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MAŽIAU DULKIŲ!
Vasario 16 švente bei jos mi-jnų kelias tiesiausias ir naudin- 

nėjimas lietuvių išeivių visuo- Į giausias. Po visų karščiavimųsi, 
menei davė progos dar kartą pa- • gal būt, kada nors pasirodys, kad 
grindinai apžvelgti Lietuvos by
los padėtį bei laisvės kovos eigą 
— jos pasisekimus ir nepasise
kimus, vilti žadinančius reiški- 
nius ir spragas, kurias tenka 
kiek įmanoma taisyti.

Bendra padėtis taip pat dvejo
pa. Iš vienos pusės reikalo uždel
simas, kuris gilina fizines ir mo
ralines pavergtos tautos žaizdas, 
iš kitos pusės vis labiau ryškė
janti laisvojo pasaulio valia bei 
pasiryžimas laiduoti laisvę visa
me pasaulyje. Šiandien abejonių 
dėl to jau nebėra. Laisvasis pa
saulis didįjį pavojų supranta ir 
organizuoja savo jėgas. Kai jos 
bus sumobilizuotos, bus tartas ir 

, griežtas žodis. Tam, tiesa, dar 
reikia demokratijų visos visuo
menės aiškaus balso. Jose dar 
pasireiškia svyravimo bei būgš
tavimu. Kad ir tai išnyktu, rei
kia gyvos akcijos visų, kurie pa
vojų geriau supranta, reikia ryš
kiau pasireikšti gyviems liudi
ninkams, kurie tironijos siaubą 
patys pergyveno. Pirmieji tokie 
šaukliai beabejo yra atstovai 'pa
vergtųjų tautų, jų tarpe ir mes 
lietuviai. '

Ar šią misiją bei pareigą mes 
patenkinamai atliekam? Deja, 
būkim atviri, mūsų tarpe dau
giau tarpusavio rietenų ir ambi
cijų grumtynių, kaip savosios 
misijos vykdymo. Mes girdime 
daugybę priekaištų bei kaltini
mu saviesiems veiksniams, bet. 
deja, matome per mažą darbų 
kaip tik iš tij; kurie'garsiausiai 
šaukia. Kaip tik ten' kur dau
giausia šaukiama, .kur save ke
liama, kuo mažiausiai matome 
pozityvios iniciatyvos ir darbo. 
Turime jau net organizacijų ir 
laikraščių, kurie tariasi atlieką 
didelį uždavinį trukšmą kelda
mi, savo “nesuteptu patriotiz
mu” didžiuodamiesi, bet palik
dami visa tai vien žodžiuose, ne
parodydami darbų. O. rodos, 
taip aišku, kad vienas tėra nau
dingas laisvės kovos kelias —- 
pozityvaus darbo, kurio tiek 
daug. Galima šaukti apie įvai
riausius persitvarkymus, apie

■ naujų institucijų kūrimą, bet iš 
to nebus jokios naudos, jei ne
bus einama su nuoširdumu ir 
pasiaukojančio darbo dvasia. 
Gaunasi įspūdis, kad žmonės 
puola isterijon — šaukia į darbą, 
o dirbti neina. Ogi mūsų visų 
pareiga padaryti tai, ką kas pajė
gia. Kalnų niekas nenuvers, bet 
darniame organizme kiekviena 
celė reikšminga, kiekvieno lašo 
veikimas svarbus, nes lašas po 
lašo ir akmenį tašo. Tad geriau 
būti tuo akmenį tašančiu lašu, 
negu betiksliai riedančiu tuščiu 
kubilu, kuris pakalnėje susikals 
ar už kelmo užkliuvęs sustos 
tikslingo darbo nenuveikęs.

Mūsuose taip pat neretai pasi
reiškia neapgalvoto įsikandimo 
ką nors diskredituoti. Jei kas pa

sielgė kur ne taip, kaip kam at
rodo būtų buvę tikslinga, tuo- 
jaus sugalvojamas nusikaltimas, 
lietuviškojo reikalo išdavystė, jo 
paaukojimas ambicijoms ir pan. 
Kas davė šitokią teisę pasidaryti 
teisėju, dargi neturint duome
nų? Argi negalima dirbti savo
jo darbo tauriai ir garbingai, ne
liečiant kitų dirbančiųjų, kurie 
gal būt dar teisesni. Nemany- 
kim, kad mes katras už visus 
teisiausias, kad mūsų vienų tei
singai elgiamasi, kad mūsų vie-

D. Britanija aneksijos nepripažįsta
Kaikuri D. Britanijos finansi

nė spauda, ypač “Investor’s Cro- 
nicle”, veda akciją, raginančią 
vyriausybę atšaldyti Pabaltijo 
valstybių kreditus ir apmokėti 
britus kreditorius, kurie to jau 
seniai siekia.

Ryšy su tuo vasario 15 d. at
stovas Teeling užsieniu reikalų 
ministeriui įteikė užklausimą, 
kuris parlamento aktuose šitaip 
įrašvtas (Vol. 523, Nr. 54, psl. 
1637):

“Mr. Teeling užklausė valsty
bės užsienių sekretorių ar aki
vaizdoje Švedų - Sovietų susita
rimo dėl išmokėjimo kompensa
cijos už nacionalizuotą ir nusa
vintą Švedų turtą Pabaltijo vals- 

retas, o sprendimai iš tolo, labai ! vietų prekybos, kurį liečia davi- 
rizikingi ir vieną kartą turėtų Į 
baigtis.

Mūsų uždavinys, paskirtis •. ir 
prievolė — dirbti Lietuvos ir lie
tuvių labui. Pareiga yra ne vien 
dirbti patiems, bet ir suderinti 
savo veiksmus su visais dirban-j nuosavybės dabar Britų sąskai- 
čiaisiaiš.. Joks darbas neprivalo : tose laikomus kaip šiame krašte 
kelti dulkių, kurios kitiems truk- j saugomas svetimas turtas?” 
dytų. Kelias į laisvę ilgas, bet Parlamentarinis valstybės pa- 

sėkretoris —- viseministeris — 
Dodds - Parker į tai atsakė trum
pai, bet griežtai:

“No. Sir. Jos Didenybės vy
riausybė nesiruošia daryti jokių 
žygių, kurie implikuotų ar reikš
tų Pabaltijo valstybių sovietų 
aneksijos pripažinimą de jure”.

I kaip tik puolamasis buvo teisus, 
o puolantysis klydo. Kas dirba, 
tedirba savąjį darbą kuo ma
žiausiai rūpindamasis kitų vyk
domu darbu, nes jam gali tik 
pakenkti ir niekad negali savo 
įsikišimais padėti. O mūsų kana
diečių tarpe pastaraisiais laikais 
pradėjo rastis pamokslininkų 
net amerikoniškosioms instituci
joms, tarytum mes tam turėtu
me teises arba būtumėm išma- 
ningiausieji pranašai, kurie net 
be jokių davinių jų problemas 
geriau galėtume išspręsti negu 
jie patys. Pranašystės dovana 
brangus dalykas 
retas, o s

tačiau labai I tybėse pagerinimui Švedų - So-

ęiai buvo jam pateikti Brighton 
■atstovo Pavillion, nesiruošia 
kreiptis į sovietų socialistinių 
respublikų sąjungos vyriausybę 
ar ji nesutiktų, kad britų kredi
toriams būtų išdalintos Pabaltijo

Tada atstovas Teeling vėl už
klausė: z

“Aš dėkoju garbiam kolegai 
už atsakymą. Ar jam yra žino
ma, kad, kai aš tą reikalą svars
čiau su jo kolega pasekretoriu,

į tai atsakė:
“Man rodos, kad mano garbu

sis kolega, kalbėdamas su mano 
vyresniu kolega nežinojo tikro
sios padėties. Yra visiškai nega
lima padaryti tai, ko garbusis

Savaitės įvykiai
--------- J------------------------------ , .....- ....... , ... O--------- 
nei vienas iš mūsų nežinojom Į kolega nori, nepripažinus de jure 
apie šį Švedų susitarimą? Jei Į Pabaltijo valstybių aneksijos”, 
susitarimas yra galimas tarp | Vyriausybės atstovo atsaky- 
Švedijos ir Rusijos dėl jų reika- mas yra aiškus ir kategoriškas, 
lų Pabaltijo valstybėse, ar netu- tačiau kaip tai Vasario 16 d. iš- 
rėtume būti visiškai tikri, kad, vakarėse skamba disonansu pa- 
jei mes padidinsime savo preky- Ivginus su tuo, kas tada dėjosi
bą su Sovietų respublikom, jie 
pripažins faktą, kad mes šitas 
nuosavybes turime ir galime jas 
paskirstyti, jei reikalinga?”

Viceministeris Dodds - Parker

JAV senato ir atstovų rūmuose. 
Britai lieka britais. Pagaliau čia 
dar kartą patvirtinama, kad de 
facto aneksiją D. Britanija Vis
dėlto yra pripažinusi.

RUSAI KONTROLIUOJA LENKIJĄ

jis dabosi lengvesnis, kai žengia
ma sutartinu žingsniu — į koją, 
kaip kariai žengia — ir darosi 
sunkus, įkyrus, kaiką net verčias 
pasitraukti, kai einama stum
dantis ir minant ant kojų, tary
tum kelio neužtektų ar dvasinės 
lygsvaros stokotų...

Ne tik bolševikų okupuotuose 
kraštuose kiekvienoje Įstaigoje 
ar įmonėje pilna rusų, kurie 
praktiškai viską ir valdo. Sateli
tiniuose kraštuose jų taip pat 
pilna. Suplaukė jie ten nešdami 
“brolišką pagalbą”, kaip “specia
listai patarėjai” ir nei nemano 
išvykti.

Tokioje Lenkijoje masiškai’ 
įmonės rusais “specialistais bu
vo aprūpintos pagal 1948 m. spe
cialią sutartį. Jie buvo “pakvies
ti”, ištikrųjų Maskvos primesti, 
3-5 metams. Numatytas laikas 
senai pasibaigė, bet jie visi tebė
ra ir dar naujų atvyksta. Mask
va laiko būtina ten turėti savu,

visiškai patikimų žmonių, o 
tiems agentams ten taip pat 
tinka. Juk Lenkijos gyvenimo 
lygis, nors ir labai puolęs, vis
dėlto yra daug augštesnis negu 
Rusijos, o tie “specialistai” čia 
gauna tris kartus už lenkus di
desnes algas. Dėl to jie spaudžia 
ministerijas ir žemesnių įstaigų 
viršininkus, kad pripažintų juos 
labai reikalingus. Tie, žinoma, 
bijo ir jų norus vykdo. Į Maskvą 
tie agentai pranešinėja apie “di-

pa
pa-

LIETUVOS KLAUSIMAS BERLYNO KONFERENGUOJE
Grįžęs iš Berlyno URT valdy- paskelbd. 

tojas dr. P.- Karvelis pašfkalbėji- klastotėj;
ami spausdinį/‘Istorijos J šiušiųjų .^alstybįfc. vidaus reįka- 

klastotėjai”. O 'Maskvos “Prav- i lūs. Kas po to t3^p greit atsiti- 
da” kitą dieną, vasario 3 d., į j ko su Lietuva, Latvija ir Estija, 
Dulles užmetimus teisinosi, gir- vėliau vis naujai pasikartojo ir 
di, Sovietai 1939 metais buvę pri- kaip tik iššaukė tą skilimą, apie 
versti taip o ne kitaip elgtis.; kurį Sovietų užsienio reikalų 
Tuomet Dulles konferencijai! ministeris kalbėjo. Tai yra ski-

Po Berlyno konferencijos vakariečiai eina senuoju kėlu. Jau 
matyti, kad neviešuose pasitarimuose rūpinamasi paskatinti Eu
ropos gynimo bendruomenės suorganizavimą. Prancūzijai bijant, 
kad viena likusi ji negalėtų atlaikyti Vokietijos įtakos, D. Bri
tanija pranešė tuojau paskelbsianti projektą sutarties, pagal ku
rią ji, nors ir nepasidarydama EGB nariu, ,užmegstų glaudžius san
tykius su ja, paliktų kontinente ten esamas savo pajėgas — 3 šar
vuočių divizijas, 1 div. pėstininkų ir aviacijos dalinius, — o Š. At
lanto Sąj. siū?o pratęsti 50 me
tų, kaip numatyta EGB. Chur- 
chillis parlamente pareiškė, kad, 
jei Vokietija nebus apginkluota, 
tai ji pati apsiginkluos arba jo
je pasikartotų Čekoslovakijos 
įvykiai, tačiau jis kalbėjo apie 

įšaltojo karo sušvelninimą ir pra
plėtimą prekybos su kraštais už 
geležinės-uždangos. Esą, reikią 
peržiūrėti embargo prekių sąra
šus,'kurie. sudaryti Korėjos ka
rui prasidėjus, o dabar padėtis 
esanti pasikeitusi. Pasak Chur- 
chillio, esąs ir garbės reikalas ne
nutraukti su Adenaueriu, kuris 
esąs didžiausias politikas, kokį 
Vokietija turėjusi nuo Bismar
ko laikų. Už Vokietijos apginkla
vimą pasisakė ir Attlee, nors kai
rieji darbiečiai ir unijos protes
tuoja.

Adenaueris buvo užsimojęs 
pravesti konstitucijos pakeiti
mą, įgalinantį EGB sutarčių ra
tifikavimą, tačiau koalicijoj esą 
laisvieji demokratai — jų yra 
48 — pasipriešino. Jie, mat, bi
jo, kad konstituciją pakeitus jie 
koalicijoje pasidarytų neberei
kalingi, Adenaueris galėtų ir be 
jų valdyti.

Dulles, k.ųgį.šj^o metu yra iš-. 
vykęs į visos Amerikos konfe
renciją Bogotoje, kur pasakys 
kalbą apie bolševizmo pavojų 
pasauliui, JAV senate Berlyno 
konferencijos vaisius aiškino net 
2 valandas. Jis užtikrino, kad Že
nevoje su Kinija bus kalbama
si tik Korėjos ir Indokinijos rei
kalais ir tai nereikš Peipingo re
žimo pripažinimo.

Vakariečiai pasiuntė notas so
vietams, siūlydami pagyvinti 
prekybos bei kitokius ryšius tarp 
Vokietijos zonų, panaikinti So
vietų įrengtus barjerus bei vielų 
užtvaras, leisti visokį judėjimą 
ir laisvą keitimąsi spauda.

Popiežiaus sveikata pereitą sa-

vaitę nepagerėjo. Kalbama, kad 
bus sušaukta kardinolų konsis
torija, kurios metu būsią pa-- 
skelbti paskyrimai naujų kardi
nolų ir paskirtas valstybės sekre
torius. Sekmadienį popiežius vis
dėlto pasakė priešgaveninę kal
bą pasauliui.

JAV kilo didelis triukšmas dėl 
McCarthy komisijos konflikto 
su armijos sekretorių Stevens, 
kuris įsikišo gen. Zwicker pasi
skundus, kad jis per apklausimą 
buvęs įžeistas. Sekr. Stevens su 
McCarthy buvo susitaręs ir pri
pažino teisę komisijai kariškius 
apklausinėti, bet spauda pakėlė 
didžiausi triukšmą, kad, esą, paT 
žeidžiamas kariuomenės autori
tetas. Triukšmas dar tebesitęsia.

Egipte įvyko savotiškas per
versmas. Jaun. karin. taryba, ku
rie pravedė perversmą prieš Fa- 
ruką, staiga pašalino diktatorių 
gen. Naguib, premjero ir tary
bos pirmininko pareigas perduo
dama buvusiam pavaduotojui 
Nasser, tačiau po 3 dienų Naguib 
vėl pasirodė kaip valstybės pre
zidentas.

Sirijoje armijos pučas pašali
no taįę j^t .p^vęrsmo keliu afa. 
ėjusį prezl^en^^isekiy? "Jo vie^ 
ton grįžo 1951 m. nuverstasis 
Hachem Bey.

Tol. Rytuose padėtis nepasi
keitė. Indai iš Korėjos išvyko be 
didesnių nesusipratimų. Korėj ie
čiai bandė jiems sutrukdyti, bet 
amerikiečiai indus apgynė.

Lietuvoje Įvyko 3-asis komu
nistų partijos suvažiavimas, ku
riame, kaip praneša “Pravda”, 
buvo smarkiai puolama vadovy
bė ypač dėl netinkamo vykdymo 
maisto gamybos programos, ta
čiau gen. sekretorių perrinktas 
Sniečkus, taip pat palikti savo 
vietose visi kiti partijos parei
gūnai.

venime, kad be jų tai tikrai jau 
visai blogai būtų. Tuo būdu Len
kijos vyriausybė buvo privers
ta “paprašyti” Maskvą tuos ru
sus “specialistus” palikti ilges
niam laikui ir dar net naujų pri
siųsti.

__ Žinoma, irgrisius. Gerai pa
gyventi daug’ Kasr~norės; Guber- 

, natorių niekad netrūksta.
Bėga lenkų jūrininkai

Gruodžio mėn. netoli Jutlan- 
1 dijos vakarinių krantų, paliai 
’ Ringkoebing užplaukė ant sek- 
’ • ’urnos Lenkų laivas “Kanija”.

Danijos laivai išgelbėjo jo įgulą. 
Iš 17 tada 2 atsisakė grįžti į Len
kiją ir paprašė politinių pabėgė
lių tęisių. Lenkai bandė “Kani- 
•ą" nuo seklumos nuvilkti, bet 
nepasisekė. Tada jie kreipėsi pa
galbos i atitinkamą Danų firmą. 
Šiai pranešus, kad ji darbus ga
lėtų pradėti tik balandžio mėn., 
lenkų laivynas nutarė vėl ban
dyti patys. Atvyko į nelaimės 
vietą net trys gelbėjimo laivai 
ir pradėjo darbus. Po keleto die
nų vienas iš tų gelbėjimo laivų 
jūrininkų valtimi priplaukė prie 
Danijos krantų ir taip pat 
prašė globos.

me su ELTos atstovu papasako
jo savo įspūdžius. Pateikiame iš 
to pareiškimo kelias ištraukas:

“Baltijos Tarybos vardu įtei
kiant Bonnoje D. Britanijos, JA 
V-bių ir Prancūzijos augštie-1 pareiškė: “Mes Sovietų priekaiš-! limas tarp tų, kurie jau yra pra
šiems komisarams notas, skirtas tų argumentų smulkiau nenagri- ryti ir tų, kurie nenori duotis 
atitinkamų kraštų užsienio rei- nėsime. Bet reikalinga konsta-J praryjami”, 
kalų m misteriams Berly no kon- _ . . . .
fcrėncijos proga, B. Tarybos bu
vo pranešta, kad aš turėsiu, vykti 
į Berlyną, visų trijų Pabaltijo 
valstybių veiksniui pavedamas, 
kaip politinis stebėtojas. Šį pa
vedimą vykdant. žymus paleng
vinimas man buvo ir tai, kad ati
tinkamoms įstaigoms buvau pri
statytas Lietuvos Pasiuntiny-, 
bės Londone. Pati kelionė jokių 
ypatingų sunkumų nesudarė. 
Nuvykus į Berlyną, aš prisista
čiau, kaip augštųjų komisarų įs
taigose buvo sutarta, visų trijų 
delegacijų būstinėse.

“... Pabaltijo valstybių vardu 
įteiktose vakariečiams ministe- 
riams notose, mes Berlyno kon
ferenciją sveikinome, linkėdami, 
kad ji priartintų laisvę ir Pabal
tijo kraštams ir kad karas bei 
svetimoji okupacija galų gale 
baigtųsi ir mūsų tėvynei...

“... Kadangi konferencija nie
ko esminio negalėjo išspręsti, tai 
ir Pabaltijo valstybių reikalai 
tiesioginiai nebuvo paliesti Ta
čiau netiesioginiai mes buvome 
palicstikcleriais atvejais JAV už
sienio reikalų ministerio kalbo
se. Griaudamas Molotovo tvirti
ntus, Dulles vasario 2 d. posėdy
je tarp kitko pareiškė: “Prisi
mintina, kaip klydo ponas Mo
lotovas 1939 metais spalio mėn.. 
kai jis Prancūziją ir D. Britaniją 
pasmerkė agresoriais, o hitlerinę 
Vokietiją išgarbino kaip . taiką j fciu būdu nereiškia Sovietų įsi- 
mylinčią šalį”. Molotovas į tai kišimo į tų kraštų vidaus rcika- 
nurodė, kad Sovietai jau 1948 m. |ns> kaip tai skelbia kaikurie už- 
yra davę tinkamą atsakymą sa- sienio laikraščiai. Mes pareiškia- 
vo 1939 metų politikai pateisinti, me? kad visos tos kalbos apie 

Pabaltijo valstybių sovietinimą 
dera tik mūsų bendrų priešų ir 
an tiso vietinių provokatorių in
teresams”. Į šį faktą, demaskuo
jantį Sovietų politiką, Molotovas 
jau nedrįso atsakyti.

“Vasario 10 d. Dulles, atsaky
damas Molotovui, vėl prisiminė 
Pabaltijo valstybes. Priminė So
vietų Sąjungos 1939 m. sudary
tas su Lietuva, Latvija ir Esti
ja savitarpinės pagalbos sutar
tis, kurias, anot Dulles, “Sovietų 
užsienio reikalų ministeris savo 
laiku apibūdino bemaž tokiais 
pat žodžiais, kaip dabar Sovietų 
siūlomosios Europos sutarties 
įžangoje. Sutartys su Lietuva, 
Latvija ir Estija, kaip Moloto
vas 1939 m. pareiškė, numatė 
griežtą dėsnį nepažeisti pasira-

tuoti, kad trys Pabaltijo valsty-. “Amerikos nusistatymo dėka 
bės, būtent — Lietuva, Latvija ir Pabaltijo likimas pasidaro vis 
Estija, vykdant minėtas slaptas labiau ir labiau tarptautinės są- 
sutartis tarp Molotovo ir Rib- 
bentropo ir laužant galiojančias 
tarptautines sutartis 1940 m. bir
želio mėn. buvo Sovietų okupuo
tos. Okupavusi Pabaltijo valsty
bes, Sovietų Sąjunga jas sau pri
sijungė, žalodama elementariš- 
kiausias teises ir teisėtumo pa
grindus. Net jei imti dėmesin- 
Sovietų pažiūrą, kad Sov. Sąjun
gos žygiai tada išplaukė iš bė
dos padėties ir saugumo sumeti
mų tai dabartinė Sovietų laiky
sena, laikant Pabaltijo valstybes 
ir toliau karinėje okupacijoje, 
neturi jokio teisėto pagrindo. 
Okupavusi Pabaltijo kraštus, S. 
Sąjunga, kaip žinoma, nesiten
kino vien saugumo priemonė
mis, bet negirdėto istorijoje te
roro ir net genocido priemonė-

> mis pakeitė visą ūkinę, socialinę 
ir kultūrinę tų valstybių san
tvarką. Visa tai buvo priešinga 
ne tik sudarytoms su Sovietais 
sutartims, bet ir iškilmingiau
sioms Sovietų Sąjungos vado
vaujančių asmenų, net paties 
Molotovo, pareiškimams”.

“Toliau Dulles, vasario 5 d. at
sakydamas Molotovui, pacitavo 
pažodžiui, ką kalbėjo tas pats 
Molotovas 1939 m. spalio 31 d. 
Maskvoje: “Savitarpiniai paktai 
su Lietuva, Latvija ir Estija jo-

vo 1939 metų politikai pateisinti,

JAV GINKLUOJA PAKISTANĄ
Po pastarojo pasaulinio karo ma, kad tai bus nukreipta prieš 

JAV ūkinė ir karinė pagalba ją ir net grąsino priimti karinę 
plaukte plaukė į Europą. Dabar pagalbą iš kitur — atseit iš Sov. 
ne vien duona, bet ir ginklai 
pradedami siųsti ir į Aziją.

