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Pabaltijo laisve
ESTUOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA

Vasario 24 d. estu tauta švenčia savo nepriklausomybės pa
skelbimo šventę. Mes sveikiname kaimynus estus jų didžiosios 
šventės proga, džiaugiamės jų tautos ryžtu kovoti dei savo teises 
gyventi nepriklausomai ir linkime toje kovoje nepalūžti. Kova yra 
sunki ir, gal būt, bus dar ilga, tačiau pasaulio istorija rodo, kad 
tautos pasiryžimo nesulaužo jokios jėgos. Sąmoningos kovojančios 
tautos visuomet pagaliau laimi, nes jų pusėje yra teisė ir teisybė, 
o prispaudėjas remiasi tik jėga.

Visų Pabaltijo tautų pavergėjas yra tas pats. Tos pačios Ru
sijos Lietuva buvo pavergta 123 metus, Estija ir didesnioji Latvi
jos dalis (išskyrus Kuršą) neveik 200 metų (nuo 1721 m.). Jos buvo 
pavergtos svarbiausia dėl to, kad didelė Rusija norėjo prasilaužti, 
prakirsti sau kelią į Baltijos jūrą. Išaugęs rusiškas Kolosas be 
išėjimo į Baltiją aušo. Rusija turėjo veržtis, nes kai Juodąsias 
jūras buvo uždariusi neįveikiama Turkija, Baltijos jūra Rusijai 
buvo likęs vienintelis patogus kelias į pasaulį, kelias, Kuriuo galė
jo pasiekti pasaulinius ūkinio gyvenimo centrus. Tai buvo absoūu- 
tistinių monarchijų klestėjimo laikai, kada niekas apie tautų tei
ses nekalbėjo ir negalvojo, kada pasaulis buvo raižomas ir skaldo
mas pagal monarchų užmačias.

Šiandien gyvename kitus laikus, šiandien pasaulyje niekas 
nedrįsta kelti balso prieš tautų išsivadavimo šūkius, niekas ne
drįsta viešai paneigti tautų apsisprendimo teisės.Nedrįsta net patys 
pavergėjai. Jie tik stengiasi tautų valią falsikuoti. Kolonijanzmo 
bei imperializmo epocha eina prie galo. Dešimtys tautų, net labai 
žemai tebesančių kultūros pakopose, viena po kitos atgauna laisvę, 
sukuria nepriklausomas valstybes ir niekas jų tos teisės neginčija. 
Priešingai, visos demokratinės valstybės tą procesą remia, vienin
telė išimtis šiuo atžvilgiu yra Sovietų Rusijos pavergtosios tautos. 
Tiesa, ir jų teisės apsispręsti niekas neginčija, bet demokratinis 
pasaulis taip pat mažai teprieštarauja ir dėl šventos ramybės yra 
linkęs sutikti su Maskvos skelbiamu falsifikatu, kad tos visos tau
tos esą laisva valia įsijungusios i Rusiją, kuri pasaulio apgaulei 
vadinama Sovietų Sąjungos vardu.

Tai argi ir Pabaltijys pasmerktas jau amžiams likti šiame ru
siško bolševizmo katile? Ar toji tautų tragedija bus jau be pabai
gos? Kremlius taip tiki, bet pats protarpiais sudreba dėl pasi
reiškiančių tautinių sąjūdžių. Valymai vyksta po valymų,, bet pa
vergtųjų tautų sąmonėjimo augimas nelėtėja ir vieną kartą jis tu
rės suliepsnoti, tokia jėga, kurios nebesulaikys jokie varžtai. Nes 
juk ir Kremliaus koridoriais ne vieni rusai bevaikšto. Pilna ten 

r. visokiu katAazi^ę^^zįjatu^jr ypač ukrainiečių. Tas-pats ir ar
mijoje? t.. ‘ ?

Savo sprendimuose mes neturime užmiršti dar ir kito labai 
svarbaus, gal net paties svarbiausio momento, būtent iŠ esmės 
pasikeitusių geppolitinių — antropo bei ūkio geografinių sąlygų. 
Nūdien Pabaltijys ir Rusijos kolosui jau nėra taip ant kelio, kaip 
jis buvo prieš šimtmečius ir net prieš kelias dešimtis metų. So
vietų Rusijoš ūkinio gyvenimo centrai nūdien yra nuo Pabaltijo 
nutolę. Europinėje Sov. Rusijos dalyje jie nugravitavo prie Juod- 
marių (Donbas? s ir Ukrainos Krivoj Rog), o kiti atsidūrė už Uralo. 
Jiems reikia naujų kelių į pasaulį. Baltijos vaidmuo šioje naujo
joje ūkinėje konjunktūroje yra susilpnėjęs. Tuo pačiu sumažėjęs 
yra Pabaltijo kraštų vaidmuo Rusijos gyvenimui. Pabaltijys nebėra 
ant pagrindinio kelio, nebėra ir nebebus dusinanti užtvara Rusijos 
kolosui. Tuo tarpu, tiesa, dar tebėra nesumažėjusi jo strateginė 
reikšmė, bet technikinė pažanga bei atominio karo grėsmės siaubas 
strateginių klausimų pirmavimą iš tarptautinės politikos sferos 
žada išstumti išviso.

Pasaulinės politikos požiūriu Pabaltijo tautų laisvės sieki
mams sąlygos tuo būdu neabejotinai gerėja, žinoma, laikai, kada 
rusas visai nesidomės šiais kraštais, dar labai tolimi, bet jie jau 
ryškūs ir jau šiandien Rusijos dėmesys nukreiptas į kitus pasvie
čius, negu pvz. Petro I ir jo įpėdinių laikais, kada Rusija čia, pa
sak Puškino, sau langą į Europą kirto, šita nauja ūkio ir antropo- 
geografinė linkmė, padiktuota ne teorijų, bet gyvenimo, yra taip 
pat laidas, kad Pabalitjo tautų atgautoji laisvė jau nebebus viena
dienė. Pabaltijo tautos po kelių dešimtmečių nebebus laikomos 
nenatūralia kliūtimi ant didžiųjų kolosų bendravimo kelio, nes 
nauji daug svarbesni keliai formuojasi. Jos nebebus kliūtis, nes tas 
kelias sunyks — jo keleivių skaičius labai ir labai sumažės. O tai 
Pabaltijo tautų labui.

Savaitės įvykiai
Kremliaus pasiuntiniai kelionėmis užsieniuose stiprina savo po« 

zicijas. Neseniai Vorošilovas lankėsi Indijoj ir kituose Azijos kraš
tuose. Mikojanas ką tik baigė savo lankymąsi Kuboje ir pradėjo 
Norvegijoj, o Chruščiovas pasileido dviejų savaičių kelionei po Azi
jos kraštus: Indiją, Indoneziją, Burmą, Aiganistaną. Jei Vorošilovo 
vizitai tebuvo draugiškos nuotaikos paruošėjai, tai Chruščiovo ir 
Mikojano vizitai tun tikslą plėsti bei stiprinti sovietines pozicijas 
Konkrečiom priemonėm. Atrodo, jie savo tikslo, bent iš dalies, pa
siekia. Antai, Mikojanas pažadėjo pirkti Kubos cukraus dvigubai 
^augiau, duotį $10u mil. paskolą •----------------------------------------
sovietiniams ginklams ir maši- ta proga primena, kad Chruščiovo

KAS NAUJO
Gynybos reikalams feder. vy

riausybės biudžete 1960-61 m. iš
laidos sumažintos $99 mil. Pra
ėjusiais metais buvo skirta $1. 
695.194.000, šiemet — $1.596. 
272.266. Kariuomenės vadovybė 
mano, kad gynybos išlaidos turė
tų būti didinamos ryšium su kari
niais Kanados įsipareigojimais, 
tačiau vyriausybės politika kryps
ta nusiginklavimo linkme.•

Gyventojų skaičius Kanadoje 
pasiekė 17.678.00. Per praėjusius 
metus pakilo 394.000, t.y. 2.3%. 
Ontario prov. dabar turi 6.040. 
000, Quebec — 5.070.000.

Pasaulinę parodą organizuoti 
Kanadoj 1967 m. siūlosi Montrea- 
lis. Feder. vyriausybė tam prita
rė ir pažadėjo paremti parodos 
organizavimą $20 mil. Quebeco 
prov. vyriausybė pažadėjo $15 
mil., Montrealio miestas — $5 
mil. 1967 m. Kanada minės 100 
metų konfederacijos sukaktį, ir 
ta proga nori turėti pasaulinę pa
rodą. Kanadai konkuruoja Aust
rija, kuri irgi siūlo parodai savo 
sostinę Vieną. Prašymus pasau
linei parodai organizuoti spręs 
tarptautinis biuras Paryžiuje ko
vo 8 dieną.

L’kraniečiu kolegija berniu
kams yra steigiama Toronte, Wes- 
otno rajone. Ją steigia ukrainie-

KANADOJE?
čių katalikų vyskupija ir tėvai ba
zilijonai pravedė atitinkamas 
rinkliavas. .Statybos darbai ir 
švietimas pavesta tėvų bazilijonų 
ordinui. Kolegija bus pavadinta 
šv. Bazilijaus Didžiojo vardu ir 
atsieis $1.500.000. Jai nupirktas 
53 akrų sklypas ir netrukus bus 
pradėti statybos darbai. Kolegija 
pradės veikti 1961 m. rudenį ir 
galės priimti iki 500 berniukų.

Lietuva turi teisę būti nepriklausoma
Vasario 16 proga JAV užsienio | džiaugtis valstybine nepriklauso- 

r. min. Herter paskelbė pareiški-1 
mą, primindamas, kad Pabaltijo 
valstybės prieš 42 metus paskel
busios nepriklausomybę, kuri 
pradžioje Sov. Sąjungos buvusi 
pripažinta, bet vėliau paneigta.

“Šia proga norime pakartotinai 
pabrėžti mūsų tvirtą bei pastovią 
draugystę Pabaltijo valstybių 
žmonėms ir dar kartą užtikrinti, 
kad jie pasilieka mūsų mintyse. 
Mūsų glaudūs lyšiai su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonėmis ei
na iš bendros meilės laisvei ir iš 
bendro įnašo, kutą šių kraštų 
žmonės davė kultūrinei, ūkinei 
ir oolitinei JAV pažangai bei 
krašto išaugimui. Mes tebesame 
įsitikinę, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonės turi teisę laisvai 
išsirinkti valdžias ir laukti dienos,

KSA pirmenybių nugalėtojai su taurėmis: R. Strimaitis (Aušra), S. Kasperavičiūtė (Vytis), A. Bušins- 
kaitė (Aušra), S. Juknevičiūtė (Aušra), Apygardos vadovas J. Uogcntas, J. Januškevičius (Rochesterio 
Sakalas) ir A. Žaliauskas (Aušra). (S. Kasparavičiūtė ir A. Žaliauskas yra išrinkti geriausiais 1959 m. 
Kanados Sporto Apygardos sportininkais). Nuotraukos Vytauto Bubelio.

Kova už Lietuvos laisvę trim frontais
Vasario 16 Toronte buvo pami

nėta lygiu ryžtingumu kaip ir ki
tais. Abiejose lietuvių kat. baž
nyčiose buvo atlaikytos pamaldos; 
“Tėvynės Prisiminimų” radijo va- 

čiaus davė specialią programą; 
CFRB stoties Canadians AU prog
rama taip pat buvo skirta Lietu
vai — pasikalbėjimas su prel. J. 
Balkūnu bei J. R. Simanavičių ir 
solistai V. Žemelytė ir V. Veri- 
kaitis. CBC radijas vasario 13 d. 
davė specialų pusvalandį iš Wind
sor© stoties, kuris buvo gerai gir
dimas ir Toronte.

Centrinis minėjimas buvo su- 
surengtas KLB apylinkės valdy
bos College kino teatre, kuriame 
dalyvavo apie 1500 tautiečių. Mi
nėjimas buvo pradėtas pirm. J. R. 
Simanavičiaus, pakvietusio “Var
po” chorą sugiedoti karalienės 
himną ir gedulo giesmę už žuvu
sius laisvės kovose. Perskaičius 
invokaciją kun. P. Ažubaliui, kal
bėjo svečias iš Niujorko prel. J. 
Balkūnas, Tautos Fondo ir JAV 
tautinių R. ir C. Europos grupių 
konferencijos pirmininkas, gyvoj 
savo paskaitoj apžvelgęs Lietuvos 
laisvinimo vyksmą, kuris esą eina 
trimis frontais: okupuotoj Lietu
voj, JAV bei kituose kraštuose ir 
lietuvių išeivijoj. Jis reiškė tvir
tą viltį, kad su plačiuoju laisvės 
sujudimu pasaulyje pajudės ir 
Sov. Sąjungos tautos ir kad taika 
bus Įmanoma tada, kai visos tau
tos turės pilną laisvę. (Platesnių 
šios kalbos ištraukų išspausdinsi
me sek. “Tž” nr. Red.). Kaip Tau
tos Fondo pirm, prelatas ragino 
nesiskaldyti: “viena tauta, vienas 
fondas, viena auka”. Prelatas taip 
gi kalbėjo angliškai svečiams ka
nadiečiams, nušviesdamas Pabal
tijo ir Lietuvos praeitį ir perskai- 
tydamas JAV užsienio r. ministe- 
rio Herterio pareiškimą (žiur. at
skirai).

Toronto burmistras pasveikino 

mybe”.
JAV-bėse Lietuvos nepriklau

somybės 42 metų sukakties pa-, 
minėjimas rado gyVo atgarsio. 
Kaip ir kitais metais visa eilė 
valstijų gubernatorių ir miestų 
burmistrų vasario 16 d. paskelbė 
lietuvių diena. Senato ir kongre
so tos dienos posėdžiai buvo pra
dėti lietuvių kunigų invokacijo- 
mis. 20 senatorių ir net 70 atsto
vu Lietuvos laisvės klausimu pa
sakė kalbas, 5 senatoriai ir 32 at
stovai įteikė savo pareiškimus iš
spausdinti Congressional Record 
leidiny, o 20 senatorių ir 18 atsto
vų prisiuntė ALTui sveikinimų. 
Taigi be Valstybės sekretoriaus 
ni Lietuvos laisvę pasisakė dar 
165 senato bei kognreso nariai 
ir ielė gubernatorių bei miestų 

susirinkusius lietuvišku kreipi
niu, sakydamas, kad jo senelis, 
kilęs iš Lietuvos, būtų geriau iš
taręs ... Premjere J. Diefenba- 
kerio svekininR^-Stedžiu perdavė

Ontario premjero laišką perskai
tė susisiekimo min. J. Yaremko. 
Premjeras L. Frost lietuvius va
dina “proud people”, kurių tėvy
nėje susitinkančios vakarų ir ry
tų kultūros; sakosi jungiąsis prie 
minėjimo niekad nesibaigiančios 
kovos už laisvę, kuri “kaip ne
gęstanti liepsna dega didžios bei 
taurios tautos širdyse”. Liberalų 
partijos vadas, buvęs užsienio r. 
min. ir Nobelio taikos premijos 
laureatas,’ L. B. Pearson, savo 
sveikinimo laiške, kurį perskaitė 
parlamentaras Tompson, išreiškia 
viltį: “Tikiu, kad ateis diena, kad 
jūs galėsite nuvykti arba sugrįž
ti laisvon Lietuvon. Tuo tarpu gi 
sveikinu jus visus už didį Įnašą 
Kanados gyvenimui ir pažangai. 
Jūsų iškilmės primena, kad kiek
vienas Kanados pilietis yra įparei
gotas netik išlaikyti demokratiją, 
bet ir siekti laisvės visoms tau
toms”. Raštu sveikino ir buvęs 
imigr. min. J. W. Pickersgill, P. 
T. Hellyer ir inž. V. Bezchlibnik 
tarpt, antibolševikinio bloko sek-

Mizara pas vysk. J. Steponavičių
“Laisvės” red. R. Mizara, kuris 
keletą mėnesių praleido Lietu
voje ir iš ten rašinėjo savo re
portažus “Laisvei” ir “Vilniai”, 
anksčiau parašė apie savo lanky
mąsi pas vysk. Maželį, kan. Stan
kevičių ir Kauno kunigų semina
rijos rektorių kun. A. Lapę, o da
bar “Laisvės” sausio 29 d. nume
ry rašo apie apsilankymą pas 
Vilniaus' arkivyskupijos ir Pane
vėžio vyskupijos valdytoją vysk. 
J. Setponavičių.

Vyskupas gyvenąs Liudo Giros 
gatvėje esan

čiame name, trečiame augšte. Na
mas mūrinis ir karo metu nebu
vęs nukentėjęs. Mizarai atrodę, 
kad patalpos esą perankštos, bet 
vysk. Steponavičius atsakęs:

— O kam? Jei persikeličau į 
erdvesnes ištaigingesnes patal
pas, tuomet tikintieji sakytų: ana 
kokiame palociuje jis gyvena! 
Prisipažinsiu, Vilniaus miesto val- 
‘žia man siūlė net du namus, bet 
aš atsisakiau į juos keltis, kaip tik 
dėl minėtos priežasties. Be to, 
šioje rezidencijoje gyveno ir mi
rė vyskupas Paltarokas, na, tai 
ir aš nusitariau čia tęsti gyveni
mą.

Vyskupas pasirodęs duryse, kai 
Mizara, sutiktas kanclerio, dar 
vilkęsis plošČių. Vyskupas esąs 
augštoko ūgio, liesokas, buvęs 
apsirėdęs su vyskupiškais ženk
lais. Darbo kabinetas esąs erd
vus, “ant sienų kabo keletas įdo- 

retorius. žodžiu sveikino: Estijos 
konsulas Markus, latvių atstovas
— konsulo ir federacijos vardu
— Upeslacis. Rėzoliucijas Kana
dos užsienio, r. ministeriui ir atsi
šaukimą-tautiečiams okup. Lietu
voje perskaitė pranešėja I. Ser- 
naitė - Meikljohn. Atsišaukimas, 
drąsinąs ištverti bei tausoti jė
gas, bus perduotas per radiją.

Meninėj daly pasirodė solistė 
V. Zemeiyiė su B. Budriūno 
“Šauksmu” it A. Rubinšteino “Il
gesiu”, o solistas V. Verikaitis su 
B. Budriūno “Tykiai Nemunėlis 
teką” ir J. Naujalio “Oi. neverk 
motušėle”. “Varpo” choras, diri
guojamas muz. St. Gailevičiaus,.

(Nukelta į 2 pusi.)

A^. Jugoslavijos kardinolas Štepinač
Sausio 11 d. gimtajame savo 

miestely Krasič mirė 62 metus ei
damas kardinolas Aloyzas Stepi- 
nač. Jau kelinti metai jis turėjo 
kraujo ligą polycythemia, kuri 
sukelia nenormalų r. kraujo rutu
liukų daugėjimą ir sudaro trom
bozės pavojų. Nustatyta, kad jis 
mirė nuo užkimšimo plaučių arte
rijos, kurion pateko kraujo kre
šulys. Be to, jis buvo susirgęs gri-

stalas apkrautas popieriais, taip
gi stalo centre stovi didokas kry
žius ...”

Vyskupas pasisakęs, kad gi
męs “Gervėčiuose, Baltarusijoje, 
ir mano gimtasis kaimas lietuviš
kas”. Į Vilnių atvykęs basas ir 
mokęsis Vyatuto D. gimnazijoje. 
Anksčiau jis toje pačioje vysku
pijoje klebonavęs. Jam esą 49 m.

Paklaustas dėl kalbos bažny
čiose, vyskupas atsakęs, kad pa
čiame Vilniuje pilnai lietuviškos 
esą dvi bažnyčios — šv. Mikalo
jaus (kur lietuviškos pamaldos 
buvo nuo 1901 m.) ir šv. Onos. Ki
tose pamokslai esą sakomi lietu
viškai ir lenkiškai. Vilniaus arki
vyskupijoje dar esą ir “pilnai 
lenkiškų bažnyčių ir parapijų”.

(Nukelta į 5 psl.)

S.l E. Šlekys vasario 6 d. atidaro Kanados Sporto Apygardos pirmenybes Toronte 
Aušros ir MestreaHe Tauro komaMtos.

.loms pirkti, Tuo būdu Kuba pa
statoma stipresnėj pozicijoj prieš 
jAV ir paarąsinami kiti P. Ame- 
ikos kraštai panašiems žygiams.

Dar didesnio įspūdžio daro N. 
Chruščiovo vizitai. Indijoj, tiesa, 
jo sutikimas buvo apymenkis, ta
čiau vyriausybė laiko jį vieninte
liu žmogumi, kuris galėtų tarpi
ninkauti teritoriniame ginče su 
Kinija, Savo kalbose Chruščiovas 
šiuo reikalu nedaug vilčių davė, 
tik patarė tartis, išnaudodamas 
savo poziciją, Chruščiovas kėlė 
techninius Sov. Sąjungos laimė
jimus, tvirtindamas, kad ji esanti 
stipriausia pasaulio jėga. Taipgi 
jis paskelbė duodąs Indijai $375 
mil. paskolą krašto gerovei kelti. 
Anksčiau Sov. Sąjunga yra taipgi 
davusi paskolų, kurių bendra su
rfla, Įskaitant naująją sudaro 
$1.059.000.000. Tai buvo plačiai 
panaudota propagandai, nežiū
rint, kad JAV ir kiti vakariečių 
kraštai žymiai daugiau pagelbėjo 
Inidjai.. Vien JAV nuo 1947 m. 
davė $2.067.300.000 paskolos, Ka
nada nuo 1951 m., pagal Colom
bo pląną $12^ .^akarięčiiį. 
pagalba nebuvo tiek išreklamuo
ta. Netenka abejoti, kad sovietinė 
propaganda greit supliukš, atsi
mušusi į faktus. Kinijos Įsiverži
mas Indijos teritorijon jau daug 
kam atvėrė akis.

Juokiasi puodas...
Savo kelionėje po Azijos kraš

tus Chruščiovas puola koloninius 
kraštus, vadindamas juos impe
rialistais, pralobusiais svetimais 
turtais ir pavergusiais Azijos ir 
Afrikos kraštus. The NY Times 

pu ir plaučių uždegimu. Gydyto
jo Bogicevič" nuomone, kardino
las susirgęs nuo peršalimo, nes 
melsdavęsis nešildomoj bažnyčioj 
4 vai. kasdien. Krasič parapijoj 
jis visą laiką buvo policijos prie
žiūroj — namų arešte.

Kardinolas Štepinač buvo7 vai
kas 11 vaikų šeimoj. Mokslą jis 
išėjo geradarės sutaupomis ir ku
nigu buvo Įšventintas 32 amžiaus 
metais; prieš tai atlikęs karo tar
nybą Austro-Vengrijos kariuome
nėje, kur buvo gavęs karininko 
laipsni. 39 amžiaus metais buvo 
paskirtas Zagrebo arkivyskupu, ir 
54-tais kardinolu. Jis kilo hierar
chijoj netik kaip gabus asmuo, 
bet ir kaip kovotojas už tikėjimo 
ir savo krašto — Kroatijos laisvę. 
1940 m. jis pasmerkė kroatų na
cionalistų ustašininkų veiklos me
todus; jis priešinosi pastangoms 
pajungti Kroatiją hakenkreuzui; 
pasmerkė ortodoksų serbų perse
kiojimą bei bandomus kaikurių 
kroatų priversti juos pereiti ka- 
talikybėn; smerkė žydų kankini
mą bei naikinimą, nepaisydamas 
Gestapo grasinimų; surinko pla
čią dokumentaciją apie persekio
jimus ir persiuntė Romai. Įsigalė
jus komunistinei Tito diktatūrai, 
arkiv. Štepinač tęsė savo kovą 
ir prieš šią vergiją. 1946 m. ko-

(Nukelta į 2 psi.) 

kalbės apie kolonizmą tėra kroko
dilo ašaros. Sov. Sąjunga esą api
plėšusi Rytų Europą, Mandžiūri- 
ją, Š. Korėją ir kitus satelitus. 
Vengrijos ir Lenkijos sukilimai 
esą sustabdę grobuonišką ūkinį 
išnaudojimą. Kaip caristinė, taip 
ir komunistinė Rusija einanti tuo 
pačiu imperializmo keliu. “Ka
dangi Chruščiovas kalbėjo laisvoj 
ir nepriklausomoj Indijoj, dera 
klausti, kodėl panašios laisvės 
bei suverenumo neturi daugelis 
nerusiškų tautų Sov. Sąjungoj? 
Ar ukrainiečiai, estai, lietuviai, 
latviai, kazokai, uzbekai, gruzi
nai, armėnai ir kitos tautos ma
žiau vertos nepriklausomybės nei 
indiečiai, indoneziečiai ar egiptie
čiai?” Taigi, juokiasi puodas, 
kad katilas juodas ...

Gronchi Kremliuje
Buvo tikėtasi, kad Italijos pre

zidento vizitas Kremliui prisidės 
prie santykių pagerinimo bei tarp 
tautinės atotampos. Išėjo betgi 
kitaip: Italijos spauda konstata
vo, kad tai buvo nesėkmingas žy
gis. Sovietai tikėjosi palenksią

Pella sovietinei politikai: taikos ' 
sutarčiai su dviem Vokietijom ir 
neutralizuoto Berlyno statutui 
Kai jie pareiškė tam nepritartą, 
Chruščiovas Įširdo. Per iškilmin
gą priėmimą pas Vorošilovą jis 
užgaunančiai priminė makaronus, 
salami ir 1.1. Prez. Gronchi gi yra 
salami pardavėjo sūnus. Per 
priėmimą Italijos ambasadoj 
Chruščiovas siūlė Italijos prez. 
pasilikti Sov. Sąjungoj ir įstoti..;, 
partijon. Gronchi gi iš savo pusės 
palinkėjo Chruščiovui specialios 
malonės dėka tapti... krikščioniu 
demokratu.

Skelbia išlaisvinimą
Vokiečių dėmesį patraukė ame

rikietis William S. Schlamm, va
žinėjąs po kraštą su paskaitomis. 
Kilme jis yra austras, studenta
vimo laikais Vienoje buvęs komu
nistas, 1933 m. persikėlęs iš Vo- 
kieijos Prahon, kur redagavo žur
nalą “Die Weltbuehne”. 1938 m. 
atvyko į JAV ir 1944 m. tapo pi
liečiu. Nuo 1941 m. jis buvo gar
siųjų žurnalų “Time”, “Life”, 
“Fortune” vyr. redaktoriaus H. 
R. Bruce pavaduotoju iki 1950 m. 
Parašė knygą “Vokietija ir Rytų 
- Vakarų krizė”. Dabar važinėda
mas po Vokietiją skelbia: koeg
zistencija su sovietais neįmano
ma, nes komunistai niekad neatsi
sakys pasaulio užvaldymo; de- 
fenzyvinė politika prieš sovietus 
yra savižudybė; Vokietijos klau
simas kovoj prieš komunizmą bus 
lemiantis; R. Vokietijos pripažini
mas įgalintų sovietus apiplėšti 
vakariečius; vakariečiai turėtų at
mesti derybas dėl Berlyno ir R. 
Vokietijos, nes tėra viena Vokie
tija su sovietų okupuota dalimi. 
Schlamm_už tokias griežtas min
tis yra puolamas ypač sociahstų, 
net parlamente, esą tokia po’iti- 
ka sukeltų karą. Schlamm p at
sikerta: ji karo nesukels, o tik iš
laisvins pavergtas tautas, ne , so
vietai, susidūrę su jėgos polite 
ka, nekariaus. *
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Apie vaistus į Lietuvą
IŠ BALFo PRAKTIKOS

> Į Lieutvą, Sibirą siunčiame la
bai daug vaistų. Norėčiau šiek 
tiek paryškinti pagalbos vaistais 
akciją.

Nesu nei daktaras nei vaisti
ninkas, tačiau per porą metų per
leidęs per rankas bent 4000 re- 
ęeptų ar vaistų užsakymu-prašy- 
mų, galiu šį tą "pasakyti “iš prak
tikos”.

RECEPTAI
. BALFas gauna visus vaistus be 
receptų, bet tai nereiškia, kad jų 
nereikia juos siunčiant. Jų būti
nai reikia dėl labai daugelio prie
žasčių, o svarbiausioji, kad nepa
kenkti ligoniui. Kartais vienos 
raidės ar stiprumo skaitlinės pa
keitimas reiškia nebe gydymą, 
o mirtį. Gerai, jei ligonis klaidin
gus vaistus parodys savo dakta
rui. Tada bus tik nereikalingos iš
laidos, bet bus išvengta nelaimės.

