonines, taigi yra ir su-' tys pamažu tirpstame, yra reika- 
kaktuvinės. Į jas rengiamės su
traukti kuo daugiausiai jauni
mo, todėl jas ir pavadinsime Pa- 
v asario jaunimo švente. -

Kaip sukaktuvinės Joninės ir 
Jaunimo šventė ruošiamos pla
čiu mastu. Dienos metu vyks 
sporto varžybos, vakare meninę 
programos dalį atliks iš Cleve
land© lietuvių tautinio meno an
samblis “Čiurlionis”. Smulkes
nės informacijos bus skelbiamos 
vėliau. w ■- ■

Prieš penkis metus Niagaros 
pusiasalyje pradėdami Joninių 
šventę nesitikėjom,- kad galėsi
me ja taip išulėsti. Rengdamiesi! 
penkmečio sukaktuvinei šventei 
džiaugiamės, kad mūsų viltis 
pralenkė įdėto darbo rezultatai, 
todėl drąsiai ruošiamės penkta
jai šventei, suteikdami šiai pa
dangei pasigrožėti net tokią me
ninę pajėgą, kaip Lietuvių. Tau
tinio Meno Ansamblis “Čiurlio
nis”. ; 1 '

Gyvenant tokiame laikotarpy,

linga, kad ir retesnės, į metus 
nors vieną kartą, bet didesnės 
tautinės prošvaistės, savo lietu
viškų tradicijų prisiminmas, kad 
mes lietuviais esame gimę, o kad 
tokiais esame Lietuvių Tautinio 
Meno Ansamblis sugeba netik 
priminti, bet ir įkvėpti.

Kartu primename, kad šiais 
metais, mielų svečių patogumui, 
visos iškilmės vyks nebe Wel- i 
landė, kaip anksčiau per ketve- ■ 
rius metus mes ruošdavome, bet į 
Merritton mieste, kuris yra su
sijungęs su St. Catharines. Salės 
pavadinimas Merritton Commu- j 
’lity Centre Hall, Park Avė. Sa- i 
v o sukaktuvines Jonines ruošia
me Merritton e tiktai dėl to, kad 
suradome didesnę ir tinkamą 
sportui ir koncertams salę.

Šiais metais laukiame ypatin
gai savo kultūriniame darbe vi
suomenės stiprios paramos.

VKLS Kanados Krašto Val
dybos' pavesta, St. Cathari

nes skyriaus valdyba.

Maldos iš Sibiro
Marija, 

gelbėkitnus
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 administracijoje: 916 
Willoughby Ave., Brooklyn 
21, N.Y. Tel. GL. 2-2923.

Kaina 1 doleris.

AR IEŠKOTE
DARBO?
i J* X . S.... Z. E. i .

Jei taip, nepamirškite užsiregistruoti vietos

NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE
• NES (Valstybinė Įdarbinimo Įstaiga) teikia pa

tarnavimus VELTUI.

LIETUVIS
VELYKINĖS
ATVIRUTĖS

Įvairiu rūšių 
ir 
bet kili siųsti

Kaina 10 et. su voku.

Gaunamos
Sp. B-vėje “ŽIBURIAI”, 

941 Dundas St., W.’To^itto 3, 
Ont. ir pas lietuviškos spau

dos platintojus.

miniu alučiu. Žinoma, šeiminin
kavo neeilinės šeimininkės ir 
pietų metu visiems buvo patiek
tas delikatesas... varnų keps
nys! "’Apylinkės ūkininkai po to 
ilgai nepatenkinti prisimindavo, 
kad jie, užsimokėję po 17 litų už 
pietus, buvę pavaišinti varniena. 

1 ' Baigiant tenka prisiminti mū
sų • liėtuvių Hamiltono, Detroi
to ir Sidney sporto klubus, ku
rie yra pasirinkę kovo vardą. 
Tačiau ar*-turi sąryšį su šio 
paukščio pavadinimu, ar tapina 
su kitų žodžių, pav. kova, ko
vingas, prasmėmis — nežinau. 
Tik šis paukštis, neskaitant jo 
bendruomeniško ir solidariško 
palinkimo, yra paprastas ir nie* 
ku ypatingu nepasižymi; Kai at
virkščiai galėtume pasakyti apie 
sakalą, vanstgą ar kitus, kurių 
vardais sporto klubai mėgsta pa
sivadinti. ‘ Vyt. Baržsas,

. ___ f

Otava. — Kanados kariuome
nės vyr. kapelioną kun. Ronald 
Mac Lean, 63 m., popiežius pa- 

1 skyrė Savo rūmų kapelionu.

• Patyrę darbų parinkimo tarnautojai yra pasi- 
ruošę pagal jūsų tinkamumą nukreipti jus J
- i J 5 Š r J - ž '' i- A 4 - > V •s 4_>

laisvas darbo vietas, kokioms jūs esate kvali-
. ■ < > y < Į H/ •:’*; ; : • ' ♦< L*'. V c J* f ” Z - f % v j.

fikuotas.

• NES teikia veltui patarnavima, vistiek ar ieš-
• **■ f v >.<<■< į f* . -jį' į

kotumėtę darbo pagal jūsų patyrimu ar betko- 
kio, ar administracinio bei profesinio pobūdžio.

ATSIMINKITE - Valstybinė Darbo Įstaiga patar- 
navimus teikia veltui visiems darbininkams bei

tvcr. -.n-j I ♦ v i- f kži i f
darbdaviams. .

NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE
UValstybinė personalo atrankos įstaiga’9f* y' f ’ * n 4’0 . ęr /

u^employmeint ICISHR4BĮPĘ commission
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Dėl kalbu ir laiko minėjimuose Į kovą prieš alkį ir ligas TITO IR JAUNIMAS
DĖL DR. ANYSO PRIEKAIŠTŲ

Jau penkiasieksnis straipsnis manome, kad daugiau kaip pusė 
dėl kelių pastabų “TŽ” reporta
že iš Vasario 16 minėjimo To
ronte rodo, kad dr. Anysas yra 
netrumpo žodžio šalininkas. Pa
sak jo visame pasauly esą “įpras 
ta minėjimus pravesti kalbo
mis”. Ir ginčykis, jei nori, su to
kia nesąmone, rašyk traktatą 
įrodinėdamas, kad yra visokių 
minėjimų ir visaip vykdomų pa
gal paskirtį ir minimąjį dalyką, 
bet kai dr. A. skelbia, kad minė
jimų progomis mes reprezentuo- 
jamės - ambasadoriaujame ir 
kartu tvirtina, kad tai galima atlikti tik kalbomis, tai jau nėra ko ginčytis...Jokingai skamba taip pat tvirtinimas, kad sėdėdami minėjimuose šio krašto politikai susi- pažįstą su mūsosiomis problemomis ir kad reikią džiaugtis jų pasakomų kalbų turiniu. Berei- ' kalo p. A. prikiša, kad ir “TŽ” anksčiau džiaugęsi, kada tik ateidavęs į minėjimus betkoks kanadietis, o dabar jau esą nepatenkinti. “TŽ” jau prieš kokius 5 ar 6 metus ‘pasisakė prieš antplūdį kalbėtojų, kurie mūsų didelių švenčių progomis atėję į minėjimus porina kaip mes geri žmonės, atvykę į padorų kraštą, valgome skanią jo duonelę, neužmiršdami priminti kokioje rinkiminėje apylinkėje galima už juos pabalsuoti. O ar p. A. yra toks naivus, kad manytų, jog didžiųjų svečių kalbos yra jų pačių rašomos ir jie patys prakaituoja susipažindami su pa v. Lietuva? Jei taip būtų, tai pernykštėje užsienių r. min. kalboje pav. nebūtume girdėję jį patį nustebinusių prisiminimų, kaip būdamas Toronto universiteto prezidentu jis “kūrė lietuvių kultūros katedrą” tame universitete. Ką padarysi, kad sekretorius lietuvius sumaišė su ukrainiečiais...“TŽ” niekur nebuvo pasakyta, kad šį kartą perilgai būtų kalbėjęs pagrindinis kalbėtojas senatorius Mare Drouin. Priešingai, jis tekalbėjo 20 minučių. Kaip pagrindiniam kalbėtojui tai maždaug geriausia norma. Reportaže buvo turimi galvoje kaikurie kiti kalbėtojai. Neminėdamas, kiek kalbėjo p. Meilus ir visiškai neprisimindamas p. Senkus, p. A. priskaito, kad kiti 5 kalbėję 45 minutes. Nedaug? Argi negalima būtų minėjimus salėje suorganizuoti taip, kad be pagrindinio kalbėtojo kalbėtų dar tik vienas iš lietuvių? Dr. A. sako, kad kiekvienam pakviestam reikią duoti kalbėti, nes kitaip neateisią. Žinoma, jei bus pakviesti į kalbų jomarką ir negaus kalbėti, užsigaus, bet jei bus pakviesti į kitaip organizuotas iškilmes, niekam nei į galvą neateis reikšti pretenzijų į kalbas. Dr. A. labai teigiamai įvertina visas kalbas, išskyrus p. Yarem- ko. Mūsų numone jo kalba nei kiek nebuvo blogesnė už kitas. Bet mes gi ne apie kalbų gerumą ar blogumą kalbame, mes

VAK. VOKIETIJOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS
Paskutiniaisiais metais, arti- lio, į kurį mes patys norėtumė- 

nantis gavėniai, Vide. Vokieti j osme eiti, arba kitus užkviesti; ir 
vyskupai ėmė skelbti bendrą ga-! pagal luomą atidėkime į šalį 5, 
nytojišką laišką. Paskelbti laiš- 20 ar 100 DM. Atsižadėkime vie
kai pasižymi aiškiu atsakymu į nos ar kitos kelionės. Mes ne
gyvenamo meto reikalavimus iš 
krikščioniškosios moralės taško. 
Pernai Vak. Vokietijos vysku
pai nurodė dialektinio ir prakti
nio materializmo pavojų ir ragi
no tikinčiuosius priešintis mate
rializmui tiek minties pasauly, 
tiek praktiškame gyvenime. Šie
met jie šaukia katalikus žymes
nei gavėnios aukai badą ir ligas 
kenčiančiųjų misijų kraštų nau
dai.

Laiško įžangoje, nupiešę me
džiaginį skurdą, kuriame gyve
na dar ištisos tautos, ir to skur-

jų net šitokio pobūdžio minėji
me buvo visai nereikalingos, 
gaišino laiką, erzino žmones ir 
garbinguosius svečius išvaikė 
nepamačius to, ką buvo norėta 
jiems parodyti — lietuviškosios 
kultūros pluokštelį. Pasak p. A. 
“TŽ” esą nelogiški norėdami, 
kad vietos dienraščiai apie mi
nėjimą parašytų, bet kelią balsą 
prieš kalbas. Taigi, p. A., šį kar
tą buvo gražiai prikalbėta, o 
kiek parašė? Nerado net ilgesnės, 
pastraipos pacituoti iš senato 
pirmininko kalbos.

Dr. A." stebisi, kaip “TŽ” ap
gailestavo, kad kviestieji svečiai 
išėję nesulaukę pabaigos. Gir$, 
kaip jie sulauks, jei mes patys 
skundžiamės, kad viskas 'peril- (do pasėkas, kaip neilgą žmonių 
gai užtruko. Jeigu ir dr. A. su-’amžių, ligas, mirtį ant gatvės, 
tinka, kad viskas perilgai užtru- primena vyskupai katalikų Baž- 
ko, tai kp mums ginčytis, kam nyčios pastangas ir aukas misi- 
popierį gadinti? Juk kalbamaja- jų kraštų labui, 
me reportaže nieko daugiau ir 
nebuvo pasakyta.