Prieš pora mėnesių išryškėjo 
JAV politikos planas atitverti 
Sovietų Rusiją ir nuo Artimųjų 
Rytų ir Indijos grandine sąjun
ginių valstybių — nuo Turkijos 
per Iraką, galbūt Iraną su Afga
nistanu iki Pakistano. Pirmiau
sia pribrendo Pakistano reika- 
las.Jau anksčiau viską išsiaiški
nus, pereitą savaitę Pakistanas* 
oficialiai paprašė JAV pagalbos 
karinėmis medžiagomis. Prieš 
tai piestu šoko Indija, pareikšda-

I Rusijos.
Prez. Eiscnhovvcris visdėlto 

nedelsė ir paskelbė, kad Pakis
tanu i prašomoji pagalba bus 
duodama. Kartu prezidentas pa
siuntė raminantį laišką Nehru, 
kuriame užtikrina, kad JAV pa
galbą teikią tik valstybių saugu
mui sustiprinti, o jei pamatytų, 
kad toji pagalba panaudojama 
agresiniams tikslams, tuojau 
griebtųsi priemonių tam sutrug- 
dyti. JAV esą pasiryžusios teik
ti tokios pat pagalbos ir Indijai, 
jei ji tik paprašytų.

žinės reikalu. Sutarčių sulaužy
mas ir pažadų nepildymas Pa
baltijo valstybių atžvilgiu iš So
vietų pusės yra toks aiškus, kad 
jis pradėjo pasidaryti klasiniu 
pavyzdžiu apibūdinant visą So
vietų politiką. Labai didelį vaid
menį, atrodo, čia bus suvaidinusi 
šiuo atveju ir Kersteno komisija, 
kurios dėka prieš pasaulio akis 
vis ryškiau ir ryškiau pastato
ma visa Pabaltijo tautų tragedi
ja. Gi Sovietai norėtų, kad tą 
klausimą pridengtų mirties tyla. 
Molotovas yra pareiškęs, kad 
Sovietų oficialinė politika 1939 
m. yra išdėstyta jų rašte “Isto
rijos klastotojai”. Vykdomoji Ta
ryba yra pasiryžusi į šį Sovie
tų faktų nušvietimą duoti išsa
mų atsakymą, atkreipiant viso 
pasaulio dėmesį į Pabaltijo vals
tybių likimą, parodant, kas iš
tikrųjų šiuo atveju siekė klasto
ti istoriją.

“... Įteikus notas augštiesiems 
komisarams, jų nuorašai buvo 
įteikti ir vokiečių užsienio rei
kalų ministerijai Bonnoje. Gi 
Berlyne suėjau į kontaktą su tos 
įstaigos atstovais vokiečių dele
gacijoje Berlyne.

“Stengiausi sudaryti kiek ga
lint daugiau santykių su Vaka
rų politikos ir spaudos žmonė
mis. Mes turime nemažai mums 
draugiškų asmenybių, kurie do
misi mūsų likimu. Susidariau 
įspūdį, kad mums reiktų dar la
bai sustiprinti akciją Europoje, 
kad europinių tautų nusistaty
mas galimai daugiau priartėtų 
prie JAV užimtos pozicijos.

“Mano nuomone, didžiausią 
kliūtį Berlyno konferencijos de
ryboms sudarė pats Molotovo 
asmuo. Keista, kad Sovietai pa
siuntė atstovauti ir jos neva tai
kingus norus dėstyti tą patį as
menį. kuris 1939 m. pasirašė su
tartis su Ribentropu, o 1940 
m. vyko pas Hitlerį dalintis Eu
ropą irpasaulį. kurio ministeria- 
vimo laiku buvo pravesta Pabal
tijo valstybių okupacija, pa
skelbtas karas Suomijai ir kuris 
pasižymėjo visose nelemtose 
konferencijose (Jaltos, Tehera
no, Potsdamo) ir . visur pasireiš
kė sovietinio imperializmo nau
dai”. ELTA.

pa-

PERŠOVĖ PENKIS 
KONGRESMENUS

Šį pirmadienį posėdžių metu 
galerijos pasipylę šūviai sužeidė 
5 kongresmenus. Vienas — Alvin 
M. Bentley, Resp. Mich., sužeis
tas sunkiai ir jo gyvybė pavoju
je. Ten pat buvo suimti trys jau
nuoliai ir viena mergaitė, pucr- 
torikiečiai, priklausą tai pačiai 
sąmokslininkų grupei, kurie 1950 
m. buvo kesinęsi nušauti prezi
dentą Trumaną. Visi jie iš Niu
jorko, kur puertorikiečių gyve
namame rajone apsauga sustip
rinta ir padaryta daugiau su
ėmimų.

— Dartmund. — Pereitais me
tais iš Vokietijos Rytų zonos 
perbėgo į Vakarus lygiai 110.000 
jaunuolių tarpe 14-25 metų.

Panaikina Lenkijos 
konsulatus

JAV valstybių sekret. Dulles 
pasiuntė notą Lenkijos ambasa
doriui Winiewicz, kad pasirūpin
tų, kaip galima greičiau, užda
ryti savo konsulatus Niujorke, 
Čikagoje ir Clevelande, kurie 
nepasitarnaują abiejų valstybių 
gerų santykių naudai.

Tuo būdu JAV be Vašingtono 
nebebus jokios diplomatinės 
anas pusės geležinės uždangos 
valstybių įstaigos. Rumunų. Ce- 
.koslovaku ir Vengrų konsulatai 
jau anksčiau uždaryti, o su Bul
garija nuo 1950 m. diplomatiniai 
santykiai visiškai nutraukti.

Lenkijoje JAV kadaise turėjo 
konsulatą Dancige, bet 1950 m. 
jis uždarytas, jo nuosavi rūmai 
valdomi per įgaliotinius. Dau
giau jokių konsulatų Lenkijoje 
nėra.

is

ELTOS
Inf. Taryba, kurios iki šiol vei

kė 2 skyriai — spaudos ir propa
gandos — VT pritarus, praplėtė 
savo veikimą trečiuoju — doku
mentacijos skyrium. Ilgainiui 
VLIKas surinko apsčiai archyvi
nės medžiagos: laikraščių, žurna
lų, biuletenių, straipsnių, iškar
pų, paveikslų, klišių, fotokopi
jų. įkalbėtų magnetofon. juos
telių, knygų ir kt. Senose ankš
tose patalpose dokumentų išdės
tymui nebuvo tinkamos vietos. 
Dabar, persikėlus į erdvesnį bu-

ŽINIOS
mones, turinčias tikslą išlaikyti 
lietuvybę emigracijoje”.

Komisiją sudaro: pirm. dr. 
Rukša, gimnazijos dir. A. Gied
raitis ir šviet. inspektorius Vo
kietijoje A. Venclauskas.

Vasario 16 d. Vokietijoje pa
minėta labai iškilmingai. Tą die
ną pašventinti naujieji gimnazi
jos rūmai. Iškilmėse dalyvavo 
VT pirm. Zaikauskas. URT val
dytojas d r. P. Karvelis ir beveik 
visi VT bendradarbiai.

ta, VT i dokumentacija atkreipė Katalikams pontifikalines šv. 
ypatingą dėmesį. Šis skyrius tu- i mišias atlaikė vietos bažnytėlėje
ri tarnauti ne tik medžiagos kla
sifikacijai, bet ypač gyvai doku
mentacijai, kiekvienu momentu 
panaudotinai kovoje su komu
nizmu.

Dr. P. Karvelis, būdamas Ber
lyne, talkinamas Inf. Tarnybos, 
tarėsi su RIAS radijo vadovybe 
dėl lietuviškų žinių ir komenta
rų perdavimo. Radijas RIAS yra 
amerikiečių vadovaujamas ii 
siunčia transliacijas vokiečių 
kalba. Jis gerai girdimas tiek 
Vakarų Vokietijoje, tiek vokie
čių Rytų zonoje, tiek Lietuvoje. 
Nors RIAS ir iki šiol mielai nau
dodavosi mūsų teikiama medžia
ga, ypač iš “Elta-Pressedienst”, 
ateityje sutarta bendradarbiau
ti dar glaudžiau ir plačiau.

Baltijos Taryba padėkojo J. F. 
Dulles už pakartotiną Pabaltijo 
valstybių klausimo įjungimą į 
konferencijos diskusijas.

LIT įsteigtoji švietimo Komi
sija paskelbė savo veiklos statu
tą. LIT valdytojas Zaikauskas, 
ELToje aptaria komisijos užda
vinius: “Savo sugestijomis, pa
tarimais ir sumanymais per LIT 
paskatinti ir paremti bendruo
menių darbą švietimo srityje, 
analizuoti esamą padėtį, studi
juoti ir siūlyti konkrečias prie-

J.E. vysk. Padolskis, evangeli
kams pamaldas laikė kun. Šimu- 
kėnas. Vakare įvyko vėliavų nu
leidimo iškilmės. Rūmus pa
šventino vysk. Padolskis. Kalbė
jo VT pirm. Zaikauskas, V. Vok. 
tremtinių ministerijos atstovas 
Grabel, Latvių min. Liepinš, 
vysk. Padolskis, Liuterionių pa
saulinės Sąj. vardu kun. Reuter, 
kuris įteikė gimnazijai ir 100 DM 
auką, vietos vokiečių klebonas, 
estų laisvės kovotojų atst. Joon- 
^on, MLT pirm. Simonaitis ir 
gimnaz. dir. A. Giedraitis.

Svarbesnius iškilmių momen
tus “Am. B.” perdavė į Lietuvą. 
Iškilmėse dalyvavo eilė vokie
čių radijo ir laikraščių korespon
dentų.

Vasario 16 buvo paminėta per 
Stuttgarto, Kolno. Frankfurto, 
Berlyno RIAS; Paryžiaus, Ro
mos, Vatikano radijus. Per Lais
vosios Europos radiją paminėjo 
specialia valandėle lenkų sky
rius. Linkėjimus atgauti Lietu
vai laisvę pareiškė skyriaus ve
dėjas Nawak, po to sekė ilgesnis 
pranešimas ir sugiedotas Liet 
himnas.

Nepriklausomybės šventės pro
ga Lietuvos vardas plačiai nu
skambėjo ir viso pasaulio spau
doje.



2 PUSI* TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1954. HI. 4. — Nr. 9 (218)

Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian R.C. Cultural Society of Gonada 
SAVAITRASTIS

Redaguoja kolektyvas. Redaktorius dr. A. Šapoka 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 

Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50

Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada Telef.: EM. 3-4265

Sekt ant izmas Amerikoje ••SPORTAS ••

MINĖJIMŲ DEBESĖLIAI

Čikagos krepšininkai Toronte
Sekantį sekmadienį, kovo 7 d., 

vėl matysim Čikagos studentų 
krepšinio komandą, kuri čia žais 
su “Vyties” krepšininkais. Rung
tynės įvyks UNF didžiojoj salėj 
6 vai. v.

Cikagiečiai yra apkeliavę visą 
Ameriką ir nėra pralošę nei vie
nų rungtynių ir dar sykį bandys 
paveržti meisterio vardą iš ry
tiečių. Svečiai atvyksta savo ge
riausioj sudėty: Dirvenskis, Gaš
ka, Germanas, Kaunas, Vaičius 
ir Zubkus. Bus įdomios rungty
nės ir laukiam gausaus tautiečių 
atsilankymo. A. S.
“Vyties” krepšininkai Hamiltone

Toronto “Vyties” II-ji koman
da vasario 19 d. lankėsi Hamil
tone, kur turėjo krepšinio rung
tynes su Hamiltono “Kovu”. Jas 
laimėjo vytiečiai. Hamiltoniečiai 
į rungtynių pabaigą pasekmę 
buvo persvėrę savo naudai, ta
čiau paskutinės minutės priklau
sė “Vyčiui” ir rungtynės baigėsi 
33:31 “Vyties” naudai.

Už Hamiltono “,Kovą” žaidė ir 
taškų pelnė: Banevičius 17, Pet- 
rušaitis 7, Trumpickas 5, Zub- 
rickas 2, Jankauskas 0, Apanavi
čius 0, Stanaitis 0.

Už Toronto “Vytį”: Danilevi
čius 19, 'A. Mitalas 8, Balsys 6, 
R. Mitalas 6, Laurinavičius 3. 
Krekoveckas 0. A. S.
Iš dailiojo čiuožimo pirmenybių 
kanadiečiai grįžta su pasididžia
vimu pasiekę puikių rezultatų. 
Poriniame čiuožime torontiškiai 
Francis Dafoe ir Norris Bowden 
laimėjo pasaulinį titulą, dėl ku
rio jie jau trečią kartą rungė
si. Antra vieta teko šveicarų po
rai,' trečia — austrams, ketvirta 
— amerikiečiams. Vyrų pavie
niame čiuožime antra karta ti
tulą nusinešė amerikoniukas, 21 
metų, H. A. Jenkins, antrąją — 
irgi amerikonas J. Grogan, tre-

Hockey ■—
Kanada yra hockey gimtinė, 

tačiau nepavyko nustatyti, kas 
su tuo žaidimu supažindino vi
suomenę bei taisykles nustatė. 
Hockey skaitomas vienas iš mo
derniausių sporto šakų, nors jo 
atsiradimas' siekia 18 amž. Daug 
tyrinėta, bet nepavyko tiksliai 
nustatyti, kur pirmiausia pradė
ta hockey žaisti, nes kiekvienas 
tyrinėtojas norėdavo savo vieto
vei priskirti tą garbę. Apytikriai 
sutaria, kad pradėta žaisti King- 
stone, bet tikra žinia apie hockey 
žaidimą užtikta tik 1846 m. is
toriko Horsey užrašuose.

Anais laikais buvo žaidžiamą 
po 9 žaidėjus komandoje. Šių 
dienų hockey pradėta žaisti 1875 
m. 7 žmonių komanda ir tik daug 
vėliau prieita prie dabartinės 6 
žaidėjų sudėties.

Kadangi hockey yra Kanados 
tautinis žaidimas ir bendrai ka
nadiečiai yrą sportinės dvasios, 
tad šį žaidimą kultivuoti jauni
mas neturi mažiausio sunkumo. 
Skersai ir išilgai visą didžiulį 
kraštą įvairiausių hockey lygų, 
pradedant nuo jaunučių baigiant 
profesionalais. Čia sporto varžy
boms atstumai nevaidina didelės 
rolės, taip kad Halifaxas gali 
lengvai susitikti su Vancouveriu. 
Kiekvienas didesnis miestas, 
ypač pietų Kanadoj turi dirbti
no ledo aikštes. Tokiu būdu jau
nimas gali patogiausiomis sąly
gomis šiuo sportu užsiimti, ir vi
si jaunuoliai laiko lyg ir patri- 
jotine prievole hockey kultivuo
ti. Nerasime kito krašto.’kur taip 
hockey būtų proteguojamas ir 
tiek daug jaunimo žaistų, kaip 
Kanada. Galima sakyti, kiekvie
nas kanadietis berniukas žaidžia 
hockėy. Vos vyrukas gali lazdą 
išlaikyti, žiūrėk, jis stumdo ru
tulį ar bet ką, kartais net be pa
čiūžų.

Iš tiek daug žaidžiančių pa
siekta augštos technikos. Tokius 
žaidėjus pradėta gaudyti, rinkti 
į vieną vienetą. Taip prieita prie 
profesionalų komandos. Jos čia 
veikia nuo 1903 m. Sudarytos ir 
atskiros lygos. Tačiau grynai 
profesionalinių komandų tiek 
Kanadoj, tiek Amerikoje yra ne
daug. Kiek daugiau yra pusiau 
profesionalinių, veik kiekviena
me miestely yra grynai mėgėjų 
komandos. Kanada nuo olimpia
dų pradžios, įvedus hockey, yra 
nugalėtoja, tik 1936 m. laimėji
mą buvo paveržusi Anglija, ku-

čią — 18 m. italiukas A. Giletti. 
Kanadietis pasitenkino šešta vie
ta. Moterų pasirodyme įvyko ne
lauktų staigmenų. Pernykštė 
meisterė amerikietė T. Albright 
po privalomo čiuožimo, kuris 
duoda 60% laimėjimui, buvo gal 
ir peranksti užtikrinta laimėji
mu. Laisvojo stiliaus užčiuožimo 
metu įvyko pora nelaimių: šok
dama paslydo ir parvirto, o kitu 
atveju po šuolio nutūpė ant abie
jų kojų, kas skaitoma didžiau
sia klaida. Po tokios nesėkmės 
pirmon vieton iškopė ir laurus 
laimėjo 18 metų vokietaitė Gun- 
di Busch. Mūsiškė Barbara Grat
ton pasitenkino ketvirta vieta. 
Naujai įvestuose dailiojo čiuoži
mo poriniuose šokiuose laimėjo 
anglų pora Jean Westwood ir 
Lawrence Demmy. K.I.

Kanados geriausiu 1953 metų 
sportininku išrinktas sunkumų 
kilnotojas ir pasaulio meisteris 
Douglas Hepbburn. Kai kas ste
bisi jo išrinkimu bet pripažįsta 
jo atsiektus rezultatus. Tačiau 
ne vien dėl to. Iš pradžių niekas 
jo nepripažino rimtu varžovu į 
meisterius, net jo nesiuntė į pir
menybes. Bet jis savo kaštu ten 
nuvyko ir parvežė Kanadai lau
rus. Gal ir todėl jis bubvo pa
mirštas anksčiau, kad jis yra 
raišas. Sako, draugų pajuoktas 
taip pradėjo treniruotis, na ir ne 
tik nugalėjo savo kūno trūku
mus, bet laimėjo ir pasaulinį 
sunkumų kilnojimo titulą.

Lietuvos tarpmiestinėse krep
šinio varžybose, pasibaigusiose 
sausio 31 d., pirmą vietą užėmė 
kauniečiai, įveikę Vilniaus ko
mandą 110:65. Vilniaus, Šiaulių 
ir Panevėžio komandos surinko 
po lygiai taškų. Pagal jų tarpu
saviu rungtynių santykį, II vieta 
pripažinta Vilniui, III — Šiau
liams. Moterų komandų tarpe I 
vieta užėmė kaunietės, II — vii- 
nietės, III — panevėžietės.

ledo rutulys
rios komandose taipgi daugiau-, 
šia kanadiečiai. Kodėl kanadie
čiai yra tokios augštos klasės? 
Atrodo, dėl profesionalinio ho- 
ckey. Tas pat ir kitose sporto 
šakose, kur yra profesionalizmo. 
Kiekvienas mėgėjas sportinin
kas šiame krašte nori dasimušti 
iki tokio lygio, kad jį pakviestų 
į profesionalų tarpą; tai reiškia 
tokį, atlyginimą kaip, ir parla
mento narių. Taigi nereikia ste
bėtis, kad JAV ir Kanados spor
tininkai, ypač Amerikos lengva- 
atletai neranda niekur sau lygių. 
Anksčiau mes į profesionalinį 
sportą žiūrėjome gana skeptiš
kai, tačiau pagyvenę čia ir la
biau susipažinę, nebegalime jo 
neigti nei smerkti, nes jis pake
lia krašto sportinį lygį. Visas 
Amerikos profesionalų koman
das (Detroito, Niujorko, Čikagos 
ir Bostono) sudaro dauguma ka
nadiečių žaidėjai. Tai didelis biz
nis. Iš to pelnosi duoną žaidėjai 
(iki $20.000 už sezoną), iš to da
ro pinigą ir klubų savininkai, na, 
o žiūrovai juos suneša. Nepa
prastas hockey pamėgimas ap
saugo nuo bankroto visą profe
sionalinį sportą. Nevisos sporto 
šakos taip mėgiamos. Daugelis 
kanadiečių hockey mėgsta la
biau negu bet kokias kitas pra
mogas. Šiame krašte sportas yra 
vienas iš svarbiausių dalykų, 
svarbesnis už pasaulinius įvy
kius. Kanada — sporto kraštas.

K. Lukošius.

Krimas Įjungtas j Ukrainą
Baigiantis karui Sovietų val

džia paskelbė panaikinanti Kri- 
mo autonominę respubliką, kaip 
karo metu pasirodžiusią neišti
kimą, susidėjusią su vokiečiais. 
Daugumas krašto gyventojų ta- 
3a buvo ištremti į Sibirą ir į ki
tas Sovietų Sąj. rytines sritis. 
Vasario 26 dienos Maskvos dek
retu Krimas paskelbtas prijun
giamas prie Ukrainos.

Ar nebus tai tik nuolaida ne
rimaujantiems ukrainiečiams, 
kurie juk negalėjo būti paten
kinti, kad Krimas, kuris su Rusi
jos respublikų federacija nei ne
susisiekia. buvo administruoja
mas iš Maskvos. Gal ištikrųjų 
galima laukti, kad ir Karaliau
čiaus (Kaliningrado) sritis, kuri 
prijungta prie Rusijos, su kuria 
taip pat nesusisiekia, bus pri
jungta prie Lietuvos. Apie tai 
jau anksčiau buvo gandų. 4

Antanas Musteikis
' • ' 1 I ’

sekė katalikų bažnyčią. Tuo bū
du didžiosios protestantiškos 
sektos galima vadinti bažnyčio
mis augščiau minėtu atžvilgiu. 
Šitokios bažnyčios yra Anglijos 
bažnyčia, Amerikos metodistų 
bažnyčia, luteranizmas ir kt. Ta
čiau Amerikoje nė viena iš jų 
nepajėgė patraukti kitų sektų į 
save, nors jungimosi reikalas 
buvo suprastas ne tik dabar, bet 
ir anksčiau. Įdomu, kad visos 
sektos buvo suskilusios Ameri
kos civilinio karo metu, kai bu
vo sprendžiamas vergijos klausi
mas. Tuo metu buvo atskiros 
šiaurinės ir pietinės bažnyčios. 
Pirmieji vienybės pavyzdį paro
je metodistai, kurių bažnyčios 
jaugiau ar mažiau pagrindinai 
susijungė tik 1939 m. Šitai yra 
išgarsinta kaip nepaprastos reikš 
mės įvykis, kuris turėtų rodyti 
telią visoms Amerikos sektoms. 
Religinėj Amerikos lįteratūroj 
dažnai galima užtikti mokslinin
kų ir dvasininkų, dedančių daug 
pastangų tai vienybei pasiekti, 
bet dažniausiai jos lieka teoreti- 
nėj plotmėj. Visi sutinka, kad 
dažnai viena sekta skiriasi nuo 
kitos tik keliomis smulkmeno
mis, kad joms reikėtų rasti bend
rą kalbą, kad įvairias atmainas 
galima būtų supinti į vienetą, 
pasirenkant iš visų tai, kas ge
riausia. Šitas kelias, atrodo, yra 
buvęs labai sėkmingas Amerikos 
kultūroje aplamai, tačiau kai 
yra stengiamasi supinti keletą 
sektų, užtinkamos nenugalimos 
kliūtys, Tada tos smulkmenos, 
žiūrint “iš šalies”, tampa religi
ne esme tų tarpe, kurie tiki į 
tas smulkmenas.

Didžioji Amerikos protestan
tizmo problema, atrodo, yra ne
išsprendžiama, kai tuo tarpu, 
tradicinė katalikų Bažnyčia 
Amerikoje savo rėmuose sten
giasi daugeliu atžvilgių apimti 
kairiojo sparno krikščionybę vie
nuolynuose, “krikščionybę kaip 
gyvenimo kelią” — švietimo plė
timu ir “Bažnyčią kaip tikėjimo 
tiesų sistemą” — istorine tąsa 
(kontinuitetu).

Niekas neabejoja, kad protes
tantizmas yra labiau charakteri
zuojąs JAV kultūrą, bet ne kata
likybė ar judaizmas. To priežas
ties ieškotina ankstyvojoje nau
jo kontinento istorijoje, kai pir
mieji imigrantai buvo didžiąja 
dalimi įvairių protestantiškųjų 
sektų atstovai. 17 šimtmečio at
eiviai čia rado prieglaudą nuo 
religinių persekiojimų savo kraš 
tuose. Vėliau gi ateiviai palikda-kad ir svečiai noriai klausosi.