Yra bendro pobūdžio vaistų, 
kurie visose vaistinėse parduoda
mi be receptu tuos galima be re
ceptų ir siųsti, tik gera būtų, kad 
siuntėjas laiške paaiškintų, ką 
jis siunčia, kaip naudoti. To neat
lieka nei BALFas nei jokios agen
tūros.
, VAISTŲ PAVADINIMAI

i, Seni, patyrę buv. laisvos Lietu
vos vaistininkai nenori savo pro
fesijoje dirbti dabar JAV. Mat, 
jbeveik iš esmės pasikeitė vaistų 
pavadinimai, cheminė sudėtis. 
Šiandien parduodama daugiausia 
fabrikuose jau visiškai pagamin
tus vaistus, žinoma, ir vardai pa
sikeitė.

Atrasta labai daug naujų daly
kų. jie patentuoti, brangūs. Daž
nai vieni nuo kitų skiriasi tik tuo, 
kad patentuoti, o yra du, tris kart 
brangesni- Todėl nerandant pra
šomo iš Lietuvos vaisto, verta pa
siteirauti jo pakaitalo ir nebijoti 
tą pakaitalą su atitinkamais pa
aiškinimais nusiųsti.

Vaistų negalima vertinti tab
lečių ar ampulių skaičiumi. Pvz. 
galime už $1 nupirkti ir nusiųsti 
Į Lietuvą šimtą ampulių po 10 
kub. centimetrų Glutamino rūgš
ties, 1.000 tabl. Natr. chloro; tuo 
tarpu Sigmycino 1 ampulė kai
nuoja S6, Teropterino ampulė 
net $8.50. Tokio Solcomycino vie
na tabletė kainuoja beveik dolerį, 
gi Sulfoliquid už dolerį galima 
gauti visą kilogramą.

Tai nėra nei brangiausi nei pi
giausi katalogo vaistai, jų kainos 
svyruoja dėl gamybos proceso ar 
stiprumo, ar rūšies. Pvz. Cortizo- 
no 25 miligramu stiprumo 20 tab
lečių kainuoja $4, o 5 miligramų 
stiprumo tik $1.25. Beveik tas, 
pats ir su kitais vaistais. Tad, už- 

' sakant vaistus ir yra labai svarbu 
žinoti jų stiprumą, ampulių didu
mą. Ne tik galima sutaupyti, bet 
ligoniui nadėti. Visa tai geriausiai 
žino tik ligonio daktaras, ne B AL 
Fo reikalu vedėjas.

Vaistų kainos taip pat įvairuoja 
ir pagal tai, iš ko perki, kieno jie 
gaminti, kokios firmos. Ypač tai 
taikoma vitaminams, kurių yra 
įvairiausių rūšių su visokiais “pa
tobulinimais”. Suprantama, tada 
ir jų kaina įvairuoja, bet ligoniui 
ne visad tie pagerinimai būtini.

Vaistai Vokietijoje visu trečda- 
lįu, o perkant iš fabriko dides
niais kiekiais perpus pigiau. Ta
šau vitaminai ir penicilinas bei 
jo gaminiai, pigesni JAV. Todėl 
BALFas perka didesnius kiekius

1924-1928 metų laikotarpis iš
sprendė du dalykus Sovietų Są
jungos istorijoje: kas bus ponas 
(Stalinas) ir kokios santvarkos 
ponu jis bus (socializmas viename 
krašte). Tai paaiški iš anglo E. H. 
Cairo neseniai išėjusio veikalo 
“Socialism in One Country, 1924 
-1926”. Tai antra dalis tomo, ku
rio pirmoji išėjo pernai.

mirus, keturi svarbes- 
bolševikai pradėjo rungtis 

kas įpėdinis? Laimėjo Stalinas, į 
istorijos šiukšlyną nustūmęs Troc 
kį, Zinovjevą ir Kamenevą. Ko
va buvo žūtbūtinė, nors dalyviai 
nevisados ištikrųjų žinojo, už ką 
kovoja. Jiems (ir daugeliui SS is
torikų) rodėsi, čia ėjo asmens ko
va, kurioje principai nebuvo svar
būs. Pirmoje tomo dalyje Carras 
net sakė: “Trockio idėjos buvo 
pasmerktos ne dėlto, kad jos bu
vo smerktinos, bet dėlto, kad jas 
skelbė jis”.

Asmenų kovai, tačiau, visgi rei
kėjo principų, kurie, tiesa, buvo 
tuojau pamirštami kaip tik tiks
lui pasitarnaudavo, kaikada buvo 
net ragožium apverčiami. Tačiau, 
kova nėjo už tuščią maišą. Juk 
reikėjo kaip nors didelį kraštą 
tvarkyti todėl kaikurie principi
niai dalykai pridygo ir paliko 
nuosėdų santvarkoje. Stalinas be
ne tai suprato ir, taip sakant, 
plaukė su gyvenimo srove, nors 
nei jis nei jo nugalėtieji komisa
rai nesuprato svarbos principo, 
kurį Carras parinko savo istorijos 
tomui antrašte.

Principui “socializmas viename 
krašte” Trockis statė “permanen
tinę” revoliuciją, kurio tikroji 
prasmė, pasak Carrą, buvusi ne 
“nuolatinė” bet “žygiuojanti” —

JAV ir persiunčia perpakavimui į 
Vokietiją, tuo sutaupydamas siun
tėjams tūkstančius dolerių. Pvz. 
streptomycinas perkamas Ameri
koje po 12 et. gramas, o Vokieti
joje jo kaina jau $1.20. ,

KATALOGAI
Daugelis norėtų gauti vaistų 

katalogus, kad patys kainas patik
rintų, vaistus pasirinktų. Deja, 
vaistų yra tūkstančiai pavadini
mų, katalogų knygos didžiulės ir 
gana brangios. BALFo centre tu
rime apie 50.000 vaistų pavadini
mų. Kas juos nurašys? Katalogus 
galima būtų gauti, jei kas nepa
gailėtų $50. Tad yra tikslinga, 
esant reikalui, užklausti BALFą, 
kiek vaistai kainuoja ir pridėti 
voką su ženkleliu atsakymui arba 
prašyti išsiųsti vaistus ir apriboti 
pinigų sumą, pvz. už $10-15 ar 
pan. Galima pasiteirauti ir vie
tos vaistinėje, kainą pasakys; ta
da spėti, kad per BALFą vis bus 
trečdaliu pigiau.

Vaistai per BALFą užsakomi 
skolon, nes tiksli sąskaita galima 
tik siuntinį išsiuntus. Gavus są
skaitą reiktų dolerį-kitą pridėti 
vaistams dėl tų ligonių, už ku
riuos moka BALFas iŠ bendrų 
šalpos lėšų. O tokių siuntinių vien reiškia, proletarinė ‘(socialistinė) 
1959 m. pasiųsta per 600 ir jie 
kainavo BALFui virš $6.000. 
Nors privatus siuntėjas ir taip 
jau remia, bet amžina taisyklė ir 
čia ta pati — kas veža, tą ir pla
ka. Ką gausi iš to, kuris savų ne
šelpia?

KOKIŲ VAISTU
DAUGIAUSIA PRAŠOMA
IŠ TEN
Paprastai visi visko prašo, ta

čiau vaistų neprašo, jei jų nerei
kia.. Juk ne saldainiai. Kalbėsiu 
apie 3.000 jau išsiųstų siuntinių, 
perėjusių per mano rankas. Iki 
šiol buvo labai daug prašoma 
streptomycin©. Jo Lietuvon pa
siųsta dešimtys tūkstančių am
pulių. Sudrėbtam!, kartu buvo 
siunčiami ir pagalbiniai vaistai 
tuberkuliozei gydyti, kaip Rimi- 
fonas, PAS, Vit. B12 ar pan. Da
bar jau prašoma moderniškesnių, 
sunkesnei Tbc formai.gydyti, ku
rių vienas yra Seromycin. Jis ga
na brangus, 1 tabletė kainuoja 25 
centus (BALFui). Siunčiama pra
džiai bent 50 tablečių. Kiti prašo 
iš karto siųsti kelis šimtus, todėl 
susidaro didelės (ir dažnai nerei
kalingos) išlaidos. Vokiškas Sero- 
mycino pakaitalas yra D-Cyelose- 
rin “Roche”, truputį brangesnis 
už Seromyciną.

Lietuvoje bet SSRS vaistai, jei 
tik jų yra, teikiami veltui ar ma
žai primokant, jei ligonis yra li
goninėje ar sanatorijoje. Tad 
prašantieji, net daktarai, nenu
vokia, kad čia vaistai brangūs ir 
dažnai prirašo jų labai didelius 
kiekius. Iš kitos pusės ir ameri
kiečiai nori “pasirodyt” ir vaistų 
kiekius dvigubina be reikalo. Iš 
prisiunčiamų užsakymų tai labai 
aiškiai matyti.

Šiuo metu daugiausia vaistų 
siunčiama nuo reumatizmo, sąna
rių uždegimo, nervų ir širdies li
goms gydyti bei vitaminai. Visos 
tos ligos sunkiai ar visai nepagy
domos, tad išlaidos didelės ir be
viltiškos.

Ligų gausumas, ypač vitaminų 
trūkumas, rodo blogas gyvenimo 
sąlygas, vargą ir baimę (nervai, 
kraujo spaudimas, širdis).

Kun. L. Jankus.

revoliucija tuojau sekanti buržu
azinę. šitą pažiūrą jis sukūrė su- 
vokietėjusio Rusijos žydo Hel- 
fando-Parvuso draugėje 1904 - 
1906 metais ir raštu pirmusyk iš
dėstė sėdėdamas Peterburgo ka
lėjime po to, kai 50 dienų vado
vavo 1905 revoliucijos metu su
kurtam Sovietui. Parvusas pra
džioje manė, kad rusų revoliuci
ja (kai įvyks) būsianti buržuazinė 
demokratinė ir tokia pasiliksianti 
ilgą laiką. Trockis įrodinėjo, kad 
ji tuojau, beveik tą pačia dieną, 
oereisianti į proletarinę, šitą pa
žiūrą jis ir pavadino “permanen
tines” revoliucijos teorija? .

•Šitas “trockizmas” nereiškė no
rą matyti revoliucijas viename 
krašte po kito, nors visi bolševiz
mo vadai tikėjo, kad revoliucijos 
kitur sustiprintų revoliuciją Ru
sijoje. Tarp trockizmo (perma
nentinės revoliucijos) ir staliniz
mo (socializmo viename krašte) 
ištikrųjų pagrindinio priešišku
mo nebuvo, nes visi bolševikai ti
kėjo į abu dalyku — kad nereikia 
laukti Rusijoj įsigalėjimo buržu
azinės revoliucijos, bet kurti joje 
socializmą. Tačiau asmenų kovai 
reikėjo kirvių (dialektikos). Troc
kis Staliną skaitė mažamoksliu ir 
laikė paniekoje, bet davė jam į 
rankas ginklą prieš save, pareikš
damas: “Socializmo viename kraš
te teorija yra vienintelė, kuri 
nuosaikiai iki galo yra priešinga 
permanentinės revoliucijos teo-

įvairus siuntiniai
• Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.
•». Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS. SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia

* hemaroidus. Z :
Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kartą mokslas atrado naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir 
palengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran-/ 
gi priemonė, privačiai savo namuo
se 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:' 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble-

• map. ;
Paslaptis šios naujos gydymo prie

monės w (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

Siunčiame Ah /■> D A ČTI I sudarytus ir apdraustus {vai- 
paprastu ir vKv F AS I U rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių. '

jnums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
> Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas. . . ,

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
2849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3998
- SKYRIAI:
305 Cannon St E„ Hamilton, Ont Tel. JA 8-6686. Ponia V. Javaitis. 
-94 Dengias St, Sudbury, Ont. TeL OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
-1702 Whitehall Drive, London, Ont Tel. GL. 1-0821. Ponas K. Kndukis.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai. 
-ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nno 9 vai. ryto iki 5 vai. vak.

SAVININKAI S. ir A. KALCZA

k

rijai”. Trockis, labiau buvo prak
tikas, negu teoretikas, ir’ sykį, 
raudonos armijos ideologinį pa-1 
grindą svarstant, išdidžiai pa
reiškė: “Geriau pakalbėkime kaip 
ir raudonos armijos utėles, ir be
raščius išvalyti”, '

Įdomu, kad pats Stalinas 1924 
m. balandžio mėn. pareiškė, kad
socializmas vienam Krašte teore
tiniai negalimas. Metams nepasi
baigus, jis jau persimetė kiton 
pusėn, turbūt, supratęs posakio 
naudą nukovoti Trockini. Gal ait
varai ir nešė Stalinui laimę, o gal 
jis turėjo ir puikią uoslę supras
ti kokiu momentu kurį “dialekti
nį” dalyką- iškelti ir priešams pa
nosėn pakišti. Carras sako: “Stali
nas į viršų kilo mokėjimu laiku 
įsikabinti dalykams, kuriems gy
venimo vėjai putė visuotiną pri
tarimą. Jis mokėjo ir laiku atsi
kratyti tu, kurie gyvenimo nevy
ko”- ‘

Pagrindinės svarbos, tačiau, 
virš visko gal įyrėjo Stalino nuo
taika šalintis visko “kas iš Vaka
rų” ir vengti “vakarietiškų euro
pietiškų antspalvių rusų revoliu
cijai, bet sąmoningai ir nesąmo
ningai įsijungti’ į senas rusų tau
tines tradicijas”^ Carras čia, tar
tum, pratęsia rusų visuomenės 
paskutinio pusantro šimto metų 
polinkį skirstytis į “vakariečius” 
ir “rytiečius” (slavofiliis). Šitokia 
dalyba sukūrė. Leningrado - Mas
kvos rungtynes. Revoliucija pra
sidėjo Leningrade, bet komuniz
mo galvos sutūpė Maskvoje. Troc
kini geriausia sekėsi (ir jis žibėjo) 
Leningrade, o Stalinas labiau 
“namie” jautėsi Maskvoje. Iki 
gyvenimo galo jis Leningrado 
vengė ir labainenoromis į jį va
žiuodavo. Visuose to laikotarpio 
ginčuose iškildavo dvi nuomonės: 
viena leningradinė, kita maskvi- 
nė. Viršų vis kaip tai paimdavo 
maskvinė, kuri vis dažniau ir daž
niau būdavo stalininė.

Maskva viršų paėmė bene dėl 
trijų priežasčių. Pirmiausia, ru
sų kaimiečių masėms ir liaužiai 
ji. po senovei, buvo simbolis 
“šventosios Rusijos”, kuomet Le
ningradas tebuvo “langas į Vaka
rus”; antra, Maskva buvo Didžio
sios Rusijos (Velikorosijos) cent
ras, ‘kuris vis siekė surusinti vi

sus rusų imperijos kitataučius 
Tai buvo simbolis ru 
šovinizmo. Trečia, Maskva pasi
darė administracijos centras visai 
Sovietų Sąjungai. Čia subėgo visi 
galios siūlai. Vienu ar kitu požiū
riu, visos 1924-1926 mėtų komu
nistų idėjinės ar asmeninės kovos 
pasibaigdavo Maskvoje. Čia buvo 
sprendžiama miesto kova su kai
mu, proletarų su valstiečiais, ru-

tautinio

centro ir apskričių valdžios, vals
tybės ir piliečio pareigų, kova 
tarp centralizacijos ir savivaldos, 
tarp “socializmo viename krašte” 
ir “permanentinės” revoliucijos. 
Nežiūrint kas kokį klausimą pa
keldavo, įsivyraudavo Maskvos 
“monolitinė” nuomonė — reiš
kia, centro, reiškia, Stalino nuo
monė.

Carro nuomone, Stalinas iškilo 
nevien nudobdamas vieną komi
sarą po kito. Grynai asmenų ko
voje Stalinas gal būtų ir pralai
mėjęs. Bet Istorijos kuriamoje 
Sovietų Sąjungoje juk rungėsi ir 
žiaurūs gyvenimo faktai bei sro
vės. Stalino laimei, jo pobūdis 
prigimtimi linko sutapti su stip
riausiomis srovėmis ir tinkamu 
laiku jas pajusti (pavyzdžiui, se
ną tradicinį rusų “samoderžavįje” 
pasidariusį diktatoriaus diktatū
ra). Nors Caras mano, kad “su- 
^grįžimas į senas rusų tautines 
tradicijas” buvęs sąmoningas ir 
nesąmoningas, nesąmoningumo 
gąl daugiau būta. Jei bolševizmo 
sostinė būtų pasilikusi Leningra
de, abejotina ar Stalinas būtų 
net nuo žemės pakilęs. Partijos 
sekretorium 1922 m. tapęs, kažin 
ar tą valandą sąmoningai supra
to, kokią strateginę poziciją jam 
istorija į rankąs pakišo? Stalinui 
juk prikišta ir “negreitas susi
vokimas” ir “sunkus protavimas”. 
Tačiau, net šie neigiami dalykai 
jam sveikaton išėjo, nes priešai 
ji laikė bereikalingoje paniekoje. 
Gabesni protauti priešai jo neda- 
vertino!

Istorijos įvykiai įrodė, kad, jei 
Stalinas ir buvo nepaslankus grei
tai galvoti, jis mokėjo išnaudoti 
visas istorijos pakištas progas. 
Carro veikalas nušviečia tų metų 
Sovietų Sąjungos gyvenimo sąly
gas, kurios Staliną stūmė ir su
teikė progų iškilti. -

- Vyt. Sirvydas.

JO.NUI ŽUKLIUI įnirus^ 
seserį Bronę Cirūnienę ir još šeimą nuoširdžiai užjaučia

Minis mano mylimam broliui a.fa. JONUI ŽUKLIUI, iš draugų 
ir bičiulių mūsų šeima susilaukėme ypatingai daug geraširdiškumo 
įvairiausiose formose.

Nesiryždami nė mėginti visų geradarių išvardinti vardais ir pa
vardėmis, nes nesitikime pajėgsią tai padaryti, per laikraštį norime 
nuoširdžiausiai padėkoti KLK Moterų D-jos šv. Jono Kr. parapijos 
skyriui, lietuviams torontiečiams, rochesteriečiams, Scrantono, Nia
gara Falls ir Fruitlando bičiuliams ir pažįstamiems už paaukotas už 
velionies sielą šv. Mišias, už gausias gėles, užuojautas žodžiu ir raštu, 
lankymą velionies palaikų koplyčioje ir bažnyčioje, karsto nešimą ir 
palydėjimą į kapines.

Gerosioms mano Bičiulėms priklauso nuoširdi padėka už gausią 
paramą netik darbu, bet ir maistu laidotuvių metu.

Graži padėka Lietuviškosios Radijo Valandos “Tėvynės Prisimi
nimai” vedėjui p. J. R. Simanavičiui už pranešimą per radiją apie 
velionies mirtį ir užuojautos pareiškimą.

Ypatingai tenka padėkoti Toronto lietuvių šv. Jono Krikšty
tojo parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui ir kapelionui kun. B. Pace- 

_ vičiui už lankymą velionies koplyčioje, kalbėjimą rožančiaus ir mal
das, o kleb. kun. P. Ažubaliui — ir už ypatingai gražų pamokslą api
budinant velionį, iškilmingas šv. Mišias ir svečio kunigo pakvietimą, 

Sol. V, Vėrikaičiui už jausmingai atgiedotas šv. Mišias ir solo 
giesmes nuoširdus ačiū. ■

Visiems, o visiems dar kartą labai nuoširdus ačiū. Tealygma 
Jums Augščiausiasis.

Nuliūdusi sesuo Br. čirūnienė ir šeima.

A.a. Jugoslavijos kardinolas Stepinač
(Atkelta iš 1 pusi.) 

mūnistų teismas nubaudė jį 16 
metų kalėjimo. Po .5 metų jis bu
vo paleistas iš kalėjimo ir ištrem
tas i Krasnič miesteli, kur buvo 
izoliuotas nuo 7 milijonų Jugosla
vijos katalikų. Popiežius Pijus 
XII, įvertindamas arkiv. Stepinač 
kovą, pakėlė į kardinolus 1952 
metais.

Pažymėtina, kad kard. Stepinač 
kliudė ortodoksų patriarchui Bel
grade. 1946 m. jis viešai apkalti
no savo kolegą ir prisidėjo prie 
po įkalinimo. Tai išdava blogų 
santykių tarp ortodoksų serbų ir 
katalikų kroatų, santykių, kuriuo
se atsiliepia Romos - Maskvos lai
kysena.

Laidotuvės buvo numatytos 
Krasnič miestely, nes vyriausybė 
iš karto neleido laidoti kardinolo 
Zagrebo katedroj. Kai viskas bu
vo parengta, vyriausybė pakeitė

nuomonę ir leido palaidoti kardi
nolą su visom deramom iškilmėm 
Zagrebe. Pamaldas turėjo atlai
kyti Vienos kardin. Fr. Koenig, 
bet pakeliui buvo sunkiai sužeis
tas automobilio nelaimėj ir pagul
dytas Varazdin ligoninėje. Taipgi 
sužeistas ir jo sekretorius, o šofe
ris užmuštas. Popiežius Jonas 
XXIII pareiškė užuojautą Jugo
slavijos episkopatui ir atlaikė Ro
moje specialias pamaldas. Laiki
niu Zagrebo arkivyskupijos apaš
taliniu administratorių paskirtas 
prel. Franjo Seper.

Kova už Lietuvos

Kunig as J uozas Vailokaitis
(Tęsinys iš pr. nr.)

Ne taip buvo “Palemono” ply
tinėj. Prie įmonės pastatų, ir tai 
prie visų, net gėlės buvo užveis
tos, prižiūrimos, medžiai buvo 
sodinami, švarutėliai takai tiek 
lauke, tiek viduje. Viskas simet
riška, viskas pagal iš anksto su
darytą gerą planą pastatyta.

Tai buvo’kunigo Juozo “myli
mas kūdikis”. Jis čia daugiausiai 
ir laiko praleisdavo. Jis čia atsi
gaudavo. Jis čia ilsėjosi po visų 
Kauno biznių. Tuo labiau, kad čia 
vadovavo kitas romantikas, kalnų 
inžinierius Vladas Geiga. Tai bu
vo irgi labai įdomus žmogus. Ga
bus. Stebėtinos atminties. Prieš 
karą, caristinėj Rusijoj, patekti į 
kalnų inžinierių institutus reikė
jo ne protekcijų, bet pirmos rū
šies gabumų, nes čia, be pirmaei
lio atestato, dar buvo konkursi
niai egzaminai ir priimdavo tik iš
laikiusius vienomis penkiukėmis, 
kanadiškai šnekant kas turėjo- vi
są 100 iš visų dalykų.

Kada teko pažinti'inž. Gefgą, 
jis turėjo netoli 60 metų. Bet tai 
buvo gyvas, visada pilnas humo
ro, sąmojaus žmogus. Vieną turė
jo ypatybę, kaip ir Viktoras, tai 
mėgo nugerti. Jis tais savo nu- 
gėrimais buvo žinomas visuose 
Kauno restoranuose. Nes ir nu
gerės nebuvo ramūs. Ypač tada 
jis mėgo deklamuoti. Deklama
vo lotynų, rush, lenkų ir lietu
vių kalbomis. Nesistebėjau, kada 
jis deklamuodavo kitomis kalA 
bomis, bet kada jis deklamuoda
vo ištisai Maironį — kildavo min
tis, iš kur jis žino. Juk rusų mo
kykloj to ne tik nėjo, bet ir negir
dėjo. O išmoko!

Kunigas Juozas mėgo ir “Pa
lemoną” ir inž. Geigą, kuris jam 
pavestą įmonę ne tik globojo, bet 
ją gražino, lepino ir kūrė atei
čiai grandioziškus planus. Mano 
laikais darė bandymus kaip pa
daryti plytas iš smėlio. Molis prie 
Palemono buvo ne pirmos rūšies 
ir plytomis statybininkai nusi
skųsdavo.

Bet “Palemono” b-vė nesiten
kino ta viena plytine. Jų buvo iš
viso septynios: Garliavoj", Gelgau
dišky, Kybartuose, Kuršėnuose

JONAS MATULIONIS

Iš atsiminimu

Vist masinu remonto darbai lietuviams 
atliekami pigiau, lietuviškame
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Sav. VL. TARVYDAS

5 Robert St., Toronto (prie Spadina-College) 
Automatiškos transmisijos ir visi kiti taisymų darbai atliekami 

sąžiningai ir visas darbas garantuotas.
TEL. NAMUOSE: RO. 3-2445. TEL. DARBE: WA. 1-9541.

ir dvi Panevėžy. Tai buvo visas 
koncernas. Kitos nebuvo Vailo
kaičių statytos, bet nupirktos ga
tavos..

Imant grynai ekonomiškai ši 
bendrovė pelno nedavė. Įsiskoli
nimas kasmet vis augo didesnis. 
Gal dėl inž. Geigos romantišku
mo ir visokių daromų naujų ban
dymų, o gal" ir dėl nekreipimo 
perdaug dėmesio, nes bankrotas, 
turint už pečių “turtingą dėdę” 
— Ūkio Banką — negręsė.

Bet tai buvo didelis pagrindas 
tolimesnei ekspansijai siekiant 
Lietuvos atstatymo ir einant prie 
mūrinės Lietuvos.

Kitos įmonės -
Daugely sričių mėgino Vailo

kaičiai dirbti. Vienos buvo są
moningai sukurtos, įrengtos, kitos 
kaip ir primestos.

Ūkio Bankas kreditavo įmones, 
o joms bankrutuojant norom ne
norom buvo priverstas jas perim
ti ir administruoti.

Taip buvo perimtas taip vadi
namas Levo didelis malūnas Pa
nevėžy. Nebuvo didesnio intere
so jį eksploatuoti ir vėliau buvo 
perleistas “Lietūkiui”.

Buvo perimtas už skolas Vi- 
liampolėj tabako fabrikas, kuris 
gamino papirosus, cigaretes ir pa
tį tabaką, šį fabriką ūkio Bankas 
buvo pasiryžęs eksploatuoti pats.

Kaip žinoma, Lietuvoj veikė ta- 
bakininkų faktinas monopolis ir 
visi fabrikantai buvo vienos tau
tinės mažumos žmonės. Jie veikė 
monopolistiniais pagrindais lai
kydami tvirtas kainas, žinoma bu
vo, kad pelnai buvo nemaži.

Neatsimenu gerai, kokios prie
žastys buvo, bet kad paleisti fab- 
ką, reikėjo gauti finansų minis
terijos leidimą. Tai buvo 1937-38 
-39 metai. Kiek buvo daryta žy
gių tam leidimui gauti, ir vistik 
jis liko negautas, fabrikas liko į 
darbą nepaleistas. Stovintis fab
rikas yra ūkiška prasme nulis, 
arba ir dar daugiau, nes neša 
grynus nuostolius.

Man pačiam teko nekartą lan
kytis finansų ministerijoje pas 
įvairius pareigūnus fabriko pa
leidimo reikalu, viri pažadėdavo, 
niekas nesiginčijo, kad leidimo 
neduos, bet byla iš vietos neju
dėjo. Kur buvo tas' ^pajudina
mas taškas, taip ir liko neaišku. 
Viena aišku, kad to nenorėjo "ta
bako monopolis” ir įvyko taip, 
kaip jis norėjo. Lietuvoj tabako 
monopolis sulaužytas nebuvo. Tai 
buvo juoda dėmė iš mūsų valsty-

sidarė maži ir nuėjo užuomarš
tim

Begalvojant apie pelnus, o kiek 
viena ūkiška įmonė siekia ir to, 
pasiūliau Vaįiokaičiams perimti 
kurį tai alaus fabriką ir jį eksplo
atuoti.

— Ne! Šito tai jau nepadary
simi— tvirtai nesvyruodamas at
sisakė kunigas Juozas. — Tokios 
rūšies bizniais nesivertėm ir ne- 
siversim. Prie savo tautos gir
dymo neprisidėsim.

Jau iš šito' vieno gali aiškėti, 
kad Vailokaičiai nesivaikė vien 
pelnų. Alaus fabrikai, kurie irgi 
turėjo faktiną monopolį, netokį 
tvirtą, kaip tabako, buvo labai 
pelninga pramonė. Bet jos nesi
ėmė iš moralinių sumetimų.

Vailokaičiai siekė Lietuvos at
statymo, jos gyventojų gerbūvio, 
ir kūrė įmones, kurios galėjo prie 
to prisidėti, pasitarnauti. Alaus 
fabrikas gerbūvio nekūrė, prie 
Lietuvos atstatymo prisidėti ne
galėjo. Todėl tokia įmonė jų ne
interesavo.

Savo laiku jie turėjo kelias 
eksporto ir importo bendroves. 
Tarp kitko eksportavo medį ir 
kt., importavo medžiagas.

Atėjęs į Ūkio Banką 1937 m. 
užtikau tik vieną iŠ daugelio už
silikusių “Urmo” prekybą, kuri 
importavo daugiausiai pigias kar
tūnines medžiagas iš Rusijos. Ro
dos, 1938 metais, paskutines ak
cijas pardavė ir liko prie savo pa
grindinių — Ūkio Banko, Meta
lo ir Palemono. '

Ūkio Bankas
— Didžiausias Lietuvos ban

kas, — sakydavo, norėdami kiek 
pajuokti Lietuvos Banko žmonės.