Reportažo priminimą,

“Beveik 20 metų buvo vokiečių tauta diktatūrinės, tikėjimui kad priešingos, valdymo sistemos, tūkstančiui žmonių sugaišinus i k*r° ,ir į? £g, , A ... s j • - atskirta nuo įvykių plačiame pa-?n.muc2'ž benįoje sumoje |Saulyje. Bet dabar, kai mums _ bando jVgj atsidarė vartai į platų pasaulį, kai girdim apie alkį ir raupsus, siaubingai išplitusius, ne- benusiramina mūsų sąžinė”.Katalikų jaunimas, darbininkija, Pax Čhristi sąjūdis jau pra dėję kovą prieš alkį ir raupsus, ir vien 1958 m. vokiečiai katalikai nusiuntę per misijas vargo užkluptoms tautoms apie 2 milijonus DM. -“Vokiečių vyskupai skatina visus tikinčiuosius atsižadėti per šią gavėnią kur kas daugiau, negu įprasta, ir Kančios sekmadienį atiduoti rinkliavai tai, kas bus -sutaupyta nuo Pelenų dienos iki Kančios sekmadienio, ar nuo Kančios sekmadienio iki Velykų”.Vyskupai kanstatuoja, kad gyvenimas Vak. Vokietijoje, bendrai paėmus, esąs geras. “Tik gaila, kad sil gerovės kilimu tolygiai nęaugo mūsų pasitenkinimas, nedidėjo mūsų dėkingumas Dievui. Per maža rodėm noro susilaikyti nuo prabangos ir padėti vargšams!”

gaunasi jau paros, dr. sukarikatūrinti, esą gal tai būsiąs “TŽ” atrastas naujas pajamų šaltinis. Jis esą nežinojęs, kad švenčiant tautinę ir valstybinę šventę laikas esąs toks brangus. Gaila, kad dr. A. iki šiol nesužinojo, jog niekam netinka piktnaudoti žmonių tautinės pareigos jausmais bei jų patriotiniu entuziazmu. Minėjimų organizatoriai, be abejonės, tą visada prisimena, stengiasi to išvengti, bet jei tai nevisai tepasiseka, tai nejaugi reporteris neturi teisės to pastebėti? Ir visiškai tušti yra dr. A. bauginimai, kad dėl “TŽ” pastabų minėjimų dalyvių skaičius sumažėsiąs. O gal daugelis pagalvos: “šiemet tai jau, turbūt, bus kitaip. Juk pernai net spaudoje dėl to buvo pastabų! Šiemet dar nueisiu”... Ar daug kas pritars dr. A. atvirų kalbų linijai, galima labai abejoti. Dėl tėvynės galima ir daug kentėti, bet dauguma vargu ar sutiks beprasmiai kankintis. . .. :Dr. A. grasina, kad ir nuolatiniai lankytojai minėjimų pagaliau palinksią “taupyti laiką ir jį kokiu nors būdu paversti į pinigus”. Dr. A. prie jų, turbūt, vis- tiėk nesijungs. Nejaugi ir jis nežinotų kitokių vertybių, kaip pinigas? •Kiek buvo minėjime dalyvių, dabar sunku ginčytis ir nėra prasmės, nes buvusieji visi matė. Mr. Donald MacDonald, visada yra džentelmenas, tai kodėl jis turėtų kitoks pasirodyti prisėdus prie jo dr. A.? O “TŽ” reporteriui prieš pat prasidedant programai iš vieno lietuvio teko išgirsti šitokią pastabą: “Ir paimk tu man tokią milžinišką salę. Net nejauku žiūrėti į pustuštes eiles”. Gerai kad iš apačios dar nesimatė aptemdyto balkono.

svyruojame dar daugiau pasakyti: tebūna atsižadama vieno ar. kito didesnio pirkinio, kurs nėra būtinas. Kodėl gi negalėtų tas, kuris perkasi prabangų automobilį, pasitenkinti pigesniu, o 10.000 DM atiduoti, kaip auką?”Sudėtos aukos palengvintų vargą, apgydytų ligonius, sustabdytų epidemijų plitimą. “Kaip galėsime mes atsilaikyti Dievo teisme, jei būsime stambias sumas išleidę asmeniškiems smagumams, stambias sumas perdėtai kūno priežiūrai bei kosmetikai, stambias sumas prabangiems automobiliams, aparatams, rūbams, prabangioms kelionėms,—su šitais pinigais mes būtumėm galėję daugelį išgelbėti iš sunkiausio vargo”.Baigdami ganytojiškąjį laišką, vyskupai dar kartą apeliuoja į turtinguosius ir pasiturinčius: “Mes kreipiamės taip pat į tuos, kurie galbūt plūsta kapitalistus ir nenori tikėti, kad jie patys, žiūrint iš skurstančių tautų pusės, yra “kapitalistai”. Mes kreipiamės į skaitlingus būrius jaunuolių ir suaugusiųjų, kurie užtektinai uždirba ir neturi jokių didesnių įsipareigojimų”.Ši gavėnia tad būsianti visiems bandymo metas, kiek krikščionys pasirodysią verti to vardo prieš Dievą ir Jo šventuosius angelus.Šis ganytojiškas laiškas tuoj pat susilaukė gyvo atgarsio ne tik Vokietijoje, bet ir užsieny. Vokiečių tikinčiųjų laiškai rodo, kad vyskupų žodis bus sukrėtęs nevieno sąžinę. Tūlas teisinasi nežinojęs apie kitų bėdas. Ne be pagrindo prancūzų poetas Charles Pėguy yra pastebėjęs, jog sotusis turįs būti tiesiog genijumi, kad suprastų, ką reiškia badas. Iš tikrųjų, kas iš sočiųjų dažniau pamąsto, kad. mūsų žemėje, aptemptoje radaro, televizijos ir radijo antenomis, kasmet miršta 30-40 milijonų žmonių

Kalbant apie kurį nors komu
nistų valdomą ar ujamą kraštą, 
yra pravartu užmesti akį į to 
Krašto jaunimą. Jaunimas yra 
tartum tas veidrodis, kuriame 
atsispindi diktatorių sielos bruo
žai. Dar šviežia istorija mums 
rodo, kad diktatoriai daugiau 
domisi jaunimu, negu demokra
tinių kraštų autoritetai. Jei lais
vų kraštų universitetinis jauni-1 
mas turi pats budėti dėl savo 
būklės ir dėl jos kovoti, tai dik
tatoriai, rodos, patys palenkia 
ausį prie jaunimo, stengiasi at
spėti jo troškimus, polinkius ir 
juos įgyvendinti. Už šio regimai 
tėviško dėmesio slypi ne kas ki
ta, kaip mefistofeliškas intere
sas: aš tau parūpinsiu, ko nori, 
tik tu man užrašyk savo sielą. 
Ir kuo didesniais talentais ap
dovanotas diktatorius, kuo jis 
demoniškesnis, tuo sunkiau at
sispirti jaunimui jo apgaulin
giems viliojimams.Norint kiek pažinti Jugoslavijos jaunimą, reikia visų pirma skirti jame dvi kartas: kartą, išvydusią pasaulio šviesą po karo ar dar karo metu, ir kartą, sąmoningai išgyvenusią karą. Pastarosios kartos atstovai jau yra užbaigę studijas, įsigiję profesinį išsilavinimą. Šiandien jie užima žemesniuosius postus komunistinio ūkio ir valdžios aparatuose. Laikas juos kelia pamažu j viršų, ir vieną dieną jie perims valstybės vairą. Ar ši karta komunistiška?Jugoslavų komunistų partijos istorijos rašytojai galės pasididžiuodami pabrėžti, kad 1941 m. studentai ir augštesniųjų mokyklų auklėtiniai ąudarė svarų branduolį komunistų partijoje. Teisingai yra pastebėjęs vienas Bastilijos puolėjas, kad dvidešimtmečiai visad eina su tais, kurie puola. Bet nuo 1941 m. prabėgo daug laiko. Ir per tą laiką daug kas pasikeitė. Jaunatvišką užsidegimą greit atvėsino nuoga tikrovė. Vos pradėjus Titui diriguoti kramto gyvenimą pagal komunistinius receptus, ėmė stingti ūkinė gamyba, kilti kainos. Vien tik komunistiniai

Ganytoiai prisipažįsta, kad jie !nuo bado, kad 12-15 milijonų

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!
BLOOR BARGAIN TEXTILE

973 BLOOR ST. WEST (prieš Ukrainska Knyha siunt. b-vę) 
Telefonas LE. 6-5037. - 'Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti į naujai atidarytą tekstilės gaminių krautuvę. Siuntiniams į tėvynę čia rasite medžiagų vyriškiems, moteriškiems ir vaikiškiems rūbams prieinamiausią kaina.

įspėja tikinčiuosius, atjausti ne vien alkanus ir ligonius, bet prisimindami ir pačius tikinčiuosius, “kurie atsidūrė pavojuje prapulti daiktų pasaulyje ir užmiršti Dievą, sielą ir amžinybę”.Dėl to stambesnė gavėnios auka turinti mokyti atsižadėjimo ir neleisti įsigalėti tikinčiųjų širdyse praktiniam materializmui. “Mums, vyskupams, ne tik rūpi, kad jūs duotumėte išmaldą (išmaldos prašome neturtingą našlę ir visus tuos, kuriems taip pat vos užtenka pragyvenimui), bet kad jūs juntamai atsižadėtumėte iš meilės Kristui”.Toliau vyskupai išvardina ir konkrečias taupymo galimybes: “Ir jaunieji tepradeda, atsižadėdami kartą į savaitę kino bilieto, tam tikro kiekio cigarečių, arba vieno ar kito mados dalyko. Atsižadėkime vieno ar kito poky-

raupsuotųjų su ilgesio ašaromis laukia pagalbos.
J. Mėdaitis (ELI).

pareigūnai, staiga iškilę į viršų, rodėsi nejaučią jokios ūkinės nesėkmės. Patrukdami jie vaikėsi prabangos, provokuoiančios gv-

šys tarp skelbiamų tezių ir tik
rovės negalėjo teigiamai veikti į 
jaunimą, kovingą, neramų, kri
tiškai nusiteikusį. Rezignacija 
atsakė jaunimas į Tito kvietimą 
kurti naują santvarką.

Tito nusigrįžimas nuo komin- 
formo pačių komunistų buvo su
tiktas nevienodais jausmais. Da
lis jų, išauklėtų staliniško komu
nizmo gairėse, pajuto slystant 
žemę iš po kojų.Komunistinei tvarkai negalėjo pritarti ir didesniais gabumais oasižymį jaunuoliai. Viena, jie, labiau-nei kiti, nepakėlė asmeninės laisvės apkarpymo, nuolatinio dirigavimo iš šalies; ir antra, ne komunistinė valdymosi sistema duotų jiems daugiau šansų prasimušti į priekį.Taip pat jaunuoliuose, išaugusiuose religingose šeimose, komunistinė doktrina atsimuša į kurčias ausis. Ypač Slovėnijos, Kroatijos ir Dalmatijos katalikai Titui parodė, ko vertas jų religinis įsitikinimas. Kiek lengviau vyko komunistams nutolinti jaunimą nuo serbų-ortodoksų bažnyčios bei musulmonų mečetės. Bet ir tai — ryšių nutraukimas su religine bendruomene dar nieku būdu nereiškė, kad sekantis žingsnis turės būti kp būstinės aplankymas.Bet vieno dalyko, jauni jugoslavai tikrai išmoko iš komunistų — tai pollitiškai galvoti. Monarchija nereikalavo iš savo val- linių politinio subrendimo. Užteko pavaldinių paklusnumo karūnai ir sąžiningo skirtų pareigų atlikimo. Komunistams tokio piliečių lojalumo negana. Jiems rūpi kiekvieną krašto gyventoją įtraukti su kūnu ir siela į komunistines politikos pynes. Ir jei kas pasiryžęs išsikovoti asmeniniam gyvenimui truputį laisvės, tas yra priverstas išmokti naudoti politinius ginklus. Su kokiu pasisekimu jie gali būti naudojami prieš komunistus, tai jau kitas klausimas.Ir antras dalykas, kurio jaunoji karta išmoko iš Tito yra neapykanta rusams. Ši neapykanta kyla ir iš tautinės sąmonės, ir iš karo baimės.

to. Ir nors durys į užsienį nėra užrakintos septyniom spynom, pors, pažinę užsienį, jaunuoliai gyvena jo ilgesiu, vienok jie ryžtasi kentėti savame krašte ir bandyti kreipti krašto likimą.Pokarinėje kartoje komunistinės idėjos randa dar mažesnio at garsio. Jei Tito išstojimas iš ko- minformo reiškė norą būti savarankišku, tai šį jo žingsnį turėjo sekti tam tikra nuolaida savarankiškumo labui ir krašto viduje. Komunistiniai agitatoriai atsidūrė prieš sunkų uždavinį: jie turėjo įtikinti be grasymo, be prievartos. O kad toks kelias komunistų valdomame krašte kp narių skaičiaus nedidina, nėra sunku nustatyti, štai iš 3.000 studentų, imatrikuliuotų Belgrado universiteto filosofiniame fakultete 1956 m., vos 90 priklausė kp. Teisės fakultete jie tesudarė 3 nuošimčius. Ne kitaip atrodė statistiniai duomenys ir kituose universitetuose. Todėl ne- suklysime manydami, kad iš 61. 000 studentų 1956-57 mokslo metais tik kokie 5 nuošimčiai buvo kp nariai.1957 m. Tito turėjo pripažinti, kad šiandieninis jaunimas esąs kitoks, kitaip mąstąs, kitu žvilgsniu žiūrįs į daugelį dalykų. Iš tikro Jugoslavijos jaunimo žvilgsnis išduoda skepticizmą ir geresnip- gyvenimo ilgesį. Jis ilgisi ne vien mokslo, bet ir žmoniškesnės buities. Deja, tokio gyvenimo, kuriame būtų mažiau skurdo ir daugiau laisvės, komunistinė santvarka negali laiduoti.
J. M. (ELI)

Būdingas yra Jugoslavijos jau nimui prisirišimas prie savo žemės — prie giminiu, papročių,

MASKVOS CIRKAS 
VOKIETIJOJEMaskvos miesto cirkas užbaigė dviejų mėnesių gastroles Vakarų Vokietijoje. Cirko vardas ir smalsumas pamatyti artistus iš anapus geležinės uždangos sutraukdavo į kiekvieną pastatymą daug žiūrovų. Tas, be abejo, išėjo į naudą 45 artistams. Pil nos kišenės DM leido nusipirkti įvairių “suvenirų”: šalia ap-

venamąją aplinką. Atsivėręs plyt tėviškės gamtovaizdžio ir klima-ikius aparatus.
rangos du artistai pasiėmė po Mercedes automobilį, kiti vėl brangiausius radijo, foto ir kito-

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St. Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su moderniškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7 vai. vak. šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.

, Savininkas L. LEVECKIS

BEAUCHAMP S LINIMENT 
nuo ortričio 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. Sunkesniais at
vejais pakartoti rytą ir vakarų. Ne
paliks jokių žymių: nei pūslių, nei 
perštėjimo.

Beauchamp’s Liniment Co. 
54 Maedondl Ave., Toronto 3, Ont.

Tel. LE. 2-6417.
No. 22404 The Proprietory or Patent 

' Medicine Act.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

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

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

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

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

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

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

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 {vairius medžioklinius {autuvus.

