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BENDRUOMENINIAI TERMINAI
. Prisiminkime dar keletą, kad ir smulkių dalykėlių, kurie betgi 

parodo jog mes dar tebesame ne visiškai susigyvenę su savosios 
Bendruomenės dvasia, organizacine struktūra, o kartais jos esmę 
nevisai teisingai perprantame.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizacinė struktūra yra 
jau atbaigta ir labai aiški. Viršūnėje yra PLB Valdyba, kiekviena
me krašte yra to Krašto Valdyba, išrenkama Krašto Taiybos, o visas 
kraštas yra padalintas į apylinkes, kurioms vadovauja apylinkių 
valdybos. JAV yra, tiesa, dar apygardos, o kituose kraštuose yra 
dar už apylinkes sinulfifeshių vienetų — seniūnijų. Visa tai yra 
nustatyta atitinkamų statutų ir jokių neaiškumų nėra. Gyvenime 
betgi vis dar pasitaiko painiavos. Neretai žmonės tebekalba apie 
kurio norš krašto Bendruomenės skyrius. Ir redakcijos neretai 
gauna korespondencijų, kuriose kalbama apie Bendruomenės 
“skyrius”, tarytum tai būtų kurios nors tradicinės organizacijos 
padaliniai. Terminologija yra nustatyta statutų, ir nereikėtų bepai- 
nioti, nes skyriaus ir pati sąvoka neatitinka bendruomeninio pada
linio prasmei.

Statutiškai yra tik atitinkamo krašto Bendruomenė ir jos 
apygardos, apylinkės bei seniūnijos. Gyvenimo praktikoje dažnai 
nesakoma pvz. KLB Toronto apylinkė,, bet sakoma Toronto, Ha
miltono, Windsoro ir t.t. Bendruomenė. Į krašto bendruomenės 
organizacijos schemą šitoks pavadinimas neįtelpa, nors logiško 
prieštaravimo jame ir nėra. Jeigu yra krašto Bendruomenė, tai 
gali būti ir atitinkamos vietovės Bendruomenė. Tik dėl vienodumo 
visdėlto tiksliau būtų naudoti apylinkės terminą — apylinkės val
dyba, apylinkės valdybos pirmininkas, ne Bendruomenės valdyba, 
Bendruomenės pirmininkas ir pan.

PLB kūrėjai teisingai numatė, kad tarp visos Bendruomenės 
ir pavienio jos nario turi būti koks nors apčiuopiamas ryšys. Buvo 
prieita išvados, kad tokiųo paprasčiausiu ryšiu padarytinas kiek
vieno nario piniginis įnašas. Pagal PLB statutus jo dydis nusta
tomas kiekvieno krašto LB tarybos, o jis vadinamas narių solidaru
mo įnašu. Jo nauda yra dviguba — iš vienos pusės tai individo sa
varankiškas akivaizdus pareiškimas priklausomybės Liet. Bend
ruomenei, o iš kitos pusės tai šaltinis pajarpų Bendruomenės orga
nams, kurie visiškai be lėšų visdėlto negali veikti.

Mūsų kasdieninėje kalboje šis solidarumo įnašas yra virtęs 
solidarumo mokesčiu. Aiškus dalykas, kad esminio skirtumo tarp 
tų dviejų terminų nėra. Ir vienas ir antras sako, kad nustatyto 
dydžio pinigų sumelę reikia atiduoti bendruomenės reikalams. 
Betgi žodis mokestis turi nusistovėjusią prasmę. Jis reikia priva
lomumą. Jei mokesčio nesumoki, jis yra išieškomas. Liet. Bend
ruomenėje sitox^^4WStt prašonia, jų atidavimas rodo .Bendruo
menės nario sąmoninguStid'laipsnį ir jo pareigingumą,-bet neati- 
davimas nepadaro nusikaltėliu. Solidarumo įnašų prievarta nie
kas neieško. Dėl to tai ir gyvenimo praktikoje yra tiksliau ir net 
privalu vartoti solidarumo Įnašų, bet ne solidarumo mokesčių 
terminą. Tai nėra mokestis ir nėra reikalo mažiau sąmoningiems 
Bendruomenės nariams tą įnašą padaryti kažinkokiuo baubu.

Tai paskutinis vedamasis, rašytas dr. A. Šapokos. Šis "Tž” nu 
‘ ‘ meris didele dalimi yra jo suredaguotas.

ATSISVEIKINANT SU A. A. DR. ADOLFU ŠAPOKA
taciją “Lietuva ir Lenkija po 1569 m. unijos”. 
Ją apgynė 1938 m. birželio 3 d. labai geru pa- 
-Žymiu .— “magna eum Įaudė” ir gavo istorijos 
daktaro laipsnį. Tai buvo tvirtas žingsnis 
universiteto profesūrom Be to, jis dar gi
lino studijas Prahoje, Stockholme; dirbo Vil
niaus, ir Krokuvos archyvuose dar nesant dip
lomatinių santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos 
— buvo gavęs specialų leidimą per universi
tetus^ Grįžo į Kauną pasiruošęs profesūrai. 

\Humanitariniame fakultete dėstė Lietuvos is
toriją, deja, neilgai, nes užklupo pirmoji bol
ševikų okupacija, ir jis buvo atleistas iš pro
fesūros. šiaip taip prastūmęs pirmąjį bolše
vikmetį, antrojo nebelaukė, ir 1944 m. su šei
ma atsidūrė Vokietijoj tremtinių masėje. Pra
džioje apsigyveno Neumarkt miestelyje, Ba
varijoj, kur žmona p. Adelę, dantų gydytoja, 
galėjo kurį laiką dirbti savo profesijoj. Vė
liau persikėlė Augsburgo tremtinių stovyklon, 
kur dirbo įvairiose srityse. Kanadon atvyko 
1948 m. rudenį, padedamas savo sponsoriaus 
Matelio, tabako ūkio savininko, Delhi Ont. 
apylinkėje. Pradžią Montrealyje buvo sunki: 
teko dirbti vielų įmonėje, vėliau kailių dirbtu
vėje. 1949 m. buvo pakviestas redaguoti To
ronte besikuriančio savaitraščio “Tėviškės Ži
burių”. čia jis atkakliai dirbo ištisus 11 metų, 
kovodamas už lietuvybės išlaikymą išeivijoj ir 
laisvės atgavimą Lietuvoj.

RAŠYTASIS PALIKIMAS
Per 55 savo gyvenimo metus dr. A. Šapoka 

parašė gana daug vertingų dalykų. Jau jo dip
lominis darbas ir. disertacija yra reikšmingas 
įnašas mokslinėn literatūrom Plačiajai visuo
menei jie betgi mažiau žinomi. Dr. A. Šapo
kos vardą daugiausia išgarsino jo redaguota 
“Lietuvos istorija” nes su ja teko susidurti

SR®

Jo rašyti žodžiai kalbės ateities kartoms...

Kovo 9 d., ketvirtadieni, apie 3 vai. p.p. su
skamba redakcijoj telefonas ir juo kalbėjęs . . .. .
sujaudintas balsas pranešė: Mirė. dr. A. šapo- daugumai besimokančio jaunimo. Jos išėjo

■ ka. žinia buvo baisiai neįtikėtina: dar Į.30 vai. laidos ir buvo galvota apie ketvirtąją, bet 
-p;p. jisbuyo^fcdįkcijoj irbaigęs-dtenosdarbą^jg^g^ planais. Mažiausiai žinomas, bet

Savaiiės įvykiai
JAV MĖGINA KALBĖTIS SU RAUDONĄJA KINIJA. Ambasa- 

iorius Varšuvoj Beam turėfb pirmą prie naujo Amerikos preziden
to pasikalbėjimą su. raudonosios Kinijos atstovu Wang. Amerikos 
imbasadorius pasiūlė kaip pirmą žingsnį gerinant santykius, pasi- 
ceisti korespondentais ir paleisti penkis amerikiečius, laikomus 
Kinijos kalėjimuose. Komunistai atmetė abu pasiūlymu, nes, girdi, 
amerikiečiai laiko jų okupuotą Formozą, ir todėl į jokius santykius 
žiti negali.

PAS CHRUŠČIOVĄ
JAV ambasadorius atvežė iš sa- 

/o prezidento laišką Chruščiovui. 
Fai buvo maždaug prieš dvi ša
šaiti. Chruščiovas, nelaukdamas 
laiško išvažiavo inspektuoti kol
chozų, kurie varo nuostolingą 
ikio politiką. Tai buvo ženklas, 
kad rusai vengia Amerikos betkb- 
kių pasiūlymų ir yra bžsigavę dėl 
Amerikos prezidento šaltos laiky
senos dėl naujos viršūnių konfe
rencijos. Pagaliau Chruščiovas 
malonėjo sunkti priimti Thomp- 
soną Sibire. Ambasadorius išsku
bėjo f Novosibirską; kur turėjo su 
diktatorium keturių valandų pasi
kalbėjimą. Po užkandžių su vod
ka ir ikromis Thompson išskubė
jo atgal į Maskvą padaryti prezi
dentui pranešimo. Dabar paaiškė
jo, kad Kennedy siūlo gerinti tarp 
dviejų valstybių santykius ir su
daryti bendrą garantiją Laoso ne
utralumui sergėti. Thompsonas 
tik tiek pasakė dėl Chruščiovo at
sakymo, kad jis esąs optimistas. 
Ar tai nėra pasirengimas į naujas

JO VIETA - VILNIAUS KAPINĖSE
Kovo 13 d. laidotuvių procesi

ja iš Turner-Porter laidojimo Įs
taigos, 436 Roncesvalles Avė., at
lydėjo dr. A. Šapokos kūną į Pri
sikėlimo bažnyčią, kur 9 vai. bu
vo atlaikytos iškilmingos gedulin
gos pamaldos. Egzekvijas giedojo 
gausus būrys kunigų—torontiškių 
ir svečių. Mišias atlaikė dr. A. Ša
pokos giminaitis iš Čikagos kun. 
A. Stasys, asistuojamas kun. P. 
Ažubalio, kun. dr. J. Tadarausko 
ir T. Rafaelio, OFM. “Libera” 
apeigas atliko ir pamokslą pasakė 
kun. dr. Pr. Gaida. Per pamaldas 
giedojo sol. V. Verikaitis. Prie šo
ninių altorių Mišias laikė: kun. 
J. Borevičius, SJ, ir kun. V. Dabu- 
šis. Velionies karstas buvo ap
dengtas tautine Lietukų# vėliava, 
o garbės sargybą sudarė KLK 
Kultūros dr-jos nariai ir ateitinin
kai. Dalyvių buvo tiek gausų, kad 
vos tilpo gana erdvioj Prisikėli
mo bažnyčioj. Po pusantros vai. 
užtrukusių apeigų velionis buvo 
išlydėtas visų dalyvavusių kuni
gų. Automobilių vilkstinė ‘į kapi
nes buvo tokia ilga, kad kryžkelė
se policija turėjo sustabdyti judė
jimą ilgokam laikui. Kapinėse 
paskutines apeigas atliko Prisikė
limo par. klebonas T. Placidas Ba
rius. OFM. Atsiveikinimo kalbas 
pasakė Pasaulio Liet. Bendruo
menės Valdybos pirm. J. Matulio
nis (žiūr. 3,psl.); dr. A. Damušis, 
Ateitininkų Federacijos vardu; J. 
Kardelis, Kanados LB Krašto 
Valdybos, “Neprikl. Lietuvos” ir 
savo vardu, J. R. Simanavičius, 
Toronto LB apyl., Aug. Kuolas, 
Liet. Enciklopedijos vardu, J. An
drulis, Kanados Liet. Katalikų 
Draugijos vardu. Visi kalbėtojai 
kėlė velionies nuopelnus Lietu
vai, jos mokslui, išeivijai, spaudai 
ir reiškė užuojautą jo šeimos na
riams. Red. J. Kardelis, specialiai 
atvykęs į ladotuves iš Montrea- 
lio, pažymėjo, kad dr. A. Šapokos 
amžino poilsio vieta turėtų būti 
tarp žymiųjų Lietuvos vyrų Vil
niaus Rasų kapuose. Jis išreiškė 
viltį, kad ateis laikas ir jo kūnas 
galės būti perkeltas nepriklauso- 
mon Lietuvon. Sugiedoję “Vieš
paties Angelas”, dalyviai nepa

prastai sunkia širdimi skirstėsi. 
Šeimos pakviesti, jie dar susirin
ko velionies namuose pasimatyti 
su šeima.

Laidotuvėse dalyvavo, visa To
ronto lietuvių kolonija ir labai 
gausiai. Per visus vakarus nuo 
penktadienio iki sekmadienio 
Turner - Porter laidojimo koply
čia buvo pilna lankytojų, ypač per 
Rožinio maldas. Daugelis velio
nies bičiulių bei artimųjų buvo at
vykę iš tolimų vietovių, kiek šias 
eilutes rašančiam buvo įmanoma 
pastebėti, laidotuvėse dalyvavo: 
kun. A. Stąšys iš Čikagos, p. Juo- 
delienė - šapokaitė iš Edmontono, 
Br. Vasienė iš Bostono, dr. VI. 
Viliamas iš Vašingtono, inž. Juo
zapavičius iš Filadelfijos, kun. V. 
Dabušis (atstovavo Ateitininkų 
Feder. Valdybą ir “Darbininko” 
redakciją), prof. A. Darnusis su 
ponia iš Detroito (atstovavo Atei
tininkų Fed. tarybą, kurios nariu 
buvo ir a.a. dr. A. Šapoka), p. 
Bublienė iš Detroito, p. Tumaso- 
nienė iš Clevelando, p. V. Giriū- 
nienė ir J. Kardelis iš Montrealio, 
dr. Povilaitis su ponia iš Tillson- 
burgo, C. ir A. Mateliai, A. Bud- 
reika ir kt. iš Delhi, inž. Pr. Raz- 
gaitis, p. Leknickas iš Clevelando, 
dr. J. Balčiūnas su ponia iš Stras- 
burgo, Ohio, dr. Ramūnienė - Pa
plauskienė ir dr. A. Šidlauskaitė 
iš Otavos. T. Kleveckienė ir St. 
Lukoševičius iš Clevelando.

Laidotuvių koplyčioj buvo atsi
lankęs Hon. John Yaremko, On
tario parlamento atstovas ir pro
vincijos sekretorius.

Laidotuvių apeigose dalyvavo 
Šie kunigai: * T. Placidas Barius, 
OFM, T. J. Borevičius, SJ, kun. P. 
Ažubalis, kun. dr. J. Tadarauskas, 
T. Barnabas Mikalauskas, OFM, 
T. dr. T. žiūraitis, OP, T. Modes
tas Stepaitis, OFM, -T. Paulius 
Baltakis, OFM, T. Rafaelis' Šaka
lys, OFM, kun. B. Jurkšas, kun. 
B. Pacėvičius, kun. *V. Dabušis, 
kun. A. Stašys, kun. dr. Pr. Gaida.

Velionies šeima gavo daugybę 
užuojautos telegramų, vainikų, 
gėlių, Mišių. Jų sąrašą tikimės ga
lėsią paskelbti vėliau. K.

- — . ------- „---------------- — v O J ---- ---------------

abejonės: ^Tebėra redaktoriaus. Apie tai buvo 
painformuotas T. Placidas, OFM, Prisikėlimo 
parapijos klebonas ir dr. J. Songaila, kuriems 
teko pareiga perteik4! šią sukrečiančią žinią

I ur. A. Šapokos šeimai, nebuvusiai namie.'
Pagal liudininkų pasakojimą, dr. A. Šapoka 

grįžęs namo pasiėmė kastuvą ir ėmė valyti 
apsnigtą savo namų šaligatvį. Kiek padirbė
jęs; staiga sukniubo prie šaligatvio medžio. 

; Pamačiusi kaimynė, kad nesikelia, atbėgo pa
gelbėti, bet pastebėjo, kad žmogus jau be są
monės. Tada ji pranešė p. Šapokų kaimynui 

I Siručiui Taipgi prisistatė pripuolamai važiavę 
pro. šalį du detektyvai. Jie tuojau pašaukė 

r policiją* ambulansą; buto netrukus uždėtas 
deguonies prietaisas, bet jau nieko negelbėjo. 
Šv. Juozapo ligoninės gydytojai, kur jis buvo 
tuoj pat nugabentas, konstatavo, š kad dr. A. 
Šapoka miręs nuo staigaus širdies smūgio. 
Taigi, jis mirė nepasiekęs ligoninės apie 
2 vai. 30 min, po pietų.

- Neseniai jam buvo padaryta maža operacija 
Toronto vengrų gydytojų ligoninėje Sher- 
bourn St. Ten jis išgulėjo vos porą dienų ir 
tiesiai iš ligoninės atvyko į darbą redakcijoj. 
Jo.bičiuliai buvo linkę manyti, kad po opera
cijos jo sveikata visiškai sustiprėsianti. Visdėl- 
to žymesnio pasveikimo nebuvo matyti: kaip ir 
anksčiau, skundėsi skausmais - nugarkaulio, 
strėnų ir užgulta krūtine. Būdamas ligoninėj 
norėjo pagrindinai patikrinti savo sveikatą, 
bet dėl esamos apdraudos' sistemos tai turėjo 
atidėti vėlesniam laikui. Sirguliuoti jam tek- 

. davo gana dažnai jau ištisą eilę metų, bet rim
tai sirgti • retai. Jo energija, nežiūrint visų ne
galavimų, buvo nepaprasta. Nedirbo jis tik ta
da, kai rimtai liga prirakindavo prie lovos.. 
Šiaip jau atitraukti nuo darbo.jo negalėjai. Į 
bendradarbių siūlymus pailsėti numodavo ran
ka. Buvo nepaprąstai pareigingas, darbštus ir 
darbo naštą galėjo jis pakelti labai didelę. Ne- 
siskundžiantieji savo sveikata negalėtų eiti su 
juo lenktynių. Jis pajėgdavo perskaityti išti
sas marias laikraščių, knygų, jas parecenzuoti, 
paruošti rankraščius, parašyti mokslinių ir žur
nalistinių straipsnių, pasiruošti paskaitoms, 
dalyvauti posėdžiuose, dėstyti istoriją šeštad. 
mokykloj ir rūpintis savo šeimos reikalais

NUO GRYBELIŲ IKI TORONTO
Dr. A. Šapokos gimtasis kaimas yra Grybe

liai, Utenos valsčiuje ir apskrityje, kur saulės 
šviesą jis išvydo 1906 m. vasario 13 d. Ten jis 
išėjo pradinę mokyklą, paskui mokėsi Utenos 
progimnazijoj,' persikėlė Panevėžin, kur buvo 

i pilna gimnazija ir ją baigė 4925 m; Atvykęs į 
Kauną įsirašė į VD universiteto humanitarinį 
fakultetą, kurį baigė 1929 m. sausio 4d., para
šęs diplominį darbą: “Naminės kovos Lietuvo
je 16-17 amž. gale”. Baigęs universitetą buvo 
pašauktas atlikti karinės prievolės 1929 m. 
lapkričio mėn. Ją atliko karo mokykime atsar
gos karininkų-aspirantų kurse ir tavo paleis
tas | atsargą 1930 m. lapkričio mėn. atsargos 
leitenanto laipsniu. ■ ' » « _

Savo gabumais istorijai jis atkreipė profeso
rių dėmesį, ir buvo numatytas augštesnėm stu
dijom. Išvartęs šaltinius, K. Jablonskio pata
riamas bei padedamas, parašė vertingą diser- I »

nasis Vilnius”, kuris gavb Aidu” žurnalo pre- ] 
mi ją. Jis buvo surinkęs daug medžią- į 
gos, tačiau paruošti viešumai jis galėjo tiktai 
I-mą dali. Skatinamas pasirūpinti išleidimu, 
autorius sakydavo, kad,reikią dar papildyti. 
Siauresnės apimties knygą “Vilnius Lietuvos 
gyvenime” jis išleisdino Toronte. Parengė ir 
anglišką jos laidą, kuri ikišiol dar nepasirodė. 
Trukdė jos išėjimą ir laiko stoka, ir klišių pa
rinkimas, ir brėžinių bei žemėlapių gamini
mas. Ji yra surinkta, ir, reikia tikėtis, vilnie
čiai pasirūpins išleidimu.

Rašė dr. A. Šapoka, ir angliškajai visuome
nei. Stambiausias jo šios srities darbas — 
“Lithuania Through the Ages”, išleistas Vo
kietijoj. Jo rašytų straipsnių angliškoj spaudoj 
irgi buvo.

Suminėti dr. A. Šapokos straipsnių — ne
įmanoma. Jų yra nepaprastai daug.

Svariausi, žinoma, jo moksliniai darbai. Ir 
pats dr. A. Šapoka jiems skyrė pagrindinį sa
vo dėmesį. Kiek laikąs leido, jis rinko istorinę 
medžiagą, rankiojo ją archyvuose, sekė savo 
srities leidinius. Jo bibliotekoj bus likę svar
bių leidinių Lietuvos istorijai. Reikšmingas 
yra ir jo žurnalistinis palikimas, tačiau jam dr. 
A. Šapoka neskyrė tiek reikšmės, kiek moksli
niam. Ir žurnalistikoj jis pirmoj eilėj buvo 
mokslininkas.

VEIKLOS SŪKURIUOSE
Dr. A. Šapoka nebuvo uždaro gyvenimo žmo

gus. Jis sielojosi ir visuomenės veikla. Jam 
ypač rūpėjo Bendruomenės ir katalikiškų gru
pių veikla. Jo ir paskutinis vedamasis “T. Ži
buriuose” rašytas Bendruomenės reikalais. Jos 
kūrime jis dalyvavo nuo pat pradžios ir sekė 
jos eigą visą laiką. Jis buvo išrenkamas į vi
sas KLB tarybas kaip pirmaujantis kandida
tas. Jis pirmininkavo visai eilei jos posėdžių. 
Jis dalyvavo ir PLB seime bei jos organų suda
ryme. Tie bendrieji reikalai neužgožė jo idė
jinės veiklos. Jis gyvai reiškėsi ateitininkuose, 
KLK Kultūros draugijoj ir kt. Kai apsijungė 
visos katalikų organizacijos Kanadoj, jis buvo 
išrinktas Kanados Liet. Katalikų Federacijos 
pirmininku ir juo išbuvo iki mirties. Jo idėja 
buvo Lietuvos Kankinių kryžius Midlande, 
Ont. Jis turėjo ir daugiau planų, kuriems, 
deja, nebuvo lemta tapti tikrove. Vienas tokių 
pvz. Kanados liet, katalikų istorija. Dalis me
džiagos buvo surinkta, bet neapdorota.

SUDIEV!
Liūdi, Mielas Redaktoriau, netik artimiau

sieji jūsų šeimos nariai; liūdi ir visa pla
čioji “Tėviškės žiburių” šeima, kuria švie- 
tei, informavai, skatinai bei drąsinai kovoje 
už Tikėjimą, Lietuvos laisvę ir visą lietuviškąjį 
palikimą. Savo knygoj “Lithuania Through 
the Ages” esi pažymėjęs Patrick Henry žo
džius: “Duok man mirtį arba laisvę”. Pats 
sulaukei mirties, bet savo darbu pagrinde! 
kelią Lietuvos laisvei, kuri ateis būsimoms 
kartoms. Ta mirtis Tau yra perėjimas Lais
vėn, kurioje nutyla betkokia vergija ir dings
ta visos slegiančios naštos.
'Ilsėkis tad amžinojoj Jjaisvėj, palydėtas 

mūsų maldų ir žihgs 
bas liks neišdildomi 
burių” šeimoj, išeivijoj ir Lietuvoj. Pr. G.

SPAUDOS KONFERENCIJOJ
Prez. Kennedy pareiškė, kad 

‘nesame pasįruošę pasiduoti, nors 
tai * ir neSutų įtempimo suma
žinimas”. D. Rusk savo konfe
rencijoj pareiškė, kad Kinijos įsi
leidimas į JT kelia didelio susirū
pinimo, nes Amerika niekad ne
sutiks, kad Formozos vyriausybė 
būtų automatiškai išmesta iš JT, 
įsileidus raudonąją Kiniją. Ame
rikos sąjungininkai — Anglija ir 
kt. raudonosios Kinijos kandida
tūrą remia.

KONGO REIKALAI 
NEAIŠKĖJA

Prezidentui Kasavubū ištikima 
kariuomenė nuginklavo JT dalinį, 
susidedantį iš sudaniečių, ir už
valdė Matadi uostą, per kurį eina 
visas JT kariuomenės aprūpini-

i. Tavo vardas ir dar* 
ačiejoj “Tėviškės 21*

mas. JT kariški daliniai gavo įsa; 
kymą vartoti esant reikalui ir 
ginklą. Ligi šiol jie galėjo varto
ti ginklą tik savęs apsigynimui, o 
dabar jis bus panaudotas norint 
išvengti dviejų priešingų Kongo 
armijų — komunistų ir legalios 
vyriausybės — susidūrimų. Kon
go vyriausybė tam priešinasi ir 
sako, kad ji pati susitvarkys be 
JT kariuomenės. Vakariečiai su
tiktų su tokiu pasiūlymu, jei bū
tų tikri, kad taip ir bus padaryta, 
bet jie bijosi, kad nekiltų dar di
desnių susirėmimų ir kad tuo ne? 
pasinaudotų komunistai savo in
tervencijai. JT gen. sekretoriaus 
atstovas Konge indietis Dayal at
vyko į Niujorką pasitarti su Dag 
Hammorskjoldu ir gauti naujų , 
instrukcijų. Yra nuomonių, kad 
Dayal atgal gali ir negrįžti. Ga
nos prezidentas Nkruma susitiko 
pereitą savaitę su Amerikos pre
zidentu Kennedy. Jis siūlo Kongo 
reikalą pavesti Afrikos - Azijos 
valstybėms. Jie mano, kad reikia 
perorganizuoti Kongo armiją ir 
sutvarkius parlamentą išrinkti vi
siems priimtiną vyriausybę. Po 
pasikalbėjimo išleistas komunika
tas,esą reikia remti JT pastan
gas įvesti taiką Konge. Nkruma 
sakosi tSaveš JŠ . Afrikos pkeri- 
dento pritarimą savo 'planui, bet 
kiti Amerikos pareigūnai tuo abe
joja, nes Nkruma yra aiškus pro- 
komunisto Gizengos rėmėjas. »

Kongo prezidentas pereitą sa
vaitę turėjo konferenciją su kėlių 
provincijų vadais ir jie nutarė 
prašyti JT “susilaikyti nuo bet- 
kokios akcijos Konge”, esą jie 
patys susitvarkys. Manoma, kad 
JT atnaujins debatus Kongo rei
kalu, kur Sov. Sąjungos Gromy
ko pasiūlys JT pasitraukti iš Kon
go. Jų siūlymui mažai kas pritars 
net ir iš afrikiečių. Stebėtojai ma
no. kad Kongo klausimą galėtų 
išspręsti JAV - Sov. Sąjungos su
sitarimas.

ig
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sako paskatini Sudiev kapinėse. X 
Nuotraukos J. DviUičio

atsisveikina su dr. A_ ša- 
“N. Lietuvos” red. J. Kardelis.

ė*



r

Lietuvos Laisvės Komitetas.
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DR. ADOLFUI ŠAPOKAI staigiai mirus, 
mielą jo žmoną mūsų narę Adelę, dukrelę Aldutę bei arti
muosius nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Kanados Ateitininkai Sendraugiai

pusmečiui $3.00.

ii

is. metais
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Kančia - gyvenimo palydovė

T. Garbukas, OFM.

ĮSPŪDŽIAI Iš KAUNO IR VISOS LIETUVOS

DR3 ^A ą QJLFŲ Įc ŠAPO K A J .mirus,

reiškia gilią užuojautą

Alina ir Petras šalnos

jo žmonai Adelei, dukrelei Aldonai ir .

švogeriui- Vaclovui Kecoriui

Kančia yra ištikima žmogaus 
gyvenimo palydovė jau nuo tada, 
kai jis perėjo iš rojinio gyvenimo

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” 
ŠĖRININKŲ ŽINIAI

Už 1960 m. serams priklausomi di
videndai (4%), kas pareikš norą atsi
imti, išmokami š.m. kovo mėn. laiko
tarpyje.

Praėjus skelbiamam laikui neatsiim
ti dividendai bus Įrašyti į kiekvieno 
šėrininko asmeninę sąskaita ir užskai
tyti naujam Šerui.,

? Bendrovės valdyba.

MINTYS GAVĖNIAI

ūkiškų ^silpnybių, tačiaųpraėju-...... . . 5,5%, Šiais metais vargu pramo- 
ės gamyba pasieks pernai

oąapyvan 
ežimas

įmokėję nemažiau $10 laikomi
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

MA Dundas St W„ Toronto 3, OnL Canada. TeL EM. 34813.

rųą yra ir kiekvieno žmogaus gy
venimas. , , ... ./>

Kenčia pavienis žmogus. Kiek
vienas žmogus pasaulyje turi as
meniškų kentėjimų. Jei kas ne
kentėtų, būtų nenormalus ir gal 
nelaimingas žmogus, anot Cicero
no; “Nepatirti kentėjimų yra di
delė nelaimė”. O kas nepatyrė 
skausmo, tas nemokės užjausti nė 
kenčiančio savo artimo, pagal 
riežouį: “.Jotus alkano neužjau

čia”. Yra žmonių, kurie stropiai 
paslepia savo vidaus kančias, ypač 
viešame jų pasirodyme. Tokie, 
kitų akivaizdoje, visada pasirodo 
linksmi ir patenkinti. Bet šiuo 
dirbtinu linksmumu,jie tik už
dengia savo vidaus dažnai žiaurią 
golgotą. Gera savybė yra neparo- 
yti kitiems kruvinas vidaus žaiz

das, nes dažnai žmogus kitų yra 
nesuprastas, tada jo kančia pasi
karo dar kartesnė. Bet žaizdų pa
slėpimas nėra jų pagydymas* Už- 
at reikia ieškoti atitinkamų bū- 
ų. jas pagydyti. *
Kenčia kūnas, kenčia ir siela. 