Pagal akcinį kapitalą tai tik
rai taip ir buvo, nes turėjo pen
kiolika milijonų litų akcinio ka
pitalo.

Skyrių atžvilgiu irgi stovėjo 
pirmoj vietoj, nes buvo nusėjęs 
skyriais ne tik apskričių centrus, 
bet skyrius turėjo ir daugely kitų 
didesnių miestelių.

— Tvirčiausias Lietuvos Ban
kas, — sakydavo ponas Jonas.

Mėginau ginčyti, nes faktinai 
Ūkio Banko kapitalai buvo sukiš
ti į nekilnojamus turtus, i įmo
nes, o apyvartai liko palyginus 
nedidelė dalis! ‘

— Kaip galima dirbti? — prie* 
kaištavau, nes tikrai dažnai ne
galėjau kaip direktorius daryti 
Operacijų tik dėl trūkumo laisvų 
pinigų. (Bus daugiau)

RESTORANAS 
"ROTA"

SS4 DUNDAS ST. W

i

čiai, tabako fabriko reikalai pa-

(Atkelta iš 1 psl.) 
įspūdingai sudainavo eilę St. Šim
kaus, K. Kavecko, K. V. Banaičio 
ir I. Zdanavičiaus kūrinių. Dau
giausia plojimų sulaukė “Ūdrio 
daina” iš V- Klovos operos “Pi
lėnai” su sol. V. V er įkaičiu. Cho
rui akomponavo D. Skrinskaitė.

Torontiečiu aukos v 
laisvinimo kovai

Toronto apylinkės valdybos nu
tarimu Vasario 16 minėjimo au
kos buvo renkamos pačios valdy
bos kiekvienam dalyviui į salę 
įeinant Įteiktuose vokeliuose. Jie 
buvo surinkti minėjimo pirmajai 
daliai pasibaigus. Su vokeliais 
buvo įteikti ir lapeliai, kuriuose 
aukotojai turėjo atžymėti, kam 
savo auką skiria — Tautos Fon
dui ar Liet. Nepriklausomybės 
Fondui. Be to, tų abiejų fondų 
atstovai rinko aukas 'ir kitomis 
progomis, daugiausia pamaldų 
dienomis prie bažnyčių. Mums 
tuo tarpu yra žinomi visų tų rink
liavų Tautos Fondo pasiekti vai
siai ir minėjimo metu vokeliais 
surinktos sumos.

Minėjimo metu vokeliais išviso 
surinkta $856.76. Iš tos sumos 
Tautos Fondui aukotojų paskirta 
$619,60, L. Neprikl. Fondui $152, 
31 ir $84,85 buvo neaiškios pa
skirties, tad teko apylinkės val
dybai minėjimo išlaidoms pa
dengti arba ir pačių aukotojų^ bu
vo tam skirti.

Tautos Fondo atstovai,, be to, 
ten pat dar pardavė TF ženkliu
kų už $107,50. Prie bažnyčių TF 
surinko: prie liuteronų bažnyčios 
$30, prie Prisikėlimo par. bažny
čios vasario 7 d. $81, vasario 14 
d. $255,50. Pridėjus dar J. Mi
sevičiaus (Regan, Ont.) $10 auką, 
prisiųstą per “TŽ”, ir dviejų to- 
rontiėčių po minėjimo paaukotus 
$20, išviso TFondui Toronte yra 
gauta $1.123,60. šv. Jono Kr. baž
nyčioje per Neprikl. šventės pa
maldas surinkta $150,25, kurie 
paskirti paremti Eltos itališko
sios laidos leidimui. Kadangi tas 
leidinys finansuojamas taip pat 
TFondo, tad ir šioji suma taip pat 
priskirtina jam. Tuo būdu bend
roji Tautos Fondui suaukota su
ma pakyla iki $1.273,85.

Pastebėtina, kad iš vokelių 
rinkliavos apylinkės valdyba dar 
turės apmokėti minėjimo rengi
mo išlaidas. Tuo būdu abiems 
fondams teksianti suma gerokai 
sumažės. Valdyba nuo. abiejų,fon
dų žada atskaityti proporcingai, 
nors yra balsų, kurie mano, kad, 
jei abu fondai buvo pastatyti ly
giomis, tai ir išlaidas turėtų pa
dengti lygiai pusiau.



TĖVIŠKES ŽIBURIAI

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAITORONTO
AL. GIMANTAS

Tam reikalui buvo suruošti savo-

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJA 
1959 METAIS

Tuoj po pamaldų sausio 31 d. 
prigužėjo Prisikėlimo parapijos 
salė parapijiečių į visuotinį para
pijos susirinkimą, kad sužinotų 
parapijos finansinį stovį — kur ir 
Kiek buvo išleista, sužinoti — iš 
kur ir kiek pajamų turėta, išklau
syti ir parapijos komiteto veiklos 
apžvalgą, išrinkti naują komitetą, 
nes senojo kadencija pasibaigė.

Komiteto pirmininkas Skrins- 
kas, atidaręs susirinkimą, paža
dėjo, kad susirinkimas praneši
mų atžvilgiu bus trumpas — tik
rai ir ištesėjo, todėl iš susirinku
sių apie 400 dūšių iki susirinki
mo galo maža dalis tenubyrėjo.

V. Užupis, susirinkimo pirmi
ninkas, pagal darbotvarkę pir
miausia kvietė parapijos ekono
mą T. Klemensą, OFM, padaryti 
parapijos metinę finansinę ap
žvalgą. Kad geriau būtų ekono
mo paaiškinimus sekti, susirinki
mo dalyviams buvo išdalyta dvie
jų puslapių rupi 1959 m. apyskai
ta. Smulkesnė yra spausdinama 
specialiame leidinėlyje, kaip kle
bonas T. Placidas, Or'M, pareiškė, 
ir ją gaus kiekvienas parapijietis 
ir ne parapijietis, jei jis yra kiek 
parapijai aukojęs. Per praėju
sius metus parapija turėjo paja
mų: parapijai išlaikyti $16.902, 
naujos bažnyčios statybos ir skolų 
mokėjimų fondui $17.846. Salės 
pajamos $108.484, naujos parapi
jiečių paskolos parapijai $31.745 
ir įvairios $4.624. Viso turėta pa
jamų $179.603. Išlaidų turėta: 
bažnyčiai $23.810, klebonijai 
$9.068, šalpai $4.755, salės išlai
kymui ir eksploatacijai $38.476 ir 
įvairių $5.587. Grąžinta skolos 
bankams ir parapijiečiams $89. 
014, kadangi gauta naujų pasko
lų iš parapijiečių $31.745, tai iš- 
tikrųjų numokėta parapijos Sko
lų $57.269. Procentų užmokėta 
$8.875. Parapijos finansinis sto
vis 1960 m. sausio 1 d. buvo: 
$122 kasoje, $200.000 skolos JA 
V-bių bankams ir $46.144 sko
los parapijiečiams.

Prisikėlimo parapijiečiai tikrai 
gali pasidžiaugti tokiu sumaniu 
parapijos finansų tvarkymu. Apy
skaita parodė visas pajamas ir iš
laidas — iš kur kas gauta ir kur 
išleista. Ąukotojas-rėmėjas žino, 
jog ir jo, nors ir mažas pinigėlis, 
tinkamai administruojant, vaidi
na didelį vaidmenį. To pasėkoje 
Prisikėlimo yra vienintelė lietu
viška parapija tame kontinente 
numokėjusi tiek skolų permetus.

Parapijos pagrindiniai pajamų 
šaltiniai buvo: salė, parapijiečių 
ir kitų aukos, bažnytiniai patar
navimai ir tikinčiųjų paskolos.

Skolų mokėjime be salės paja
mų 1959 m. didelį vaidmenį su
vaidino parapijiečių pasitikėji
mas parapijos vadovybe —- pasko
linant parapijai dideles sumas. 
Tai įgalino sumažinti procentus 
kuone pusiau.

Parapijiečiai, pasidėję savo pi
nigus parapijoj, gauna normalius 
nuošimčius, o paskolą atsiimti 
gali kada tik nori. Parapijai tokia 
paskola yra milžiniška parama. 
Per tą, palyginus, trumpą para
pijos gyvavimą, tikintieji buvo 
pasidėję parapijoj per $20.000.

Parapijos komitetas, kaip ko
miteto sekretorius savo apžvalgo
je pareiškė, pirmoje vietoje gel
bėjo parapijos dvasiškai vadovy
bei finansiniuose reikaluose, kad 
kiek galint daugiau būtų numo
kėta skolų, o kiek laikas ir gali
mybės leido — planavo parapijos 
ateitį, kėlė jos gerbūvį. Nieko 
nuostabaus, nes parapija išeivijoj 
yra ne vien tik bažnytėlė, bet taip 
pat ir tautinė bazė, kur kryžiuoja
si visi “svietavi” reikalai. Iš ko
miteto veiklos matyti, kad di- 

‘ džiausiąs dėmesys yra kreipiamas 
į mūsų jaunimą — mūsų ateitį, 
šeštadieninei mokyklai skirta 
$500 pašalpos, paremta Wasagos 
stovyklavietės praplėtimas, kur 
mūsų didelė jaunimo dalis prie 
gražaus ežero praleidžia vasarą.

vė $500 pelno ir iš parapijos skir
ta $1.000 pašalpos: Wasagoj pra
vesta jaunimo šventė. Turime 
gražią salę, kur sportuojantis 
jaunimas, vyresniųjų prižiūrimas, 
praleidžia daug laiko. Jaunimui 
atvira ir “muzikos studija”—ma
žesnė salė. Parašyti ir priimti pa
rapijos stipendijų fondo įstatai, 
tik gaila, kad kol kas dar nėra 
paties fondo. Bet reikia tikėtis, 
kad dar šiais metais atsiras ir tas. 
įkurta Katalikų Vyrų Draugija, 
kuri irgi pagal išgales žada rem
ti besimokantį jaunimą.

Vyresnieji taip pat neužmirš
ti: užsibrėžta tarpininkaujant pa
rapijos vadovybei,, sudaryti gali
mybes savo parapijiečiams be 
vargo ir išlaidų sudaryti testa
mentus. Sudaryta komisija sene
lių namų įkūrimo galimybėms 
tirti. Tam įdėta daug darbo — 
išsiuntinėta parapijiečiams 1.400 
tuo reikalu anketų, prašant pasi
sakyti tik nuomonę, bet gaila, 
kaip k-to pirmininkas pareiškė, 
teatsakė tik 85.

Neužmiršti ir anksčiau imigra
vę lietuviai — iš tos pačios lietu
viškos “grįčios”, kurie praleido 
Kanadoj sunkias depresijų die
nas. Dalis jų ir šiandien, kada jų, 
vaikai sutapo su vėlyvesnių atei
vių vaikais, tebėra pasyvūs. Ma
noma sušaukti jų susirinkimą, 
kad turėtumėm progos lietuviškai 
pasikalbėti, prisiminti gražias, 
gal daugumoje ir vargingai pra
leistas, jaunystės dieneles.

Prisikėlimo parapija turi pui
kią didelę salę, prie salės gražią
kavinę, jaukią, tik dabar išdeko- 
ruotą, laikiną bažnyčią, bet netu
ri klebonijos. K-to pirmininkas 
iškėlė pasiūlymą įsigyti naują 
kleboniją. Susirinkimas plojimu 
pritarė, bet klebonas T. Placi
das griežtai pasipriešino. Esą, pa
rapija šiuo laiku turi svarbesnių 
reikalų — skolų mokėjimą. Tė
veliams, vadovaujantiems parapi
jai, norėtųsi palinkėti sveikatos, 
nes jie jau 7 metai gyvena ir dir
ba labiau “suglaudinti” negu 
tremtiniai gyveno lageriuose.

Iškeltas pasiūlymas, kuriam vi
sas susirinkimas pritarė — nu
pirkti Sibire ranka rašytos malda-

Išraiškos šokio festivalis
Pirmasis Kandoje išraiškos (ar

ba modernaus) šokio festivalis 
įvyks vasario 25 d., ketvirtadienį, 
8.30 v.v. Prisikėlimo par. salėje.

Tai bus proga pamatyti visus 
šio meno atstovus Toronte ir visi 
lietuviai nuoširužiai yra kviečia
mi atsilankyti į šį įaomų, retai 
matomo šiame krašte šokio meno 
koncertą.

Organizaciniame komitete yra 
šokėjos: Bianca Rogge, Nancy 
Lima-Dent ir Jonė Kvierytė. Me- 
nadžeris Harry Warlow Concerts. 
Be jų dar dalyvaus visa eilė kitų 
šokėjų, bei šokio grupių.

Kanados spauaoje festivalis 
yra sukėlęs didelio susidomėji
mo ir į jį atsilankys visų trijų 
dienraščių meno kritikai, teatro 
ir televizijos astovai. Ateityje yra 
tikimasi šį festivalį paversti kas
metiniu, tuo padėti populiarinti 
šitą šiam kraštui labai tinkamą 
šokio rūšį ir taip pat sudaryti jau 
čia esamiems šokėjams ir priau
gančiai jų kartai progą parodyti 
savo naujus kūrinius bei talen
tus.

Programoje tarp kitų šokių 
bus: “Concerto Grosso” (Lima), 
“Elegy to a Statue” (Rogge), 
“Primeval” (Kvietys).

Bilietų reikalu skambinti WĄ. 
3-8763 arba užsakyti paštu, siun
čiant money orderį šiuo adresu: 
Modern Dance Associates, 69 
Standish Ave., Toronto 5, Ont.

Jei liks, bilietai bus pardavi
nėjami ir prie įėjimo.

Bilietų kaina: $1.50, vietos ne
numeruotos.

3 PUSL.

Dr. N. Novošickis grižo iš atos
togų ir toliau dirba savo kabinete 
— priiminėja ligonius iš anksto 
susitarus telefonu.

Meno galerijoje vasario 13 d. 
atidaryta Venecijos didžiųjų me
nininkų paroda. Ji tęsis iki kovo 
13 d. Įėjimas 25 et., šeštadieniais 
ir sekmadieniais visiems, o kito
mis dienomis vaikams veltui. Ga
lerija atvira iki 5.30 v.v. Trečia
dieniais iki 10.30 v.v., sekmadie
niais 1.30-5.30 v.v.

Emilija ir Marijonas Kielai, da
bar gyveną Čikagoje, vasario 11 
d. susilaukė pirmosios dukrelės, 
sūnui Arvydui sesutės. Marijonas

Pabaitiečių federacijos 
visuotiniame susirinkime vasario 
7 d. pirmininku šiems metams iš
rinktas J. R. Simanavičius. Be to, 
iš lietuvių į federacijos valdybą 
įeina inž. Eug. čuplinskas ir V. 
otabačinskas.

Wes t o no Tbc sanatorijoje šiuo 
mętu gydosi net 6 lietuviai. Jų 
tarp yra du vyrai ir keturios mo
terys. Dalis jų gydosi jau ilgesnį 
laiką, o kiti — neseniai tik atvy
kę. būtų gera, kad lietuviškos or
ganizacijos aplankytų šiuos mie
lus mūsų tautiečius. Jų adresus 
galima gauti abejose liet. par. 
klebonijose.

L. Valiukevičiui “TŽ” admi
nistracijoje yra laiškas iš Win- 
nipego.

Jonui Zabulioniui yra laiškas iš 
Kauno, siųstas į 61 Pine Cres. 
Rd., Toronto. Atsiimti “TŽ” ad
ministracijoje.

Toronto Daily Star vasario 10 
d. patalpino Pr. Alšėno laišką, 
kuriame primenama Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 42 me
tinės ir dabartinė Sovietų Rusijos 
okupacija.

Padėka
Toronto liet. Caritas nuoširdžiai dė

koja visiems mieliems talkininkams, 
pagelbėjusiems Caritas dešimtmečio 
parengimo pobūviui. Ypatinga padė
ka solistams A. ščepavičienei, V. Že- 
melytei, B. Marijošiui, D. Meilutei, 
smuik. Stp. Kairiui ir S. Gailevičiui, 
kurie ta proga atliko meninę progra
mą bažnyčioje ir pobūvio metu salėje.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju dr. A. Valadkai 

už padarytą man sunkią operaciją ir 
rūpestingą rūpinimąsi bei priežiūrą 
mano ligos metu esant ligoninėje ir 
namuose.

Gili padėka dr. A. Užūpienei už me
dicinišką pagalbą man gydantis na
muose.

Dėkoju aplankiusiems mane ligoni
nėje bei namuose ir atnešusiems gė
lių bei Kitų vertingų dovanų; kun. P. 
Ažubaliui, kun. dr. J. Gutauskui, Tė
vui Pauliui, OFM, Caritas — p. Ste- 
paitienei, Rickevičiams, Kazlauskams, 
Dubauskienei, Uogintams, Simonai- 
čiams, Vyšniauskaitei, Lemežytei, Lo- 
rencienei, Rovams, Besasparienei, Va
liulienei, Verikaičiui, Kazlauskaitei, 
Zambergaitei, Krylavičiui, Valeškams, 
Kanapkams. Visiems nuoširdus ačiū.

Viktorija Kudirkienė.

tis’’. Svarbiausia trūksta pinigo. 
Rinkliava neina jau taip smagiai, 
kaip vieni ar kiti laukė. Reikia 
gi tūkstančių. Tuo tarpu Jūsų 
bendradarbį informuoja iš Niu
jorko, jog savo metu didžioji 
NBC operos bendrovė buvo susi
domėjusi lietuviškąja opera. Bet, 
esą, tie, nuo kurių tai priklauso, 
minėtam sumanymui neparodę 
reikiamo susidomėjimo ir šian
dien tegalime vėl remtis tik lie
tuviškosios visuomenės duosnu- 
mu. O kas bus su opera, jei toji 
pati visuomenė, iš kurios kiekvie
ną dieną vis prašoma naujų ir 
naujų aukų, neparodys peraidelio 
duosnumo? Tiesa, šiandien tega
lime tik spėlioti ar amerikiniams 
muzikos sluogsniams būtų pati
kusi ta opera, ar jie būtų ją statę, 
bet, teigiamu atveju, opera būtų 
išvydusi, rampos ar televizijos 
šviesas ir tai būtų mums nekaš
tavę nei vieno cento. O ir auto
riui, regis, taipgi nebūtų buvęs 
nuskriaustas. Toliau. Kai pasikal- 
ji su pereitų metų mūsų sporti
ninkų išvykos Pietų Amerikon 
dalyviais, kai išgirsti tas nuomo
nes ir kalbas, kurias jie turėjo su 
įvairių amerikinių diplomatinių 
misijų pareigūnais* lotynų Ameri
kos kraštuose, atrodo, nesunku 
teigti, kad jei laiku ir vietoje bū
tų buvę kreiptasi į atitinkamas 
įstaigas, kurios rūpinasi ameri
kine reprezentacija užsieniuose, 
gal, ko gero, būtų atsiradęs vie
nas kitas tūkstantėlis mūsų spor
tininkų kelionės fondan. Gi šiuo 
metu, skola tebėra nepadengta ir 
laukianti stebuklo ... Tikėkimės, 
kad sekantį kartą, panašiais at
vejais, turėtume parodyti dau
giau judrumo ir savųjų reikalų 
naudai, reikėtų panaudoti ir kitų 
interesus, žinoma, kartu su įsi
pareigojimais. Juk tiesa yra, kad* 
P. Amerikoje, buvo reprezentuo
tas ne vien tik lietuviškasis, bet 
ir amerikinis krepšinis (šį kartą 
vien tik lietuviškais pinigais).

A. Gulbinskas iš Čikagos infor
muoja, jog po mūsų rašinio pasi
rodymo “Tž”, kviečiant kanadie
čius lietuvius savo dolerio auka 
prisidėti prie Vasario 16 gimnazi
jos vajaus, vos keleto dienų bėgy 
buvo susilaukta arti šimto dole
rių. Aukos tebeplaukia. Didi pa
dėka šio laikraščio skaitytojams!

Lietuviai pas negrus
Tuo metu kai amerikiniame gy

venime dar vis pasitaiko nemažai 
rasinės diskriminacijos ir netole
rancijos, lietuvių amerikiečių 
dauguma nesižavi tokiaįs reiški
niais ir jais neseka. Priešingai, 
pasitaiko ir visai gražių mostų, 
apie vieną tokį čia ir norima 
.rumpai pakalbėti.

Štai, radijo programa “Lietu
vių Balsas”, girdima kiekvieną 
sekmadienį iš radijo stoties WC 
HB, Inkster, Mich., pasirodo, yra 
prisiglaudusi amerikiečių negrų 
radijo stotyje. Čia ir savininkai ir 
visas personalas susideda vien iš 
negrų. Lietuviai yra bene vienin
teliai baltieji matomi stoties pa- 
:alpose ir studijose. Sugyveni
mas yra visiškai nuoširdus, dar- 
oo atmosfera maloni ir bendra- 
larbiavimas draugiškas. Tuo lie 
.uviai rodo gražaus sugyvenimo 
javyzdį ir likusiems amerikie
čiams. Stotis, paprastai, girdima 
ūetrytiniame Michigane, pietva 
kariniame Ontario kampe ir, ge 
roms atmosferinėms sąlygoms 
esant, šiaurės vakarų Ohio daly.

Apiplėšė jaunimo stovyklą
ALRK Federacijos jaunimo 

stovykla prie Manchester, Mich., 
neperseniausiai buvo apiplėšta 
kolkas dar neišaiškintų vandalų. 
Vagiliai išmušė kaikuriuos langus 
ir įsiveržę į vidų, pridarė įvai
rios netvarkos, išvartė daiktus, iš
sivežė mergaičių uniforminių su 
užrašais marškinėlių ir t.t. Prisi- 
bijoma, kad tai gali būti neklau
žadų pirmasis bandymas, kad to
kie įsilaužimai gali pasikartoti ir 
atnešti žymiai daugiau nuostolių. 
Blogiausia, kad stovyklos patal
pos nėra pritaikytos žiemos gy- 

A'enimo sąlygoms ir tuo būdu 
stovyklos rajonas lieka visiškai be 
jokios apsaugos. Arti taipgi nė
ra gyventojų, kurie bent iš toliau 
galėtų stebėti, kas vyksta stovyk
loje. Stovyklos tvarkytojai svars
to, kokių priemonių galima būtų 
imtis, kad apsaugojus, stovykla
vietę nesezono metu.

“Metmenys” 
jau pas skaitytojus

■ ilgokai lauktas, senai rekla
muotas jaunosios kartos kultūros 

I žurnalas “Metmenys” jau pasie- 
j-! kė skaitytojus. Tiesa, nei vieno 

j jis. nei apsvaigino, nei vieno ne- 
. i pribloškė ir ko nors naujo, bent 

buvusi 1959 m. B-nės apylinkės' metu siūlė B-nei išjungti prote- j pirmajame numeryje dar neįsten- 
• • - - - - • --*•• -* . ge parodyti. Straipsniai, tiesa,

įdomūs ir aktualūs, bendradar
biai pakankamai aktyvūs ir žino
mi lietuviškajame gyvenime. Na
grinėjamos temos gyvos ir dėmesį 
patraukiančios. Bet, bent iš pir
mojo numerio sprendžiant, žur
nale nebuvo nei vieno straipsnio, 
eilėraščio ar kitos medžiagos, ku
ri nebūtų ramiai tilpusi “Litera
tūros Lankuose”, “Darbe”, “Al
iuose”. Tegalima tik viltis, kad 
sekantieji “Metmenų” numeriai 
pateisins į juos dėtas viltis ir sa
vąją egzistenciją.

Pinigai... pinigai • •
Be lėšų, praktiškai nei mano

ma jokia veikla. Viskam reikia pi 
nigo ir operos parašymui, jos iš
leidimui ir sportininkų kelionei 
ir t.t. Neretai ko pasiekti tegali
me tik grynai savo tarpe sutvar
kę finansinius reikalus, surinkę 
pakankamai pinigo. Bet pasitai
ko progų lietuviškiems reikalams 
gauti 'nemažai paramos ir iš ne
lietuviškų sluogsnių.-

Iš spaudos žinome, kokių di
lelių sunkumų yra išleisti, pra
džioje, bent klavyrą, komp. Ba-* 
naičio operos “Jūratė ir Kasty-'

Sol. V, Žemelytės 
rečitalis Muzikos Konservatorijos 
koncertų salėje įvyks vasario 24 
d., trečiadienį, 8.15 vai. vak.

Programoje Haendel, Gluck, 
Brahams, Wagner ir kt. kūriniai. 
Atvyksiantieji prašomi nesivėluo- 
ti, nes koncertas bus pradėtas 
punktualiai. Įėjimas visiems lais
vas ir visi kviečiami. Paremkime 
savo mieląją solistę, parodydami, 
kad jos darbu ir pastangomis tik
rai domimės.

SLA 236 kuopa
per paskutinį mėnesį padidėjo 26 
naujais nariais. Naujų narių pri
rašė: L. Rickevičienė 22, O. Ind- 
relienė 3 ir St. Jokūbaitis 1. Kuo
pa šiuo metu turi virš 200 narių.

. . Padėka
Toronto akademikai skautai reiškia 

nuoširdžią padėką pp. Meilams ir pp. 
Valiams už malonų leidimą pasinau
doti jų ūkiu mūsų žiemos stovyklai.

ASS T. skyriaus valdyba.

Otava. — 1959 m. Kanadoje 
buvo 486.000 gimimų, t.y. 16.0U0 
daugiau kaip 1958 m.

Maskva. — Pirmą kartą nuo 
1957 m. į Maskvą atvyko stambi 
Jugoslavijos politinė figūra — 
profsąjungų pirmininkas ir CK 
narys Vukmanovič. Iš to daroma 
išvadų, kad Belgradas - Maskva 
ieško glaudesnio sugvvenimo kė
liu?

VIEŠAI DR. ANYSU1
piiMioiuucidiiMidsviusuidiud- sūnui urvynui sesutes, marijonas m x „ , . ,.. . . • - D f
knygės angliškos laidos reikiamą j Kiela anksčiau kartu su Algiu Ro- _ Straipsnyje Tautos Fondas ir, išimtiną teisę ir tik ieško B-neje ■ 
skaičių ir padalinti katalikiškoms ■ pe Toronte vertėsi statybomis Talkos lonaas (‘ Tž’ 5(525) nr.) tų pačių teisių, tyrias turi kita i 
angliškoms parapijoms, 'dvasiš- Grįžus i Čikagą pernai jam pasi- P- Anysas puola n* tautininkus ir . politine grupe, l aika per eilę j 
kiams bei organizacijoms. sekė išgauti leidimą atvykti iš i buvusi 1959 m. B-nes apylinkes metų siūle B-nei išjungti prote- ;

Daug dar visokių nuveiktų bei Lietuvos žmonai su sūnumi. Per- pu’mininkąp. Senkų, ir laiką su- gaymią politinių susigiupavimų. 
užsibrėžtų darbų “parapijos la-: eitą rudenį jiedu lankėsi Toron- darančias grupes. . Tik 19o9 m. tai buvo padaryta ir
bui” buvo išskaityta — ka čia vi-' te, susitiko su gausiais savo bičių- i. ^la Jlsai fe^us rikiuoja kaip j Talka gavo lygiai tokias pat tei-

• ■ • - - * -- - - -1 ’ - ; jam naudinga, o su logikos ir pa- sės kaip ir Jautos Bondasi
i grindiniais teisės dėsniais visai į Jei tas sukėlė politinių fanati-

J kų tarpe pasipiktinimą, tai jau 
Jo tvirtinimu, Toronte jau 10 i bent p. Anysas turėtų skirti tei- 

metų B-nės valdyba rengė Va-, s§.,nV° porinio fanatizmo apsi- 
sario 16 d. minėjimą kartu su į reiškimų.
Tautos Fondu. Toliau p. Anysas jau nustato

Tvirtinu, kad prieš 10 m. To-'net statutą, kaip Talka turėtų

kiams bei organizacijoms.

sus ir beprisiminsi. Norėtųsi tik'liais pp. Ropių suruoštame gra
žiame priėmime, kur ponia papa-, . .
šakojo apie gyvenimą Lietuvoje, i nesiskaito

Policija viename rytų Toronto 
name suėmė 27 girtuokliaujan
čius jaunuolius-es nepilnamečius. 
Keletas jų vos per 10 metų.

i jam naudinga, o su logikos ir pa-'sės kaip ir Tautos Fondasį
palinkėti parapijos klebonui T. 
Placidui, kitiems Tėveliams ir 
naujai 14-kos vyrų išrinktam pa
rapijos k-tui sėkmingo darbo, o 
mums parapijiečiams — susiklau
symo ir vispusiško pritarimo.

Parapijietis.