Visų rūšių

rtJRO ALYVA - ANGLYS 
Paskombinkife mums dėl: 
KURO ALYVOS MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo klijeafams.

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 
Patikimas žildymo patarnavimas par 9® metų.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

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

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

IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ
Roiyk:tę, tdcfonvokitc or on-ykife pot mu». tflfoaMcijpt .elhri.

WALTMAN’S Patikima Vaistine 
?';<?''WV’WnDAS ST.

'/ tf L E FĮhlAi ĮL E 6 • 2.1 j * ■

• B7-8

LENGVAUS SVORIO
patikrintos kokybės apatiniai

Pe

O

lygūs arba

KELNAITĖS 
berniukams, 
eilutėmis.

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

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

natūralūs, 
dvigubai balti, 
dvigubi natūralūs.

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

BALTINUKAI vyrams ir 
berniukams, 
eilutėmis.

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

E
APATINĖS KELNAITĖS, 
pilno ilgio užsegamu 
priekiu.
Penmans 253 baltos, 
251 
223 
222

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

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

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

baltiniai

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

juosme-

H
T-BALTINUKAI vyrams ir 
berniukams.

vyrams ir 
lygios arba
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geriausia junior klasės žaidėja. 
Komandos treneris D. Laurina
vičius taip pat apdovanotas gra
žia taure.

Aušra Juvenile OCBA fina
luose pralaimėjo Kitchener - 
Waterloo Sultans komandai 41: 
49. Žaidė: R. Burdulis 27, J. Ka- 
napka 6, A. Laurinavičius 6, R. 
Karka 2, V. Rickevičius. Antro
sios finalų rungtynės įvyks šį 
šeštadienį 3 val.p.p. mūsų salėje.

Šį šeštadienį 8 vai. vak. Brant- 
forde Aušra Bantam žais OCBA 
finalines rungtynes su St. Ba- 
zils komanda.

Šią savaitę yra lakuojamos sa
les grindys, todėl krepšinio tre-. 
niruočių nebus nei antradienį 
nei ketvirtadienį. Penktadienį 
treniruotės bus šia tvarka: 4 vai. 
p.p. — pradedantiems, 5 vai. p.p.
— jaunučiams (Bantam), 8.30 
vai. vak. — vyrams ir jauniams.

Aušros Tėvų-rėmėjų būrelio 
steigiamajame susirinkime per
eitą sekmadienį buvo apsvarsty
ta visa eilė aktualių klausimų ir 
išrinkta būrelio valdyba. Valdy
ba pasiskirstė pareigomis šitaip: 
B. Sakalas — pirmininkas, M. 
Bušinskas — vicepirm., A. Sapi- 
jonis — sekret., J. Tamulionis — 
ižd., J. Ruseckas ir J. Bukšaitis
— valdybos nariai, A. Burdulie- 
nė ir A. Ramanauskas — vald. 
nariai kandidatai. Plačiau apie 
būrelį sekančiame “TŽ” nume
ryje.

VYČIO ŽINIOS
Sveikiname J. Nešukaitį ta

pusį naujuoju Kanados lietuvių 
stalo teniso meisteriu, nugalėju
sį ilgametį Kanados liet, ir Ka
nados meisterį Pr. Gvildį. Kana
dos lietuvių stalo teniso pirme
nybėse Hamiltone dalyvavo 11 
vytiečių, kurie iš 5 meisterysčių 
parsivežė 4. Laimėjome vyrų ir 
moterų vienetus ir komandines 
varžybas.

Krepšininkės šį antradienį 8.15 
v’.v. Bloor Coll, žaidžia draugiš
kas rungtynes prieš Hagersville. 
CYO pirmenybių užbaigtuvių 
proga buvo paminėtos šios pasi
žymėjusios vytietės: O. Kriau- 
čiūnaitė 4-ta geriausia žaidėja 
senior grupėje; O. Žėkaitė 8-ta 
geriausia metikė; O. Kriaučiū- 
naitė 9-ta geriausia metikė; H. 
Lorencaitė 6-ta geriausia meti
kė juvenile grupėje ir L. Kilo- 
iaitytė 11-ta geriausia metikė 
toj pat grupėje.

Į Detroito žaidynes vyksta 35 
vytiečiai, kurie dalyvaus vyrų, 
moterų, jaunių ir mergaičių in
dividualinėse stalo teniso var- 
žybose. Be to, vyksta ir šios ko- įtyti. Jis įmetė 75 baudas iš eilės, 
mandos: vyrų krepšinio; dvi Moterų grupėje tame pat kon- 
moterų krepšinio; vyrų, moterų kurse II vietą gavo Panevėžio 
ir mergaičių tinklinio; vyrų sta- krepšininkė Kolosauskaitė, įme- 
lo teniso; dvi moterų stalo teni- tusi 31 baudą.
so ir šachmatų. A. S. 1 Europos bokso pirmenybėms,

_ ■ ,. . , . ■ . . l kurios vyks gegužės mėn. Švei-Pasaulines hockey rungtynes j & &

Prahoje pasibaigė pereitą sek
madienį kanadiečių Belleville, 
Ont., McFarland komandos, rung 
tynėmis su čekoslovakų rinkti
ne. Kanadiečiai šias rungtynes 
pralaimėjo 3:5, tačiau liko pa
sauliniu Čempionu. II vietą lai
mėjo sovietų. III čekoslovakų, 
IV JAV ir V švedų rinktinė.

Pasaulio stalo teniso pirmeny
bėse Dortmunde, kurios praside
da kovo 27 d., t.y. šį penktadie
nį, Sovietų Sąjungą atstovaus 
lietuvaitė N. Ramanauskaitė ir 
rusas Averinas. Jie dalyvaus 
asmeninėse varžybose.

Plaukymo baseinas statomas 
Kaune prie Kūno Kultūros In
stituto rūmų. Vilniuje tokis ba
seinas yra atskiras pastatas, čia 
jis yra priestatas prie KKI rū
mų Sporto gatvėje. Baseinas bus 
25 m. ilgio ir 10 m. pločio, di
džiausias gylis 3.8 m., mažiau-

R.CUOLKAN
X. REAL ESTATE X 

•j. - t. j/ v, ,, ,* -.j- ■ >1 .. ;
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S. AMERIKOS 9-jų ŽAIDYNIŲ 
I-sis RATAS

Vadovaudamiesi FASK-to pra 
nešimu Nr. 28, kuriame skelbia
ma, kad visos su 9-jų ŠA Liet, 
sportinių žaidynių 1-jo rato var
žybomis susijusios funkcijos yra 
pavestos atlikti Vidurinių Va
karų sporto apygardai ir papildy 
darni FASK-to pranešimą Nr. 27 
tų pačių varžybų reikalu, prane
šame:

1. FASK-to nutarimu 9-jų Sp. 
žaidynių 1-jo rato varžybas vyk
do Vidurinių Vakarų sporto apy 
garda ir Detroito LSK Kovas 
š.m. balandžio 4-5 d.d. Detroite.

2. Žaidynių programa: a) krep 
šinis vyrams, moterims, jau
niams, jaunučiams; b) tinklinis 
vyrams, moterims, jauniams, 
mregaitėms; c) stalo tenisas vy
rams* ir moterims komandinės 
ir individualinės varžybos (visi 
vienetai ir'dvejetai), jauniams ir 
mergaitėms tit individualinės 
vienetų varžybos; d) šachmatų 
komandinės varžybos. Šachmatų 
varžybų reikalu bus paskelbtas 
atskiras pranešimas-

3. Amžiaus riba: jaunių ir 
mergaičių gimimo datos riba 
krepšinyje ir tinklinyje — 1940 
m. sausio 1 d., jaunių ir mergai
čių stalo tenise — 1941 m. sausio 
1 d- Jaunučių gimimo datos ri
ba yra 1943 m. sausio 1 d.

Žaidynėse gali dalyvauti per 
atitinkamas sporto apygardas 
FASK-te registruoti sporto vie
netai bei paskiri sportininkai, 
atlikę 1959 m. registracijos prie
volę, neprasižengę sportinės 
drausmės nuostatams ir pagal 
FASK-to nustatytą tvarką kva- 
lifikavęsi iš apygardinių pirme- į 
nybių. i

Dalyvių registracija atliekama 
užpildant atitinkamus registra
cijos lapus, kurie išsiuntinėti vi
siems sporto klubams.

Registracijos adresas: Vladas 
Simutis, 7561 Forrer, Detroit 28, 
Mich.

Registracijos terminas: 1959 
m. kovo 21 d.

Visi klubai raginami laiku at
likti registraciją. Smulkesnės 
techniškos informacijos bus pra
neštos vėliau.

Vid. Vak. Sp. Apyg. K-tas.
KS APYGARDOS JAUNIŲ 

KREPŠINIO IR VISŲ GRUPIŲ 
STALO TENISO PIRMENYBES 

HAMILTONE
Pirmenybėse dalyvavo Ro

chesterio Sakalas, Hamiltono 
Kovas, Toronto Aušra ir Toron
to Vytis.

Jaunių krepšiny KS Apygar
dos meisteriu tapo Rochesterio 
Sakalas laimėdamas naujai 
Įsteigtą “Tėviškės Žiburių” per
einamąją dovaną. II vietą pa
ėmė Toronto Aušra, III Hamilto
no Kovas ir IV Toronto Vytis.

Pirmose rungtynėse Rocheste
rio Sakalas lengvai nugalėjo To
ronto Vytį 103:12 (44:5); Toron
to Aušra — Hamiltono Kovas 
pasibaigė 48:45 (22:27). Rungty
nėms užsibaigus lygiomis 45:45 
po penkių minučių pratęsimo 
Aušra rungtynes laimėjo trijų 
taškų skirtumu. Rochesterio Sa
kalas — Toronto Aušra 74:56 (24 
:23) ir paskutinėse rungtynėse 
Hamiltono Kovas laimėjo prieš 
Toronto Vyti 71:31.

Džiugu konstatuoti, kad Apy
gardos jaunių klasėje jau yra 
trys maždaug vienodo pajėgumo 
komandos, kurios parodo gana 
gerą ir gražų žaidimą. Šiose var
žybose staigmeną padarė Hamil
tono Kovo jaunių komanda, kuri 
vos tik susikūrusi, suspėjo užsi
rekomenduoti stipriu vienetu ir 
lygiu varžovu stipriausioms apy 
gardos komandoms. Rochesterio 
Sakalas tiek techniškai pavie
niui, tiek komandinai gerai pa
ruošta komanda. Vyt. Grybaus
kas, pradėjęs treniruoti jaunu
čius, skynė su jais laurus ir štai 
pirmieji metai jaunių grupėje 
parodė puikius jų darbo rezulta
tus.

Toronto Aušra šiuo kartu žai-

dė be dviejų savo gerųjų žaidė
jų, gal todėl ir turėjo pasiten
kinti vicemeisterio titulu. Ten
ka iškelti nepaprastai gerą Gu
do žaidimą, be kurio vargu ar 
būtų buvusi iškovota antroji vie
ta. Toronto Vyčio jauniai šį kar
tą gavo “pirmąjį krikštą” pirme
nybėse. Šiuo metu jie dar nesu
daro rimtesnio pasipriešinimo 
kitoms komandoms. Tačiau ir jų 
tarpe matome vieną kitą iškiles
nį žaidėją.

Stalo teniso pasekmės
1. Toronto Vytis,
2. Hamiltono Kovas,
3. Rochesterio Sakalas.
Moterų komandinės varžybos: 

1. Toronto Vytis I, 2. Toronto 
Aušra, 3-4. Hamiltono Kovas — 
Toronto Vytis II.

Vyrų vienetai: 1. J. Nesukan
tis, 2. Pr. Gvildys — abu Vytis. 
3-4. Vyt. Grybauskas (Sakalas) - 
E. Vaicekauskas (Vytis).

Moterų vienetai: 1. S. Kaspe- 
ravičiūtė, 2. A. Urbonaitė — abi 
Vytis. 3-4. Juknevičiūtė (Auš
ra) - Verbickaitė (Kovas).

Mergaičių vienetai: 1. Jukne
vičiūtė, 2. Augaitytė, 3. A. Bu- 
šinskaitė — visos Aušra.

Stalo tenisininkų užsiregistra
vo vyrų vienetuose 19, moterų 
vinetuose 9 ir mergaičių — 5.

Komandinėse varžybose tiek 
vyrų, tiek moterų grupėse kaip 
ir buvo laukta, laimėtojais tapo 
Toronto Vytis. Gaila, kad du Ro 
chesterio Sakalo komandos žai
dėjai dėl ligos negalėjo dalyvau
ti pirmenybėse. Hamiltono Ko
vo komandose (dalyvavo dvi) 
buvo vienas kitas naujas veidas. 
Toronto Vyčio žaidėjas E. Vaice
kauskas, žaidęs komandoje tre
čiuoju, parodė pasigėrėtiną žai
dimą ir rikiuojasi į mūsų apy
gardos “didžiųjų” stalo tenisi
ninkų eilę.

Vyrų vienetuose didelę staig
meną padarė Jonas Nešukaitis, 
finaluose iš penkių setų įveikęs 
Pr. Gvildį. Paskutiniu "metu J. 
Nešukaitis padarė didžiulę pa
žangą ir visiškai užtarnautai ta
po Kanados apygardos meiste
riu.

Moterų vienetuose S. Kaspe- 
ravičiūtė dar neturi rimtesnės 
konkurentės ir vis tebelaiko pir
mąją vietą. Mergaičių klasėje 
jau atsiranda viena kita žaidėja 
daugiau, ' tačiau Juknevičiūtei 
buvo dar nesunku apginti savo 
turėtą prrmąją Vietą.