Kūno kančia pasireiškia išsigimi
mais ir Įvairiausiomis ligomis, 
ieia jautriai pergyvena ir visas 

kūno kančias. Bet skaudžiau ją 
. afiečįa tik jai būdingos dvasinės 
kančios: nepasisekimai, nelaimės, 
nusivylimai idėjomis ir neigyven- 
inti troškimai. • Taigi žmogaus 

siela turi iškentėti ir kūno ir dva
sios kančias. Q dvasinė kančia yra 
risada skaudesnė už kūno atviras 
žaizdas.

Kenčia kaltas, kenčia ir nekal
tas. Jei kenčia kaltas, tai visiems 
aišku, kad — atliktų bausmę ir 
atsiteistų ųž i padarytą nusikalti
mą. Betdėlko kenčia nekaltas? 
Kenčia nekaltas: kad atliktų baus
mę už savo artimųjų kaltes, kad 
duotų šventą pasiaukojimo pavyz
dį ir, kad pert ji pasireikštų Die
vo garbė. Pavyzdžiui: kenčia ne
kalti išsigimėliai dažnai už savo 
tėvų kaltes. Kenčia nekaltas ir 
tadb, kai Dievas nori išbandyti jo 
tikėjimą ir ištvermę gerame ir 
kad sustiprintų jo valią, anot R. 
Tagore: “Sunkenybės mūsų kely
je yra tam, kad tvirtėtų mūsų va-

Kenčia kartais ir visa tauta. 
Kenčia tautos, kai jose Įsigali ne
teisybę, vergiją ir mirti nešantys 
diktatoriai. Kenčią labai skaudžiai 
u pavergtos tautos, kai tautų lais
vės apsisprendimo teisės yra su
tryptos, kai paniekinama Evan
gelija. Pavergtos tautos kenčia 
svetimą priespaudą, kad jų tikin- 
.ieji būtų pažadinti i praktišką 
.orybių gyvenimą, o visi tautos 

sūnūs — Į tvirtu Įsitikinimu ir di
džia tėyynės meile vainikuotą did
vyriškumą, kuris yeda Į neabejo- 
jną pergalę. Anot prof'. St. Šal
kauskio: “Didelis Įsitikinimas sa- 
/o teisėje ir tvirtas pasiryžimas 
laimėti’ kovą sd despotiška prie
varta turi anksčiau ar vėliau baig
as pergale ir triumfu”. c

Jau prieš daug šimtmečių aiš
kino Diogenas: “Visų žmonių kan
čios eina iš to, kad* jie jau dau- 
gianoriai, bailiai, pavyduoliai ir 
zis daug ko viliasi”. Šias pagrin
dines ydas matome ir šiandien 
žmonijos gyvenime. Taigi, jei 
nuogus protingiau planuotų, per
daug netrokštų ir prašytų Dievo 
.alaimos visiems savo darbams, 

Ląi ir kančios būtų mažiau pasau
lyje

GEDIMINAS GALVA

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1961. TH. 16 Nr. 11 (583)

velykinės
atvirutės

• su lietuviškais
• tekstais,
• tinkamos betkur siusti
» sveikinimams
• švenčių proga.
• Kaina — 10 ir 15 centų.

gaunamos-
; • • ,į ...

• Sp. B-vė “Žiburiai",
• 941 Dundas St. West,
• Toronto 3, Ont.

Cia spausdinami Įspūdžiai asmens, kuris dar neseniai gyveno Lietuvo
je. Pastaruoju metu “Eltos Informacijose” ir. užsienio lietuvių spaudoje 
jau nekartą tilpo atvykusiųjų iš Lietuvos pasakojimų. Laisvojo pasaulio 
tautiečiai jais gyvai domisi.. Savaime aišku, kad kiekvelnas jų apima 
tik tam tikrą, ribotą pądėtiės ir Įvykių stebėjimo ratą. Negalinta riši- 
kalanti, kad kiekvienas duotų pilną'vaizdą. Bet tokiuose. Įspūdžiuose 
būna daug įdomių detalių - dalelių, iš kurių, lyg , iš plytų, galima 
susidaryti apytikri tėviškes namelių, vaizdą. E.

KAUNE PO KARO
Autorius — vadinsime ji G. 

Dragūnu — iš pradžių siekia dar 
metus tuoj po karo. Anot jo, prie 
”talino Kauno mieste buvę daug 
ubagų, senų ir jaunų, daugiausia 
sovietinių karo invalidų su rams
čiais po pažastimi arba be kojų 
anta vežimėlių, pagamintų iš se
nų automobilių guolių.'Rusai uba
gai Sėdėdavo kaikur po tris ir pra
šydavo išmaldos. Buvo klaikūs 
vaizdai. . /’

1946-47 m. iŠ Rytprūsių i Lie
tuvą atėjo labai daug vokiečių, 
moterų, vyrų, vaikų bado verčia
mi ir duonos kąsnio prašydami. 
Tie žmonės būdavo tiek išbadėję, 
kad nusilpę guldavo tiesiai pake
lėje, ar pagatvyje, kaikas iš jų 
taip ir laukdavo savo paskutinės 
valandos... Bet Lietuvos mote
rys gailios širdies, jos imdavo 
tuos vargšus Į savo namus, gydy
davo, maitindavo, aprengdavo. 
Daug tokių vargšų vaikų buvo 
Lietuvoje priglausta, užauginta, i 
mokyklą leista. Kaikurie iš jų su 
kraštu taip susigyveno, kad su
kūrė šeimas? dirba ir jaučiasi 
krašto piliečiais.
NETIKĖTI KORĖJOS KARO 
PADARINIAI LIETUVOJE

Prasidėjus karui Korėjoje, 
žmonės Lietuvoje labai sujudo. 
Kolchozininkai išvydavo partinius 
pirmininkus, pasiimdavo savo 
arkliukus ir šiaip ūkio padargus 
ir keliavo Į savo gyvenamąją vie
tą, manydami, kad neilgai trukus 
kils platesnis karas, Lietuva vėl 
bus išlaisvinta ir sovietinis .reži
mas sugrius. Deja, žmonės apsiri
ko. O po to sekė režimo kerštąs: 
oradėjo gyventojus gaudyti ir ma
siniai į, Sibirą vežti. Jų turtas ,bu-

MOHAWK
Furniture Ltd
2446-8 DANFORTH AVE. •
—-

* Pilnais namų z 
apstatymas baldais,

★ .
* Elektros reikmenys,

★ Šaldytuvai,
*
★ Virimo pečiai,

* Skalbimo mašinos,
*
* Vaikų baldai,

■■ *
♦ Įvairūs kilimai 

ir kitkas,
• * :■

Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224.

LIETUVIŲ 
BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Mainome senus naudotus 
baldus ir matracus, 
Įvertindami juos augšta 
kaina.

DUODAME DIDELES
NUOLAIDAS PERKANT 
NAUJUS.

EUROPOS ŪKIS 1961 M
Praėjusiais metais pramones 

gamyba padidėjo~8%. šiais me
tais gamyba gal kiek sumažės dėl 
kliūčių pramonės gaminius sve
tur išvežti. Gamybos kaštu didė-

siais metais gamyba p 
1960 m. antroje, s ‘ 
buvo 
čio. 1 „
bilių išvežimas 
išvežimas nepaden^ 
JAV daugiau pfeki 
Įvežė. JAV dėl eilės priežasčių ne
sugebėjo sulaikyti svetimos valiu
tos ir aukso , išplaukimo, kai Eu
ropoje .padidėjo jų ištekliai, ne
žiūrint pasyvaus užsienio preky
bos balanso. Svetimo kapitalo įdė
jimas Į pramonę, keliauninkai, 
JAV karinės išlaidos ir europie
čių sugebėjimas užjūriui patar
nauti sustiprino Europos ūkį.

Tarpimo laikotarpyje atsirado 
darbininkų trūkumas, kuris ypač 
ryškus vakarinėje Vokietijoje, 
.lors.iš rytinės Vokietijos^plaukia) 
.aųola^( pabėgėlių srovė Švei- 

landii oi e. ’ Specialistų 
_ trūkumas jaučiamaklrių vietų. Alžerijos 

visoje Vakarinėje Europoje/ > " nitcwria Pa<.^glaųdusg alįjpa pagyti, W 
Italijoje, Olandijoje, Prancūzijo
je, Vokietijoje' ir šiais metais gali 
būti nemažas ūkiškas gajumas. 
Anglijos ūkio pažanga kiek atsi
liks nuo minėtų kraštų.. Blogiau
sioje padėtyje Belgija, kuri nese
niai pergyveno didelį sukrėtimą. 
Patys belgai visuotiniu streiku 
smogė savajam kraštui.

Bendrosios rinkos kraštai su
sieti Įvairiomis sutartimis ir šiais 
.etais, tarpusavio prekyboje, 

naudosis 30% muitų nuolaida.
PRANCŪZIJA
Ūkio pažanga prašoko planuo-

gali neigiamai paveikti išvežimą 
ir ■' “

Įžymiam Lietuvos istoriku?, uoliam visuomenininkui, bud
riam Lietuvos laisvės-kovotojui, žurnalistui, redaktoriui 

a. a. Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus,
skausmo ištiktai jo šeimai, giminėms, ‘.Tėviškės žiburių” 
Redakcijai ir visai Kanados lietuvių bendruomenei reiškia 

gilią užuojautą

zymu. <
Vidaus rinkos imlumą sunku 

aptarti. Nuo jo lygmens pareis 
tolimesnė pramonės-gamybos rai
da.

1958 m. Įvykdyta franko refor
ma, nežiūrint prieštaravimo jo 
vertę padidinti, sustiprino ne tik 
valiutą, bet ir visą ūkį. Aukso ir 
svetimos valiutos ištekliai padvi
gubėjo ir dabar siekia 2 bil. dpi. 
Užsienio skolos trečdaliu suma
žintos. Paskolos-ątpigintots. Da- 
partinis Prancūzijos banko 
kontas sumažintas ligi 3,5%

vo išgrobstytas. Partiniai brigą- 
dieniai- tyčiojosi: “Jūs laukėte 
amerikiečių, mes jums parodysi- 
mė Ameriką”.
KAUNE ŠIANDIEN

Kauno miesto gyventojai — la
bai mišrios sudėties. Po 1945 m. 
Kaune atsirado labai daug karių, 
karininkų, šie stengėsi atsigaben
ti iš Rusijos savo gimines, gelbė
dami juos nuo bado, kuris tada 
Rusijoje taip pat pasireiškė. Ru
sai Kaune pasiimdavo geriausius 
butus, pirkdavosi krautuvėse be 
eilės ir tuo erzindavo vietinius 
gyventojus, kurie turėdavo sto
vėti (kartais po 100 žmonių) eilė
se. Rusai tyčiodavosi: “Mes kraš
tą užkariavome, karą laimėjome”.

Apsigyveno Kaune ir daug žy
dų, kurių nemažai vedė ruses ar
ba (rečiau) lietuvaites. Jie kuria 
dideles šeimas. Kaune yra jų si
nagoga. Žydai švenčia ir savo*Sa- 
batą. Tiktai žydiškų laikraščių nė
ra, neturi jie ir grynai žydiškų 
mokyklų. Jų vaikai lanko rusų ar
ba ir lietuviškas vidurines mokyk
las. Eilinių darbininkų žydų kaip 
ir nėra,. Daugiausia jie krautuvių 
ir fabrikų vadovybėse, moterys 
pardavėjos. IŠ pradžių žydai dau
gumoje buvę labai fanatiški ruso- 
Hlai. Bet po Berijos, Kaganovi- 
čiaus pašalinimo ir kitų reformų 
ių nuotaikos pakito ir jie daugu
moje pradėjo svarstyti, kaip su
darius galimumą išvykti i užsie
nį. Prasidėjo masiniai persikėli
mai į Lenkiją, kur jie tapo Len
kijos piliečiais. Kaikurie susiras
davo Lietuvoje lenkų tautybės 
moterį ir tokiu būdu vistik patek
davo į Lenkiją. Tie santuokiniai 
sandėriai neapsieidavo be finan
sinio .“patepimo”. Nuvažiavus į 
Lenkiją, santuoka iširdavo ir as
muo, jau “laisvas”, dairydavosi, 
kaip čia toliau į Vakarus pakliūti.
TAUNIMAS ŽVELGIA Į 
VAKARUS

Studentai ir kiti jaunuoliai 
Kaune gyvena savotiškom nuo
taikom. Jie dažnai klausosi Vaka
rų radijo pranešimų ir muzikos, 
šoka vakarietiškus šokius, kas iš
gali dėvi moderniškai “vakarie
tiškai” pasiūtus drabužius. Parti
niams sluogsniams tai, žinoma, 
nelabai patinka. Tad iie ieško bū
dų ir progų tokius <rsuvakarietė- 
iusius” jaunuolius atvesti vėl Į 
“gerą” kelią arba juos iš mokyk
lų pašalinti, nutraukiant, pavyz
džiui, stipendiją ar pan. Yra dar 
daug Lietuvos mokytoju, kurie 
jaunuoliuose nors krisleli senojo 
lietuviškumo išlaiko, yra ir daug 
tėvų, kurie savo vaikus tebeauk- 
lėja lietuviškoje dvasioje. Nuo
šimtis tų žmonių, kurie nenori su- 
komunistėti, yra dar labai dide
lis. Bet laikas savo daro, Kai Lie
tuvos gyventojai iš Vakarų vals
tybių per tiek ilgą laiką nesusi
laukė paramos laisvinimo krypti
mi, daug kas stengiasi nors savd 
vaikus išmokslinti, kad jie palai
kytų lietuvių tautos kamieną.

Gerokai Lietuvos gyventojų 
ūpą numušė, kai po Vengrijos

__ _________________________
%. Tautos pajamų didėjimas tu- 
ri įtakos i suvartojimą, kuris kas
met vis didėja. Vokietija, pakėlus 
dalį žemės ūkio sričių, kurios pa
lengvintų išsimaitinti, sugebėjo 
sutaupyti 7 bil. dol. aukso ir sve
timos valiutos. Ar ji sutiks pakel
ti didesnę apsiginklavimo naštą ir 
remti ūkiškai atsilikusius kraš
tus? Nors jos ūkinė padėtis yra 
tvirta; tačiau ji vengia isiparei-

nuberia. Pastaruoju 
aėtos viltys ši klausimą ' 
išspręsti vargu pagrįstos. Jei šiais 
.lietais pavyktų Alžerijos klausi
mu susitarti, valstybės biudžetas 
duotųsi lengviau tvarkomas. Šis 
įvykis vargu paveiktų krašto ūkio 
raidą. ;; .

VOKIETIJA
Sugriautoji Vokietija greitai at

sistatė. Jos ūkinę pažangą ap
sprendė: vokiečių gabumas orga- 
aizuoti, socialinio klausimo iš
sprendimas, viešoji parama karo 
metu nukentėjusiems atsikurti ir 
krašto apsaugos- išlaidų, perkėli
mas ant svetimų pečių. ‘

ITALIJA
Kaikurių pramonės šakų - 

pvz. {dieno, automobilių 
ir chemijos — gamyba 

lu Krašto gamyba ?: 
. Užsienio prekybos 

x didėjo 9 bil. dol. Prel. 
lansas pasyvus, t.y. daugiau pre
kių Įvežta^ kaip išvežta. Šį neda- 
teklių padengė pajamomis iš. tu
ristų ir Olimpinių žaidimų.

Italijos silpnybė — žemes ūkis. 
Žemės ūkio reformos atidėtos 
ateičiai, šiaurinėje Italijoje žymi 
pažanga, pietinėje vyrauja nepa
prastas atsilikimas ir nedarbas.

Italijos ūkis pernai metais ro
dė nemažą gajumą. šiais metais

; ■ ..r. ■'.iMWIfc- V -

Mirus
A. A. Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI, 

vyriausiam “Tėviškės Žiburių” redaktoriui, Lietuvos istori
kui ir visuomenės veikėjui, giliausią užuojautą jo žmonai gyd. 
Adelei, dukrai stud. Aldonai ir visiems artimiesiems didžio

jo liūdesio valandą reiškia—

“T. Z.” leidėjas 
K. L. K. Kultūros Draugija, 

Redakcija ir Administracija.

Didžiajam krikščioniškosios dvasios puoselėtojui 

ir Rūpintojėlių žemės nuoširdžiam mylėtojui, , 
“Tėviškės Žiburių” Redaktoriui

■ ■ .. •' .

A. A. DR. A. ŠAPOKAI mirus, 
jo žmonai ir dukrai kantrybės ir Dievo palaimos prašome

liaudies sukilimo Vakarai laisvi
nimo kryptimi nieko nedarė, net 
nemėgino daryti. Buvo, manyta, 
kad Vengrija duos kaip ir pra
džią, bet visa baigėsi liūdesiu. 
Maskvos nuolatinis žvanginimas 
atominiais ginklais, raketomis;-ir
gi savo darė, žmonės vargsta, bet 
priversti varge apsiprasti. , 
VISI SUNKIAI VERČIASI

Amatininkai verčiasi dirbdami 
dviem pamainom: dieną fabrike, 
o naktimis privačiai. Jie užsiima 
netik remontu, bet gamina ir nau
jus gaminius: vaikų vežimėlius, 
■siuva slaptai drabužius, batsiuviai 
ir kiti amatinnafc»taip pat iš ša
lies uždarbiauja. Moterys pana
šiai uždarbiauja “nelegaliai”. Pa
gauti “slapti” amatininkai apde
gami didelėmis baudomis, bet tas 
padėties nepakeičia. Gyventi rei
kia, reguliarinio uždarbio pragy
venimui nepakanka, būtinai rei
kia iš šalies pridurti. Eilinis žmo
gus geresnio drabužio nusipirkti 
negali, nes geresnio kostiumo ar 
palto medžiagos metras kaštuoja 
apie 350 rublių (senais rubliais), 
tai jau yra kaikurių žmonių vieno 
mėnesio uždarbis. Tad supranta
ma, kad daugelis paprastų žmo
nių vaikščioja labai prastai apsi
rengę..

Tų “paprastų žmonių” yra la
bai daug. Kiemsargiai, naktiniai 
sargai, kūrikai, moterys valytojos 
ir kt. gaudavo atlyginimo 300 rb. 
Į mėnesi. Buvo žadėję. Į 1960 m. 
galą atlyginimą pakelti iki 500 
rb., bet praktikoje išėjo taip, kad 
bemaž pusę tų darbininkų atlei
do ir likusieji* turėjo daug dau
giau darbo atlikti, taip kad už- 
iarbio pakėlimas buvo surištas 

su darbo normos padidinimu.
Mokyklose mokiniai irgi išnau

dojami. Jiems uždėta pareiga pa
tiems patalpas valyti. Ir atostogų 
metu mokiniai Įkinkomi į ' 
Jie kartu su mokytojaisJie kartu sumokytojais pntfąĮo 
patys remontuoti pastatus ir Įren
gimus, nes statybos ir remonto 
trestų pagalbos negalima prisi
šaukti. (Bus daugiau)

BENELUX
Belgija pergyvena sunkius lai

kus. Svarbiausia priežastis savo 
kapitalo svetur Įdėjimas, pramo
nės apleidimas ir gamybos suma
žėjimas. Tik maža dalimi Kongo 
netekimas turėjo Įtakos į ūkio 
nuosmukį. \ '

Belgijos gamyba 1960 m) paki
lo tik 4%. Užsienio prekybos apy
varta sumažėjo. Ypatingojo Įsta
tymo —- -La loi unique — suma
nymas sukėlė nerimą ir visuotinį 
streiką Valonijoję. Belgijos ūki
nė ateitis pareis nuo sugebėjimo 
pramonę skatinti ir- dabartinius' 
bedarbius į gamybą Įjungti.

Olandija jau pergyveno Indo
nezijos netekimo smūgi. Jos pra
monės gamyba pernai padidėjo 
12%, kai bendroji gamyba 8,5%/ 
Darbininkų trūkumas verčia kel
ti algas. Infliacijos pavojui bando
ma užbėgti už akių. Prekių pirki-; 
mas kreditan suvaržytas. * Šiais 
metais numatoma sumažinti mo- i 
kesčius, jei ūkio būkdė nepablo- 
^gės.< : .

Bendrosios rinkos šeši kraštai: 
Italija, Prancūzija, Vokietija ir 
Benelux — Belgija, Olandija, 
Luxemburgas — nesurado būdo 
sutarti su Anglijos vadovaujama 
5 kraštų ūkine sąjunga. Šis klau
simas meta šešėli net i politini 
bendravimą.

Pekingas. — Kinijoje jau ba
dauja 130.000.000 žmonių, nes 
242 milijonai akrų pasėlių visai 
išdegino sausros. Kaikuriose vie
tose minios puola maisto sandė
lius. Sausio mėn. minios užmušė 7 
kareivius saugojusius sandėlius.

Vašingtonas. — Sakoma, kad 
"prezidentas.Kennedy ruošiąsis sa
vo administracijos personalui ra
šyti straipsnius už honorarus, ne
bent tie pinigai būtų paskirti lab
darai.

Kanados Lietuvių Kunigų Vienybė.

Brangiam mūsų nariui, 
“Tėviškės žiburių” redaktoriui

, - Nuoširdžiam Lietuvos mylėtojui,,
giliam istorikui, plačiam akademikui

A; A* PROF; DR. A. ŠAPOKAI mirus, 
jo žmoną p. Adelę ir dukrą mūsų kolegę studentę Aldoną 

užjaučia
Toronto lietuviai studentai.

Ponią Adelę šapokienę ir dukrą Aldoną ■? 
mielam vyrui ir tėvui

D R. ADOLFUI Š A P O K A I mirus, 
nuoąirdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

R. ir P. Bražukai,
, : Ą/fr vt Ramanauskai,

O. ir A. Jakimavičiau

“Tėviškės žiburių” redaktoriui, 

tauriam lietuviui'

Eugenijus Abromaitis,

V. J. Jasinevičiai,SAVININKAI S. ir A. KAWZA

O

O. Jonaitienė,
Matuliohiai,
A. A. Lukošiai,
L.„ V. Končiai,
E. V. Krikščiūnai,

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 a usdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame H AKORDEONUS, SIUVAMAS
MASINAS, INVALIDAMS ODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame ZSM f\ A ČTI t sudarytus ir apdraustus įvai- 
paprastu ir v IV V ■ Ad I V rius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti: 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

LiETUyly įstaiga

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St, Toronto, Onty Canada. Telefonas LE. 1-3098

SKYRIAI:
!•$ Cannon St En Hamilton, Ont TeL JA Ponta V. Junritta 

. M Douglas St, Sudbury, OBt TeL OS. 3-5315. Ponta M. VenAevKtenė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais-penktadieniais mm 9 vai.

A. A. Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI

staigiai minis,

jo mylirhą žmoną gydytoją Adelę, mielą dukrelę studentę 

Aldutę bei} artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame jr - kartu 

liūdime —

Vytautas Abromaitis, 
S. J. Andruliai, .

E. Silv. Čepai,
M. A. BmnbuĮlai, 
Kud. Pr. Gąi4a._
E. K. Galiauskai,

A. Saulis.



Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariui

ir Lietuvos Universiteto profesoriui

Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus,

reiškia užuojautą jo žmonai dr. Adelei Sapokienei, dukrelei,

Aldonai ir visiems giminėms

P. L. B. Valdyba

Redaktoriui Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI,

Kanados Lietuvių Katalikų Federacijos pirmininkui,

mirus,

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną p. Adelę, 

dukrą Aldoną su visais artimaisiais

K. L, K. Federacijos Valdyba.

Ateitininkų Federacijos Tarybos nariui

Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus,

liūdesio valandoje jo žmoną gyd. Adelę Šapokienę ir

dukterį Aldoną Šapokaitę giliai užjaučiame

Hamiltono Ateitininkai.

Netekę brangaus lietuvio
Prof A Dr. A. ŠAPOKOS 

liūdime ir reiškiame gilią užuojautą
p. A. Sapokienei ir dukrai stud. Aldonai.

Akadcniikų Skautų Sąjūdžio 
Toronto skyriaus nariai.

Tėviškės Žiburių” Redaktoriui

Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI

nelauktai atsiskyrusiam su šiuo pasauliu,

reiškia gilią užuojautą jo žmonai, dukrai ir giminėms —
,A... ...... //.• •...... ■........ . ■ ..

Spaudos Bendrovės “Žiburiai” 
Valdyba.

D r. A. SAP OKAI mirus, 
likusiems šeimos nariams ir giminėms 

reiškiame gilią užuojautą —

Toronto Lietuvių Medžioklės 
ir žūklės Klubas.

A. ŠAPOKAI mirus,
žmonai A. Sapokienei ir dukrelei Aldortai skausmo valan- 

gilią užuojautą —

V. R. Verikaičiai.

Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus

jo brangiai žmonai gydytojai Adelei, dukrelei studentei

Aldonai ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

J. N. Budriai,
J. O. Gustainiai,
M. V. Valaičiai,
K. Grajauskienė.

Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus, 
jo žmonai ir dukrelei gilią užuojautą reiškia

Vaclovas Vaidotas.

Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus,
M11 —

. 1 ......... . ........"i
Jo žmoną Adą šapolycnę irdukrą Aldoną šapbkaitę šio didžio 

skausmo valandoje širdingai užjaučiame ir kartu liūdime

TRVISKES ŽIBURIAI

Dr. A. Šapokos laidotuvių pamaldos Prisikėlimo bažnyčioj; “Libera” apeigas atlieka kun. dr. Pr. 
Gaida, asistuojamas kun. P. Ažubalio, kun. dr. J. Tadarausko ir kun. J. Borevičiaus, SJ.

Nuotrauka J. Dvilaičio.

A. A. DR. ŠAPOKĄ AMŽINYBĖN PALYDINT
IŠ J. MATULIONIO KALBOS, PASAKYTOS KAPINĖSE KOVO 13 DIENĄ

tins ir nebrangins. Ir todėl su
prantama, kad ir toks žmogus pri
verstas eiti į fabriką ir savo rau
menimis pratęsti savo ir savo šei
mos gyvybę.

Štai čia ir yra tragedija, kuri 
prasidėjo 1940 m. birželio 15 d. 
kai į mūsų kraštą atėjo raudona
sis maras ir visą lietuvišką gyve
nimą sustabdė.

Mes dar ligi šiolei gerai nesu
pratome ir neįvertinome okupaci
jos padarytos žalos lietuvių tau
tai. O ji yra ir neapskaičiuojama 
ir sunkiai suvokiama, jokiomis 
statistikomis nesugaudoma. Tik
tai stovėdami prie lietuvio moks
lininko atviros duobės ir jo kars- 
m, ir konkrečiai žvelgdami į jo 
padarytus darbus, į jo sutrukdy
tus planus ir užsimojimus, mes 
pajuntame didžiulę spragą.

Čia tremty Šapoka ėjo su visa 
lietuvių mase. Jis dirbo įvai
riose organizacijose, jis rašė 
straipsnius kokių tik gyvenimas 
reikalavo, jis redagavo laikraštį, 
taisė jo korektūras, skaitė paskai
tas, posėdžiavo, vadovavo drau- 

-, ----------------- e—j— •• t>- Į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę: 
buvo ir Kanados Krašto Tarybos 
narys, ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimo narys. Jis sirgo 
visomis mūsų negerovėmis ir 
džiaugėsi pasisekimais. Ir mes 
be jo neapsieidavome.

Jis kantriai nešė nenormalią 
tremtinio naštą; buvo labai gra
žaus lietuviško būdo. Su humoru. 
Su dideliu krikščionišku suprati
mu ir artimo atjautimu. Jis buvo 
pavyzdingas tėvas. Nuoširdus vy
ras. Malonus bičiulis. Plačios ap
imties tolerantas, aiškių krikščio
niškų principų ir paprasto gyve
nimo žmogus. Ir šiandien mes 
dairomės aplink ir jam pakaitalo 
nerandam ir nerasime. Nerasime, 
kuriame tilptų tokie privalumai, 
tokios žinios, toks gyvenimiškas 
patyrimas, toks idealizmas. ......

Ir štai susirinkom paskutinį 
kartą su juo atsiveikinti. Su 
skausmu ir širdgėla. Susirinkom 
kartu su jo žmona ir dukrele, su 
giminėmis, su bičiuliais, su tau
tiečiais liūdinčais — vyro, tėvo, 
mminės, gero krikščionio, tauraus 
lietuvio, mokslininko ir vado. Jam 
mes jaučiame didelę skolą, kurią 
atlygins jam už mus visus Gera
sis Dievas amžinybėje.