"Parama" moka daugiau procentų 
už indėlius ir ima mažiau už paskolas

Lietuvių kredito kooperatyvas 
Toronte “Parama” padidino vie
nu procentu palūkanas *už depo
zitus', t.y. nuo 3% iki 4%, ir su
mažino vienu procentu palūkanas 
už asmenines paskolas, t.y. nuo 
9% iki 8% metinių, skaitant nuo 
paskolos balanso sumos. Tas pa
keitimas galioja nuo š.m. kovo 1 
d., tiek naujiems skolininkams 
bei taupytojams, tiek seniems.

Paskutiniu laiku Kanadoje jau
čiama didelė pinigų stoka, paste
bimas, net be atodairos, kredito 
suvaržymas bei pabranginimas. 
Finansų kompanijose už pasko
las ima net iki 24% ir daugiau, 
kuomet palūkanos skaičiuojamos 
nuo pradinės sumos iki paskolos 
grąžinimo. Morgičių kompanijos 
jau ima iki 71/2% metinių palū
kanų už pirmus morgičius, o val
diška morgičių įstaiga (NHA) 6% 
% metinių palūkanų.

Vardai lietuviški 
rašyba rusiška

(E) Vilniaus radijas ir Lietuvos 
sovietinė spauda pakartotinai bu
vo pranešę, kad Danijoje pasta
tytas didžiulis žvejybos laivas 
"Julius Janonis”. Taip pat ne
seniai pirmą kartą į Klaipėdos 
uostą atplaukė lenkų laivų sta
tykloje Dancige pastatytas didžiu
lis jūros žvejybos laivas-bazė 
“Tarybų Lietuva”. Kai dabar į 
Vakarus atėjo’“Juliaus Janonio” 
laivo nuotrauka, aiškiai matosi, 
kad laivo pavadinimas — rusiš
kom, ne lietuviškom raidėm. — 
Kai dėl “Tarybų Lietuvos”, tai 
paslaptį atidengė Dancigo lenkų 

dienraštis “Dziennik Baltycki”*. 
To laikraščio sausio 16 d. laido
te duota laivo nuotrauka ir aiškiai 
pažymėta, kad jo vardas yra “So- 
wietskaja Litwa”. čia jau netik 
rašyba rusiška, bet ir pats laivo, 
pavadinimas. Sovietų propagan
dos skelbtas vardas “Tarybų Lie- . 
tuva” buvo tik blefas, skirtas už
sienio lietuviams suklaidinti. Len
kų statykloje statytas laivas “S. 
Litwa” yra 9.300tonų talpos; jo 
įgulą sudaro 260 asmenų.

vykdyti savo apyskaitas ir nuro
do net kur toji apyskaita turėtų 
būti paskelbta.

Nemanau* kad Talkai būtų pri
valomi p. Anyso reikalavimai. 
Savo apyskaitas Talka skelbia 
lietuvių spauaoje ten, kur tai ji 
laiko tikslinga. Ten Talka skel
bia ne tik pajamų, bet ir smul
kių išlaidų apyskaitą, ko kaip 
man atrodo, neskelbia VLIKas, 
kiuriam lėšas skiria Tautos Fon
das.

Pabaigai norima pažymėti, kad 
straipsniuose su Dr. parašu, no
rėtųsi matyti daugiau objektyvu
mo, tiesos ir daugiau supratimo 
apie teisę.

K. Kalendra 
buvęs Talkos pirmininkas.

ronto mieste B-nės organizacijos 
dar nebuvo ir niekad, atrodo, ne
teko skaityti vėliau, kad B-nės 
valdyba minint Vasario 16 d. da
rytų tai kartu su Tautos Fondu.

Toliau p. Anysas teigia, kad 
Vasario 16 d. parengimai buvo 
daromi vien tik Tautos Fondo. 
Todėl esą Talka “neturi maišytis 
Tautos Fondo daromuose paren
gimuose”.

Tvirtinu, kad Vasario 16 d. 
viešų parengimų Tautos Fondas 
niekad neruošė ir, kad Talka nie
kad ir nebandė tuose parengi
muose maišytis.

Talka supranta, kad B-nė yra 
visus lietuvius jungianti organi
zacija, nežiūrint jų politinių (iš
skyrus komunistinių) ir. religinių 
pažiūrų. B-nė negali proteguoti 
kokių nors politinių ar religinių 
susigrupavimų. B-nėje visi susi- 
grupavimai turi būti vienodai 
traktuojami.

P. Anysas drąsiai tvirtina, kad 
Talka atstovauja tik 5-10% visų 
lietuvių Kanadoje. Jei būtų ir. 
taip, tai visgi teisininkas turėtų 
suprasti, kad ir toji politinė “ma
žuma” turi būti traktuojama ly
giai taip pat, kaip Tautos Fondo 
politinė “dauguma”, nes to rei
kalauja pačios B-nės organizaci
jos prigimtis.

Ka sakytų p. Anysas, jei B-riė 
5-10% lietuvių evangelikų, dėl jų 
religinių pažiūrų, traktuotų taip, 
kaip jis nori elgtis su Talka?

Talka niekad nepretendavo į

Tuo tarpu “Parama” iki šiol 
jokios pinigų stokos neturėjo. Vi
si prašantieji paskolų, su mažo
mis išimtimis, buvo patenkinti. 
Labai džiugu ir sveikintina, kad 
nuo dabar “Parama” jau suge
bės mokėti daugiau palūkanų už 
indėlius ir imti mažesnį nuošim
tį už asmenines paskolas. Kiek
vienas “Paramos” narys gali gau
ti iki $3.000 asmeninės paskolos 
po 8% metinių iki 3 metų laiko
tarpiui. Paskolos grąžinamos ly
giomis ratomis, kartu su palūka
nomis, kas mėnuo. Be rimtos 
priežasties praleidęs du mėnesius 
nuo paskutinio mokėjimo skoli
ninkas moka ’už tą laiką vieton 
8% met. palūkanų 12%.- Už pir
mus morgičius ‘Parama” tebeima 
7% met. palūkanų, bet morgičių 
išdavimas tuo tarpu yra aprėžtas*

Todėl naudokimės “Paramos” 
kredito patarnavimais ir esant 
reikalui skolinkimės iš “Para
mos” namams pirkti ir remontuo
ti, automobiliams bei baldams ir 
kitiems naudingiems dalykams 
oirkti.

Taip pat “Parama” moka augš- 
tesnius procentus už indėlius ir, 
be to, sąryšyje su taupmenomis 
nemokamai draudžia gyvybę iki 
$2.000.

Todėl Toronto miesto ir jo 
apylinkės lietuviai taupykime ir 
skolinkimės “Paramoje”. š.

iškilmingaiJie atlieka tai gražiai

Elektros - Electronic
Technikas

ANTANAS ČEPONIS
Visi elektros įrengimai ir pataisy
mai atliekami greitai ir garantuotai

Tel. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVE, TOtONTO

Paprastai, gražiai... ceremonijos pilnos žmogaus supratimo 
dvasios ... ramūs veiksmai nedrumsčią susikaupusių maldų. 

Per daugiau kaip šešiasdešimt metų Wm. Speers yra laimėjęs 
simpatijų daugelio širdyse... ir yra pasiruošęs mielai padiskutuoti 

su jumis kiekvieną laidotuvių tvarkos planą, įskaitant ir mūsų 
įprastinius pasiruošimus.

Wm. SPEERS FUNERAL DIRECTORS
(LAIDOTUVIŲ NAMAI)

2926 DUNDAS ST. WEST (prie Keele) RO. 7-2154

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
'Tel. LE. 4-6075

U S
LĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t 
irne į namus. Kalbame lietuviškai.

I. LE. 44645. no 6 v. v. tel. LE. 34037



Wellando ir St Catharines 
Apylinkių Valdybos.

Nepraleiskime progos prasmingai 
praleisti Didžiąją Tautos šventę!

II valksmas, 1 paveikslas iš “Milžino paunks- 
mės”. Mikalojus — f 
Siešcencas — .
— V. Skaisgiris, Rumbaudas

Mikalojus — Ričardas Simaniūkštū, 
Vaclovas Kerbelis, Tarnovskis 
— ‘ ‘ — St. Kęsgailą.

Programoje: B. Sruogos 3 veiks
mų 9 paveikslų trilogiška istori
jos kronika

"MILŽINO
PAUNKSMĖ"

1960 METAIS, VASARIO 20 DIENĄ 
Niagaros pusiasalyje, Merritton Community Centre Hali

Po meninės dalies ŠOKIM ir 
VAISĘS.

I veiksmas, 2 paveikslas iš “Milžino paunks- 
mės”. Liucija — Bronė Malaiškienė, Svien- 
tekąs -— Albinas Urbonas.

Lietuvos 
Nepriklausomybės 

Šventės
Vasario 16 

. Iškilmingas 
Minėjimas

M?-

Pavergtoje tėvynėj e
Iš Brazilijos grįžo į Lietuvą ten 

30 m. išgyvenęs Aleksas šnioka 
su šeima. Jis ir jo trys sūnūs ver
tęsi batsiuvio amatu.

Vilniaus universiteto bibliote
kos direktorium yra Leonas Vla
dimirovas, kurio tėvas buvo advo
katas Šiauliuose, žydų kilmės. Jis 
yra baigęs Vytauto D. universite
tą Kaune. '

L. Mokslų Akademijos biblio
tekos direktorium yra buvęs mo
kytojas Bražiškis.

Visuotinio gyventojų surašy
mo duomenimis, visoje Sovietų 
Sąjungoje 1959 m. sausio 15 d. 
buvo 2.326.000 lietuvių. Rusų 
114,5 mil., ukrainiečių 36.9 mil., 
gudų 7.8 mil., žydų 2.268.000. 
Lietuvoje žydų buvo 25.000, Lat
vijoje 35.000, Estijoje 5.000. .

1959 m. sausio 15 d. vykdyto 
surašymo duomenis Maskva pa
skelbė tik š.m. vasario 4 d.

Gyd. Povilas Lukša, Kelmės 
rentgeno kabineto vedėjas, “Tie
sos” š.m. Nr. 14 žiauriai kaltina
mas, kad peršvietimus daręs ir 
apskritai patarnavimus teikęs tik 
ųž kyšius. Kai pakvipę byla teis
me, jis norėjęs gauti protiniai ne
sveiko žmogaus pažymėjimą, bet 
ir pažįstami gydytojai toki pažy
mėjimą duoti atsisakę. Dabar 
bandą jį gelbėti rajono'“medici
nos darbuotojai”, žadėdami ji 
perauklėti.
• Punsko apylinkėse esą 8 lietu
viški kolūkiai, rašo Mizara “Vil
nies” Nr. 22: Pelaliuose, Oški- 
hiuose, Kampučiuose, Pristavony- 
še, Polūnuose, Vidurgiriuose, Va- 
imčiuose ir Trompuliuose. Jie vi
si turį savo vardus, pvz. Ateities 
ir t.t. Lietuviai juos vadiną lietu
viškai, o lenkai oficialiai lenkiš
kai. Esąs vienas valstybinis ūkis. 
Jo direktorius esąs lenkas, betgi 
gerai kalbąs lietuviškai.

Mizara ir su juo važinėjęs žur
nalistas V. Zenkevičius Seinų 

i apylinkėse susirinkimuose pada
rę pranešimus: pačiuose Seinuo
se, Vidugiriuose, Punske, Juode- 
liškėje ir Klevuose.

Klevuose po mitingo jaunimas 
pašokęs tautinių šokių. Po to vie
name kambary vyresnieji vaišinę- 
si, o jaunimas kitame kambary 
šokęs. Bet buvę ir atsisakančių 
šokti, nes tai buvo adventas. Na- 

. mų savininkas taip pat supykęs 
kad advento metu pradėję jo na
muose šokti.

Žvikelių septynmetėje mokyk
loje mokytojaujanti ir Danutė 
Nevilytė. Ją Mizara buvęs sutikęs 

Į Lietuvą iš ten nuvykti nesą 
lengva, nes siena uždara ir dar 
neaišku, kada ji būsianti atvira. 
Mizara girdėjęs, kad iš Lietuvos 
į Lenkiją pasprukę dalis partiza
nų, pasak Mizaros, “kaikurie as
menys banditizmo metais Lietu
voje žudę žmones”. Ir lenkai tą 
patvirtiną, bet saką, jog be įro
dymų negalima esą suimti. Įtaria
miems esą tik neleidžiama gyven
ti pasieny.

BALFas, pasak Mizaros, blogai 
patarnavęs Seinų - Punsko lietu
viams. Esą, siuntęs drabužių be 
jokios atodairos, bile kam. Net 
partijos sekretoriui vienas siunti
nukas buvęs prisiųstas, nors jam 
nieko nestokoja ir jis tik juokę
sis iš to siuntinio. Be to, jis esąs 
lenkas. Buvę siunčiama turtin
gesniems. Kai vargingesnieji su
žinoję, kilęs skandalas, dabar kei- 
kią BALFą ir tuos, kurie gavę.

BALFas ir literatūros siuntęs, 
bandęs, girdi, įkišti klerikališkos 
propagandos prieš socialistinę 
santvarką, už kurią Lenkijos žmo
nės kovoją. Dėl to negerai į BAL 
Fą žiūrinti ir Lenkijos vyriausy
bė bei partija. Valstiečiai esą ge-

rai pavalgę ir apsivilkę, tad jokių 
aukų jiems nesą reikalinga ir jie 
nenorį, rašo Mizara nei nemirk- 
teldamas. O iš kur tada atsiranda 
tos masės graudžių laiškų, prašan
čių pagalbos?

Gotinės gyvenamųjų namų sta
tybos rasta ir Vilniuje, pasiryžus 
restauruoti Pilies (dabar Gorkio) 
g. Nr. 12-14. Iki šiol gotinės sta
tybos gyvenamų namų pavyzdys 
Lietuvoje tebuvo žinomas vos 
vienas. Tai Kauno vad. Perkūno 
namai. Vilniškiai pastatai jau ap
valyti nuo seno tinko ir restau
ruojami gotinėse pirmykštėse 
formose. Juose numatoma Įrengti 
muzėjų.

Romas Šarmaitis yra partijos 
istorijos instituto direktorius ir 
Vilniaus un-to T, Sąj. komparti
jos istorijos katedros docentas. 
O tos katedros vedėjas, yra docen
tas, mokslų kandidatas Konstan
tinas Navickas. Jie tai dabar ku
ria “didingą kompartijos vadovy
bėje vykusių Lietuvos liaudies 
kovų” mitą, kuriuo norima pe
nėti jaunimą.

Sol. Ant. Sodeikai 70 metų su
ėjo š.m. sausio 23 d.

OTTAWA, Ont.
L. Nepriklausomybės šventės 

pamaldos įvyks vasario 21 d. 10 
vai. 30 min. St. Brigid’s bažnyčios 
salėje. Įėjimas iš Cumberland 
gatvės, Šv. Mišios bus aukojamos 
už mirusius ir gyvus Lietuvos 
laisvės kovotojus. Minėjimas 
Įvyks tą pačią dieną. Child Guid
ance Centre namuose, 157 Ni
cholas St. 4 vai. p.p. Paskaitą 
skaitys prof. Ant. Paplauskas.

Juozo Ambrozo garažas, Ram- 
sayville, Ont., 5 mylios nuo Ota
vos, gerokai nukentėjo nuo gais
ro, kuris kilo nedarbo metu. Ta
čiau energingo Juozo pastango- 

’mis garažas baigiamas atremon
tuoti.

•Ignas Gabalis, gabus lietuvis 
fotografas, dirba Otavoje pas pa
saulinio garso fotografą Yousuf 
Karsh.

Jonas Mykolaitis pastatė labai 
modernišką “Twin Oaks” mote
li, 35 mylios nuo Otavos, važiuo
jant į Torontą. Jonas yra didelis 
lietuvis patriotas. Visur, kur ga
li, motelio papuošimui naudoja 
lietuviškas spalvas bei ornamen
tus. Adresas: R.R. 2, Carleton 
Place, Ont. ’

Mykolas Bielinis, kuris ♦praei
tais metais praleido net tris mė
nesius Lietuvoje atosotgaudamas, 
dažnai pasidalina įspūdžiais su 
Otavos lietuviais apie gyvenimą 
tėvynėje. Mykolas nebuvo matęs 
Lietuvos virš 40 metų. Pasak jo, 
lietuvių dvasia tvirta, nepalūžus. 
Jaunimas labai veržiasi į moks
lą. Laisvė nesuvaržyta. Bieliniu 
šeima augina vieną dukrelę, Joan, 
kuri prieš porą metų baigė kata
likišką High School ir dabar dir
ba kaip gailestingoji sesuo kata
likų ligoninėje.

Robert Peters, anglas, 42 me
tų amžiaus, dėstęs isotriją Ota
vos universitete apie 5 mėnesius, 
buvo staiga pašalintas kaip netu
rįs jokių dokumentų, įrodančių 
jo akademinį išsilavinimą. Tai 
jau trečias universitetas apstato- 
mas tokiu būdu Amerikos konti
nente. Kor.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai:
Ictaigo* JA. 7-5575 
Namu FU. 3-8928

Didelis kaukių balius įvyks Ha
miltone vasario 27 d., šeštadienį, 
Hill Crest restorane, Wentworth 
ir Concessions gatvių kampe 
(kalne), vienoje pačių gražiausių 
salėje, kuri talpina per 400 žmo
nių. šokiams gros Hamiltone la
bai populiarus italų Benie Ferrie 
orkestras.

Už gražiausią kaukę yra. paskir
ta $30 dovana. Bus premijuotos 
mažiausiai trys kaukės.

šį paskutinį prieš užgavėnes 
šaunųjį balių ruošia judrieji mū
sų ateitininkai. Be to, visi turi 
atsiminti, kad tai bus paskutinis 
pasišokimas prieš gana ilgą gavė
nios laiką. Lietuviai, laikydamie
si senų savo tradicijų, gavėnios 
metu jokių šokių nerengia. Visi 
mielai laukiami! Pradžia 7.30 v.v.

Gavėnios metu ateitininkai nu
mato surengti keletą paskaitų 
kultūrinėmis temomis: šv. Kazi
miero minėjimą, a.a. ark. J. Skvi
recko pagerbimą ir kt.

“Rūtos’ leidykla numato dar 
suruošti literatūrinę popietę, kur 
bus skaitomi senųjų ir jaunųjų 
kūriniai. Greitu laiku “Rūta” iš
leis dvi naujas knygas: Pr. Alšė- 
no ir Prano Enskaičio. Jos jau 
baigiamos ruošti. Kl. P.

Kaziuko mugė Hamiltone. Ne
perseniausiai spaudoje buvo iš
kelta Kaziuko mugė ir jos išlai
kytojos skautės. Kaikurie skaučių 
tuntai jau eilė metų kovo mėn. 
ruošia ją. šiais metais ir Hamilto
no ‘Širvintos” sk. tuntas ruošiasi. 
Mugė prasidės kovo 6 d. tuoj po 
Sumos Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos salėje. Į mugę atėję ga
lės išgerti kavos su Įvairiais tor
tais. pyragaičiais, bus ir lietuviš
kų barankėlių. Kartu ruošiama 
rankdarbių parodėlė irlaimės ba- 
zaras. šios mugės visur labai po
puliarėja ir Hamiltono skautės 
kviečia visus ir tikisi skaitlingo 
atsilankymo. Visos skautės tiek 
didelės, tiek mažos šiai mugei pa
ruošti dirba, tikėdamos, kad Ha
miltono bendruomenė jų pastan
gas Įvertins ir ateis toliau tęsti 
Kaziuko mugės tradicijas. O kad 
atsilankę neapsivils, nėra abejo
nės. Spurgos, žagarėliai, Napole
ono tešlainiai, tortai, beržų ša
kos, biskvitai visiems patinka, o 
kas geriau moka kavą išvirti, jei 
ne skautės...

Tad reikia tikėtis, kad visi sa
vo atsilankymu mugėje bus pa- 

. tenkinti ir tuo pačiu prisidės ir 
prie lietuviškų tradicijų išlaiky
mo ir prie skaučių darbo parėmi
mo. Tad iki pasimatymo Kaziuko 
mugėje. “Širvintos” tuntas.

LNF v-bos posėdis įvyko vasa
rio 8 d. Kaip žinome, greta b-vės 
veikia LN Fondas, kuriame yra 
lėšos, sutelktos iš parengimų, au
kų ir įvairių komisų, iš kurių pa
grindiniu yra komisai už užsako; 
mą krosnims alyvą. LN v-ba yra 
ir šio Fondo v-ba. Dabartiniu 
metu LN Fonde yra apie $3.500. 
Šios sumos $1.500 investuota į 
Lietuvių Namus kaip beprocen- 
tinė paskola, o už $1.300 atpirk
ti pasitraukusių LN narių šėrai.

Posėdyje buvo svarstytas H. 
Šalpos Fondo raštas prašantis au
kų. V-ba nutarė paskirti šiam 
tikslui $50 auką.

“Skautų Aido” platintojas A. 
iPovilauskas prašė paremti skau
tišką spaudą, paskiriant vieną ar 
daugiau “Sk. A.” garbės prenu
meratų Europoje gyvenantiems 
neturtingiems lietuviukams. V-ba 
užsakė dvi prenumeratas už $20.

“Rūtos” leidyklos knygų per 
LNF užsisakė 46 nariai. Dalis už
sisakiusių pinigus sumokėjo, o ki
ti pažadėjo atsilyginti gavę kny
gas. LN Fondas už knygų platini
mą gavo 25% komiso — $18,25 
ir aukų $101. Viso į Fondo kasą 
jau įnešta $19,26, o $16,25 lei
dykla “Rūta” liko skolinga, kol 
gaus iš kitų užsisakiusių pinigus. 
Iš šios knygų platinimo akcijos, 
kuri buvo pravesta išsiuntinėjant

PRAMONES GAMINIAI — 
MAISTAS — VAISTAI 

Siuntiniai pristatomi per 34 sav.

Janique Trading 
Co. Ltd.

$35 QUEEN ST. W„ TORONTO

Taupyk ir skolinkis bankelyje "Talka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 50% 

turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: antradieniais ir penktadieniais 6 - 8 vai. vakaro, Minden 
Building, 20 King St. E., not. A. Liudžiaus įstaigoj II augšte, tel JA. 7-5575. 
Sekmadieniais 12-2 vai. popiet, parapijos Bibliotekoje, 58 Dundum St. N.

Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave^ Hamilton, Ont.

visiems LN nariams tuo reikalu, 
laiškus, LNF gaus $35,51. Užsi
sakiusieji, kurie dar liko neap
simokėję, maloniai prašomi atsi
skaityti tiesiog su “Rūta”.

Fondo dienotvarkėje buvęs LN 
narių metinio baliaus birželio 11 
d. rengimas v-bbs išimtas ir per
keltas į LN b-vės dienotvarkę.

Uždarydamas valandą trukusį 
Namų Fondo posėdį, v-bos pirm. 
St. Bakšys prašė visus v-bos na
rius suaktyvinti alyvos užsaky
mus per LNF iš ko jatf gauta ko
misų per $2.000.

LN akc. b-vės v-bos posėdis. 
Pirmiausia išklausytas ir priimtas 
paskutiniojo posėdžio protokolas. 
Savo pranešime pirmininkas, nuo
širdžiai padėkojęs v-bai už para
mą LN pirm, praeitais metais vy
kusioje aštrioje akcijoje, reika
laujančioje St. Bakšį iš LN pirm, 
pareigų nušalinti, pabrėžė, kad 
toji kova LN narių šeimą taip už
grūdino, kad nuo lapkričio 9 d. 
iki posėdžio negauta nė vienas na
rio pareiškimas pinigus atsiimti, 
kai prieš tai, retas tebuvęs mė
nuo, kad vienas ar du nariai ne
būtų pasitraukę. Naujų narių 
stojimas šiame laikotarpyje žy
miai suaktyvėjęs — nuo lapkri
čio 9 d. iki š.m. vasario 7 d. jų 
atėję i LN 3 po $200, 37 po $100, 
papildomai įnešė 1 po $200 ir 4 
po $100. Iš viso per 3 paskuti
niuosius mėnesius įstojo 40 nau
jų narių, o su papildomai Įnešu
siais LN kapitalas padidėjo 
$4.900.,

Palietęs LN kfno reikalus, St. 
Bakšys. pranešė, jog pabandyti 
vokiškų filmų seansai susilaukė 
didelio pasisekimo ir jau vasario 
11 d. rodomi vokiški filmai yra 
pirkti pačių už 35% nuo pajamų 
už bilietus. Anksčiau gi kinas bu
vo su visu mūsų patarnaujamu 
personalu vienam vakarui, kar
tą i mėnesi, ketvirtadieniais (tą 
dieną normaliai kinas turi ma
žiausiai lankytojų) išnuomojamas 
už $125 privačiam asmeniui.

Praėjusio visuotinio narių su
sirinkimo nutarimu LN geros va
lios (good will) skola nariams yra 
$13.116 (buvo prirašyta kiekvie
nam nariui už pirmuosius metus 
po $24 nuo šimto). Liet. Namų 
likvidavimo atveju ši skola turi 
pirmumo teisę prieš šėrų kapi
talą.

Už praėjusius LN biudžetinius 
metus nariams buvo paskirti 6% 
dividendo — iš viso $2.991. Iš 
šios sumos $423 nariams parei
kalavus buvo išmokėti. Didžioji 
narių dalis jiems priklausančias 
palūkanas paskolino LN ir 63 na
riai $399 i pasiųstus pranešimus 
neatsakė. Artimoje ateityje jiems 
bus pakartotinai pasiųsti praneši
mai registruotu paštu.

Iki posėdžio dienai LN turėjo 
$12.000 atsargoje, kurių $2.000 
yra ‘Talkoje” iš 4^2 % ir už 
$10.000 nupirkta metų terminu iš 
6% Canada Permanent paskolos 
lakštų.

V-ba pirm, pranešimą priėmė. 
M. Uikienė pastebėjo, kad jai 
lankantis Paris, Ont., eilė LN na
rių pareiškė nepasitenkinimą, ko
dėl nemažinami morgičiai, o pini
gai laikomi vertybės lakštuose. 
Pirm, paaiškino, kad Liet. Namų 
morgičiai yra labai geromis są
lygomis — atviri, iš 6% ir jiems 
terminas dar už 8 metų. V-ba nu
tarusi sudaryti didesnę sumą gr. 
pinigais dėlto, kad esant reikalui 
pirkti sklypą ar parduoti šią nuo
savybę ir statyti tikruosius Liet. 
Namus, imant paskolą tektų mo
kėti mažiausiai 7%. Be to, pini
gų laikymas vertybės popieriuo
se nuostolio neduoda, nes už tai 
gaunama 6%, kuris sumokamas 
už morgičius, taip kad išeina ly
giomis. Ogi patogumas didelis, 
nes visada po ranka yra stambes
nė pinigų suma. Pagaliau, v-ba 
mano, jei LN narių dauguma ki
taip galvos, ateinančiame susirin
kime galės nutarti iš karto sutau
pytais pinigais atmokėti .morgi
čius, nes jie, kaip minėta, yra at
viri.

■ Naujų LN n

LN narių gretas įnešdami po 
$100: Jakaitis Leonardas, įrašy
damas vyriausią sūnų Stasiuką; 
Sadauskienė Birutė ir Olšauskas 
Eduardas. Viso gauta $300.

Gal jau šimtąjį kartą kreipiuo
si į visus tautiečius: sumažinkime 
St. Bakšiui jo laisva valia pasi
imtą Liet. Namų įsigijimo vargą. 
Tas žmogus jau keturi metai be 
atvangos pluša, kad LN pastačius. 
Jų juk visi norime, tik neranda
me į jų įsigijimą bendro kelio, 
bet būkime tikri jis atsiras, kada 
juos jau turėsime. Mūsų kalbos, 
kada šimtinės neturime — yra 
pasaka. Čia noriu priminti prieš 
keletą menesių Balio Šeduikio 
pasakytus LN pirm, žodžius: “Po
nas Bakšy! Netikėk tiems, kurie 
sako, kad šimto dolerių neturi. 
Yra įvairiausių kitų slaptų moty
vų, bet tik nė tai, kad “pinigų 
neturiu”. Ir iš tiesų: p. Balys vie
nas dirba, turi 3 mažus vaikus, o 
LN nariais yra visi 5 šeimos na
riai, įnešę $500.

Vasario 16 gimnazijai mūsų 
bankelis “Talka” praėjusią sa
vaitę pasiuntė $240. E. Lengni- 
kas, bankelio reikalų vedėjas, ta 
proga Jūsų korespondentui pa
reiškė: “Rėmėjų būreliai, mato
me, tirpsta, kaip sniegas pavasa
rį! Būtų mums didelė gėda, jei ši 
vienintelė mūsų gimnązija lais
vame pasaulyje dėl mūsų kaltės 
likviduotųsi. Todėl tad ir reikia 
vietoje nykstančių būrelių ieško
ti kitų aukų šaltinių, kuriais ga
lėtų būti mūsų tvirtai stovinčios 
lietuviškos ekonominės organiza
cijos”.