Štai ir meninė dalis. Po geros vo savo gimines ne tiek dėl reli- 
“rugiapiūtės” eik į sceną su iš- ginių, kiek dėl politinių, ekono- 
džiūvusia burna ir drebančiom minių ir kitokių priežasčių. Re- 
kojom. Atbukintas žiūrovas ir 
išvargintas artistas. Meninė da
lis nustoja pusės savo svorio. Ne
begirdi, kas ką sako, net ir kai- 
kuriems solistams reikalingas 
garsiakalbis. O išvis ar nebūti
nas garsiakalbis didelėse salėse?

Grįškime prie kalbų. Argi ne
galime apsiriboti viena pagrin
dine kalba angliškai ir lietuviš
kai. Būtų gerai, jei kalbą angliš
kai pasakytų valdžios žmogus. 
Ji turėtų būti grynai politinė — 
diplomatinė, informuojanti ir 
intriguojanti

Sveikinimams nėra galo. To
ronte yra ne mažiau 30 lietuviš
kų organizacijų. Jei jos norėtų 
pakalbėti nors po tris minutės, 
prie ko gi prieitume? Taip pat 
pilnai užtektų vieno kalbėtojo 
betkuriai tautai. Oficialiosios da
lies laikas turi būti apribotas ir 
neilgiau valandos. Jei per tą lai
ką nespėtų visi pasveikinti, už
tektų pristatyti atstovaujantį ir 
padėkoti plojimu.

Visi mes norime poilsio sieląi, 
,ko nors stiprinančio O kas leng
viausiai skverbiasi į svečius, mus 
ir vaikus, jei ne daina, šokis, 
muzika ir meniškas žodis?! Be- 
sekdamas meniškąją dali tu pats 
nubrendi pievom, nuūži miškais, 
pamatai, sutinki. pažįstamus — 
primirštus veidus, kas buvo taip 
miela, bet jau nepasiekiama. 
Nutilus garsams tu nebėgsi gal
votrūkčiais pirmas iš salės, bet 
delsi toje pažįstamų minioje, da
linsies įspūdžiais. Geriau, kad 
liktų Tavo sieloje truputis vie
tos neužpildytos, negu laukti pa
baigos, lyg kokio išganymo.

Nebandau šiom keliom pasta
bėlėm ką užgauti ar įpiršti nau- 

Ar jie supranta tai? Ar ’ naują programą — tai yra dau- 
ne, tai visgi ką Į gelio žodžiai, kuriucs girdėjau ir 

nors veikia. Ir nenorom.pradedi girdžiu ne pirmi metai.
žvelgti į kitas puses. Nemanau, | . J. Greičiūnas.

žmogaus gyvenmui 
svarbu. Ji mus visur

Aplinka 
yra labai 
supa. Vienur tik raminančiai, 
stiprinančiai, gyvenimiškai, ki
tur smaugia, lyg trūksta erdvės, 
nors ji berybė. Laisvė yra, bet 
svetima, nesuprantama. Tave 
prispaudžia problema ne kultū
rinio gyvenimo, o pragyvenimo. 
Tavo mintis, rankas ir kojas pa
vergia žalias mažas popieriukas. 
Ir Tu kas kart daugiau ir dau
giau prarandi save, sumaterialė- 
ji, ir dar blogiau — pasidarai 
automatas. Pradedi pamiršti, 
kad tu gyvenai be pavojaus ryt
dienai, be jokio rūpesčio dėl duo
nos kąsnio kitiems metams. Tu 
net nepagalvojai tada, kad sū
nus, sekąs plačiai išverstoje va
goje, nebus tavo pakaita, rams
tis senatvėje. Motina šluostė 
džiaugsmo ašarą, spraudė ryšu
lėli su kietais sūriais ir guodėsi 
— dar keletas metelių ir mano 
vaikai nebevargs, padės mums.

Ne viskas taip išėjo. Vieni čia, 
kiti ten.

Jie vergijoje — mes laisvėje 
laisvę praradom.

Protarpiais mes ieškome pro
gų ištrūkti iš tos niūrios nūdie
nos. Bėgame su viltimi atsigai
vinti į pobūvius, minėjimus. Bet 
ir čia kipšiukas į ausį kugžda: 
“Gana klausytis šimto kalbų — 
ir bemaž visų kaip vienos. Kam 
visa tai?” Kam daromi minėji
mai? Pasisemti stiprybės, pasi
guosti ar varginti save, valdžios 
pareigūnus ir tautų atstovus? 
Kokie tie minėjimai yra? Parti
niai, politiniai - diplomatiniai ar 
tautiniai kultūriniai? Nusibodo, 
įkyrėjo iki gyvo kaulo. Pusva
landis laukimo, dvi valandos 
kalbų.

Nepamirškime ir vaikų! Ką gi 
jiems duoda tos ilgos sausos kal
bos?
klauso? Jeigu ne.

liginis įvairumas ir davė pagrin
dus Amerikos kultūros daugia
lypumui, kuris dažnai yra sieja
mas su demokratijos įsigalėjimu 
politinėje srityje, net primirš- 
tant, kad anglų demokratinė tra
dicija čia suvaidino gal žymiau
si vaidmenį. Didžioji protestan
tizmo problema — išsiskaidymas 
bei paskendimas sektantizme, 
kuris neprisideda prie Amerikos 
bendruomenės ir tautos vienin
gumo bei stiprėjimo.

Kaip matyti iš paskutinio, 
1950 m. gyventojų surašymo 
duomenų, Amerikoje yra 256 ne-, 
priklausomi religiniai junginiai, 
turį lygias teises bei prievoles 
savoje veikloje. Didžiausias pro
testantų grupes sudaro baptistai, 
metodistai ir presbitirijonai, 
nors katalikai savo skaičiumi 
bent du kartu prašoka betkurią 
didžiausią protestantų grupę.

Kuo skiriasi katalikiškoji 
krikščionybė nuo protestantiš
kosios? Pirmiausia — nesigili
nant į dogmatinius skirtumus — 
žmonės yra įpratę pirmą vadin
ti bažnyčia, o antrą dažniausiai 
sekta. Amerikiečiai gi sektą daž
nai vadina ir denominacija ar 
kultu. Tūlas pilietis bažnyčią 
supranta kaip kilmingą ir gerai 
suorganizuotą religinę sistemą, 
kurios šaknys yra įsitvirtinusios 
gilioje praeityje; o sekta šįuo at
žvilgiu yra' laikomas mažiau iš
lavintos, emocionalios grupės 
tikėjimas, kuris greit iškyla ir 
greit atslūgsta. Kultas gi yra dar 
mažiau respektuojamas judėji
mas, lyg mados paveiktas, lyg 
religinis paklydimas. Denomina
cija yra labiau išplėtota sekta.

Ieškodami esmingesnių bruo
žų, mokslininkai suranda, kad 
bažnyčia apima visą bendruo
menę ir žmęnės .kjai Xpriklauso 
gimdami; jie netampa bažnyčios

SOVIETINĖ POLITIKA
Sovietų Rusijoj socialistinės 

valstybės saugumas stovi pirmoj 
vietoj. Priešų — tikrų ir įsivaiz- , 
duojamų ieškoma visą laiką. 
Kasmet vyksta “valymai”. Ko
munistų partija budi ir tam dar-1 
bui ruošiasi visu, stropumu. At
viri komunizmo priešai sunaiki
nami vos tik Raudonoji armija i 
įžengia i kraštą. Rusiški įstąty-1 
mai sulikviduoją “buržuaziją”, 
kariuomenę, sporto organizaci
jas, spaudą. Bažnyčia nustoja 
viešosios apsaugos. Mokyklos, 
jaunimo auklėjimas pereina ko
munistų partijos žinion.

Komunistinė spauda įspėja 
budėti socialistinės tėvynės sau
gumui. Radio reikalauja darbo 
klasės akylumo. Mitinguose šau
kiama prieš “sabotažnikus”, rei
kalaujama mirties fašistiniams 
parsidavėliams. Pavieniai asme
nys paskiriami sekti ir praneši
nėti apie įtartinus bei rasti Įtar
tinus. Čia nėra pasigailėjimo nei 
tėvui, nei motinai, nei broliams; 
nei seserims; nebėra nei vyro 
nei žmones, nei vaikų — viskas 
aukojama Stalino sukurtai dik
tatūrai išlaikyti.

Iš visų reikalaujama sovietinio 
patriotizmo — besąlyginės išti
kimybės Sovietų Sąjungai.

Jėga, prievarta ir privilegijo
mis ištikimiesiems stiprinama 
partijos įtaka. Kiekviena proga 
pabrėžiama partijos bei jos vadų 
pasišventimas darbo klasei Nie
kinama ir šmeižiama buvusi vals

tybinė santvarka ir jai vadovavę 
asmenys. Uždraustas bet ’ koks 
susižinojimas su užsieniu, kad 
žmonės netektų tikrosios galvo
senos ir negalėtų paikinti bei 
patikrinti faktų. Iškeliamas So
vietų Rusijos gamybinis pajėgu-

I mas bei sovietinės armijos ga
lingumas. Tuo pačiu žadinamas 
pasaulinės revoliucijos pasiruo
šimas. Visais būdais, radio, kinu, 
teatrais, knygomis, laikraščiais, 
mokslininkais ir valdininkais 
stiprinama rusifikacija ir cent-
ralizacija. Kaip tikriausia prie
monė išlaikyti mases savo įtakoj 
yra įvesta ekonominė vergystė 
(darbas, butas, valgis ir pragy
venimo standartas priklauso nuo 
partijos malonės).

Iš naujosios kartos tikimasi 
užsiauginti “jąničarų” pulkus su 
kuriais galima bus įvykdyti pa
saulinę revoliuciją.

Kai kalbama apie karą, jo ten
ka laukti tik iš tų, kurie dega 
neapykanta Vakarų pasauliui,

kurie nevertina žmonių gyvy
bių, kurie nenori girdėti laisvų 
žmonių balso, kurie yra tiek 
daug kraujo išlieję, kad neturi! 
vilties išsiteisinti, kurie laimėji-i 
mo siekia visomis priemonėmis, 
tam ruošiasi ir renka sau ištiki
muosius visuose pasaulio kraš
tuose. Neramiai ilsisi plėšikas ir ■ 
niekuo nepasitiki, net savęs ir 
savo draugų bijosi. Kitus savo 
kėslais kaltina o savęs nepamirš
ta pagarsinti geradariu. Jungti
nės tautos vieną kartą turės pa
smerkti tautų grobiką ir išmesti 
jį iš savo tarpo. K.

■— New Delhi. — Premjeras 
Nehru prezidento Eisenhowerio 
pasiūlytmą teikti karinę pagal
bą Indijai atmetė. Kadangi JAV 
pasirodžiusios nebe neutralios
tarp Pakistano ir Indijos, tai In
dija pareikalavo, kad. amerikie
čiai, dalyvaują Kašmiro paliau
bų priežiūros komisijoje, iš kraš
to išvyktų.

KLAIDINGA INFORMACIJA
mas visai nesamas čekų choras. 
Ištikrųjų yra radiofono oktetas, 
sudarytas iš įvairių tautybių 
dainininkų — 4 anglai, 2 ukrai
niečiai, 1 estas ir 1 lietuvis — 
V. Verikaitis, kuris vasario 19 d. j 
dainavo solo, o visas oktetas taip: 
pat lietuviškai sudainavo porą! 
dainelių. Buvo tikrai įdomu, kai ’ 
svetimtaučiai lietuviškai traukė: 
“kad mūsų šalelė Lietuva pei’

“Naujienos” vasario 24 nume
ry “Pastabėlių” skyriuje rašo: 
“Kanadoje gyvenantieji čekai, 
lenkai, ukrainiečiai, vokiečiai ir 
kiti turi vietos radijo stotyse sa
vo valandėles. Lietuviai iki šiol 
tokios valandėlės neprasimanė.

Toliau sakoma, kad penkta
dieniais Montrealio stotis 9-10 v. 
v. duodanti koncertinių ištraukų 
Įvairiomis kalbomis, “tarp kurių

tominė patranka
Kanadoje

Didžiulė 280 milimetrų patran
ka atominiams sviediniams šau
dyti pagaliau buvo išbandyta ir 
arktikos sąlygose. Tai atlikta 
Kanados teritorijoje, Fort Chur
chill, Man., 600 mylių į šiaurę 
nuo Winnipego, kur pastaraisiais 
metais paprastai bandomas viso
kių ginklų veikimas arktikos są
lygose. Ten gyvena Kanados ir 
JAV karių grupė, bet šitas ban
dymas įvyko vadovaujant ame-

lietuvių, latvių ir estų”. Vasario 
19 d. vakare Toronto radijo sto
tis čekų kalba sudainavusi kele
tą lietuviškų dainų, kurios buvę 
transliuojamos per Montrealio 
stotį. “Čekų choras. Lietuvos ne- 
oriklauscmybės proga, sudaina
vo keletą lietuvių dainų”.

Gaila, bet čia viskas sumaišy
ta. Pirmučiausia jau trečius me
tus nuolatinę lietuvišką radijo 
valandą Torontas ir apylinkės 
^irdi kiekvieną šeštadienį 3-4 v. 
o.p. banga 620. Torontiečiai, ha- 
miltoniečiai ir kt. šio rajono lie
tuviai tai puikiai žino.

Penktadieniais 9.30-10 v.v. To-

amžius būtų laisva!” Čekų cho
ras bei čekų radijas “N” infor
macijoje atsirado, turbūt, dėl to, 
kad programos vedėjas yra če
kas. Bet tai jau radiofono reika
las, kuris "ai tyčia parinko tokį, 
kuris sunkiai kalba angliškai. 1

rikiečiams. Dalyvavo prie jo net 
26 svetimų valstybių karo atta
che bei atstov. kariniai patarė
jai, kuriems taip pat pademons
truotas veikimas specialaus ve
žimo, pritaikyto sniegynams. Pa
trankos veikime nebuvę paste
bėta nieko ypatingo, tik sprogi
mas esąs kitoks. Tačiau šauta 
ten ne atominiais, bet paprastais 
600 svarų sviediniais.

rcnto radijo stotis CBL, banga 
740, transliuoja įvairių tautų 
muzikos bei dainų programą, ku
ri yra vadinama “Songs of My 
People”. Joje protarpiais duoda
ma ir lietuviškų dainų. Ta pro
grama pertransliuojama visai 
Kanadai per CBC, tad girdima 
ir Montrealy. Tas pats buvo ir 
vasario 19 d. “Naujienose” iš 
vieno dalyko padaryti du. Mini-

nariais savanoriškai (savo kūdi
kystėje ar vaikystėje). Bažnyčia 
priima socialinę santvarką .tokią, 
kokia ji yra, ir pati tampa tos 
santvarkos vieni j ančia, - dalimi. 
Sekta gi tuo tarpu yra sudaroma 
savanorišku būdu, t.y. jos nariais 
gali tapti tik sulaukę tam tikro 
amžiaus žmonės, kai gali patys 
iš karto apsispręsti. Sekta yra 
aprėžta nuo kitų žmonių grupė 
ir jos nariai dažnai privalo tu
rėti tam tikrų sektai tinkamų sa
vybių. Bažnyčia yra glaudžiai 
susirišusi su valstybe, kai sekta 
kaip mažumos grupė nesusitaiko 
su pasauliu ir paprastai neturi 
ryšių su valstybe. Bažnyčios 
linkmė yra laikoma konservaty
vesne, o sektos — modernesne. 
Protestantai pirmąją vadina de
šiniojo, o sektą: — kairiojo spar
no atstove. Dešinysis sparnas tu
ri patvaresnę organizaciją, ir ti
kėjimo tiesų sistemą, o kairysis 
sparnas norėtų pabrėžti krikš
čionybę daugiau kaip gyvenimo 
būdą, o ne tikėjimą. Tačiau ka
talikų bažnyčia, atrodo, yra ne 
tik geriau susiorganizavusi, bet 
yra pirmoji ir labdaros, • šalpos 
bei kituose “krikščionybės kaip 
gyvenimo būdo” žygiuose.

Kad reformacijos pradininkai 
buvo kairiojo religijos sparno 
atstovai, aiškiai galime pastebė
ti ypač pirmuosiuose reformaci
jos dešimtmečiuose 16 šimteme- 
ty. Didieji reformatoriai pabrė
žė individualias teises ir visokias 
laisves, kol jie atstovavo mažu
mai; o kai savo rankose turėjo 
jėgą, vadovavosi tuo pačiu val
džios autoriteto dėsniu, prieš ku
rį anksčiau kovojo. Pradžioje 
vienintelis protestantų autorite
tas buvo šventasis raštas, atme
tant betkokius tarpininkus, aiš- 
aiškinančius tikėjimo tiesas, ta
čiau ilgainiui nustatė privalo
mas tikėjimo tiesas, kurių joms, 
priklausą nariai turėjo laikytis. 
Taip pat ir jų visa religinė orga
nizacija daugiau ar mažiau pa-

B. SERGAUTIS
< R^kL ESTATE & GENERAL INSURANCE j

870 COLLEGE ST. — Telef. OL. 6381

2.

Namai pardavimui. Greitos ir sąžiningas patarnavimas per
kant bei parduodant namus įvairiose miesto dalyse.

Paskolos. Parūpinami pinigai imokėjimui. Sukeliamos paskolos.
Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

Insurance. Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus- draudimas: 
ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

ŠIOS SAVAITĖS NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:

$11.500. Bloor — Shaw. 6 kamb. mūrinis namas. $3.000 įmokėti.
$14.000. Bloor — Havelock. 8 kambarių, mūrinis, 3 augs tų namas. Galimybė 

garažui.
$15.500. Dundam— Rusholme. 8 kambariai, 2 augštų mūrinis namas. Van

deniu - alyva šildomas. Garažas.
$18.500. Bloor — High Park. 10 kambarių mūro namas. Gėras pirkinys.

Kreiptis O L. 6381

780 Main St., East, Hamilton 
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vak. ir pagal telefonini susitarimą tel. 9-6634

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! ! !
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

APSAUGOKIT SAVO UŽDARBĮ- PAJAMAS!
Nuo Jūsų pačių priklauso, kad užtikrintumėte pragyvenimo šaltinį nelaimingų atsitikimų ar
ba ligos atveju — sau ir savo šeimai. Milijonas žmohių rėmiasi Mutual Benefit apsauga virš 
minėtais atvejais. Čia rasite vispusiškų planą, kuris sutiks su Jūsų reikalavimais. Teirauki

tės šiandien suteiksiu pilną informaciją be įsipareigojimų.

Skambinkite musu atstovui

TADUI RADAUSKUI, tel. LL. 8310
arba jo i itaigon K E. 9039 ir Ml. 3415

MUTUAL BENEFIT i JEALTH AND ACCIDENT ASSOCIATION
734 Spadina Avenue, Toronto

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTI! 
9

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aule Cohisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai 
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St Clair 

TORONTO, ONT.

TEL. Junction 4773 
Namų tel. CE. 1*3444

Sav. G. KERAITIŠ
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ŠVENTASIS KAZIMIERAS IR JO KULTAS
(Ištraukos iš š. m. kovo 4 d. Šv. Kazimiero kolegijoje skaitytos paskaitos)

Savo patrono dieną švęsdavo 
visa Lietuva. Su Kazimiero 
švente buvo surištos ir Lietuvai 
charakteringos mugės. Pav., vi
sas Vilniau? kaštas sugužėdavo 
sostinėn į garsų “Kaziuką”, ko
kio už Gedimino miesto nebepa- 
kartosi. Aukštaičių žemėje ketu
rių apskričių parapijos suplauk
davo taip pat į garsų Kamajų 
kermošių. Šv. Kazimiero vardą 
yra pasirinkę visa eilė instituci
jų ‘ir organizacijų, tiek Lietuvo
je, tiek išeivijoje.

Per pusketvirto šimto metų 
šv. Kazimieras suaugo su lietu
vių tauta, kaip retas kuris šven-

Zenonas Ivinskis, Roma

gyvenimo visiškai ir neišsijungė. 
Ir tai Lietuvoje.

Pirmą kartą į Lietuvos sostinę 
karalaitis atvyko 1475 m. Niekas 
tada negalėjo nujausti, kad Ge
ležinio Vilko miestas taip greit 
priglaus jo šventus palaikus, ir 
jo Relikvijų kultas prisidės prie 
Lietuvos religinio renesanso.

Jau nuo seniau buvo reiškia
mas didelis nepasitenkinimas, 
kad kar. Kazimieras buvo aplei
dęs Lietuvos didž. Kunigaikštys
tės reikalus. Lietuvoje negyveno 
jis pats, ir nesutiko duoti vieti-

tasis kurioje kitoje žemėje. Ne-1 ninku savo sūnaus, nors trimis
atvejais vis buvo prašomas. Ma
tyti, čia karalių Kazimierą pri
laikė Elžbieta, kurios visas dė
mesys buvo nukreiptas į pietus, 
į Vengriją .ir Čekiją, kur ji rūpi
nosi apginti savo paveldėjimo 
teises. Apskritai, Lietuvos ir ry
tų Europos kraštų karalienė 
Elžbieta nemėgusi. Vis dėlto se
nis Kazimieras negalėjo visai iš
leisti iš akių savo tėvų šalies.

Norėdamas apmaldyti Lietu
voje vis stiprėjantį nepasitenki
nimą, ir net augantį priešiškumą 
karaliui, — kuris lenkų istorikų 
yra pavadintas “lietuvių sepa
ratizmu”, Kazimieras su sūnumi 
Kazimieru vėl 1479 m. atvyko 
Vilniun. Šį kartą jis buvo nusi
statęs ilgiau pasilikti. Čia jis su
silaukė ir sąmokslo, kuris kara
laičiui padarė gilaus įspūdžio. 
Sąmokslininkai, Lietuvos rusiš-

1516-

nimas — identifikavimas. Tąi 
buvo atlikta dalyvaujant eilei ATSISVEIKINANT SU BENDRADARBIAIS

Vasario 18 d. TF Atst. Hamil
tono skyrius, nors ir kukliai, bet 
prasmingai pagerbė savo valdy
bos du buvusius narius: Zuzaną 
Boguslauskienę ir Kazį Baroną: 
skyriaus vedėjas St. Bakšys įtei
kė Z. Boguslauskienei Laisvės 
statulą, o K. Baronui Viktoro 
Veselkos Aušros Vartų Dievo 
Motinos koplytėlę.

Šiomis dviem dovanėlėmis iš- į 
reikštas mūsų tautos pagrindinis 
charakteris: lietuvio amžinas’ t A V 1 * . • 1 v * v

ūtyviu galvojimu. Abu su vy- 
'•u kas mėnesį aukoja po $3 Va
sario 16 gimnazijos mokiniui iš
laikyti, nors dar tik pora metų 
tėra Kanadoje. Z. B. v-boj buvo 
nuo 1953 m. gegužės 25 d. ki tų 
pat metų gruodžio 1 d.

Linkime buvusiems TFA Ha
miltono v-bos nariams Z. B. ir 
K. B. visada likti jautriais mūsų 
didiesiems reikalams. Jūsų gau- 
.os dovanėlės tebūna simbolis ir 
jėgų šaltinis-ateičiai! Sk.St.

mažens jau užsigrūdino savo lie
tuviškame nusistatyme ir turįs 
begalinę energiją kovoje už lie
tuvių tautos egzistenciją. Jam, 
kaip vilniečiui, Aušros Vartų 
Dievo Motinos koplytėlė, buvc 
tartum jo paties praeitis!

Z. Boguslauskienė gimusi Ang
lijoje, vėliau vidurinius moks
lus ėjusi Lietuvoje, iš Vokieti
jos per Braziliją atvykusi -į Ka
nadą, v-boj ypač pasižymėjo di-

kų pusės tuo reikalu tik 
1517 m., tiek dabar, 1601-2 m., 
nebuvo pajudinta nei piršto.

1602 m. pavasarį Vilniaus vys
kupas Benediktas Vainius su sa
vo raštu išsiuntė Romon kanau
ninką Grigalių Sviencickį. Ka
dangi popiežius Klemensas VIII, 
kaip Siksto V-jo legatas Ipolitas 
Aldobrandini, buvo lankęsis Lie
tuvos-Lenkijos respublikoje ir 
pažino jos reikalus, davė greitai 
brevę, kuria buvo sutvarkyta 
tai, kas 16-me amžiuje nebuvo 
padaryta. Šitoji 1602 metų lap
kričio 7-tos brevė leido oficialiai 
garbinti šv. Kazimierą. Bet jo 
kultas pradžioje buvo lokalinis, 
ir tik 1621 m. Paulius V-sis iš
plėtė visai Bažnyčiai. Šv. Kazi
miero maldos buvo įrašytos vi
suotinės Bažnyčios Mišole ir bre
vijoriuje.