Mirė mokslo žmogus. Filosofi
jos daktaras. Lietuvos VD univer
siteto Lietuvos istorijos profeso
rius. Lietuvos istorijos autorius - 
redaktorius. Lietuvių Enciklope
dijos moksl. straipsnių autorius. 
Kanados lietuvių katalikų laikraš
čio redaktorius. Visuomeninin
kas. Žurnalistas. Lietuvių Bend
ruomenės pirmaeilis veikėjas. 
Taigi nustojome didelio, šakotos 
veiklos vyro.

" Mirė tremty, kurią jis pasirin
ko, kada į Lietuvą atėjo smurtas, 
kurį atnešė svetimi okupantai. 
Mirė su kastuvu rankoje prie sa
vo namų, valydamas nuo šaligat
vio sniegą, kuri buvo šunešūsi iš 
vakaro siautusi pūga.

Mirtis ir netikėta, ir tragiška ir 
simboliška.

Dr. Adolfas Šapoka iš esmės 
buvo mokslininkas, nors dirbo 
įvairius darbus. Jis visur ir visa
da pasiliko profesorius, Lietuvos 
praeities tyrėjas ir Lietuvos isto
rijos mokslininkas. Jis tam buvo 
labai gerai pasiruošęs, baigęs spe
cialias studijas ir atsidėjusiai dės
tė VD universitete. Iš vienos pu
sės, jis skiepijo jauniems studen
tams meilę savo tautos praeičiai, 
iš kitos — savo žinias rašė i kny
gas, nes Lietuvos istorijos moks
lo mes ir neturėjome tokio, ko
kio tauta buvo užsitarnavusi. Dr. 
A. Šapoka®buvo pasirengęs išva
lyti Lietuvos užneštą praeitį nuo 
visų šiukšlių, kurias labai są
moningai bruko į Lietuvos isto
riją visi svetimieji — ir krauju, 
ir dvasia ir užmačiomis.

Lietuvis visai pagrįstai turi pa
grindo didžiuotis savo tautos pra
eitimi, savo tautos garsių vyrų 
žygdarbiais, kurie lyg legendų 

’karžygiai ir didvyriai švytėjo sa
vo darbais ir savo tautai ir visai 
Europai. Pavydas kilo pas kaimy
nus, ir jie visi lyg susitarę savino- 
si ir šiandien dar savinasi Lietu
vos karių, politikų, valstybės vy
rų, net mokslo ir meno vyrų, dar
būs ir juos kėlė vieni kaip savus, 
kiti stengėsi suniekinti, nuver
tinti.

Ir štai ateina jaunos Lietuvos 
jauni vyrai mokslu apsišarvoję,

valyti Lietuvos istoriją nuo už
neštų dulkių ir neteisingų 
ir nelogiškų interpretacijų; 
Jų tikslas parodyti ir pasauliui ir 
savai tautai tikrą Lietuvos pra
eitį. Kaip menininkas, užtikęs di
delį senovės meno kūrinį dulkių 
užneštą, jį valo su meile ir restau
ruoja, taip ir Lietuvos istorikas 
norėjo išvalyti lietuvišką istori
ją nuo melo ir klastos.

Ir šių istorikų prieky atsistoja 
A. Šapoka. Jis rikiuoja jaunus 
mokslo vyrus - istorikus ir bend
romis jėgomis leidžia plačią 
Lietuvos istoriją, parašytą pačių 
lietuvių pačiais naujausiais pa
grindais ir rašo ją su meile, su 
tiesa, su objektyviu mokslo tik
rumu. šiandien kiekvienas lietu
vis žino, kas yra Šapokos reda
guota istorija. Jeigu Šapoka būtų 
ir nieko daugiau nepadaręs, tai ir 
to užtektų, kad jo vardas, kaip is
toriko, būtų įamžintas. Bet jis tu
rėjo ir daugiau planų ir užsimo
jimų. Lietuvos istorijos tomas tai

mesni darbai, kaip Vilniaus isto
rija, ištisa eilė enciklopedinių i gijoms, labai stipriai įsijungė į 
straipsnių liudija, kad jis turėjo 
gerą ir solidų pasiruošimą ir tik 
reikėjo laiko toms visoms žinioms 
pasirodyti knygų formoje. Bet 
jauno mokslininko gyvenime 
vyksta tragedija, surišta su visos 
tautos tragedija. Tauta nustoja 
savo nepriklausomybės, o jaunas 
mokslininkas nustoja pagrindo po 
savo kojomis, nes jis priverstas 
palikti savo katedrą, savo biblio
teką ir rankračius, palikti studi
jas ir gelbėdamas savo ir savo 
šeimos fizinę egzistenciją bėgti iš 
savo krašto ir ieškoti prieglaudos 
Vokietijos barakuose, o paskui 
Kanados žemėje.

Jeigu kiekvienam eiliniam žmo
gui priverstina emigracija yra 
kažkas baisaus ir nenormalaus, 
tai ką ji turi reikšti mokslininkui 
ir dar tokiam, kurio specialybė 
yra Lietuvos istorija? Toks moks
lininkas, kai jis atplėšiamas nuo 
savo gimtosios žemės, nuo savo 
tautos, nuo savo universiteto, nuo 
visų šaltinių ir bibliotekų, yra 
gyvas palaidotas. Jo mokslo, jo 

šaltinius išstudijavę ir pradeda1 diplomų, jo žinių svetimi never-

KAS NAUJO
SIMTAS
TŪKSTANČIŲ darbininkų šią 

žiemą gavo darbo prie viešųjų 
darbų, kuriuos organizavo savi
valdybės, padedamos feder. vy
riausybės. Pasak darbo min. 
Starr, 1800 savivaldybių organi
zavo įvairius viešuosius darbus, 
kurie užtruks dar du mėnesiu. 
Tie viešieji darbai esą davė darbo 
dar 100.000 pramonės darbinin
kų, kurie gamino atitinkamus 
reikmenis. Pernai žiemą prie vie
šųjų darbų dirbo apie 50.000. Vis- 
dėlto beadrbių skaičius šiemet ge
rokai padidėjo ir pasiekė pokario 
rekordą — 693.000 arba 10,ft%. 
Vasario mėn. duomenys bus ne
trukus paskėlbti. Neoficialiom ži
niom, jie nepagerėjo.

KANADOJE?
sumažinti; tolesnė pagalba turi 
ateiti iš federacinės vyriausybės.

ATOSTOGAUJANTIEMS
STUDENTAMS Quebeco prov. 

vyriausybė ateinančią vasarą ruo
šia visą eilę tarnybų bei darbų. 
Vien miškų ministerija numato 
duoti darbo 600 universiteto stu
dentų 10 specialių stovyklų, kur 
jie išeis atitinkamą apmokymą ir 
gaus atlyginimą. Darbas jose 
truks nuo birželio 1 iki rugsėjo 1 
d. Šiuo prov. vyriausybės planu 
galės pasinaudoti tiktai tie stu
dentai, kurių tėvai yra nepasitu
rintys ir kurių pažangumas moks
le yra pakankamas. Rūpintis šiais 
reikalais min. B. Arsenault pa
skyrė Guy Samson Quebece.

1PU8L,

JAUNOSIOS KARTOS AUKLĖJIMO 
PROBLEMOS ČIA IR TEN

AL. GIMANTAS
Pavojai mūsų aplinkoje

Neseniai pažįstamų ratelyje 
skundėsi vienas mūsų intelektu
alas savąja dukra, dvidešimties 
netų jaunuole. Girdi, kol mer
gaitė mokėsi pradinėje mokyklo
je, gimnazijoje, buvo beveik an
gelu. Ir tėvus gerbė, bei mylėjo, 
Labai rūpestingai atlikinėjo religi- 
lę praktiką, rodėsi, kad tikėjo ne 
/ien iš paviršiaus, bet ir visa šir- 
iimi, rėdėsi kukliai ir skoningai. 
Po truputį jos elgesys pradėjo 
veistis peržengus akademinių ru
nų slenkstį. Vis dažniau pradėjo 
itsikalbinėti, vėlai grįžti, kaltinti 
:ėvus atsilikimu nuo gyvenimo, 
senamadiškumu ir t.t. Gi kai abu 
ėvai kartą norėjo su dukra rim
ai padiskutuoti merginos pasikei- 
imus ir jos turimas problemas, ji 
zisai ir klausyti nenorėjo. Girdi, 
jei nepatinka, ji galirtti išeiti, ji 
įau esanti suaugusi, galinti visa- 
ia gauti porą tūkstančių paskolos 
•avarankiškam gyvenimui pradėti 
r pan. Ne, ji nesikeisianti, ji ir 
toliau iššaukiančiai rėdysiantis, 
ji turinti savas susiformavusias 
pažiūras gyvenimo klausimais, ir 
ji neleisianti, kad kas, nors tai 
būtų ir jos tėvai, kištųsi į grynai 
privatinius reikalus.

Tėvai, aišku, myli dukrą, lin
ki, nori ir siekia jai tik gero. Bet, 
kaip prie jos prieiti, kaip ją pa
veikti, kaip pasiekti jos sielą, ku
ri, regis, jau yra gana giliai su
žalota. Kur nebus sužalota, jei iš 
jaunuolės lūpų tėvai, savąjam 
siaubui, išgirdo, kad lytinis san
tykiavimas tarp dviejų besimylin
čių jų, esąs visiškai normalus, su
prantamas ir pageidautinas daly
kas. Esą, tai tik viens kito papil
dymas, darni vyro ir moters har
monija. Paklausus, iš kur ji ga
vusi tokią “filosofiją”, atrėžė, kad 
prof. X., tokios ir tokios paskaitos 
metu tą viešai auditorijoje išdės-

Žinoma, čia tik vienas pavyz
dys, nebūtinai jau taip būdingas 
visam jaunimui, bet, jis visdėlto 
parodo, kokie pavojai kiekvieną 
dieną saisto mūsąjį prieauglį ir 
kokią didelę, tiesiog nepaprastą 
atsakomybę už tą jaunimą turi 
įausti ir patys tėvai ir mokomo
jo personalo nariai, nesvarbu, ar 
tai būtų dar tik mokykla ar jau ir 
universitetas.

Iš soviętinamos Lietuvos, taip
gi ateina neraminančių žinių. 
Štai, viena jauna atvykėlė iš ten, 
pasakoja, kad ji jau nėjusi baž
nyčion. Esą, bobutė ir kitos gi
minės spaudžiusios ją prieiti prie 
pirmos Komunijos. Tenkindama 
savo mylimų asmenų norą, ji nu
ėjusi, bet. šiaip jau, sekmadie
niais ar kitomis dienomis, ji baž
nyčios nelankydavusi. Ir tai sep
tyniolikos metų amžiaus, gimna
zistės žodžiai. . *.

Arba spaudoje neseniai skaitė
me. kad vienoje Kauno gimnazi
joje tūloje klasėje iš dvidešim
ties mokinių tik du nebuvę kom
jaunuoliai. Priklausą jaunimo or
ganizacijoms (šiuo atveju jau ne
svarbu, ar jie ten savo noru, pri
sitaikydami ar pusiau priversti at
sidūrė) turi nemažai užsiėmimų, 
susirinkimų, paskaitų, žaidimų, 
sporto. Ir tie visi dalykai, pramo
gos, labai dažnai sutampa su tuo 
laiku, kada tikintieji, paprastai, 
vyksta bažnyčion. Bažnyčia ten 
visiškai išjungta iš viešojo gyve
nimo, jos įtaka sumenkinta, su
niekinta ir kasdien dar vis išjuo
kiama. Didįjį moralinį autoritetą 
išbraukus, atėmus iš jaunuolio 
gyvenimo, kas lieka? Nereikia ir 
stebėtis, kad ir labai nenoromis, 
sovietai vis dažniau priversti vie
šai kalbėti apie savojo jaunimo

nuslydimus ir nesiliaujama dis
kutuoti, kas darytina, kad tik su
tramdžius dažnėjančius išsišoki
mus, skandalingą elgesį. Jaunimo 
auklėjime yra aidehų nenormalu- < 
mų, tiek šioje, tiek ir anoje pusė
je, nors priežasčių ir šaknų ne
būtinai tektų ieškoti toje pačioje 
vietoje. .

Pavyzdžiai iš ten
“Švyturio” 3 nr. mokyt. M. Bag

donaitė, vienos Vilniaus vidurinės 
mokyklos direktorė, skundžiasi, 
kad tiek tėvai, tiek ir mokytojai 
dažnai pas ją Kreipiąs! su įvairio
mis auklėjimo problemomis. Štai; 
viena motina skundžiasi, kad jos 
duktė namuose mažai mokosi — 
ji amžinai stovinti prie telefono ir 
vis kalbasi su draugėmis. O kai 
jau atsisėdanti prie televizoriaus,, 
tai ir prasėdinti ištisas valandas. 
Toliau, Bagdonaitė mini devintos 
klasės gimnazistę Rūtą, kuri nie
ko nepadedanti namuose. Prie
šingai, namų darbininkė (tarnai
tė) privalanti jai viską paduoti, 
visur patarnauti, net ir batukus 
nuvalyti. Dėl Rūtos įžūlumo, net 
ir tos tarnaitės dažnai keičiąsi. Gi 
motinai susirgus ir tarnaitei išbė
gus, Rūta tinginti net vakarienę 
paruošti.

Kitoje penktoje klasėje mokosi 
išdykėlis Vladas, kurio mama 
dėstytoja. Jis mušeika, peštukas. 
Užpykęs, laistąs rašalą ant sienų, 
draugų ir knygų. Kiekvieną dieną 
motina ateinanti atsiimti vaiko 
iš mokyklos, paduodanti jam pal
tą, užvelkanti, susegiojanti, užde
danti kepurę, užmaunanti piršti
nes. Mokiniai kalbą, kad motina 
Vladui ir kojas plaunanti, nosį' 
valanti. Tikras “mamytės lepū
nėlis”.. :

Dar blogesnė, beveik siaubinga 
istorija Edmundo, šis gimnazistas 
atėjęs į pamokas ... girtas. Išba
lęs, pamėlynavęs, sėdėjęs kol ne
pasidarę bloga. Priėjęs mokyto? 
jas tiesiog patikėti negalėjęs — 
iš vaiko burnos alkoholiu dvokę. 
Mat, tėvas nedraudžiąs vaikui; 
išgerti. Ir tuo kart, laisvos pamo
kos metu, parbėgęs vaikiščias na
mo, radęs tėvą besivaišinantį su 
kaimynu ir gavęs stiklą degtinės. 
Iššauktas tėvas pasiaiškinęs: “Kas 
čia tokio, Tamsta mokytojau. Jis 
jau vyras, ir kodėl jis negali pa
laikyti kompanijos?"'

Atsakomybė didėja
Čia ar anapus, nežiūrint skirtin

gų sąlygų, jaunimo auklėjimo rei
kaluose yra bendrumų, kurių ne
gali nepaisyti visi, kurie tik do
misi mūsų tautos ateitimi, jos iš- . 
likimu. Negali būti vįstiek, koks r 
yra ir koks bus lietuviškasis jau- : 
nimas. nesvarbu, tėvynėje ar iš
eivi j o j e gyvenąs. Kiekvienas jau- . 
n u o 1i s-1 ė. turi būti mums brangus 
ir mielas. Reikia rasti būdus ir 
tinkamas priemones pasiekti gali- 
mai daugiau mūsų jaunimo sielų, 
kurios neretai jau nuo pat ma
žens vaikšto bedugnės pakraš
čiais. Gal ir pervėlu ieškoti kalti
ninkų, kai žiaurūs faktai jau šauk
te šaukia, kad pirmoje eilėje rei
kia skubaus veikimo. Ir tą šauks
mą turėtų išgirsti ir suprasti tiek 
išeivi j os. tiek ir Liet u vos a u tor i- 
tetai. kuriems pavesta ar bent 
kurie jaučia neatšaukiamą parei
gą, rūpintis mūsų tautos ateitimi. 
Gražiausi daigai, gražiausios gė
lės, visados yra reikalingos geros 
purentos žemės ir tinkamų trąšų. 
Ir lietuviškasis jaunimas tikrai 
yra vertas ir reikalingas, nors ir 
pačių didžiausių pastangų. Ir ge
ra dalis tų pastangų, jau nebegali 
laukti rytojaus, bet jos turėtų bū- ; 
ti pradėtos jau šiandien. Atsako
mybė prieš Tautą ir Dievą didė
ja su kiekviena diena.

Lietuva invalidu kraštas
Tik pereitų metų vasarą išvy
kusi iš Lietuvos moteris laiške 
vienai Kanados lietuvių šeimai 
aprašo tos šeimos giminaičio 
pergyvenimus bei skaudų liki
mą, šiek tiek prisimindama ir 
savo šeimos pergyvenimus. Pa
teikiame laiško ištraukas be pa
vardžių ir be smulkiųjų vieto
vių, nes minimieji asmenys dar 
tebegyvena Lietuvoje. Pralei
džiame taip pat laiške liečiamus 
asmeniškus reikalus.

• BEDARBIŲ
MINIA įsiveržė į B. Kolumbi

jos parlamento rūmus Viktorijoje 
reikalaudama darbo. Pradžioje 
vietinė darbo federacija organiza
vo viešą demonstraciją su pla
katais ties parlamento rūmais. 
Kai apie 1.500 demonstrantu at
žygiavo prie parlamento, įsigeidė 
įeiti vidun. Čia paradavo vingiuo
dami koridoriuose, barškindami į 
parlamento atstovų duris ir šauk
dami: “Norime darbo”. Premje
rui Bennet buvo įteiktas raštas su 
darbininkų reikalavimais, bet 
premjeras pažadėjo reikalą tik 
svarstyti. Esą, provincinė vyiriau-

LOTERIJŲ
KLAUSIMAS yra svarstomas 

teisingumo ministerijos. Pasak 
teisingumo min. D. Fulton, būsią 
kreiptasi į provincijų valstybės 
gynėjus dėl loterijų įteisinimo 
Kandoje, Dabartinis baudžiama
sis kodeksas draudžia loterijas, ir 
reikia pravesti atitinkamas pakei
timas. Premjeras Diefenbakeris, 
lankydamasis Quebece pareiškė, 
vyriausybė kol kas nesirengianti 
tokiam pakeitimui. Provincinė 
Quebeco vyriai bė norėtų įves-

“Aš noriu Jums parašyti apie 
Stasiuko gyvenimą. Mes esame iš 
vieno miestelio, ir dabar gyveno
me vėl vieni prie kitų Kaune. Ka
dangi iš po geležinės rusų uždan
gos baisu tiesą rašyti, tai Jums 
Stasiukas ir negalėjo savo kančių 
parašyti.

Kai užėjo komunistai, užtemdė 
mūsų žemę Lietuvą, skandino 
kraujuje ir ašarose. Neliko nė 
viena šeima nepaliesta raudonos 
slibino rankos. Visi vyrai bėgo j 
miškus. Jų tarpe buvo ir Stasiu
kas. Miške išbuvo jis 2 metus. J 
miškus puolė raudonieji, šaudė 
visus, kas jiems po ranka papuo
lė,' kaitąs - nekaltas. Be pasigai
lėjimo degino namus, stūmė ūki
ninkus į kalėjimus neskirdami 
nei jaunų nei 80 metų seneliu.

kome gyvi, bet visa Lietuva inva
lidų kraštas. Visi nervais, vėžiais, 
skrandžiais, kraujo spaudimu ir 
kitomis ligomis serga. Vaistai blo
gi arba ir tų negausi.

Na, atleiskite, nukrypau nuo 
temos.

Po tų dviejų kančios metų Sta
siukas pasitraukė i Vilnių, ten 
pasidarė slaptą pasą ir būtų gal 
išgyvenęs, bet čekistai nesnau
džia. Ir dižiausiam mieste apčiu
pinėja kiekvieną vargšą žmogelį.

Ir 1949 m. Stasiuką Vilniuje 
sugavo, teisti nebuvo už ką. Nu
teisė, kaip ir visus, už akių 10 
metų katorgos. Kada parašė*ma
lonės prašymą, kad bylą peržiū
rėtų, nes nesijautė kaltas, dalip- 
dė iki gyvos galvos. Ir kad Sta
linas būtų nenudvėsęs, jau būtų 
rūdiję kauleliai Vorkutoj. Nes 
buvo neįmanomas gyvenimas ka
lėjime. Kiek pamerdėję patys ru
sai mirdavo.

Po 10 metų kalėjimo grįžo j 
Kauną ir apsivedė. Dabar gyve
na neblogai. Turi 2 sūnelius gra
žius. Tik labai, labai nesveikas, 
skrandyje visai rūgščių nėra, ir 
rusiški vaistai nepadeda. Aišku, 
gal ne vaistai kalti; manau, gyve
nimo sąlygos labai daug daro. 
Nors labai geras stalius, bet iš al
gos neišsimaitina, parėjęs namie

dirba spintas, stalus pagal užsa
kymus. Pervargsta, tai liga ir ne
gerėja.

Labai pergyveno, kai su mumis 
atėjo atsiveikinti, sako, kad taip 
mane tokia laimė būtų aplankiusi, 
koks būčiau laimingas. Jeigu at
keltų tą uždangą rusai, tai žmo
nės bėgdami nuo rusų, ištrintų 
vienas kitą. Kiekvienas, bijoda
mas pas juos likti, per galvas 
(geriau sakant per lavonus) liptų, 
kad tik paspruktų. Mes taip pat 
esame gryni lietuviai, bet buvo
me 1941 m. Vokietijoje, todėl ir 
dabar išsikapstėme, nors visiškai 
netikėjome, kad rusai išleis va
žiuoti...”

Toliau teiraujasi koks gyveni
mas ir klimatas Kanadoje:

“Svarbiausia klimatas, nes aš 
irgi tokia, kaip jūsų pusbrolis Sta
siukas, labai daug nukentėję nuo 
rusų. Mano vyras taip pat 10 me
tų buvo katorgoje, su Stasiuku 
grįžo iš kalėjimo kartu. Kai miš
ke buvo, tai pas mano vyro tėvu
kus ateidavo Stasiukas išsipraus
ti, kada pavalgyti. Tėvukai laikė 
jį kaip sūnų, žinoma, tik kelias 
minutes, nes miškus apgulę būda
vo rusai. Todėl ir dabar gyveno
me kaip broliai.

Aš buvau kalėjime Urale, būda
ma dar 20 metų amžiaus”.
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Pavergtoje tėvynėj e pasaulyjeL letuviai
Verbickaitė, S. Martinkutė, Kamins- nė pažy mėjo, kad tai tik pradžia ir pa-pirm. A. Juozapavičius, vieep. Z. Ga-

NAUJA APYL. VALDYBA pirmame eijos St. Dramanto. Montažą skaitė1 vams A. Dalangauskui ir St. Bakšiui 
posėdyje pareigomis pasisausie uup: At. A.. Stasevičus. deklamavo: L.’ atsisveikinant, energingoji p. Mačie-

HAMILTON, Ontario
NAUJA APYL. VALDYBA pirmame rijos St. Dramanto.

I PUSL

Skulptorius Rapolas Jachlmavičius, “Tėvynės Balsas” pačioje Lietuvoje 
CHniąus dailės instituto docentas, mi- nei platinamas, nei skelbiamas. Tik 
rė vasario 19 d. po ilgos ligos. Jis gi- mažas skaičius asmenų žino apie jo 
mes 1893 m. Vilniuje. Iš pastarojo me- egzistenciją ir dar mažesniam skaičiui 

♦ tę jo darbų minimi: Lenino bareljefas, u^^l'»s yra prieinamas (to komi- 
ipvietinio kario portretas, M. Gorkio, teta nariams, artimiausiems bendradar- 
K Vaičiūno, B. Dauguviečio ir E. Taut- ak n.a<i sovietinės įstai- 
kaitės biustai, skulptūra “Traktorinin- ^o^ ta laikraštėlį slepia nuo Lietuvos 
kas”. gyventojų, dabar gautas dar vienas įdo-

. Jo kūnąs buvo pašarvotas V. dailės vienas Lietuvos ko-
institute, palaidotas Rasą kapinėse va- a munistąs, tam tikroms nepolitinėms 
sario 21 d.

Juozas Januliams, vienas iš lietuvių 
komunistų, veikusių Sovietų Rusijoje 
nuo 1917 m-, kariuomenėję pasiekęs 
brigados politrukp vietos, bet karo me
lu buvęs tik pulko vado pavadoutoju 
ty. politruku, nuo 1946 m. gyvenęs 
jau Lietuvoje, mirė vasario 27 d.

K Vaičiūno, B. Dauguviečio ir E. Taut-

Jo kūną* buvo pašarvotas V. dailės

yra prieinamas (to komi

pareigoms atvykęs į Vakarus, atvirai 
prisipažino, kad jis “Tėvynės Balso” 
dar niekad nėra matęs ir kad tasai 
laikraštis su Lietuva nieko bendro ne
turįs. Jei laikraštėlis slepiamas net 
nuo partiečiu tuo labiau jo nemato vi
suomenė ir negali sekti, kokiais “tau
tiniai nudažytais” metodais tuo laik- 

? . rašteliu stengiamasi užsienio lietuvius
Jis buvęs gimęs 188$ m. šiaudinių vilioti grįžti į sovietinę Lietuvą.

km., Vyžuonų vaisė., Utenos apskr.
Paskutiniu mėtų buvo pensininkas. Į Sovehezų darbininkų atlyginimuose 

I įvesta nauja sistema. Kaip oficialiai 
Prof. A. Purenąs tebėra organinės s&ęibiama,‘ “Jos pagrindinis principas, 

chemijos ir technologijos katedros ve- darbe žmonės turi būti materialiai 
dejas Kauno politechnikos institute, suinteresuoti galutiniais savo darbo re- 
nors vasario. 17 d. jam suėjo jau 8u ^Hiatais: pagamintos produkcijos kie- 

Į kokybe”. Dėl to nuo dabar bus 
' mokama ne mėnesinė alga, bet už at
liktas normas ir kokybę bei kiekį. Va-

Bungarda. “Avė Maria” ir Kitas dvi 
giesmes solo pagiedojo sol. V. Veri-

R. Rimkevičienė, pareng. vad. K. Mik
šys, valdybos nariai A. Mingėla ir K.
Baronas. Įkaitis, akompanuojant D. Skrinskai-

Aptarti artimiausi darbai, kurie bus tei, akordeonu pagrojo V. Benušis, 
..tačiau išnagrinėti bendrame posėdy-, pijaninu paskambino Naruševičiūte ir 
,e su Hamiltono organizacijų atstovais.1 baletą pašoko M. Klevaitė.

Apyl. inform. I Taip atgaivinę savo sielas ir pasisė-
PAMINKTA LIETUVOS

GLOBĖJO šv. Kazimiero šventė, kurią 
aoše Hamiltono at-kai.

Kovo 4 d., 7 v.v. liet, par, bažnyčio
je buvo kalbamas rožinis už suimtąjį 
vysk. J. Steponavičių ir palaiminimas 
geniausiuoju. Sekmadienį 11 vai. 
>uvo atlaikytos šv. Mišios ir bendra

pavyzdžio, grįžome kasdienybėj^ kad 
.siesetume toje žemės kovoje — ~Iš- 
Jkimybė Kristui —* Ištikimybė Lietu
vai!”. Vaidilutė.

į JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ
I AThflTiNiNKV susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, kovo 19 d. 3 vai. p.p..

JA Valstybės
JUOZAS BIČIŪNAS, dipl. ekono-

šią. Jų sūnus Bernardas su $100 buvo 
j jau anksčiau įstojęs. Iš viso per savai
tę Liet. Namai gavo $400.

LN reikalu skambinkime St. Bak
šiui, JA. 94662. z Sk. SL

KAZIUKO MUGE. Kovo 5 d., tuoj - m., paliko žmona Bronę Garnytę, sūnų 
į po pamaldų, parapijos salėje įvyko; Aristidą, dukrą Vidą, paliko tris bro- 
? Hamiltono Širvintos skaučių tunto 
ruošta Kaziuko mugė. Malonu buvo 
matyti Hamiltono ir apylinkės lietu
vius toje mugėje taip gausiai apsi- 
lanKant. Loterijos pirmąją premiją — 
lietuvišką kryželį — yra laimėjęs Nr. 
188, kurį turintis asmuo prašomas 
kreiptis pas R. Bagdonienę telefonu

v. Komuniją su pritaikinta kun. kle-; parapijos salėje. Visi nariai būtinai FU. 9-3398. - -
jono pamokslu. Mišių metu gražiai gie-; privalo dalyvauti. Taip pat kviečiami Hamiltono skautės reiškia skautišką 

ojo sol. V. Verikaitis pritariant para- visi vaikučiai dalyvauti, kurie nori cnuA imw t
jijos chorui.

5 vai. p.p. buvo minėjimas — aka
demija. Minėjimą pradėjo pirm. J.