Milda ir Jonas Stankai, 225 
Hess St. So., sausio 22 d. susi
laukė pirmojo jų šeimoje vaiko 
— dukters. Linkime mieliesiems 
tėveliams sveikatos, o jaunajai 
dukrelei gražios ir laimingos lie
tuviškos ateities. Sk. St.

Koper. bankelio “Talka” penk
metis atžymėtas vasario 6 d. meti
niu visuotiniu narių susirinkimu 
su vaišėmis VAV parapijos salėje. 
Išklausyta pranešimų, vieton iš
einančių iš Valdybos, kredito ko
misijos ir reviz. kom. narių iš
rinkti nauji, paskirstytas, pelnas 
ir t.t. (Platų susirinkimo aprašy
mą išspausdinsime sekančiame 
“TŽ” nr. Red).

Lietuviai pasaulyje

[avimas (LN 
i nuo 10 iki 

15 dirbančių tautiečių iki suran
damas vienas LN narys) sunko
kas, bet visdėlto jų skaičius sa
vaitė iš savaitės auga. Užtat visi 
nauji nariai yra ypatingai bran
gūs ir mieli, nes jie artina tikrųjų 
Liet. Namų įsigijimo dieną. Per-

JA Valstybės
T Pranas Pesys, buvęs Marijona- 
polės vargonininkas, mirė sausio 
30 d. Clevelande.
■< Pulk. Ignas Musteikis, ilgesnį 
laiką sirgęs širdies liga, mirė va
sario 5 d. Clevelande.
y J. ir M. Bačiūnai iš kelionės 
po Pietų Ameriką jau grįžo.

Vieton išvykusio J. Žilevičiaus 
Elizabetho lietuvių parapijos var
gonininku pakviestas A. Kača- 
nauskas, Rūtos ansamblio vado
vas Niujorke.

Visuotinis gyventojų surašy
mas JAV įvyks š.m. balandžio 
mėn. Jo metu bus užrašyta ir gy
ventojo tautinė kilmė. Pagal taip 
gautus duomenis bus sprendžia
ma ar teisingos yra 1921 m. nu
statytos imigrantinės kvotos. Ap
klausinėjimo lapai bus išsiuntinė
ti iš anksto paštu.

JAV admirolo laipsnių yra pa
siekę du Man-Lin, Pa., lietuviai. 
Vienas iš jų yra kasyklose žuvu
sio angliakasio sūnus Algirdas 
Aleksa. Jaunystėje jis dirbo kaip 
matininkas Indijoje, vėliau stojo 
į laivyną, kur karo metu pasiekė 
admirolo laipsnį.

Antrasis yra Jacob Martinas, 
gimęs Minersville apylinkėj, vai
kystėje išnešiodavo lietuviškų pa
rengimų plakatus, o karo metu 
pasiekė rear admirolo laipsnio.

Buv. “Vienybės” namai—New 
York, 193 Grand St. — sudegė. 
Tuos namus kadaise buvo pirku
si “Vienybė”. Kai nepajėgė mo
kėti skolos, perėmė SLA, o vė
liau valdė Buivydas, kuris parda
vė kitataučiams. Juose buvo salė 
ir restoranas. Ten rinkdavosi dau
giausiai lietuviai. Tuo būdu na
mai buvo pasidarę lietuvišku 
centru. Pastaruoju laiku ir res
toranas ir salė buvo uždaryti, bet 
salėn dar rinkdavosi lietuviai 
skautai.

Klemensas L. Kazlauskas, CSC, 
įšventintas kunigu Vašingtone. Jo 
motina našlė Nellie gyvena Ply
mouth, Pa. 1942-46 m. jis tarna
vo kariuomenėje, 1950 m. baigė 
Scranton Pa., un-tą, 1952 m. Bos
ton College baigė chemiją. Pri-

miciją atlaikė Lyndwood, Pa., šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčioje. Jo 
brolis Bernardas taip pat yra ku
nigas ir dirba prie šv. Onos baž
nyčios Luzerna, Pa.

Dešimtasis BALFo seimas pla
nuojama šaukti Čikagoje rugsėjo 
3-5 d.d. Direktorių suvažiavimas 
įvyks Niujorke kovo 19 d: Bus 
svarstomi BALFo įstatai ir jų pri
taikymas šių dienų BALFo veik
lai.

Siuntos į Lietuvą žiemos, ypač 
Kalėdų, metu labai vėluoja, ta
čiau nėra duomenų, kad jos būtų 
uždraustos ar žuvusios, nors jau
čiama, kad lietuvių priespauda ir 
persekiojimas žymiai sustiprėjo.

Danija
BALFo įgaliotinis Danijoje A. 

Gebelow baigė savo darbą. Jis 
rašo, kad laimei lietuviai Dani
joje ypatingų problemų, neturi, 
kurie tik gali dirbit — dirba. Įga
liotiniui A. Gebelow BALFo C. 
Valdyba pasiuntė specialią padė
ką, prašydama ir ateityje neap
leisti lietuviu.

DBLS suvažiavimas įvąyks kar
tu su Liet. Namų b-vės suvažia
vimu kovo mėn.

Vasario 16 proga DBLS-ga Lon
dono Lietuvių Namuose suruošė 
anglų kalba liet, literatūros vaka
rą, į kurį pakviesti visi lietuvių 
bičiuliai anglai ir kitų tautybių 
asmenys.

Vienas lietuvis yra pabėgęs nuo 
rusų laivo ir dabar gyvena Vokie
tijoje. Kadangi jo padėtis gana 
sunki, tai D. Britanijos Liet. Sąj. 
centro valdyba pasiuntė jam pa
ramos.

šešiems k.-savanoriams invali
dams Vokietijoje BALFas Vasa
rio 16 proga paskyrė po 100 DM.

Paskutinis niagariečių kreipimasis į 
lietuvišką visuomenę Vasario 16 proga

Lietuvos istorijoje Vasario še
šioliktoji yra reikšmingiausia 
diena, todėl ir jos atšventimas 
privalomas su didžiausia rimti
mi.

, Niagaros pusiasalio lietuviai 
šiais metais ją ruošia ypatingu 
iškilmingumu, šiai dienai iškvie
tė Montrealio Lietuvių Dramos 
Teatrą su istorine drama “Mil
žino paunksmė”, kurios pastatyk 
mas įvyksta vasario 20 d. Merri- 
tton Community Centre Hall, Me- 
rritton, Ont. (9 mylios nuo Nia
garos prie St. Catharines).

Merritton surasti yra patogiau
sia ir geriausia vykstant QEW 
keliu (Elizabeth autostrada).

Važiuojant iš Toronto ar Ha
miltono prieš pat Wellando kana
lo pakeliamąjį tiltą, kur žalioje 
lentoje yra užrašas: “HWY 8 
West” sukti. į dešinę į 8 kelią ir 
pravažiavus kapines prie pirmų 
šviesų, kur žalioje lentoje užra
šyta “Merritton”, sukti į kairę į 
Harzel Rd. Pavažiavus apie my
lią Harzel Rd. prie geležinkelio 
sukti į kairę į College St. ir ten 
tuoj matysis maudymosi basei
nas, teniso aikštė ir už aikštės 
salė. Priešaky salės plevėsuos 
Kanados ir Lietuvos tautinės vė
liavos.

Važiuojant nuo Niagara Falls 
tik privažiavus kanalo pakeliamą
jį tiltą, kur žalioje lentoje užra
šas: “HWY 8 West St. Cathari
nes” sukti į dešinę ir apačia QEW 
tilto įvažiuojama į tą patį 8 kelią. 
Toliau vadovautis kaip augščiau 
yra nurodyta nuo ženklo.

Be čia aprašyto kelio sekite 
mūsų išleistame informaciniame 
leidinėlyje žemėlapį. Mes pasiti
kime lietuvišku sąžiningumu, kad 
visi gavusieji leidinėlį ir nepasi-

matyti visą didingą “Milžino pa- 
unksmę”, Į šventę atvyktų punk
tualiai. Labai nepatogu vaidini
mo metu varstant duris ir vaikš
tant po salę trukdyti žiūrovams 
ir vaidintojams. Pavėlavusieji 
būkite malonūs palaukti pertrau
kos. Vaidinimo pradžia 5 vai. To
dėl prie 5 jau
vietose. Pilnai skirtą laiką išnau
dokime, ir didžiosios lietuvių 
šventes dieną būkime punktualūs 
ir tvarkingi.

KLB Wellando ir St. Catha- 
• < rines apylinkių valdybos.

pradžia 5 t_ _  _
būkime visi savo

(E) PLB Miuncfieno apylinkė 
savo metiniame susirinkime į 
apyl valdybą perrinko vėl kun. 
Tautkevičių pirm., Barasienę ižd. 
ir naujai išrinko Voronecką — 
sekret.

Italija
Vokietijos ambasadorius prie 

šv. Sosto besilankančiam Romo
je dr. Adenaueriui buvo suren
gęs priėmimą, i kurį buvo pa
kviestas ir min. S. Girdvainis.

(E) Dr. Juozas Valantinas, Itali
joje baigęs veterinarijos moks
lus ir emigravęs į š. Ameriką, vėl 
sugrįžo į Šiaurės Italiją, Brescia 
miestą, kur vienoje tarptautinėje 
maisto įmonėje eina svarbias pa
reigas.

Australija
(E) Adelaidėje gautas leidimas 

lietuviškai katalikų bažnyčiai sta
tyti. ‘

KAZIMIERĄ ir JONĄ STANAIČIUS, 
♦ 

mirus jų mamytei a.a. ONAI STANAITIENEI,

nuoširdžiai užjaučia

Kun. Dr. J. Tadarauskas 
Hamiltono liet, parapijos Klebonas.

ONAI STANAITIENEI mirus,
jos sūnus Kazimierą ir Joną Stanaičius nuoširdžiai užjaučia

J. S. Gimžauskai,
Tito:'

Ponus Kazimierą ir Joną Stanaičius 
ir artimuosius,

jų mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

LEDAI PRALAUŽTI...
(“AUŠROS" SPORTO KLUBO STIPENDIJŲ (STEIGIMO PROGA)

iš 14-kos oficialiai klubui pri
klausančių studentų, tik 4 akty
viai dalyvauja organizacinėje KULTŪROS IR

paunksmė”, su kuria jau gastro
liavo Toronte, Hamiltone, Čika
goje ir Clevelande.

“Milžino paunksmė” yra pla
čios apimties veikalas, pareikala
vęs daug darbo ir jėgų. Repetici
jos ir technikiniai spektaklio dar
bai truko 9 mėnesius. Eiliuoto 
teksto apvaldymas, scenovaizdžio 
ir XV šimtmečio kostiumų prob
lemos būtų nelengvai įkandamos 
net pastoviam dramos teatrui. Ta
čiau visi sunkumai tapo nugalėti, 
premjera buvo priimta labai en
tuziastingai ir spaudos augštai 
įvertinta.

“Milžino paunksmę” B. Sruoga 
parašė 1930 m., kai visa Lietuva 
minėjo DLK Vytauto mirties su
kaktį. Šiandien šis veikalas, ture-, 
damas stiprią valstybingumo idė
ją, yra dar aktualesnis. Vytauto 
kova už Lietuvos suverenumą, už 
jos vardą ir garbe, tamsiame prie
spaudos laikmečio danguje švie
čia iš tolo, kaip kelrodė žvaigždė. 
• “Milžino paunksmė” yra trage
dija, lygiai kaip tragiškas buvo 
Lietuvos likimo posūkis pačioje 
jos galybės augštumoje. Nelemta 
linija su lenkais, pragaištingais 
ryšiais sujungusi Lietuvą su sla
viška netvarka, paskandino ją 
aliarmuojančiuose karuose ir ati
davė Maskvai į nasrus. Kaip toli 
buvo pramatęs Vytauto žvilgsnis, 
aiškėja iš XX šimtmečio perspek
tyvos. Ir todėl su nuostaba ir pa
sididžiavimu sustojame šiandien 
ties lietuviško genijaus švystelė
jimais.

Giliai jaudinanti tebėra ir Lie
tuvos karališko vainiko drama, 
apie kurią sukasi “Milžino pa- 
unksmės” veiksmas.

Tačiau B. Sruogos veikalas ne
sitenkina vien sausais istoriniais 
faktais. Tai didelio polėkio ir 
jautrios širdies kūrinys, parašytas 
liepsnojančia poeto plunksna. Per 
seikėję visą lietuvių dramatur
gijos kraitį, mažai atrasime “Mil
žino paunksmei” lygių varžovų. 
.Spalvingi personažai, kryžminės 
situacijos, puikūs dialogai ir re- 
:to grožio lietuviškas žodis, įri- 
kiuotas į skambu penkiapėdį jam
bą — visa tai leidžia teigti, jog 
čia turime reikalo su vienu stip
riausiu lietuviškos dramaturgijos 
'veikalu.

Tautinį jausmą išeivijoje žadi
na ir palaiko įvairios meno šakos: 
jautriai nuskambėjusi daina grau
dina širdį ir nusiveda mus pakla
joti gimtojo krašot vieškeliais, 
peizažo kolorite ar nuotaikoj ieš-

gumas yra pakopa į valstybinį su
sipratimu — būtinybę, be kurios 
negalėsime savo laisvės atgauti. 
Gi tikrai nepriklausoma Lietu
vos valstybė, laisva ir savaran
kiška . galutinai įprasmins mū
sų žmogiškąją paskirtį.

Todėl nemažiau už tėvynę die
medžius ir rūtas branginame savo 
valstybės spalvas, savo valstybės 
Vytį ir visa tai, kas reiškia mūsų 
norą ir teisę būti nepriklauso
mais. Liaudies dainas dainuoti ir 
tautinį rūbą vilkėti leidžia pa
vergtoje tėvynėje net okupantas. 
Betgi Lietuvos valstybingumo 
idėją skelbti, aiškiai ir tiesioginiai 
— yra tiktai laisvojo pasaulio lie
tuvių privilegija ir pareiga.

Turbūt, todėl montrealiečiai 
pasirinko “Milžino paunksmę”, 
kuri šiandien yra lyg Lietuvos 
valstybės teisiu manifestas.

A. G.

Vasario 6 d. Prisikėlimo para
pijos auditorijoje, Toronte, “Auš
ros” sporto klubo tėvų-rėmėjų pa
rengimo metu studentams sporti
ninkams — A. šapokaitei ir J. 
Laurinavičiui—buvo įteiktos pir
mosios “Aušros” sporto klubo 
garbės stipendijos.

Šia proga kalbėję “Aušros s.k. 
pirm. E. Šlekys ir klubo globėjas 
Tėvas Paulius, OFM, iškėlė ypa
tingai aktualių minčių.

Pirmiausia, kas paskatino “Auš 
ros” sp. klubo globėjus steigti 
stipendijų fondą? Pirmas ir pa
grindinis stip. fondo steigimo 
tikslas yra suartinti studentiją su 
liet, bendruomene ir liet, organi
zacijomis.

Nėra paslaptis, kad didelė dau
guma liet, studentijos yra visiš
kai atitolusi nuo lietuviškos veik
los. Jie dažnai nutraukia visus ry
šius su tomis org-jomis, kurių na-

riais jie yra buvę. Organizacijų 
viltys sulaukti naujų ir energinį 
gų pavaduotojų yra sudužusios. 
Taip bendruomenė ir organizaci
jos kaltina lipt, studentiją.

Bet ką mųsų organizacijos ir 
bendruomenė tam jaunimui yra 
davusios? Ko einantis ar norįs ei
ti augštąjį mokslą mūsų jaunimas 
gali iš bendruomenės laukti? Ką 
bendruomenė galvoja apie tuos 
lietuvius jaunuolius, kurie baigę 
gimnazijas, nors ir labai norėtų, 
nė nebando siekti akademinio iš
silavinimo, nes nemato jokios ga
limybės susilaukti iš ko nors pa
ramos? Ir ką bendruomenė galvo
ja apie tuos lietuvius studentus, 
kurie turi kelis kartus pertraukti 
studijas, kad užsidirbtų mokslui 
ir pragyvenimui?

“Aušros” sp. kl., kurio didžiąją 
dali sudaro gimnazijas lankąs jau
nimas, konstatuodamas faktą, kad

negerovei užbėgti už akių.
Žinoma, “Aušros” sp. Jd.» turė

damas virš $2000 metinių išlaidų, 
galbūt, niekad nepajėgs sukelti 
didesnio stipendijų fondo. Ta
čiau gal paskatins kitas, finansiš
kai pajėgesnes organizacijas, 
Bendruomenę ir parapijas per
žiūrėti savo laikyseną mūsų stu
dentijos atžvilgiu. Stipendijų 
Fondas lietuvybės išlaikyme turi 
nė kiek nemažesnės svarbos už 
betkuriuos kitus fondus.

Tiesa, jau Prisikėlimo parapi
jos Katalikų Vyrų Draugija yra 
pasiryžusi nuo šių metų rudens 
duoti vieną $1000 stipendiją kas
met vienam gabiam, katalikiškom 
organizacijom priklausančiam ir 
norinčiam studijuoti neturtingam 
jaunuoliui-ei. Taip pat ir Prisi
kėlimo parap. komitetas, kiek te
ko nugirsti, svarsto stipdendijų 
klausimą. Tai graži pradžia ... Z.

KNYGŲ
PASAULYJE

Sibiro maldaknygė “Marija gel
bėk mus”, parašyta keturių lietu
vaičių, gal būt, seselių vienuolių, 
šiaurės Sibiro darbo stovykloje, 
kurios lietuvišką laidą pernai iš
leido “Ateitis”, Vasario 16 proga 
išleista angliškai: “Mary Save Us 
— Prayers Written by Lithua
nian Prisoners in Norther Sibi- 
ria”. Vertė Kęstutis A. Trimakas, 
SJ, išspausdino Paulist Press 
Niujorke.

Maldaknygė turi 72 psi. įvadas 
parašytas Bostono arkivyskupo 
kardinolo Cushing. Pat pradžio
je išspausdinta nuotrauka, kaip 
atrodė ten Sibire pagaminta mal
daknygė, o toliau spausdinamas 
viename puslapy lietuviškas ran-

Verk Tėviškėle/ verk Lietuva/,-, 
jau nusileido saulė Tava!

DIDŽIOJO VASARIO 16 MINĖJIMO MERRITTONE PROGA
Istorija kartojasi! Gal tik ki

tomis formomis, kitais niuansais. 
B. Sruoga savo veikale “Milžino 
paunksmė” atkūręs mums Vytau
to laikų Lietuvą jo mirties išva
karėse, tolimesni jos likimą pasa
ko labai paprastais, bet giliai 
prasmingais šio rašinėlio antraš
tės žodžiais. Kad ir kaip būtumėm 
toli nuo savo tautos reikalų, ati
džiai perskaitę šias dvi eilutes, 
pajusime tiek daug širdies skaus
mo dėl savo tautos likimo, nes jos 
dabartinė dalia yra nepalygina
mai tragiškesnė už anuometinę. 
Todėl ir antraštės liūdesiu per
sunktas skambesys vargu ar bus 
lietuvio kada nors giliau pergy
ventas, kaip šiais laikais.

“Milžino paunksmė” yra mūsų 
literatūros pasididžiavimas. Rašy
tojas čia, pagrinde liesdamas tau
tos problemas, lygiagrečiai duoda 
žmogiškos būties giliausius šir
džių virpesius. Vieną jų, mažą iš
traukėlę šio didžiojo veikalo, ku
rią ypatingai meistriškai žiūro
vams perduoda Birutė Pūkelevi- 
čiūtė karalienės Sonkos asmeny
je, pateikiu skaitytojo nuomonei:

— O. netekėk už seno — nete
kėk! Nemylimas turtingas senas 
vyras neguos tavęs, nešildys, ne
mylės .. . Nemylimas ir senas — 
kaip lavonas, kurio bijaisi prisi
liest ... Baisu! Nuo jo toks šal
tis eina, gyslos — stingsta, širdis 
nustoja plakti... Lyg mirtis stai
ga prisiglaudė prie ‘tavo kūno ...

Ir meilė jo tokia baisi... Ir gė
da ... Lyg miršti jo šaltam glėby, 
kaip žiedas, šerkšnu apaugęs nak
tį rudeniop ....” (“MP” 96 psl.)..

Montrealio Dramos Teatras re
tai pasitaikančiu sugebėjimu, ne
kalbant jau apie kuklias mūsų 
kultūrines sąlygas, “Milžino pa- 
unksmę” žiūrovui perduoda pil
noje jos minties didybėje. Pradė
jęs veikalą sekti scenoje, tampi 
dykumų keleiviu, gavusiu keletą 
gurkšnių vandens. Nuolat besi- 
keičią vaizdai, Įvairiaspalviai per
sonažai — čia žilagalvis Jogaila 
(K. Veselka), čia vėl verdančiu 
plienu kibirkščiuojąs Švitrigailos 
(J. Akstinas) patrijotizmas arba 
vėl gražioji Sonka (B. Pūkelevi- 
čiūtė), Lenkijos karalienė, ten 
štai vėl du didieji tos pačios idė
jos kontrastai, išdidusis Kroku
vos vyskupas Zbignievas (L. Ba
rauskas) ir gerumo idealas Poz
nanės vyskupas S. Ciolekas (V. 
Sabalys) — tai vis tie gražiausi 
šio pastatymo perliukai, kurie 
kartą palietę žiūrovą, nebepalei
džia jo dėmesio ligi paskutinės 
spektaklio minutės.

MLD Teatras, vadovauiamas 
režisorės. ir rašytojos B. Pūkele- 
vičiūtės, taip puikiai atkūręs 
“MP” ‘scenoje, yra mūsų buvu
sio Valstybinio Dr. Teatro, saky
čiau, tęsinys išeivijoje. Todėl jo

Sporto klubo ‘Aušra” pirmąsias garbės stipendijas Įteikia organizacijų mecenatų atstovai — Pri
sikėlimo parapijos L. Katalikų Vyrų D-jos pirm. VI. Sonda stud. J. Laurinavičiui ir K. Liet. Kat. 
Moterų D-jos Prisikėlimo parapijos skyriaus pirm. A. Kuolienė stud. A. Šapokaitei. Prie mikro
fono klubo globėjas T. Paulius, OFM.

. (Atkelta iš 1 psl.)
Panevėžio vyskupijoje tos proble
mos jau nebesą. “Vienur kitur ir 
ten buvo reikalauta, kad pamoks
lai būtų sakomi lenkų kalba, , bet 
paisrodė, kad reikalavimai buvo 
be pagrindo”.

Abiejose vyskupijose esą 290 
kunigų. JiJs pats tesąs arkivys
kupijos valdytojas. Vilniaus ar
kivyskupija dar nesanti pilnai su
tvarkyta, kadangi nemažos jos 
dalys dabar esą Gudijoje arba 

pasirodymas vasario 20 d. 5 vai. [Lenkijoje. “Kada jis bus “sutvar-

Visų rūšių stalių darbai
Virtuvių spintelės (kabitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

KAM MOKĖTI DAUGIAU?

$2 už valandų !
Pradėkite vairavimo pamokas da
bar. Mes parūpiname mašinas egza
minams ir paruošiame teoretiškai.

WALDI’S DRIVING SCHOOL
859 College St. Tel. LE. 2-5461

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

(prie Dufferin)
Visu rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 

romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Telefonas LE. 5-9130

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

Padaromi 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptraukia
mi seni labai pigia kaina. 

.Darbas garantuotas. 
Telefonas WA. 2-7981 
Namų tel. AM. 1-0537

Ll ETŲ VIS STOGADENGYS
Dengia naujus ir taiso visų rūšių Sto
gus, taip pat deda skardines ristas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

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

C. SW4NKAS

ŽUKLAVIMO

p .p. Merrittone prie St. Cathari
nes yra būtinas visuotinio mūsų 
dėmesio. Suvažiuokime iš plačiau
sių apylinkių visi! Jei kuri šeima 
savąjį jaunimą paliktumėm na
muose — praleistumėm didžiau
sią ir retai retą progą praturtinti 
mūsų jaunosios kartos lietuvišką 
apsisprendimą.

Niagaros pusiasalio lietuviai 
jungtinėmis jėgomis ruošia didįjį 
mūsų Nepriklausomybės minėji
mą, nors maži skaičiumi, bet di
dūs savo lietuviška dvasia. Nuo
latos mus puolančiam nutautėji
mo slibinui jie karts nuo karto 
atsako galingais kontra smūgiais. 
Vardai! jų drąsos, su kuria jie ry
žosi pakelti jų mastu sunkiai 
sprendžiamas finansines proble
mas, mes visi kaimynišku lietu
višku nuoširdumu palaikome 
juos! Vasario 20-tą dieną prade
dant tolimuoju Tillsonburgu bei 
Londonu, artimesniu Torontu, 
kaimyniniu Hamiltonu ir baigiant 
pačiame Niagaros pusiasaly ir 
Buffalo gyvenančiais lietuviais — 
visi vykstame į gražųjį sodų (nors 
dabar ir nežydinčių) paunksmėje 
esantį kuklųjį Merritton, kad 
jungtinėmis jėgomis prisimintu- 
.mėm mūsų tautos tragiką ir iš 
praeities pasimokytumėm ištver
mės ateičiai!

šį įspūdingą ir iš rengėjų rei
kalaujantį daug pasiaukojimo bei 
rizikos mūsų didžiosios tautinės 
šventės minėjimą, ruošia Wel- 
lando ir St. Catharines B-nių val
dybos. Jiems tad garbė ir mūsų 
padėka už jų sugebėjimus išsi
laužti iš kasdienybės monotoniz- 
mo, priduodant mūsų didiesiems 
tautiniams idealams visuotinumo 
pobūdį ir surandant jų ugdymui 
mumyse vis naujas ir patrauklias 
formas. Sk. St.

kyta” ir kas ją “sutvarkys”, dar 
nežinia” — rašo Mizara, atpasa
kodamas vyskupo paaiškinimą.

1959 m. per abi vyskupijas baž
nyčių remontui buvęs išleista du 
milijonai rublių. Buvusi baigta 
statyti Švenčionėlių bažnyčia, 
pradėta statyti dar prieš karą. 
Taip pat pernai buvęs atstatytas 
perkūno nugriautas Ratnyčios 
bažnyčios bokštas. Vilniuje vy
riausybės lėšomis esanti remon
tuojama šv. Petro ir Povilo baž
nyčia — “visasąjunginis archi-

Mizara pas vysk. J. Steponavičių
tektūros paminklas”. Tam būsią 
išleista 5 milijonai rb. Katedra 
esanti paversta meno galerija. Jo
je esą surinkta daug meninių ver
tybių ir ją lanką tūkstančiai žmo
nių. I klausima, kuria Vilniaus 
bažnyčią manoma paversti kated
ra, vyskupas atsakė, kad tas da
lykas pagal Katalikų Bažnyčios 
nuostatus priklausąs Vatikanui. 
Pats vyskupas dabar Mišias lai
kąs šv. Rapolo bažnyčioje.

Į klausimą, “kaip dabar bendri 
reikalai susiklostę bažnyčios su 
valstybe”, vyskupas atsakęs, kad 
dvasininkai šiaip esą padėtimi pa
sitenkinę, bet norėtų, kad su Va
tikanu ryšiai sunormalėtų. Vysku
pas tuojau pridėjęs:

— Kai šaltasis karas baigsis, ti
kimės, jog tarp Tarybų Sąjungos 
ir Vatikano bus sumegsti diplo
matiniai santykiai, o tuomet su- 
normalės ir Lietuvos katalikų 
Bažnyčios ryšiai su Apaštališkuo
ju Sostu.

Bažnyčios atskyrimas nuo vals
tybės jai išeinąs į naudą. Neturė-

Šv. Kazimieras Vatikano pašto ženkluose

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547

I»at galit* užtiukyti laivam* mataru* b«i įvairiu* medžiokliniu* šautuvu*.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912.

P. KARALIŪNAS

Jau pereitų metų rudeni, kun. 
V. Mincevičiui lankantis Toronte, 
girdėjome, kad Vatikanas ruošia
si išleisti seriją pašto ženklų su 
šv. Kazimiero atvaizdu, jeigu len
kai to nesutrukdys. TuO buvo no
rima paminėti šv. Kazimiero 500 
metų gimimo sukaktį.-

Ir štai pr. .m. gruodžio 31 d. 
“Tėviškės Žiburiuose” buvo iš
spausdinti 50 ir 100 lirų pašto 
ženklai. Labai malonu, kad Vati
kanas galiausiai pasiliuosavo nuo 
lenkų skleidžiamos propagandos, 
jog šv. Kazimieras esąs lenkų 
šventasis.