Sviencickis iš Romos parvežė 
šv. Kazimiero vėliavą (laba- 
rum), kuri priklauso prie kano
nizacijos apeigų. Vadinasi, kulto 
atnaujinimo — sutvarkymo pro
ga buvo atlikta visa tai, ko anks
čiau Vilnius nebuvo gavęs.

Džiaugsmas Vilniuje buvo ne
paprastas! 1604 m. gegužės 10 d. 
sostinėje buvo suorganizuotos 
iškilmės, kokių šis miestas dar 
nebuvo matęs. Jose dalyvavo vi
sa Lietuva. Lietuvos kancleris 
Leonas Sapiega karaliaus Zig
manto vardu per iškilmingą pro 
cesiją Vilniaus gatvėmis nešė 
aną aksominę Šventojo vėliavą 
su šv. Kazimiero paveikslu.

Procesija, kurioje turėjo pro
gos įvairiomis dekoracijomis, gy
vomis scenomis, dialogais pasi
reikšti Vilniaus Akademijos stu
dentai, užtruko ištisas 6 valan
das. Akademijos jaunimas buvo 
prirašęs dešimtimis poemų, epi
gramų, odžių, kuriose buvo gar
binamas šv. Kazimieras, iškelia
mos jo dorybės ir 1.1.

Kai Sapiega atnešė Šventojo 
vėliavą katedron, ją priėmė vys
kupas Vainius ir padėjo ant 
Šventojo relikvijų. Prieš perke
liant palaikus iš paprastesnio 
karsto į altorių, buvo, žinoma, 
padaryta formali šv. Kazimiero 
kūno “rekognacija”, t.y. atpaži-

d. 
at-

bent būtų galima iš dalies prisi
minti airių šv. Patriką, vengrų 
— šv. Steponą, ar prancūzų — 
šv. Joaną d’Ark...

Tikras lietuvis
Šv. Kazimieras savo kilme bu

vo tikras lietuvis. Niekas jo tė
vuose ir seneliuose negali nuro
dyti nė pėdsako lenkiškojo krau
jo. Jo motina buvo austrė Elž
bieta Habsburgaitė, o tėvas — 
lietuvis Kazimieras, sūnus Jogai
los ir Sofijos Alšėniškės, grynų 
lietuvių. Tačiau prie šito vienin
telio lietuvio šventojo vardo iki 
pat šiol vis nevengiama pridėti 
žodį “Polonus”, vien dėl to, kad 
jo tėvas buvo ir Lenkijos kara
lius,

Kaip Lietuvos patronas, šv. 
Kazimieras daugeliu atveju su
rišamas su politiniais įvykiais. ....... _

žiaurios rusų okupacijos, žemių kunigaikščiai, siekė
.bbv0 Pasibaigęs jų pa§aiįntį Kazimiera ir jo visą gi- 

1655-1661 m. jungas, žmones dar minę iš Lietuvos didžiojo kuni- 
pustrecio šimto metų giedojo gaįkščio sosto. Ir tėvas, ir sūnus 
garsioje Giesmėje ciesų praeju- tUrėjo būti nužudyti. Jaunas ka
sių Lietuvoje : _ ralaitis pergyveno sąmokslo lik-

I 7P>mp kmnn hut nrnztivo, . - . ... *. . . .vidavimą, galbūt, mate ir są- 
i mokslininkų teismą bei egzeku
cijas. Dabar jis susipažino ir su 

i Lietuvos valstybiniais reikalais. 
■ Iš Lietuvos šv. Kazimieras vėl 

u grižo Lenkijon ir ten dvejus mė- 
Šia Giesme rusai 19-toio amž ! tus, iki 1483-jų, pavadavo kara- giesmę rusai lojo amz. Lenku istorikai Fr Paoėe ir 
vidury uždraudė giedoti, ir ji i .'”D v'u + - 
turėjo būti iš “kantičku” išimta, i. roC-a. 1

Kaip antimaskoliškos kovos I tarP>- Iak.ela vabtybi-
simbolis šv. Kazimieras jau bu- In,nko, dldellus SabumiK. Jis ei- 
vo pagarsėjęs uuo ano didžiojo irkinėk0 užstatvta/ valdineį 
'CTAntiu-lnncm mnL'ln nocicnL'imn v r j j

žemes, gerino santykius su Ro
ma, atleido netikusius dvariš
kius. Domėjosi vis didėjančiu 
turkų pavojumi, ir svajojo sekti 
dėdės Vladislovo pavyzdžiu, ku
ris buvo žuvęs kovose su turkais.

Reikia atsiminti, jog tai buvo 
dešimtmečiai po Konstantinopo
lio užėmimo (1453) ir Bizanti
jos imperijos žlugimo. Jos krikš
čionys, pabėgėliai graikai beldė
si į Vakarų krikščionių sąžinę, 
kaip dabar pro geležinę bolševi
kų sieną prasprudę bėgliai.

Lietuvon šv. Kazimieras su
grįžo 1483-jų metų vidurvasary. 
Nežinome, ką jis yra viešai vei
kęs. Matyti, jis daugiau koncent
ravosi maldai ir askezei. Jo džio
va, kuri niekada nebuvo kibusi 
nei Gedimino, nei Habsburgų 
giminėn, gal įsimetė dėl griežto I, , - . , XTgyvenimo ‘ !k buvo Pasirod?s- Nors J1S Pats

Sužinoiės anie sūnaus sveika I apie save nei teismui nei vėliau OLlZlIlOlęb dUie bUndUS bvclKcr j i • •• i • - i , v.
tos staigų pablogėjimą, karalius 
išskubėjo Lietuvon. Šventasis 
jau gulėjo patale ir 1484 m. ko
vo 4 d., ketvirtadienį po Pelenų 
dienos, vos išaušus atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Mirė jis Gardine, 
t.y. tame pačiame mieste, kur 
prieš 50 metų lakštingalų be
klausydamas mirtinai peršalo jo 
senelis Jogaila. Vėliau Gardine 
mirė ir narsus kovotojas sų Mas
kva Steponas Batoras (1586). 
atėjęs Lietuvon - Lenkijon iš tos 
Vengrijos, į kurią Kazimieras 
nepateko.

Šv. Kazimiero kultas
Garsas apie mirusį kilnųjį ka

ralaitį greitai plito krašte,, mi
nios pradėjo plaukti melstis prie 
jo palaikų, tad netrukus buvo 
pradėta kanonizacijos byla, ku
ria rūpinosi Vilniaus-vyskupai ir 
šventojo broliai — Aleksandras 
bei Zigmantas, vienas po kito 
valdę Vilniaus sostą. Kanoniza- 

jg cijos byla buvo pradėta 1517 m., 
sisukęs iš tėvų politinių bei dH J*. maT’ - Lietuya. Pas‘e- 
nastihių planų nuėjo dorinio to- i kus,°. "formacijos sąjudz.0 to
bulėjimo keliu, nors iš politinio ?a ,kl ?ak’ nabuv0 P^ta, nors 

J r i šventojo garbinimas ir nesusto-
i jo, o tada surinkta medžiaga ir 
i pirmoji šventojo biografija, pa
ruošta legato Ferreri, buvo pa
grindas kanonizacijos bylai už- 

i baigti, kai po protestantizmo su
krėtimo katalikybė vėl atsigavo 
Lietuvoje 16-17 amž. sąvartoje, 

į Tai atliko jau jėzuitai.
Pirmas ženklas, kad šv. Kazi

miero kultas iškyla, buvo padė
jimas jo relikvijų Vilniaus ka
tedroje ir 1583 m. pravesta revi
zija prieš 70 m. įkurtojo fondo 
jo kanonizacijos bylai pravesti. 
Faktiškai bylą tereikėjo užbaig
ti. Šv. Kazimieras jau buvo įra
šytas į šventųjų sąrašus, bet ne- 
buo sutvarkytas jo kulto reika
las. Šituo vėl pasirūpino Vil
niaus vyskupas, Lietuvos jėzui
tai ir karalius Zigmantas Vaza, 
tada lankęsis Vilniuje dėl prasi
dėjusio karo su Švedija. Iš Len-

šiu Lietuvoje”:
''Lietuvos žemė kaipo būt pražuvo, 
Septynias metus kad nevalioj buvo, 
Bet Dievs padėda dide meile sava, 
Duodams patrono pagalbą gatavą: 
Kazimieras šventas iš dangaus atėjo 
Kurį Žalnieriai ant oro regėjo, 
Paskui eidami maskolių patrėmė, 
Verkiančius žmones iš nevalios ėmė?

stebuklingo ginklų pasisekimo 
prie Polocko 1518 m. Rusai todėl 
šv. Kazimiero kultą laikė jiems 
pavojingu, o patį šventąjį savo 
priešu. Antai, Maskvos archięrė- 
jus, vos tiktai 1655 m. rusų ka
riuomenė užėmė Polocką, pagal 
rytų Bažnyčios apeigas Lietuvos 
Patroną “ėkskomunikavo”. Kai 
rusai po trečiojo padalinimo už
ėmė Lietuvą, puošni šv. Kazi
miero bažnyčia Vilniuje buvo 
paversta cerkve, o jos šventės 
minėjimas varžomas.

Išskyrus 13-mečio Kazimiero 
trumpą žygį Vengrijon užimti 
sosto, visas jo gyvenimas praėjo 
ramiai tai Lenkijoje, tai Lietu
voje. Tačiau po mirties Švento
jo palaikai nebeturėjo ramybės. 
Du kartu jo Relikvijos buvo sle
piamos nuo maskviečių išnieki
nimo, o jo altoriaus papuošalai 
ir sidabras buvo sunaudota gin
tis nuo įsibrovėlių. Kai 18-to jo 
amž. pradžioje švedai trempė 
Lietuvą, Kazimiero relikvijos 
vėl buvo išvežtos iš sostinės ka
tedros. Pagaliau komunistams 
uždarius Vilniaus katedrą, per
nai gegužės mėn. šv. Kazimiero 
relikvijos su procesija buvo per
keltos į Antakalnio šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią.

Gyvenimas
Šv. Kazimiero trumpas, 25 me

tų ir 5 mėnesių, gyvenimas gali 
būti greitai išpasakotas. Buvo jis 
antrasis Kazimiero sūnus tarp 
kitų penkių brolių ir penkių se
serų. Gimė Krokuvoje 1458 m. 
spalio 3 d., mirė džiova Gardine 

_ 1484 m. kovo 4 d. rytą saulei te
kant. Keturi jo broliai užsidėjo 
karališkus vainikus. Jis pasiekė 
daug vertingesnio — dangiškojo. 
Tėvas norėjo jį panaudoti savo 
dinastiniams planams — įsodinti 
Vengrijos sostan, motina jam 
jau dairėsi žmonos savoje Habs- i 
burgu* giminėje, tačiau jis, f“ 1

Pirmą kartą Kanadoje 
Lenkų ekrano žvaigždė 

JADWIGA SMOSARSKA 
pati pasirodys 

EATON AUDITORIJOJE 
kovo 6 d. 7 ir 9.15 vai. vak.

Numeruoti įėjimo bilietai po 
$1, $1.50 ir ložėse $2 (įskaitant 
mokesčius) gaunami: redakci
jose: “Zwiąskowiec” — 700 
Queen W. ir “<Glos Polski” — 
1087 Queen W.; pas salių ad
ministratorius: Z.N.P. — 1087 
Queen W. ir Z. PwK — 62 
Claremont
Ekrane pirmą kartą Kanadoje 
naujas lenkų filmas “Pro rak
to skylutę”, kuriame pirmą 
rolę vaidina Jadvyga SMO
SARSKA. Tolimesnės infor
macijos bus paskelbtos To
ronto spaudoje.

ir sūnus

liudininkų ir surašant atitinka
mą protokolą. Atidarius karstą, 
po 120 m. pirmą kartą, prie šv. 
Kazimiero galvos buvo rastas 
pergamentas su jo mėgiamiausia 
giesme šv. Mergelės garbei: 

"Mono siela, vardą mielą 
Imk Marijos šlovinti" 
(Omni die, die Moriae) 
Kitą dieną, t.y. gegužės 11 

prie Karalaičio karsto buvo
laikytos iškilmingos mišios, ir 
jis oficialiai paskelbtas šventuo
ju, paskaitant popiežiaus brevę. 
Pagaliau trečią iškilmių dieną 
ceremoningai buvo pašventintas Į troškimas ir kova už mūsų že- 
kertinis akmuo būsimai puošniai į mės laisvę ir gilus nuoširdus ir 
jėzuitų bažnyčiai Vilniuje, ku- i 
riai buvo duotas šv. Kazimiero 
vardas.

Kai Kazimiero kultas taip iš
kilmingai tapo atnaujintas, jo 
Relikvijoms pasirodė per prasta 
senoji koplyčia. Todėl tuoj po 
1604 m. iškilmių karalius Zig
mantas ėmė statyti naują koply
čią prie katedros. Tik po 32-jų 
metų, kai tarp spindinčio mar- ( 
muro, ir gipsinių statulų buvo senkamos energijos, jis buvo di- 
užbaigti ir italo Delbenės fres- dėlė parama mūsų darbe, o ypač 
kai, Vilnius vėl išgyveno nepa-1 nepamainomas reprezentacijai.

Dalyvaujant j Gimęs, augęs ir mokslus ėjęs len- 
Vladislovui, kų okupuotame Vilniuje, jis iš

prastas iškilmes.
pačiam karaliui
nuncijui Filonardi, Lietuvos vys
kupams ir tūkstantinėms mi-
nioms, šv. Kazimiero relikvijos
buvo perkeltos Į tą puošnią kop- j

! dėlių taktiškumu ir griežtai po-

teks širdžiai mielas prieraišu
mas ir besąlyginis atsidavimas 
Dievo Motinos globai. Tai pats j 
didžiausias mūsų paveldėtas tur
tas, todėl visada jį mes privalė- 
tumėme prisiminti ir niekad ne
keisti jo “į trupinį aukso, gar
daus valgio šaukštą”.

K.- Baronas v-boj dirbo nuo 
1952 m. gegužės 7 d. iki 1954 m. 
sausio 1 d. Plačių minčių, neiš-

VOKIEČIAI RYTINIU SRIČIŲ NEATSIŽADA
vidaus reikalų ministerijos pra
nešime nurodoma, kokia vokie
čiams dėl tokio nevienodo vokie-

__________ _ ___  .... . .. čių sienų žymėjimo susidaro mo- šaukiasi kapitalistų pagalbos 
Relikvijų Perkėlimo šventė, pa- kietijos Federalinės Respublikos ' raline žala. Tuo būdu per tarp- 
skirta sekmadienį po švč. Merge- vidaus reikalų ministerija atski- tautines derybas galį būti tvirti- 
lės Marijos į Dangų Ėmimo ok- rų kraštų vidaus reikalų minis- narna, jog vokiečių viešoji nuo

monė jau esanti apsipratusi su

lyčią. Kazimiero kulto istorijoje : Yad “Gbttinger Arbeitskreis 
tai buvo svarbus etapas, kurį1 leidžiamas “Pressedienst der 
dar papildė Vilniaus vyskupoj Heimatvertriebenen” vasario 4 
Tiškevičiaus 1652 m. išrūpinta' d. paskelbė žinią, kad Vak. Vo

žeidžia vokiečio pirkėjo tautinį 
jausmą”.

Tiškevičiaus 1652 m.

lės Marijos į Dangų Ėmimo ok- rų kraštų vidaus reikalų minis- 
tavos, t.y. po rugpiūčio 22 d. Ne- terijoms nustatė gaires, kaip že-

šv. Kazimiero kulto plėtimą at- tuose turi būti rašomi yietovar- 
baigiančio žingsnio. Susirūpinęs i džiai ir sričių vardai. Nustatyta, 
jo dar didesniu išpopuliarinimu.! kad Reicho teritorijai pagal 1937

galima nepaminėti ir paskutinio mėlapiuose ir oficialiuose teks- žymios vokiečių teritorijos da
lies netekimu.

Kaip "Pressedienst” kitoj ži
nioj pažymi. Kolno apylinkės, o

arkivyskupas J. Skvireckas iš i metų statusą, taip pat Dancigo vėliau ir apygardos teismas pa- 
" i ir Klaipėdos kraštams žymėti -skelbė būdingą šiuo atžvilgiu

turi būti vartojami iš principo sprendimą. Vienas tremtinis vo- 
senieji vokiečių vardai, o pava- j kietis mokytojas buvo užsisakęs 
dinimai svetimomis kalbomis i už 152 DM didelį atlasą ir dalį 
Saaro krašte, kiek jie yra dabar ? pinigų už jį įmokėjo avansu. Ga- 

| įvesti, — neimami dėmesin. Į i ves atlasą jis konstatavo, kad 
svetimųjų valdomos vokiečių te- tai

popiežiaus Pijaus XII-jo gavo 
brevę (1948 m. birželio 11 d.), 
kuria šv. Kazimieras buvo pa
skelbtas “Visos Lietuvių Jau
nuomenės Ypatinguoju Danguje 
esančiu globėju pas Dievą’’. Q 
Šv. Kazimiero Relikvijų Trans
liacijos šventė (anas sekmadie
nis po VIII. 22) buvo numatytas 
Lietuvos jaunimo švente, kuris 
turi minėti savo Patroną.

(Bus daugiau)

vokiečių sienas įeinančios sritys 
į rytus nuo Oderio-Neissės lini
jos turi būti žymimos kaip “sve
timųjų valdomos vokiečių Rytų į 
sritys”. Toliau minimajame fed. |

Ir “Tiesoje” ir Vilniaus radijo 
pranešimuose dažnai giriamasi 
neva didžiuliais tarybiniais lai
mėjimais statant ir tobulinant 
žvejų laivyną Klaipėdos pajūry
je ir broliškose respublikose. O 
dabar štai turime tikrų žinių iš 
Vokietijos laivų statybos įmonių 
Kylyje, Hamburge, kad sovietų 
įgaliotiniai ten selina aplink ir 
prašinėja vokiečių, kad sovie
tams pastatytų vieną kitą žvejy
bos laivelį. Kai tuos vokiškus 
laivelius vėliau atgabens i Klai- < 
pėdos uostą, be abejo, sakys, kad 

iš broliškų respublikų”;

TROCKIO ŽUDIKAS PAGALIAU IŠAIŠKINTAS
no. Viskas apmokama nežinomo Į cūzijoje, Belgijoje, o laimėjus i 
asmens advokatų tarybai prisiun ! gen. Franco kurį metą sufabri-1 
čiamais pinigais, iš kurių kasikuotais dokumentais gyveno net I 
mėnesį jam pačiam visokioms iš- i Ispanijoje. Nutarusi nužudyti i 
laidoms duodama $300.

.Žudiko asmenybės pėdsakai
buvo aptikti tik 1950 m. Tardy
mą vedęs augštas Meksikos po
licijos pareigūnas Quiroz iš pa

Trockis, pavojingasis Stalino 
rivalas, buvo nužudytas jo nuo
savoje puošnioje Viloje Meksi
koje 1940 m. rugpiūčio 20 d. Jo 
žudikas iki šiol tebesėdi kalėji
me, nuteistas 20 metų, bet jo as
menybė dar tik visiškai nesenai 
išaiškinta ir maždaug tuo pačiu 
metu paskelbta Meksikos ir Ka
nados spaudoje. Abiejuose kraš
tuose tai paskelbta policijos pa
reigūnų, Kanadoje net karališ
kosios raitosios policijos žurnale.

Kai Trockio žudikas buvo su
imtas, jis pagal pasą buvo pa
skelbtas esąs Kanados pilietis 
Frank Jacson. Tačiau tai ne vie
nintelė jo pavardė, su kuria jis

Trockį, Maskva tam numatė jau
nąjį Ramon, kurį priversti šito 
darbo imtis buvo pavesta moti
nai. Ji buvo visiškai įsitikinusi, 
kad sūnus gyvas neliks, tačiau jį

sikalbėjimų su žudiku buvo įga- > įtikino, kad šitokia auka yra ne- 
vęs Įspūdžio, kad jis tikrai ture-j išvengiama. Žinoma, jis būtų ir 
jo būti ilgai gyvenęs Ispanijoje, I žuvęs nuo Trockio sargų rankos, 
buvo supratęs, kad į jo paslaptį bet pats Trockis, kuris nuo lopė- 
yra įmaišyta ir jo motina. Daly- ta perskeltos galvos tuojaus dar 
vaudamas kriminologų kongrese nemirė, juos sulaikė. Jis neno- 
1950 m. Paryžiuje, Quiroz, pade- rėjo, kad su jo mirtimi žūtų pa- 
damas Prancūzų policijos, įsiti
kino, kad jis ne prancūzas ir nu
vyko paieškoti jo pėdsakų į Is
paniją. Čia po ilgų ieškojimų pa
galiau pas vieną policijos parei
gūną buvo atrastos jo pirštų 
nuospaudos, padarytos dar 1935 
m., kai jis buvo suimtas viena
me komunistinio jaunimo susi
rinkime Madride. Dar neįgudęs 
pogrindžio veikloje jaunuolis, 
tada jis pasisakė ir tikrą savo 
vardą — Ramon Marcader del 
Rio.

Susekus tikrą pavardę, paleng
va buvo ir daugiau išaiškinta. 
Pasirodo, jis buvo išauklėtas 
našlės motinos, kuri nuo 1920 m. 
buvo sovietų šnipė ir komunistė, 
kuri yra atlikusi daugelį misijų 
ir įtraukusi į tą darbą ir savo 
vaikus. Ji veikė Ispanijoj, Pran-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

• kalėjime nepasakė nieko, tačiau 
policija išaiškino, kad jis kitais 
atvejais sakėsi esąs belgas, bul
garas, prancūzas, jugosląvas ir 
vis kita pavarde. Jo asmenybę 
bandė išaiškinti įvairių kraštų 
saugumo organai, kuriems rūpė
jo nustatyti jo ryšius su Krem
liumi, tačiau ilgai niekas nieko 
tikra nesusekė. Įdomu buvo ir 
dėl to, kad buvo visiškai aišku, 
jog jis turi galingų globėjų. Ir 
kalėjime jis gyveno neblogai. 
Gyveno trijose luksusinėse celė
se—kabinetas bei biblioteka, gy
venamasis kambarys ir miega
masis. Maistas jam visą laiką 
siunčiamas iš geriausio restora-

Pone Redaktoriau,
Jūsų redaguojamame laikraš

tyje. Nr. 7, tilpo p. P. Lėlio 
straipsnis “Kaip rinkti aukas 
gimnazijai”, kuris, mano nuo
mone, reikalingas skubaus pa
tikslinimo.

Montrealyje veikianti Vasario 
16 Gimnazijai Remt'i k-ja yra 
KLB Kr. Valdybos padalinys, 
kuriam vadovauju ne aš, bet ko
lektyvas, su p. Ansu Lymantu 
priekyje. Aš esu tik šios komi
sijos iždininkas. Netiesa, kad 
mūsų uždavinys yra tik rėmėjų 
būrelių organizavimas. Mes ak
tyviai rėmėme ir vargo mokyk
las Vokietijoje, platinome tam 
tikslui išleistus ženklelius, rin
kome aukas ir kit. iki tol, kol 
įsisteigęs Toronte šalpos komi
tetas vargo mokyklų rėmimą iš 
mūsų perėmė. Likosi mūsų už
daviniu surasti, kiek galint dau
giau lėšų gimnazijos mokinių iš
laikymui. Rašė komiteto nariai 
atsišaukimus, kuriuos tiek “T2” 
tiek “NL” visuomet mielai tal
pindavo ir talpina. Krašto val
dybai padarius principinį nuta
rimą, kad reikalinga parama

yra įmaišyta ir jo motina. Daly- ta perskeltos galvos tuojaus dar

ritorijos tam tikros sritys rytuo
se nebuvo jame atžymėtos kaip : 
priklausančios Vokietijai. Moky-

i tojas atsisakė tokį atlasą priimti,
j o leidykla jam iškėlė teisme ei- ruošiamasi pastatvti paminklą 
vilinę bylą. Vokiečių apylinkės; kunigaikščiui Jurgiui Dolgaru- 
teismas Kblne leidyklos preten- ■ kįuį5 kuris Maskvą padarė savo 
zijas atmetė, o dabar tą sprendi- kunigaikštijos sostine. O dar taip 

i mą patvirtino ir Kolno ąpygar- neseniai buvos viskas pasmerk- 
I dos teismas, savo motyvuose pa- tą, kas kunigaikščius ar carus 
žymėdamas, kad toks žemėlapis priminė. Dabar viskas gera, kas 

i be jokio abejojimo “žymiai pa-j primena Rusijos praeitį.