_____ _ nadėką savo dvasios vadui kun. dr. J. 
OTdeisti“^p'iėtę lietuviškoje aplinkoj. Tadarauskui už rūpinimąsi mugę ir 

w leidimą pasinaudoti parapijos sale, vi- 
ATEITININKŲ STOVYKLA š.m. sjeins prisidėjusiems prie mugės fan-

Pleinys, primindamas, kad neužmirš- bus Wasagoje IT pranciškonų vasar- uis kepsniais ir parodos eksponatais 
ūme sekti mūsų didžiausiu švenčiau- viete*e nuo lieP<>s 8 iki 23 d. Bus dvi l<>ės melu talkinusioms skau-
iu pavyzdžiu — šv. Kazimieru, kurį «wyWautojų grupės: jaunučiai, nuo rėmėjoms.
ume sekti mūsų didžiausiu švenčiau- ketėję nuo liepos 8 iki 23 6. Bus dvi

MATAS MASALAITIS, gimęs 1904 
m. Šlavantas kaime, Gudeliškių valsč., 
Marijampolės apskr., mirė nuo Širdies 
orieouolio vasario 3 d. 7 vai. vak. 
Nottinghame. Palaidotas vasario 11 d. 
iš šv. Patriko bažnyčios, London R.

SP. B-VES NIDA SPAUSTUVE, vei
kusi nuomojamuose namuose, jau per
sikėlė į Lietuvių Namus. Vasario pra
džioje ten jau pradėtas veik normalus 
darbas, o visas perkėlimas baigtas va
sario pabaigoje.

Italija
VASARIO 16 MINĖJIMAS ROMO

JE, surengtas Kr. Valdybos ir jos ener
gingojo pirmininko kun. V. Mincevi
čiaus vasario 19 d. Sant’ Angela Merici 
instituto patalpose, buvo jungiamas 
su Lietuvos valstybės 725 metų sukak
timi.

Sv. Mišias atlaikė ir gražų pamokslą
MMiitteijoje. Dirigavo heturių>^ė ^^.±5 

bičiulis italas Ceazario La Monaca.' ...........
Dainavo solistė Charise Amidon. Pra
kalbėjo į klausytojų auditoriją A. Sku
dzinskienė. Buvo pagrotas vienas lietu
viškas kūrinys — Lietuviška rapso
dija, perskaityti sveikinimai Miami 
miesto majorų ir kitų .

“DAUSUVIEČIŲ” BŪRELIO SUSI- 
RINKIMAS-įvyko vasario 26 d. Čikago
je. Buvo pranešta apie kun. dr. Petro 
Celešiaus ir Anatolijaus Kairio studiji
nę kelionę^ Bahamų salas. Tai pirmie
ji pionieriai, pasiryžę atiduoti tam 
svarbiam reikalui savo brangias atos
togų dienas.

Susirinkę klausytojai labai domėjosi 
pranešimu. Nutarta jį paskelbti spau
doje. Vėliau numatyta organizuoti vie-

mirė nuo širdies smūgio kovo 5 d. 3.30 
vai. rytą Čikagoje. Buvo gimęs 1906

.liūs, dvi seseris, kurių viena su mo
lina Lietuvoje.

Velionis buvo ir “Tž” bendradarbis.
PROF. DR. P. STANGIUS yra sun

kiai susirgęs — paralyžuota jo visa de
šinioji pusė. Jis paguldytas Montclair 
ligoninėje. New-Jersey.

VASARIO IS AKTO SIGNATARUI 
STP. KAIRIUI, kuriam neseniai un- 
piauta koja, B ALF as Nepriklausomy- 

! bės šventės proga paskyrė $300 pa
šalpos. ' ■ ■'

LIETUVOS GARBEI KONCERTĄ 
vasario 15 d. suorganizavo Adolfina 
Skudzinskienė Miami miesto Byfrontj

damas Lietuvos istoriją nuo seniausių 
laikų iki pastarojo prezidento Kennedy 
pareiškimo. Salėje pagrindinę kalbą 
pasakė prof. G. Martino. Svečių tarpe 
buvo daug augštų valdžios pareigūnų, 
pariamentarų ir diolomatų. Buvo taio 
pat koncertas, kur lietuvišką muziką iš
pildė svetimtaučiai instrumentalistai ir 
lietuvaitė solistė iš Australijos Ukne; 
vičiūtė. Po koncerto buvo priėmimas 
— vaišės. ’

Minėjimas buvo plačiai paminėtas 
Italijos spaudos, o tos pat dienos va
kare svarbesnius minėjimo momentus 
perdavė valstybinė televizija.

Švedija
ŠVEDIJOS LB METINIS SUSIRIN

KIMAS įvyko vasario 19 d. Spongoje. 
Valdybos pirm. arch. J. Pajaujis veik
los pranešime nurodė, kad per praėju
sius metus bendruomenės sąstate žy
mesnių pakitimų neįvyko. Veikloje 
daugiausia dėmesio skirta lietuviškųjų 
?eikalų atstovavimui tarp svetimųjų, 
glaudžiai bendradarbiaujant su pabal- 
tiečių ir kitų pavergtųjų tautų organi
zacijomis. Diskusijose bendruomenės 
reikalais kalbėjo pulk. Blažys, inž. 
Kriaučiūnas, dr. Lingis, pulk. O. Ur
bonas ir kt. Vienbalsiai perrinkta bu
vusioji valdyba. ŠLB valdybą šiuo me
tu sudaro: pirm. arch. J. Pajaujis, sek- 
ret. dail. E. Budrys ir ižd. T. Būgienė. 
Revizoriaus pareigos pavestos inž. Kl. 
Gumauskui. E.

Vokietija
ESSEXE VASARIO 16 MINĖJIMAS 

įvyko vasario 26 d. 12 vai. Amžinosios 
adoracijos bažnyčioje Mišias atlaikė ir 
dienai pritaikytąpamokslą pasakė T.

Naujai iš Lietuvos atvykę tikintieji 
per pamaldas gražiai sugiedojo, tuomi 
pradžiugindami senosios kartos išei
vius. • ' ■ ■

3.30 vai. p.p. Kolpingo namų salėje 
įvyko iškilmingas posėdis. Dr. Norkai- 
tis pristatė publikai vokiečių ir lietu
vių kalbomis augštuosius svečius bei 
kalbėtojus. Trumpą pasveikinimo žodį 
tarė dr. Karvelis. Po jo Esseno 'vys
kupo vardu pasveikino lietuvius prel. 
Fittkau. Bundestago narys Hermann. 
Eplee priminė, kad ry tinė Europos sie
na nėra nei Elbė, nei Neissė, bet Ura
las. Ir kad laisvosios Europos tautos 
šiandien neša dvigubą atsakomybę — 
ne tik už save, bet ir už tas, kurios 
atsidūrė už geležinės uždangos. Taiklų 
žodį vokiečiams ir lietuviams tarė iš 
Bazelio atvykęs prof. dr. J. Eretas. Vo
kiečiams patarė nepaskęsti gerbūvyje, 
bet, matant pabėgėlius, prisiminti bol
ševizmo grėsmės didumą. Lietuvius pa
drąsino mintimi, kad tremtis nėra pra
keikimas, o pašaukimas: budinti pasau
lio sąžinę.

Meninę programą atliko Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių būrelis.

Didžiausia minėjimo pravedimo ir 
paruošimo našta teko G. ir D. Boehm 
šeimai. Ponia Boehm yra liet, moky
toja. •'i

ANT A.A. J. BATAIČIO KAPO Hue- 
ttenfeldo kapinėse ruošiamasi pastaty
ti paminklą. Paminklo fondui pinigus 
pradėjo rinkti Niujorko ir jo apylinkių 
neolituanai filisteriai.

9 m. iki 13 m. amžiaus ir vyresnieji * 
virš 13 m. Smulkesnė informacija sto- » 
vykios reikalu bus paskelbta vėliau.

LIETUVIŠKAI SAL
NAZUA1 Italijoje kovo 7 d. pasiųs-: subuvimą Kaziuko mugėje. Tuoj po pa- 
ta $213. Šias aukas sudėjo 3-jų rėmėjų maldų atsiradęs salėje nustebau ne- 
būrelių gerieji tautiečiai per' praėju- j paprastu gausumu svečių: visi draugiš- 
sių metų birželio - lapkričio mėnesius: ki, linksmais veidais, artinosi numa- 

i. \Kat. Moterų būrelis, vadovauja- rinti alkį prie skaučių paruošto bufeto, 
mas Alb. Pilypavičienės $80, 2. Atei
tininkų būrelis, vadov. G. Latauskai- 
tės $70; 3. Z. Orvido būrelis S66.

Pinigų persiuntimas kiek nusitęsė, 
nes vieno būrelio vadovė pristatė au
kas tik kovo pradžioje.

Gimnazijos auklėtinų ir vadovybės Matėsi ir mūsų dvasios vadai: kun. Pio- 
.xnansKis ir kun. dr. Tadarauskas jau 
iš seniau žinomas didelis jaunimo prie- = Šas diskusijas tuo klausimu. P. 
telius, linksmas ir patenkintas lietu-į “NAUJIENOS” PASKELBĖ savo 
visko jo jaunimo tarpe. Išgėręs kavos! personalo sąrašą. Redakcijoje dirba 
juoduką dar užsifundijo virtinę sausai: šeši žmonės: vyr. red. dr. P. Grigaitis, 
pagamintų riestainių. Į jo pavaduotojas K. Ausgustas, 1 pusla-

Ypatmgą publikos dėmesį atkreipė pio red. St Vainoras, J. Pronskus, 
gausi lietuviškų dirbinių parodėlė. Ir Vincas Poška (korektorius) ir Al. 
iš kur tos skautės tiek pririnko? Tai: Ambrose, skelbimų rinkėjas.
vis nuoširdaus darbo ir pasiaukojimo į Administratorius yra M. Gudelis, o 
vaisiai, parodyti mūsų visuomenei, kad jo padėjėjai: J. Augustienė, Al. Zujus 
ne vien tik seni lietuviai patriotai va- ir E. Rūkienė. Spaustuvėje dirba: 
ro lietuviško darbo vagą, bet neatsilie- spaustuvės vedėjas bei linotipininkas 
ka ir prieauglis. ‘7 . ’’ . - L

Miela, kad tokius jaunosios kartos _ 
parengimus mūsų visuomenė taip' nistas J. Motekaitis, ekspeditorius 
skaitlingai aplanko. Tuo mes ne vien Paliliūnas ir puslapių laužytojas 
materialiai, bet svarbiausia moraliai, Page, 
remiame mūsų jaunąją kartą lietuviš- e
kame darbe. Tuo mes sukeliame jau-J D. Britanija 
nose širdyse pasitenkinimą, kad jų 7
darbas įvertinamas ir jie paskatinami«> LIETUVIŲ PRIĖMIME Vasario 
irtoliau nenuleisti rankų. Kas būtų, 1 
jei įdėjus tiek darbo, būtų atsilankę 
pora dešimtų žmonių? 4 V. P.

Pp. VISKONTŲ PIENO PRODUK
TŲ GAMYKLA jau plačiai yra savo 
produktus paskleidusi Hamiltone. Ga
mykla dar yra kūrimosi stadijoje, bet 
savo gaminiais jau pralenkia vietos 
pieno gaminius savo kokybe. Ypatingai 
mums patinka ne vien lituviškos for- 

: mos, bet ir skonio sūriai, su kmynais 
j ir be. Atėjus vasarai, žada paleisti į 
I rinką ir džiovintų sūrių. Tai bus ska
lnus užkandis alaus mėgėjams. Pieno 
galima gauti ir spec, rauginimui, o 
kaip suraugimi pp. Viskontai visada iP„61llulięi> 
mielai painformuoja. Iš kitų produk-; į,UVq vienas pirmųjų auku naujojo ti- 
tų išsiskiria savo kokybe grietinė, ku- - - " ' - - -* -
ri ir ilgesnį laiką pastovėjusi turi ma
lonų skonį ir neatsiškiria išrūgos. Yra 
laukiama iš Vokietijos užsakytos .svies
tui gaminti mašinos, su kuriomis tiki
masi ir sviestą pagaminti geresnės rū
šies. Visi produktai yra pigesni. Norį 
šbandyti ir gauti šias prekes žemes

nėmis kainomis, gali kreiptis vakarais 
tel. LL. 5-2989.

Šioje srityje p. Viskontas yra jau 
ne “grinorius”, bet nuo seniai paty
ręs specialistas. Yra ilgoką laiką dir
bęs Vokietijos pieninėse, vėliau Vene
sueloj. o dabar Kanadoj, pagelbstint 
poniai ir sūnui, sėkmingai panaudoja 
savo patyrimą šioje srityje. Jaunasis 
Viskontas studijuoja inžineriją ir ją 
baigęs žada grįžti į pietų Ameriką, 
kur inžinieriams perspektyvos esą ge
resnės, negu čia. Reikia priminti, kad 
busimasis inžinierius, nors praleidęs 
beveik visą savo amžių tremtyje, kal
ba puikiai lietuviškai, bet lengviausia 
jam esanti ispanų kalba, mat, vienuo
lika metų Venezueloj jam teko mokslą 
eiti ispanų kalboj.

Tikimės, kad ir pietų Amerikoje 
jaunasis Viskontas nepamirš esąs lietu
vis ir sau gyvenimo drauge pasirinks 
lietuvaitę — kas žino, gal hamiltanię- 
tę. Tad geriausios sėkmės, siekiant

1 gražių tikslų!

aip pat buvo apsupę moraliniai pa- 
ojai, bet jis jiems atsispyrė. Sugie

dojus Tautos himną, buvo jaunių ir 
jaunučių at-kų priesaika. Ją davė šie 
nariai: D. Latauskaitė, G. Juozapavi
čiūtė, O. Bugailiškytė, R. Kaminskaitė, 
E. Bugailiškis, A. Orvidas, J. Kalman- 
tavičius, L. Vindašius, R. Beržaitis.

Mokytoja Ona Miščikienė, 44 metus
• išdirbusi Senųjų Zyplių kaimo mokyk- .. . - ,

loję, dabar -Laisvės” kolūky, Sakių Jnasr, ir sovehozuose Įvedamas akor- 
rajone, išėjo. į pensiją, išviso 
kytojos darbą, dirbus* 42 metus. ■ Knlfikk planą išpildo rnhliais ••CIua- Jaunučiai: M. Klevaitė, A. Gasiūnaitė,

Jos mokinė agronome Agota Kamai- tos” s.m. vasario mėn. Nr. 3 viršelis Deksnytė, V. Urbonavičiūtė, R. ir 
Utė esanti jau pensininkė. Taip pat )apUOįtas nuotraukomis trijų doku- B- Vindašiūtės, R. Borisaitė. R. 01- 
jos. mokinės esą mokytoja Genovaitė menių, įrodančių, kad tūlas Pranas šauskaitė, K. Gedrimaitė, D. Juozapa- 

čiūtė, Sakių tarybinio banko Sakių 
skyr. valdytojas Antanas Laurinaitis

dims, darbas.

tos” š.m. vasario mėn. Nr. 3 viršelis D. Deksnytė, V. Urbonavičiūtė, R. ir

Sepetkaitė, inžinierė Elena Sederavi-. Maldeikis net trijų Kauno rajono kol-Į 
čiūtė, Šakių tarybinio banko Sakių ūkių buvo pasiųstas į Kazachstaną už- j 
skyr. valdytojas Antanas Laurinaitis pirkti tiems kolūkiams grūdų. Biliūno 
ir kt; Onai Mišeikienei esąs suteiktas vardo kolūkio išspausdintas įgalioji

mas, Gintaro kolūkio pažymėjimas, o 
Pergalės: kolūkio su tuo Maldeikiu su
darytoji sutartis. Gaila tik, kad pa
staroji dokumentą spausdinant nukan
džiotos vietos su skaitlinėmis. Tad ne
aiški nei suma, nei kiek grūdų Maldei
kis pasižadėjo pristatyt.

vičiūtė,'A. Kaminskaitė, J. Orvidas, A. 
j Gedrimas, K. Deksnys, J. ir M. Gu- 
I ’/nsVai, A. Gasiūnas, M. Kezys. Ženk
liukus sekė klebonas kun. dr. J. Ta- 
darauskas ir mokytoja A. Mikšienė 
pagelbėjo. Klebonas savo žodyje jau
niesiems priminė išlaikyti pagrindinį 
žmogaus gyvenimo tikslą — ištikimybe 
Dievui; xi. apjl. pirm. G. Skripkutė 
ypač dėkojo pirm. J, Pleiniui, kuris 
metų metais dirba nenuilstamas ka
talikiškų principų įgyvendinimui liet.

Hamiltono skautės.
PAS “SIRVLNTOS” SKAUTES kovo 

uCIŲ GIM- 5 d. Hamiltono lietuviai turėjo malonų

Nė vienas neapsivylė, turtingas bufe
tas patenkino visus. Moterys daugiau
sia apspietė tortų skyrių. O jų buvo 
labai daug ir įvairių. Vyrai prie kars
tų dešrelių su kopūstais. Kavutė bu- 

! vo visiems veltui ir kiek kas norėjo.

vardu aukotojams ir būrelių vado
vams gili padėka!

MŪSŲ LIGONIAI — Bronius Gra
jauskas jau septynios savaitės gydo
si Nora Francis ligoninėje. Mielajam 
Broniui, mūsų kolonijos veikliam ir 
pareigingam tautiečiui ir visuomenin- 
kui, linkime ištvermės ir greitos svei
katos!

Septintus metus sergąs mūsų vyres
nės kartos p. Orvidas šiuo metu džiau- 

globėjas J. Pleinys prisiminės a.a. ;»:asi žymiai pagerėjusia sveikata. Kas- 
prof. Pakšto žodžius, jo glietuviai nu-i^^n gali 4 vai. pasėdėti ir pa- 
tausta dėl to, kad neturi drąsos. Patys vaikšeiotL Kovo pradžioje jis atšventė 
būkime drąsūs ir jaunimą auklėkime m. sukaktį. Jis vis dar gyvai domisi 
drąsoje. Mokykimės drąsos ir šv. Ka-?ir seka mūsų lietuviškąjį judėjimą ir 
zimiero! Jaunučių ir jaunių .vardu at- nuoširdžiai džiaugiasi, kad Hamiltono 

į sakė Ant. Orvidas: “Šį pažadą turime

nusipelniusios mokytojos vardas.
/ Jonas Kaškaitis - Kaškiaučius, kuris 
praradęs gydytojo teises JAV už abor
tų darymą nuvyko į Lietuvą ir. ten pa
siliko, rašo “Laisvėje”, kad gaunąs 

; pensiją ir jau trys mėnesiai kaip ’dir- 
lbas. R; Šarmaičio vadovaujamame par- f .. ' .. . • f vuiiiiiorku ymiviį/u fto.’ ’viiviinniiui
•tijos istorijos institute, rinkdamas me-; Kiek kainuoja zuikis? “Šluota“ Nr. 'jaunime. Jaunučių dvasios vadas kun. 
džiagą enciklopedijai ir bibliografijai; 3 apskaičiuoja, kiek medžiotojui kai- 
Jo daibas. — peržiūrėti JAV lietuvių; navo nušąUtas zuikis .Zuikis kaip zui- 
spaudą ir atniiKti, “kas ir kuo bei kada ‘ 5^ idomios kainos įvairių reik-
pasižymėjo savo darbais Tarybų Lie* j 
;tuvai ir Tarybų Sąjungai laike pra-Į Šautuvas‘Simson” 16 kalibro kaina- 
ir usių karų ir kovų prieš saviškius su- 
efašistėjusius elementus”. ■. t. .
ė. Nuteisė Uis buv, policijos pareigūs 
Aus. “Sovietskaja Litwa” žiniomis, trys 
lietuviai, buv. policijos, pareigūnai, hu- 
tėisti mirties bausme. Jie buvę kalti
nami vokiečių okupacijos metu nužudę 
ūoajO^ žydų, lietuvių, rusų, lenkų, gu- 

* dų ir kitą tautybių žmonių. Jie nuu pat 
karo pabaigos gyvenę Lietuvoje užsi
maskavę. J

Papildomomis žiniomis, vienas iš J į 
mirčiai nuteistiijų esąs buv. policijos " 
inspektorius Alfonsas Nikštaitis. Jis j 
tariamai buvęs vokiečių karinės žval-Į 
gybos patikėtinis. 1941 m. jis įsteigęs? 
ąntisoyietinę “teroro grupę”, kuri, vo- Į 
kiečiams įžygiavus, masiniai naikinusi 1 
“nepatįkimus” asmenis. Grįžus so vie- ’ 
tų kariuomėnei, jis likęs Lietuvoje ir

V. Poimanskis skatino jaunučius ište
sėti savo pasižadėjime ir dažnai Dievo 
pagalbos prašyti, Dar sveikino jaun.

jo padėjėjai: J. Augustienė, Al. Zujus 
ir E. Rūkienė. Spaustuvėje dirba:

inkilą.

( ves 1400 rb., guminiai batai 106 rb.,
įmovas šautuvui 50 rb., šovinynas 24
b., kunrinė 120 rb.. vatinukas h* vati

nės kelnės 150 rį., tad visa apranga
.n*?džiotojo — 1850 rublių^

Medžiotojo metinis mokestis 130 rb., ištesėti iki mirties! ir taip norime my-
1 išvykimai Molėtų link autobusu ten iėū Dievą, kad nebijotume mirti kan- 
ir atgal po 15 rb. — 120 rb.; degalai jei^u reikės. Seksime šv. Ma-
>u »u^ę nuo jam naciam 8 kartus —. rijos Goretti, šv. Domuko Savio ir šv.

200 rb. (išeina litrinė bonka po 50 rb.), imiero pavyzdžiais”. , - - - - - .. •
šoviniai — 100 šovinių po 1,1 rb. — Sugiedojus At-kų nnnną oficialioji | kelis metus po nepavykusios galvos

-- 110 rb., vietoje šerno nušautas deglas dalis baigėsi. Po trumpos pertraukos; operacijos, jos pusė kūno buvo paraly-
paršas kainavęs 200 rb., viso 760 rb. ? sekė poeto P. Nato montažas: “Šv: Ka- j gerosios mamytės pasiau-

! Viską sudėjus, esą, ne pigu, bet zuikio

iimero pavyzdžiais”.

vises lietuviško veikimo sritys turi pa
siaukojusių judintojų. Linkime miela
jam p. Orvidui greitai sustiprėti ir 
dar daug daug metų būti mūsų tarpe!

Didžiausias, galbūt, kančias jau eilę 
metų kenčia jaunoji p. Svilienė. Prieš

" į .. . — t.-----------
: Viską sudėjus, esą, ne pigu, bet zuikio Įzimieras Vilniuje”, kurį paruošė kun. j lojimo ir vyro Vytauto dėka, ji nors 
j krautuvėje gi negalima esą pirkti. » V. Poimanskis su J. Pleiniu. Dekorą-pamažu, bet gerėja. Mielajai p. į : Svilienei linkime drąsos ir pasitikėji-
! ■ U u ■ n. w a B * mo ir esame tikri^kad po metų kitų
/<■■•' ■ 5Uf I M H| I D b R įUnn į Jūs būsite vėl mūsų tarpe!

■ II 11 b S Li M j Ivtfllls Jonas Steigvila jau kuris laikas nu-
: . .... . . . I traukė dėl ligos darbą. Pradžioje gy-

— -V. MANITOBOS LIETUVIŲ KLUBO. imti nariais, kad klubas išsilaikytų sta- j dgsj namuose, o vėliau išvvko i ligo-
vadovąvęs vienai partizanų sabotažo METINIS SUSIRINKIMAS. Vasario 4 į tvtojų rankose. Tai sena ir jau nu- njnę .Liga nepavojinga ir tikimės, kad
grupei. Vėliau jis dirbęs daržininku d įvyko klubo narių vakarienė. Kaip • skurusi atitinkamų ašmenų propagan-! po savaitės kitos vėl ji susitiksime
Kaune. ?-\: |ir kiekvienais metais* prieš klubo me-jda, nieko gero klubui nežadanti. Iš K.! Steicoje.

----j 2—l-d-_ _ -- i Didelė nelaimė ištiko Juozą Muraus- 
i gali. : Beniušis siūlo priimant į narius žiūrė-Į ka iš Hespeler. Kilus nakti ju name 
;1 ti, kas naują narį rekomenduoja, kię. į gaisrui, jis smarkiai apdegė ir šokda- 
t tenka užs i mokėti atitinkamas, valdybos j no parašas po pareiškimo. Iš K. Be- re as pro langą persipjovė rankos ve-

Nnr^ ChriiWnvsQ laikv- i tin‘’ susirinkimą, nariams yra daroma į žentelio to nebuvo galima tikėtis. K. į : use was xsaxe 141 y i’Kphdra vakaripnė i kuria nariai ° u- t iii- i_-i -r- - • UcllLlla v arvai idle, 1 AUiid iiaiiai t,1tis realybęs ir neskelbti blęfmių įsi- atsivesti ir savo irninilJ. tačiau tokiam 
pareigojimų, kurių vėliau visvien ne- &
išpildoma, Lietuvos ūkiniu imoniu va-; 4 . . .. .. . . . :. j nutartas, mokestis. Šiais metais i pa- dovai ir toliau lenktyniauja tokiais » f H
išpūstais įsipareigojimais. Bet yra 
įmonių ir kolchozų, kurie jau gana at
sargiai apskaičiuoja sąvo būsimus lai
mėjimus. Yra įmonių, kurios įsiparei
gojo, pvž., darbo našumą pakelti 1%, 
sumažinti savikainą ^2 kapeikos nuo 
rublio ... Tai jau kuklūs įsipareigoji
mai. E.

Sigitas Gataveckas Černiachovskio 
vardo kolūkio mechanikas grįždamas 
nuo motinos iš Gižų dviračiu buvo su
važinėtas “Sangrūdos” kolūkio pirm. 
Sigito Avyžieniaus Moskvičiaus ir pa
liktas sužeistas, o vėliau vežamas į li
goninę Marijampolėn mirė. Avyžie- 
nius buvo, susektas ir nuteistas.

Įdomu, kad prie įvykio buvo dar du 
kolūkių pirmininkai: Vilkaviškio raj. 
“Už taiką” kolūkio pirmininkė M. Vil- 
činskįenė, pas kurią Avyžienius sve
čiavosi, Kąuno rajono P. Cvirkos var
do kolūkio pirm. J. Statkus su žmona. 
Jų “Pobiedą” vairavęs A. Vosylius. 
Vadinasi, visi dabartiniai kaimų “di
džiūnai”. Be abejonės, visi partiečiai, 
Korespondentas skundžiasi, kad Avy- 
žieniaus tuoj nepašalinę iš partijos, 
kad vykdomasis komitetas gynęs, jo 
nuopelnus kėlęs ir t.t.

“Miškininkų miestelis” statomas ties 
„ “Kauno jūra”. Trijų augštų centriniai 

rūmai ir daug pagelbnių pastatų bei 
gyvenamų namų, čia įsikurs Dubravos 
miškų tyrimo stotis ir vėliau iš Vil
niaus atsikels Lietuvos miškų ūkio 
mokslinio tyrimo institutas. E.

’ niušio to irgi nebuvo tikėtasi, tačiau, 
; kiek patirta, jis už visus balsavo, kad 
Į. butui priimti.
I žoui urna klubo narys savanoris-

nas. Nuvežtas į ligoninę, savaitę lai
ko išbuvo be sąmonės ir kritiškoje pa
dėtyje. Šiuo metu pavojus gyvybei pra
ėjęs, ir ligonis pamažu taisosi. Siunčia
me gerajam p. Juozui ir jo mylimai

K. Vaitkevičius, linotipininkas V. Če
pas, steceotipininkas J. Tarosas, maši- 

' • - ........ k.

M.

16 
proga Londone Lietuvos pasiuntinį 
min. K. B. Balutį sveikino ir perdavė 
Lietuvai linkėjimus netik gausus skai- 
eius>Iiętuvių veikėjų, bet ir kitų tautų 
atstovų/Pažymėtina, kad dalyvavo ir _
Augštųjų rūmų atstovas lordas Beding- Alf. Bernatonis, OFM, Cap. 
ton-Bėrens. r ‘

Jaukų įspūdį sudarė Socialistų In
ternacionalo general, sekretoriaus Al
bert Carthy sveikinimo raštas, įteiktas 
Didž. Britanijos Lietuvių S-gos pirm, 
inž. J. Vilčinskui Vasario 16 proga. 
Rašte buvo t.k. pasakyta:

“Šiais laikais, kai Sovietų Sąjunga 
dažnai taip veidmainiškai pasisako 
apie senojo" tipo kolonializmą, pravartu 
prisiminti, kad Jūsų kraštas (Lietuva)

Siysk pinigus 
į USSR

PINIGAI YRA LABIAUSIAI 
PAGEIDAUJAMA DOVANA!

Naujas kursas: $1.11 už vieną rublį 
hats raiilda

9 NAUJI RUBLIAI UŽ $10.

Pristatymas ekspresu per 2 savaites. 
Pilnai garantuota.

< Oficialūs kvitai.
Persiuntimo kainos: betkokia suma 
iki $30^0—$3.00. Virš $30.00—10%.