Ženkluose yra atvaizduotas Ge
dimino kalnas su pilimi, prieky 
katedra ir dešinėje pusėje, apva
liame rate šv. Kazimiera paveiks
las su Įrašu: S. Casimirus Priftia- 
rius Lituaniae Patronus.

Ženklai atrodo neblogai, gal 
Įrašas kiek neaiškus, gal tai pri
klauso nuo blogos fotografijos. 
Bet mus stebina, kad atvaizduota 
galva neturi nieko bendro su 
mums žinomais šv. Kazimiero pa
veikslais. Ženkluose yra atvaiz
duota vyriška galva, gal 50 metų 
amžiaus, nepaprastai panaši Į Vy
tautą, kaip paskutiniųjų laikų me
nininkai jį mėgsta vaizduoti, rim
tu veidu, sučiauptomis lūpomis ir 
galiausiai su valdančio kunigaikš
čio kepure tos rūšies, kokią dė
vėjo didieji Lietuvos kunigaikš
čiai.

į KURO ALYVA -ANGLYS
" Paskambinkite dėl:

KURO ALYVOS MĖLYNŲJŲ ANGLIŲ
ALYVOS “BURNERIŲ” APŠILDYMO KROSNIŲ 
24 valandą alyvos krosnią apatarnavimas savo klijentams

THK

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST Si. (kampas BloorJ 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštė* nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškume Ir konodiškam* stiliuje.
* Jvairievsni rflšių skinto* gėlė* bei vazonai sa gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokig išdirbiniu dovanom*.

Kalbame toip pat vokiškai ir rusiškai.

Kaip mums žinoma, Kazimieras 
mirė labai jaunas, vos 25 metų 
amžiaus, sirgęs ilgesnį laiką plau
čiais. Visi tų laikų mums žinomi 
paveikslai j į "atvaizduoja jaunikai
čiu. Kun. V. Mincevičiaus, Romo
je, pastangomis išleistas šv. Ka
zimiero paveikslas: Sanctus Casi
mirus, Patronus Principalis Litu
aniae, kuris yra tapytas tūlo ita
lų menininko Carlo Dolci 17 
šimtmety, Kazimierą vaizduoja 
jauną, sergantį ir augštyn pakel
tomis akimis.

Niekur kazimieras nepasireiš
kė kariškai, jo žygis į Vengriją 
vyko jam 12 metų teturint. Nei 
viename mums žinomų paveikslų 
jis nėra atvaizduotas tokiu išdirbi 
tu karišku veidu kaip kalbamuose 
pašto ženkluose, nes jo garsas pa
plito ne dėl kariškų veiksmų, bet 
dėl savo dievotumo, švento gyve
nimo ir ankstybos mirties.

Toliau neaišku, dėlko ženkluo
se šv. Kazimieras dėvi valdančio 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio ke
purę, nes Kazimieras, kad ir kele
tą metų dirbo Vilniaus kancelia
rijoje, "niekuomet nebuvo pa
skelbtas didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu, nors Lietuvos bajorai 
jo tėvą pakartotinai prašė tai pa
daryti. Ligi Kazimiero mirties tai 
neivyko (palygink ir Liet. Encikl. 
XI" t.).

Projektą padarė dail. Jony
nas. Reikia pasakyti, kad Vatika
no ženkluose žiūrovą visiškai su
klaidina šv. Kazimiero išvaizda.

Dr. M. Anysas.
Red. pastaba. Kadangi origina

laus šv. Kazimiero portreto nėra 
išlikę nei vieno, tad menininkas 
yra laisvas jį atvaizduoti pagal sa
vo vaizduotę. Bet visiškai teisin
gai autorius nurodo, kad ženkluo
se šv. Kazimieras atrodo jau per
daug panašus į mūsų įprastąjį 
Vytautą ir dar "su didžiojo kuni
gaikščio kepure, kurią betgi dau
gelis ir senesniųjų dailininkų jam

darni ūkių, kunigai daugiau rū
pinusi bažnytiniais reikalais, sa
kęs vyskupas. Kunigai gyveną ne
blogai. Už bažnytinius patarnavi
mus nustatyto mokesčio nesą. At
lieką kunigai tai už tiek, kiek kas 
duoda arba ir visai neduoda. Kle
bonas, kuris to nesilaikąs, esąs 
nušalinamas. Žmonės kaikurie 
betgi duodą ir dar daugiau. Dva
siški ja dabar nesanti tokia, kaip 
seniau. Ji atmetanti daug dalykų, 
kurie seniau buvę neteisingai 
sprendžiami. Pvz. Strazdelis ka
daise augštosios dvasiškijos bu
vęs paneigtas, o dabar esąs “mū
sų gerbiamas. Mes turim eiti su 
gyvenimu, kuris vietoje nestovi”. 
Kažin ar Mizara nežinojo, kad 
Strazdelį iškėlė ir net jo palai
kus į garbingą vietą perkelti įsa
kė jau vysk. Valančius? Prieš 100 
metų! .

Mizara paklausęs, kodėl Aušros 
Vartų koplyčioje tebesą lenkiški 
įrašai. Vyskupas paaiškinęs, kad 
Aušros Vartai esą visasąjunginės 
reikšmės architektūrinis pamink
las, tad betkokius pakeitimus da
rant reikėtų atsiklausti vyriausy
bės (gal Maskvos?). Vyskupo nuo
mone, reikėtų ten bent pridėti tų 
įrašų lietuviškus vertimus. Mer
kinės bažnyčia irgi esanti priskir
ta prie visasąjunginės reikšmės 
architektūros paminklų.

Vyskupas turįs automobilių ir 
šoferį, kuris taip pat patarnavęs 
prie stalo, kai vyskupui pakvietus 
jie valgę pietus kartu su Vilniaus 
ir Panevėžio kancleriais bei ku
nigais.

Maldaknygė išleista specialiai 
paskleisti Vasario 16 d. proga, 
bet tinka betkada įteikti jautres
nės sielos svetimtaučiams, kaip 
gražus lietuvaičių ir apskritai lie
tuvių tremtinių kančių dokumen
tas. Tai gražiai liudija pats tokios 
maldaknygės paruosimo faktas, o 
ypač gilia krikščioniškąja meile 
persunktas maldų turinys.

Maldaknygės kaina vos 50 et. 
Jų užsisakyti galima per BALFo 
reikalų vedėją. Rašyti: Rev. L. 
Jankus, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N.Y.

Ateitininkų Federacijos vyr. 
dvasios vadu, Federacijos valdy
bai prašant, Kunigų Vienybės c. 
valdyba patvirtino kun. Joną Ki
dyką, SJ.

Draugo romano premija ir šie
met atiteko, jau tretį kartą, Jur
giui Gliaudai už romaną “šikšno
sparnių sostas”. Romaną “Drau
gas” jau pradėjo spausdinti atkar
poje.

Liet. Kat. Mokslų Akademija 
pakėlė garbės akademikais prel. 
Pr. Jurą, prof. Julių Grauroką, 
prof. Joną Grinių, prof. Ant. Liui- 
mą ir prof. Antaną Salį.

Augštesnieji Pedagoginiai Li
tuanistikos Kursai, pradėję veikti 
1958 m. rugsėjo 27 d. prie Čika
gos augšt. lit. mokyklos, tos pat 
mokyklos mokytojų suorganizuo
ti ir globojami, ketvirtąjį savo 
darbo semestrą pradėjo vasario 6 
d. nauju vardu — Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas. Prie jo 
planuojamas ir neakivaizdinis ei
namųjų dalykų dėstymas. Kursai 
veikia Jaunimo Centre.

Šv. Kazimiero pašto ženklų pa
sirodymo proga Italijos filatelis
tai yra išleidę net 11 įvairių vokų 
su šv. Kazimiero paveikslais. Ke
turiuose yra Jonyno, keturiuose 
Dolci piešti paveikslai, 1 paimtas 
iš seno paveikslo esančio Vilniu
je, viename Jogailos antspaudas 
ir viename yra šv. Kazimiero sim
boliai. c

žurn. “Aidai” pradėjo vienuo
liktuosius metus savo gyvavimo 
JAV. Tėvai pranciškonai “Aidų” 
leidimą perėmė nuo 1949 m. lap
kričio mėn. numerio. Bet dar du 
tų metų numeriai — 25 ir 26 — 
išėjo Vokietijoje, o 1950 m. sau
sio mėn. numeris išėjo jau JAV.

“Darbininkui” šiemet sukanka 
45 metai amžiaus. Jis pradėjo ei
ti 1915 m. rugsėjo 19 d. Bostone.— 
Iš pradžių ėjo. 3 kartus, o . nuo 
1925 m.tik du kartus per savaitę. 
Nuo 1951 m. balandžio 16 d. lei- 
džiamas Brooklyne tėvų pranciš
konų. •

(E) “Tėviškės Aidų” (Melbour
ne) straipsnių ir korespondencijų 
konkurse pirmąją premiją $25 
laimėjo Pr. Alšėnas už straipsnį 
‘Viena ir didžiausia problema — 
lietuvybės išlaikymas”. Už kores
pondencijų neuždelsimą, tkslumą 
ir kruopštų lietuviško gyvenimo 
aprašymą $25 premiją laimėjo 
P. Pusdešris.

Kun. L. Jankus Vasario 16 d. 
proga išsiuntinėjo visiems akty
viems BALFo skyriams specialų 
pasveikinimą — po 10 egz. lietu
viškai anglišką maldaknygę “Ma
ry Save Us”. Ją savo lėšomis iš
leido tėvai paulistai Niujorke ir 
kelis šimtus egzempliorių padova
nojo kun. JanJkui honoraro vie
toje (kun. Jankus turi autoriaus 
teises).

Romoje studijuojanti. solistė 
Albina Uknevičiūtė Vasario 16 d. 
proga koncertuos Vokietijos lie
tuviams. Sugrįžusi į Romą, dai
nininkė paįvairins Nepriklauso
mybės šventės minėjimą, kuris 
įvyks vasario 21 d.

PHILIPS
RADIO ir TELEVIZIJOS APARATAI 

yra pasaulyje žinomi 
ir daugiausiai vartojami.

PHILIPS užtrunka ilgiau, kad pagamintų geriausią 
RADIO AR TELEVIZIJOS APARATĄ.

C-316

• PHILIPS yra geriausia vertė už 
jūsų pinigą.

• Augšta kokybė, žemos kainos, 
geros išsimokėjimo sąlygos.

• Pirkite arba mainykite PHI- 
. LIPS radio ar televizijos apa

ratus lietuvių bendrovėje 
MOHAWK FURNITURE LTD.

Mohawk Furniture
LTD.

2446*8 DANFORTH AVENUE. •

uždėdavo.
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MANN & MARTEL Ltd. Realtors
119$ Bloor St. W. Tel. LE. 4-8481 1159 St. Clair Ave. W. Tel. LE. 7-2611

2336 Bloor St. W. Tel. RO. 2-8255
Periant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
■riesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokė- 
jimo. čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Bloor • Margueretta 
įmokėti, 6 kambarių namas, 

mūrinis frontas, švarūs kambariai, 
alyva apšildomas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo. Pilna kaina >10.800.

Bloor - Lansdowne
$2^*00 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti

Roncesvalles • Wright 
>3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva apšildo
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius.

Krautuvė ir 5 kambariai 
$3.500 įmokėti, graži krautuvė tin
kanti betkokiai prekybai ir 5 kam
bariai, Dundas g-vėje netoli Brock 
Ave. Tuojau galima užimti. Geros 
pirkimo sąlygos.

Bloor - Jane
>3.500 Įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva ap
šildomas, moderniška virtuvė. Tuo
jau galima užimti.

Eglinton - Bathurst 
>5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga- 
Įima užimti.

Oakwood - St Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor • Jane
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, k vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

Tabak ofarma (ūkis) 
$10.000 įmokėti, 140 akrų tabako 
farma su gerais trobesiais ir visa 
reikalinga mašinerija. Visa žemė 
tinkama tabakui auginti. 14 mylių 
nuo Simcoe, arti Erie ežero. 50 ak
rų patvirtinta (rights). Geros išsi
mokė jimo sąlygos.

Benzino stotis, 3 krautuvės 
ir restoranas. 30 mylių nuo 

Toronto
$15.000 įmokėti, 5 kambarių butas, 
didelės apyvartos biznis, prie 12 
kelio. Viena skola balansui labai 
lengvomis sąlygomis. Visai arti 
miesto ir didelio judėjimo. 1 akras 
žemės.

B. SAKALAS
- « SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4*8481
Namų tel. LE. 6*1410

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

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTOR S 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CI*AIR AVE. WEST 

Bloor - Jane
$5.000 Įmokėti, atskiras 7 didelių 
kamb. namas.' Mod. virtuvė, vand. 
alyvos šildymas. Garažas. Vienas 
morgičius 10-čiai metų. Labai arti 
Bloor.

Bloor - Gladstone
$5.000 Įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras namas. 2 modernios virtu
vės. Naujas mod. pečius. 3 garažai.
2 minutės iki Bloor.

St. Clair - Oakwood
$2.500 Įmokėti, 7 labai didelių kam
barių, atskiras namas. Didelė mo
derni virtuvė, alyva šildomas, vieta 
garažui.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOSIUS
Įstaigos tek Namų tel,
LE. 2-3321 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.

Collingwood, Wasagos ir Stayner
apylinkėse ūkių-farmų, vasarnamių, garažų, gazolino stočių ir kito nekiln. 
turto pirkimo • pardavimo reikaluose tarpininkauja lietuvis pardavimo
Menus y (vjc) BUTR|MAS

Dėl informacijų rašykite: V. Butrimas, Box 83, Collingwood.
Skambinkite: 62 W 2 Collingwood.

GEO. HUNT REAL ESTATE
128 Hurontario Str.
Collingwood, Ont.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir įvairios pompos.

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JVOZAPAITIS

Vaistai Lietuvon!
WALTMAN’S Patikima Vaistinė

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME 

MOUNT ROYAL MOTORS 
garaže jūs galite savo automobilio pataisymo reikalus išsiaiškinti lietuviškai. 
Daugiau kaip 20 m. patyrimo praktika mes garantuojame darbo sąžiningumą.

Darome visų rūšių automobilių *ir sunkvežimių mechaniškus pataisymus, su
lankstymų ištaisymus, dažymų, priekinių rotų sureguliavimų ir balansavimų su 
geriausiomis BEAR mašinomis, automatiškos ir standartines greičių dėžes, 
stabdžių juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Taip pat turime padangų, baterijų ir kitų auto reikmenų.
Vilkiko patarnavimas veikia 24 valandas. Lietuviams duodamo nuolaida.

3 Aukland Rd. - Tel. BE. 2-2131
Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Auklond gatvė prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

College • Rusholme Rd. 
$1.900 įmokėti, mūrinis, 9 kamba
riai, 3 virtuvės, dvigubas garažas, 
arti mokyklų, susisiekimo, krautu
vių. Kaina $16.900.

Jane - Annette 
$2.900 įmokėti, labai gražių plytų, 
6 kamb., puikiame stovyje tiek iš 
lauko, tiek iš vidaus, geroje vieto
je namelis. Garažas, šoninis įva
žiavimas. Savininkas pirko Kaina 
$15.900.

Bloor-'Runnymede
1 atvira skola 10 metų 

$5.900 įmokėti, šiurkščiu plytų mū
rinis iki pat stogo, atskiras, gara
žas, šoninis įvažiavimas, vandeniu 
alyva šildomas, 6 moderniški kam
bariai. Galima nupirkti pigiai su 
didesniu įmokėjimu. Kaina $18.900.

6% — 1 skola balansui 
College • Rusholme Rd.
8 kambariai — 2 augštai 

$5.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
mod. virtuvės, vandeniu alyva šil
domas, garažas, platus įvažiavimas. 
Kaina $19.900.

Roncesvalles - Galley Ave. 
$15.900 pilna kaina; mūrinis, 7 k., 
mod. virtuvė, dvigubas garažas, 
įvažiavimas iš kiemo. Namas geram 
stovyje.

Bloor - Dundas 
$15.900 su $3.000 įmokėjimu; mūru 
nis, 6 kambariai, išilginis planas, 2 
virtuvės, garažas. Tuoj galima už
imti.

Roncesvalles - Indian Rd. 
$300 pajamų ir 5 kamb. savin.

5 butai — 16 kambarių 
$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
garažas, šoninis įvažiavimas, kiemas 
38 iš 208. Kaina $34.900. Dideli 
kambariai labai geram stovyje.

Jane - Bloor
8 kamb. — 2 augštai 

$5.000 Įmokėti, mūrinis, atskiras, 
garažas su privačiu įvažiavimu, 2 
vonios, 2 mod. virtuvės. Kaina 
$22.900.

Jane - Bloor
' 1 atvira 10 metų skola
$3.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 
kambariai per 2 augštus, 2 mod. 
virtuvės, garažas. Šoninis įvažiavi
mas. Kaina $19.500. Tuoj galima 
užimti.

Roncesvalles - Geoffrey 
10 kambarių — 2 augštų 

$5.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 2 
modernios virtuvės, garažas, šoninis 
įvažiavimas. Kaina $20.900.

T. STANULIS
1st. RO. 2-8255. Namų RO. 6-0105 

2336 BLOOR ST. W.

TELEFONAS LE. 2-3321
Christie - St. Clair 

$2.000 įmokėti, gero mūro, 8 kamba
rių namas. Virtuvė kiekviename 
augšte. Alyva šildomas, garažas.

z Bloor • High Park 
$5.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
10-ties kambarių namas su atskirais 
įėjimais. 2 virtuvės, 2 vonios, gara
žas. Vand. ir alyvos šildymas.

St. Clair • Oakwood 
Dupleksas

12 didelių ir gražių kambarių, 3 vo
nios, garažai. Labai geras pirkinys.

I

196 Delaware • Bloor 
$7.000 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
atskiras mūro namas, 3 garažai. 
Kaina $20.000.

College • St. Clarens 
$4.000 įmokėti, 11 kamb. atskiras 
mūro, vand alyva apšildomas, 3 
prausyklos iš 3 gabalų. Kaina 
$23.000.

Roxton - College 
$8.000 įmokėti, 8 kambarių naujas 
gražių plytų, atskiras 2 augštų, 
vand. alyva šildomas, 2 garaž. Skly
po frontas 55 pėdos.

Vaughan • St. Clair 
$5.000 įmok., 9 kamb. ątsk. duplek
sas, vand. alyva apšildomas, gara
žas. Skolų nėra. Kaina $15.000.

College • Major 
$8.000 įmokėti, 8 kambarių, 4 metų 
senumo, 2 augštų, vand. alyva, ap
šildomas, 2 garažai. Vertas dėmesio.

Harbord * Bathurst
$7.000 įmokėti, 8 kambarių, 5 metų 
senumo, gražių plytų atskiras, 2 
modernios virtuvės, 2 prausyklos. 
Labai švarus ir gražus namas, ga
ražai. Kaina $24.000. Rūsys baigtas.

Yonge - Mt. Pleasant 
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras mūro, 2 modern, virtuvės, vand. 
alyva apšildomas, 3 garažai, 2 prau
syklos, 2 augštų. Rūsys baigtas 3 
kamb. ir virtuvė. Skolų nėra. Kai
na $25.000.

Wallace - Dufferin 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, 2 
augštų mūro, atskiras, vand. alyva 
apšildomas dupleksas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos po 3 gabalus. Skubiai 
parduodamas. Kaina $19.000.

Bloor - Quebec 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, 2 augš
tų, gražių plytų atskiras, 2 virtuvės, 
2 vonios, šoninis įvažiavimas, gara
žas. Kainas $18.000.

Bloor - Runnymede 
$5.000 įmokėti, 9 kamb.„ 2 augštų, 
atskiras, 2 modern, virtuvės, 2 gara
žai, privatus įvažiavimas. Skubiai 
parduodamas. Kaina $19.000.

Bloor • Indian Rd.
$8.000 Įmokėti, 11 kambarių, atski
ras mūro, 2 augštų, vand. alyva 
apšild., 2 modem, virtuvės, 2 prau
syklos. Garažas. Kaina $23.000.

Bloor - Ciendenan 
$8.000 įmokėti, 8 kambarių, mūro 
atskiras, vand. alyva apšild., 2 gara
žai, 2 augštų. Labai geras namas. 
Kaina $24.000.

Bloor - Willard 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro, vand. alyva apšild. modern, 
virtuvės, garažas. Namas geras. 
Kaina $21.800.

DĖMESIO! — SKUBU!
Paieškoma I morgičiui $8.000 ir siū
loma $4.500 antrų morgičių. Dėl są
lygų prašau paskambinti.

J. KUDABA
1159 ST. CLAIR AVE. WEST 

1st. LE. 7-2611. Namų RU. 3-2105

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Poskolo l asm, iki $3-000. Paskalos, indėliai ir gyvybė apdrausto.

. DARBO VALANDOS:

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

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

Telefonas LE. 2-8723

CONSUMERS' GAS CO.
Autorizuotas Dyleris

KROS N YS-G AZ AI -ALYVA-ANGLYS
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TANKAI — gazo 
ir alyvos. VĖSINTUVAI (air conditioners) vasarai ir žiemai. KROSNYS 
“GURNEY” — gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gazo ir elektros.
Duodama iki 5 metų išsimokėjimui. • • Visų rūšių remonto darbai.

Rose Heating - Tinsmith Co.
KRAUTUVĖ: 723 GERRARD ST. E. - TEL. HO. 6-1623 

Lietuviai savininkai ZALECKIAI 
Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ED. KONDRATAS
1113 Dundas St. W., Toronto. LE. 3-5454

MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų 

kostiumams bei paltams.

Tinko remontas ir gyptex darbai 
Tel. RO. 6-5420 

S. ANDRIEKUS

Automobilių taisymo dirbtuvė 
Naujas moderniškas mūrinis vieno 
augšto pastatas, 84 pėdų ilgumo ir 
34 pėdų pločio, netoli Bathurst ir 
King gatvių. Tinkamas visokiems 
automobilių remonto darbams ar
ba kitokio pobūdžio dirbtuvėms. 
Labai vertinga vieta miesto centre 
netoli Bathurst gatvės. Galite nuo
moti 10-čiai metų su teise pirkti 
vėliau. Pilna kaina tik $36.000. Su
interesuotieji prašau paskubėti.

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai 

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

High Park Ave. - Bloor 
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$4.000 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Jane • Bloor 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų.

The Kingsway 
$5.000 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas. 10 metii senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas, labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park - Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės 

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

Bungalow — Swansea rajone 
$15.500 pilna kaina, 5 kambariai su 
pilnai įrengtu kambariu rūsyje. 
Mūrinis su privačiu įvažiavimu ir 
garažu. Netoli susisiekimo South 
Kingsway gatvėje.

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

įstaigos tel. RO. 2-8255 
Namų tel. BE. 3-1372

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės, pralaimėjusios 

trečiąsias CYO lygos pusiaubaig- 
mines peržaidimų rungtynes 
prieš Corpus Christi 41:29, užbai
gė pirmenybes likdamos trečioje 
vietoje, žaidė: E. Žėkaitė 5, Bal
sienė 7, O. Žėkaitė 12, Dargytė
I, L R. Bubles 4, Anskytė, Ba
rauskaitė. Jaunės pralaimėjo 
draugiškas rungtynes latvėms 
36:9.

Tinklinio pirmenybėse kovo 9 
d. 8.15 vai. v. Harbord Coli. Vy
čio ^moterys ir mergaitės žais su 
aušrietėmis.

Slidinėjimo rungtynės buvo 
pravestos praėjusi savaitgali Col- 
lingwoode. Nežiūrint dalyvių su? 
sidomėjimo, dėl užėjusios sniego 
pūgos liko nepravestų daug var
žybų. Vyrų slalome pirmą vietą 
laimėjo K. Ališauskas, sukoręs 
apie 300 pėdų nuotolį su 12 kliū
čių per 26,4 sek. Antroje vieto
je liko J. Žukas su 29,4 sek ir 3-4 
vietas dalijosi J. Jonaitis ir M. 
Empakeris su 29,5 sek. Pavie
niuose nusileidimuose geriausius 
laikus parodė: K. Ališauskas — 
25,7 sek., M. Empakeris — 28,8 ir
J. Žukas — 29,2. Pradedančiųjų 
grupėje pirmą vietą laimėjo A. 
Preikšaitis 29,9 sek., antrą — R. 
Preikšaitis 31,0 ir trečią — L. 
Radzevičius. Šios grupės nuotolis 
buvo trumpesnis su mažiau kliū
čių. Jei sąlygos leis dar numato
mos varžybos moterims ir nusi
leidimas nuo kalno vyrams. Rung
tynes pravedė sekcijos vadovas 
V. Paulionis.

Visuotinis susirinkimas naujai 
valdybai rinkti Įvyks ši penkta
dienį, 7 v.v. šv. Jono Kr. parap. 
salėje. Po susirinkimo — pasi
linksminimas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Bathrust - College lygos I-se 

pusfinalų rungtynėse Aušra nuga
lėjo Trioents 71:64 ir Andys - lat
vius 59:57. Žaidė: A. Buntinas 19, 
R. Strimaitis 5, R. Gudas 14, K. 
Grigaitis, R. Juozaitis 3, E. Rig
by 19, J. Laurinavičius 11. Ši sek
madienį 12.30 vai. Il-sios rung
tynės: Andys - latviai ir Aušra - 
Tridents.

Mergaičių CYO lygoje Aušra 
Midget išsikovojo savo grupės 
čempijonata nugalėdama Corpus 
Christi (13:20, 31:12, .37:16) ir šį 
antradienį 7 v.v. Bloor Coll, rung
sis su kitos grupės nugalėtojom 
St. Basils dėl CYO lygos Midget 
klasės čempijonato. Aušra M. ko
mandoje žaidžia: Z. Barauskaitė, 
I. Romano vaite, M. Romanovai- 
tė, R. Bilkytė, ž. Grečiūnaitė, I. 
Gampaitė, J. Čepukaitė, V. Juo- 
zaitytė, D. Klimaitė, D. Genytė, 
D. Dunderaitė, D. Kudirkaitė, G. 
Dubininkaitė ir T. Dubihinkaitė.

Aušra Sr. šį antradienį 8.15 v. 
v. Bloor Coll, žais pirmąsias fina
lų rungtynes su Corpus Christi. 
Antrosios rungt. bus šį šeštadie
nį 3.45 vai. p.p. St. Michaels 
(Bathurst - St. Clair).

Berniukų Church lygoje Aušra 
MB (iki 12" m. amžiaus) užbaigė 
šio sezono rungtynes vice čempi- 
jono titulu. Komandoje žaidė: K. 
Strimaitis, J. Vaškevičius, A. Sau- 
lėnas, A. Bušinskas, A. Puzeris. 
A. Kryžanauskas, R. Danaitis ir 
R. Tamulionis. .

Aušra B užbaigė antrąjį ratą 
Il-je vietoje ir šį antradienį 7 v. 
v. Kimbourne patalpose žais I-as 
pusfinalų rungtynes. Paskutinėse 
rungt. Aušra B. nugalėjo Kim
bourne 45:14. Žaidė: A. Sapijo- 
nis 13, E. Ramanauskas 14, P. 
Genys 2, A. Genys 8, R. Bartuce- 
vičius, J. Lasys, T. Galinis ir R. 
Astrauskas 2.

NIAGAROS
Jaunimas ir mes. Vasario 27 d. 

švęsime šv. Kazimiero šventę. Vi
so pusiasalio lietuviškasis jauni
mas retai gražiai susitelkęs po 
skautiška vėliava tą dieną pami
nės šiemet stipriai organizuotai. 
Apie pusantro šimto St. Cathari
nes ir Wellando skautų rėmėjų 
dirba širdingai tam, kad mūsų 
pusiasalio jaunimas turėtų visas 
reikiamas sąlygas lietuvybę iš
reikšti gražiu veikimu.

Pagrindinės iškilmės’įvyks St. 
Catharinėje — vasario 2*7 d., šeš
tadienį, įvyks paminėjimas, vaidi
nimas ir pasilinksminimas. Vai
dins jaunimas. Su tautiniais šo
kiais pasirodys pirmą kartą skau
tų berniukų šokėjų grupė. Vei
kalą paruošė B. Simonaitis iš 
Wellando. Sekmadienį bus spe
cialios pamaldos, po to skautų iš
kilmės.

Kaip mes, šio pusiasalio lietu
viai, į šį mūsų jaunimo pasireiš
kimą reaguosime? Gi — labai ir 
labai maloniai. Ateisime visi kaip 
vienas į visas jų iškilmes, į vaka
rą ir tuo parodysime, kad mums 
mūsų jaunimas yra arti prie šir
dies. Tiesa, bus buvusi prieš sa
vaitę Vasario 16 — didžioji šven
tė, kurią šiemet padės atšvęsti 
Montrealio lietuviai atveždami 
čia “Milžino paunksmę”. Ten vėl 
visi būsime. Tad, kaip su skau
tais — vėl turime eiti?