Bolševikų paminklas 
kunigakiščiui

Vienoje iš Maskvos aikščių

Mielą valdybos pirmininkę
p-lę BRONĘ RAGAUSKAITĘ ir p. KOSTĄ ŽIOBĄ, 

sutuoktuvių proga, nuoširdžiai sveikiname ir linkime gra
žios ateities

“Dainos” grupės garbės pirmininkė, 
valdyba ir Revizijos Komisija.

gimnazijos rūmams išpirkti, bu
vo vėl prabilta spaudoje ir iš
siuntinėta po visą Kanadą apyl. 
valdyboms, organizacijoms, rė
mėjų būreliams ir net pavie
niams (tik kaikuriose vietose) 
asmenims ne vienas šimtas laiš
kų. Deja, turime konstatuoti, 
kad jie nevisi, tikimės tik laiki
nai, sulaukė atsakymo.

Tie, kurie atsiliepė ir prisiuntė 
aukas, jos komisijos buvo užpa- 
jamuotos ir persiųstos Vokieti
jon.

Ar tikslinga šį darbą užkrauti 
Šalpos komitetams, bent aš, la
bai ir labai abejoju. Man atrodo, 
kad Šalpos komitetai yra ir taip 
jau perkrauti darbu. Gal yra ir 
kitų priežasčių. O pati didžiau
sia. tai neperplėsti veikimo sri
ties, nes pertempus jėgas, gali 
gautis netokie geri rezultatai.

Gal geriausias būtų buvęs bū
das gimnazijos rūmams išpirkti 
lėšoms sutelkti, jeigu Vokietijos 
Kr. v-ba būtų Kanados lietu
viams nustačiusi kvotą, ko ko
misija nekartą yra prašiusi, de
ja, be pasekmių.

Reiškiu pagarbą, 
Pr. šimelaitis.

slaptis, kas jį prisiuntė. Saugo
damas motiną, Ramon nieko ne
pasakė, o ji visdėlto su savo ki
tais dviem sūnumis ir dukra pa
bėgo į Maskvą ir ten Berijos glo
boje ištaigingai gyveno Monino 
viloje paliai Maskvą. Po karo ji 
buvo iš Maskvos išleista ir da
bar svetimu vardu gyvena Pary
žiuj, tačiau vienas jos sūnus yra 
paliktas Maskvoje kaip įkaitas, i 
MVD beabejo apsidžiaugtų, jei 
jinai ir Trockį nužudęs jos sūnus 
nuo žemės veido išnyktų, nusi
nešdami ir paslaptis. Tačiau Ra
mono ji negali pasiekti, o moti
nos bijo liesti, nes jai išnykus I 
Ramonas galėtų prakalbėti.

Kanadiško paso klausimas taip 
pat išaiškintas. Pasirodo, Ispanų 
pilietinio karo metu žuvusiųjų 
visi dokumentai būdavo persiun
čiami į Maskvą, kur jie būdavo 
panaudojami šnipų dokumentų 
falsifikavimui. Tuo keliu Mask
voje atsirado ir Kanadoje pilie
tybę gavusio jugoslavo Tony 
Babic pasas ir kažkokio Frank 
Jackson pilietybės gavimo doku
mentai. Ramon Marcader del 
Rio vykstant’ į Meksiką ir buvo 
duotas Jacksono pilietybės do
kumentas ir Babic pasas, ištai
sytas į Fr. Jacson (matyt, per 
neapsižiūrėjimą pavardėje raidė 
k praleista). Šitą reikalą Kana
dos policija buvo jau senai išaiš
kinusi, tik ilgai nežinojo, kas gi 
tas Jacson yra ištikrųjų. O jis 
į laisvę eiti vis dar bijo ir, nors 
pagal Meksikos įstatymus jau 
galėtų prašytis laisvėn, malonės 
prašymo neteikia. Matyt, jis ma
no, kad ir Berijos įpėdiniai tada 
pasirūpintų baigti savo rūpes
čius ir sutaupyti išlaidas jį ir 
motiną nušluojant vienu metu...

— Atėnai. — Vengrija pažadė
jo paleistis 1172 graikus, dar 1947 
m. sukilėlių komunistų suimtus 
ir išgabentus kaip įkaitus. Iki 
šiol Vengrija niekad nebuvo net 
prisipažinusi, kad tokių įkaitų 
turi. Ištikrųjų jų dar yra Bulga
rijoje, Čekoslovakijoje, Lenkijo
je ir Rumunijoje.

Šukūrusiems lietuvišką studentišką šeimą,
kolegei LEONIDAI MICKEVIČIŪTEI ir 

kolegai SIGITUI RAMANAUSKUI
daug laimės ir saulėtu dienu linkiO "V w

Toronto Universiteto lietuviai studentai.

Mielus geradarius
p. p. GRACE ir WALTER KLEMKUS, 

sulaukus naujagimės dukrelės, nuoširdžiai sveikina ir ma
žytei linki stiprios sveikatos

Šmigelskių šeima.

RŪBU RINKLIAVA
Pereitų metų gruodžio mėn. vargą. Ta auka Jūs ne tik ap- 

Šalpos Fondo vvkdyta rūbu ir dengsite ir sušildysite jų kūną, 
avalinės rinkliava davė šiuos re- bet sušildysite ir jų sielą, nes 

m i x priminėte, kad jie, negalintieji
zultatus. Is Toronto apyl. gauta išemigruoti į laimingesnius kraš

bet sušildysite ir jų sielą, nes 
priminėte, kad jie, negalintieji

2.500 sv. rūbų ir 500 sv. avalinės:
iš Hamiltono ir St. Catherines— nai skursti varge ir nedatekliuj. 
800 sv. rūbų ir 160 sv. avalinės; Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
iš Winnipego — 450 sv. rūbų ir apyl. komitetams, kurie rinklia- 
20 sv. avalinės; iš Londono — vą pravedė, jų talkininkams ir 
155 sv. rūbų bei avalinės; iš Ota-i talkininkams, kurie mums padė- 
vos — 50 sv. rūbų ir 10 sv. ava- - jo tuos rūbus bei avalinę supa- 
linės; iš Rodney — 45 sv. rūbų I kuoti: p.p. Augėnui, Jakaičiui, 
bei avalinės. Viso gauta 4000 sv. Baneliui, Kabliui, A. Masioniui 
rūbų ir 700 sv. avalinės.

Š. Fondo C. Komitetas nuo- aukojimo pareikalavęs darbas 
širdžiai dėkoja visiems lietu- • pavyzdžiu lietuviškosios bend- 
viams, kurie nepamiršta tų skur- ruomenės solidarumui ir tauru- 
de likusių Vokietijoj mūsų tau- mui. Rūbai ir avalinė išsiųstą 
tėčių ir savo auka palengvina jų sausio 28 d. ŠF Centro K-tas

tus nėra palikti vieni ten amži-

ir Žolpiui. Tebūnie Jūsų pasi-

Į Sovietu Rusiją vykti nenori
Neseniai Detroito teismas nu

teisė dai 6 komunistus už ruoši
mąsi jėga nuversti valdžią. Jiems 
paskirta nuo 4 metų iki 4 metų 
ir 8 mėn. kalėjimo, tačiau, jei 
norėtų, leidžiama išvykti į So
vietų Rusiją. Jų pirmasis kalti
ninkas Wellman visų vardu pa
reiškė, kad jie neišvyks, bet ape
liuos.

Tuo būdu iki šiol yra nuteisti

jau 41 komunistas, bet tesėdi II, 
n kiti 30 yra paleisti Už užstatą, 
nes jų bylos dar nepraėjo per 
visas instancijas.

Atsiprašome. Pereitame “TŽ” 
numeryje per skubotumą nepa
keista antraštė 2 psl. pradėto 
spausdinti reportažo “Nepriklau
somybės šventė Toronte”, Atsi
prašome,
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j Pavergtoje tėvynėje
Ant Obelių ežero 

įvyko tradicines arklių lenktynės. Doly- 
yOvb 35 Obelų, Dusetų, ir Zorosų rajo
nų begūnoi 28 važiuotojo! apdovanoti 
premijomis. Tai sena, daugiau kaip kelių 
dešimtmečių tradicija. Skirtumas tik tas, 
kad dabar buvo lenktyniaujama ne savo 
augintais, o ''visuomeniniais"' arkliais.

Specialūs pinigai mašinoms
Sausio 23 d. iŠ Gorkio (buv. Nižnij 

Novgorod) j Lietuvą atvežto 65 outo- 
sunkvežimioi. Jie paskirstyti Vilkijos; Sa
kių, Smėlių (Ukmergės II)'ir kitus rajo
nų kolūkiams (Rajone vidutiniškai yra 
apie 28 kolūkius).

Tai nėra kokio nors "broliškos respub
likos dovana", kaip paprastai sakomo. 
Kolūkiai už tuos sunkvežimius užmokė
jo' nustatytą parduodamąją kainą, kuri, 
kaip paprastai, nutylima. Pagal naujas 
Chruščiovo taisykles, sunkvežimių (taip 
pat-fr jų datių arba šiaip geležies ir net 
vinių) negalima pirkti už betkokios, tai 
yra, už betką gautus pinigus. Pinigai, už 
kariuos tokius dalykus leidžiama 'pirkti, 
turi “būti kolūkio gauti už valstybei par
duotų mėsą, pieną, sviestą tfrkiiūsirtlus. 

GoČiau u^^prievofibes duokles;'bvĄk 
už tą mėsą, pieną bei kiaušinius, kurie 
nuo - tų duoklių "atlieka“" Tr ^‘laisvai* 
parduodami valstybei.

Privalomos duoklės kolūkiams dabar 
nustatytos tokios: mėsos — 4 kilogramai 
gyvo svorio nuo hektaro, pieno — 16 
litrų nuo ha, kiaušinių -— 17 nuo ha. 
Už tai mokomas atlyginimas (dabar di
desnis negu pirmo buvo) toks: mėsos gy
vo svorio kg. — 1.50 rb., pieno litras — 
55 kapeikos, o atlyginimas už kiaušinius 
visiškai neminimas taisyklėse . . .

Tokiu būdu, vidutiniškos kolūkis (apie 
1.500 ha) turi atiduoti tomis žemomis 
kainomis 6 tonos gyvo svorio mėsos, 24 
tonas pieno ir 25.500 kiaušinių. Už mė
są ir pieną toks' kolūkis gauna 22.000 
rublių, ar gauna už kiaušinius — neaiš
ku. Už tuos 22.000 rublių sunkvežimio 
nenupirksi, bet jei ir galėtum — nepar
duodama. Reikia dar turėti mėsos, pieno 
ar kiaušinių daugiau, negu privalomoms 
duoklėms užtenka, ir tą liekana "lais
vai" paduoti valstybei.

Už taip parduotą "perteklių" valdžia 
moka daugiau, negu už privalomas duok
les, bet vistiek mažiau, negu būtų gali-

mo gouti tikrai oisvoi parduodant. Bet 
reikia parduoti valdžiai "savanoriškai", 
ries kitaip nebus galima net ir vinių nu
sipirkti. Už tą "perteklių" kainos moko
mos žymiai augštesnės, negu už duokles, 
būtent: už jautiertos ar avienos gyvo svo
rio kg. .— 4.10 rb., už kiaulienos — 
7 rubliai, už paukštienos gyvo svorio kg 
net 8.50 rb., t.y. nuo 3 iki 8 kortų bran
giau negu už privalomąsias duokles. Už 
pieną irgi moka 1.20 rb., t.y., daugįou 
“kotp dvigubai, o už kiaušinį moko po 
njsrubhJ Bet tai vistiek yra kainos dar 
gerokai žemesnės už kainas, mokamos 
yisiškoi toišvoi parduodant:

’ Tik už šiuo būdu parduotus produktus 
kolūkiai gavo minėtus 65 sunkvežimius. 
Tokio yra'3*‘broliokų respublikų dovanų" 
prasmė. '

Studentų atostogos •
Sausio 23* pasiboigė'Žiemos egza

minai studentams ir prasidėjo atostogos. 
Viiniuie studijuojančiųjų atostogas tvar
ko vietinio profsqjungQ komiteto pirmi
ninkas Kostas TaroŠauškds. Studentai 
atostogų metu ne tėvų aplankyti vyksta, 
het, pagal 1C Tdrašdusko nestatytą tvar- 
•karaštį tanko teatrus, kinus, ir Vilniaus 
miesto įmones. Keletas' parinktųjų išsiųs
ti efešimčiar dienų į Maskvą rr- keletas 
į kurorti? -— f.’’ . Lampėdžius (prie Kau
no). Konservatorijos ‘studentams atosto
gas praleisti tenka koncertuojant rinki
miniuose agitpunktuose.

Šiaulių mokytojų Instituto studentai 
atostogos praleidžia rengdami pasikal
bėjimus su gyventojais apie "demokra
tiškiausi pasaulyje" rinkimų įstatymo ar- 
^a vyksta pasižiūrėti kolūkių.

Saločių kolūkis
Pasvalio rajone, 1953 m. tapo "mili- 
joneirium" surinkęs l.0l 4.600 rublių 
pajamų. Bet . . . iš ataskaitinio susirin
kimo Tnatyti, kad jame dalyvavo dau
giau kaip 500 narių ^greičiausia, negi 
visiškai visi dalyvavoC Taigi, jei kolūkis 
per metus būtų net jokių išlaidų netu
rėjęs, tai iš to mihjorio pajamų kiekvie-. 
na m tektų tik po nepilnus 2000 rub
lių, už kuriuos būtų galima nusipirkti 
švarką, kelnes ir šiokius tokius batus. 
Atskaičius visas metines išlaidas, "mi
lijonieriams" už mėtų darbą liks tik . . . 
kelnės ir gal botai, švarko reiks uždirb
ti kitais metais,- o vaikus Visiškai ne- 
aprėdytus palikti.

WINDSOR, Ont.
Vasario 16-tojL Mūsų koloni- daug dirba ir padarė dėl jos lais

vės, skubant jam į Detroite 
vykstantį minėjimą, susirinku
sieji gausiomis ovacijomis išly
dėjo. Apylinkės valdyba ir visa 
kolonija p. Oliui linki pasiseki
mo rinkimuose į Čikagos bur
mistro vietą, kas įgalintu dar 
daugiau nuveikti Lietuvos labui.

Susirinkusieji Tėvynės vada
vimo reikalams paaukojo $106.

Toliau sekė meninė dalis. Ją 
išpildė muzikas Prialgauskas, 
smuiku prof. Kairys ir pianu p. 
Dambrowska. Devynmetė Mil
dutė Pakauskaitė, pasipuošusi 
tautiniais rūbais, dabai vykusiai 
padeklamavo eilėraštį “Be Ta
vęs”.

Pabaigai, pasipuošęs tautiniais 
rūbais, scenoj išsirikiavo koloni
jos choras ir padainavo: Laisvės 
varpas, Miškų gėlė, Jūreivių 
maršas ir Namo broliukai.

Vietos dienraštis “Windsor 
Star” išspausdino nuotrauką p. 
Olio, pirm. p. Januškos su dviem 
lietuvaitėm tautiniais rūbais ir 
trumpą šventės apžvalgą.

Per abi dienas meninei daliai 
gyvai vadovavo P. Petruitis.

Apyl. valdyba galvoja greitu 
laiku vėl suburti savo ir apylin
kių tautiečius į bendrą pobūvi— 
šį kartą į op. sol. p. Kardelienės 
koncertą. J. Ražauskas.

SAULT STE.
Visų pirma, ne visai džiugios 

žinios iš darboviečių. Bedarbių 
skaičius čia prašoko 3000, kas 
Montrealiui, tolygia proporcija, 
išeitų 100.000.

Abitibi, plačiai žinoma ameri
kiečių popierio ir popiermalkių 
b-vė, vidury vasaros užbaigė sa
vo Ontario provincijos miško 
kirtimo ir išvežimo darbą. Vėl 
pradės, jų žiniomis, tik gegužės 
mėn. ir tik su 100 miško kirtėjų. 

’ Abitibi stambus popierio fab
rikas šią žiemą vos paleido per 
du kartu keliasdešimt žmonių, 
taigi — pastovi darbovietė:

Chromo (metalo) fabrikas dėl 
užsakymų stokoš žiemai buvo 
visai užsidaręs ir tik ’ vasario 
pradžioje vėl pradėjo gatnybą, 
vos su Viena lydymo krosnim ir 
su 100 vyrų.

Sault Structural Steel Co. va
sario pirmomis dienomis pašau
kė atgal dalį paleistųjų.

Algoma Steel Corp, gamyboje 
stipriai negaluoja ir, deja, nero
do taisymosi žymių. Vasario 11 
d. įvykusiame CIO plieno darbi
ninkų unijos susirinkime 2251 
skyr. vedėjas J?’ Barkeris, pa
reiškė, kad ryšium su žiemos at
leidimais skyrius beturįs, vieto
je 7000, tik 5000 narių. Pagal jį, 
fabriko bosai, į klausimą, kada

jos lietuvių būrelis, gal dėl ne
pakankamai gerų įsikūrimo są
lygų per daug neauga, bet auga 
organizacinės veiklos atžvilgiu. 
Šiems metams, be pirm. Petro 
Januškos, j apyl. valdybą išrink
ti nauji žmonės. Pirmas v-bos 
darbas — suruošimas Vasario 16 
iškilmių vasario 14 d. .

Minėjimo išvakarėse dienos 
metu valdžios CBE ir Toronto 
CJBC radio stotys anglų kalba 
davė pranešimą ir visą pusvalan
di lietuviškų plokštelių muzikos. 
Vakare koncertas, kuriame pasi
rodė Toronto 1. ork. “Trimitas” 
ir solistas B r. MarijoŠius.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
12 vai. kolonijos bažnyčioj iškil
mingos pamaldos. Gražiai giedo
jo kolonijos choras, vad. J. Sin
kevičiaus." Kun. Rudzinskas pa
sakė patriotinį pamokslą. Iš baž
nyčios persikelta į čia pat esan
čią salę. Iškilmingą minėjimą 
atidarė apyl. pirm. P. Januška. 
Garbės prez. sudarė ALTo vice- 
pirm. adv. Antanas Olis, Vyr. 
Skautininkas prof. St. Kairys, 
Estų ir Latvių atstovai ir pirm. 
Januška. Prezidiumo nariai pa
sakė kalbas. Svarbiausią minėji
mo dalį sudarė adv. Olio paskai
ta. Įdomiausia buvo paskaitos 
dalis, aptarianti padėtį pasikei
tus Amerikos valdžiai: ... Roos- 
veltėlis ir Trumanėlis, o kartu 
ir Churchillis, rusams Lietuvį 
okupavus, esą pasitenkino tik 
pareiškimu nepripažindami Lie
tuvos okupacijos. Ne tik patys 
nedarė jokių žygių kraštui išlais
vinti, bet neleido ir patiems lie
tuviams bet ką tuo reikalu veik
ti. Jei kas pradėdavo kur reikalą 
kelti, apšaukdavo fašistu ir pan. 
Kas kita, pasikeitus Amerikos 
valdžiai, Dar prieš rinkimus, 
ALTo' delegacija lankiusis pas 
kandidatuojantį į prezidento vie- 
4ą gen. Eisenhower. Šis išklau
sęs pareiškimų ir prašymų ir 
prižadėjęs, jei taps prezidentu, 
kongrese daryti žygių, kad pa
naikinti sudarytas sutartis dėl 
okupuotų kraštų ir pradėsią žy
giu^ dėl pavergtų kraštų išlais
vinimo. Pareiškimas nelikęs pa
žadu, bet, pagal esamą politinę 
padėtį, daromi ir konkretūs žy
giai. Kaip pavyzdį nurodė Kers- 
teno daromą kvotą, Dulles Ber
lyne vedamą kietą ir tinkamą 
kovą su okupantų delegacija ir 
Lt Esą, daug tuo reikalu pada
ryta. Didesnę darbo dalį atliko 
ALTas. Darbas nebaigtas. Daug 
paramos gauta ir iš naujųjų imi
grantų. Jis siūlęs ALTo aparatą 
praplėsti pakviečiant naujuosius 

’ateivius. Svečio kalba buvo iš
klausyta visu rimtumu. Už tai, o 
svarbiausia, kad p. Olis net ne- 
matęs Lietuvos, o sielojasi, labai

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas
JONAS ’č'EGYiS

Priimu visokius užsakymus. Angliškų ir vietinių medžiagų pa
sirinkimas vietoje. 20 metų dirbu savo specialybėje.

224 WILLIAM ST., LONDON, ONT. - Telef. 7-5228

HAMILTON, Ont
Šv. Kazimiero minėjimas Ha

miltone bus kovo T d., 5 vai. v. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Programoje J. Domeikos paskai
ta, jaun. ateitininkai suvaidins 
T. Kuzmickio “Regėjimas”. Šoks 
A. Grajauskaitės mokinės; de
klamacijos.

Kovo 6 d. nuo 7 iki 9 vai. iš- 
oažintis. Bus svečias kunigas. 
Sekmadienį 9 vai. pamaldos ir 
bendra Komunija Aušros Vartų 
bažnyčioj.

Malonėkite skaitlingai daly
vauti Lietuvos Globėjo šventėje.

Nepriklasomybės šventės pa
minėjimas vasario 21 d. praėjo 
su tuo pačiu nepalūžtančiu ryž
tingumu, kokį lietuvis rodė nuo 
amžių Galime didžiuotis, kad, 
nors ir maži būdami, turime 
tūkstančius aktyvių narių, kū
ne kiekviename žingsnyje šau
kia, rodydami pasauliui mūsų 
tragediją ir nepalaužiamą norą 
gyventi laisviems. Ir The Ham. 
Spectator vasario 22 d. laidoje, 
’ėdamas ilgesnį straipsnį apie 
lietuvių ir estų minėjimus, pa- 
<vmi, kad “Daugiau kaip 1000 
(lietuvių) pripildė Wesdale Se
condary mokyklą”... ir čia pat 
toliau pažymi, jog Hamiltone 
gyvena 1500. lietuvių. Šie skai
čiai rodo mums, o ypač kanadie
čiams, kurie viską sprendžia iš 
statistikų ir skaičių, kad lietu
vio noras gyventi nepriklauso- 
Įnai yra didelis. Susirinkti iš 
1500 — 1000 į minėjimą, reiškia 
kad lietuvis yra labai sąmonin
gas ir be kompromisų apsispren
dęs už Lietuvos atstatymą. To
kie faktai svetimiesiems sukelia 
nusistebėjimo ir pasigėrėjimo. 
Nepamirškime^ kad minėjime šį
met dalyvavo eilė augštų kana
diečių, kurie be oficialių kalbų 
moka dar ir savas išvadas pasi
daryti. Iš viso to matome, kaip 
svarbu visiems mums panašiuo
se minėjimuose dalyvauti. Paste
bėtina, kad straipsnį rašė ne lie
tuvis, bet specialus šio dienraš
čio korespondentas, pats minėji
me dalyvavęs.