SIUSK DAŽNAI KIEK GALL

Geomercy, Dept. TZ
New. York City IkS E. 28th St. 

tfoom 906, Tel. MU. 9-0598
Newark, N. Jersey, Room 925 

744 Broad Street.
Turi Bankų Dept lęidimą ir ap
drausta bei bondyta iki-$20.000.00. 
Darbo valandos: pirmad. penktad. 
9ĄJ0. dešt 10-1. Sekmad. atdaryta-

rengimą prisirinko virš 100 asmenų. ’ 
Parengimą atidarė klubo pirm. K. Stri-, 
kaitis.. Nors šiais metais ir Įvyko ne-i t ___  _ _
sklandumų, bet laimei, vieni kitiems kūrėjas Povilas Liaųkevičius. Jis vi-__ ____ _________ __ __ ___
parodžius nuolaidumo, viskas buvo vėl sada bendradarbiauja su visais vieno- mamytei p. Baltuškienei visų Hamilto- 
išlyginta, viskas atstatyta į seną pade- dai, nemato skirtumo tarp senojo ir [ne gyvenančių giminių ir pažįstamų 
tį. Ir susirinkimas praėjo ramiai. naujojo lietuvio ateivta ir visiems vie-j vardu gilią užuojautą ir nuoširdžiau-

Vėliau kalbėjo ižd. M. Vidruk, kuris nodai padeda. Padeda steigti haujie-’ sius linkėjimus greitai pasveikti, 
savo įžanginiame žodyje pareiškė, kad ’ siems ateiviams įvairias lietuviškas or- . . t - Li-
jeigu mes nenorėsime, tai panašių aud-! ganizacijas ir net pats vadovauja joms. j NARIAI. Nuoširdi pa
rų nebus, o jeigu mes jas patys kelsi- Tai žmogus su gilia lietuviška galvose- dėka Eilyn Vembnenei, kuri, sekdama 
mc, tai jos vis kartosis ir nebus joms na, su puikia išmintimi ir sveiku lie- vyro ir sūnų pavyzdžiu, įstojo LN na- 
gata; Toliau jis nušvietė Lietuvių tuvišku protu. Pabaigai jis pareiškia, I nu su $200. Šia proga E. Vembre pa
dubo įsikūrimo istoriją ir į jį įdėtą se- kad mes neprivalome skirti ar naujas, j reiškė, kad jeigu pereisime prie LN 
nujų lietuvių darbą ir triūsą. Vėliau ar senas ateivis, tegu visi bendrai dir- 
tarė žodį lankęsis okupuotoje Lietu
voje Juozas Radzevičius. Jis iškėlė 
vairių klausimų, apgailestavo, kad į 

vieną rusų atstovą, kuris buvo atsilan
kęs Kandoje, buvo mestas kiaušinis ir 
tai esanti padaryta didelė gėda mums 
lietuviams prieš rusų komunistinę vy
riausybę ir t.t. Kadangi jo kalba už
sitęsė perilgai, publika pradėjo nerim
ti; Jo iškeltus klausimus nutarta pa
diskutuoti visuotiniame susirinkime.

Dar tarė žodį v-bos sekretoriusJ. 
Demereckas ir galiausiai Vladas Ste
ponavičius. naujųjų ateivių veikėjas, 
daug prisidėjęs prie klubo statybos. 
Jis ragino visus eiti į bendrą darbą, 
neatsižvelgiant ar jis naujųjų ar iš se
nųjų ateivių, kad nebūtų tarpe jų jo
kio skirtumo ir tokių klausimų visai 
nebekelti. Jo kalba palydėta plojimais.

Vakarienės metu šeimininkavo Ona 
Lenienė, kuriai talkino Daubarienė, 
Zavadskienė, Lenio, Steponavičienė, 
Virkutienė ir kit. Klubo narių paren
gimas praėjo gražioje nuotaikoje vir 
bendrame susiklausyme.

Vasario 5 d. 2 vai. p.p. klubo patal
pose įvyko metinis susirinkimas. Buvo 
daug kandidatų į klubo narius, tad su
sirinkimas buvo gana gausus.

Susirinkimą atidaręs klubo pirmi
ninkas pateikė dienotvarkę, kuri buvo 
priimta be jokių pataisų. Nariams už
simokėjus metinį nario mokestį, pirmi
ninkas tarė žodį, pakviesdamas pagerb
ti mirusius klubo narius vienos minu
tės atsistojimu. Toliau'pirm, nušvietė 
1960 m. klubo pinigini stovį ir bendrą 
veiklą. Pereito metinio susirinkimo 
protokolą perskaitė v-bos sekr. J. De
mereckas. Toliau seka pranešimai fi
nansų sekretoriaus Petro Kumpausko, 
ižd. M. Vidruko ir revizijos kom. pirm. 
Kosto Pranevičiaus. Jis pažymi, kad 
rasta virš $100 smulkių išlaidų, ku
rioms nerasta atitinkamų sąskaitų ir 
pastebi, kad didesnėms išlaidoms turi 
oūti pateisinamieji dokumentai. Šiaip 
piniginiai reikalai vedami tvarkoje ir 
jokių trūkumų nepastebėta.

Toliau seka naujų nariu priėmimas. 
Čia Kazys žentelis pareiškia, kad klu
bas buvęs statomas labai sunkiai, se
nieji ateiviai esą įdėję labai daug dar
bo, todėl turį »noti ką šiandien pri-

tį. Ir susirinkimas praėjo ramiai.

mc, tai jos vis kartosis ir nebus joms

i

naujojo lietuvio_ateivio% ir visiems vie-J vardu gilią užuojauta ir nuoširdžiau-
* * -• • - - - - • - • | -j • • . • i':' ' • ........... * 1 4. *

ba lietuvišką darbą, kad tik lietuvis. 
Povilui Liaukevičiui visi gausia ploja.

Klubo prm. K. Strikaitis prašo dau
giau nevaryti jokios propagandos, ne- 
trugdyti laiko, bet eiti prie naujų na
rių priėmimo balsavimo. Balsavimas 
įvyksta slaptai kiekvienam klubo na
riui išduodant atitinkamus lapelius. Į 
klubą priimta 23 nauji nariai, daugu
ma naujieji ateiviai: Alfonsas Balčiū
nas, Jonas Bartininkas, Vilius Moc
kus, Jonas Pelekys, Albertas Nolius, 
Kračikas Feliksas, Kračikienė Zuzana,

statybos, jis dar įneš tūkstantinę. “Tu
riu kiek susitaupęs kredito unijoje ir 
nors dar mano namas neišmokėtas, 
bet kokia čia bėda, jei išmokėsiu me
tais vėliau, o gi su Liet. Namų staty
ba metų metais negalime tęsti” — 
nuoširdžiai kalbėjo gerasis Eduardas.

Gražiausią padėką siunčiame savano- 
riui-kūrėjui Mačiui Jonui, kuris per 
savo žentą p. Jusi pats pranešė, kad 
turis paruošęs Liet. Namams $200. 
Juos įteikdamas mūsų nuoširdusis Ne
priklausomybės kovų veteranas pareiš
kė, kad jų negalvojus atsiimti, nebent,

po kolonializmo, kurį. įvedė Sovietų 
Sąjunga. Jūsų kraštas taip pat vienas 
pirmųjų patyrė išdavas rusų politikos 
naikinti tautas, nenorėjusias pasiduo
ti Stalino komunizmui... Mes esame 
Įsitikinę, kad dabar vykstančios tita
niškos grumtynės išsispręs taikiu bū
du ir kietomis derybomis. Jūs galite 
būti tikri, kad demokratinis socializ
mas tvirtai laikysis tiek tautų laisvės 
atstatymo dėsnio, tiek žmogaus teisių 
principų”. ' K

D. BRITANIJOJE LIETUVIŲ, spė
jama, dar yra apie 4000. 1960 m. iš jų 
66 priėmė vietos pilietybę. Daugelis 
pokarinių imigrantų betgi tebelaukia 
išvažiuoti *į. JAV;.

LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS Londone 
atsišaukimas į tautiečius prašant pa
skolinti pinigų, nes artėja skolos išpir
kimo terminas, nedavė vaisių. Dėl to 
valdyba neranda kitos išeities kaip par
duoti Liet. Sodybą. Bet ir ją_ parduoti 
greitai yra sunku. Skolą grąžinti rei
kė* gegužės 27 d.

Mažeika Kazys, Armanavičius Vladas į neduok Dieve, kokia didelė nelaimė at
ėjau anskičau buvęs klubo narys), če- sitiktų. Atsilankusiems LN v-bos atsto- 
kanauskienė, Jankauskas Česlovas, 
Bražiūnas Bronius, Sneideraitis Emilis^ 
Norman Peter Stapon, Gail Ellen Sta- 
pon, Alfonsas Jaučiukas, Beniukonie- 
nė Genė. Lukoševičius Tadas, Virku- 
tienė Stasė, Samulaitis Antanas, Samu- 
laitienė Lillian, Bartininkienė ir Na- 
vagrockis. Daugelis iš naujųjų ateivių 
vos tepraėjo, bet visi priimti. Tiek 
uaug is naujųjų ateivių dar niekad į 
klubą nebuvo priimta. Toks naujų na
rių padidėjimas įneš į klubą daugiau 
gyvumo ir darnesnį bendrą sugyveni^ 
mą. Klausimuose ir sumanymuose Vin
cas Lepečka iškėlė, kad būtų klube 
suruoštas vakarėlis su vaidinimais ir 
vyktų gyvesnis lietuviškas veikimas. 
I parengimų komisiją pasiūlyta: V. 
Lepečka, Tadas Lukas, K. Strikaitis ir 
J Demereckas.

Vladas Steponavičius paprašęs bal
so' pareiškia, kad senoji klubo valdyba 
gražiai dirbus, todėl jis siūlo ją palik
ti ir 1961 metams. Publikoje pasigirdo 
gausus plojimas ir, nariams sutikus, 
palikta senoji valdyba be jokio balsa
vimo, susirinkimui vienbalsiai nutarus.

Atrodo, kad visi nesklandumai tarp 
senųjų ir naujųjų ateivių beveik paša
linti* o klubas žengia į naują erą, į 
nauja lietuvišką gyvenimą ir naują lie
tuvišką darbą. Garbė seniesiems ir 
naujiesiems lietuviams ateiviams.

KLUBO VALDYBA PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS: Juozas Demereckas — 
urmininkas. J. Baniukonis — vicep., 

K. Strikaitis — sekret., M. Vidruk — 
ižd., Petras Kumpauskas — finansų 
sekret ir nariai: J. Sawickey, Petras 
Bagdonas. Indra.

OTTAWA, Ont
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko ko

vo 5 d. arkivyskupo rūmų salėje. Pa
skaitą skaitė inž. J. Danys, savo origi
naliomis mintimis sukėlęs didelį visuo
menės susidomėjimą. Trumpai per
žvelgdamas Lietuvos istorijos praeitį, 
kiek ilgiau sustojo prie dabartinės mū
sų tėvynės politinės padėties. Lietuvos 
išlaisvinimas turi būti pagrindinis mū
sų veikimo tikslas. To tikslo atsieksi
me, jeigu sugebėsime patys išlikti .lie
tuviais ir savo vaikuose įžiebti tėvynės 
meilės liepsnelę. Po to buvo meninė 
dalis, kurią išpildė P. Trečiokienė ir 
R. Danytė. Prie kavutės buvo disku
tuojamos galimybės Lietuvių Namų 
įsigijimo reikalais

VACLOVAS DOBRAVOLSKIS, 21 
-netų amžiaus, atvyko iš Australijos 
i Kanadą, pas savo gimines pp. Balse
vičius Otavoje. Linkime svečiui lai
mės naujame kontinente.

MIRK LEONAS JURGELEVIČIUS, 
77 m. amžiaus. Kanadoje išgyvenęs 51

metus. Buvo nevedęs. Paskutiniais sak
ramentais aprūpino ir palaidojo kun. 
dr. V. Skilandžiūnas.

PAKRIKŠTYTA Ruth Lydia Simans- 
kytė. Tai jau ketvirtas vaikas pp. ši- 
manskių šeimoje.

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS SIEKIA
MA IR OTAVOJE. Neseniai apie 600 
asmenų dalyvavo susirinkime iš įvai
rių tikybų. Skaitlingiausiai buvo atsto
vaujami anglikonai, katalikai, liutero
nai, United, ortodoksai, presbiterijo- 
nai ir baptistai. Romos katalikus atsto
vavo kun. Allan Maclhnes, OMI. Svar
biausias tikslas tokių susirinkimų: ge
riau pažinti vienas kitą.

TRUMPOS REKOLEKCIJOS Otavos 
lietuviams įvyks kovo 24 d., penktadie
nio vakare, apie 8 vai. Bus pamokslas, 
išpažintis ir šv. Mišios. Rekolekcijų ve
dėjas kun. St. Kulbis, SJ. Kviečiami 
visi lietuviai katalikai atlikti, velykinę 
išpažintį.

REIKALAUKITE!

nailonu sustiprintais 
kulnimis ir. pirštais

darbo kojinių
jos ilgiau laiko už kitas

WS-R4

_________________ _______ Jcmo- 
kaims gyvybės dmdimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais • penktadieniais 9 vai. • 1 vai. p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai.-8 vai. vak.

20 KING STREET EAST. ROOM 13. • Telefonas JA. 74S75.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 

GARSŪS NUO 1868 METU

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame’ 

bankelyje "Talka" ’‘°'",kl
PA.

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



TtVItKtS BIBŪRIAI

PRISIŲSTA PAMINĖTI
O jie yra didesni, kaip mes 

kartais manome. Nes jie netik au
kojasi dainos ir muzikos menui, 
netik turtina lietuviškos kultūros 
lobyną, netik giedrėja savo dva
sioje patys, bet gaivina ir mūsų 
širdis bei sąmonę po gausių die
nos rūpesčių. Štai jie, tie, kurie 
kovo 19 d. 5 vai. p.o. .Toronto 
Prisikėlimo parapijos salėje išpil
dys meno šiupinio programą:

1. Muz. St. Gailevičius — dai
nos mylėtojų vėliavnešis. Sako
ma, kad muzikas girdįs žemės 
griūties garsus, sukeltus javo žel
mens, besikalančio iš dirvos gel
mių.

2. Choras “Varpas”, vad. St. 
Gailęvičiaus. Liūdna, kas negirdi 
jo skambėjimo.

3. Vyrą kvartetas arba linksmų 
vėjų pūstelėjimas. Vadovauja Si. 
Gailevičius.

4. šv. Jono Kr. parapijos jau
nių choras, vadovaujamas kun. B'. 
Pacevičiaus. Kas žino, gal iš jo 
kils dainos meno žvaigždė, nes jo 
vadovas yra ne vieno ryškaus vei
do, kelio pradžia.

5. Jaunieji šokėjai. Baleto vaiz
deli parengė Belgrado teatro ba- 
letmeisterė Elena Gailevičiūtė, 
besisvečiuodama pas brolį ir bro
lienę Toronte. Įdomu, žiūrėsime!

6. Sol. Y- žiemelytė. Kas neno
rėtų išgirsti jos sodraus balso,

TE ĮVYKSTANČIO MENO 
ŠIUPINIO DALYVIAI

..vašią.,.
; 1. Sol. V. Verikaitis, narsus dai
nuojančio Parnaso kariūnas, ne
slepiąs talento ir negailįs šypsnio.

Muz. St. Gailevičius

8 D. Skrinskaitė, D. RautinŠ 
muzikos studijos pažiba, dabar 
muzikos fakulteto studentė, tvirtu 
žingsniu žengianti garsų karalijos 
ink.

9. R. K»rka, 10 kurso studentas 
St. Gailęvičiaus muzikos studijo-
», šiais metais baigias gimnazija 

ir muzikos konservatoriją. Jo 
skambi siela atkyla iš r ’•» s 10 
levėžio padangės, kur Karkų gi
minė savo džiaugsmus ir rūpes
čius skandino muzikos garsuose.

10. K. L. Gurevičius, ARCT 
kurso muzikos studentas St. Gai- 
levičiaus muzikos studijoje, ryžtą- 
>is uždengti paskutiniuosius moks 
!o vadovėlių puslapius gimnazijo
je ir išbristi iš likiminių gyveni
mo kryžkelių.

. ,11. V. Kastytis, vienas vienin- 
-elis. kuris palaikys ryši tarp 
programos dalyvių ir publikos.

čia ne tas Kastytis, kurį “... 
kaip matyti, marių dovanos vilio- 
a . Ne. Anas Baltijos vandenų 

narūnas paklystų scenoje, o šis, 
kažin, kaip marių dugne besusi- 
gaudytų.

12. A. Kalūza, pats svarbiau
sias šulas šiame koncerte: jam 

’’ėjus i sceną, paaiškės, kad meno 
liūpinys jau baigėsi. Iš jo veido, 
>e to. bus galima spręsti, ar daug 
atliks žaliukų Carito globotiniams 
šelpti. A. K.

Alė Rūta, Didžioji meilė — I saulė
tekį. Romanas. Nidos Knygų Klubo 
leidinys Nr. 31, 1960, spaudė Nida

riams ir $1.50 nenariams.

Aidai, 1961 m. vasario mėnuo, Nr. 2 
(137), 49-96 psl.

Turinys: V. Liulevičius — Lietuvos 
laisvės klejos raida; K. Bradūno, VI. 
Šlaito, Z. Balvočienės eilėr.; V. Vai
tiekūnas — MES likvidavimo tikroji 
prasmė; V. Gidžiūnas — Pranciškonų 
ordinas 750 m. jubilėjaus ženkle; Fr. 
Coloane — Paniręs leidėjas; dr. P. 
Rėklaitis — Gotiškojo Perkūno namo 
Kaune kilmės klausimu. Kūrybos, pa
saulyje — literatūra, menas, mokslas, 
visuomeninis gyvenimas.

Lietuvių dienes, 1961 m. vasario 
mėn., Nr. 2 (ill), XII mefai, 28 psl.

Turinys: dr. J. Eretas —r Nesikei
čiantis Lietuves ir lietuvio idealas; 
Praktiškas patriotizmas; Pasikalbėji
mas su VLIKo, ALTo ir LLK pirmi
ninkais; Pokalbis su Lietuvos atstovu 
J. Kajecku; Al. Baronas — Apkasų 
litanija; F. Kirša — Trečioji respub
lika; J. A. Jūragis — Australijos L. 
Bendruomenės dienos; A. Repšys — 
Didžiojo valstybininko sukaktis; Kny
gos ir autoriai; Raminta; R. N. — 
Bažnyčių dekoravimas; Veidai ir vaiz
dai; žmonės, dienos ir darbai; English 
section.

Muzikos žinios, 1961 m. Nr. 2 (165),

,;ni« karas. Sudbury, Ontario, 1960 m. 
Išleido autorius. Spausdino “žiburių” 
spaudos b-vė, Toronto, Ont., 350 psl. 
Kaina $5. Gaunama pas knygų platin
tojus ir pas autorių: 195 Drinkwater 
St, Sudbury, Ont., Canada.

Juozas Baritonas, Ko važiavau į Eu
ropą I960 metų rudenį. Spaudė 
“Dirva”. Cleveland, Ohio, 24 psl.

Moteris, Nr. 1 (22), 1961 m. sausis - 
<ovas. 36 psl.

Turinys: Vasario 16-oji; dr. M. Any- 
sas — šv. Kazimieras; F. Oursler — 
Paskutinė Vakarienė; D. Sadūnaitės- 
Sealy, L. Andriekaus, A. Karvelytės- 
Dubauskienės, D. Paškevičiūtės eilė
raščiai; D. Paškevičiūtė — Velykos, 
Velykos!, R. Kulienė ^- Lietuvio aka
demiko įtaka bręstančiai kartai, E. 
Butkevičienė — Moterų teisės Š. Ame- 
.ikęje; R. Vaštokas — Atkasant On
tario praeitį; S. Oželienė — Be kaltės 
kalta; D. Petrulytė — Pirmosios žmo
gaus gyvenimo dienos ir pirmieji trys
metai; B. Pūkelevičiūtė — “Milžino 25-48 psl. Kartu išleisti du priedai: 
paunksmė” iškeliauja pasaulin; agr. Juozas Strolia, Tu, berneli. Liaudies 
V. Dailydė — Rožės; “Moters” žurnalo: motyvai mišriam chorui, ir J. Zda- 
penkmetis; Penki metai-Tiesos ir Mei- niaus, Batsiuvėlis. Vyrų balsams su 
lės- tarnyboje; Naujos knygos; I. Kai
rienė — Madų pasaulis; Br. Pabe- 
dinskienė — šeimininkių kampelis; 
Dieta, Laiškai, Aukos, Atsiųsta pa
minėti. . .

šv. Pranciškaus Varpelis, 1961 m. 
sausis, Nr. 1, 32 psl.

Užuolanka, 1961 m. vasaris Nr. 5-6 
(37), 20 psl.

pavasarių semestre

KNYGŲ 
PASAULYJE 

k

Trečioji respub-

fortepijonu.
Vytis, 1961 m. vasaris, Nr. 2, Vol. 

47, 24 psl.
Prisikėlimo parapijos Toronte 1960 

m. apžvalga, Torontas 1961 m., 126 
psl. Spausdinta 1961 m. manuskripto 
teisėmis, leidžiant lietuvių pranciško
nų vyriausybei, Spausdino Time Press, 
Toronto. Tiražas 2000 egz.

Grožiui kūrybinę gailą — šalpai p stangas! Tokiuo šūkiu jie JĮJa"bū? 
19 d 5 vai p.p., Prisikėlimo parapijos salėje. Iš viršaus: D. Skrinskaite, V. Ramanauskaitė, V. Kas- 
tvtis R. Karka; Simanavičiūtė, K. L. Gurevičius, šv. Jono Kr. para >U<>s jaumą choras, “Varpo” cho
ras, Toronto vyrą kvartetas. Trūksta šokėją grupės ir vieno berniuko pianisto. TL Caritas.

ž?<
ir sol. Vaclovas VerikatisSol. Vaclava Žiemelytė

šį sekmadienį dainuos Meno šiupiny Toronte.

RAŠANČIAM DISERTACIJĄ iš litu 
anistikos reikalingi vokiečių okupaci
jos metu (1941-1944 m.) Lietuvoje ėju
sieji laikraščiai.

Jei kas turėtų ir norėtų paskolinti 
moksliniam darbui panaudoti, prašoma 
siųsti šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių 
Archyvui, 2601 West Marquette Rd., 
Chicago 29, Ill. Panaudojus, tuoj bus 
gražinti, jei nebus parašyta, kad tie 
leidiniai dovanojami Pasaulio Lietu- 
vių Archyvui.

Jei skaitąs šį pranešimą neturėtų 
prašomos spaudos, bet žinotų, kas tu
ri, labai prašomas pranešti to asmens 
adresą.

ŠIAULIŲ MERGAIČIŲ IR BERNIU 
KŲ GIMNAZIJŲ 1941 m. laidos abi 
turientai ruošiasi tos laidos 20 meti; 
sukaktį paminėti specialiame suvažia 
vime.

ČIKAGOS TARPTAUTINĖJE PA 
RODOJE šiemet bus du lietuvių sky
riai: privatus dail. Valeškos studijos 
ir visuomeninis, kurį apsiėmė įruošti 
inžinierių ir architektų sąjunga. Valeš
kos studija išstatys vitražus, kerami
ką, mozaiką ir medžio rėžinius. Jai pa
imta 450 kv. pėdų ploto, kai vad. Lie
tuvos paviljonas ir šiemet, teturės 200 
kv. pėdų. Kadangi Valeškos studijos 
paviljone bus išstatyti lietuvių daili
ninkų darbai, tai jis taip pat atliks ir 
savo tautinę misiją. Studija tam jau 
ruošiasi. Inžinieriai - architektai, at
rodo, dar nedaug ką bus tepadarę. 
Apie jų pasiruošimus negirdėti.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ C. 
VALDYBA persitvarkė: dvasios vadas 
kun. dr. Urbonas, pirmin. Pilypas. Na
rutis, vicep. stovyklų ir kursų reika
lams Jonas Meškauskas, vicep. jaunu
čių reik. Auksė Liulevičiūtė, sekret. 
vaidybos protokolams ir užsieniui Al
gis Norvilas, sekret. Amerikos ir Ka
nados'kuopoms Nijolė Krištolaitytė, 
iždin. Giedrė Griškėnaitė, spaudos ir 
informacijos vądovas Vaclovas Kleiza.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SU
VAŽIAVIMAS šiemet bus šaukiamas 
liepos 28-30 d.d. Dainavos stovykla
vietėje prie Detroito. Ten bus išrinkta 
nauja centro valdyba, kuri galės per
imti vadovavimą dar prieš mokslo pra
džią ir tam tinkamai pasiruošti.

RAMUNĖ VILKUTAITYTĖ vasario 
1-d. pirmąja (iš 98) baigė Franklin K. 
Ląne augštesniąją mokyklą su augš- 
čiąusiu pažymių vidurkiu. 93.17 ir še
šiais atžymėjimais-medaliais už atski-

rus dalykus. Šio
R. V. pradėjo stu . , _ _
ioje — pędagogįką ir žurnalistiką.

V AL. RAMONACTK, jau Venezue- 
loję-' pasižymėjęs kartūnistas, dabar 
gyvenąs Čikagoje ir studijuojąs Ame
rican Academy of Art, kuria kartū
ną iš 13-14 tani. Lietuvos istorijos. Ja
me pagrindinis herojus būsiąs Pilėnų 
kunigaikščio Margio Sūnus, mergaitė 
Rūtelė ir kryžiuočių magistras Zig- 
friedas.

A. LANDSBERGIO drama “Penki 
stulpai turgaus aikštėje”, kuri buvo 
pastatyta vieno Čikagos teatro angliš
kai, nuo kovo 5- iki 19 d. statoma taip 
pat Niujorko Gate teatre. Lietuviškai 
;i drama buvo pastatyta Clevelande re- 
žisoriaus Maželio.

ITALIŠKAS ELTOS BIULETENIS 
Vasario 16 progą išėjo visiškai naujo 
ipo. Jame (Anno VIII, Febraario 
.961, Nr. 2) nėra, eilinių žinių iš gy-' 
venamojo meto aktualijų, bet visas nu
meris paskirtas Lietuvos kaip valsty
bės paminėjimui. Pradžioje išspaus- 
iin ta fotokopija popiežiaus Inocento 
IV 1251 m. laiško Mindaugui, toliau 
seka prof. Z. Ivinskio straipsnis apie 
Lietuvos valstybės pradžią, sustojant 
prie 1236 m. datos ir aiškinant, kad 
šiemet nuo Lietuvos valstybės pradžios 
sukanka 125 metai. Išspausdintas taip 
pat VLIKo atsišaukimas į pasaulių, lie
tuvius vertimas ir vertimas Mickevi
čiaus “Pono Tado” pradžios? “Lietuva, 
mano tėvyne”.

Po to seka plati, paties redaktoriaus 
kun. V. Mincevičiaus sudaryta. Lietu
vos istorijos chronologija (8-23 psl.), 
o tarpe išspausdintas dipl. šefo min. 
St. Lozoraičio pareiškimas, Lietuvos 
himno ir veino B, Brazdžionio eilėraš
čio vertimas.

Viską krūvon sutraukus gauname 
gerą informacinę brošiūrą apie Lie
tuvą. Gaila tik, kad ne spaustuvėje 
spausdintą.

LENKAI ATŠVENTĖ laikraštinės 
spaudos 300 metų sukaktį. Ta proga 
Lenkijoje buvo suruoštos didelės iš
kilmės. Kaip praneša lenkų spauda, 
iškilmių metu Varšuvoje viešėjusi če- 
koslovakų. laikraštininkų delegacija 
padovanojo Lenkų žurnalistų sąjungai 
ranka rašytų 16 amžiaus lenkiškų laik
raščių 400 fotokopijų išlikusių Čeko
slovakijos rinkiniuose. Būta tokių laik
raščių Varšuvoje, Krokuvoje, Lvive, 
Dancige ir Vroclave. Kurių metų tie 
laikraščiai ir kokių žinių juosė randa
ma, tuo tarpu nepaskelbta. Galimas 
dalykas, jog tai nuorašai dienos nau- 

' jierių, kurios anais laikais miestuose 
būdavo daug kur pritvirtinamos, prie 

, rotušių ir kaikuriose kitose vietose pa
siskaityti miestų gyventojams. Jų,.de- 
’ ja, labai mažai tėra išlikę.

SVARBUS
PRANEŠIMAS

Jei jūs tik ką atvykote, tai jūs, greičiausiai, dar 

nesate susipažinę su kaikuria prekybine praktika 

Kanadoje. Prieš pirkdami brangias prekes ar pa

sinaudodami brangiais profesiniais patarnavimais,
- y* • ’*

’*'* * visą pirma būkite tikri, kad supratote pastatytas 

pirkimo bei patarnavimo sąlygas.

Kaikurie naujieji ateiviai brangiai sumokėjo už 

patarnavimus, kuriuos valdinės bei savanoriškos 

įstaigos nemokamai teikia.

Kiti sutiko mokėti augštus išmokėjimo nuošim

čius bei pasirašė tokias sutartis, kuriomis įsipa-.

reigojo mokėti daug daugiau^ nei jie tikėjosi.
; . • . . ; . •’ . • • ’ • . • . ’ . . . • • '• ■ • ' • ' . • . • ................ • ’

Bus labai išmintinga, jei jūs prieš pasirašydami 

sutartį, gerai išsiaiškinsite. Jei kyla kokių abe

jonių, pasitarkite su tarnautojais patikimą įstaigą, 

tokią kaip Better Business Bureau. Jie turi sure* 

gistravę skundus piješ bendroves, įtariamas nau

dojant klaidinančius bei nesąžiningus metodus.