Žinoma, Tai mūsų visų parei
ga. Nuo to lietuvybės žydėjimas 
šiame krašte pareina. Ar nenori-

527 Bloor St. W.
Jane • Baby Point

$1.900 įmokėti, 6 kamb. modernus 
mūrinis namas, 5 metų senumo, aly
va šildomas, privatus įvažiavimas. 
20 metų skola iš 5% $51 mėnesiui.

Jane - Annette
$3.700 įmokėti, už tą puikų 4 metų 
senumo, 6 kamb. mūrinį namą, 
kvadratinis planas, alyva šildomas, 
garažas su privačiu įvažiavimu, 
aliuminiaus langai ir durys, užėmi
mas tuojau.

Roncesvalles Avė.
$4.000 įmokėti, graži krautuvė ir 
du apartamentai, alyva šildomas, 
parduodamas kaip palikimas, grei
tas užėmimas.

Indian Rd.
$4.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 4 kamb. pirmame 
augšte, kvadratinis planas, vand. 
alyva šildomas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, 10 m. skola, arti visko.

Geoffrey - Roncesvalles
$4.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 mod. virtuvės, 2 vonios, vand. aly
va šildomas, gražus didelis kiemas.

Jane - Bloor
$4.500 įmokėti, 7 kamb. per du 
augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, vand. alyva šil
domas, garažas su plačiu įvažiavi
mu, reikalingas mažo remonto.

Swansea • Bloor
$7.000 įmokėti, už tą puikų 6 me
tų senumo centrinio plano bangalo- 
vą, modrenus viduje, garažas su 
privačiu * įvažiavimu, 19 metų at
vira skola.

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

Aušra M. šį antradienį 8 v.v. 
Kimbourne žais priešpaskutines 
II-jo rato rungtynes. Praėjusios 
savaitės rungt. Aušra M. nugalė
jo žydų “Shaarei” 57:24. Žaidė: 
G. Skrinskas 6, V. Ruseckas 17, 
R. Grigas 12, V. Rušas 4, A. Šle
kys 14, L, Kriščiūnas 2 ir P. Kai
zeris 2.

Nuoširdus ačiū nuolatiniam 
Aušros vyrų komandos globėjui
K. Žebrauskui, Aušra M. — J. 
Ruseckui, Aušra B — A. Rama
nauskui, Aušra MB — B. Saulė- 
nui; A. Totoraičiui už $5 auką ir 
visiems mūsų globėjams, rėmė
jams už materialinę ir moralinę 
pagalbą mūsų gražiajam jauni
mui. T. P.

KOVO ŽINIOS
Sveikiname mūsų moterų krep

šinio komandą, laimėjusią Kana
dos viceemistėrio vardą, o ypač 
jų gražią pergalę prieš ligšiolinį 
Kanados meisterį — Toronto 
Aušrą. Savo laimėjimu kovietės 
išsikovojo teisę dalyvauti dešim
tose S. Amerikos lietuvių žaidy
nėse Niujorke balandžio 30 d. ir 
gegužės 1 d.

Hamiltono moterų lygos pirme
nybėse Kovas nugalėjo Int. Har
vester komandą 52:9 ir Toronto 
komandą 41:36*. Abiejose rung
tynėse taškų pelnė: Prunskytė 38, 
Petrušaitytė 19, Meškauskaitė 2, 
Virbickaftė 20, Miniotaitė 2, Sta- 
naitytė 6, Mačiulaitytė 4, Minio
taitė 2, Žemaitytė 2.

Naujais nariais į klubo eiles 
įstojo jaunės: Repšytė Margari
ta, Paulaitytė Teresė, Stanaitytė 
Ilona.

Klubo vienuolikos metų gyva
vimo sukaktis bus atžymėtą ge
gužės 21 d. didelėms žaidynėm, 
į kurias numatoma kviesti To
rontą, Detroitą ir Ročesterį, pra
vedant vyrų ir moterų krepšinį,

PUSIASALIS
me, kad ji žydėtų?

Po to ateis gavėnia — pailsėsi
me. Pailsėsime maloniai gerai pa
rėmę lietuvybės darbą mūsų pa
dangėje.

Aną sekmadienį įvyko gausus 
skautų rėmėjų susirinkimas. Ta
po išrinkta nauja valdyba sena
jai pasigėrėtinai atlikus savo 
darbą: sutelkus apie 90 narių, 
apie porą dešimtų garbės rėmė
jų. Kasa, pasirodo, pilna, veiki
mas geras, kad ir ne be kliūčių. 
Susirinkime visi nusiskundė, kad 
skautams veikti didžiausia kliūtis 
yra nei iš šio nei iš to susitvėru
si kita jaunimo grupė iš tų pačių 
skautų ... Lygiagretis veikimas 
kliudo abiem grupėm ir ardo ben
drą darbą.

Kam reikia dar vienos grupės? 
Kam reikia susiskaldyti? Kokius 
kitus dar gražesnius idealus gali 
duoti jaunimui kaip skautų — 
Dievui ir Tėvynei?

Skautų organizacija yra gera. 
Geresnės nėra. Skautams priklau
sė visas pusiasalio jaunimas jau 
kuo ne 10 metų vedamas čia šau
niu ir pasišventusių vadovu. Ar 
reikia tą darbą pradėti ardyti?

Visas susirinkimas šiuo reikalu 
pasisakė vieningai: remsime mū
sų jaunimą per skautus. Toks yra 
vieningas veidas dviejų puikiai 
veikiančių St. Catharines ir Wel
lando lietuviškų bendruomenių.

šį vieningumą parodysime per 
skautų parengimus vasario 27 ir 
28 d.d. Rūta.

Tel. LE. 2-4404
High Park Ave.

$4.500 įmokėti, 9 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
4 kamb. pirmame augšte, 2 mod. 
virtuvės, privatus įvažiavimas, 200 
pėdų ilgio kiemas, turi būti par
duotas.

Durie St. • Annette 
$5.000 įmokėti, puikus 6 kamb. at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vand. alyva šildomas, 2 
mod. virtuvės, dvigubas garažas, 
gražus didelis kiemas.

Scarlet Rd. • St. Clair 
$5.000 įmokėti, 1 metų senumo, 10 
kamb. originalus dupleksas per du 
augštus, į kainą įeina elektr. ply
tos, šaldytuvai, taip pat aliuminiaus 
langai ir durys, 24 metų skola 6%, 
gera nuoma.

Beresford Ave. • Runnymede 
$8.500 įmokėti, 7 kamb. atskiras 
puikus mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 4 kamb. pirmame augšte, 
vand. alyva šildomas, modernus vi
duje, platus įvažiavimas su nauju 
dvigubu garažu, didžiulis kiemas, 
greitas užėmimas.

Indian Rd. • Bloor
$9.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
4 kamb. pirmame augšte ir saulės 
kamb., vand. alyva šildomas, 4 vir
tuvės, privatus įvažiavimas su dvi
gubu garažu, ilgos išsimokėjimo są
lygos.

Indian Rd. Cres. - Bloor 
$10.000 įmokėti, 13 kamb. atskiras 
mūrinis namas, centrinis planas.

lauko ir stalo tenisą.
Kanados jaunučių pirmenybė-; 

se Toronte dalyvavo 10 Kovo sta
lo tenisininkių. Tai buvo pirmas* 
didesnis jų pasirodymas pasibai
gęs nelabai sėkmingai. Tik S. Šo-! 
pytė pasiekė ketvirtfinalį, o V. 
Paškevičiūtė ir R. Skaistytė — 
aštuntfinalį.

Kanados krepšinio pirmenybė-; 
se moterų komandai daugiausiai 
taškų pelnė: D. Prunskytė 32, Mi< 
niotaitė 5, Virbickaitė 15, Petru-; 
šaltytė 6, Stanaitytė 4, Meškaus
kaitė 2. K. B. ■ •

Iš SPORTO LIETUVOJ *
Šiuo metu visoje Lietuvoje gy-. 

vai vyksta krepšinio ir stalo teni
so varžybos. Reikia pastebėti, kad. 
šiuo metu ypatingai kreipiamas; 
dėmesys’į jaunimą, nes norima 
prisiauginti žaidėjų į jau besilps- 
tančią Lietuvos rinktinę.

Sausio viduryje prasidėjo Lie
tuvos ledo rutulio pirmenybės. į

Lauko teniso vadovai nusiskun
džia, kad, neturėdami sąlygų žie
mos metu ir turėdami nepakanka
mą skaičių aikštelių vasarą, ne
gali tinkamai jaunuolius treniruo-. 
ti šioj sporto šakoje.

Geriausi 1959 m. Lietuvos plau
kikai: 100 m. laisvu stiliumi 59,1 
R. Puodžiukynas; 400 m. 1. st- 
4:54,5 P. Bezukovas; 1500 m. L' 
st. 19:57,5 P. Bezubovas; 200 mJ 
krūtine 2:48,8 O. Agejevas, 200 
m. peteliške 2:45,0 A. Štaras; 100 
m. nugara 1:09,8 R. Vidmantas.

G. į

LONDON, Ont.
Užsigavėkime Londone! Pasku

tinis didelis šokių vakaras čia 
įvyks vasario 27 d., šeštadienį, 
gražiojoj Odd Fellows Temple 
salėje, 555 Dundas St. (plento 
Nr. 2 tęsinys) prie “Rent-a-car” 
benzino stoties, tarp Adelaide ir 
William gatvių. Pradžia 7.30 v.v.. 
Pageidaujami fantai loterijai.. 
Rengėjas B-nės apylinkės valdy
ba. Gros geras orkestras. Loterija 
ir bufetas su visų rūšių gėri
mais. Puiki nuotaika kaip ir pa
prastai.

Kviečiame visus mūsų priete-: 
liūs ir naujus svečius. Prašome; 
nepamiršti, kad kitas šokių vaka-; 
ras Londone bebus tik vėlų pa
vasarį ir kad ši yra paskutinė pro
ga smagiai praleisti savaitgalį. :

D. E.

Trumpai iš visur
Otava. — JT pajėgų Vid. Ry

tuose štabo viršininku paskirtas* 
pulk. H. A. Millen, otavietis, bu
vęs kanadiečių stovyklos Rafah,: 
Egipte, vadas, jo gi vieton pa
skirtas pulk. Įeit. E. R. Heuchan.’ 
Visų tenykščių pajėgu vadu vie-, 
toj kanadiečio gen E. L. M. Burns, 
oaskirtas indas gen. maj. P. S.; 
Gyani. .» ‘

Varšuva. — Lenkija per 3 me-: 
tus yra gavusi JAV paramos už- 
$300.000.000. Derybos dėl atly
ginimo už Lenkijos nacionalizuo
tus JAV piliečių turtus betgi’ 
sunkiai eina.

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
šiemet laukianti 42.000 turistų! 
iš užsienio, kurie aplankysią 50. 
vietovių. Vadinasi durys liks dar: 
labai privertos, nes būtų bent mi
lijonas, jei jos būtų visai atviros.:
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UmBBS Telef. LE. 1-4*05
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

PATARNAVIMUI SKAMBINTI:

J, GUDAS - namų tel. RO. 6-8096
.. ................................................................................... ■ ■■ I ..... ........... ■■■■—■.........................................      I ■■■■—■■I ■■I1R III.MB III,

Fort William - Port Arthur Ont.
Sveikiname lietuvius šioje pla

čioje apylinkėje ir linkime vi
siems geriausios sėkmės 1960 
metais.

Juozas Danėnas vedė. Sutuokė 
St. Patricks Fort Wiliam kated
roj kun. klebonas L. Kemėšis.

rinktis nuo 6 vai. vak. Programą 
pradėsime 7 vai. vak.

Šiemet-sukanka 42 metai nuo 
Lietuvos valstybės atstatymo, 20 
metų nuo nepriklausomybės ne
tekimo* ir mūsų tėvų, brolių ir 
sesių išblaškymo po visą pasaulį.

specialiai atvykęs iš Manitou-Į Tai be galo rimtos sukaktys, ku-

3269 BLOOR ST. W., TORONTO - - - BE. 3-3263

BLOOR - JANE. $22.900. Atskiras namas, šiurkščių plytų, 6 dideli kam
bariai, kvadratinio plano, karšto vandens alyvos šildymas, 2 modernios 
vonios ir žaidimų kambarys rūsyje. Privatus įvažiavimas, garažas.

BLOOR • SIX POINTS. $15.500 pilna kaina šiam 6 kambarių, šiurkščių ply
tą namui, maždaug .8 metų senumo. Moderni virtuvė, alyva šildomas, pri
vatus įvažiavimas, netoli susisiekimui autobusas ir krautuvės. Savininkas 
išsikelia. Užimti galima kiekvienu laiku.
V • l ■ . ' v :

BLOOR • SIX POINTS. $21,500, atskiras namas, gerų plytų, centrinio pla
no. 9 kambariai per du augštus. 2 miegamieji ir 4 gabalų vonia pirmame 
augšte, viršuje 4> miegamieji su 4 gabalų vonia. Alyva šildomas. 60 pėdų 
pločio sklypas. Privatus įvažiavimas. skola. Apžiūrėti galima kiek
vienu laiku. ...
.F*; - • ** 4 - . ■ . \ •

SHORTILL and HODGKINS LTD. REALTORS firma yra pasižymėjusi ge
resnių namų pasirinkimu su geresnėmis išmokėjimo sąlygomis.

Dėl šių ir kitu nuosavybių norėdami pirkti ar parduoti skambinkite 
GEO KARALIUI. Telefonai: Įstaigos BE. 3-3263, namų LE. 2-8146.

■h !■ ■■■■■■— ■ ■■ ■ .n-i i ii... .m.-.... .

wage. Vakare įvyko gražus pri
ėmimas Flamingo klube dalyvau
jant apie 100 svečių. Dalyvavo 
jaunosios dvi seserys su vyrais ir 
Jaunojo brolis iš Čikagos, o ant
ras brolis su žmona iš Winnipego. 
Vakarienės metu pakėlė tostą už 
jaunąją jos giminaitis, o padėko
jo-už tai jaunasis pagal vietos pa
pročius. Jaunieji buvo pasveikin
ti apylinkės lietuvių vardu. Te
lefonu sveikino jaunosios sesutė 
iš Niujorko. Pažymėtina, kad J. 
Danėnas yra gana nuoširdus ir 
tikrai.geras, rūpestingas lietuvis, 
visada remiąs visokius lietuvių 
.reikalus. Jo tėvas yra buvęs sa
vanoris. Jų šeimoj yra buvę 4 ka
riai, jų tarpe ir pats Juozas, kurie 
gerokai vargo yra pakėlę tėvynei 
ir tuo pačiu ligi širdies gelmių 
yra lietuviai. Tad linkime ir ti- 
Idmės, kad jo būsimos šeimos 
prieauglis lietuviškai neblogiau 
mokės, kaip angliškai. Jau jis pa
sirūpino savo žmonelei lietuvių 
kalbos žodyną ir pradėjo ją mo
kinti lietuviškai.

rias švenčiant turime labai svar
bių reikalų, aptarti, išspręsti. O 
jų yra gana daug.

Tad kiekvieną atskirai ir visus 
drauge kviečiame dalyvauti ir 
jaustis rūpestingu ir atsakingu už 
bendrų reikalų atlikimą.

Nors mūsų apylinkės žmonės 
yra išblaškyti kelių šimtų mylių 
plote, bet pagal galimybes prašo
me galimai daugiau dalyvauti.

Žinome gerai dar iš senovės lai
kų, kad lietuvis išgerdavo mi
daus, padainuodavo, linksmas bū-

davo, bet esant reikalui jis mo
kėjo būti rimtas ir didelius dar
bus atlikdavo. Padarykime ir mes 
taip.

Po pirmosios dalies turėsime 
užkandžius, gerą muziku ir t.t.

Tautos Fondui aukos bus ren
kamos kaip ir kiekvienais metais. 
Aukotojams bus duodami Tautos 
Fondo specialūs ženkleliai, kurie 
lipinami i Tautos Fondo išleistus 
Lietuvių pasus, o kas jų dar ne
turi, vietoje bus galima Įsigyti.

Mūsų ligoniai: Antanas Savic
kas buvo gana sunkiai sužeistas 
darbo metu praeitą rudenį. Da
bar pasiųstas į Malton, prie To
ronto, tolimesniam gydymui.

A. Tvarijonavičius buvo sužeis
tas darbovietėj praeitą vasarą. 
Dar tebesigydo, bet gerėja.

Jonaitis ir Jokubauskas sun
kiai sirgo. Pagerėjo.

Visiems linkime geriausios svei
katos. J.

OAKVILLE, Ont

Vėliau paaiškės
Naujai pasamdyta kambarinė 

savo poniai:
— Ar gerbiamoji ponia nieko 

prieš neturėsi, jei mane kartais 
mano berniukas aplankys?

— O kas toks yra tas tavo ber
niukas? — susidomėjo ponia.

— To aš pati dar nežinau; mat, 
čia tebesu visai svetima.

Lengva ir sunku
Būti vedusiam — yra lengva, 

bet tapti namų šeimininku yra la
bai sunku — prasitarė daug per
gyvenęs viengungis vyrukas.

Kaip praleidžia laisvalaikį
— Ką tamsta darai savo lais

vais vakarais? ’
— Aš jokių laisvų vakarų ne

turiu ...
— Tai tamsta dirbi iki vėlyvos 

nakties? ‘
— Ne, aš 7 vai. einu gulti...

Žinoma, nekariaus
Atvykęs į Ameriką Chruščio

vas pareiškė, jog Sovietai nema
no pradėti karo su Jungtinėmis 
Valstybėmis. r

Aišku, kad ne. Juk jeigu jie 
pradėtų karianti su JAV, tai iš 
kur jie begautų “land-lease” pa
galbos?

Labiausiai patiko
— Taigi, tamsta praleidai atos

togas Šveicarijoje! O kas jums 
ten labiausiai patiko?

— Labiausia* mane džiugino 
tas, kad susipratau palikti savo 
žmoną Paryžiuje.

Irgi pasninkas
— Tamsta sakeisi esąs vegeta

ras, o valgai mėsą, — Jonas nu
stebęs klausia valgykloje sutik
tąpažįstamą.

— Taip, aš tikrai vegetaras..., 
bet šiandien aš pasninkauju ...

MORKIS A. J.
Real Estate Broker

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD

1077 Bloor St. W. (prie Dufferin St.)
Telefonai: LE. 4-8459, LE. 4-8450. Namų tel. BE. 3-5996

Indian Rd. - Bloor
$4.000 Įmokėti, atskiras, 2 augštai, 
6 kambariai, 2 modernios virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, garažas. 
'Kaina $17.000.

Bloor - Rusholme
$5.000 Įmok., dupleksas, 9 šviesūs 
ir-dideli kambariai, alyva šildomas, 
veranda ir balkonas, didelis kiemas 
su vaismedžiais, dvigubas garažas. 

‘Vienas 10 mėtų, morgičius. Kaina 
$17.800.
; St. Clair - Northcliffe
?$3.000 Įmok.;* gerų plytų, 7 kambž 
per 2 augštus, 2 mod. virtuvės, rū
sy trečia virtuvė ir seklyčia. Van
deniu gazu šildomas, mūrinis ga
ražas. Be mor£ičių. Kaina S17.500.

King - Springhurst
$5.000 Įmok., atskiras, gerų plytų, 
15 kambarių, 6 virtuvės, su baldais, 
vandeniu alyva šildomas, garažas. 
Kama tik $24.000.
Krautuvės, fames, vasarvietės, moteliai Įvairiose vietose ir Įvairia kaina. 
Prašome tik kreiptis, mielai suteiksime visas informacijas. Taip pat parū

piname gerom sąlygom paskolų Įsigijimui nuosavybės.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Restoranas - namas
$4.000 Įmok.,-vakaruose, ant Dun
das gatvės, geroj biznio vietoj res
toranas ir butas iš 3 kambarių. 
Kaina $17.000.

180 akrų ūkis
$4.500 Įmokėti, geros trobos, 100 
akru dirbamos, likusi* miškas, žuvin
gas upelis. Kama $8.000.

Laivelių nuomavimas, gazolino 
stotis, restoranas

S15.000 Įmok., 39 mylios nuo To
ronto, prie Simcoe ežero. 50-80 vie
tų restoranas, 10 laivelių ir moto
rai, 7 kabinos, 3 gazolino pompos, 
$1.200 duodantis į metus nuomos 
laivųnamis. $35.40.000 pajamų per 
7 mėnesius visas biznis. Kaina $40- 
45.000.

Ken WILES
1190 Bloor Št. W. (prie Brock Ave.)

Telefonas LE. 7-3173
Didžiausias pasirinkimas namų - biznių visame Toronte. 
>£': Nuoširdus ir sąžiningas patarnavimas.

Rūpestingas morgičių sutvarkymas.
Runnymede - St. Clair

8 did. kamb., atsk., mod. virt., labai 
švarus^ tualetas pirmam augšte, 
prašoma kaina $13.900.

Indian Rd. - Bloor
11 kamb. originalus dupleksas, at- 
skiras šild., puikus planas, neper
einami kambariai, geras mūras, ar
ti Bloor. Prašo $18.900, žemas inr.

‘ Swansea - Bloor St. ,
7 gražūs kambariai per du augštus. 
•Atsk.,. mūr., centr. planas, 2 virt., 
vand. alyva šild., garažas ir priv. 
Jvaž., did. sklypas. Pasiteirauki!?

Sunnyside - Parkside
10 kamb., mūr., 3 virt., vand. ga
gų.šild., visas išnuomotas. 3 vonios, 
geras išplanavimas. įmok. $2.500.

Jane • Bloor
6 nepaprastai gražūs kamb., mūr., 
'atsk., rupių pi., naujas vand. alyva 
šild., priv. įvaž., garažas. Arti krau
tuvių ir susisiek. Rami vieta.

/ High Park Ave.
17 kamb., 3 metų senumo, origina
lus tripleksas. Mod. statyba, nepa- 
8rastai gražus iš lauko ir vidaus.

[e paprast a i puikus investavimas, 
augštos pajamos.

Vakarų Toronte
Dirbantiems vakarų ToronteDirbantiems vakarų Toronte 26 
nauji namai po 6 kamb. ir galimybė 
2 kamb. rūsyje. 3 skirtingi mode
liai. žemas įmok. 15 metų morgi^ 
čius. Pasiskubinkit.

Keele - Eglinton
28 kamb., 2 mt. senumo 6-pleksas, 
did. sklypas, visas išnuomotas, mėn. 
pajamos $760, saugi ir pelninga in- 
vestacija. Įmok. $15-20.000.

King • Sunnyside
8 did- kamb., atsk., mūr., vand. 
alyva šild., namas arti naujai stato
mų apartamentų. Didelis sklypas, 
garažas, šoninis įvaž. Galima tuoj 
užimti.

žemė — sklypas
*0 akenų puikios žemės prie Queen 
Elizabeth kelio. Lygi vieta, kam
pinis sklypas, tinka betkokiai sta
tybai. Prašo $4.000 už akrą, sūrai 
prie sklypo. Išnaudokite retai pa
sitaikantį pirkinį.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS

Telef. LE. 7-3173. Namu RO. 6-0417

' VYRIŠKŲ IR C111VP1OQ 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ O ILL V V/J tlo

į; ; A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

AugŠčiausios klasės darbas. Žemos kainos.
,1299 DUNDAS ST. WEST, Telefonas LE. 14432
TORONTO buto tel. LE. 14704

i FELIX ELECTRONICS SERVICE 
paisoma visų rišta televizijos, radijai, patefonai, teiprekorderiai 
. F. N O R V Y D A S

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Jaunavedžiams linkime geriau
sios sėkmės ir laimės jų ateities 
gyvenime.

Vytautas Radauskas ir ponia, 
gyv. Dryton, Ont., susilaukė pirm- 
gimės dukrelės. Sveikiname lai
minguosius tėvus ir linkime ge
riausios sėkmės auginant.

Miškuose dirbantieji paaukojo 
keliolika gerų knygų mūsų kny
gynui. Už tai nuoširdžiai dėko
jame.

L. Radzevičienė, gyv. 274 Ar
gyle St., Port Arthur, Ont., tarpi
ninkauja siuntinių siuntimui Į 
Lietuvą ir kt. kraštus per Angliją. 
Siuntiniai yra pasiekę tėvynę 
per beveik 4 savaites. Gavėjai 
jais yra patenkinti ir džiaugiasi. 
L. Radzevičienė ruošiasi pradėti 
persiuntimą, ir pačių žmonių su
pirktų medžiagų siuntinius.

Vasario 16 dienos minėjimą 
ruošiame špšeštadieni, vasario 20 
d., Prosvita salėj, 608 Simpson 
St., užpakaly kino, Lake Theat
re, Fort William, Ont. Pradedame

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių ar 
fokų iu/, tetefonrokite ar atvykite 
aswieniikai I *

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
859 COLLEGE ST.r Toronto, Out. 

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

VELTUI.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS. 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4*8431

Kaip mūsų apylinkės liet, ben
druomenė nedidukė, taip ir mūsų 
korespondencijos mikroskopiniai 
mažytės, jog kartais net sunku 
jas įžvelgti didelio laikraščio la
puose. „ •

Bet kaikas sako, kad ir mažytis 
kelmelis kartais užkliūva vežimo 
ratą. Taip ir mūsų apylinkės ra
šeivos, kad ir retkarčiais, bet ban
do įbrukti kokį pagaliuką tarp 
rato stipinų per spaudą ar žodžiu 
įgelti kokia Kita proga.

Yra gi tikra, kaip girioje me
džiai nėra lygūs, taip ir žmonių 
būdas nėra vienodas. Vieni yra 
santūrūs, korektiški, kiti gi mėgs
ta blusinėtis po svetimu juosme
niu. Ir mūsų Kolonija neatsilieka 
nuo prašmatnių negerovių.

Vienos metinės šventės proga 
vienas kitas mūsų apylinkės vien
gungis pasikvietė savo sužieduo
tines ar simpatijas į subuvimą. 
Tos moteriškos buvo svetimtau
tės, bet subuvime buvo visai ko
rektiškos ir niekam, atrodo, ne
užkliuvo. Tačiau kiek vėliau, kai
kas pasistengė prikergti toms mo
terims nešvankius epitetus. Tai 
buvo iškelta laike metinio bend
ruomenės susirinkimo ir kaikam 
teko dėlto labai nemaloniai pasi
justi.,

Tenka tik apgailestauti, kad as
menys, kurie save laiko augščiau 
už kitus, užsiima taip žemais rei
kalais. Gal tai tik todėl taip atsi
tiko, kad tos moterys buvo sve
timtautės? - .

Gal jau tūkstančius kartų bu
vo neigiamai pasisakyta spaudoje 
ir gyvu žodžiu dėl mišrių vedybų. 
Taip, žvelgiant iš tautiniai patri- 
jotinio taško tai yra vispusiškai 
neigiamas reiškinys. Bet ar to ga- Į kažkieno jai rašytus laiškus. 
Įima išvengti? Deja, negalima. šiame krašte gi tvarkomasi de-

Viena ir didžiausia priežastis mokratiškai, prievartos nėra, 
yra ta, kad lietuvių vyrų kaikurio- Taipogi niekur nėra pasakyta, 
se kolonijose yra daug daugiau .j kad apylinkės valdyba privalo at-

plepiai ura-patrijotai, kurie šian
dien jau pusėtinai yra prasigy
venę, bet pašykšti dviejų dolerių 
solidarumo mokesčiui sumokėti.

Mūsų, t.y. Oakvillės apylinkės 
rašeiva "TZ” Nr. 5 sako, kad soli
darumo mokestis buvo surinktas 
ne už 1959 m., bet už 1958 metus. 
Tai yra tiesa, bet tai dėl to, kad 
mūsų apylinkėje solidarumo mo
kestis yra vienais metais užvil
kintas jau prieš kelis metus. Ar 
negeriau būtų, jei toks rašeiva, 
vietoj gadinęs popierių, pasiimtų 
kvitų knygutę ir perėjęs per apy
linkę surinktų solidarumo mokes
ti už užsilikusius metus.

Toliau korespondencijoj sako
ma, jog nuo solidarumo mokes
čio mokėjimo dalis žmonių susi
laikė dėlto, kad Oakvillės. apylin
kėje nebuvo Įsteigta šeštadieninė 
mokykla. Atseit dvigubai Oakvil
lės apylinkės valdyba nusikalto.

Kaip gi yra tikrumoje?
Patikrinus sąrašus paaiškėjo, 

jog tie, kurie turi mokyklinio am
žiaus vaikų, kad ir silpniau eko
nomiškai verčiasi, solidarumo 
mokesti sumokėjo. Bet tie, kurių 
vaikai jau yra suaugę, kur po ke
lis šeimoje dirba, tai sąraše ties 
jų pavardėmis yra atžymėta: “mo
kėti atsisakė’’. Panašiai yra ir su 
aukojimu šalpos reikalams.