Žaidynės buvo pravestos ge
rai. Gaila, kad dėl laiko stokos 
nebuvo sužaisti dvejetai.

Po žaidynių Hamiltono Kovas 
pakvietė žaidynių dalyvius va
karienei. Be sportininkų vaka
rienėje dalyvavo ir Hamiltono 
organizacijų atstovai. Vakarie
nės metu sportininkus sveikino 
eilė svečių, o Hamiltono para
pijos klebonas kun. dr. J. Ta- 
darauskas Hamiltono Kovui 
įteikė ir čekį. Didelė padėka ten
ka Hamiltono Kovo valdybai ir 
ypatingai šaunioms krepšinin
kėms už taip puikiai paruoštą ir 
gausiai valgiais apkrautą vaka
rienės stalą. G.

AUŠROS ŽINIOS
Aušra Jr. krepšininkės, fina

luose nugalėję Hamiltono Ali 
Saints 129:31 (54:12 ir 75:19) li
ko Ontario Church Ladies Bas
ketball čempijonėmis. Žaidė: G. 
Uogintaitė 25, D. Simonaitytė 10, 
A. Sapijonytė 2, A. Gataveckai- 
tė 14, J. Gataveckaitė, A. Grigai
tė 6, B. Meiveiler 8. D. Stepha- 
niak 10.

Šį šeštadienį 2 vai. p.p. mūsų 
salėje įvyks Ontario Ladies Bas
ketball finalinės rungtynės tarp 
Aušra Jr., kaip OCLBA čempijo- 
nių, ir OLBA finalisčių Hamil
tono Local 1005 komandos.

CYO lygos bankete praėjusį 
antradienį Aušra Jr. komandos 
krepšininkės buvo apdovanotos 
taurėmis ir čempijonių ženkliu
kais. Be to, G. Uogintaitė .gavo 
pereinamąją ir vienkartinę tau
rę, kaip geriausia junior klasės 
metikė ir R. Gataveckaitė, kaip

uodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią 
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose

Perkant 
didelę 
miesto dalyse. ,. _ ____ _ _ _ _
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
jmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Bloor - Lansdowne
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 moder
niuos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Dufferin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didelė modemiška virtuvė, aly
va apšildomas.

St.' Coir - .Oakwood
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Perk Ave. 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva apšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Quebec 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, gražių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomos, 
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, Olyva 
apšildomas. Tuojau galimo užimti.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

Marion - Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva Šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jane • Bloor 
$22.900 pilna kaina, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande
niu alyva šildomos. 1 kambarys 
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd.
$15.000 įmokėti, visai naujas 
kambarių moderniškos tripleksas.
sai gražūs dideli kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galima už
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481
Namų tei. LE. 6-1410

Roncesvalles - Wright 
$2.000 įmokėjimas

Mūrinis, atskiros, 8 kambariai, 
ražas. Tuoj pat galima užimti. Geras 
pajamų namas.

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

Bloor • Brock Ave.
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės. Geros pajamos, arti 
Bloor. Kaina $16.000.

Bloor • Indian Grove 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, nauja apšildymo kros
nis. Kaina $14.900.

Rusholme Rd. 
7 kambariai — 

$4.000 įmokėti, šiurkščių plytų, 
skiras, vandeniu alyva Šildomas, dvi
gubas garažas. Namas puikiausiam 
stovyje.

Jane • Bloor 
1 atvira skola

$5.900 įmokėti, atskiras, šiurkščių 
plytų iki pat stogo, 7 gražūs kamba
riai per du augštus, 2 virtuvės, 2 
garažai, platus įvažiavimas. Arti prie 
Bloor.

College 
2 augstai
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18 
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Jane - Bloor 
1 atvira skola

$6.900 įmokėti, mūrinis, 7 kamba
riai per 2 augštus, dvigubos garažas. 
Arti Bloor. Prašo $19.800.

St. Clair - Oakwood 
$6.000 įmokėti, atskiras, mūrinjš, 10 
didelių kambarių, 2 virtuvės^ vande
niu alyva Šildomas, garažas, priva
tus įvažiavimas. Puikus namas, o 
ypatingai geras pajamoms. Pirmą 
kartą parduodamas.

High Park Ave. - Humberside 
Savininkas pirko

$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 3 virtuvės, nauja alyvos 
šildymo krosnis, garažas, šoninis įva
žiavimas, 2 vonios. Greit galima už
imti.

Swansea
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai per 2 augštus, geras pla
nas, 2 moderniškos virtuvės, arti prie 
visko.

T. ST AN U LIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastume te 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.
Nąrys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Bathurst

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

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

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

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
Jane - Lawrence

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

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

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos teL 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
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 EXTRA Beatty Limited

Ken WILES Ltd TELEFONAS LE. 4-9211

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

29 akrai žemės, 1 vasarnamis, 3 kabinos, garažas Wasagos va
sarvietėje, 480 pėdų ant River Rd. East (šalia Prisikėlimo para
pijos stovyklos). Kaina $9.800.

H«ward Park Are. - Roncesvalles 
$5.000 įmok., 9 did. kamb., gražių 
plytų mūr. mod. įrengtas namas. 2 
gražios virt., vond. alyva 5ild., dvig. 
garažas, puikus nuomav., arti susi
siekimo. Viena skola balansui. 

Jane • Annette
$10.000 įmok., rupių plytų gerom 
stovyje, 10 did. komb., 2 mod. virt., 
2 vonios, vand. alyva šild., geras iš- 
plon., idealus nuomav., arti krautuvės 
ir sutfsick. Sav. išvykoto. Skubus 
pardavimas. Retai pasitaikanti proga 

_________ _ gerai nupirkti .
Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui

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

Bloor • Jone 
$3.000 įmok., 7 gražių komb. per 2 
augštus, 2 mod. virt., 2 vonios, pui
kus plonos, garažas ir platus šoninis 
|vož. Lengvos išmok, sąlygos. Retai 
pasitaikanti proga!

Bloor - Kennedy Ave.
$8.000 įmok., nepaprastai gražus, 10 
did. kamb. orig dupleksas. Tinko 
dviem šeimom. Arti mokyklos. Par
kas. Namas lobai geram stovyje. La
bai skubus pard. Prašoma kaina že
mo. Pasiteiroukit?

22 akrai žemės, 5 kambarių namas su visais patogumais, 6 my
lios šiapus Springhurst Beach ant Nottawasaga River. Savinin
kas turi patvirtintą planą dalinti į sklypus. Prašo $8.500.

100 akrų žemės, 2.000 pėdų ant planuojamo plento, 8 mylios šia
pus Springhurst Beach, gera investacija už $5.900.

18 akrų žemės, 5 mylios j šiaurės vakarus nuo Barrie miesto, 
1.300 pėdų ant Hway 27, tinkama vieta moteliui, garažui, ka
binoms ir panašiai. Savininkas prašo tik $3.400. Dėl smulkes
nių informacijų skambinti ST. DARGIUI, LE. 4-9211 arba 
RO. 6-9683.

527 Bloor St W. Telef. LE. 2-4404 
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

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

Rusholme Rd. - Bloor 
$7.000 įmokėti, už tą puikioje gat
vėje, 10 kamb., atskirą mūrinį na
mą, kvadratinis planas, 2 modernios 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
dvigubas mūrinis garažas, 200 pėdų 
gylio kiemas. Labai maži mokėji
mai, 10 metų skola. Puikus nuoma
vimui ir sau gyventi. Skubus parda
vimas.

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 kiemas.

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 pastotas. Vand. alyva šildomas, 
garažai, privatus įvažiavimas ir lai- 
no, sklypas 50 iš 220, gauna mėne
siui $565 ir plius 4 komb. butas šei
mininkui. Pilna kaina $43.000, ar 
gali būti geresnis pirkimas?

Bloor - Swansea 
$1.500 įmokėti, tiktai, už 10 metų 
senumo Šiurkščių plytų atskirą namą, 
kryžminis planas, moderni virtuvė, 
vandeniu alyva šildomas, garažas, il
gos ir lengvos išsimokėjimo sąlygos.

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

Rusholme Rd. - College 
$4.000 įmokėti, tikrai, už lietuvių 
mėgiamame rajone 7 kamb. atskirą 
mūrinį namą, kvadratinis planas, van
deniu alyva šildomas, dvigubas ga
ražas. Porkdole rajone 
$4.000 įmokėti, labai gerom nuoma
vimo rajone, 9 kamb., mūrinis na
mas, 3 virtuvės, 2 vonios, alyva šil
domas, kvadratinis plonas, 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.

Bloor - Runnymede
$7.000 įmokėti ’už 9 kamb. per du 
augštus atskira mūrinį duplekso, 
vond. alyva šildomas, puikus moder
nus viduje, garažas su gražiu kiemu.

TEL. DARBO LE. 2-4404 NAMŲ LE. 5-1584

sias — 1.2 m. Šuoliams į vande
nį bus trys aikštelės, kurių augš- 
čiausioji 5 m. Baseino salės ant
rame augšte bus aikštė sporti
ninkams ir balkonas žiūrovams.

Lietuvos tenisininkų žiemos 
turnyre, vykusiame Klaipėdoje, 
pirmą vietą laimėjo jaunas kau
nietis Liubartas. Jis nugalėjo 
Lietuvos čempioną vilnietį Pal
taroką ir svečią estų garsųjį te
nisininką Alas.

Moterų grupėje I vieta teko 
Sližytei.

Ignaline pastatytas slidinėji
mo traplynas. Varžybos vyksta 
kas šeštkdienį ir sekmadienį.

Telšių krepšininkas B. Lenko- 
vičius laimėjo Maskvos žurnalo 
“Sportivnyje igry” konkursą ge
riausiam baudu metikui nusta-

Pirmą gavo kijeviečiai, antrą 
maskviečiai. Geriausiais turny
ro žaidėjais pripažinti kaunietė 
Bimbienė ir kijivietis Ivachinas.

Arklių lenktynėse ant Sartų 
ežero vasario 22 d., vietinių kla
sėje, jau šeštą kartą pirmą vietą 
laimėjo 66 m. senas lenktyninin
kas dusetiškis Juozas Likša 1.600 
metrų nuvažiavęs per 2 min. ir 
48.6 sek. Ristūnų klasėje laimė
jo zarasietis Eduardas Minkevi
čius tą pat atstumą nuvažiavęs 
per 2 min. ir 40 sek. Grupinėse 
varžybose I vieta teko dusetiš- 
kiams, II — zarasiškiams, III — 
rokiškėnams ir IV — uteniš
kiams.

Moterų grupėje tame pat kon-

Europos bokso pirmenybėms,

carijoje, Sovietų Sąj. rinktinei 
parinkta 40 kandidatų. Antrojo 
pusvidutinio svorio kandidatų 
tarpe vra ir kaunietis Ričardas 
Tamulis. Greta jo šioje grupėje 
yra trys maskviečiai. Kitų gru
pių kandidatų tarpe yra ir trys 
rygiečiai.

Rankinio turnyre ■ Charkove, 
vasario 21 d., rungėsi 6 miestai. 
Moterų rinktinių nugalėtojos iš
ėjo kaunietės, laimėjusios 10 taš
kų. Antrą vietą gavo Odesa su 8 
taškais, trečią Kijevas su 6 t.

Kauno vyrai gavo III vietą.

Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis 
; iv- -"į \ ' ’’ 1 ; j
ten k gyvenančiais arba atvykstan

čiais iš Lietuvos.

N u vy k t i i golftWqt įoįrvįf" Bo tor y " bos 
mėnesį. Nesezoniniu laiku nuolat 
dosS-/;/-

Užsisakykite vietas pigiausiai ir
R77. . geriausiai -per
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FOUR SEASONS 
TRAVEL

109 Bloor St. W., Toronto 5

Tel. WA. 5-5555 
V. BAČĖNAS 

Lietuviams patarnauja įstaigoje tcl.: 
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 paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

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

MORKIS
Real Estate and Business Broker 

1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459 
MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 

ir SKOLINAME {MOKĖJIMUI PINIGUS.
Bloor - Indian Rd. 

Palikimo pardavimas

$5.000 įmokėti, gerų plytų, 3 metų 
senumo namas, 6 kamb., 2 mod. vir
tuvės, mod. alyva šildymas, garažas. 
Visa kaina $17.000.

Forma
$5.000 įmok., 200 akrų, 50 mylių 
nuo Toronto, ūkis tinkamos tabako 
auginimui, geros trobos, 2 gyv. no-- 
moi, upė per lauko vtdurj, 40 akrų 
stotyb. miško. Kaino apie $23.000.

V.Mrvietė prie Simcoe ežero
$10.000 įmokėti, laivelių nuomavi
mo biznis, kabinos, kambariai, 4 
sklypai, puikiojo Simcoe ežero kranti
nė 150 pėdų, puiki vasarotojams ir 
žuvautojams vieta, nuo Toronto 42 
mylios, prie Keswkko. Gryno pelno j 
metus padaro $6-8.000. Kaina opie 
$30.000.

A. Bliudžius
LE. 5-4229

F. Jonynas
EM. 4-9641

P. Budreika
WA. IW2

V. Morkis
BE. 3-8162

20 akrų ūkis 
$4.000 įmokėti, 15 mylių nuo To
ronto prie 5 plento. Ūkelis yra skly
pų rajone statymui narnoms ir pel
ningas paversti į sklypus. Modemiš
kas 6 kamb. bangalovas, garažas, 
tvartelis. Kaina $16.000.