Advokato patarimas taip pat gali jus apsaugoti., 

Jei jūs manote, jog galite tapti negarbingą meto

dą naudojimo auka, kreipkitės į artimiausią imi

gracijos įstaigą arbA į savo tautinę bendruomenę.

ELLEN L. FA1RCLOUGH, r 
Pilietybės ir Imigracijos

52-13

.......... Į......
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Mann & Martel Ltd.

2336 Bloor St. W.
Garden Ave. • High Park 

$1.000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas alyva apšildomas, 2 virtuvės. 
Pilna kaina $15.000.

Roncesvalles - High Park 
$2.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron
cesvalles. Viena atdara skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900.

Swansea
4-tas namas nuo Bloor 

$16.900 pilna kaina, $4.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
Originalus dupleksas 

$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21.500.

Rusholme Rd. ~ College 
$6.000 įmokėti (gal užteks $5.000), 
8 kambariai per du aiigštus, mūri
nis, gerų plytų namas su garažu, 2 
virtuvės, ekstra kambarys rūsyje, 
kvadratinis planas, gražūs dideli 
kambariai, viena skola balansui 10 
metų, pirmą kartą parduodamas, 
200’ sklypas. " '

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 - Indian Grove 
$29.000 pilna kaina, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas su privačiu 
įvažiavimu ir garažu, didelis kie
mas, vandeniu alyva apšildomas, 5 
kambariai pirmam augšte, 3 vonios, 
3 virtuvės, ekstra kambarys rūsyje 
su išėjimu į garažą. Namas labai 
geram stovy. Dideli kambariai, vi
sai arti Bloor.

B. SAKALAS
U U Darbo telef. RO. 2-8255

Namų telef. LE. 6-1410

• Tel. RO. 2-8255
Baby Point Rd.

Atskiras__6 kambariai
$2.500 įmokėti, rupių plytų, labai 
■gerame stovyje, su dviem virtuvėm, 
vandeniu šildomas. Privatus įvažia
vimas. Pilna kaina $16.800.

High Park Ave. - Bloor 
8 kambariai — atskiras

$16J00, mūrinis, naujai išremon- 
tuotas namas, labai gražioje vieto
je, 3 virtuvės, vandeniu alyva šil
domas. Geras morgičius.

Runnymede Rd. - Bloor 
8 kambariai — atskiras 

$16.900, mūrinis, netoli susisieki
mo ir mokyklų, gražioje gatvėje, 
2-jų augštų, vandeniu alyva šildo
mas, šoninis įvažiavimas, garažas.

Windermere Rd. - Bloor 
Dupleksas — 8 kambariai 

$21.900, mūrinis, atskiras, visai ne
toli Bloor gatvės, 2 atskiri butai, 
priedo recreation kambarys rūsyje. 
Naujas apšildymas, platus įvažiavi
mas.

Swansea • Pallisades
4 atskiri butai — 15 kambarių 

$33.000, mūrinis, labai gerame sto
vyje namas, moderniškai įrengtas, 
keturiom šeimom su atskirais įėji
mais, 4 moderniškos prausyklos. 
Labai gražioje vietoje iš kur matyti 
Higr Park ir Granadier Pond.

Swansea - Ellis Pk. Rd.
Bungalow -

$17.900, akmeninis priekis su šalia 
pristatytu garažu, vandeniu apšil
domas, 7 metų senumo. 70 pėdų pla
tumo sklypas. Labai geras pirkinys.

Islington - Bloor 
$15.900, 6 kambariai ir recreation 
kambarys rūsyje, 8 metų senumo, 
labai gerame stovyje, privatus įva
žiavimas ir garažas.

Islington Ave. • Six Points 
Bungalow — Split level 

$18.900, 4 metų senumo, arti susi
siekimo, labai dideli kambariai, mo
demiška virtuvė, 2 prausyklos, di
delis sklypas.

5 kambariai

Split level

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

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

europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
★ Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai. : .

WALLY’S GARAGE
P E R S I K Ė L Ė iš 5 Robert St. i NAUJA S P AT A L PAS

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU 
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body 
repair), dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai.

Darbas gar ant uo
726 Lansdown Avė. Tel.: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W., tel. LE. 4-9211

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamen
tų ir biznių. Duodamos 5% paskolos perkantiems namus. Įvairiais 
reikalais kreipkitės i šiuos mūsų agentus:

Runnymede • Beresford Rd.
$4.000 Įmokėti, mūro ligi stogo at
skiras 6 kambarių, 2 mod. virtu
vės, 2 prausyklos, vand. alyva ap
šildomas. Garažas, privatus įvažia- 
vim. Gražioj vietoj. Kaina $16.000.

Durie • Beresford
$6.000 įmok., mūro atskiras, 7 di
delių kambarių, 2 mod. virt. Gara
žas. Kaina $16.000.

Bloor - Jane
$10.000 įmok., atskiras, rusvų raup
lėtų plytų ligi stogo, kvadr. plan., 
8 didelių kambarių per 2 augštus, 
viduryje jokio remonto nereikia, 
vand. alyva apšildamas, didelis gra
žus rūsys. Iš lauko taip pat gražiai 
atrodo, garažas, šoninis 10 pėdų įva
žiavimas. Kambariai dideli. Kaina 
$21.000. Prašau apžiūrėti.

Jane - Baby Point
$8.000 įmokėti, atskiras mūro 10 di
delių kambarių, dėl išvažiavimo 
skubiai parduodam. Kaina $18.000. 

Bloor - Indian Rd.
$4.000 įmokėti, mūro atskiras 14 k. 
tripleksas, 4 mod. virt., 4 prausyk
los iš 3 gab., 2 garažai, privatus 
įvažiavimas, geras išnuomavimui 
prie gero susisiekimo ir apsipirki
mo. Išnuomotas. Gaunama didelė 
nuoma. Kaina $24.000.

Bathurst - St Clair
Prie gero susisiekimo, augštoj vie
toj, mūro, atskiras, 9 didelių kam
barių, 2 virtuvės, garažas. $16.000 
grynais. -

Bloor - Dovercourt
$4.500 įmokėti, gero mūro, 8 kam
barių, dupleksas. Naujai atremon
tuotas, kambariai dideli, kiekviena
me augšte viskas atskirai. Kaina 
$12.100.

J. KUDABA
Namų teL BU. 3-2165

100 akru kampinis ūkis Collingwood 
- Blue Mountains rajone, du dideli 
šaltiniai, labai tinkama vieta daryti 
tvenkinius žvejojimui ir maudymui
si, taip pat statyti vasarvietes. Kai-

75 akrai gero juodžemio, tinkamo 
daržovių adginimui, 5 mylios į va
karus nuo Barrie miesto ribos. 6 
kamb. gyvenamas namas, daržinė - 
tvartai. Prašo $12.500.

200 akru ūkis. 12 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Barrie miesto. 8 kamb. 
gyvenamas namas, 5 daržinės ir ki
ti pastatai. Nuosavybė prieina prie 
2 kelių ir geležinkelio. 35 akrai 
miško, ištisus metus tekantis upe
lis., Tinka galvijų ūkiui. Prašoma 
kaina $26.500.

Self service grocery, biznis ir nuo
savybė, Barrie - Wasaga Beach ra
jone, naujas pastatas, 5 kamb. bu
tas, modernūs įrengimai. Tinka 4-5 
asmenų šeimai. Savininkas prašo 
$27.500.

Statybos sklypai Dixie-Queen Eli
zabeth apylinkėje, įvairaus dydžio, 
sodo ir miško sklypų pasirinkimas. 
Labai geras susisiekimas bei arti 
Pfie gero apsipirkimo. Kaina tik 
$6.500.

ST. DARGIS
T elefonai *

įstaigos LE. 4-9211. buto RO. 6-9683
Kreipkitės visais reikalais i EXTRA REALTY LTD 

Čia rasite ekstra sąžiningą patarnavhną.

SPORTAS
KANADOS SPORTO APYGARDAS 

ŽINIOS
KS Apygardai pavedus, LSK Vytis 

kovo 25 d. šv. Jono Kr. parapijos salė
je rengia Kanados Apygardos vyrų ir 
moterų stalo teniso individualines pir
menybes. Smulkesnes informacijas KS 
Apygarda praneš klubams raštu.

KS Apygarda.
VYČIO ŽINIOS I

Aušrietei Aldonai šapokaitei, ne
tekusiai brangaus tėvelio, reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdi
me. LSK Vytis.
Krepšininkės pralaimėjo ir antras 

LBA lygos peržaidimo rungtynes prieš 
B-A 40:41. Vytietėms nepasisekė pa
siekti pergalę, kuri taip netoli tebuvo. 
Pradžioj vedė 10 taškų skirtumu, bet 
per daug pasitikėdamos būsima perga
le, nesistengė atlaikyti greitų B-A ant
puolių. Dar buvo proga laimėti likus 
tik 1 sekundei žaisti. I. Rutkauskaitė 
neišnaudojo baudos.

Ontario Church pirmenybių rungty
nės buvo atidėtos ir pirmas rungtynes 
vytietėms teks žaisti šį šeštadienį Nia
gara Falls.

Vyčio merfgaitės pralaimėjo Kana
dos lietuvių pirmenybių rungtynes 
Aušrai 50:19. Vytietėms dar trūksta 
patyrimo ir kaikurioms svorio. Žaidė: 
Jonynaitė 3, Kruminaitė 2, Čirvinskai- 
tė, Renkauskaitė, Kilotaitytė 7, Supro- 
naitė 5, Z. Žolpytė, Bilkštytė, V. Žol- 
pytė 2.

Ročesterio Sakalo sportininkės, kaip 
jau anksčiau buvo skelbta, atvyksta 
kovo 25 d. į Torontą ir čia žais stalo 
tenisą, tinklinį ir krepšinį su Vyčio 
mergaitėmis. Tikslesnę programą pa
skelbsime vėliau.

AH .Stars rungtynėse CYO East įvei
kė West 16:9. East rinktinėje žaidė J. 
Jonynaitė 6, T. Supronaitė 6. Čia vytie- 
tės buvo pagrindinės žaidėjos.

Treniruočių TRC šį šeštadienį ir ko
vo 25 d. nebus. Pirmoji treniruotė 
šioje patalpoje įvyks tik Atvelykio šeš
tadienį ir bus skiriama tik žaidynių pa
siruošimui.

Rėmėjai: J. žėkas, L. Radzevičius ir 
J. Cicėnas. Visiems nuoširdus ačiū!

Klubo darbuotojų posėdy, kuris re
guliariai įvyksta kas mėnesį, išrinkti 
nauji sekc. vadovai ir apžvelgta nau
jojo sezono darbuotė. Svarbesni svars
tymo punktai — hockey sekc. steigi
mas ateinančiame sezone, futbolo sek
cijos likimas ir įstojimas į AAU. Nau
jieji sekcijų vadovai: krepšinio P. 
Gvildys RO. 2-8858, lauko teniso J. 
Budrys RO. 9-1254, tinklinio V. Balio
nas LE. 6-8634, stalo teniso E. Vaiče
kauskas CH. 1-3442, futbolo J. Šulcas 
LE. 6-8255, lengv. atletikos A. Supro- 
nas LE. 4-8266, golfo H. Stepaitis RO. 
6-2845, slidinėjimo J. Jonaitis RO, 9- 
1618, šachmatu J. Matusevičius LE. 
6-0211. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Sportuojančio jaunimo bičiuliui a. 
a. dr. A. Šapokai mirus p. A. Ša- 
pokienei ir p-lei Aldonai PPSK 
Aušros valdyba ir nariai reiškia 
nuoširdžiausią užuojauta ir liūdi 
sykiu su jomis.
Kanados Sporto Apygardos krepši

nio mergaičių A klasės pirmenybėse, 
įvykusiose praėjusį sekmadienį, Aušra 
nugalėjo Vytį rezultatu 50:19 (21:9). 
Aušros komandoje žaidė: A. Sapijony- 
tė 6, D. Klimaitė 6. J. Gataveckaitė 18. 
I. Rdmanovaitė 12, J. Čeponkutė 1, R. 
Bilkytė 7, A. Grigaitė, ž. Greičiūnaitė 
ir E. Juozaitytė.

Ontario CLBA pirmenybėse Aušros 
mergaičių Midget komanda nugalėjo 
Niagara Falls rezultatu 47:33 ir 35:19. 
Žaidė: I. Romanovaitė 18, 15, D. Kli
maitė 12, 12, R. Bilkytė 15, 5, J. če
ponkutė 2, 1, G. Dubininkaitė, T. Du- 
bininkaitė, M. Romanovaitė ir D. Ku-

dirkaitė 0, 2. Šią savaitę Aušra M. žais 
finalus su St Catharines - Welland - 
Hamilton nugalėtojom.

Ontario CHA pirmenybėse Aušra M. 
(berniukai) nugalėjo St. Catharines 
63:50 ir finaluose, kuriuos žaidė 30 
minučių po pirmųjų rungtynių, pra
laimėjo Hamiltono rinktinei 46:61. Šį 
šeštadienį Aušra M. vyksta į Hamilto
ną dalyvauti Ontario Basketball Asso- 
tiation turnyre. Aušra M. komandoje 
žaidžia: V. Ruseckas, A. Sapijonis, A. 
Šlekys, R. Grigas, G. Skrinskas, H. 
Steponaitis, A. Gontą ir J. Genys.

Šį ketvirtadienį Aušra Inter, žaidžia 
su Hamiltono Tuxis Ontario CBA Il
sias finahj rungtynes.

Šį sekmadienį, tuoj po agapės, maž
daug 2.15 vai. p.p. B-C lygos I-sios fi
nalų rungtynės: Aušra - Andys.

Laike rekolekcijų pamaldų treni
ruotės bus pertraukiamos — 7.30 • 
8.30 vai. vak.

KOVO ŽINIOS
KSA jaunučių krepšinio pirmeny

bėse Toronte Kovas pralaimėjo gražiai 
žaidžiusiai Aušros komandai 40:62 
(17:28). Mūsų jaunieji krepšininkai 
sužaidė savo blogiausias rungtynes. 
Taškų pelnė: Meškauskas 12, Bakaitis 
11, Kybartas 8, Blekaitis 5, Viners- 
kis 4.

Šiuo metu klubas turi 61 registruo
tą narį.

Kovo stalo tenisininkai dalyvaus Ha
miltono miesto pirmenybėse. Užregist
ruota 10 žaidėjų.

Iš pravestų KSA pirmenybių sausio 
28-29 d.d. valdyba pervedė KSA $90,- 
90 iš gauto pelno. To reikalauja FAS 
K-to nuostatai, pasiunčiant ir pačią 
apyskaitą apygardai tvirtinti.

“The Hamilton Spectator” rašyda
mas apie parapijų krepšinio pirmeny
bes pažymėjo, kad pirmenybėse di
džiausią staigmeną padarė VAV para
pijos krepšininkai. L. Meškauskas ir 
E. Dervaįtis buvo įtraukti į sudarytą iš 
visų parapijų pagrindinį penketuką.

Didžiausias dalyvių skaičius atsto
vaus mūsų klubą Š. Amerikos žaidy
nėse Toronte. Šią teisę iškovojo šios 
komandos: moterų, jaunių ir jaunučių 
krepšinio, vyrų, jaunių ir jaunučių 
stalo teiriso.
...Ryšium su egzaminais mokyklose, 
treniruočių nebuvo kovo 4 ir 11 d.d. 
Reguliariai treniruotės pradedamos šį 
šeštadienį, kovo 18 d. K. B.

SPORTAS ČIKAGOJE
Vid. Vakarų apygardos pirmenybės 

buvo surengtos kovo 11-12 d.d. Gage 
parko salėje. Šį kartą varžytasi krep- 
šinyje ir tinklinyje vyrų ir moterų 
grupėje. Varžybas pravedė Neries 
sporto klubas. Prieauglio klasių pir
menybės Įvyks kovo 25-26 d.d. Čika
goje.

Lituanicos futbolo komanda dar te
bežaidžia salės futbolo — “Indoor Soc
cer” pirmenybių “major” divizijoje, 
kur jai tenka varžytis su geriausiomis 
Čikagos komandomis. Po 8 rungtynių 
lietuviai turi 7 taškus — 3 laimėjimus, 
1 lygiąsias ir 4 pralaimėjimus.

Neries sporto klubas savo 5 metų 
gyvavimo sukakties a t žymė j imu i iš
leido leidinį, kurį spausdino VI. Vijei- 
kio spaustuvė. Čia telpa aprašymų apie 
šio klubo veiklą ir nemaža nuotraukų. 
Įdėtas konsulo dr. P. Daužvardžio ir 
FASK-to pirm. A. Vakselio sveikini
mai Neries sportininkams, Edv. šulai- 
čio rašinys “Neries 5 metų sportinė 
veikla“ ir k t. Išleista 500 egz. Redaga
vo E. Sulaitis.

Rimas Vaičaitis. Neries klubo ir 
University of Chicago Track Club na
rys, vasario 25 d. dalyvavo visos Ame
rikos (AAU) lengv. atletikos, pirme
nybėse New York Madison Square Gar
den patalpose. Jis rungėsi 1 'mylios 
ėjime, kur iš 20 dalyvių tarpo užėmė 
IV-tą vietą ir gavo bronzos medali.

VISU RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (kobitai), nauji baldai, įvairiu spalvų stalinės lempas.

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

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir t-L 

Pristatome Į namus. Kalbame lietuviškai. 
Tel. LE. 44645, po 6 v. v. tel. LE. 34037 
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tinka prie valgio 

ar šiaip atsigerti...

šviežias^
gryno skonio

SEVERU P
Visuomet turėkite užtektinai 
atsargoje 7-up savo malonu
mui. Gaivus, citrinos skonio, 
putojantis 7-up yra visų mė
giamas... pne valgio ar vie

nas. Nusipirkite dar šian
dien patogiame šešių bonkų 
kartone.

Nieko geresnio už 7-up
1583-A
■M——II .1 II—iii——0——

Nuo I vietos laimėtojo — Ron Zinn 
jis atsiliko tik 4 sek. šiose varžybose 
dalyvavo ir 3 rusai su kuriais Vaičaitis 
buvo susitikęs ir kalbėjosi. Vaičaitis 
yra atvykęs iš okupuotos Lietuvos 
prieš maždaug 6 mėn.

Neries krepšininkai, dalyvavę Mar
quette parko mažaūgių (5'9” ir žemes
nių) pirmenybėse, jau baigė savo su
sitikimus ir užėmė II vietą. Klubo ^y- 
rų komanda dar tebesivaržo savo gru
pėje. E. S.

KANADA — PASAULIO LEDO 
RITULIO MEISTERIS

Praėjusį sekmadienį pasaulio ledo 
ritulio pirmenybėse Šveicarijoje Ka
nadą atstovaujanti Trail Smoke Eaters 
komanda, nugalėjusi Rusiją rezultatu 
5:1, tapo pasaulio ledo ritulio meiste
riu. Surinkusi tiek pat taškų, bet blo
gesniu įvarčių santykių antroje vietoje 
atsidūrė Čekoslovakijos komanda. To
liau seka Rusija, Švedija^ Vokietija, 
JAV, Suomija. Vakarų* Vokietijos ko
manda, atsisakiusi pagerbti R. Vokie
tijos vėliavą, tolimesniam pirmenybių 
dalyvavimui buvo diskvalifikuota.

SPORTAS LIETUVOJE
Keturiolika geriausių Sovietų Sąjun

gos penkiakovininkų pradėjo pasiruo
šimus pasaulio pirmenybėms. Jų tarpe 
atrankinėse varžybose laimėjęs ketvir
tą vietą Anastazas Špokas.

Europos moterų mažojo rankinio 
pirmenybėse Kauno Žalgirio komanda 
pralaimėjo ir antrąsias pusfinalio 
rungtynes Rumunijos komandai rezul
tatu 3:8. Rungtynės vyko Kaune. Ru- 
munės pasižymėjo ypatinga sparta^ 
greitomis ir tiksliomis pasuolėmis ir 
taikliais šūviais į vartus. Be to, ramu
nių vartuose stovėjo I. Hector-Nadi, 
viena geriausių pasaulio vartininkių. 
Kaunietės žaidė žymiai lėčiau ir jų to
limi smūgiai į vartus buvo gana netiks
lūs. Beveik kiekvieną kauniečių prasi
veržimą ramunių gynimas gana leng
vai likviduodavo. Kaunietės žaidė be 
savo geriausios puolėjos F. Bimbienės, 
kuri rungtynes stebėjo su sugipsuota 
koja. Susidomėjimas rungtynėmis bu
vo labai didelis. Sporto halė talpina 
5400 žiūrovų, bet rungtynes stebėjo 
mažiausiai 7000, o pareikalavimas bi
lietų siekė net 30.000. Pirmąsias rung
tynes žalgirietės pralaimėjo ramunėms 
Bukarešte 4:12. Tuo būdu finalinėse 
rungtynėse susitiks Prahos ir Bukareš
to moterys.

Lietuvos futbolo rinktinė Vilniaus 
Spartako vardu, išvyko treniruotis į 
Rusijos pietus — Kilovodską. Pirmą
sias rungtynes futbolininkai turės ba
landžio 8 d. Rostove. Treniruotėms 
futbolininkai išvyko sekančios sudė
ties: vartininkai — Bauža, Dūda, Pri- 
luckis. Gidvainis; gynėjai — Kulikaus
kas, Lukoševičius, Simaška, Januške
vičius, Staš.kaitis, Laumakis; saugai — 
Beinoravičius, Binkauskas, Šeputis, Vo- 
robjevas; puolėjai — Stankevičius, Va
siliauskas, Mačikūnas, Brykinas, Kro- 
cas, Rainelis, Jasinskas, Matulevičius, 
Leščinskas, Semionovas, Kuncevičius 
ir Milevičius.

Sovietų Sąjungą Europos moterų 
pirmenybėse atstovauja dvi pabaltie- 
čių komandos: Rygos ir Tartu.

Sausio mėn. pabaigoje prasidėjo So
vietų Sąjungos vyrų ir moterų krepši
nio augščiausios lygos pirmenybės. Pir
menybėse dalyvauja po 16 komandų 
abejose grupėse. Kiekviena grupė su
skirstyta dar į du pogrupius. Iš Lie
tuvos dalyvauja trys komandos: dvi 
vyrų ir viena moterų. Kauno Žalgirio 
vyrų komanda. Vilniaus Spartako vyrų 
komanda ir Kauno Politechnikos Insti
tuto moterų komanda. Iki šiol turėti 
susitikimai: vyrų — Kaunas - Tartu 
68:73: Vilnius - Baku 71:69: Kaunas - 
Alma Ata 80:47: moterų — Kaunas - 
Maskvos Tęud 54:57; Kaunas - Mask
vos SIM 54:46; Kaunas - Leningrado 
KKI 49:60; Kaunas - Leningrado ASK 
54:68. Šiuo metu savo pogrupiuose iš 
8 komandų stovi: vyrai — Kauno ko
manda penktoje vietoje, Vilniaus 
ketvirtoje, o moterys — šeštoje vię^ 
toje. G.

Tillsonburg, Ont.
VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME at 

vykti į Tillsonburgo Lietuvių Namų 
akcinės bendrovės visuotinį narių su
sirinkimą, kuris įvyks 1951 m. kovo 
mėn. 19 d. 2.30 vai. po pietų, Delhi 
šv. Kazimiero bažnyčios salėje.

Narys, negalįs susirinkime dalyvau
ti, galį įgalioti jį attsovauti kitą asme
nį, b-vės narį. Nepilnamečius ^narius 
atstovauja jų tėvai.

Visus lietuvius, narius ir nenarius, 
kviečiame susirinkime dalyvauti, nes 
Lietuvių Namų statyba yra visų lie
tuvių bendras reikalas.

Tillsonburgo LN b-vės valdyba.

Ar jūs ketinate 
vykti i Europa?
ką nors
ATSIKVIESTI? MH
Dėl pilnų informacijų, be jo
kio Įsipareigojimo, paskambin
kite ar susisiekite su
HENRY MOOS—viešu notaru

KENNEDY
TRAVEL BUREAU

296 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 2-3226

Įsteigtas 1926 m. .

OILS LTD.
Afttovat

H. ROŽAITIS
Greita, kuro^lyvM pHstafywvas h 

TalafeMn^E. 3-4908.

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant betkokį nekilnojamą turtą, kreipkitės 

į šią gerai žinomą firmą.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, įvairaus dydžio apar

tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
QUEBECK AVE. — BLOOR
$2.000 įmokėti, 8 kamb. atsk. mū
rinis namas, kvadratinis planas, 2 
modernios virtuvės, vienas morgi
čius bal., arti Bloor. Žema kaina.
BABY POINT
$2.500 įmokėti, keletos metų senu
mo, 6 kamb. mūrinis namas, priva
tus įvažiavimas, kilimai, 20 metų 
skola iš 5% , tik $54 mėnesiui.
INDIAN RD. — BLOOR
$2.500 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
naujas alyvos šildymas, 3 virtuvės, 
kambarys rūsyje, garažas su priva
čiu įvažiavimu, namas be skolų, 
prašoma kaina tik $22.500.
HAVELOCK ST. — COLLEGE 
$3.500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
alyvos šildymas, visas dažytas, ge
ras pl aster is, geras nuomavimui, 
arti College g t, turi būti parduotas.
BABY POINT
$4.500 įmokėti, 6 kamb., atsk., mū
rinis namas, kvadr. planas, 2 saulės 
kamb., vand. alyvos šild., moderni 
virtuvė, gražus kiemas, garažas su 
privačiu įvažiavimu. -
HIGH PARK — RONCESVALLES 
$4.000 įmokėti, 10 kamb. atsk. mū
rinis namas, vand. alyvos šild., 2 
virt., dvig. garažas, 2 vonios, šeimi
ninkas išvyksta.
SWANSEA
$4.000 įmokėti, visai naujas 8 kamb. 
per 2 augštus, atskiras mūr. namas, 
2 vonios, privatus įvažiavimas.
RUNNYMEDE — BLOOR
$5.000 Įmokėti už puikų 8 kamba
rių per du augštu mūrinį namą. 
Kvadratinis planas, vandens alyva 
šildymas, garažas su privačiu įvažia
vimu, vienas atviras morgičius ba
lansui. Keliolikos metų senumo, 
arti Bloor.
RUSHOLME RI). '
$5.000 įmokėti, 12 didžiulių kamb. 
mūr. namas, kvadr. planas, vand. 
alyvos šild., 2 vonios, kamb. rūsy
je, did. kiemas, dvigubas garažas. 
SWANSEA
$6.500 įmokėti, 6 metų senumo, pui
kus centre hall plano bungalas, 
pusiaubaigtas kamb. rūsyje, garažas 
su privačiu įvažiavimu, 18 metų 
atviras morgičius.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404
Namu telefonas LE. 5-1584

BABY POINT RAJONE
$20.500 prašoma kaina už gražų 5 
kambarių bungalow su 3 kambarių 
butu rėsyje. Vandens alyvos šildy
mas. Didelis kiemas. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Vertas dėmesio 
pirkinys.
ANNETTE — JANE RAJONE
$2.500 įmokėti, Atskiras mūrinis 
namas, 8 kambariai per 2 augštus, 
vandens alyvos šildymas. Gražus 
kiemas. Garažas. Greitas užėmimas. 
Pilna kaina tik $16.900.
BLOOR — INDIAN ROAD
$3.000 įmokėti už atskirą mūrinį še
šių kambarių namą. Vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios virtu
vės. Garažas ir šoninis įv^iavimas. 
Recreation kambarys rūsyje. Prašo
ma kaina $19.000. Nepraleiskit pro
gos.
HIGH PARK AVE. - BLOOR
$2.000 įmokėtų viena atvira skola 
balansui. Atskiras, gero mūro, as
tuonių kambarių namas. Dvi ultra 
modernios virtuvės. Prašoma kai
na $16.900. Turi būti skubiai par
duotas.
BLOOR - KENNEDY AVE.
Atskiras 8 kambarių namas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios, dvigubas garažas 
ir labai platus šoninis įvažiavimas, 
pilna kaina $23.900.
HIGH PARK RAJONE
$3.500 įmokėti, gražus 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, vandens 
alyva šildymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didelis 150’ kiemas. Na
mas be skolų. Prašoma kaina 
$19.500, turi būti skubiai parduo
tas, nepraleiskite progos!
HIGH PARK RAJONE
$23.000 pilna kaina už gražų mūri
ni 8 kambarių namą. Dvi modernios 
virtuvės. Recreation kambarys rūsy
je su baru plius 3 gabalų prausyk
la. Dvigubas garažas ir privatus įva
žiavimas. Atviras 6% morgičius. 
Turi būti skubiai parduotas.
DUNDAS - KEELE
Baldų krautuvė skubiam pardavi
mui. 12 metų tas pats savininkas. 
Visos prekės - baldai $9.000 vertės 
ir biznis tik $10.000 pilna kaina. 
Reta proga. y j •

J. RUKŠA
LE. 24404 J/--?

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

Knygvedyba ir| 
Income Tax 
užpildymas 

verslininkams.
Tel. H U. 5-6121 ir H U. 3-9187.

International ; 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE. 5-5556 ir LE. 2-5461

3261 DUNDAS ST. W.
Tel. RO. 6-9541 

Teorijos pamokos veltui.