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis Aušrps Vartų bažnyčioje. 
Teko nugirsti keletą šiaip jau 
kritiškai nusiteikusių asmenų 
nuomonių. kad kun. dr. J. Ta- 
darausko šiai dienai pritaikytas 
pamokslas buvęs retu pavyz
džiu: mintys taip švelniai rami-’ 
nančios lietuvišką širdį ir pilnos 
nedvejojančio pasitikėjimo Die
vu mūsų tautai skaudžiose die
nose.

Oficialioje daly kalbėjo mies
to meras L. D. Jackson, federali
nio parlam. narys A. Child, T. 
Ross, radijo koment. Mrs. E. 
Hyder, Krašto Tarybos pirm. J. 
Matulionis ir Bendr. v-bos pirm.
J. Kšiyickas. Be kalbėjusių mi
nėjime dalyvavo miesto kontro- 
lier : S. Lawrence ir S. G. Baggs 
su žmonomis, Ontario parlam. 
narys Elliot ir nemaža vietinių 
žmonių augštų pareigūnų, ku
riuos pasikvietė Vyt. Juozokas, 
Ant. Šimkevičius, J. Mačiukas,
K. Baronas ir kiti.

Malonu buvo klausytis Mrs. 
E. Hyder gražios, užjaučiančios 
ir drąsinančios kalbos, kuri bu
vo taip puikiai mūsų visuome
nės plojimais pertraukiama. Jos 
mintyse švelniai ir drąsiai pa
reikštas pasitikėjimas Dievu bu
vo tas širdžiai balzamas, kuris 
sutvirtino mus mūsų kovoje.

MARIE, Ont.
pašauksią atgal į darbą atleis
tuosius, tik pareiškę, kad “dar 
Jūs ir daugiau atleidimų turėsi
te”, kas, žinoma, keista, bet nėra 
negalima, nes pav., Betlehem 
Steel Co., JAV, plieno gamyba 
smukusi net 70%. Apkaltintas 
Churchillis, kam jis, girdi, Ber- 
mudos konferencijoje viešai pa
reiškęs, kad 5 metų bėgy pasau
liui joks karas negręsiąs. Taigi 
pasaulis sotus plieno ir jo dau
giau nenori, nors smarkus mūsų 
miestelio “rašytojas” net prieš 
du metu visiems davė garantijas, 
dėl “amžino plieno”, priedu prie 
apsukrumo pamokų tautiečiams, 
nors'šiandien pats be darbo.

Cirkuliuoja gandai, kad kelios 
firmos norį nupirkti — perimti 
Algoma Steel plieno fabriką, 
rimčiausia tarp jų — General 
Motors iš Oshavos, Ont. Vargu, 
tačiau, ar dėl to pasikeistų ga
mybos vaizdas.

Ant. Vizbaras, bedarbis ir li- 
gonis-džioyininkas, negaudamas 
nei paramos, nei bedarbio pašal
pos visai išsimušė iš finansų. 
Vietos bendruomenė turėtų pa- 
remt, juo labiau, kad vos be
trūksta mėnesio-kito, kol galės 
pradėti darbą (kitaip yra pavo
jaus atkristi). Ligos priežastimi 
buvo darbovietė, — kokso sky
rius, nešvariausias fabrike.

Tautiečio p. Goldbergo šeima 
susilaukė dukrelės.

Vasario 16 per vietos radiją 
kalbėjo A. Bajoras, 20 d. įvyko 
pobūvis su Užgavėnių vakariene, 
surengtas naujai' išrinktos val
dybos. "St. S. .

J. Matulionis trumpame žody 
taip sugebėjo pagauti klausyto
jus, kad išėjus iš salės viena net 
pareiškė: “Kai Matulionis kalbė
jo, atrodo, kad taikrai taip ir bus
— taip moka savo mintis įtiki
nančiai reikšti!”

Meninėje daly mok. A. Gra- 
jauskaitės paruoštos mažosios 
mergaitės iki 7 m. pašoko du šo
kius: “Kaip angeliukai!” — bu
vo girdėti publikoj.

V. Panavaitės taut, šokių gru
pė pašoko liet, polką, oželį ir ma
lūną. Untulio diriguojamas miš
rus choras “Rūta” padainavo 4 
dainas. St. Prapiiolenytė, prane- 
šinėdamą angliškai atkreipė dė
mesį, kad tai paskutinis p. Un
tulio pasirodymas Hamiltone. 
Tie oreitu laiku persikelia į Či
kagą.

rainėj imas baigtas T. himnu.
Aukų Tautos’ Fondui surink

ta $295.55, iš kurių padaryta apie 
$180 išlaidų, įskaitant ir radijo 
pusvalandį vasario 16 d., kuris 
kainavo $50.

Po minėjimo pas pp. Kšivic- 
kus įvyko priėmimas, kuriame 
dalyvavo visi oficialieji svečiai
— iš hamilteniečių apyl. v-bos 
nariai ir kun. dr. J. Tadaraus- 
kas — iš viso 20 asmenų.

T

Vasario 16 gimn. remti komisi
ja sudaryta iš Visų’ bfganiz. At
stovų. Ligšiolinė jos veikla jau 
davė gerų vaisių — suorgani
zuoti 3 nauji rėmėjų būreliai.

Artėjant gavėniai, kada nors 
šiek tiek daugiau susimąstoma ir 
daugiau susilaikoma nuo pasi
linksminimų, komisija vasario 14, sukalbėjo specialią maldą — in- metus kainuoja apie 4000 svarų, 
d. nutarė kreiptis į hamiltonie-! vokaciją, prašant Dievo palai- Kad EL galėtų išsiversti, jis tu- 
čius, prašydama aukų gimnazi-įmos senatui. Jį atlydėjo į senatą retų turėti bent 2.500 prenume- 
jes rūmų įsigijimui paremti. Rei-j per 30 lietuvių. 11 senatorių tą - - ’ - • ••
kalo aktualumas matyti iš gau- dieną kalbėjo apie Lietuvą. Prel. 
šių pasisakymų spaudoje.

Rinkliava organizuojama Tau- stovų rūmus, kur tą dieną kal
tos Fondui vykdytų vajų pavyz- bėjo 48 atstovai ir 7 įteikė savo 
džiu ir vyks nuo kovo 15 d. iki * 
balandžio 15 d.

Hamiltone yra 80 lietuvių, ku
rie aukoja mokinių išlaikymui- 
po $1 kas mėnesį ir 7 po $3 mė
nesiui. Kreipiamės į visus lietu
vius, kurie prie šio reikalo dar 
neprisidėjo, iš anksto keletą do
lerių (o kas turtingesnis ir ke
liolika) šiam reikalui atidėti. : 

Sk. St.

Lietuviai pasaulyje
JĄ VAIATYBtS

' Vasario 16 d. JAV senatui pra-
D. BRITANIJA

_ j Europos Lietuvis pranešė, kad 
dedant posėdį prelatas Mendelis. 6 psl’. laikraščio išleidimas per

1___ _ 1! • • • • • .1 . • • • • 4AAA

— Hamiltonas. — Miesto tary
ba balsuojant nuomų kontrolės 
palikimo ar nepalikimo klausi
mą pasidalino lygiai pusiau. Bur
mistro balsas tada nulėmė, kad 
Hamiltono miestas kontrolės ne
siimtų. Tad nuo kovo 2 d. jos. 
čia nebėra.

Fort William, Port Arthur, Ont
< *3 X •* < _K **• * ... jį. *

Nepriklausomybės 36 metų 
paminėjimas, Įvykęs vasario 20 
d., praėjo labai gražiai ir pavyz
dingai. Š vai. r. šv. Elzbietos baž
nyčioje atlaikytos šv. mišios da
lyvaujant gražiam skaičiui lie
tuvių. Vakare vienoj puošnioj 
svetainėj, įvyko programinis mi
nėjimas. Susirinko apie 150 žmo
nių, lietuvių ir kitataučių. Nei 
kiek neperdedant, reikia pripa
žinti, kad buvo įvykdyti Tautos 
Himno žodžiai: “Tegul tavo vai
kai eina vien takais dorybės, te
gul dirba Tavo naudai ir žmonių 
gėrybei”. Programą atliko mūsų 
jaunimas, tiek iš senų ateivių, 
tiek iš naujų.

Minėjimą pradėjus p. Koju- 
čiui, buvo sugiedotas Tautos 
himnas. Mokytojas L. Bružas 
anglų kalba gražiai nušvietė 
Lietuvos praeitį, jos dabartinę 
priespaudą ir reikšmę šito minė
jimo. Toliau kalbėjo dr. E. Jase- 
vičiūtė, apyl. pirmininkė, kuri 
savo gražia kalba visus sujaudi
no ir susilaukė nuo visų karštos 
padėkos. Dar kalbėjo buvęs Lie-, 
tu vos aviacijos majoras p. Mita
las ir p. S. Jonaitis, raginęs au- 
koti Tautos Fondui. Aukų ištik-

a

ro buvo; lietuvio pasų ir ženklų 
išparduota nemažai?

Meninėje daly lietuviškų dai
nų pianinu paskambino p. Valė 
Jonaitytė. Ji taip pat energingai 
darbavosi pardavinėdama lietu
vio pasus bei ženklus, knygas ir 
laikraščius. Už tai mūsų: Valytei 
priklauso didelis ačiū. Taip pat 
gražiai pasirodė pianinu skam
binusi ir eilėraščius’ sakiusi J. 
Bružaitė, už ką verta padėkos. 
Eilėraščių dar pasakė mažytė p. 
-Mitalų dukrelė ir pi Kaminskų 
dukrelė ir sūnus. Už tai; verti; 
padėkos vaikučiai ir tėvai.

Po programinės dalies prasi
dėjo užkandžiai ir šokiai, nusi- 
tęsę ligi 12 vai. nakties. Muzikai 
vadovavo smuik. p. Tribandytė.

Mūsų bendruomenės pirminin
kės ir valdybos vardu, visiems 
prisidėjuslėms darbu ir rūpesčiu 
prie .šito parengimo, tiek daly
viams reiškiame lietuvišką ačiū.

Taip pat ačiū ir tiems visiems 
dalyvavusiems lietuviams, kurių 
kaikurie, kad ir ne taip senai 
Lietuvą apleidę, šiandien jau 
šalinasi nuo lietuvybės ir nenori 
su visais kartu bendrauti.

Valer Sibulis.______ , _____ ____________________ A t

Mendelis iš senato nuvyko į at-

kalbas neskaitę. Po to prelatas 
dar nuvyko padėkoti kongres
menui Kersten. Pasiuntinybės 
vardu padėkojo patarėjas Ka- 
jeckas.

Specialius atsišaukimus Vasa
rio 16 proga paskelbė visos eilės 
valstijų gubernatoriai: Connec
ticut — John Lodge, Indiana — 
G. M. Graig, Illinois — W. G. 
Stratton, Maryland — Th. R. 
McKeldin, Massachusetts — Ch. 
A. Herter, Michigan — G. M. 
Williams, Ohio — Fr. J. Lausche, 
Rhede Island and Providence 
Plantations — J. Roberts, Pen- 
sylvania, New Jersey — R. B. 
.Meyner.

.Vasario 16-tos proga Los An
geles lietuvius burmistras buvo 
paskelbęs vasario 13 d. “Lietu
vos Respublikos Diena” visame 
Los Angeles mieste, surinkta ne
maža aukų Lietuvos vadavimo 
reikalui, gauta gražių sveikini
mų iš augštų valdžios pareigūnų. 
Senato didžiumos lyderis sen. 
William Knowland savo laiške 
ALTo vietos skyriui pažymėjo, 
kad jis darysiąs viską, kad tik 
.Lietuva greičiau išsilaisvintų. 
Telegrama sveikino Angeles lie
tuvius viceprez. R. Nixon; puikų 
sveikinimo laišką prisiuntė ant
rasis steito sen. Th. Kuchel. Taip 
pat .kolonijos lietuvius pasveiki
no ir steito gubernatorius G. J. 
Knight. ; ' . . . ;

Įnž. dr. Jurgis Pi. Jankauskas, 
prof. Platono J. sūnus, dabar gy
venąs Niujorke, užpatentavo iš
radimą, apsaugantį automobilius 
nuo paslydimo staiga stabdant 
slidžiame kely. Įrengimas tiksiąs 
prie visų firmų automobilių ir 
tekainuosiąs apie $50. Įrengimas 
firmos jau gaminamas.

Naudingiausia pinigą investuoti Į žemę
TIKSLIAUSIA TAI PADARYTI DABAR — PASINAUDOJANT

SKLYPAI VASĄROŠ'SODYBOMS prie SIMCOE EŽERO—prie 
didžiulio viešo 450 akrų parko. Kaip rašo “Globe and Mail”, 
daugiau kaip 250.000 turistų bei kitokių žmonių 1953 m. pėr 4 
mėn. aplankė parką ir 'gretimas vietoves prie Jackson’s Point.

SKLYPAI PO 10 AKRŲ — apaugę mišku ir be miško, tinką že
mės ūkiui, daržams, riebaus juodžemio. Kainos nuo $75.00 už 
akra.

YPATINGA PROGA LIETUVIAMS! Čia pat prie lietuviškojo 
sklypo jaunimo vasaros stovykloms. s

Turime taip pat daug kitų vertingų pasiūlymų privatiems asme
nims ir organizacijoms. Suinteresuotieji nuvežami veltui.

Toronte dėl visų informacijų kreipkitės į mūsų atstovą

399 A Bathurst St., tel. O L. 4337
t

LAKE SIMCOE HOMES & PROPERTIES
Savininkas DON CHRISTIAN

Jackson Point, Ont.

SUDBURY, Ont.
Sudbury apyl. valdyboje kilo 

konfliktas tarp pirmininko ir ki
tų narių dėl Vasario 16 minėji
mo pravedimo. Vasario 23 d. 
valdybos nariai padarė posėdį be 
pirmininko ir atsistatydino.

Pamaldos už Tėvynę. Vasario 
16 proga su pritaikytu šventei 
pamokslu iškilmingos pamaldos 
atlaikytos sekmadienį, vasario 
14 d., o vasario 16 d. mišias už 
Tėvynę užprašė S. Rąkštienė.

Vasario 16 minėjimas įvyko 
vasario 20 d. kroatų salėje. Mi
nėjimą atidarė K. Poderys. Pas
kaitą skaitė J. Žukas. Ukrainie
čių atstovas trumpą sveikinimo 
žodį tarė lietuviškai, o latviai 
atsiuntė sveikinimą raštu. Be to, 
dar kalbėjo J. Vaičeliūnas ir A. 
Siemaška. Ta proga buvo priim
tos ir pasiųstos rezoliucijos Ka
nados vyriausybei, Kerstenui, 
VLIKui ir KLB vadovybei. Ei
lėraščius pasakė šešt. mokyklos 
mokiniai: R. Jakubonytė, A. Ku- 
sinskas ir E. Strakauskaitė. Po 
to ėjo šokiai ir veikė lietuviškas 
bufetas. Sudburiškis.

ra torių, o turi apsimokėjusių tik 
1.100, tad gali per metus surink
ti vos apie 2000 sv., kurių užtek
tų tik pusmečiui. Dėl to laikraš
tis pradėtas leisti tik 4 psl., be 
to, bus imtasi kitų priemonių iš
laidoms sumažinti.
ITALIJA

Italų žurnalas “L’Araldo” iš
spausdino V. Mincevičiaus strai
psnį “Komunizmo tikrovė”, ku
riame plačiai operuojama 
tais iš Sovietų santykių su Lie
tuva ir dabartinės padėties Lie
tuvoje. Romos dienraštis 
Tempo” sausio 19 d. numeryje, 
rašydamas apie Ukrainos nacio
nalizmą, mini ir Lietūvą, kurioje 
nacionalizmas yra labai gyvas, 
ir lietuvių partizanų bendradar
biavimą su Ukrainos partizanais. 
Dienraštis “11 Quotidiano” įsidė
jo Eric Knyder straipsnį “Tie
sa”, kaip rusai užgrobė Pabaltijo 
kraštus”, kuriame labai plačiai 
išdėstomi mums gerai žinomi 
įvykiai nuo 1918 m. ligi šių die
nų. Pažymi taip pat, kad daugu
mas laisvųjų tautų nepripažįsta 
Sovietų pravestos aneksijos.
BRAZILIJA

Rio de Janeiro arkivyskupijos 
kunigų seminarijoje mokosi 5 
Sao Paulo lietuviai klierikai: 
Algirdas Bortkevičius iš Roque, 
Ernestas Skurkevičius ir Arlin- 
das Smilgevičius iš Aparecidos, 
Bajariūnas iš Minas Gerais, Me
čislovas Valiukevičius. Pastara
sis mokslą jau ^baigia ir liepos 
mėnesį bus įšventintas kunigu. 
Primicijos bus Vila Zelinoje.

Apucaranoje, Paranos šiaurės 
mieste, jau daug metų gyvena 
lietuvis mechanikas Jonas Matu
laitis. Anksčiau jis turėjo me
chanišką dirbtuvę, gazolino sto
tį ir automobilių dalių paduotu- 
vę. Vėliau šį biznį likvidavęs, 
atidarė autobusų liniją. Dabar 
turi jau 6 nuosavus autobusus ir 
kelis sklypus Apucaranos. mieste.

Arapongų apylinkėje, Paranos 
šiaurėje, gyvena keliolika lietu
vių v ūkininkų, kurių dauguma 
verčiasi kavos. ūkiu. Kelios šei
mos gyvena ir pačiame mieste. 
Iš ūkininkų didžiausią ir'gražiai 
sutvarkytą ūkį turi tautietis Ig
nas Norvyla. Jo ūkis, apie 50 ha, 
yra tik už 4 km. nuo Arapongų 
miesto ir turi didelį kavyną.
ARGENTINA

Olgita Šimaitytė, pasižymėjusi 
Buenos Aires baleto šokėja, iš
tekėjo už garsaus architekto 
Carlos Krag, kuriam pavesta pa
statyti Eva Peron ir Descamisa- 
do paminklą. Olgitos tėvas An
tanas Šimaitis; taip pat dažnai 
pasirodydavo lietuviškoje sce
noje.

Dr. Jonas Kunca, Argentinon 
pervažiavęs iš Australijos, yra 
San Juano miestelio ligoninės 
vedėjas ir Sveikatos centro gy
dytojas.

Pianiatas Kuprevičius šiuo me
tu yra JAV ir dėsto vienoje kon
servatorijoje Clevelande. Moks
lo metams pasibaigus, žada grįž
ti koncertuoti į Pietų Ameriką.

fak-
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LIETUVIŲ BALDU KRAUTUVĖ

IHOIIAWK FIINNITURE”
2448 DANFQRTH AVE., TELEF. OX. 4444

Didelis pasirinkimas baldų, šaldytuvų, siuvamų ir skalbimo 
mašinų, radijo ir televizijos aparatų, krosnių, vaikų baldų 
ir vežimėlių, kilimų; lovoms užtiesalų, lempų. Minkštus bal
dus dirbame pagal užsakymą. ‘'NECCHI” firmos siuvamos 
mašinos ir “ADMIRAL” šaldytuvai, pasaulinėje rinkoje ži
nomi kaip geriausi, o kainos žemesnės. “ADMIRAL” firmos 
radijo aparatai $49.00 vertės parduodami po $39.00, tinka 
nė tik namuose, bet ir kelionėje.

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA
Krutuvė atidaryta nuo ryto 9 vai. iki vakaro 9 vai.

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITJ.
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LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINIMO VAJUS
Aš, taip sakant, esu irgi orga

nizuotas padaras, priklausau 
“Žuvautoj ų bei sliekų kasėjų su
sivienijimo sąjungai”. Aną va
karą mes turėjome visuotinį su
sirinkimą. Aptarus šiokius ir to
kius reikalus ir visiems yienin-; 
gai priėjus išvados, kad dėl van
dens ir oro šaltumo mūsų veikla 
yra mažiausiai pusmečiui supa- 
raližuota. nutarta imtis pašalinės 
veikios, kad plačiai-visuomenei 
įrodžius, jog mūsų organizacijos 
tikslai nesiriboja tiktai plieninių 
kabliukų kaišiojimu į trisvarių 
lydekų gerkles, bet mes siekiame 
ir platesnių horizontų. Pirminin
kas — Jonas Ūsočius — pasiūlė, 
esą, tūtų labai pakelta mūsų or
ganizacijos šlovė, jei mes įsi-, 
jungtumėm i spaudos platinimo 
vajų. Visi, žinoma, tam pritarė 
ir sušuko valio. Po to susirinki
mas ir pasibaigė. Besiskirstąnt 
namo, pirmininkas mane užrėmė 
kampe ir, įrėmęs kelį į rriąno 
jautru skilvį, ėmė aiškinti:

— Tu, Anastazai, mokslo raga
vęs ir žinai, kokią galybę turi 
spauda.t.

— Nu ja, kad žinau, va, ir Na- 
paleonas...

— Palauk! — nutraukė Ūso
čius mano mokslinį spinduliavi
mą. — Aš dabar kalbu ... Taigi 
spauda yra dūšios apdaras. Kaip 
be kelnių šąla tau šlaunys, taip 
be spaudos drebulys purto dūšią.

— Datš raiti.. . Aš visada sa
kiau .. . *— bandau patikslinti 
Ūsočių.

— Po velnių su visais savo rai
tais!... Uždaryk muštokę ir iš
klausyk manęs iki galo!... — 
nervinasi Ūsočius. — Va dabar 
susirinkime visi pritarė spaudos 
vajui, bet niekas nepasisiūlė į 
talkininkus. Pavyzdžio pradžiai 
reikia..; Pradėk tu... Surink 
kokius 50 prenumeratorių. Tavo 
pavardę ir paveikslą atmušime 
laikraščiuose. Klebonas per pa
mokslą kokį žodelį užsimins, at
seit, nurodys tave, kaip švyturį, 
bešviečiantį viduryje didžių tam 
sybių, kaip kelrodį į dūšios rūbų 
krautuvę ... Tada susigundys ir 
kiti. Žuvautojų ir slieku kasėjų 
susivienijimas pagarsės...

Tyliu ir klausau tų pagundiš- 
kų pirmininko žodžių. Galvoju, 
kokį čia atvaizdą reikės duoti, 
kad laikraštyje atmuštų.

— Tai ko dabar tyli, sakytum 
katinas uodegą išrūgosna pamer
kęs! Sutinki ar ne?...

— Yes, — sakau — sutinku, 
bet jau atvaizdą tikrai laikraš
tyje atmūšite. Pageidaučiau ant 
pirmo’ puslapio ... '

— Kad sakau, tai ir bus! Man 
žodis brangesnis už motiną! — 
prisiekia Ūsočius. — O tu, Anas
tazai, ryt vakare ir pradėk .,. 
Pirmiausia pas pažįstamus bei 
prietelius ,..

Taip aš ir pasidariau spaudos 
platintoju.

Kitos dienos vakare, vos spė
jęs nuplauti dažuotas rankas 
(pagal užsiėmimą esu negyve
namų patalpų maliorius) ir nu
raminti maištaujantį skilvį, įmes 
damas jo gelmėsna tris kotlietus, 
išskubėjau pas Mykolą Repečkp- 
nį — geriausią savo bičiulį — 
atidaryti spaudos platinimo va
ją.

Vidun mane įleido šeimininkė.
— Ar ponas Mykolas namie?
— Rodosi, kad yra ;... .Prašom 

į jo kambarį...
Įeinu. Mano Mykolas guli iš

sitempęs ant sofos, kaip basetli- 
jos Striūna. Ant grindų pabirusi 
kortų kaladė. Šalia pusiau nu
gerta alaus bonka ir iščiulptas 
citrinos kevalas. Kambaryje aiš
kus škotiško viskelio kvapas.
— Labas, — sakau — Myko

liuk!... Kaip laikais?... Atleisk, 
kad trugdau, bet atėjau su kil
nia misija. Lietuvišką spaudą 
platinu. Atseit, dūšioms apdarą 
parūpinu...

Mykoliukas žiūri į mane pii- 
siau praverta kairia akimi ir jo 
žvilgsnis toksai ūkanotas. Lyriš
kas. Kaip katino morčiaus mė
nesi.

Balys J. Arūnas 

FELJETQNAS

— Taigi, Mykoliuk, kokį tau 
laikraštį užrašyti?... Užmokėti 
galėsi kitą kartą.
'Mykolas plačiai nusižiovauja 

ir kumštimis trina pavargusias 
akis...