St. Clair - Christy 
$3.900 įmokėti, 9 šviesūs ir dideli 
kambariai, gerų plytų namas, kietme- 
džio grindys, 3 modernios virtuvės, 
puikus rūsys, narnos lobai geram sto
vy tiek iš vidaus, tiek ir iš oro. Ro
mi vieta, gouno nuomos $200 į mė
nesį ir sovininkos posiloiko 2 komb. 
Garažas. Kaina $18.700. Nori kęisti 
į gerą formą. Geri morgičioi.

High Park • Roncesvalles 
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, 3 vir
tuvės, atskiros, gerų plytų, didelis 
namas, visos grindys kietmedžio, 
kryžm. koridorius, vandeniu alyva 
šildomas, nebaigto seklyčia skiepe, 
didelis kiemas, dvigubos garažas. 
Kaino: nepersūdyta. Be morgičių.

J. Kaškelis
RO. 9-9488

J. Pikšilingis
RO. 6-9941.

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

Abest Roofing & Tinsmithing
Company

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

C. SWANKAS

PIGIAUSI

siuntiniai
1 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 
Co. Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa-
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NIAGARA PUSIASALIS
Ištikrųjų yra šitaip J U didžiai nuostolingas dalykas. ’

St. CflHiMhėJ* J nūbT sfeniau Pats ansamblis galįs gauti tik ]ei ver’
vefeia -viteieėjų .. organizacijos ačiū. Mernttonas esąs per pras- u i:eiirvw vąrao. . • .
skyrius. NėcUcteHs t* skyrius, tas ansabmliui. Be to, jie gi ren- j * T?
Kietas žmOfritį. ’Tačiau šie keli gia Jonines ir dar kokias: “toje PaieŠkolllTiai 
žmcfcės per-eilę mefcį varo ia* pat-salėje, kaip ir visados!” Ir< Juoz^ 'tfetuvojt

.baf nimt^ lietuviško‘darbo va- oar kokia programa! Nematyta. gyvenusio ilsiuose, ieško duk- 
!gą. Beveik be.reklampš, tyliarir Bus be abejones ir magikos nu- gi§ Lietuvos. Atsiliepti šiuo ad- 
iranriįn jie sau diiha ’ir nudirba menai ir galąstų kardų rijimas. . _

niečiams spręsti. Tuo tarpu ne
turėtumėm- mes mesti savo as-

Juozo tuvoje

*r- ► :Jv* **

Antfšovle'tme propaganda ( 
. Turistas paklausė vieną veng
rų prokurorą: j -» Į

— Ką jūs pavadintumėt anti- nuolika.

1“**<-”* ‘ ilabahxiaug. 'Taigi šis skyrius Ką daugiau galėtų parodyti

LIETUVIŠKA RŪŲŲ
gf>6 Įdundąs St. W. - • Tel. LĘ. I-568§

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. • =. ' 
PAIMAME IR PRISTATOME | NAMUS.

Jūsų patogumui*pata(matijamė'nub 8 ėšl- rytb'iki’T'yal.- vakaro.,
■ . Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. ■»'

Sav. V. BLOCKIS^ ’*'

prieš keletą metų pradėjo ruošti Čiurlionio ansamblis?
Jonineš. - Nesant St.-Catharine’e trimis mėnesiais
tinkamų salių,* jie išsinuomavo jiedu salę išsinuomavę anksčiau 
salę/ kokia pasitaikė, prie Wel- ‘-egu vilniečiai ir savoje — Wel- 
lando. Pasisekė, tai surengė ir ki lando teritorijoje! Girdi, kas 
tais metais ir -jau- dar geriau ir prieš juodu išeis į savo, o ne jų 
vis stipinau. Visuomenė pamėgo prekių gyrimą, pereis į konku- 
vilniečių 'Joninės. Ji mėgsta rem renciją — tai bus labai nefaina!

iš vidaus ir lauKo. Šiatau^"mūrinius garažus/pnėstStus ir kamv- 
nūs. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį; džipteksiioju- 4r 

dažau. Pasinaudokite nedarbo sezono pigiom' kainom 
SKAMBINTI RO. 6-5420. • ' ‘

2. \ . ■- * •*. •* ■

gĮiKiggljjgiaį

i- j
RADIO ir

X f: A:

TMI? W '

Darhas šr dalys garantuojamos raštu.

AUT0M08IL1U 
Kl'OiOJAMb TURTO 
feTVYBĖS
NELAlMlMGU ATSITIKIMU;

Tarpe {gėrusių ’
— Kiek dabar laiko?
— Už dvidešimt minučių vie-

.^5 f. Aš klausiu neliek, husr&t 
kiek dabar-yra? z4>bib |

Sūnaus galvosūkis
| didziaūšį” Maskvos knygyną 

įeina-vieno buvusio augšto revo
liucijos laikais pareigūno sūnui 
Visą valandą, jis dairosi po len
tynas, kur socialinių ir politi-? 
nių mokslų knygos sukrautas! 
Nusivylęs kreipiasi į pardavėją: 

Ar dar neturit naujos U<i‘ 
dos Komunistų partijos istorij 
jos? »•» į

•Pardavėja atsakė, kad dar^tn) 
kia riepasirodŠu§i. j

— Gaįį^.-Tr^tsį^d^lijėnfaa
- ĄŠ ; ranku. jas.Mmj 
Kiekvienoje laidoje visdrandu «š| 
tą naujo. Norėčiau pagaliami tik^ 
rai-sužinoti ar mano mielės tė# 
vas buvd * auka* * bestiaĮiškojo 
žmogžudžio (Berijos), ’ ^r- tas 
prakeiktas kiaulė buvo likyįduo^ 
tas.“

Čia buvo —. čia nebeliko
‘Atšipdššau, ar*’ ta ’kėlė lais

va? " :7 V”-.' - ’ ■ •
Pakeliu akis. Prieš mane sto- 

vi;'angelas.K ’ ~ '
-—•Laisva, prašau, — ištariu 

silpstančiu’balsu.
”Ji’kėdę paėmė ir... nusinešė.

Medicinos paskaitoje
ProffebhiUš1-’ aiškina auditori

jai: ' ’ .: 1
— Yra atvejų, kada gydytojas 

negali nieko padaryti nei numa
tyti. Aš pats tūriu pacientą, ku
ris nebo j ant visų apskaičiavimu, 
greičiausiai pasveiks-f.'.*

sovietine propaganda? •
— Tai labai paprasta, — atsa

kė prokuroras. —-Tamsta, tur
būt, skaitei laikraščiuose prane
šimą, kad prancūzų -vienas na
ras Atlanto okeane nusileido į 
dugną net'4.000 metrų. Bet štai 
tik gautas pranešimas iš Mask
vos, kad vienas sovietų naras 
nusileido net 5.000 metrų. Ar 
tamsta -netiki tuo pranešimu? :

— Žinoma. Ar tai įvyko At
lante?- *•

— Ne. Juodojoje jūroje.
— Bet Juodosios. jūros gylis 

tėra tik 2.300 metrų.
— Matai, Tamsta, tai ir yra 

antisovietinė propaganda.

resu: V\ Zadurskis, RR I, Larig- 
ton, Ont., Canada.

Dakauskas Juozas, Jono s., ki
lęs iš Mastaičių km. Gelgaudiš
kio valš,.- Šakių apskr., yra ieš
komas Dakauskaitės Marcelės. 
Jis pats, jo vaikai ar apie jį ką 
žiną prašomi atsiliepti į “TŽ” 
administraciją.

Ambrazas Zislovas, sūnus Ig
no, gimęs 1926‘m., ieškomas mo
tinos iš Lietuvos. Atsiliepti ar 
žiną apie jį prašomi pranešti 
šiuo adresu: L. Pocienė, 830 Win
dermere Avė., Toronto 9, Ont.,: 
Canada. Tel. RO. 2-7459.
. ‘Stasys ‘Jurgelis, spėjama gy- . , . -
venęs: tabako ūkių rajone, prašo- ^es Pinigai reikalingi 
mas.atsiliepti arba žiną pranešti

irnfjč> adresą ‘’TZ” administracijai.
Jis ieškomas vieno Anglijos lie-

ti ‘Vilnietiškas idėjas. Juokais ne juokais, tačiau taip
••*’Praeitą: vasarą vilniečių Jo- r-ėra gerai. Apie kokią konku- 

hinės- pasisekė jau 'tikrai labai Pėneiją čia gali būti kalba? Juk 
gerąi. ’Nėra3abejonės vilniečiai ištiknųų eina reikalas tik apie 
po dienos kitos vėl nuvyko salės lietuvybės darbą šiame pusia- 
uzsisakyti šiems metams. Nuvy^ s&fyje. Bendrą lietuvybės darbą, 

mistėbO:.-salę 'išnuomavo,J ° n.e v’ėn6, antro žmogelio rei- 
pasirodo; pora vyrukų. Taip, ir baliukus. Kam taip be gailesčio 
hetuvių Vardu; ir Joninėms, irvilniečiams sekasi 

; tarn paęiąm- laikui! Salės nuomo- '^etuviarhs sekasi, karri
> tAini 'ę«itiiro hp-inlrin ahpiniimn. ; kliudyti? -■

Į Ne j Merrittoną važiuos Čiurlio , įUVįo

Otrva. — Jūros kelio statyba 
Kanadai vietoje numatytų 205 
hril- dol. kairiuos 329 mil. 28 sta- 
tybos-firmos yra pateikusios vy
riausybei papildomų sąskaitų už 
36 mil.'dol. Iš jų tuo tarpu per
žiūrėtų tėra 8 mil. dol., o iš jų 
pripažinta tik $768.000. Valdžia 
neprisiima nei firmų apskaičia
vimo klaidų, nei padidintų atly
ginimų.

tojai, sutiko be-jokio abejojimo.]kliudyti?
_ Tačiau vilniečiai nenusiminė.i \..f .*.*. ---- įzl-— 

Gerokai paieškoję jie surado jei 31s vazftios,
nrie- £et Ę«s Kanados lietuvius. Taip, 

Rigolleto- Toronte turėjo nusto- 
lių, bet šiame pusiasalyje dar 
nei vienas didesnio masto paren
gimas nėra davęs nuostolių. Čiur 
lionio ansamblis sutrauktų čia 
puse Kanados ir dalį Amerikos 

; ir būtų vienas didžiausių kultū
rinių pasireiškimų. Čiurlionio 

(ansambliui tai nauja galimybė 
; Lietuvai- dirbti, Bet tai jau vil-

iMHiją-salę. 'Sti 'Catharines prie- 
jmiesty ’Merrittone tapo pastaty- 
(tži'■didžiulė' nauja salė; plius -dar 
’ Sporto ir laidy nių aikštė. Aišku 
^tokiai salei reikia geros ir pro- 
-igramos.- “Varpo” chorui jau su- 
:sįtarus su prapija dalyvauti jos 
j šventėje/ vilniečiai gerokai pa
galvoję pasuko į Čiurlionio an
samblį. ■ • . . ■ j

. >• Abu wellandiskiai vyrukai pa- ; 
; si j u to padėtyje be išeities: sun- ; 
; ku ką. berengti Čiurlionio an- :

Sabliui netoli esant, plius dar > 
‘:Vąrpo” chorui kelių savaičių 1 
t'arjįšė. Vyrukai nutarė eiti į spau žinotumei, jog su savąja nuomo- 

i dą ir per spaudą bandyti išaiš- ne nesi vienas, pagaliau, kartais 
; kinti; kad Čiurlionio ąnsmąblio kaip tik norisi, kad ir kiti skai-
atvykimas į. šį pusiasalį galįs bū-I rytojai būtinai patirtų tavąją

Dar mūšy spaudos reikalais
(Atkelta ii M 'T ųL? IjSt-rtiKeita is o psi.y ciams savo skaitytojams

PRANAS BARAUSKAS
natural gas

———•—----------------------------— -------------- . .. . ■ - ■ ■
DĖMESIO MOTORISTAMS*-

D PB-IB; au||ipgbiįįus 
kurie yra vieni iš praktiškiausiu ir taupiausių šių Hienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at- 
Ijekąjrų pjįtyyu^ių rri.eghanikų visi MAŠINŲ REMONTO-DAR
BAI, 'dažymas, ištaisymas. Turime baterijų,- padangų ir "kt. auto . 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida. - •

MOUNT ROYAL MOTORS
AUKLAND RD. ; 1 TEL?^fe>Y^5Žl ■

(Islington, vožiuojont iš miesto Dundės St. W., pirmo gatvė fcoirėn už Kippling).
. ų . Sav. V. ir DUNDŽ4AL ««* ■■ : »*

Pigiausia naudoti 
liwy

Skabys TELEVIZIJOS patai^yjųąs
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO, (į-9397 - V. Semaška

Lietuvių moterų
KIRPYKLA ■ * " X >

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2934

Sav. D KAUNAITE

—• OILS LTD. * '£
-Atstovas

«. HOzfilTIS
Greitas 'kuro-alyvos pristatymas

*• patarnavimas, a.
Telefonas. LE. 3-4908.

ir

TAUPYK ir!
Kredito Kooperatyve

Pc.kolo 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

SKOLINKIS
*rve

: VT' iMOKĖTr J 
lengvi išsimokėiimai per 
’ «v'5 męta|v7 " 

mokant ša mėnesine
•’--''•-gazo sąskaita*. • - 

$14.60 pilnai'" Įrengs jūmš dujų kros- 
v* \ * nį, iškaitant dorbg ir medžia

ga prijungimui prie artimiau
sių vamzdžių rūsyje.