Dažai ir sienoms 
popieris!

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

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

100% garantuotas 
investavimas.

Jūs gausite bonus ir gerą nuošimtį, 
jei savo pinigus investuosite į mor
gičius. Mes turime pasirinkimą pir
mų ir antrų morgičių, kurių mo
kėjimas yra pilnai garantuotas.
Dėl informacijos apie morgičius 

skambinkite
B. SERGAUTIS,

EXTRA Realty Ltd.
MORTGAGE BROKER

Tel. LE. 4-9211

A. J. MORKIS
Real Estate & Mortgage Broker
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

Bloor • Swansea 
$3.000 jmok., anujas, atskiras, raup
lėtų plytų, dviejų augštų, 8 kamb., 
mod. virtūvė, 2 vonios kambariai 
( I ir II augšte); vandeniu - alyva 
šildomas; privatus platus įvažiavi
mas; garažas. Kaina $21.000.

Bloor - Beresford
$3.000 įmok., atskiras, dviejų augš
tų, 7 didelių ir šviesių kambarių, 
mod. virt., vand. alyva šild., gara
žas. Kaina $17.900.

Dufferin • Rogers 
$900 įmok., atskiras, plytų, 7 kam
barių, karštu-šaltu oru gazu šild., 
naujas pečius, didelis rūsys ir dide
lis sklypas, labai ramioj vietoj. Ide
ali nuosavybė šeimai su vaikais. 
Kaina $9.000.

Queen - Bathurst
Testamentinis pardavimas. 8 kamb., 
dviejų augštų, garažas, komercinė 
vieta. Geriausias pasiūlymas.

Wilson - Jamtnison 
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 
dviejų augštų, 12 kamb., dvi virtu
vės. 42 iš 160 pėdų sklypas, dan
goraižių rajonas, vien sklypas ver
tas $35.000. Prašoma kaina $34.000.

Dundas • Bathurst
$2.500 įmok., bangalovas, gerų ply
tų, 6 kamb., moderni virtuvė, labai 
švarūs ir jaukūs kambariai. Gara
žas, platus įvažiavimas. Be morgi
čių. Kaina $13.500.

Tabako farma
S15.000 įmok., 170 akni, 50 akrų 
sėjos, visi moderniausi įrankiai 
mašinos. 15.000 pėdų vamzdžių, 7 
kilnos, geri trobesiai, pirmos rū
šies tabakas. Kaina $15.000. Labai 
pigi. Be morgičių.

Turime krautuvių, farmų, vasarviečių, hotelių, motelių įvairiose 
vietose ir jvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
...../• > „ui. ■ n 1.... . ................................. ..........................
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Ken WILES
REALTOR LTD.

22?9 Bloor St. W. (prie Durie St.) 
Telefonas RO. 6-9241

Didžiaiiriąs pasirinkimas^namų-biznių visame Toronte.

Rūpestingas morgižių sutvarkymas
Jane St. - S6.r Johns Rd.

$2.000 įmok., mūr. 7 kamb. per dū 
aOgštus, did. mod. virtuvė, alyva 
šild., reikia mažo remonto. Testa
mentinis pard. Vienas morgičius. 
Retai pasitaikanti proga. Parduos 
už $12.000.

Quebec • Glenlake Avė.
$2.000 įmok., 6 kamb. rupių pi., 
atsk., kvadrat. planas, vand. alyva 
šild., garažas ir šoninis įvažiav. Vie
nas morgičius 10-čiai metų išmokėti.

Indian Rd. - Annette
$3.000 įmok., 9 kamb., mūr. atsk.. 
kvadrat. planas, 4 kamb. pirmame

ir did. kiemas. Galima pirkti už 
$16.500. Vertas dėmesio.

Swansea - Bloor
$4.000 įmok., atsk., mnr., 7* did. 
kamb., labai švarus, mod. virtuvė, 
aiigštas rūsys, naujas šild., šoninis 
įvaž., garažas. Tik pusė bloko nuo 
Bloor susisiek, ir kraut.

Howard Prk. - Indian Rd.
$7.000 Įmok., 12.kamb., atsk., ori
ginalus dupleksas, geros plytos, 
centrinis planas, did. ir gražūs kam
bariai, vandi alyva šild. Priv. ivaž., 
garažas. Labai graži vieta.

Bloor - Runnytnede 
$3.000 įmok., 5 kamb. bungalovas, 
naujas šild., mod. virt., arti kraut 
ir susisiek. Labai pigus perd. Prašo 
$9.500.

Pacific Ave. • Annette 
$4.000 įmok., mūr., 9 kamb. per 
tris augštus, labai švarus, arti susi
siek. ir mokyklų. Liet, mėgiamas ra
jonas. Prašo $17.000 ir vienas mor* 
gičius išmokėjimui. ¥erta pamatyti.

Bloor - High Park
$4.000 įmok., 9 kamb., gero, mūro, 
atsk., 2 virt., 2 vonios, 3 garažai, 
did. sklypas. Savininkas pirko kitą 
namą. Skubus pard. Pasiteiraukit 
dėl platesnių informacijų.

King St. - Jameson Ave. 
$5.000 įmok., 15 did. kamb., 4 apar
tamentai su atskirais įėjimais, 4 
vonios ir virtuvės. Naujas vand. aly
va šild. 2 garažai su priv. įvažiav. 
Pard. skubiai dėl ligos. Retas ir ge
ras pirkinys. Prašo $24.000. Vertas 
rimto dėmesio.

Bloor - Indian Rd.
$5.000 įmok., 11 kamb., atsk:, mūr., 
vand. alyva šild., did. kamb. Par
duodamas su visais baldais. Ideali 
vieta nuomavimui. Vienas 10-čiai 
metų morgičius išmokėti. Atrodo 
pardups už $19.500. Verta pamatyti.

S. JOKŪBAITIS
PARŪPINU MORGIČIUS REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Telef. RO. 6-9241. Namų RO. 6-0417

SUDBURY, Ont.
VIETINIS DIENRAŠTIS The Sud

bury Daily Star*’ vasario 28 d. prane
šė, kad lietuvių klubo valdyba pasiun
tė protesto telegramą Rusijos amba 
sadai į Otavą, protestuodama prieš 
vyskupo Julijono Steponavičiaus iš
trėmimą ir prieš katalikų persekiojimą 
Lietuvoje. Laikraštis pamini, kad se
niau Lietuvoje buvo šešios dijecezijos 
su 10 vyskupų, o dabar laisvėje beliko 
tik vienas ir tas pats liguistas: vysk. 
Maželis. Kiti buvo ištremti anksčiau; 
kurių dalis žuvo kalėjimuose. Tą li
pią keletą kartų pakartojo ir Sudburio 
radijas. Malonu, kad yra išeivių, kurių 
tautinė sąžinė dar gyva ir jautriui per
gyvena tėvynės skriaudas. Tuo pačiu 
šūviu dar ir kitas zuikis nušaunamas: 
atidaroma komunistinės klastos nepa
žįstantiems kanadiečiams akys, kad ne
tikėtų jų gražbylinga^ melais, bet, 
kad pamatytų tikrus jų darbus. Reikė
tų panaudoti kiekvieną progą pasaky
ti tiesą apie komunizmą. Komunizmas 
nieko taip nebijo kaip tiesos, nes tie
sa griauna jo pamatus. Jei žmonės vi
sur sužinotų tikrą tiesą apie komuniz
mą, tai visa jų melu paremta propa
ganda sugriūtų, kaip kortų namelis.

KRIKŠTYNOS. Kūmosi Nijolės ir 
Juozo Paulaičių namuose įvyko šau
nios vaišės pakrikštijus jos sesers Be
atričės ir Alfonso Zlatkų dukrą Vivian 
Tatianos Margaritos vardais. Krikšto 
apeigas atliko kun. A. Sabas. Kūmai 
buvo A. Valaitis ir N. Paulaitienė.

J. VAIČELIŪNAS apie kovo pabai
gą išvažiuos į Europą, kur aplankys 
Angliją, Vokietiją, Italiją, Ispaniją ir 
dar kitas valstybes. Iš viso vienuolika 
kraštų. Atostogose išbus- porą mėne
sių. ' Sudburiškis.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI J PUSI

ŠYPSENOS.Niagaros pusiasalio Jaunimo šventė 
/ Septintosios Joninės

Kanados vilniečiai, norėdami turėti šiais metais Jaunimo šventė—Septin- 
savo reikalams nors vieną didesnę 
šventę, bendrom jėgom ir visuomenės 
pritariami, iš nedidelio eilinio parengi
mo Jonines išvystė {.didžiulę šios apy
linkės Jaunimo-šventę, šį šventė taip 
išpopuliarėjo,' kad be skelbimų visuo
menė ja domisi. Jau dabar net iš kitų 
kolonijų ateina užklausimų, kokia da^ 

šventė įvyks. Reikia suprasti, kad 
iš anksto visuomenė nori šiai, šventei 
rezervuoti datą.

Tai dar primindami skelbiame, kad'

tosios Joninės įvyks BIRŽELIO 24 DM 
šeštadienį, Merritton Community 
Centre Hali, ten, kur-ir pernai buvo. 
Šventės paruošiamieji darbai pradėti, 
ir programa jau surasta. Neužilgo pa-' 
skelbsime ją.

Neklystant jau galima pranešti, kad 
atėjo laikas ir šios apylinkės lietuviai 
galės matyti mūsų išeivijos menines 

j įžymybes. Ruoškimės pamatyti.
VKLS-gos Si. Cath. skyrius.

WINDSOR, Ont

1 Collingwood, Wasagos, Stayner 
apylinkėse turime didžiausią pasirinkimą ūkių-farmų, gazolino stočių, 

: vasarnamiu, garažų, įvairiu bizniu ir t.t
V . (Vic) B U T R I M A S

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, COLLINGWOOD, ONT.
G. D. HUNT REAL ESTATE

Įstaigos: 
128 Hurontario St.

J Collingwood, Ont.
Tel. 1516

—X—

Namų:
VYT. BUTRIMAS
139 Fourth St. E. 
Collingwood. Ont 

Tel. 2337

TAUPYK IR
SKOLINKIS” _

: Lietuvių Kredito
1 - \■ Kooperatyve "PARAMA"

t

Būstinė: Lietuviu Namai 
1129 BUNDAS STREET WEST 
Toronto 3, Ontario. 
Telefonas LE. W23. \

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5% . Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas-morgičius — 7%. ® Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

Z apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBG VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 Vai. r^o'Iigi' 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai’, vak.; antradieniais nua 10 vai. ry
ta ligi 1 vai. P-O. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket-

' virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

PLUMBING and HEATING
J.- Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

EDMONTON, Alta.
.KOVO 2, 3, 4, ir 5 d.d. Edmontono 

lietuvių namų koplyčioje, gerb. T. Tar- 
cizijus Garbukas, OFM, pravedė reko
lekcijas. Gausiai dalyvavo Edmontono 
ir apylinkės lietuviai. Paskutinę dieną 
rekolekcijas užbaigus, tuoj po pamal
dų įvyko sudėtiniai atsineštiniai pietūs 
pagerbiant rekolekcijų vedėją.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
$15 P. Ėglis;
Po $10 J. Nastojus, V. Taraškevičius;
Po $5 A. Bajoras, J. Augis, W. Do- 

.vidaitis, dr. J. Dovidėnas, Dudaravi- 
į čius, P. Gudjurgis, A. Kantautas, N. 
Kardelis, J. Karosas, V. Kasperavi
čius, J. Pilipavičius, P. Vaitkūnas, B. 
Vidugiris ir P. Urbonas;

Po $3 kun. J. Grigaitis, V. Juodelis, 
V. Kadis, J. Popikaitis;

Po $2 A. Andriulevičius, A. Baku
tis, A. Dudonis, J. Pašukoms, J. Ra
simas, A. Rudinskas, J. Šimkūnas, V. 
Zeleskis, K. Žolpis;

Po $1 K. Kazlauskas, B. Rimkus, 
J. Garbinčius, A. Sližys, P. žebrys, J, 
Sapkauskas, V. Kulnys, A. Šmitas, F. 
Murauskas, Nekavįčius, E. Gedgaudas, 
Kx Sakalauskas, A. Sadauskas, J. Do
vidėnas, J. Baronas, J. Kirdeikis, J. 
Petruškevičius, S* Zabela, B.-Smits, 
P. Norvilas, A. Vagramas, A. Vasiliaus
kas, P. Frank, J.'Fer, M. Jurgelevičius, 
S. Pleckus, V. Baulkus, J. Balsys, K. 
Balnin, P. Kulikauskas, A. Kroetsek, 
P. Bendoraitis, E. Panich, H. Ronman, 
R. McCallum.

Viso suaukota $193,39.
Tautos Fondo ir savo vardu nuošir

džiai dėkoju KLB Edmontono apyl. 
v-bos pirm. A. Kantautui už pasidar
bavimą organizuojant rinkliavą ir Ed
montono lietuviams už aukas.

TF Atstovas Kanadoje.

: SALES AND SERVICE > '
* Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su. ilga praktika.

1000 College St., ® LE. 1-3074 • sav. p. uzbaus

Paryžius. —- D. Britanijos ir 
Prancūzijos piliečiai nuo kovo 15 
d. galės gyventi kitame krašte iki 
3 mėnesių be jokios vizos ar už
sienio paso. , '

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas. , . \; '

Sav. Ant. Paškevičius •

l VISU RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Bbdy
Darbas sąžiningas ir garantuotas. , 

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. l-645£, LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir'pataisymai.

RO. 7-9947 
24 Ilnmberview Rd., Toronto.

; vyriškų ik eiiivpiae 
MOTERIŠKŲ RŪBU dlU V Vž į fclO

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų. 

Augščiausios klasės darbas, žemos kainos.
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432. ;

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo ir 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 

hemaroiduš.
. 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 atveją buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištiktųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia— kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”. ' ■ '

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (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.

APYLINKES V-BOS RUOŠTĄS Už
gavėnių blynų irkaukių balius praėjo 
labai geroje nuotaikoje ir su labai ge
ru pasisekimu. Salė buvo pilna žmo
nių, nors tą vakarą iškritęs sniegas ir 
labai trukdė judėjimą. Baliaus metu 
buvo premijuojamos kaukės. Pirmąsias 
tris vietas laimėjo kaukės: žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, stalius ir Lietuvos 
trispalvė vėliava.

Parengimo pasisekimu yra patenkin
ti vakaro ruošėjai ir visi atsilankiusie
ji Valdyba nuoširdžiai dėkoja paren
gimo talkininkams: M. Dumčenei, So- 
daitienei, Juškauskienei, Rakauskienei, 
Butavičiui^ Kuncaičiui, Juškauskui, 
Skeiveriui, Giedriūnui, Ignatavičiui, 
Vilkauskui, V. Dumčiui. Taip pat nuo
širdus ačiū atsilankiusiems į parengi
mą windsoriečiams ir kaimynams det- 
roitiečiams. - \

WINDSORO LIETUVIŲ CHORAS, 
vodavaujamas J. Sodaičio^ vasario 12 
d. dainavo Essex County All Nations 
parengime Teotonia salėje. Koncerte 
lietuviai gražiausiai užsirekomendavo 
ne tik savo tautiniais drabužiais, bet ir 
gražiai išpildyta lietuviška daina. Lie
tuviai, autoritetingų žmonių nuomone, 
papuošę visa parengimą. Parengime 
dalyvavo daugybė federacinės bei 
miesto valdžios atstovų ir kitų įtakin
gų asmenų. Tai buvo labai svarbus ir 
naudingas mums lietuviams pasirody
mas.

VASARIO 16 per CBE radijo stotį 
iš Windsoro buvo atžymėta lietuviams 
skirtu pusvalandžiu vasario 18 d., šeš
tadieni. Programa buvo labai puikiai 
paruošta ir buvo transliuota per vi
sos Kandos stočių tinklą, taip pat buvo 
puikiai girdima Detroite. Manome, 
kad šios programos vertė visiems yra 
žinoma, todėl valdyba prašo organiza
cijų ir pavienių asmenų parašyti pa
dėkos laiškų į Toronto centrinę CBC 
ir į Windsoro CBE radijo stotis, iš
reiškiant padėką stočių vadovybėms 
ir Traditional Echoes programos vedė
jui J. Jeanette. Tik gausesniu laiškų 
skaičiumi dažniau susilauksime tokių 
transliacijų.

Bendruomenės ruoštas minėjimas 
praėjo labai įspūdingai. Minėjimas 
prasidėjo bažnyčioje pamaldomis už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Tai die
nai pritaikintą pamokslą pasakė vietos 
klebonas kun. Rudzinskas. "Bermūkai ir 
mergaitės, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais stovėjo vėliavų sargyboje. 
Valdyba papuošė altorių gėlėmis, vie
toj vainiko nežinomam kariui. Labai 
darniai ir didingai giedojo Windsoro 
lietuvių choras, vadovaujamas J. So- 
daičio. Ypač įspūdingai sugiedota Mal
da už tėvynę sujaudino pamaldų da
lyvius.

Po pamaldų minėjimas buvo tęsia
mas kroatų salėje. Minėjimą atidarė 
pirnų E, Butavičienė. Toliaur šventę 
pravesti iškvietė vicp. V. Kačinską. 
Minėjimą atidarant choras sugiedojo 
O Canada. Toliau sekė garbės svečių 
sveikinimai: miesto burmistro M. Pat
rick, CBE radijo Traditional Echoes 
programos vedėjo J. Jeanette, latvių 
atstovo, vietos .klebono kun. Rudzinsko, 
Detroito liet, organizacijų centro at
stovo p. Grūzdo. Pagrindiniu dienes 
kalbėtoju buvo svečias iš Detroito pro
kuroras p. Talalas. Pasakęs labai įdo
mią ir turiningą kalbą, išskubėjo į 
Detroito lietuvių Vasario 16 minėjimą, 
kuriame jis irgi buvo tos dienos kal
bėtoju.

Meninę programos dalį išpildė vai
kai ir Windsoro lietuvių-choras. Jau
nieji išpildė pirm. Butavičienės mon
tažą “Vasario 16 šeštadieninėje mokyk
loje”. Pasakojimais, eilėraščiais, dai
nelėmis ir žaidimais pavaizduodami 
Lietuvos praeitį. Mokytoja buvo I. Bu- 

_______

tavičiūtė, eilėraščius deklamavo: P. 
Giedriūnas, Giedriūnaitės — Nijolė, 
Vida, Dana, dainavo Edis ir Aldona 
Tautkevičiai.

Choras davė puikų koncertą. Pirmą 
kartą Windsore tokiam • dideliam są
state, taip pajėgiai ir darniai išpildė: 
Malda žuvusiems, Laisvės daina, Kur 
bėga Šešupė, Ten, kur Nemunas ban
guoja, Lietuviai esame mes gimę, ir 
vyrų choras — Vaikščiojau, ir Atlikęs 
pareigą tėvynei. Tenka pasveikinti 
chorą, padariusį tokią didelę pažangą. 
Nuoširdus ačiū J, Sodaičiui, choro ve
dėjui ir visiems choristams, nepagailė
jusiems savo laisvo laiko ir įdėjusiems 
tiek daug darbo. Neturint patogių są
lygų, salės, repeticijos buvo daromos 
privačiuose namuose. Nuoširdus ačiū 
choristams, įsileidusiems namuose da
ryti repeticijas, ypatingai choro seniū
nui p. Tautkevičiui ir pp. Skeiveriams, 
choro rėmėjams.

Minėjimo metu valdyba rinko aukas. 
Tautos Fondui. Apyl. valdyba.

DELHI, Ont.
’ 9 ■

Pabaigę “stripinimą”, t.y. tabako rū
šiavimą, tabokininkai, be proferanso ir 
pokerio, pradėjo kultivuoti dar vieną 
sporto šaką — šachmatus. Anksčiau 
Įvykusios šachmatų rungtynės tarp 
Delhi vengrų ir lietuvių baigėsi 3:3. 
Antrosios rungtynės, Įvykusios praei
tą savaitę, baigėsi 3:2 lietuvių naudai. 
Lietuvius atstovavo: Vaitas 1, Bendi- 
kas 1, Kairys 1, Ignaitis 0, Augaitis 0.

Pažymėtina, kad p. Vaitas yra jau 
77 metų amžiaus, tačiau šachmatų lo
šime, pagal tabokininkų lygį, yra ge
riausias. K.

šachmatus. Anksčiau

LONDON, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIME TAUTOS 

FONDUI AUKOJO: po $10 B. Misius, 
J. Bersėnas; po $5 K. Ordas, Skvama- 
vičius, K. Valaitis; $4 A. Kalnėnas; 
po $3 Danieliūnas, Petrašiūnas, P. Tu- 
mosas; po $2 Bliskienė, Brazlauskas, 
Dragūnevičius, Dragūnevičius, Eiman
tas, Jonynas, Navickas, Majauskas, J. 
Ordas.

Viso surinkta $78,25.
Tautos Fondo įgaliotiniui p. Bendo- 

raičiui nuoširdžiai dėkoju už pravestą 
rinkliavą ir Londono lietuviams už au
kas. • TF Atstovas Kanadoje.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS
f

62 RICHMOND ST. WEST
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Will-Do Cartage 
Baldu pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
. ANT. JUOZAPAMS ,

u ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas
1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 

Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.

Taisau televizijas, namų ir auto radio.
Raštu garantuojamas darbas ir dalys. A. GRYBAS.

Tel. LĖ. 2-7284

H

A. C I Ž I K A S
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOS ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 

■Ętel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

J—4807

Atlieku visokius 
elektros darbus 
prie senų ir nauju statybą.

veltui.
Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius
TeL LE. 4-6075

Taisomi RADIO IR TV aparatai 
patefonai,)! 
rūsio s

riai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity- 
garantnotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Rochester, N.Y
ROCHESTERIO LIET. SV. JURGIO 

PARAPIJINRS MOKYKLOS MOKI
NIAI Lietuvos nepriklausomybės šven
tę minėjo vasario 16 d., dalyvaujant 
mokinių ^ėvams, parapijos kunigams ir 
mokytojoms seselėms pranciškietėms.

Mokinių programa tęsėsi visą valan
dą ir susidėjo iš lietuviškos poezijos, 
dainų ir taut, šokių. Tėvai buvo nu
stebinti ir nę vienam nuriedėjo ašara, 
stebint gražiai deklamuojančius ir dai
nuojančius savo vaikus. Prie šventės 
iškilmingumo ir rimtumo daug prisi
dėjo kun. P. Valiukevičius ir kun. A. 
Račaičio kalbos. Visi mokiniai buvo 
pasipuošę tautiniais simboliais. Pui
kus buvo su meniniu pajautimu paga
mintas simbolinis scenos papuošimas, 
kurį padarė patys mokiniai mokyto
joms vadovaujant. Šventės programa 
baigta visiems sugiedant Lietuvos 
himną.

Skirstydamiesi tėvai nuoširdžiai dė
kojo seselėms paruošusioms puikią 
programą ir gerai vaikus išmokiusioms 
ją atlikti.

ROCHESTERIO LIET. BENDR. 
VALDYBA nupirko 5 Liet. Beletristi
kos Antologijos knygas ir paskolino 
jas naudotis lituanistinės mokyklos 
mokiniams.

LITUANISTINĖ MOKYKLA SKEL
BIA savo mokinių lietuviško rašinio 
konkursą tema “Aš ir Lietuva”. Turi
nys gali apimti straipsnio autoriaus 
santykius su Lietuva, lietuviais, jo tė
vų kilmę, tėvų kilmės vietovę, auto
riaus žinias apie Lietuvą: istorines, 
geografines, mokslines, literatūrines. 
Už geriausiai parašytus rašinius pa
skirtos keturios premijos $15, $10, $5 
ir $5. Pirmos ir ketvirtos premijos me
cenatas yra Bendruomenės valdyba, 
antros ir trečios — prof. Vlada Saba- 
lienė ir Bronius Krokys.

ROCHESTERIO ATEITININKAI iš
sirinko šiems metams valdybą: B. Kro
kys pirm., J. Valiukas vicep., A. Kry- 
gerytė sekret., A. Miškinytė jaunučių 
ir moksleivių vadovė, A. Ragelis iždin.

Rochesterio at-kai skaitlingai daly
vavo jubilėjiniame at-kų kongrese Či
kagoje, Įsigijo naują vėliavą, suruošė 
Įspūdingą Kristaus Karaliaus minėji
mą, kartu švęsdami savo veiklos de
šimtmetį, buvo suorganizuota moks
leivių ir jaunučių būreliai.

KOSTAS MAČIULIS vasario 12 d. 
Monroe apskrities Centr. YMCA galu
tinėse stalo teniso rungtynėse laimėjo 
net tris pirmas vietas — mišriam ir 
vyrų dvejetuose, o taip pat ir indivi
dualiose rungtynėse. Mišriam dvejete 
Mačiulis žaidė su Laima Jonušaite. 
Rungtynes aprašė Rochesterio laikraš
čiai. Aprašyme margavo ir daugiau lie
tuviškų pavardžių: M. Krygerytės, L. 
Staškęvičiūtės ir D. Jonušaitės.

Kostas Mačiulis sėkmingai vadovau
ja sporto klubui Sakalas, planingai ir 
atkakliai treniruodamas jaunąją lietu
vių sportininkų kartą stalo tenise, 
krepšinyje ir tinklinyje.

Vokietijoje K. Mačiulis 1946 m. bai
gė Nuertingeno liet, gimnaziją ir Main- 
co un-tę studijavo mediciną, šiuo metu 
dirba E. Kodako Co., augina šeimą — 
du sūnus ir tris dukteris, aktyviai reiš- 
kaisi sporte, vaidyboje, dainoje bei 
veikia su vietos ateitininkais.

Paveldėjimu netiki
Vilniaus universiteto profeso

rius per egzamenus klausia stu
dentą: - •

— Ar tiki tamsta paveldėjimo 
teorija?

— Mano supratimu, toji teori
ja yra išlaužta iš piršto.

— Kodėl tamsta taip manai?
— Tą teoriją griauna pats gy

venimas. Mano senelis turėjo ne
blogą ūki, o tėvas nieko neturi; 
mano tėvas važinėjo arkliais, o aš 
nieko neturiu; tėvas turėjo bent 
trejetą porų batų, o aš ir viene- 
rių negaliu Įsigyti...

Kas ką geriausio turi
Airis, anglas ir škotas nuspren

dė atšvęsti savo atvykimo Kana- 
don dešimtmetį suruošdami malo
nią išvyką i kalnus su slidėmis. 
Jie sutarė, kad važiuos anglo ma
šina ir kelionės malonumams pa
didinti kiekvienas atsineš ką tik 
išmanys geriausio.

Sutartos dienos rytą pas anglą 
pirmas pasirodė airis. Jis atsinešė 
dėžę alaus ir nemažą krepšį pa
ties sugautų bei rūkytų ungurių, 
sviesto ir kvapnios duonos kepa
lą. Anglas iš savo buto išsinešė 
kvapnios kiniškos arbatos dėžutę, 
Jamaica romo butelį ir pakelį ge
riausio tabako.

Beliko laukti škoto. Pagaliau ir 
jis pasirodė. Jis atsivedė visą sa
vo šiemą ...

Galima, bet ne viską
— Mamyte, ar mes su Jonuku 

galime žaisti tėtį ir mamą?
— Galite, tik nesimėtykite lėkš

tėmis ir puodais ...

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST .
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valančios: nuo - 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą). / j.;. ...C- ,■

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — S/;
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Roeca 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kabinetas: LE. 44451
Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą. -

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

OKULISTĖS

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS 

; ; praneša, kad ) 
persikėlė

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

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

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef. Įstaigos Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.

.470 COLLEGE ST^ Toronto 
Telef. WA. 1-3024

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, n (Z flfi 1 7 
gyvybės, pensijų ir kt. JlKv/* \J"UO1.jL
Draudimai

-1—^ JL V#- VA AlAlvl.J. 49 ėameo Cres., Toronto 9.

Įstaiga veikia
168 vai. savaitėje

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

AL DŪDA
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šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Metinis parapijos tikinčiųjų 

susikaupimas šv. Jono Kr. parapi
joje prasideda šį sekmadienį ry
tinėmis pamaldomis. Rekolekcijas 
veda svečias iš Čikagos kun. Pran
ciškus Garšva, MIC. Sekmadienį, 
7 vai. vakare graudūs verksmai, 
o po jų—rekolekcijų vedėjo kon
ferencija. šiokiadieniais 7 vai. va
kare kasdien rekolekcijų metu 
bus laikomos šv. Mišios, o po jų 
—' konferencija. Kviečiame gau
siai dalyvauti priešvelykiniame 
susikaupime - rekolekcijose.

— Giliame susikaupime ir 
krikščioniškoje viltyje pavesdami 
Augščiausiojo gailestingumui ‘Tė
viškės Žiburių’ redaktoriaus a. a. 
prof. dr. Adolfo Šapokos vėlę, pa
rapijos vardu pareiškiame nuošir
džią užuojautą garbingojo velio
nies žmonai, dukrai, giminėms ir 
“TŽ” leidėjams. Kartu pareiškia
me f iltį, kad šio didelio lietuvio ir 
krikščionies palaikai ateityje ilsė
sis Rūpintojėlio papėdėje Toron
to lietuvių kapinėse. Oficialios 
parapijos pamaldos už a.a. A. Ša
pokos vėlę šv. Jono Kr. bažnyčio
je bus šį penktadienį, kovo 17 d. 
7.30 vai* vakare. “Libera” metu 
žodis kun. P. Ažubalio. Į pamal
das maloniai kviečiame velionies 
gimines, artimuosius ir visus ko
lonijos lietuvius.