— A, — sako jis, — tegu vel
niai, blogai filinu. Lyg mėšlo ve
žimas ant krūtinės gulėtų... O 

, į darbą už poros valandų reikia 
eiti. Kiauliškas likimas naktihę 
pamainą turėti... Pūlkutę čia 
buvome sudarę. Žinai, Adomas, 
Levas, Silvestras... Išmaudė jie 
mane... Sėdau prie eglutės pa
tamsy ... Porą bonkelių išvarvi
nome ... O dabar į darbą... Šuns 
gyvenimas.

— Kartais gerai išsiblaškyti, 
kad ir prie kortų, bet spaudos 
galybė yra didžiausia ... Imk ir 
užsisakyk dienraštį! Pareini na
mo ir randi jį kiekvieną dieną 
belaukianti, kaip žmoną, kaip 
geriausią bičiulį — gundau My
kolą.

— Klausyk, Anastazai, — sako 
Mykolas — nustok pliauškęs nie
kūs, man ir taip galva plyšta! 
Jei esi tikras bičiulis, tai atnešk 
bromo selterio.Čia skersai gat
vės yra drugstore. Pasiutusiai 
neprimna ant dūšios. Gal kiek 
atsigausiu...

Žinoma, visas vakaras nuėjo 
šuniui ant pasturgalio. Turėjau 
parnešti bromo selterio, paskui 
prašyti šeimininkės, kad išvirtų 
kavos, padėti ją išgerti... Ir 
bendrai, koksai gali būti spaudos 
platinimo vajus, jei vietoje laik
raščio užsisakoma bromo selte
rio arba aspirino. Aptiėkorystė, 
daugiau nieko...
i Kitą vakarą nubildėjau pas 
Fabijoną Balanę. Žmogų, kuris 
degtinės, moterų ir kortų saugo
si daugiau negu policijos. Užti
kau jį garaže betriūsiantį prie 
locno “Pontiaco”. ~

— Labas vakaras, pone Fabi
jonai. ..

— Labas, labas, senai matytas. 
Aš, kaip matai, su karu vargstu. 
Paibėlis žino, vienas ratas vis 
pliuška. Matyt, jau būsiu kokį 
cvieką Į jo vidurius įspraudęs. . . 
Žinai, dalikatnas daiktas tasai 
karas. Sakytum žmona. Tai to
kia, tai vėl kitokia bėda. Vis apie 
jį tupinėk. Mažą to„ visas tas lu
pinėj imąs dar ir pinigą kainuo
ja. O nauda kokia?...

— A, — sakau — o unaras tai 
ne nauda? ji ir už pinigą nevi- 
sada gali pirkti.... Taip pat ir 
raskažį turi. Ypač vasarą. Užsi
manei, švilpt ir esi piknike už 
šimto mylių. Gražiausių mergai
čių žvilgsniai tave glosto. Su 
tramvajumi, broly t, nevisada ga
li žmogus ir iki mėgstamos ta
vernos dasikasti... Ką čia ir 
kalbėti. Mašina šiame krašte di
delę galią turi... Bet, brol, aš 
kiek nuo tikrų reikalų nuslydau. 
Trumpai — platinu lietuvišką 
spaudą, tikiuos, kad tu, Fabijo
nai, paremsi spausdintą žodį...

— Paremsi, sakai! — beviltin- 
gai abiem rankoms ima mosi
kuoti Fabijonas. — Viską tik 
remk ir remk! Skautų judėjimą 
remk, dainininkus remk, parapi
ją remk, krašto valdybą remk. 
Galo nesimato tiems ramsti- 
mams... Pagaliau aš gi ir remiu 
kiek galėdamas. Va, kad ir su 
karu. Visą vasarą laksčiau tik 
visuomenės labui. Vežiojau dai
nininkus, visokių valdybų bei 
komitetų pirmininkus, aukų rin
kėjus ... O žinai, karas dyla, 
grynas pinigas vėjais eina...

— Suprantu, — sakau,'— kad 
dyla. Kur čia nedils. Mano širdis, 
bemylint Gabrusę, įr tai sudilo, 
o širdis vistiek ne General Mo
tors gamyba.

— Tai, matau, — atsigauna 
Fabijonas — supranti, daugiau 
ant mano pečių nebegalima 
krauti... Tegu kiti nors laikraš
tį užsisako. I.

Tokiu būdu ir pas Fabijoną 
nieko nelaimėjau. Nesėkmė, ty-

itai galvojau kiūtindamas namo, 
mane, lyg juodo katino uodegos 
šešėlis, lydi ’...

Tačiau apsisprendžiau taip 
lengvai nepasiduoti piktoms li
kimo užmačioms.

Penktadienio vakarą įgriuvau 
pas Rapolą Raudonskruostį, seną 
imigrantą. ‘ ‘ '

— Helo, pone Rapolai! Dvasi
nių rūbų selsmanas esu, tikiuos 
tamstą turėti savo mielų kasti- 
mierių tarpe! — čiupau reikalą 
už uodegos be jokių įžangų.’

— Eik peklon su visais dvasi
niais rūbais! Nieko nepirksiu!... 
Aš jau pagal ekspirencą žinau, 
kaip šioje kantrėjė yra: išmislys 
koksai kapitalistas kokį mėšlą ir 
ima tau ant breihų migla pūsti... 
Va, atrado kad ir tą pačią plas
tiką ir, Dieve apsaugok, kokį 
ružąvą fog paleido: pirkite, sku
bėkite, tai materjolas, kuris ne
bijo nei vandens nei ugnies, ne
sitraukia ir nesiplečia, nekeičia 
spalvos ir kvapo, užlaiko kūno ir 
kitokią šilumą, apsaugo nuo 
uodų, bąmbatierių ir blakių!... 
O kas ištikrųjų toji plastika yra 
ir patsai žinai... O dabar, kokį 
tai, matai, dvasinį rūbą sugalvo
jo. Kreizių plastikui nebesuran- 
da!...

— Pone Rapolai, jūs, kaip čia 
pasakius, mane nevisai suprato
te. Aš, tiesiai sakant,'lietuviškus 
laikraščius platinu.

— No biznis su manimi ir ant 
tos brančos. Aš turiu vieną ir 
man užtenka. Nėra'laiko ant pei- 
perių gulėti ir lav storis skaityti, 
duoną reikia užsidirbti... Be to, 
“Liaudies Balsas” yra didžiai 
okei, tai strąit vorkerių gazieta.

— Ale, — sakau — ponas Ra
polai, tasai “Liaudies Balsas” 
nėra gut. Jisai labai bolševikišku 
kvapu, "kaip šuo per šalčius, at
siduoda. Maskvos dūdon pučia... 
Patraiik užsisakyti tikrą lietu
višką laikraštį...

Čia Rapolas ūmai pašoko ir 
stvėrė mane už gerklės.

— Tu, — šaukė Rapolas — di- 
pukiška blake, man šuns kvapo 
po nosimi nekaišiok ir nesirū
pink, kas kieno dūdon pučia! 
Vačyk, kad tik pats į kelnes ne- 
pripūstum!... O dabar, go aut!— 
ir taip mane stumtelėjo durų 
link, kad pakaušiu vos staktos 
neišverčiau.

Smegenis, pagalvojau, šėtonas, 
bus dar ‘ko gero iš prigulimos 
vietos ištrenkęs, invalidu galiu 
visam amžiui likti. .. Ir mano 
spaudos platinimo ryžtas susi
traukė iki nulio ... Lietuviška 
spauda, žinoma, daiktas arti dū
šios gulįs, bet dėl jos paaukoti 
gyvybę arba leisti įlaužti pakau
šį aš vistik nebuvau pasiryžęs...

Kitą dieną, nelaukdamas jokių 
oficialių susirinkimų, nuskubė
jau pas pirmininką.

— Pone Ūsočiau, — sakau — ■ 
aš su spaudos platinimo vajumi 
kvit. Nebenoriu, kad mano pa
veikslą gazietose atmuštumėt ir 
kad mane klebonas iš umboni- 
jos minavotų.

—Kaip tai, taip staigiai viskas 
pasikeitė?

— Visai nestaigiai, — sakau — 
bet, jei tau jau nuosavi piliečiai 
kiaušą lanksto ir -nugarkaulį 
laužia, tai ačiū .... Pamėgink jau 
patsai, jei būsi už mane prana
šesnis, tai tavo paveikslą netik 
laikraščiuose atmušiu, bet išrū
pinsiu vyskupo leidimą jį ant 
bažnyčios durų iškabinti...

Taip mano tauri’knygnešio ir 
tamsybių švyturio karjera ir už- 
gęso.

Dabar penktadienių vakarais 
renku užsakymus okifso alui. 
Sekasi žymiai geriau...

*■

iPUSL

Geriausias Europos filmų teatras 
(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 

Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

Nepaprasto grožio spalvotas vokiečių filmas

“AM BRUNNEN VOR DEM TORE”
(“At The Fountain Near The Gate”)

Dalyvauja: SONJA ZIEMANN, HANS STUEVE 

Prasideda š.m. kovo 4 d. iki šeštadienio — kovo 13 d. 
Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak., šeštadieniais nuo 2 vaL po pietų.

PUIKŪS PRIEDAI

VISUS MALONIAI KVIEČIAME

Nepaprasta diena ToronteLaisvės simboliai—Broniaus 
Abromonio grupinis medžio 
drožinys, kurio nuotrauką 
Vasario 16 proga išspausdi
no Montrealio “The Gazet
te”. Drožinys vaizduoja Ge
ležinį Vilką, nepriklauso
mybės paskelbimą, krašto 
okupaciją ir tebedegantį 
laisvės aukurą.
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K kultūros ir knygų pasaulio
Lituanistikos Instituto laikino

ji vadovybė sudarė komisiją LI 
prezidentui išrinkti. Kom. pirm. 
A. Flateris, šekr. J. Kutra ir na
rys Ad. Baliūnas.

Vydūno raštų ir paminklo fon
dui stambiausią auką atsiuntė 
Čikagos Maž. Liet. Bičiul. D-jos 
skyrius — $250. Tam buvo pra
vesta rinkliava narių tarpe.

Liet. Enciklopedijos leidykla 
praneša,' kad' LĖ II t. baigtas 
spausdinti ir kovo 10 bus pradė
tas prenumeratoriams ekspedi- 
juoti. Kanadoje gyvenantiems 
prenumeratoriams pranešama, 
kad į Kanadą negalim siųsti iš
perkamuoju mokesčiu. Todėl 
prenumeratoriai yra prašomi pi
nigus siųsti neatidėliojant, kad 
LE leidykla galėtų jiems II-jį 
tomą laiku išsiųsti. Pinigus ar 
čekius prašoma siųsti šiuo adre
su: J. Kapočius 366 W. Broad
way, So. Boston 27, Mass.

“Lietuvių Dienų” vasario mėn. 
Lietuvos vadavimo reikalu ir 
eile kitų klausimų daug minčių 
duoda ir prasklaido eilę neaišku
mų VLIKo pirm. M. Krupavičius 
savo pasikalbėjime ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas įžanginyję. Tęsiami ir 
St. Lūšio atsiminai apie VLIKo 
atsiradimą ir darbų pradžią. Ne
maža ir kitos įdomios žodinės 
medžiagos lietuviškoje ir angliš
koje dalyje. Ypač šis numeris 
įsigytinas tiems, kurie planuoja 
kada nors pasukti atostogoms 
Kalifornijos link ar net planuo
ja kada nors persikelti ten gy
venti. Šiame numeryje kaip tik 
daugiau vietos skirta Los Ange
les lietuvių kolonijai. Užsisakan
tieji dar gali gauti sausio ir va
sario numerius. Prenumeratos 
kaina $4 metams. Adresas: “Lie
tuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif.

JAV Liet. Studentų Sąj. rin
kimams paskutinė registracijos 
diena paskirta kovo 15 d. Iki tos 
dienos ir skyriai pateikia savo 
narių sąrašus ir pavieniai Stu
dentai, nepriklausą skyriams.

Menas biznio tarnyboje
Garsioji Kanados degtinės fir

ma “Seagram” sugalvojo origi
nalią reklamą. Ji surinko 22 Ka
nados dailininkų paveikslus — 
krašto ir miestų vaizdus — ir su
darė iš jų kilnojamą parodą, esą 
Kahadai užsieniuose išpopulia
rinti. Ta paroda apkeliavo jau 
daugelio kraštų miestus: San 
Juan, Porto Rico, Meksiką, Ha
vaną, Caracasą, Rio de Janeiro, 
Londoną, Paryžių, Romą, Mila
ną, Genevą ir pagaliau pasiekė 
Stockholmą. Visur viskas vyko 
gerai, matyti, recenzentai buvo 
mandagūs, bet stockholmiškis 
vienas parodą pavadino “snapso 
paminklu” ir pastebėjo, kad ge
riau reikėję prisiųšti gero snap
so negu antros rūšies aliejinių 
paveikslų su firmos štampu. Ta
da atsiliepė ir vienas kanadietis 
menininkas, H. Masson, gimęs- 
Belgijoje, bet čiJ augęs ir mokę
sis, kuris tuos paveikslus pava
dino komercinių menininkų dar
bais, prilygstančiais kalendori
niams vaizdams, kokį galima 
esą nutapyti per 2 dienas. Jis iš
skyrė tik 3 autorius — Good- 
ridge Roberts iš Digby, N.Š., 
montrealietį Jacques de Tonu an-, 
courir torontietį A. Y. Jackson. 
Paliestieji, Žinoma, atsišaukė la

Jackson pripažino, kad kolekci
ją reikėję rūpestingiau sudaryti. 
Ten ištikrųjų greta gerų pa
veikslų esą ir menkų.

Kažin kaip geriau"“Seagramo” 
savininkams ‘Bronfmanams — 
ar kad viskas būtų praėję tylo
mis oficialių nmndagumo žodžių 
srovėje ar iškilus trukšmui, ku
riame firmos vardas daug daž
niau suminimas?

NAUJAS VADOVĖLIS 
J. Ambrazevičiaus, A. Skrupske- 

" lienės ir A. Vaičiulaičio 
NAUJIEJI

SKAITYMAI 
chrestomatija ir lietuvių litera
tūros istorijos vadovėlis V - VIII 
skyriui ir augšt. litueanistikos 

■'ifH kursams.
Kaina $2.50.

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 
941 DuhdaS Street West 
^Toronto, Ont, Canada.

— Pasauly — tėvas rašo sūnui 
laiške — yra dvi žmonių grupės: 
žmonės, kurie dirba ir žmonės, 
kurie iš to nuopelnus gauna. 
Stenkis priklausyti pirmai gru
pei^ hės šioj grupėj yra kur kas

užsiregistruoja pas CV sekreto
rių — R. Mieželis, Harvard Gra
duate School of Business Admi
nistration, Morris Hall B-42, 
Boston 63, Mass.

Nariais laikomi ir galės bal
suoti tik užsimokėję nario mo
kestį. Nario mokestis siunčia
mas sąj. iždin. G. Zauniūtei — 
924 Madison St., Brooklyn 21.
N. Y. ' ;

Rinkiminę komisiją sudaro: R. 
Bajoraitis, V. Juodvalkis, J. Kaz
lauskas, N. Vedegytė ir J. Vyš
niauskas, visi iš Cleveland©. Ko
misijos adresas: N. Vėdegytė, 
6722 Baylis Ave, Cleveland 3, 
Ohio, tel. HE. 1-6254.

Kandidatams siūlyti paskutinė 
data kovo 22 d. Siūlyti gali 5 sąj. 
nariai iki renkamo skaičiaus: į 
valdybą 7, į rev. kom. ir garbės 
teismą po 3. Sąlyga: bent 4 na
riai į C V ir visi 3 į rev kom. tu
ri būti iš vienos vietovės.

“Sk. Aidas” skelbia rašinio 
važybas tema “Skautybės tarny
ba Dievui ir Lietuvai”. ” 
jams dovanas paskyrė 
čiulis kun. dr. J. 
“Draugo” redaktorius 
I dovana — $20, II — 
lietuviškų knygų $5 vertės.

Varžybose gali dalyvauti visi 
PLSS nariai-rės iki 14 m. am
žiaus. Rašinio dydis turi būti ne
mažesnis kaip 1 “Sk. Aido” pus
lapis ir turi pasiekti redakciją 
iki š.m. gegužės 1 d. Laimėję ra
šiniai bus spausdinami “Sk. Ai
de” drauge su autoriaus nuotrau
ka. Varžybų komisiją sudaro s.
O. Gailiūnaitė, rašyt. V. Tamu- 
laitis ir s. Č. Senkevičius.

Kviečiame visas seses ir visus 
brolius išbandyti savo jėgas, 
drauge visų vardu dėkodami 
gerb. šių varžybų mecenatui.

* “Sk. Aido” redakcija.
Baigė mokslus. A. Mačiulis ga

vo Bach, of Science elektros in
žinerijoje University of Illinois; 
agr. Manelis Chicagos univ. ga
vo magistro 1. biznio administ
racijoj; L. Valiukas gavo polit. 
mokslų bakalaureatą Kaliforni
joje; D. Bielskis gavo inž. diplo
mą Stuttgarto Augšt. Technikos 
Mok.; A. Žukas gavo med. dak
taro 1. Sao Paulo univ. Brazili
joje.

Prof. Eugenijus Romeris, len
kų geografas ir daugybės žemė
lapių bei atlašų autorius, mirė 
Krokuvoje sulaukęs 83 jn. Jis 
yra paskelbęs ir Lietuvos gyven
tojų tautybių paskirstymo že
mėlapį.

Knygų leidykla “Vaga” perei
tų "Thetų pabaigoje Išleido pulk. 
J. Petraičio atsiminimų “Lais
vę ginant” II-jį tomą, kur apra
šoma lietuvių kovos su lenkais 
1920 metais. I-sis atsiminimų to
mas, išleistas tos pačios leidyk
los 1952 m.

Naujai pasirodžiusioj i J. Pet
raičio Lietuvos laisvės kovų at
siminimų knyga yra didžiai ver
tinga visiems tėvynės neteku
siems lietuviams. Joje randame 
didvyriškų pasiaukojimo pavyz
džių, kovojant dėl savo krašto 
laisvės. Čia išryškinama lenkų 
klasta, o mūsų vadovavusiųjų 
asmenų perdidelis pasitikėjimas 
sutartimis bei įvairių tarptauti
nių komisijų užtikrinimais, jog 
ginčytini klausimai būsią iš
spręsti taikiu būdu. Pasitikėji
mas svetimais anuomet mums 
braAgiai kaštavo..

Leidinys yra 312 puslapių, kai
na tik $3. Įsigyjama pas platinto
jus arba teisiai iš leidyklos: Va
ga, 210 Humboldt Bt, Brooklyn

Torontiečiai lietuviai negali 
nusiskųsti kultūrinių pramogų 
negausumu. Nekalbant apie įvai
rius šokių vakarus, kurie yra 
susiję tik su mažomis techniško
mis pastangomis, čia esama ne
maža ir tokių parengimų, į ku
riuos rengėjai įdeda savo sielą, 
aukoja laiką ir fizines jėgas ir 
net labai dažnai rizikuoja pakel
ti piniginiu^ nuostolius. Pasta
rieji parengimai yra tarytum 
gyva knyga,' kurią iš karto tuo 
pačiu metu skaito keli šimtai 
žiūrovų, gėrėdamiesi neįsivaiz
duojamais; bet gyvais veikėjais, 
kurie skaitytojui palengvina su
sikaupti ir tvirčiau išgyventi 
knygos turinį.

Dar, rodos, taip nesenai mūsų 
kultūrinių parengimų eilėje ma
tėme Fabijolą ir Sūnų Palaidū
ną, suvaidintus Toronto Lietuvių 
Jaunimo Teatro Mėgėjų Grupės, 
varančios gilią vagą mūsų kul
tūriniame gyvenime. Dabar gi 
vėl ta pati grupė pasirodys su 
nauju spektakliu — Atžalynas.

Šis veikalas scenoje siižibės 
visiškai nauja šviesai Aniedu bu
vo religiniai, o pastarasis atskleis 
kampelį mūsų ’tėviškės uždan
gos, kuri muš skiria,r ne tik be
galėmis vandenų,'kalnų ir girių, 
bet ir ypač pragariškų priešų. 
Mes jau pasiilgome savo tėviš
kės pirkelės, _pašiilgome lietu
viškos mokyklos stibio, pasige
dome liętūviškb atžalyno veido 
ir savito tautinio gyvenimo ap
skritai. Šį mūsų ilgesį dar labiau 
gilina' ta žiauri kasdienybė, besi
reiškianti fabrikų dulkėse, ma
šinų tarškėjime ir tame begali
niame skubėjime, vis greičiau ir 
greičiau trumpinančiam mūsų 
gyvenimo kelią.

Mes tikimės, kad “Atžalynas” 
bent kelioms valandoms mus 
nukels už anų vandehų ir atida
rys bent mažą kertelę to krašto, 
kuriame, rodos, dar taip neseniai 
gyvenome ir džiaugėmės ir mes.

Ne tik šis yra motyvas, kuris

kovo 14-tąją torontiečianas pažy
mės neeiline diena', bet ir tas 
faktas, kad kalbamoji teatro mė
gėjų grupė, vadovaujama kun. 
B. Pacevičiaus, vėl parodys sa
vo pastangas ir gerą valią mūsų 
dvasinio įr tautinio gyvenimo 
dirvoje. Kas tat gali jų darbo ne
įvertinti? O kad vaidintojai pa
sistengs scenoje išsiskleisti pil
name vaidybiniame grožyje mes 
ir neabejojame, nes tai jie mums 
pagal savo išgales nekartą yra 
įrodę. Juoba, kad pastarajam 
vaidinimui yra pakviesta naujų 
jėgų, jau nuo seno žinomų mū
sų kultūrinėje veikloje.

Nors šis veikalas kaikieno yra 
jau matytas Kauno ar kituose 
Lietuvos teatruose, bet.tai nebus 
kliūtimi jį pamatyti dar kartą. O 
ypač jis yra rekomenduojamas 
įvairaus amžiaus jaunimui, ku
ris ir sudaro šio veikalo esmę.

A. Kalnius.

Kampanija prieš užsieniečius 
gydytojus

Columbijos universiteto medi
cinos fakultęto dekanas dr. Rap- 
pleye, neseniai Čikagoje vyku
siame JAV gydytojų kongrese 
apkaltino tiek “reguliarius imi
grantus, tiek DP gydytojus” nu- 
mūšąnt Amerikos medicinos ly
gį. Jie nesą tiek gerai medici
niškai pasiruošę kaip amerikie
čiai. Tikrąją dr. Rappleye pyk
čio priežastį gal išdavė jo paties 
pastaba, jog “ligoninės mieliau 
dėl įvairių priežasčių priima už
sieniečius gydytojus, nei ameri
kiečius”. “Vagies kepurė dėga” 
— patarlė pasirodė teisinga, kai 
po -kelių dienų atsiliepė Virshoff 
ligoninės Instituto gydytojai žy
dai; kurie užtikrino » NYTimeS 
skaitytojus, jog jų šie kaltinimai 
tikrai neliečia, nes jie baigę me
dicinos mokslus Vokietijoje dar 
prieš Hitlerį. (a)

’ ... - . ... ■ . • l '

“ČIURLIONIO” ANSAMBLIO

Laimėto- 
mūsų bi- 
Prunskis,. 
Čikagoje. 
$10, ni—

j'au pagamintos ir šiuo znetu siuntinėjamos užsisakiusiems. Albume telpa 6 nor
malaus (78 RPM) greičio plokštelės į kurias mišraus, vyrų ir moterų chorų, ir 
chorų su kanklių orkestru ir sofistais įdainuotos šios dainos:

1. Tėve Musų (Gruodis / Lopšinė (Mikulskis),
2. Augo Kieme Klevelis (Karosas) / Kas Bernelio Sumislyta (Mikulskis),
3. Op, Op, Kas Ten, Nemunėli (Naujalis) / Polankėj (Mikulskis) ir Pie

menėlių Daina (Švedas), *
4. Anoj Pusėj Nemuno (Čiurlionis) / Kalvelis ir Skamba, Skamba Konk- 

liai (Mikulskis),
5. Cykiai . . . Cykiai ... (Mikulskis) / Sėjau Rūtą (Mikulskis),
6. Linelius Roviau (Mikulskis) / Eikime Mudu Abudu ir Ar Aš Ne Vyš

nelė (Mikulskis).