'S 5.60 per mėnesį įrengs gas con-
* version burnerį. Jis tinko 

daugumai krosnių. f z
Perkeitimas gali būti įvykdy

tas per kelias valandas. • - • 
Įrengimai visokių rūšių namų 

apšildymams.
VELTUI KR0SW^TARNAVIMAS 
Gas Company n^uri^vcfikštortčių po 
namus pardavėjų, nei piršejų per te
lefonų. Informacijų apie prekiauto
jus, įgaliotus Ontario Fuel Board, 
parduoti it- įrengti natūralių dujų 
įrengimus kreipkitės žodžiu ar raštu 
t Sales Department.' ' 59.38

iams savo’"skaitytojams pateik
ti anketą, klausimų forma, ku
riuos vis jau atsakytų tam tikra 
dalis, gi surinkta medžiaga la-! 
bai‘praverstų laikraščių tvarky- į 
rno darbe. Išvis, ar dabartiniu j 
metu nėra permaži santykiai j 
tarp skaitytojų ir redakcijų, ben ! 
dradarbių? Minėtoji anketa, no-j 
rėtųsi tikėti, taipgi prisidėtų ‘ 
prie tų, šiandien dar vis nemažu ! 

'ja, apėjimas degančiųjų temų ar 'ta^ sumažinimo, artimesnių i 
i n.asdieninio gyvenimo diktuoja- ■užmezgimo. Neretai tie : 
' mu reikalų, vis labiau atsiliepia i ryslai Jra tokie> kai S?una' 
i ir į skaitytoju .masę. Vis dažniau i ™as administracijos^ pranešimas • 
išgirsi abejingų balsu mūsosios' k\iec^ntlks atnaujinti prenume- 

i spaudos atžvilgiu, vis dažniau iš- j{aį* Neabejotinai, itin prie nuo-. 
girsi tradicija Virstantį! “...kad j ^dėsnių ;rysių tarp skaitytojų . 

Neįdomi- mūsų spaudi...“ šio laikraščių tvarkytojų pnside-• 
i straipsnelio--pradžioje b&ivo kai- W lr nuolątipe anketa - jvedi-: 
bama, -kad spauda kaip tik tapo ■

• įdomesnė, taip, bet tai būta nuo
monės tik apie kaikuriuos laik
raščius, toli gražu nevisus. Ir ar

skaitytojų, XXWXJC ...------- ,
ką laikraštį gavę, pirmoje eilėje! 
skaito ne grynai lietuviškuosius i 
reikalus liečiančius dalykus, j 
liet, problemas gvildenančius 
straipsnius, bet tuoj griebiasi už 
įvairių vertimų, k.a. ano karo 
buvusių nuotykių, špionažo is
torijų ir t.t. Gera laikraščio turi
nį įvairinanti medžiaga, bet var
giai ar yra tokie lietuviškosios 
spaudos tikslai, t.y. pirmoje ei
lėje sudominti skaitytoją sveti
mybėmis ir tik antroje eilėje pri 
statyti lietuviškuosius reikalus. 
Jei tokia jau yra padėtis, gal, 
sakysime, tie lietuviškieji klau
simai nepristatomi skaitytojui 
įdomia ir patrauklia forma, gal 

■ išvis lietuviškųjų' temų vengia
ma? Tokiu būdu jau nereikėtų 

. perdaug stebėtis, kad lietuviš- 
•kąjame laikrašty, skaitytojas 
i pirmiausiai ieško nelietuviškąjį
• gyvenimą liečiančių straipsnių,
j bet ‘ įdomiai * ir ‘ intriguojančiai 
> pateiktųjų.! ; i ’
i Anketa skaitytojams 
' - Ar nevertėtų mūsų laikraš-

i nuomonę kuriuo klausimu, iš- 
! spausdintų straipsniu ir pan.

Kyla abejingumo
; banga •; .
i Tikės ar netikės žemiau duo- 
į darnu- teigimu šio rašinio skai- 
'tytojas, bet nepilna informaci-

DARBO VALANDOS:

Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10-T2 v. ryto ir 5:30-9 vai. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir '7 >- 9 vert. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vaL ryto uždaryto.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.# Taranto, Ont.
Telefonas LE. 2-872^

DĖMESIO ! -- ---------- ---- -------BEMESffH ■
Taisau visų rūšių *

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

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063
. . :—.,... ..,.1—_ '    L

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — goto ir alyvos. VANDENS TANKAI — gezo ir ety- 
vot. VĖSINTUVAI (oir conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS "Gurney"**—* 
goto ir elektros. ŠALDYTUVAI goto ar elektros. Visų rūšių temonto darbai.

ROSE HEATING - TINSMITH ČO1

SAVININKAI ZALECKIAI 
Telefonas flO; 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.
-___ _______  ________ v _ .... .... .: .’.iwj. «...

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VItų rūšių Šildymas it jv4ltf<fc p<&npos.

— Bet klausyk Tamsta," kodėl 
gi negali paprašyti, kad pasko
lintų pinigų kas Tamstą geriau 

; pažįsta? Kodėl nesikreipi į drau
gus? • •' ' ‘ . • .. ,
. — Dėl Dievo, negaliu, man gi 
būtinai' reikalingi pinigai.

Kinų išmintis
1. Neliūdėk šiandien, nes ry

toj vėl reikės liūdėti.
2. Ir augščiaūsias bokštas pra

sideda žemčje. -.■■■■-

Konkursas
Sovietų 'diėdraščio “Pravda” 

redakcija paskelbė konkursą ge
riausio sąmojaus- apie Sovietų 
Sąjungą. Konkurse dalyvavo ke-. 
Ii tūkstančiai. Buvo paskirtos ir 
žadėtoš piniginės premijos, bet 
pirmoji buvo nauja ir ne pini
ginė — 20 metų, darbo stovyklos.

Dr, E. Zubrienė
13Ž ■. it

1577 BLOOR ST. WEST; 'Ų (pi*iė'Dundasf1 
Telefonas LĖ. 2-4108

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

Šeštadieniais pagal susitarimą

i mas nuolatinių, kiekviename' 
i numeryje, kad ir nedidelių, laiš- i 
kų redakcijoms skyrelių ir kvie- f 
timas juose reikšti savąsias i 

reikia stebėtis, kad vis daugėja nuomones kiekviena^ skaityto- 
skaitytojų, kurie savą, lietuviš- A1 Gimantas.

ii i ■ ' ‘ i ■ Fi ■ r  ..................   ■ 11

jūsų masina turi būti labiausiai pri- 
ž$0^Į^«^e<^-užsukit^4>^itikrinti Į -f

5 ROBĖFtT STREET, TORONTO
* - fyprie-SocSiiniiColfaie' ' 
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
^au|įį stabdžių Įdėjimas tik $18.0O
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau, negu kitur.

I TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA. 1-9541 
f < _ > . < - \

E-------E D ."‘K-O-N D R AT A S-------  
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Siuvėjas
1113 Pundas St W., Toronto

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

- t - •-.... ■ ---r.- ' .......

999 College St.. Toronto. Telfef. ).£• 4-€|^3 .
•' * - ANT. -MJOZKPA’rTfė — _ 1 1

Kvalifikuotas technikas taiso * ** *

JU& «!£
19 GLEN BELLE CRESC.' Telefonas RU.Į:786Į

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus if aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 
;■ Darbas garantuotas.

Tel. HO 3-5493/
- , • .• •• - -x . ■ '

• - *<* ~ * - f k ' T-1 • ■ • • ■ -• J- .

W.A.LENCKI,
* B.A.,li.L.B:

TEISININKAS — 
ADVOKATAS'- NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
; 4r f- 4 ’ y j - . *-< V ' ■ -*» "?

Room 107
Telefonas EM. 6-4182

Toronto

,v<:

Dr-1. Sadauskienė
7 * ■ DANTŲ GYDYTOJA ’.’* 4f >' ■• •?> ' '

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nūo Rbnčėsval-
-• les). Toronto. •

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

Kabinetas: LE. • 4-4451
Dr.P.MORKIS 
i>ANTU GYDYTOJAS 

’ u A, r ’./? .* M >E- : 1
Vakarais ir šeštadieniais 
" pagal susitarimą. -

1082 BLOOR W., ’Toront»^L 
‘ (į rytus riūo Dufferiri* St.) _..

Lietuvio advokato
VALAU FOTELIUS

• ' ir {beirtus kitimus, ’
taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
• P. KARALIŪNAS

4 i

STANLEY SHOE STORE
Augsčiousios rūšies’ moterų,- vaikų ir 
vyrų batai; normalaus dydžio ir pla
tūs EE-EEE. Perkantiems siuntiniams 

į tėvynę duodame 15% nuotaidų. 
; r 1438 GUNDAS ST. WEST. ' 

*4.*'? orfe Gladstone .

inroos
Jei norfte vfttv rašykime /vokiečių ar 
jeffkv k.y/<tėlėf on vokite ar- atvykite 
asmeniškai
t s> -¥EOirBU BIURĄ "WALDI" 

859vCOLLEGE ^T<, Toronto; Ont. 
85? Telefonas 1E. 2-5461. m-•

Informacijos Jcasdiėn nuo»čr-*? vai. v. 
Atsakymams ‘rašto pridėti SI. Mote 
rimsNkt 3&-rr»;*amf tarpininkavimai 

_ vn,Tui^ ^^

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengirrioi’Tr potaisymai 

atliekami greitai ir garantuotai.

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

ąa&rrsten^s
Vaškas, šepečiai, terpentinas.

Sky’s Paint & Wallpaner 
891 DUNDAS ST. W. 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

ą; p. garažas
» ■ _ t .

1531 DUNDAS ST. W.
/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobiliu

rometk transmisijos. > *

s«v. ANTANAŠ PAŠKEVIČIUS
Lletefanw 14. 3-1130 „

Victor D. ALKSNIS 
~4' adVOkAtas -WfcfcXsr ’ '*

62 RICHMOND ST. WEST 
' Zkd#n0o?'8ay:& Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

LIETUVIO ADVOKATO 
s» *' IŠTAIGA

SEGUIN
AdvčSafŽ 2-Notarai

f ;’’L?ttd
' <» t i A YDĖN ST., Toronto,

«ru Bloor ir Yong gatvių)
, Telef. įstaigos: Telef. namų:

WAf/4.-95611 ’‘BE. 3*0978
I - - -iAi*

~ Dr. N.N o vo siekis
<K.ff

DANTŲ GYDYTOJAS
' 459 BLOOR ST. W.,

’■ Toronto,, Ont.';
(Starkman vaistin. namuose) į

Darbo valandos susitarus, n ■ 
• telefonu;- ■: • - -Ų

TEL. -WA. 3-2003
vr ‘Yz.?r,?r'*5 £3t.3< ?<

OKULISTAS
W ■< * t-fi£

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.* ■ *<•' į
Wiktoria BUKOWSKA; R O.

y .įtrrASci . k. t - 
274 RONCESVALLES AVĖ. 
si ‘(prie Gedffrey-'St.Ų

' f EL. W2-5493 
Fft : t >4x4r; 

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 4) vai: vak.- šeštadie
niais nuo' 10 vai. ryto ikifi V.Vį
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10 PUSK

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Kančios sekmadienio pir

mosiomis pamaldomis pradėtas 
gavėnios susitelkimas - rekolek
cijos, kurias praveda svečias iš 
Čikagos kun. Vytautas Bagdo
navičius, MIC, lietuvių visuome
nei plačiai žinomas iš giliij ve
damųjų “Draugo” dienraštyje. 
Rekolekcijos vyksta rytais 9 vai. 
ir vakarais 7.30 vai. kasdien. Su
sikaupimas užbaigiamas Verbų 
sekmadienio pamaldomis. Pras
mingajam priešvelykiniam dva
siniam atsinaujinimui nebūki
me neutralūs: pagal laiką ir ga
limybes, o labiausiai remiantis 
gera valia, raskime laisvo laiko 
atsilankyti į konferencijas ypač 
vakarais.

— Ateinantį sekmadienį 9.30 
vai. pamaldose šventinamos 
palmės, 11 vai. pamaldose solo 
gieda sol. A. ščepavičienė ir sol. 
V. Žemelytė.

— Maloniai prašome pranešti 
apie sergančius ligonius, kad 
prieš šventes būtų jie aplankyti 
par. kunigų, o pageidaujant, taip 
pat būtų atnešamas Švenčiausia
sis Didįjį Ketvirtadienį į namus.

— Vaikučiai kviečiami užsira
šyti adoracijai prie Kristaus 
karsto Didžiosios Savaitės iškil
mėse. Būtų gera, kad tėvai mer
gaitėms adoracijai įgytų baltus 
veliumus, kurie ir pasiliktų 
mergaičių nuosavybe. Veliumų 
kaina yra labai žema. Pavyzdžių 
galima pamatyti zakristijoje.

— Iki Velykų kalenda nutrau
kiama. Vizitacija pradedama tik 
po Velykų švenčių.

— Dėkojame parapijos KLK 
Moterų D-jos skyriui už auką 
altoriaus berniukams įgyti baž
nytinius drabužėlius.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį 11.30 vai. 

šv. Mišių salėje nebus, nes ren
giama vyrų agapė.

— Pirmos Komunijos ir kate
chetinės pamokos vaikučiams šį 
sekmadienį bus įprasta tvarka, 
bet religijos pamokų gimnazis
tams šį sekmadienį nebus. Vely
kų ir Atvelykio sekmadienį nei 
Pirmos Komunijos, nei kateche
tinių pamokų vaikučiams, nei 
religijos pamokų gimnazistams 
nebus. Visos pamokos vėl prasi
dės balandžio 12 d.