Oakvillės apylinkės valdyba su
sideda iš keturių asmenų. Valdy
boje kaip tik yra žmonių, kurie 
turi mokyklinio amžiaus vaikų. 
Valdyba žino ir supranta liet, mo
kyklos reikšmę ir dėjo pastangij 
ją suorganizuoti, bet ne dėl val
dybos kaltės jos pastangos liko be 
vaisių.

Vaidybai pakartotinai vis pri
menama, kad ji neatsakanti Į

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 k
- '' -• I - . - - ------ - - ------------------- -------- - -----------—*

DĖMESIO! DĖMESIO!
Taisau visų rūšių

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

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

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

TELEFONAS LE. 24108

Priėmimo valandos:
9 vai. rvto iki 7.30 vai. v.

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA .

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

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

negu lietuvių moterų. Ypač toli
mose šio krašto periferijose, pvz. 
kad ir Port Arthur ir kit, kur 
lietuvių vyrų daug, o lietuvių mo
terų pagal vyrų amžių nėra nei 
vienos. %

Lygiai panaši padėtis yra ir 
mūsų mažytėje liet, kolonijoje. 
Kad -viena kita liet, mergina ište
ka už svetimtaučio, tai irgi sunku 
yra visai to išvengti, ypač šitam 
tautų mišinio krašte. Panašių 
reiškinių visais laikais ir visur 
buvo ir bus. "

Nežiūrint i tai, kad mišrios šei
mos yra mums ne prie širdies, 
mes turime dar gyvų žmonių sa
vo tarpe, kurie gimė, augo ir 
mokslus ėjo visai kituose kraštuo
se, bet sukūrę mišrias šeimas at
nešė šimteriopai didesnę naudą 
mūsų kraštui, t.y. Lietuvai, ir tuo 
pačiu mums,' negu kad tie mūsų

sakinėti i kiekvieno bereikšmes 
užmačias.

Aišku, su dideliu apgailestavi
mu tenka pripažinti, jog daugu
moje maų liet, kolonijų neegzis
tuoja liet’ šeštadieninės mokyk
lėlės ir betkoks kultūrinis gyve
nimas dėl stokos tinkamų žmonių, 
patalpų bei kitu salvgu vra ap
miręs. ' Krsp.

Maskva. — Iš čia buvusios ang
lų knygos parodos Sovietai atsi
sakė priimti i savo bibliotekas 
tas knygas, kuriose kalbama apie 
Maskvos-Berlyno 1939 m. nepuo
limo sutarti.

Otava. — Kanados ir Sovietų 
Sąj. prekybinės derybos esą bai
giamos, pareiškė prekybos min. 
Churchill. Veikianti sutartis, bai
giasi su vasario mėn.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Room 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

Vakarais if šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Right-Time Watch and Clock Repair 
2748 Dundas St. W Tel. RO. 3-1862

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 961
Telefonas EM. 2-2585

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

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

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

Taisomi visų rūšių laikrodžiai ir žadintuvai, darbas atlie
kamas prityrusio laikrodininko greitai ir sąžiningai.

FELIKSAS BARZDŽIUS

........... " ■ ,... —..... ,, . ............ .
Kvalifikuotas technikas taiso

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos Telef. namų: 
WA. 4-9561. BE. 3-0978

Akrų specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Prifailto akinius visiems aktų defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. - Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST, Toronto 

{ TėTef. WA. 1-3924

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904

Sav. D. KAUNAITĖ

Taisomi TELEVIZIJOS aparatai
Skambinti iki 11 vai. vak.

~RO*"6-9367" * •“ ’■ - V.-Setnaska

OILS LTD. 
Amoves

H. ROžAITIS
Greitos kmo-otyvos pristatymai ir 

pato movimas. 
Telefonas LE. 3-4908.
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BALIUS - ŠOKIAI
KARŠTA ZUIKIENA - - - - - ĮVAIRŪS GĖRIMAI. ---A LOTERIJA.
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Groja "CUBANA" pilname sąstate. Artėjančio pavasario nuotaika visiems!

Prisikėlimo salė. Įėjimas $1.50. Vasario 20 d. Pradžia 7.30 vai. vak.

TORON T O , Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Su didėliu iškilmingumu ir 

susikaupimu paminėta Vasario 16 
šventė parapijos bažnyčioje. Sek
madienį 11 vai. pamaldas atlaikė 
prel. J. Balkūnąs, gilų šventei 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
B. Pacevičius. Pamaldose su vė
liavomis organizuotai dalyvavo: 
kūr.-savanoriai, parap. KLK Mot. 
Djos skyr., šaulių kuopa, skaučių 
“Šatrijos ir skautų “Rambyno’' 
tuntai. Po pamaldų vėliavos pa
judėjo prie paminklo didvyriams, 
kur padėjo gėles įvairių org-jų\ 
atstovai, o 12 tautiniais drabužiais' 
pasipuošusių lietuvaičių padėjo 
vainiką. Prie paminklo, po trum
po susikaupimo, sugiedotas Tau
tos himnas.

— Antradienį, Vasario 16 d., 
par. bažnyčioje įvyko pamaldos 
vakare. Jas atlaikė J.E. vysk. F. 
V. Allen, Toronto kardinolo padė
jėjas, pamokslą liet, ir anglų kal
bomis pasakė prel. J. Balkūhas.

— Vasario 16 proga par. baž
nyčioje antrosios rinkliavos metu 
surinkta aukų $150,25, kurie pa
aukojami itališkųjų Eltos žinių 
leidimui ir perduodami jos va
dovui kun. V. Mincevičiui.

— Praėjusią savaitę įvyko lie
tuviškųjų. kapinių tarybos ir par. 
komiteto posėdžiai. Kapinių tary
bos posėdyje susipažinta su arch. 
A. Šalkauskio kapinių išprojek- 
tavimu. Projektas įteikiamas šią 
savaitę sveikatos ministerijai pa
tvirtinti. Parapijos komitetas, su
sipažinęs su lietuviškos senelių 
prieglaudos įgijimo galimybėmis^ 
labai entuziastiškai tą reikalą už- 
gyrė ir oficialiai pravedė per pa
rapijos protokolų knygas. Prie
glaudos reikalai varomi pirmyn. 
; šią savaitę lankomi lietu
viai šiose gatvėse: Evelyn Ave., 
Evęlyn Cres., Clendenen, Lin
coln, Gregory ir Gothic.

— Tradicinis Užgavėnių blynų 
pobūvis, rengiamas par. komite
to talkininkaujant par. moterims, 
įvyks Užgavėnių išvakarėse, ant
radienį, kovo 1 d. par. salėje.
Liet, evangelikų liut. pamaldos 

įvyks Išganytojo liuteronų bažny
čioje — 1691 Bloor St. W. ir In
dian Road kampe, vasario 21 d., 1 
vai. p.p. Jas atlaikys kun. A. Tra- 
kis iš Čikagos, šiose pamaldose 
bus paminima Vasario 16. Tuoj 
po pamaldų Alhambros bažny
čios salėje — Bloor St. W. ir Al
hambra Ave. kampe, įvyks para
pijos tarybos ruošiama kavutė. 
Pamaldų ir kavutės metu gros 
triūbinirikai.

Maloniai kviečiame Toronto ir 
apylinkės evangelikus kuo skait
lingiausiai pamaldose ir kavutėje 
atsilankyti. L.evJiut. par. taryba.

Liet, evangelikų pamaldos 
Malonės liuteronų bažnyčioje, 
1424 Davenport Rd., vasario 21 
d., 1 vai. p.p. Jų metu bus mini
ma Vasario 16 šventė.

Po pamaldų bendra kavutė. 
Kun. L. Kostizenas.

Prisikėlimo parapijos žinios 
—Praėjusią savaitę Vasario 16 

buv& paminėta visu galimu iškil
mingumu. Sekmadienį visų Mišių 
metu buvo sakomi dienai pritai
kyti pamokslai, o sumos metu 
giedojo solistai ir parapijos cho
ras. Po sumos specialios Nepri
klausomybės šventės pamaldos 
buvo pradėtos naujų vargonų pa
šventinimu. Paauksuotoje lente
lėje ant jų uždėta dedikacija: “Už 
tautos laisvę žuvusi'ems, nukan
kintiems ir ištremtiems paminė
ti. 1960 m. vasario m. 16 d.”. Sa
vo žodyje kleb. T. Placidas primi
nė tos dedikacijos prasmę.

— Vasario 16 d. vakare, ant
radienį, 7 vai. paminėjimas bu
vo pradėtas naujų vargonų kon
certu, kuriame Bacho, Haendelio, 
Francko ir kitų klasikų kūrinius 
įspūdingai išpildė vienas garsiau
sių šio kontinento virtuozų dr. 
Cliarles Peaker. Po koncerto bu
vo iškilmingos šv. Mišios su pa
mokslu, giedojo par. choras ir sol. 
V. Verikaitis.

— Iki šiol naujiems vargonams 
įsigyti tikinčiųj\ suaukota $2.394, 
85. Nuoširdžiai dėkojame. Kurie 
dar neturėjo progos prisidėti, 
kviečiame paaukoti pagal savo iš
gales. •

— Kitą savaitę lankomi parapi
jiečiai sekančiose gatvėse: Bea
consfield Ave., Dewson St., Hal
lam St., Hepbourne St., Heydon 
Pk. Rd., Lisgar St., McKenzie St., 
Rusholme Rd., St. Anne’s Rd. ir 
Westmoreland Ave.

— šį sekmadienį per sumą ma
loniai sutiko pagiedoti svečias iš 
Montrealio — sol. Keblys.

— Parapijos metinis bazaras 
bus gegužės mėn. pradžioje. Pri
sidėkime fantais ir aukomis. Ku
rie moka daryti rankdarbius, 
kviečiame iš rankdarbių ką nors 
paaukoti ir bazarui. Jie yra vieni 
iš labiausiai mėgiamų fantų.

— Jaunimo sekmadienio šokiai 
— 7.30 vai. vak.

— Mergaičių popietės šį sek
madienį nebus. Visos mergaitės 
kviečiamos ateiti į vaikų užgavė
nes, kurios bus mūsų salėje 4 vai. 
popietų.

— Mieluosius tėvelius maloniai 
prašome atkreipti dėmesį į šiame 
Nr. atspausdintą specialų prane
šimą apie vaikučių užgavėnes ir 
kartu Vasario 16 paminėjimą. 
Prašome atvesti savo jaunimą ir 
kviečiame pačius atvykti, nes ža
dama labai įvairi ir naudinga 
programa.
Skautų tėvų-rėmėjų susirinkimas 
ir valdybos rinkimai įvyks vasa
rio 21 d. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje, tuoj po Vasario 16 minėji
mo, todėl prašome skautų tėvus 
ir rėmjus kuo skaitlingiausiai da
lyvauti. Sk. t.-rėmėjų k-tas.

T. Rafaeliui Šakaliui, OFM, 
“Ateitis” paskyrė $50 premiją už 
didžiausią skaičių išplatintų to 
žurnalo egzempliorių. Premijos 
fundatorius kun. dr. J. Prunskis.

Užsigavėkime "Dainos" tradiciniame 
šv. Jono Kr. parapijos salėje 

vasario 20 d.z 7.30 vai. vak.

blynu baliuje!
Savo atvykimu suteiksime velykinį džiaugsmą sergantiems 

seneliams užjūryje.

'' ‘ Rengėjos.

Visa Toronto lietuvių kolonija kviečiama

Į KLK MOTERŲ DR-JOŠ, Prisik. par. skyriaus ruošiamą

Užgavėnių Balius
Prisikėlimo parapijos salėje vasario 27 d. 7.30 vai. vak.

Gros puikus Kubana orkestras, bufete bus blynai, bulv. dešros, 
kugelis ir . visokiausi gėrimai; staliukus puoš gėlės, pačių moterų 
kepti žagarėliai, pončkos ir t.t. Įėjimas $1.50.

Šio mėn. 27 d., 7.30 vai. vak.
naujoje Cath. Inf. Centre salėje, 830 Bathurst St.

(100 žingsnių į šiaurę nuo Bloor) įvyks

JAUKUS KAUKIŲ BALIUS.
Šokiams gros VYT. BABECKAS ir jo orkestras. 

Dovanos, premijos, balionai, bufetas ir. daug įvairumų.
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

SLA 236 kuopa ir SK “Vytis1

MONTREAL, Que.

STUDENTŲ ARBATĖLĖ
Toronto studentų ateitininkų 

draugovė šį sekmadienį, vasario 
21 d., 6 vai. p.p. šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje rengia arbatėlę, į 
kurią kviečiami visi Toronto stu
dentai ateitininkai ir neateitinin- 
kai. Bus arbatėlė, diskusijos ir 
pasilinksminimas. Valdyba.

Užgavėnių vakarą ruošia LKat. 
Mot. D-jos skyrius AV parapijos 
salėje vasario 27 d. Programą iš
pildys komikas akt. V. Žukauskas 
iš Niujorko. Po vakarienės šokiai 
ir dainos.

“Neprikl. Lietuvos” spaudos 
balius įvyks šį šeštadienį slovakų 
salėje. »

Seselės Benignos tėvas Juozas 
Račkauskas mirė ir palaidotas 
Bostone, Mass.

Birutės Meilutienės tėvas Jus
tinas Zaganavičius mirė ir palai
dotas Montevideo, Urugvajuje.

AVSK Tauras nuoširdžiai dėko
ja liet, bankui ‘Litas’ už auką $50 
klubo veiklai paremti, šiuo metu 
klube veikia sekančios sekcijos: 
.krepšinio — mergaičių, vyrų ir 
jaunučių komandos, stalo teniso 
komanda, šachmatininkų grupė ir 
naujai įsisteigė filatelistų grupė.

Aušros Vartų mokykla vaąario 
13 d. suruošė labai gražų Nepri
klausomybės minėjimą. Visų kla
sių vaikučiai atliko gražią prog
ramą eilėraščių, dainų ir šokių. 
Programai vadovavo mokyklos 
vedėjas mokyt. Blauzdžiūnas. Mi
nėjime dalyvavo ir daug mokinių 
tėvų. Rosemonto mokyklos pana
ši šventė įvyks šį šeštadienį.

Nepriklausomybės šventė M. 
atšvęsta pereita sekmadienį. AV 
bažnyčioje iškilmingų pamaldų 
metu giedojo op. sol. Elz. Karde
lienė, o skautų, šaulių ir kitų or
ganizacijų atstovai stovėjo išsiri
kiavę prie vėliavų. Pamokslą pa
sakė klebonas Tėvas J. Borevi- 
čius, SJ. Į minėjimą Plateau salė
je susirinko per 500 lietuvių. Mi
nėjimą atidarė ir programai la
bai vykusiai vadovavo dr. V. Pa- 
vilanis. pranešinėjęs lietuvių, 
prancūzų ir anglų kalbomis. Ka
nados himną ir ‘Kovoj jūs jau žu- 

į vot” išpildė A. Vartų par. choras, 
'diriguojamas A. Ambrazaičio. 
' Prelegentas V. Rastenis kalbėjo 
apie nenriklausomybės idėją, ku
ri anksčiau uždegė lietuvius, tuos, 
kurie siekė ir įkūnijo atkūrimą

f---- Išsikepkite ir pasilaikykite
I Prieš siunčiant dovanas artimiesiems, pagalvokite ar nėra
I būdų, kaip pigiau jas pasiųsti... štai tik keletas pavyzdžių:

I 
Vokiečių I
HOHNER j

Verdi V 120
I 

bosų $280.00 |
Concerto IV |
120 bosų
$215.00 I

I
| pasirinkimas ir daugybe kitų rūšių.

*VAICTAI ORO PASTŲ VIENAS SVARAS TIK 75 CENTAI. - 
I ▼ /Al*# I /A!• Streptomycin 60 gramų su muitu $12.50. Serpasil 500 _ 
| tablečių $8.50. Vit. B12 250 tabl. $2.50 ir daug kt

Į SIUVAMOS MAŠINOS HUSQVARNA GERIAUSIOS ŠVEDŲ 
i FIRMOS. Kojinė siuvama mašina su visais mokesčiais tik $160. | 
I Galite užsakyti ir SINGER firmos truputį augštesne kaina. | 
I Taip pat galite užsakyti ir visų rūšių maisto, medžiagų siuntinius. Turiu ! 
i didelį pasirinkimų medžiagų, batelių, gatavų rūbų, aksomo, nailono, | 
■ elektrinių skutimosi mašinėlių, meškeriojimo įrankių, aritmometrų, ra- | 
' šomų mašinėlių ir viską ką norite pasiųsti. Siunčiu ir dalinai jūsų jau r 
" supirktus siuntinius. Patarvimas tą pačia dieną. Visi siuntiniai apdrausti. ■ 
| Palyginkite kainas su kitomis siuntinių bendrovėmis prieš norėdami I 
a siųsti. Visi dalykai gaunami urmo kainomis, todėl tik pridedamas men- | 
Z kas patarnavimo mokestis. Pagal norą pavyzdžiai pristatomi į namus. ■ 
J STANDARTINIAI SIUNTINIAI 16Mi yrd. viln. medi, tik $54. |
I Toliau gyvendami dėl kainoraščių ar informacijų rašykite ar skambinkite j 
! ST. PRAKAPUI • 
{m BROOKSIDE AVE., TORONTO R, ONT. T«L RO. 7<M8S! 
lot m gp m m ■Banane m Oi/

TORONTO LIETUVIŲ 
VAIKŲ ŠVENTĖ

įvyks šį sekmadienį, vasario 21 
d., Prisikėlimo par.'salėje 4 vai. 
p.p. Kviečiami visi priešmokykli
nio ir mokyklinio amžiaus vaikai 
nuo 2 metų' Tarpe bendrų dai
nų, žaidimų'ir šokių bus įpinta ir 
trumpa meninė programa skirta 
Vasario 16 d. paminėti. Bė to, šią 
dieną visi vaikai bendrai atšvęs 
užgavėnes. Tarpe įvairių staig
menų vaikus laukia ir visiems 
bendros nemokamos vaišės. Šią 
vaikų šventę rengia šeštadieninė 
mokykla ir vaikų darželis, šven
tei vadovaus Nek. Pr. Marijos 
seserys. Prie įėjimo bus renka
mos aukos Lietuvių Vaikų Namų 
statybai. Prašome visų prie šio 
kilnaus tikslo kiek galima dau
giau prisidėti.

Skautų-čių žiniai -
Vasario 21 d., 4 vai. p. p. šv. 

Jono Kr. parapijos salėje įvyks 
Vasario 16 d. minėjimas. Skautai- 
tės dalyvauja uniformuoti. Kvie
čiame skautų tėvelius ir visuo
menę dalyvauti. Tuntininkai.

Foto mėgėjų klubo 
susirinkimas įvyks vasario 21 d., 
šį sekmądienį, 4 vai. p.p. Prisi- 
kėlimo parapijos muzikos studijo
je su dail. T. Valiaus paskaita 
“Kompozicija dailėje”. Po to bus 
rodomi spalvoti šviesos paveiks
lai. Kviečiami dalyvauti ir nena- 
riai mėgėjai. Klubo valdyba,

Atvyksta Detroito teatras
Vasario 28 d., sekmadienį, 4 v. 

p.p. Prisikėlimo par. salėje Det
roito. liet, teatras statys trijų 
veiksmų L. Fuldos komediją ‘Ste- 
buklinki vaistai’. Simpatingoji te
atro vadovė Z. Mikšienė Toronto 
lietuviams yra gerai pažįstama, 
keletą kartų anksčiau gatsrolia- 
vusi Toronte. Teatrą kviečia To
ronto liet. Caritas Velykų šven
čių šalpos tikslams. Kovo* 14 d. 
Caritas globoja muz. St. Gailevi- 
čiaus ruošiamą didžiulį koncertą, 
kurio pelnas skiriamas Vasario 16 
gimnazijai.

- Balbina ir Juozas Tamulioniai 
vasario 12 d. sulaukė dukrelės, 
Dalytei ir Ramunei sesutės. Lai
minguosius tėvelius sveikiname.

K. LIET. KAT. KULTŪROS
DRAUGIJOS 

metinis susirinkimas įvyks kovo 
5 d., šeštadienį, “Tž” patalpose.
Kat. Moterų D-jos susirinkimas

Šį sekmadienį, vasario 21 d. po 
11 vai. pamaldų KLK Moterų 
D-jos šv. Jono Kr. parap. skyrius 
parapijos salėje šaukia narių su
sirinkimą, kurio metu bus aptarti 
šių metų veiklos planai ir išklau
sytas vaidybos pranešimas. Visos 
narės maloniai kivečiamos susi
rinkime dalyvauti.
TL kredito kooperatyvo Parama 
visuotinis narių (šėrininkų) susi
rinkimas šaukiamas 1960 m. va
sario 28 d., $ val.p.p. šv. Jono Kr. 
parapijos salėje — 941 Dundas 
St. W., Toronto.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Praeito susirinkimo protoko

lo skaitymas,
3. Valdybos pranešimai:-

a. Pirmininko pranešimas,
b. Iždininko pranešimas,

4. Kredito komis, pranešimas,
5. Priežiūros kom. pranešimas, 
6.1959 m. pelno padalinimas,
7. Pajamų ir išlaidų 1960 m.

sąmata, ___
8. Rinkimai — 1 nario į valdy

bą,. 1‘HRrid į kredito komite
tą ir 1 nario į Priežiūros ko
misiją,

9. Sumanymai, »
10. Uždarymas.
Dalyvaujančių narių registra

cija prasideda 2 vai. p.p. Prašome 
atsinešti nario knygutes, V-ba.

REIKALINGA MOTERIS, kuri už 
kambarį su baldais galėtų prižiūrėti 
vaikus tik tėvams išėjus. Skambinti 
LE. 54905.
Išnuomojamas frontinis kambarys I 
augšte, galima naudotis virtuve. Tel. 
LE. 6-8835.
Išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė 
II augšte be baldu High Park rajone. 
Tel. RO. 9-7746.
Išnuomojami 2 kambariai vyrams: vie
nas II augšte, kitas III augšte. Yra ga
ražas. Galima virti. Tel. LE. 1-1554.
DĖMESIO! Pigiai parduodame Įvai
rias grindims plyteles, geros kokybės 
dažus,. sienoms popierį ir kt. Telef. 
RO. 2-4931.

Nuolatinis 
nepilno laiko 

(Part Time) 

pristatymo darbas 
šioje apylinkėje
Gerai įsikūrusi Kanados bendro

vė, vadovaujanti šioje srityje, sam
do ir apmoko vietos gyventojus 
lengvam prekių pristatymui pagal 
sudarytus pavienių pirkėjų sąra
šus šioje apylinkėje. Tai neturi 
nieko bendro su pardavimu; paty
rimas nereikalaujamas.

Kandidatai turi ;buti patikimi, 
blaivūs, teisingi, su gero vairuotojo 
pažymėjimu, turėti tarnsporto ga-~ 
limybeš, t.y. automobilį ar lengvą 
sunkvežimį ir turėti $1.200 pinigais.

Sis darbas gali būti atliekamas 
ir tų, kurie ir šiuo metu dirba 
kitur.

Kreipkitės raštu į

Contract Division
1512 EGL1NTON AVE. W.
TORONTO 10, ONTARIO

laisvos valstybės. Mūsų visų už
davinys puoselėti tą ugnį ir ne
leisti jai užgesti. O vieną dieną ji 
suliepsnos nauju gaisru kaip 
prieš 42 metus. Okupantas Lietu
voje stengiasi ištrinti šią idėją iš 
jaunimo pasąmonės. Bet tautos 
laisvės troškimas nemažėja. Mes 
išeivijoje turime gyvosios tautos 
šauksmą suprasti, kad nepadary
tume klaidos, kokią padarė anks- 
esnės emigrantų kartos po Vienos 
kongreso.’ Pakilkime dvasioje ir 
absorbuokime mūsų brolių tėvy
nėje lūkesčius, kad kartu su jais 
galėtume, laikui atėjus, įsijungti 
į Naują Giesmę, — “kurią jauni
mas tesupras”.

Po svečio kalbos sekė sveikini
mai. Sveikino latvių konsulas 
Tomsons, estų b-nės vicepirm. M. 
Puhve) ir ukrainiečių d-jos vice
pirm. Hrab. Rezoliuciją, adresuo
tą Kandos vyriausybei lietuvių, 
prancūzu ir anglų kalbomis per
skaitė stud, graduantė £1. Gra
žytė.

Po pertraukos meininėje prog
ramos dalyje tris liaudies dainas 
ir vieną bisui padainavo sol. Jonė 
Pauliūtė. akonip. K. Smilgevi
čiui. kuris be to. paskambino du 
Čiurlionio kurmius ir B. Budriu- 
no raudą. Solistai gavo gėlių. 
Skautu vyčiu taut, šokių grupė, 
ved. J. Piečaičio. akordeonu pri
tariant stud. A, Vieni, pašoko tris 
tautinius šokius.

Scenos dekoravimas labai sko-
V Remeikos. Mi

nėjimas praėjo labai sklandžiai ir 
teužtruko tik dvi valandas." J.P.

“The Ga c?e ’ vasario 15 d. iš
spausdino torontiečio Pr. Alšė- 
no laiške, primenantį Lietuvos 
ncprikl. valstybės atstatymą bei 
sovietu okupaciją ir visos lietuvių 
tautos reikalavimą, kad okupan- 
‘as nesitrauktu su visomis savo 
karinėmis pajėgomis, kad leistų 
lietuvių tautai pačiai tvarkytis.

Montreslie Lietuvių Dramos 
Teatras su ‘Milžino' paunksme” 
•rvksta sas-rolėms į Bostoną. Kvie. 
čia radijo valandėlė “Laisvės Var
pas”. kurios ilgamečiu vadovu 
yra nenuilstamas vilnietis veikė
jas Petras Viščinis. į

Du montrealiečiai, gyvenę ry
tiniame Montrealy. buvo įsiren
gę tobulą spirito varyklą ir išva
rydavę po 200 galionų 98° spiri
to kasdieną. Galionas buvęs par
davinėjamas po $10. Policijos ap
skaičiavimu jie uždirbdavę S7.000 
per savaitę. Įrengimai jiems turė
ję kainuoti apie $12.000. Jiedu 
nubausti po $2.500 kiekvienas. 
Kažin ar jiems neapsimokėjo, jei 
bauda nepasiekė nei vienos sa
kaitės įu uždarbio?

Dr. K. Žymantienė

DISTRICT ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke St. W. VI. 2-8501 

D. N. Baltrukonis CR. 6-5075 
F. Yasutis LA. 2-7879 
A. Markevičius CR. 9-9793 
A. Budriūnas RA. 2-8035 
P. Adamonis RA. 2-2472 
P. Baltuonis 4 LA. 6-2084 
Pr. Rudinskas HU.1-2957

S. KULIAVAS. sekret. CL. 4-2696 
Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus “NL”, “Tž”, “La Press”.

sugrįžo iš New Yorko ir priima

vėl ligonius.

TEL. LE. 4-9115.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel. RO. 7-9947 
24 Humberview Rd., Toronto.

pervežimas Toronte ir tolimomisBoldų 
distancijomis* Visos vežamos turtas op* 
draustos. Va žinojo rA kas savaitę j Mont
real!, Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
Worth Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Knygvedyba ir 
Income Tax

užpildymas verslininkams

HU. 3-9187
HU.W121

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

Jei jums reikia v 
tingumo daiktų, - . . . . .
užeikite į MARG 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

receptus ar kitų kasdieninio reika- 
binkite, parašykite ar patys asmeniškai

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

A L G ARBENS^
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

1611 Bloor St W. - - Toronto, Ont
TELEFONAI: LE. 6-2738, LE. 6-2664. Vakarais — HU. 9-1543

HUMBERSIDE . INDIAN ROAD. $3.000 įmokėti, 10 meV; balansas, 7 kam
bariai per 2 augštus, 4 kambariai ir vonia su moderniška virtuve pirmame 
augšte. garažui vieta. $13.500.

•

SYMINGTON • BLOOR. $3.000 įmokėti, 10 metų balansas. 6 modemiški 
kambariai, nauja apšildymo sistema, garažas, didelis sklypas. Viso $14.000.

* JI

HARDWARE BIZNIS. $8.000 viso kaina nlius inventorius. Lietuvių rajo
ne, Bloor gatvėje. Metinė apyvarta $50.000. Pigi nuoma.

LEGALCS TRIPLEKSAI. $9.-10.000 imokėtl. viso tiktai $35.000. 18 kam
barių su balkonais, modemiškai įrengti, dideli skh-pai. privatus įvažia
vimai, gražioj vietoj, prie Humber upės. Tiktai du liko. Pasiskubinkit

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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