— Šią savaitę par. kunigai lan
kys Jane - Kingsway rajone gyve
nančius lietuvius; prieš apsilan
kant bus paskambinta telefonu.

— Tikybos pamokos jaunimui 
sekmadienį vyks įprasta tvarka— 
po 9.30 ir 11 vai. pamaldų. Tuoj 
po Velykų prasidės vaikučių pa
rengimas pirmajai Komunijai.

— Šiluvos Dievo Motinos statu
la, veik 5 pėdų augščio, jau yra 
iškalta akmenyje, šiomis dieno
mis iš Čikagos ji bus persiųsta į 
Torontą. Statulos kaina už me
džiagą ir darbą $500. Šią sumą su
tiko sumokėti dr. Antano ir Zofi
jos Pacevičių šeima savo mirusių
jų tėvelių šviesiam prisiminimui. 
Geradariams nuoširdi parapijos 
padėka.

— Poniai Čiuplinskienei, iš
vykstančiai į ligoninę, linkime 
sveikatos ir greito grįžimo Į na- 

-..mus.
— Ši trečiadieni klebonijoje 

posėdžiai: 7 vai. v. — lietuviškų 
kapinių’tarybos, o 8 vai. v. — pa
rapijos komiteto. Pirmame posė
dyje bus tariamasi dėl pavasario 
darbų kapinėse, ypač paminklo 
projekto prie įėjimo; par. komite
to posėdyje bus aptartas kun. B., 

• Paeevičiaus 25 metų kunigystės 
jubilėjus. kuris rengiamas sek
madieni, balandžio 9 d.k

— Susituokė Vaclovas Liačas 
su Natalija Šalkauskaite.

— Labai rekomenduojame šio 
sekmadienio Toronto Lietuvių 
Caritas grandiozini koncertą, ku- 
riame programą išpildys muz. St. 
Gailevičiaus meno vienetai.

Architektu jungtuvės
Praėjusi šeštadienį šv. Jono Kr. 

bažnyčioje susituokė architektas 
Vaclovas Liačas ir architektė Na
talija: Šalkauskaite. Pamaldose 
dalyvavo gražus būrys jaunave
džių giminių ir pažįstamų. Jau
kios vaišės Įvyko jaunosios tėve
lio archit.A. Šalkauskio namuo
se. Abu jaunavedžiai yra naujo
sios kartos žmonės. Kanadoje bai
gę mokslus. Vestuvių dieną jau
nieji lėktuvu per Niujorką išskri
do trijų mėnesių povestuvinei ke
lionei Į Europą, kur jie aplankys: 
Ispaniją, Italiją, Angliją, Vokieti
ją, Suomiją ir Turkiją. Jie, kaip 
architektai, susipažins su naująja 
Europos architektūra.

Vį" Dainiečių šventė
Praėjusi sekmadieni šv. Jono 

Kr. par. salėje Toronto šalpos 
grupė ‘Daina” turėjo gražią po
pietę: prie gėlėmis papuoštų stalų 

. ir skanių vaišių skyriaus pirmi
ninkė Butkienė nušvietė dainie
čių šalpos veiklą ir paskaitė kele
tą jautrių padėkos laiškų iš su
šelptųjų. Sol. S. Mašalaitė ir sol. 
B. Marijošius, akompanuojant 
muz. St. Gailevičiui, padainavo 
keletą dainų. Prie įėjimo surink
tos aukos skiriamos priešvelyki- 
nei vargšų šalpai Vokietijoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kovo 13 d. iš Prisikėlimo 

bažnyčios po iškilmingų gedulin
gų pamaldų buvo palaidotas a. a. 
dr. Adolfas Šapoka. Giliausio liū
desio valandoje žmonai Adelei ir 
dukrai Aldonai reiškiame nuošir
džiausią užuojautą. Konfratrams 
svečiams kunigams: kleb. P. Ažu
baliui, kleb. J. Borevičiui, SJ, iš 
Montrealio, kleb. dr. J. Tadaraus- 
kui iš Hamiltono, kun. A. Stašiui 
iš Čikagos^ kun. V. Dabušiui iš 
Brooklyno, T. B. Mikalauskui iš 
St. Catharines, kun. dr. Pr. Gai
dai, T. dr. T. žiūraičiui iš Oxford, 
Mich., kun. B. Pacevičiui ir kun. 
B. Jurkšui, dalyvavusiems gedulo 
pamaldose, reiškiame brolišką pa
dėką. Taip pat dėkojame visiems 
laidotuvėse dalyvavusiems tiek to 
rontiškiams, tiek iš kitų Kandos 
bei Amerikos vietovių.

■— Šią savaitę Prisikėlimo para
pijoj vyksta metinės rekolekcijos 
moterims bei mergaitėms. Joms 
vadovauja T. dr. Tomas Žiūrai
tis, OP. Smulki rekolekcijų tvar
ka paskelbta parapijos biuleteny. 
Jos baigsis šį sekmadienį per Su
mą bendra moterų Komunija, po 
kurios salėje visom moterim aga- 
pė, ruošiama vyrų. Agapės metu 
bus ir programa. Visos moterys 
kviečiamos.

— Vyrų rekolekcijos prasidės 
pirmadienio rytą 9 vai. po Mišių 
pamokslu, bet oficiali pradžia va
kare 7.30 vai. Baigsis Verbų sek
madienį po Sumos agape. Bend
ras abiejų savaičių rekolekcijų už
baigimas įvyks Verbų sekmadie
nį, kovo 26 d., pavakariais susi
kaupimu ir religiniu koncertu, 
kurį atliks Mons. J. E. Ronan 
vadovaujamas katedros berniukų 
choras.

— Šį ir sekantį sekmadienį, dėl 
rekolekcijų agapių, 11.30 vai. Mi; 
šių salėje nebus. Paskutinės Mi
šios bus bažnyčioje 12,15 vai. po 
vidurdienio.

— Pirmosios Komunijos ir ka
techetinės pamokos vaikams po 
10 vai. bus ne parapijos patalpo
se, bet pas seseles —- Vaikų Na
muose.

— Mergaičių popietės vyksta 
Vaikų Namuose. Įsidėmėkite — 
pakeistas laikas. Popiečių pradžia 
ne 3 vai., bet 3.30 vai. p.p.

— Gimnazistams religinės pa
mokos po 10 vai. Mišių aktorių 
kambariuose.

— Prisikėlimo parapijoj dir
bančių Tėvų pranciškonų asme
ninė, vienuolyno bei parapijos 
darbuotės generalinė vizitacija 
baigėsi kovo 13 d. Ją atliko Ro
mos paskirtas D. Gerb. T. Bert
rand Campbell, OFM. Vizitacijos 
rezultatai paaiškės, kai jo prane
šimas grįš Romos patvirtintas.

— Dėvėtų rūbų vajus Suvalkų 
trikampio lietuviams šelpti, apie 
kuri praeito ir šio sekmadienio 
biuleteny išsamiai parašyta, vyk
domas abiejų rekolekcijų savaitė
mis. Būkite duosnūs ir aukokite 
švarius bei vartojimui tinkamus 
drabužius. Juos galima Įteikti 
klebonijoje.

— Sutvirtinimo Sakramentui 
vaikučius registruoti skubiai kle
bonijoje arba pas seseles.

— Vaikučių choro repeticija 
sekmadienį 2.30 vai. p.p. prie var
gonų.

-— Kalėdojimas ligi Velykų tę
si am a s tik atskirai su šeimomis 
susitarus.

Mirė a.a. Aug. Jonaitis
Pirmadienio rytą, aprūpintas 

paskutiniais sakramentais, išken
tęs ligos metu daug kančių, savo 
žmonos ir dukros globojamas, mi
rė ankstyvesnės lietuvių emigra
cijos lietuvis a.a. Augustinas Jo
naitis. Velionis ilgus metus gyve
no Port Arthure ir vos prieš tre
jetą mėnesių persikėlė į Torontą, 
kur, General ligoninėje gailestin
gųjų seserų mokyklą lanko jo 
duktė Valė. Velionis pašarvotas 
Odette laidotuvių namuose. Jo 
laidotuvės — trečiadienį, kovo 15 
d. 10 vai. iš šv. Jono Kr. liet, baž
nyčios Toronto lietuvių kapinėse. 
A. a. A. Jonaitis Toronte turi bro
li Stasį ir keletą artimesnių gi
miniu. ♦

Trijų didžiųjų koncertui 
gegužės 13 d., šeštadienį, Eaton 
auditorijoje, jau pasirašyta sutar
tis ir iš solistų gauta programa, 
kuri bus išpildoma koncerto me
tu, Koncerte dalyvauja iš Čika
gos garussis trio: sol. Stasys Ba
ras, sol. A. Stankaitytė ir sol. J. 
Vaznelis. Programoje, be solo, nu
matyta duetų bei trio iš anksčiau 
lietuvių kalba statytų operų Či
kagoje.

Baltų Feder, susirinkimas 
įvyks pirmadienį, kovo 20 d., 7.30 
vai. vak., Lietuvių Namuose. Bus 
pranešimai apie praeitų metų 
veiklą ir diskusijos apie ateities 
veiklą. Praėjusius metus Baltų 
Federacijai vadovavo lietuviai, 
pirmininkaujant J. R. Simanavi
čiui. Pagal rotacinę tvarką, se
kantiems metams vadovybę per
ims estai. Visi nariai ir visi be
sidomi Baltų Federacijos veikla 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Baltų Federacija Kanadoje.
Rengia demonstracijas

Šį sekmadienį, kovo 19 d., 8.30 
vai. vakaro, Masey Half— Shuter 
St. ir Yonge — Toronto komunis
tinės organizacijos rengia mitin
gą prisidengusios nekaltais tiks
lais ir klaidinančios visuomenę.

Visi lojalūs Kanados piliečiai ir 
nusistatę prieš korrtunizmą ragi
nami ir kviečiami atvykti į de
monstracijas prie Massey Hall 
7.30 vai. vakaro. Vietoj bus gau
nami plakatai ir kitos instrukci
jos.

Kviečia Canadian Loyalists 
Mouvement.

Radijo programos sukaktis
Radijo programos “Tėvynės 

prisiminimų” dešimtmečiui atžy
mėti akademija, koncertas bei ba
lius įvyks balandžio 8 d., Atvely
kio šeštadienį — Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Visi kviečiami ir 
laukiami. “T. prisiminimai”.

Dr. A. Valadka su šeima gėlių 
vietoj prie a.a. dr. A. Šapokos 
karsto, paaukojo $10 Toronto Lie
tuvių Caritui. č ‘

Išrinkta LN valdyba
Sekmadienį įvykusiame susirin

kime išrinkta ši Liet. Namų val
dyba: S. Banelis, P. Lelis, A. 
Bumbulis, V. Bačėnas, E. Jurke
vičienė, K. Dalinda, A. Statulevi- 
čius; revizijos komisijon: A. Kuo
las, V. Petraitis, P. Januševičius. 
Netrukus išrinktieji pasiskirstys 
pareigomis. Susirinkimas priėmė 
LN įstatus.

Apylinkės tarybos posėdis
šeštadienio popietę šv.' Jono 

Kr. parapijos salėje įvyko KL 
Bendruomenės Toronto apylinkės 
tarybos susirinkimas, kuriame da
lyvavo 15 tarybos rinktųjų narių, 
16 organizacijų atstovų ir 3 sve
čiai. Susirinkimą atidarė apyl. 
pirm. J. R. Simanavičius, pradžio
je prisimindamas apie staigią a.a. 
dr. A. Šapokos mirtį ir pakviesda
mas dalyvius pagerbti velionį at
sistojimu. Posėdžiui pirmininka
vo mokyt. J. Gustainis, o sekreto
riavo p. Butkienė. Kadangi anks
tyvesnis tarybos susirinkimas bu
vo įvykęs vos prieš tris mėnesius 
ir apyl. valdybos bei revizijos pra
nešimai tada buvo padaryti, šiuo 
kartu valdybos pranešimai buvo 
labai trumpi. Kiek ilgėliau kalbė
jo valdybos iždininkas V. Bačė
nas, supažindindamas dalyvius su 
jo stropiai paruošta kartoteka bei 
lietuvių sąrašais solidarumo įna
šams rinkti. Su naujos valdybos 
rinkimu šiuo kartu neturėta var
go, nes jau prieš posėdį penki 
kandidatai buvo sutikę įeiti į ją. 
Slaptu balsavimu į valdybą išrink
ta: P. Augustinavičius, K. Baraus
kas, V. Stabačinskas, J. Vailokai
tis, S. Juozapavičius, J. Mažeika ir 
V. Bubelis. Į revizijos komisiją 
išrinkti: V. Bačėnas, Aug. Kuo
las ir A. Bumbulis. Sekančiame 
valdybos posėdyje, kuris vyks 
kartu su buv. valdyba, bus pasi
skirstyta pareigomis.,

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji’minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

Turtingas kontraltas, dramatinis 
bosas puikiai pasirodė {

Toronto “Globe a. Mail” dien
raštis kovo 6 d. laidoje įsidėjo šią 
recenziją: • • •

“Savo rečitaly su Vadovu Ve- 
rikaičiu Bloor Collegiatė lnstitu- 
to auditorijoje šeštadienio vakare 
Aldona Stempužienė parodė gana 
gražų kontralto balsą kartu su di
deliu artistiškumu ir skoniu. ■

Turtingas ir sodrus, kaip kontr
alto balsas turi būti, skambėjo 
be virpėjimo, kaip kad su dauge
liu kontraltų būna. Taip pat ir že
muosiuose registruose jos balsas 
turėjo tą malonų patrauklumą, 
taip būdingą geriems kontral
tams, tačiau yra idealus išreikšti 
ramumui, jėgai ir svyravimui, 
kaip Monteverdi Losciatemi Mo- 
rire ar Caccaini Amarilli Mia 
Bella.

Glucko Che Faro, kuriuo Stem
pužienė pradėjo koncertą, nu
skambėjo aiškiai ir gražiai, bet 
nesijuto nelaimingojo' Orfejaus 
kančios aštrumo. Apskritai solistė 
parodė gerą stiliaus pajutimą ir 
savo sugebėjimus perėjimuose 
parodė išpildant Durante Danza 
Fanciulla, kur. matėsi visas teksto 

Pradedamas rodyti pirmadienį, kovo 20 d.

DOWNTOWN• MIDTOWN • GLENDALE* STATE • SCARBORO 
CPEQN * PRINCE WMES * CENTURY • OAKWOOD

NORTHWEST drive-in THEATte • SCARBORO DRIVE-IN tHEATM

Estų nepriklausomybės 
minėjimas

Vasario 27 d. Toronte ir apy
linkėje gyvenantieji estai atšven
tė savo 43 nepriklausomybės me
tines Minėjimas Įvyko, kaip 
įprasta, didelėje Massey Hall sa
lėje, kurioje dalyvavo apie 2000 
asmenų.

Dalyvavo Toronto miesto bur
mistras N. Phillips su žmona, fe
deracinės ir Ontario proy. atsto
vai, abiejų seimų atstovai, kurie 
perdavė vyriausybių sveikinmus. 
Opozicijos vadas L. B. .Pearson 
perdavė savo sveikinimus raštu 
ir per parlamento atstovą Mr. 
Thompson.'■ 7

Minėjimą atidarė Toronto uni
versiteto asistentas -dr. ^Olaw 
Traess, pagrindinę “kalbą pasakė 
Heino Joe. Burmistras Phillips 
pasakė savo sveikinimą kaip To* 
ronte gyvenančių tautybių, rasių 
ir tikybų ątstovas, pažymėdamas, 
jog pereitą savaitę jis išrinktas 
Ontario prov. gyvenančiųjų indė
nų šefu ir kad dabar jis galis 
ir jų vardu prabilti.

Iš lietuvių pusės minėjime da
lyvavo J. R* Simanavičius ir dr. 
M. Anysas su žmona. Būtų pagei
dautina, kad iš lietuvių! visuome
nės pusės pabaltiečių minėjimuo
se būtų daugiau dalyvaujančiųjų, 
nes mus visus riša tas pats li
kimas.

Oficialiajai daliai pasibaigus 
buvo suvaidintas muzikalinis vei
kalas: “Kova už laisvę”. Ji pra
vedė estų skautai, estų mišrusis 
choras, estų vyrų choras, vado
vaujamas muziko Roman Toi ir 
estų pučiamųjų instrumentų cho
ras, vadovaujamas muziko Uno 
Kook. Scenoje susirinko apie 300

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

reikalaujamas lengvumas ir gy
vybingumas.

Panašiai sėkmingas buvo dai
navimas boso-baritono Verikaičio, 
kurio balso būdinga savybė yra 
jo spalvingumas. Jis gerai jaučia 
balsinių garsų variacijas ir suge
ba įterpti jas į bendrą srovę, nei 
kiek nepakenkdamas jos aišku* 
mui arba jos tolydumui. Ši savy
bė, kartu su taip pat stipriu paju
timu dainos turinio — tiek žodi
nio, tiek muzikinio — padeda jam 
pasiekti augšto išraiškos tobulu
mo. ’

Būdingas pavyzdys buvo jo iš
pildymas Beethoveno maloniųjų 
Sechs Lieder, Op. 48, kurios nu
skambėjo parodydamos techniš
ką sugebėjimą ir savą interpreta
ciją — nuo malonaus švelnumo 
pradedant su Bitten, toliau kaita
liojantis didingumui, kančiai ir 
maldavimui* sekančiuose nume
riuose,- pakylant iki dvasinio 
įkvėpimo paskutinėje Busslied. C

Stasys Gailevičius pasirodė sirm 
patingas akompaniatorius, ištisai 
su puikiu lygsvaros pajautimu.

. . . Frank Haworth”.

asmenų, kurie išpildė visą veika
lą. Buvo gana didinga^ Įspūdis. 
Veikalo išpildymas toliau parodė, 
kokioje augštumoje stovi estų 
muzikiniai vienetai. Nėra ko ste
bėtis, nes kelis metus prieš II 
Pasaulini karą estų chorai pasau
linėje dainų šventėje Romoje už
ėmė pirmą vietą.

Minėjimas baigtas estų tautiniu 
himnu. ■: A.

Bonna. — V. Vokietijos kanc
leris Adenaueris balandžio 12-13 
d.d. lankysis Vašingtone. '

" Pade k a
Širęfogai dėkojam  ̂Otavos ir Toron

to lietukams parėmusiėms hnateriališ- 
kaf ir ižorališkai mūsų nelaimės 
gaisro atveju. L! ir B. Zabulioniai.

Išnuomojamas frontinis kambarys I 
augšte su maistu ar be maisto. Tclcf. 
LE. 2-6922.

Butas (Fiat): 3 dideli kambariai ir vir
tuvė sii baldais. Tcl. LE. 7-4283.

. - BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomn 
distancijomis. Visas vežamas tartas ap 
draugas. Važiuojam kas savaitę j Mont 
reali, Londoną, Windsorą, -Hamiltono 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DiWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

Norinčią pirkti Cejnar’s nutriją | 
dėmesiui! Mūsą naujas telefono | 
numeris — LE. 2*5031. Užeikite I 
apžiūrėti pavyzdžiu mūsų preky- I 
bos Įstaigoje — 1055 Bloor St. W. J

MONTREAL, Queji
Rekolekcijų tvaria. Rytais šv. 

Mišios 9 vai. ir trumpa konferen
cija, vakarais 7.30, vakarinis pa
mokslas prasidės lygiai 8 vai. Iš
pažinčių klausoma kasdien lytais 
nrieš ir per rekolekcijų Mišias ir 
kasdien po vakarinių pamaldų. 
Rekolekcijas veda A. Tamošaitis, 
SJ, iš Čikagos. ’
, Iškilmingas rekolekcijų užbai
gimas šį sekmadienį.įvyks .Sumos 
metu. Po Sumos bendri pusryčiai 
ir pagerbimas mūsų rekolekcijų 
vadovo, . •

Eminencija kardinolas I*. E. 
Legcr kreipiasi į savo arkidioce- 
zijos narius ir prašo, kad vietoje 
pasninko, nuo kurio esame atleis
ti gavėnios metu, prisidėti prie 
“gavėnios aukos”, kuri bus pa
skirta neturtingiems šelpti. Tam 
tikslui ir AV bažnyčioje prie di
džiųjų durų yra speciali dėžutė. 
Kas galime; prisidėkime prie šios 
aukos ir labdaros darbo.

KLB Montrealio seimelio pre
zidiumas išsiuntinėjo raštus JAV 
senato ir kongreso užsienių reika
lų korriitetų nariams, kad parem
tų Lietuvos bylos iškėlimą Jung
tinėse Tautose. Be toį pasiųsti pa
dėkos, raštai sen. Thorpas H. Ku- 
chel ir kongresmanui Glenard P. 
Lipšcombuiž to reikalo iškėlimą 
atitinkamose komisijose.

Nuoširdžiai dėkojame KLKata- 
likių Moterų Dr-jos valdybai* ir 
narėms už vienkartinę auką $30 
ir p. Navikėnienės iniciatyva susi
rinkimo metu iš narių surinktus 
$8 Vasario 16-tos gimnazijai, kuri 
mūsų-visų paramos yra labai rei
kalingai Manome, kad vėliau jos 
suorganizuos ir mūsų ©rašyta 
nuolatinį gimnazijos rėmėjų bū
relį, . - ’ *

Ta pačia proga pranešame, kad

■ RINKLIAVOS LNT FONDUI
Lietuvos . Nepriklausomybės Talkos 

minėjime - bankete, įvykusiame Lietu- 
vių Nansuose^asario 11 d., buvo suau
kota $310. Tuo pačiu metu LNT Mote
rų Būrelio įteikta auka $69,92. Prie 
Prisikėlimo parapijos bažnyčios vasa
rio 12 d. surinkta $65.82. Bendrame 
minėjime, patikrinus vokelius, Nepri
klausomybės Fondui buvo suaukota 
$206,75. Pelnas iš pobūvio $46,30. Vi
so $698,79. ’

LB, apylinkės valdyba, pavesdama 
Tautos ir Nepriklausomybės Fondams 
Vasario 16-sios minėjimo metu aukų 
rinkimą, tuo pačiu įpareigojo juos iš 
surinktų' aukų proporcingai padengti 
minėjimo išlaidas. Tddėl iš Suaukotos 
Nepriklausomybės Fondui vokeliuose 
$206,75 sumos buvo atskaityta $75,08.

Mūsų nuoširdi padėka reiškiama vi
siems aukotojams už gausias aukas, 
Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui 
Placidui. OFM. už malonų sutikimą 
ir leidimą rinkti aukas vestibiulyje 
prie įėjimo į bažnyčią, KLB apylinkės 
Valdybai už pravedimą rinkliavos vasa
rio 19 d. viešame Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime ir ‘bendrai'visiems 
mūsų mieliems bičiuliams ir talkinin-
kams, kurie irtus vienu ar kitu būdu 
parėmė. Ačiū!

LNT Toronto Komitetas.

I4K 

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St; W. Tel. LE. 2-9547
• “ J. BERŽINSKAS - 

Uzsakvmai priimami ip pašto

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Av<>.. Verdun. Rytais— 
pirmadienį nuo 10-1 vai. ir šeštadienį nuo lO-lZ val. Vakarais ®— 
pirmadieni, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai. -
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje banko patalpose nuo 
10.30- 1 vai. , . G“ . ; •

Pirm. J. Bernotas, A V. 8-3111 • Vedėjas 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. ,

DUNDAS — ANNETTE. $9.500 pilna kaina, 6 kambariai If saulės kamb* 
rys, pusiau atskiras plytų namas. Geram stovy, oru alyva šildomas. Garažas-.
HIGH PARK — DUPLEKSAS 8 metų senumo, originalus dupleksas, u£r 
baigtas žaidimo kambafys. Privatus įvažiavimas, didelis* daržas. Kaina 
$28.000. Jmokėti apie $10.000. Vienas morgiftus balansui. -
32 AKRAI SU TROBESIAIS. 25 mylios tao Toronto, gera žemė daržovėms 
ar vištų ūkiui. Įmokėti apie $5.000. Vienas morgičius balansui. T
GALI.EY — RONCESVALLES. $16.500 pilna kaina* 8 kambariai, gcrojjL 
vietoje, vandeniu apšildomas, 2 garažai. $2.500 įmokėti.
SWANSEA. $22,500 pilna kaina, 8 metų senumo, su visais kilimais, prijungę 
tas garažas, užbaigtas žaidimų kambarys, didelis sklypas, 2 vonios.

Vasario 16 tos gimnazijai aukas 
galima įmokėti bankelyje “Litas” 
s-tą Nr. 220 arba jau dviejų vei
kiančių būrelių vadovams — P. 
Peleckui ir A. Urbonui. Ir nedfc 
dėlė jūsų auka daug pagelbės mū
sų varge besimokančiam jauni-' 
mui. Seimelio prezidiumas.

KLKat. Moterų Dr-jos skyriaus 
metinj susirinkimą maloniai nu
teikė šendj'i valdyba,.SHruošdama 
narėms šiltą vakarienę su kava ir \ 
užkandžiais. Pirmininkė B. Vii- 
činskienė padarė pranešimą apie 
praeitų metų veiklą. Valdyba pa
darė 5 posėdžius, sušaukė 4 visuo
tinius susirinkimus ir suruošė 3 
baliusj'Joninių, rudens ir Užgavė
nių. Gruodžio 8 d, buvo suruoštas 
skyriaus.dešimtmečio minėjimas. 
Buvo lankyti ligonys, rūpintasi 
šalpa*užprašytos Mišios už miru
sias nares ir kt. ' " '

Dr-ja pėr metus turėjo $1656,- 
80 pajamų ir $1062,28 išlaidų. Iš 
stambesnių aukų primintinos: 
Aušros Vaitų parapijai $170, šv. 
Kazimiero parapijai $95, Vasario 
16 gimnazijai $30. Saleziečių gim
nazijai.' $30, įvairiems asmenims 
$75. Be to. nupirkta" po Vieną .Še
rą Jš-'VNeprikl. Liętuvps.ir “Ži- 
burtų*’'bėhdrovių. Ki v ,v ’

^Veikliąja praeitu metų valdybą 
sudarė: pirm. B. VilČhtskienė, vi- 
cepirm, O. čečkauskienė, sekr. V. 
Pięšinieiiė. ižd. Bjį. XuŪQŠ£vičie? 
nexir narė E> Va ičekat^kfeifė. Val
dybai vakarieniųimbaHų ruošime 
labai ’daug padėjo ponios: Ząbė- 
lienė. Otienė. V. Gražienė, M. 
Adomaitienė, M. Semogienė, Svo- 
telienė ir daugelis kitų, kurių vi
sų čia suminėti neįmanorna/ f:

I naująją valdybą išrinktos: dr. 
V Jaugelienė, M. Adomąitienė, 
E. Kerbelienė. Strrlienė ir juko- 
nienė,’ Pareigomis dar hepųsr- 
skirstytą. Kandidatėmis liko: §t; 
Ališauskienė. M. Sfankaitieiiė. “f 
revizijos komisiją išrinktos: B? 
VilČinskienė, Br. LukoševičienėĮr 
M. Semogienė. ę

Geros sėkmės naujajai valdy
bai. ■ ' - . G. R. X

AR VARGINA 1 į g 
Dirbtiniai dantys

SLY$CIOJA IR ERZINAt
Kcm turėti nemalonumo 'laisvais slysčfojaff?' 
čiais dirbtiniais dartiikis, krintančiais ar kryįjį 
tančiais' jums valgant, kalbant ar juokiantis*. 
Tik uždaikinkite truputį FASTEĘTą ant plokš*

dauą tvirčiau. Panaikina kaučuko skonį bet 
sulipimu jausmu Jie yru ša ribiniai (be rua^£ 
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che
miniu gaminiu parduotuvėje. . ./* š- / 

' iuGū' . ’r .c;"
DISTRICT ESTATE BROKERS

177 Sherbrooke St. W; VI 2^501 
Pastatatržemė-Draudlįnaš-Paskolos'

P. Adamonis RA. 2-2472
Agentai: ‘ - C5-

- F. • Yasutis - LA. 2-7879 į
A. Markevičius OR. 9-9793
M.Roth RE. 7-9353
E. Kandt WE. 5-5849

Šekit mūšų skelbimu^a^’pasklrus 
objektus NL, TŽ, Star, LaPresse.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

A. A. Dr. ADOLFUI ŠAPOKAI mirus 
apgailestaujant veiklaus kultūrininko netekimą, 

velionies žmonai poniai ŠAPOKIENEI ir DUKRAI 

nuoširdžią užuojautą reiškia

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

Tik su receptu iš tų kraštų.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kL Kas nori pigiai pirkti įvairins FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX. KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kL, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS $3.09.
MOTERIŠKOS KOJINĖS — Nylon seamless — 79 centai.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos nariui, 

istorikui ir “Tėviškės Žiburių” Redaktoriui,

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
KRAŠTO VALDYBA.

DEL SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINKITE A. GARBENIUI;