— Parapijiečių kalėdojimas 
bus tęsiamas po Velykų.

— Virimo-kepimo kursai, nors 
parapijos biuletenyje buvo ki
taip paskelbta, Didžiosios savai
tės antradieni, kovo 24 d., bus 
dėstomi. Įeinant Į kavinę, pra
šom eiti per kiemą, aplink kle
boniją.

— Parapijos choro repeticijos 
šią savaitę bus kiekvieną vaka
rą po rekolekcijų pamokslo. 'Re
petuoja tik vyrų balsai. Repeti
cijos bus trumpos. Visus vyrus 
choristus labai prašome gausiai 
dalyvauti, nes iki Velykų liko 
labai mažai laiko, o repertuaras 
dar nėra paruoštas.,

— Parapijos biblioteka šį sek
madienį bus atidaryta tik po 10 
vai. Mišių, o Velykų sekmadie
nį bus visai uždaryta.

— Parapijos bazaras jau visai 
netoli — balandžio 25 d. Sunešta 
gana gražių fantų. Prašome visų 
prisidėti, kad ir šis bazaras bū
tų įdomus ir sėkmingas.

— Kurie žino darbų vyrams 
ar moterims, nuoširdžiai prašo
me pranešti parapijos kunigams. 
Šiuo laiku daug lietuvių yra be 
darbo. Padėkime vieni kitiems 
surasti darbų.

— Šį sekmadienį muzikos stu
dijoje bus berniukų (tarp 6 ir 10 
metų) popietė. Pradžia 4 val.p.p. 
Bus įdomi programa ir vaišės.

— Šios savaitės penktadienį 
ir šeštadienį, 4.30 vai. p.p. bus 
specialios rekolekcijų konferen
cijos mokyklinio amžiaus jauni
mui. Visus vaikučius prašome 
gausiai dalyvauti, o tėvelius pra
šome vaikučius apie šias reko
lekcijas painformuoti ir į jas iš
leisti. Abi dienas po konferenci
jų jaunimui bus rodomi įdomūs 
filmai. Konferencijoms jauni
mas renkasi į bažnyčią.

—Laike rekolekcijų KLK Mo
terų D-ja renka aukas kolonijos

ligoniams sušelpti. Prašome šį 
kilnų darbą paremti bent mažy
te auka.

— Sekmadienį pradėtos para
pijos vyrų rekolekcijos tęsis šią 
visą savaitę. Rekolekcijos bus iš
kilmingai baigtos šį sekmadienį 
11 vai. Mišių metu bendra vyrų 
Komunija ir bendrais vyrų pus- 
ryčiais-agape parapijos salėje. 
Rytais Mišios laikomos 7, 7.30, 
8 ir 9 vai. Po paskutinių Mišių — 
rekolekcijų pamokslas. Išpažin
čių klausoma per visas Mišias. 
Vakare pamokslas, pamaldos ir 
išpažintys — 7.30 vai. Savaitga
lyje, be rekolekcijų vedėjo, bus 
pakviestas dar vienas svečias 
kunigas išpažinčių klausyti, šeš
tadienio rytą per 9 vai. Mišias 
ir vakare bus speciali rinkliava 
rekolekcijų išlaidoms padengti. 
Prašom naudoti vokelius. Kvie
čiame visus vyrus gausiai reko
lekcijose dalyvauti ir prieiti iš
pažinties ir Komunijos. Taip pat 
iš anksto kviečiame visus para
pijos1 vyrus, vyrus svečius iš ki
tų parapijų ir kitų kolonijų gau
siai dalyvauti bendroje agapė j e. 
Vaišes gamins ir svečius vaišins 
mūsų parapijos KLK Moterų 
Draugijos ponios ir panelės. Aga 
pės metu taip pat bus įsteigta 
Prisikėlimo parapijos vyrų or
ganizacija, kurion visus vyrus 
nuoširdižai kviečiame prisidėti.

— Praėjusios savaitės parapi
jos moterų rekolekcijos pasibai
gė sekmadienį iškilminga bend
ra Komunija ir agape. Rekolek
cijose moterys dalyvavo labai 
pavyzdingai ir gausiai, vakari
niuose pamoksluose susirinkda
mos tarp 400 ir 600. Rekolekci
jų užbaigimo proga pirmą kartą 
buvo suruošta moterims agapė, 
kurios gražiu parengimu, mais
to paruošimu ir vaišinimu rūpi
nosi niekados nepailstančios mū 
su par. skyriaus KLK Mot. D-jos 
narės. Dėl laiko stokos nuo nu
matytos meninės programėlės 
buvo atsisakyta, bet buvo išklau 
syta rekolekcijų vedėjo, klebo
no, parapijos komiteto pirminin
ko ir KLKM D-jos skyriaus pir
mininkės trumpų svekinimų ir 
paskatinimų. Ta pačia proga bu
vo išdalinta $600 Įvairiems para
pijos ir kolonijos geriems tiks
lams. Parapijos vadovybė vi
soms viešnioms ir parapijos mo
terims nuoširdžiai dėkoja už da
lyvavimą, o KLK Moterų D-jos 
ponioms bei jų gausioms talki
ninkėms — už kruopštų vaišių 
parengimą ir malonų patarnavi
mą. Tikimės rekolekcijų užbai
gimo agapes padaryti tradicinė
mis.

Malonės evang. bažnyčioje 
metinių' švenčių proga bus lai
komos šios pamaldos: Verbų sek 
madienį pamaldos 9.45 vai.; Di
dįjį Penktadienį ir Šv. Velykų 
sekmadienį pamaldos su šv. Ko
munija 9.30 vai. Dalyvaukime.

Kun. L. Kostizenas.
Liet, evangelikų liut. pamaldos 

Išganytojo liuteronių bažny
čioje, 1691 Bloor St. W. ir Indian 
Rd. kampe, įvyks pamaldos su 
šventa vakariene Didįjį Penkta
dienį, kovo 27 d., 1 vai. p.p. ir 
Velykų dieną, kovo 29 d., 1 vai. 
p.p. Pamaldas laikys kun. J. Sta
naitis.

Šios pamaldos yra paskutinės 
laikomos kun. J. Stanaičio prieš 
jam išvykstant į Vak. Vokietiją. 
Todėl maloniai prašome visus 
lietuvius evangelikus kuo skait
lingiausiai pamaldose dalyvauti.

Liet. Ev. liut. Parap. Taryba.
Šv. Jono parapijos knygyne 

galima įsigyti “Didžioji Savai
tė”, kaina $1. Šioje knygoje yra 
sudėtos visos Didžiosios Savaitės 
apeigos bei maldos lotynų ir lie
tuvių kalbomis, pagal naująją 
liturginę tvarką.

Pasinaudokite šiais papigini- 
mais: Life žurnalas 31 savaitė už 
$3,91; Time žurnalas 30 savaičių 
už $3; Sports Illustrated 30 sa
vaičių už $3; Reader’s Digest, už 
pusę kainos, 12 numerių už $2.

Užsisakyti galima “Tėviškės 
Žiburių” administracijoje arba 
per V. Aušrotą, 180 Glenholme 
Avė., Toronto 10.

“Moters” redaktorę IZ. MATUSEVIČIŪTĘ, 
jos sesutei
A. t A.

URŠULEI DRAGŪNAITIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

KLK Moterų D-jos Centro Valdyba 
ir “Moters” Administratorė.

A. A. URŠULEI DRAGŪNAITIENEI mirus, 
jos seseriai “Moters” redaktorei Izabelei Matusevičiūtei 

nuoširdžią užuojautą reiškia
K. Grajauskienė,
O .ir J. Gustainiai, 
A. ir A. Šapokai.

LIET. MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

prasideda šį šeštadienį, kovo 21 
d., 10 vak ryto Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoje. Įėjimas 
iš 32 Rusholme Pk. Cres.
Dr. Vinco Kudirkos minėjimas 

įvyks šį sekmadienį, kovo 22 d., 
4 vai. p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Programą atliks Hamil
tono “Aukuras”, kuris duos spe
cialų montažą iš dr. V. Kudirkos 
gyvenimo, jo darbų ir raštų. 
Montažo protarpiuose paskaitą 
skaitys pedagogė ir visuomeni
ninke Izabelė Matusevičiūtė.

Visa Toronto lietuviškoji vi
suomenė kviečiama gausiai atsi
lankyti šiame minėjime ir pa
gerbti didįjį mūsų tautos laisvės 
kovotoją dr. V. Kudirką jo 100 
metų gimimo sukakties proga.

Apylinkės valdyba.
Miškininkų susirinkimas

Kovo 22 d., 4 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington Avė., 
šaukiamas LMSI Toronto sky
riaus metinis susirinkimas. Visi 
nariai maloniai kviečiami daly
vauti. Skyriaus valdyba.

Moksleivių at-kų gimnazistų 
susirinkimas šaukiamas kovo 25 
d., trečiadienį, 6 vai. Prisikėlimo 
parap. muzikos studijoje. Visi 
nriai dalyvauja. Valdyba.

Paskaita ūkiniais klausimais
Kovo 22 d., sekmadienį, 3 vaL 

p.p. Lietuvių Namuose Jonas 
Vailokaitis skaitys paskaitą “In
vesticijų perspektyvos Kanado
je”. Visus besidominčius šia biz
nio sritimi maloniai kviečiame 
atsilankyti. Šią paskaitą globoja 
Taupa Investment Co. Ltd.
Pamaldos už a.a. Al. Kundrotą

Mūsų brangiam tėveliui a.a. 
Aleksandrui Kandrotui vasario
18 d. mirus Lietuvoje, šv. Jono 
Kr. parapijos bažnyčioje bus at
laikytos gedulingos šv. Mišios 
kovo 21 d. 9 vai. ryto. Velionis 
buvo 86 metų amžiaus ir paliko 
nuliūdusius 4 sūnus, 6 dukteris,
19 anūkų ir 4 proanūkius. Šv. 
Mišias užprašė duktė -Anelė 
Bernatonienė. * "Visi giminės ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti.

Nuliūdę dukterys, sūnūs 
ir giminės.

“Tėvynės prisiminimų” 
radijo programoj nuo balandžio 
4 d. bus įvesta trumpa programė 
lė vaikams — jaunimui. Pirmąją 
programėlę išpildys Toronto 
liet, darželio, vaikučiai, o vėliau 
šešt. mokyklos mokiniai, skau- 
tės-ai, ateitininkai ir iktos jau
nimo grupės.

Programai pravesti atsakomin 
guoju vadovu yra pakviestas ži
nomas visuomenininkas Liudas 
Tamošauskas.

Pavasariniai įvykiai visuomet 
yra ilgai atmintini. Visiems gi
laus įspūdžio paliks balandžio 4 
d., Atvelykio šeštadienį, didžiu
lis vakaras - balius Prisikėlimo 
salėje, radijo programai “Tėvy
nės prisiminimai” paremti. Ba
lius bus su įvairiausiomis staig
menomis. Visi Toronto ir apy
linkių lietuviai maloniai kvėčia- 
m gauiai atsilankyti.

Programos vedėjas.
T. Lietuvių Namų valdyba, 

išrinkta pereito šėrininkų susi
rinkimo, buvo susirinkusi posė
džio pereitą, ketvirtadienį. Ka
dangi jame iš valdybos pasi
traukė J. Strazdas, pareigomis 
tebėra nepasiskirstyta.

Sekantis posėdis naujos val
dybos sukviestas šį antradienį, 
kovo 17 d.

P o d ė k o
Ponioms: Bilitovičienei, Girčienei, Jan- 

koitienei, Karosiejienei, panelei G. Ka- 
rasiejūtei, Naujokienei, Petrulienei, Ru
dienei ir sesėms šaulėms: Butienei, 
Dambrauskienei, Gataveckienei, panelei 
Jankutei, Preščeponkienei, Zavienei pri
sidėjusioms savo kruopščiu darbu ir pro
duktais ruošiant šaulių kuopos vėliavos 
šventinimą ir a.a. Vlado Putvio 30 me
tų mirties sukaktuves, nuoširdus Šauliš- 
kas ačiū. Kuopos valdyba.

Dr. Aleksas Valadka

1081 Bloor St. W., 
Toronto. 

Telefonas LE. 1-2933.

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

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

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

rūšių anglių pristatymui. 
Skam6inkito: LE. 5-0527

BALTIC MOVERS
Baldų parvežimas Toronte ir tolimomis 
distonciiomis. Visas vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londonu, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TFU LE.4-1403 

TORONTO

T1VUKĖS ŽIBURIAI

Velykų Bobutė 
yra jau pakely į Torontą. Ji ža
da mūsų lietuvių koloniją ap
lankyti balandžio 5 d., 3 vai p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

“Velykė” tikisi čia, Toronte, 
pamatyti kelis šimtus lietuviu
kų, kurie norės kartu su ja links 
mai ir kartu naudingai praleisti 
sekmadienio popietę lietuviškoje 
nuotaikoje.

Velykų Bobutė visus vaikus 
apdovanos gražiomis dovanėlė
mis. Šiai vaikų šventei vadovau
ja Marijos Nek. Pr. seserys ir 
vienuolyno rėmėjos.
Dail T. Valius ir dail. V. Bričkus 
dalyvauja Kanados Grafikų Są
jungos (CSGA) parodoje Lon
done, Ont., kuri atidaryta perei
tą penktadienį ir tęsis iki balan
džio 16 d. Abu lietuviai dailinin
kai yra tos sąjungos nariai, o 
dail. T Valius ir jos valdybos 
narys. Abu yra išstatę po 1 pa
veikslą. Parodą atidarė MacMas- 
ter un-to prof. dr. W. Kilborn.

Tie patys dailininkai daly
vauja ir kitos Grafikų Sąjun
gos (CPA) metinėje parodoje 
vykstančioje Toronte Ontario 
muziejaus patalpose. Ši paroda 
tęsis iki kovo mėn. pabaigos.

DaiL Kęstutis Račkus.
iš Toronto studijinėn kelionėn 
išvykęs prieš porą metų, kovo 
1-14 d. buvo suruošęs savo nau
jausių tapybos ir monotipijos 
darbų parodą Paryžiuje, Foyer 
des Artistes Galere. Didžioji da
lis tų darbų buvo sukurti daili
ninkui kurį laiką apsistojus Ang 
lijoje. Parodą globojo Kanados 
atstovybės Paryžiuje kultūros r. 
attache R. Garneau.

Toronto meno galerijoje šį 
penktadienį, kovo 20 d., 8.30 vai. 
atidaroma 87-oji metinė Ontario 
Dailininkų Sąjungos paroda, ku
ri tęsis iki balandžio 19 d., o po 
to bus perkelta į Londoną, Ont. 
Parodą atidarys Toronto rotu
šės projekto tarptautinio kon
kurso laimėtojas Vii j o Revell.

Per atidarymą bus . įteiktas 
-S3.000 čekis šių. metų. Baxter 
Foundation premijų laimėto
jams. Tas premijas po $1.000 lai
mėjo torontietis R. York Wil
son, vancouverietis Gordon 
Smith ir calgarietis Ron Spic- 
kett. Jų darbai bus išstatyti ati- 
d aromo j e parodoj e.

Foto menininkas V. Maželis, 
gyvenąs* Brooklyne, žada netru
kus suruošti savo darbų parodą 
Toronte.

Į Pabaltiečių Federacijos revi
zijos komisiją iš lietuvių įeina 
VI. Germanavičius.

Jei planuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės į

HOME LOAN — Investm. 
agenta St. Prakapa

Tel. EM. 8-6813 ar RO. 7-8579.
I- mi morgičiai 61/2% - 7% be bonų.
II- ri morgičiai 10% 5-iems metams 
be bonų. Perimame mirgičius. Laiki
nos paskolos statybininkams 1 % per 
mėnesį.

Taip pat patarnauju siuntinių į Lietu
vę užsakymais. Vaistai, maistas, me

džiagos ir visa kita.

1959. HI. 19. — Nr. 12 (480)

MONTREAL, Cue
A V parap. rekolekcijos, vestos 

T. Andriekaus, OFM, pasibaigė 
pereit ą sekmadienį.

Juoząpinių vakarienė, AV pa
rapijoje tapusi tradicine, nu
kelta į Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 4 d.

A V sporto klubas “Tauras” 
organizuoja įdomią ekskursiją į 
Detroitą, į IX š. Amerikos žai
dynes. *Vykstame moderniu, pa
togiu autobusu. Išvažiuojame 
balandžio 3 d. pavakary ir grįž
tame balandžio 6 d., pirmadeinį 
anksti rytą. Detroite žada būti 
labai įdomios dienos, puiki spor
te šventė ir sutiksime, daug mie
lų bičiulių. Dar yra kelios vie
tos laisvos. Norintieji vykti su 
ekskursija, prašomi kreiptis į 
AV parapijos kleboną Tėvą J. 
Barevičių.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŠĖRININKŲ DĖMESIUI

Š m. Balandžio 5 d., po pašai
pūnės draugijos susirinkimo bus 
mokami dividendai už 1958 m. 
Kiekvienas atvykdamas, atsiimti 
dividendo, privalo atsinešti pa
šaipūnės draugijos nario mokes
čių knygelę. Šiais metais išmo
kama dividendo 20% šėrų ver
tės. Valdyba.

DLK Vytauto klubo paskuti
niame susirinkime kovo 1 d. klu- 
ban įstojo. septyni nauji nariai: 
Marija Arlauskaitė, Aleksandra

MONTREALIO LIETUVIAI,
Nedidelis lietuvių būrelis 1907 

m. šiame mieste Įsteigė Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 
nepriklausomą klubą, kuris šian 
dien yra išaugęs į gana pajėgų 
ekonomiškai vienetą. Steigėjų 
gražus tikslas jungti visus Mont- 
realio lietuvius be jokio skirtu
mo šion organizacijon yra gyvas 
ir labai aktualus ir šiandien.

Mūsų didelėje kolonijoje nėra 
reikiamai išvystyta kultūrinė 
veikla. Dažnai skundžiamės lė
šų trūkumu. Nerandame paren
gimams tinkamų salių, neturi
me gražių užeigos vietų. Nevis- 
ką šiandien turi ir klubas. Bet 
jeigu mes veiktume taip, kaip 
veikė šio klubo kūrėjai, eitume 
petys petin pamiršę visa, kas 
mus skiria, labai daug ką galė
tume pasiekti. Ir tai galėtume 
padaryti visai netolimoje ateity
je. Mums trūksta tik vieno — 
geros valios.

Tautiečiai, klubas prašo ir 
kviečia Jus stoti į klubo eiles. 
Ateikite pas mus. Jungtinėmis 
jėgomis daug ką padarysime. 
Patį klubą pakelsime, padarysi
me tikrai lietuviška svetaine - 
užeiga. Ir tai padaryti galime tik 
mes. Montrealio lietuviai.

Kviečiame visus ir visas nuo
širdžiai. Prašome visus, be skir
tumu. Tik prašome vieno — sa-

durlj!tis.Mkhe11’ Ani«‘a Mon- 

ranką ir eikime vienybės. keliu.
Klubas nuo š.m. kovo 1 iki š. 

m. birželio 1 d. skelbia narių 
vaiM- I

Vardan tos Lietuvos — vieny- Į vijos konsulo V? Tomsons laiš- 
bė težydi.

kus, Aleksandras Monkus ir 
Alice Martinka.

The Gazette ir Montreal Star

rias jie sudėjo tame pasiprieši
nime. Jų yra didelė misija visam 
pasauliui. Toliau Saks vykusiai 
apibūdino komunizmo sąvoką ir 
jos interpretaciją gyvenime. Va
dindamas komunizmą “nusikal
tėlišku perversmu”, kurio tiks
las sukurti raudonųjų kontro
liuojamą pasaulinę imperiją, 
Saks pailiustruoja savo straipsnį 
pavyzdžiais būdų ir metodų, pa
gal kuriuos komunistai kaišioja 
baslius į atskirų kraštų ir vals
tybių vežimų ratus. Pabaigoje 
jis perspėjo neutraliuosius nesi- 
dėti į jokias koalicijas su komu
nistais, nes šiuo būdu jie patys 
save pražudytų.
REIKALINGA: dupleksai, tri- 
pleksai ar keturių šeinių namai.

District Estate Brokers, 
P. Adamonis.

SIBIRE YRA LIETUVIŠKŲ 
PARAPIJŲ 

(Atkelta iš 5 psl.) 
mėgdžiotojus vadina “stiliago- 
mis”, keliaklupščiautojais Va
karams ir panašiai, bet jaunimas 
to nepaiso. Krašte sovietų per
šami ir propaguojami vadinami 
“rusiški” senoviniai šokiai, ta
čiau lietuviai jų nešoka, o sten
giasi šokti Rock ’n Roll ir kitus 
panašius. Sovietai šokėjams pri
taiko net chuliganizmo įstatymą 
ir baudžia iki keliolikos dienų 
kalėjimo, bet jaunimas nė to ne- 
paiso.’ Čia didelę reikšmę vaidi
na studentai,, kurių daug yra ir 
iš kaimo; pastarieji, grįždami į 
kaimą, atveža naujas madas, šo
kius ir t.t. -

kovo 11 d. buvo įdėtas e.p. Lat- Kraštas nenutausta 

kas, kuriame ryšium su įvyks-
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš- s^ančia keturių didžiųjų konfe- i
čio Vytauto nepriklausomo rencija siūloma atkreipti dėmesį ■ Kitaip, yp

klubo valdyba ir Borddrrek- i 1939 m. - - - -- .... . . ' . . v T . ,toriai. ( tarp Hitlerio ir Stalino, kurio to niekad neužmirš.^ Lietuvos
pasėkoje trys Pabaltijo valsty- 

’ į bės buvo rusų okupuotos. Pa
saulyje nėra nė vienos valsty- 

■■--.vsiHi.rbės,-kurioje .komunizmas būtųOihoi dtkoiome Prisikėlimo poropiios . . .■ » . , , ,. . •
KLK Moterų Draugijos skyriui už suteik- į įsiviešpatavęs demokratinių rin
tę ouką $25 statybos fondui. j kimų keliu? Pabaltijo okupacija

Nekaltai Pr. Švč. Marijos M. seserys.

Extra Realty Ltd. REIKALINGĄ SEKRE
TORE dirbti vakarais ir šeštadieniais. 
Skambinti B. Sergautis LE. 4-9211.

REIKALINGA senesnio amžiaus moteris 
prižiūrėti mokyklinio amžiaus vaikus 
ateinanti į namus arba galinti apsigy
venti vietoje. Tel. RO. 2-7459.

Lietuvąi nutautėti nėra dide
lio pavojaus. Mažiausiai bent 
kas trečia šeima yra vienaip ar 

___ _ . . jač trėmimais į Sibi- 
rugpiūčio 23 d. paktą ; nu0 okupanto nukentėjusi ir

Padėka

Išnuomojamas kambarys su baldais, 
maistu arba galimybe virti patiems. Ge
ras susisiekimas. Abbott Avė. Telef. 
RO. 9-4254.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldų. 170 Beaconsfield Ave. 
Tek LE. 4-9745, skambinti po 3 vai. p.p.

VAŽIUOJANTIEJI VELYKOMS j CLE- 
VELANDĄ ir galį paimti du suaugusius 
ir mergaitę, prašomi paskambinti tel. 
LE. 6-4983.

PAR DUODAM AS visai' naujas fotelis, 
miegama sofa ir vaiko vežimėlis labai 
pigia kaina. Tel. HO. 3-5493.

PIANO ir GRAND-PIANO SPECIALIS
TAS ALOYZAS BRIČKUS. Galiu ištaisyti 
mažus ir didelius jūsų pianinų negala
vimus. Duodu gerus patarimus įsigyjant 
- perkant naudotus pianinus. Darbą at
lieku pigiai ir sąžiningai. RO. 9-5866.

yra nelegali ir priešinga tarp- 
tutinei teisei. Sprendžiant Ber
lyno klausimą turi būti rasti ke
liai tų valstybių laisvei. J.P.

“Komunistinė technika ir tiks
lai pasilieka tie patys”. Tokiu 
užvardinimu praeitą savaitę 
“The Gazette”, laiškų red. sky
riuje, buvo įdėtas rašinys pasi
rašytas lietuviams pažįstamo es
tų atstovo - veikėjo Edgar -V. 
Saks. Rašinys pradedamas pri
minimu Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo. Sustojama ties 
lietuvių ir kitą sekmadienį estų 
pasiųsta telegrama sergančiam 
valst. sekret. J. F. Dulles. Tai 
rodo išeivių pasitikėjimą ir pa
garbą šiam didžiausiam mūsų 
laikotarpio kovotojui prieš ko
munizmą. Gi Pabaltijo tautos 
užsitarnauja pripažinimo kaip 
nedviprasmiškiausieji komuniz
mo priešininkai, pelnydami šį 
titulą begalinėmis aukomis, ku-

kaime rusų dar išviso beveik nė
ra, o miestuose jie iš lietuvių 
nesusilaukia jokių simpatijų. 
Krašte ..-esantieji tautiečiai išliks 
geresniais lietuviais, kaip gyve
nantieji Vakaruose. Krašte ir 
šiandien laikomasi lietuviškų 
papročių. Beveik visos lietuvai
tės, jau nuo 16-kos metų am
žiaus, stengiasi turėti tautinius 
drabužius ir nešioja juos įvai
riausiomis progomis. Pačiais ge
riausiais lietuviais lieka tie, ku
rie išgyvena Sibiro tremtį; su
grįžę atgal į Lietuvą, jie atneša 
tautai naujo kraujo.

M. M. (ELI).

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.
VI. 2-8501

D. N. Baltrukonis CR. 6-5075
F. Yasutis LA. 2-7879
A. Markevičius RA. 7-4097
A. Budriūnas RA. 2-8035
P. Adamonis ; RA. 2-2472 
Sekite mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus 'NL', 'TŽ', 'Star', 'La Press'

Klausykite Toronto Star’s

“COMMUNITY FORUM”
per

CFRB -1010 Jūsy RADIJĄ
kas sekmadienį 3.30 iki 4 vai. p.p.
Nuoširdžios, atviros diskusijos vedamos grupės žy
mesniųjų vyrų ir moterų, nušviečiant problemas ir 
pažiūras tų, kurie yra atvykę iš visų pasaulio dalių, 
pasirinkę Kanadą savo tėvyne.

TORONTO DIENRAŠČIO STAR
Viešoji tarnyba

408 Roncesvalles 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 aV kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į 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.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

I4K

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

Užsakymai priimami ir paštu.

A L GARBENS
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

Gražus 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 alyvą apšildo
mas, 2 garažai. Viso $18.500. įmokėti $5.000.

MARMADUKE (Roncesvalles)
9 kambariai, atskiras namas, vandeniu alyva šildomas, siauras 
įvaž. Viso $18.750, įmokėti $6.000. Balansui 10 m. morgičius.5 z 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.