Albumo kaina JAV ir Kanadoje su persiuntimo išlaidomis yra $10.00 
ir gavus 'pinigus'albumas tuojau išsiunčiamas. Užsakymus siuskite 
šiuo adresu: ČIURLIONIS ENSJMBLE, c/o J. Nasyytis, 771 E 91 St. 
Cleveland 8, Ohio. * '

Prašau man atsiųsti ...

Vardas, Pavardė .....

Tikslus adresas ........

Čiurlionio ons. plokštelių olbumų(us)

Pridedu $ ............ pašto perlaida, čekiu, pinigais ■

Porašos.....

KANADOS 
GERIAUSI VAISTAI

NUO

KOSULIO, SLOGOS,
ASTMOS ir bronchito

Nuo rytų iki vakarų, nuo šiaurės iki pietų, 
nuo kosulio, slogos, astmos ir bronchito 
vis džiugiau kanadiečių vartoja Bucklėy’s 
skiedinį, negu kitokios rūšies vaistus. Jie 
suvartoja milijonus buteliu sįų vaistų kas
met, nes jie įsitikino, kad Buckley’s skie
dinys sulaiko kosulį ir palengvina slogos 
priepuolius taip, kaip jokie kiti paprasti 
sirupai nepagelbėtų.
Buckley’s nėra sirupas, bet mišinys iš /^l 
augštos kokybės gydomų dalykų, kuris _ 
tuojaus pralaisVina flegmos užkištus kanalus. TUOJAU 
pajuntamas jų Stiprus veikimas, kvėpavimas palengvėja ir nu
sivalo kosulio užteršta membrena.
Štai dėl ko, metai po metų vis daugiau kanadiečių pamėgsta 
šį Buckley’s skiedinį, kuris skubiai pagelbsti nuo įkyrių silp
ninančių kosulio kapkinimų, slogų, astmos ir bronchito.

Įsigykite Buckley’s skiedinio dar šiandien — 
Buckley’s garantuoja, kad jis SULAIKYS jū
sų kosulį, palengvins slogas arba jums bus 
gąžinti pinigai. Tik 50/ arba 85< už DVIGUBO 
dydžio dėžutę.

BUCKLEY’S 
skiedinys

V*’S^£SEw_)n
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R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.

Kanadoje didžiausia 
nuosavybių 
pardavimo įstaiga.

SAUGU — PATIKIMA
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

V. Vasiliauskas
Td. OL. 7525 

863 Bloor Street West

Indion Rd. — High Park Blvd.,
12 did. komb. (2 otsikiri butai), 
per du ougštus, mūrinis, atski
ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu šildomas, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500.

Indion Rd. Westminster Ave.,
10 did. kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu-alyva Šildomas, 2 vir

tuvės, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvažiov. įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

Bloor — Indian Rd.,
9 did. kamb., atskiras, gero mū
ro, vandenių-alyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienas kamhz 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

Bloor — Christie,
7 kamb., mūrinis, vandeniu-oly- 
va šildomas, moderni virtuvė, 
mas apynauju, privatus įvažia- 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500. ‘

J. Kaškeiis
Tel. EM. 8-2646. Namų — KE. 7536 

575 Queen St. W., Toronto 
$3.500 įmokėti. Roncesvalles - Gar

den Ave. Atskiros, gerame stovyje, 
10 kamb. dupleksas, 2 verandos, 
3 virtuvės, vond.-anglim,- stoker, 
apšildomos, tik vienas morgičius ir 
tai 10 metų, atdaros, jmokėjimas 
ir kaina visiškai sumažinto, nes 
skubiai reikia parduoti. Pardavė
jai išvyksta iš Toronto.

100 akrų forma, viso dirbamo, lengvo 
molio, graži ir turtinga apylinkė, vi
siškai prie plento, keletą mylių nuo 
ežero Simcoe. Sodyba gražiai ap
augusi medžiais - sodu. Tinkuotas 
gyv. namas 9 kamb, didelis tvar
tas ir daržinė, garaažs, vištiinnkos 
ir įrankiams pastatas. Visos trobos 
dengtos skarda. Nuo Toronto 49 
mylios; įmokėti $5.000, visa kai
na $9.000.

Biznio vasarvietė prie ežero Simcoe. 
43 mylios nuo Toronto. Vasarna
mis, kabinos, 13 sklypų, graži so
dyba prie ežero 150 pėdų pločio. 
Sklypai 50 iš 200 pėdų. Išimtinai 
tarptautiniai žinoma žuvininkavi- 
mo vieta; 15 laivų; didelės metinės 
pajamos. Visa kaina apie $25.000; 
įmokėti apie $10.000. Į kainą 
sįkaitomas visas smulkus ir ru
pus inventorius.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. KRONAS ■

REAL ESTATE AND. INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

General Insurance
įvairius draudimus ar garantijas jūs galite lengvai sutvarkyti 
paskambinus telefonu. Draudžiame automobilius, baldus, ligos 

atveju, namus ir išrūpiname garantijų bondus.
Kreipkitės nuo 10 A.M. iki 10 P.M.

1609 Dundas St. W. - AL. DUDA
' OL. 7997, Toronto

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomos ir pilnai automatiškas.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriąi) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oi! Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. LI. 92035.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS- vaistininkas

.v 19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt

f

TELEFONAS ' VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

KEN WILES REAL ESTATE
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Aštuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

$13.000, įmokėti $6.000, 11 komborių, mūrinis, vandeniu - alyvo Šildomas. 
Name yra keturios virtuves. Privatus įvažiavimas, du garažai. Randasi 
ant Dufferin gatvės, trop Queen ir Dundas.

$15.500, įmokėti $7.000, 6 kambarių atskiras, mūrinis namas. Privatus įva
žiavimas, naujas aluminijaus garažas. Randasi ant Windermere gatvės 
prie pat Annettes. Lobai gražus namas.

$18.500, įmokėti $7.000, 11 komborių mūrinis namas. Privatus įvažiavimas. 
Randasi ant Quebec gatves High Park rajone.

$10.800, įmokėti $2.500, mūrinis iš dviejų sulipdytos namas. Randasi ont 
Uxbridge gatvės ties Davenport ir Weston Rd. Puikus pirkinys.

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL. LL. 8361

KEN WILES REAL ESTATE

Pirkdami ar parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes 
turime šimtais įvairiausių namų. Taip pat duodame paskolas.
$11.900. Bloor — Brock, mūrinis, 6 

komborių nomas, neperei
nami kambariai, kietme- 
džio grindys, patogus iš- 
nuom. Įmokėti apie $3.900 

$13.800. Bloor — Davenport, mūri
nis pUsiaO atskiras, 6 k. 
namas, alyvo šildomas, ge
rame rajone. Namas tuš
čios, gali būti tuojau užim
tas. Įmokbėti apie $3.800.

$15.500. Gladstone — Dundas, 8 k.,
2 augŠtų atskiras mūrinis 
namas, 2 virtuvės, 2r ga
ražai, vandens - alyvos šil
dymas, dideli kambariai, 
patogus išnuomoti.

$18.500. Bloor — Quebec, mūrinis, 
atskiros, 10 kambarių na
mas, vandeniu apšildomos,
3 virtuvės, palankios išsi- 
mokėjimo sąlygos. Įmokėti 
apie $7.500.

$21.500. Roncesvalles — Fern, at
skiras, mūrinis, 10 kam
barių, vandeniu apšildo
mas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
lobai patogus išnuomoti, 
mažas įmokėjimas, palan
kios iŠsimokėjimo sąlygos.

$21.900. Roncesvalles — Grenadier,. 
atskiros, mūrinis, 11 kam
barių namas, vandeniu ap
šildomas, naujas garažas, 
3 virtuvės. įmokėti tik 
$6.500.

Skambinti
A. Kiršonis

OL. 7511

$12.500. St. Clair, mūrinis, pusiau 
atskiros, .5 gražūs kamb., 
moderni virtuvė, kietme- 
džio grindys, alyvos - van
dens Šildymas, garažas. 
Įmokėti $4.000.

$12.500. St. Clair, mūrinis, pusiau 
atskiros, 5 dideli kamba
riai, moderni virtuvė, kiet- 
medžio grindys, alyvo, karš 
tu vandeniu kūrenamas, 
garažas. $4.000 įmokėti.

$15.500. Gladstone — Dundas, at
skiras, mūrinis, 8 kamb., 
2-jų ougštų namas, 2 vir
tuvės, vandens - alyvos šil
dymas, 2 garažai, patogus 
išnuomoti, geros pajamos. 
Prašo įmokėti apie $6.000.

$16.500. High Park, 8 did. kamb., 
atskiros, mūrinis, 2 virtu
vės, didelis sodas. įmokėti 
$7.500. <

$16.500. High Park, mūro pusiau 
atskiras, 8 gražūs kamba
riai, 3 virtuvės, oru alyva 
Šildomas, mūro garažas, 2 
kambariai savininkui visi 
kiti išnuomoti už S 1 60 me
nesiui. $6.000 įmokėti.

$20.000. Sunnyside Ave., mūrinis, 
atskiras, 10 did. kamb., 2 
virtuvės. įmokėti $10.000.

$25.000. Parkdale, atskiras, mūrinis, 
12 did. kamb., dupleksas.

Skambinti
V, Merkis

OL. 7511

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo jitaisa 
1061 Bloor St. W.

Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose.

$14.500, įmokėti $5.000, Gladstone 
— Bloor, 6 komb., gražus na
rnos, nepereinami komb., 2 vir
tuvės (klausti Rukšą).

$15.500, Quebec - Bloor, įmokėti 
opie $5.000. 7 komb. mūrinis, 
atskiros, vandeniu • olyve šildo
mas nomos. Kvodrot. plonos, 
moderni virtuvė, gorožos.

$22.000, įmokėti $10.000, High 
Pork — Bloor rajone, 7 komb., 
mūrinis, šiurkščių plytų, atskiros 
nomos, karšto vandens - alyvos 
Šildymas, moderni virtuvė, kom- 1 
borys rūsy; gorožos ir privatus 
įvožiovimos (klausti Rukšą).

$22.500, įmokėti $6.000, High Park 
—- Bloor, 9 kamb., mūrinis, at
skiras nomos, karšto vandens - 
alyvos šildymas, 2 virtuves, mū
ro garažas ir Šoninis įvožiovimos 

'(klausti Rukšą).
$5.000 įmokėti, Annette — Keele, 

9 kamb. mūrinis, atskiras na
mas, garažas (klausti Kuzmą).

$3.000 įmokėti, tik $11.500 pilno 
kaino, pusiau atskiros narnos, 
Brock — Bloor rajone, 2 virtu
vės, vieta garažui, (klausti 
Kuzmą).

$3.000 įmokėti, Durie — St. John’s 
Rd. $11.000 pilna kaina, atski
ros, gražiai dekoruotas namas, 
(klausti Kuzmą). 9

Maloniai atkreipiame namų savi- 
linkų dėmesį į ypatingai lobai padi

dėjusį namų pareikalavimą. Norin
tiems perduoti už geriausią kainą — 
geriausias laikas dabar. Prašome 
skambinti kiekvienu metu.

Tel. OL. 1793, LO. 5176 
Namų tel. MU. 0746

Jei norite
$3.500 įmokėti, Bloor — Morguaret- 

ta, mūrinis 7 komb. per 2 augš- 
tus, gero plano; 2 garažai, vie
na atvira skola.

$4.000 įmokėti, College - Dovercourt 
Rd., mūrinis, 8 komb., 2 virtu
vės, įvažiavimas į kiemą.

$5.500 įmokėti, Dovercourt — Col
lege, mūrinis, 9 kambarių, gero 
plono, 2 virtuvės, vanden.-alyvo 
šildomas; garažas.

$3.000 įmokėti, Roncesvalles - Gar
den, mūrinis, 7 kamb. 2 virtuvės 
vandeniu-alyva Šildomos, gara
žas.

$4.000 imeketi, Bloor — Brock, 6 
kambarių mūrinis, moderni vir
tuvė, gtažus kiemas, garažas; 
namas gerame stovyje.

$6.500 įmokėti, Roncesvalles — Gre
nadier, atskiros, mūrinis, vande
niu šildomos, 2 vonios, 3 virtu
vės; viso 12 komborių; garažas.

PARDUOTI AR PIRKTI 
NAMĄ,ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

$5.000 įmokėti, College - Dovercourt 
Rd., mūrinis 8 komborių, alyva 
šildomas, 2 virtuvės, didelis kie
mas, įvažiavimas; lengvi mokė
jimai.

$6.500 įmokėti, Bloor — Pacific, la
bai gero mūro, 1 1 kombar. (2 
komb. dar neįrengti), dvi vonios, 
2 virtuvės, nepaprastai geras; 
privatus įvažiavimas į kiemą, 
pirkėjai suprantą namo vidaus 
įrengimą, turėtų pamatyti šį 
namą.

16.500 pilno kaino, Bloor — High 
Pork Ave., atskiros, mūrinis, 7 
kambariai per 2 ougštus, 2 mo
dernios virtuves, dažyti kamba
riai, alyva šildomos; garožos.

$13.200 pilna kaino, Bloor -— Paci
fic, mūrinis, gero plano, 6 komb. 
2 virtuves, vandeniu šildomas.

$2.500 įmokėti, College — Brock, 
6 kambariai, 2 virtuves; įvažia
vimas į kiemą.

1460 Dundas St. W. (prie Dufferin), 
Toronto ; :,/

HAMILTONO LIETUVIAI! Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kreipkitės Į šios įstaigos atstovus Ha
miltone: J. Valevičių ir A. Pranckevičių visokias 
informacijas suteiks bei patars, namų problemose nemokamai. 

Skambinkite ar užeikite į Įstaigą
913 main st. East, Hamilton — phone 9-4121

R I D O U T
REAL ESTATE LIMITED

BRANCHES:
TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER 

PETERBOROUGH

Visų ručių laikrodžius; puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

•AURŠČIAUSIOŠ RŪŠIES MENOlgf 
RANKDARBIU. GRMINIAĮgsg

Ifiukso sidabro papuošalai, keramika \
odos ir meno išdirbiniai.Lietuviškos \

ir kitų tautu klasikinis munkąs
plokštelis^^^^,

Jidiatcuhcte trūuų naujm. -uicitlt kaiubtjC.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, opimu namus pilnam instalia
vimui or pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

I. M. CARLES
REAL ESTATE

Parduodaont ar perkant namus, biz
nius visuose miesto rajonuose paskam

binkite ir į mūsų įstaiga
911A BLOOR ST. W. (cor. Concord) 
$3.800 įmokėti.’$13.500 pilna kaina, 

pusiau atskiras, gero mūro, 6 kam
barių namas ir vieta garažui. Con 
cord Ave. — College St.

$16.500. Per du ougštus 8 komb., at
skiros, dupleksas ir vieta garažui. 
Įmokėti $5.000. Brock Ave. — 
College St.

Apie $6.000 įmokėti. Atskiros, gra
žiai atrodąs iŠ lauko ir vidaus, 1 1 
komb. namas. Vandens apšildy
mas. Tripleksos ir vieta garažui. 
Wright Ave. — Roncesvalles.

Apie $6.000 įmokėti. Atskiros 10 k. 
namas ir garažas. Pilno kaina 
$17.500, vieno skola balansui. 
Marguretto — Bloor St.

Taip pat parūpinam padidėti 
įmok ėjimą.

SKAMBINTI

P. LEDAS
Kl. 0742, KE. 4111

1 .. -..........

Neatsilik nuo gyvenimo! 
TELEVIZIJOS AGENTAS

Parduoda, be to, už dyką pademonst
ruoja jūsų nuosavuose namuose pa
čius geriausius MOTOROLA, RCA 
VICTOR ir ADMIRAL TV aparatus. 
Geriausiomis iŠsimokėjimo sąlygomis 

su pilna vienerių metų garantija.
Visais pirkimo, demonstravimo bei 
patarimų reikalais kreipkitės nuo 5-9 

vai. vok. pas šioje srityje.prityrus] 
V. PŪGĄ

Telef. ME. 8760
53 Hewitt Ave., Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

■ ir tt., ' -

Suitfr-410
394 Bay St, Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: LY. 0305

DOMINION 
COAL & WOOD

MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti vien 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs turite $2.000, mes 
galime paskolinti Jums kitus $2.000; jei Jūs turite $3.000 
mes galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS - BALTAKYS - PLIOPLYS

Namų telef. LA. 1250. Namų telef. LL. 8310. Namų telef. RO. 3345.

POŠIUS - DŪDA - MACIUNSKAS
Namų tekt. JU. 7538.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

Mann & Martel
RE A LT O R S 

1245 Bloor St. W. Tel. OL. 8481 
Prie Lansdowne

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo įstaiga 
įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą. Pabandykite ir Jūs.

Štai keletas pavyzdžių:
$12.900. Margueretta — Bloor, 7 kambarių pusiau atskiras, mūrinis, neper

einami kambariai, 2 garažai. Namas laikinai užimtas — gera proga. 
Įmokėti $3.500.

$13.900. Indian Rd. — Bloor, 6 kambarių mūrinis, dideli ir puikūs kambariai, 
vieta garažui, kaip priedas šaldytuvas, plyta ir užuolaidos. Įmokėti apie 
$4.000

$15.500. Indian Rd. — Humberside, 6 kambarių atskiras mūrinis nomos, di
deli gražiai sutvarkyti kambariai, alyvos šildymas, kieto medžio grindys. 
Įvažiavimas ir garažas. įmokėti apie $5.000. •

$16.900. Pearson—- Roncesvalles, 8 kambarių mūrinis, nepereinami kambariai, 
kieto medžio grindys, 2 virtuvės ir dvi vonios, geros nuomavimo sąlygos, 
Įmokėti apie $5.500.

$18.000. Indian Rd. — Bloor. 10 kambarių mūrinis, atskiras, nepereinami kam
bariai, kieto medžio grindys, vandens šildymas. Įmokėti opie $8.000.

$18.500. Quebec — Bloor. 10 kambarių mūrinis, atskiras namas, geri kamba
riai, vandens šildymas, garažas. Įmokėti apie $7.000.

$27.500. Queensway. Didžiulė moderni krautuve tinkanti kiekvienam bizniui, 
visiškai naujas pastatas, labai geroj vietoj su 5 kambarių moderniai įreng
tu butu, vandens - alyvos šildymas, vieta garažui. Proga biznieriams.

Visais namų pirkimo-pardavimo beipatarimo reikalais klauskite:

J. T A M U L I ON I S
MANN & MARTEL REALTORS 

1245 Bloor St. W
Tel. įstaigos — OL 8481; namų — OL. 8074

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., Tel.: JU. 2794, JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mcs^ patarnaujame teisingai 
skubiai ir savo kalboje.

Veikiantis kino teatras 585 vietų ir 
pastotas St. Cloir g-je, duodan
tis savaitei $400 gryno pelno. 
Silto-šalto oro reguliavimas. Įmo 
keti $35.000, kaina $80.000.

Veikiantis kino teatras 430 vietų, su 
pastatu, kuriame yraį Urena
mos butas ir parduotuvei patal
pa; šilto-šolto oro reguIkJviflhbs; 
viskas lobai gerame stovy. Bloor 
— Bathurst rajone. C1 Įmokėti 
$20.000. — Kaina 55.0*00.

Įmokėti $5.000 — Kaino $21.000. 
12 k. dupleksas, mūrinis, atski
ros, loboi gerom stovy, vande- 
skolo 10 metų. RoncesvoHes — 
niu apšildomos. Balansui vieno 
High Pork rajonas.

$500-$1.500 galite gauti per mūsų biurą 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
trūksta pinigų^ įmokėjimui perkant namą.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
į $9.000 įmokėti, St. Cloir rojone, 10 

k. atskiros, naujos, 6 mėn. se
numo damos, alyva šildomas, su 
garažu; prašomo kaina $22.000

$8.000 įmokėti; Parkdole rojone, 9 
k. atskiros mūrinis nomos. 3 
garažai, $>80 pajamų mėn. ir 
sau butosxš 3 kambarių. Kaina 
$18.000. Geros pirkinys.

$6.000 įmokėti, Dundas — Dover- 
court rajone. 12 k. atskiros mū
rinis namas.

$6.000 įmokėti. High Park rojone at
skiras 8 k. mūrinis loboi gražus 
namas. 2 garažai. Pilno kaina 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Parkdale rajone 9 k. 
mūrinis namas su garažu. Koina 
$14.500.

Mūsų prityrę teisininkai pigiai 
sudaro pirkimo — pardavimo 

dokumentus.

HARRISON — Dundas, 8 k., mūrinis 
pusiau atskiras, 2 virtuvės; ga
ražui vieta. įmokėti $4.000 — 
Koina $15.0*00.

ROBINSON — Dundas, 8 k., mūrinis, 
3 virtuvės, vandeniu - alyva šil
domos, garažas, vieno skola ba
lansui 10 metų. Įmokėti $5.000 
— Kaina 16.500.

DUFFERIN — Bloor, 10 k., mūrinis, 
per 2 ougštu, 4 virtuvės; van
deniu - alyva šildomas, 2 maši
nom gorožos. Vieno skola ba
lansui 9 met. įmokėti $5.500 
— Kaina $20.000. -•

CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pus. atskiras, 2 virt, garažui 
vieta, Įmokėti $6.000, pilna 
kaino $17.000.

$4.500 įmokėti. Bloor - Indian Grove 
rojone, 7 komb. pusiau atski
ros namas, mūrinis, alyvo šildo
mas. Kaina $14.500.

$4.200 įmokėti. High Pork rojone, 6 
komborių mūrinis nomos, alyva 
šildomas. Kaino $13.200. '

$8.500 įmokėti. High Pork rajone, 7 
komborių atskiras mūrinis na
mas. 2 garažai. Kaino $18.500.

4 *

Turime daugelį kitų loboi gerų ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
Telefonas įstaigos OL. 8444 

Namų OL. 2972.

P. Dambrauskas
Telef. įstaigos OL. 8443 

Namų JU. 6198

V. Jučas
Biznio telef. OL. 8444
Namų telef. OL 6718

V. Siminkevičius
Telefonas įstaigos OL 8443 

Namų MU/1214
..................... . .............. ..
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ŠTAI KAIP KANADIEČIAI

GREITAI
nugali slogas

Daryk taip, kaip daro tūkstan- Šios’ kapsu- 
čiai kanadiečių, kai jie pajun- lės greit pa-
ta prasidedant slogą — ir jūs 
niekad nekęsite ilgo galvos 
skaudėjimo — to kankinančio 
blogio ir karščio, kurį tik slo
gos atneša. Naudok-Buckley’s 
Cipnamated kapsules.
Šios kapsulės pašalina slogas 
anksčiau negu jos pradeda 
žmogų kankinti., Jose pagal 
gydytojo receptą yra keturi iš
bandyti priešsloginiai ingridi- 
jentai.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Laikas išsiskirti

lengvins 
skau s m u s. 
Jas pastoviai 
vartojant su
mažėja karštis, bloga savijau
ta ir išnyksta čiaudėjimas ir 
šnirpštimas. Tuo pačiu laiku 
jos sutvirtina jus dvasiniai ir 
fiziniai, nes jos padeda nuga
lėti visus slogos ir gripo simp
tomus.

Vyras su žmona kreipiasi į 
teismą skyrybų reikalu. Jis 82, 
ji 78 metų amžiaus.

Nustebintas teisėjas klausia:
— Kiek laiko esate vedę?
— šešiasdešimt, — atsako mo

teris.
— Tai kodėl po tiek metų dar

naus gyvenimo norite skirtis?
— Juk pakanka, ar ne? — at

sakė moteris.

F c/wAwrsp \
CAPSUifS .8

■/COU>S-'A

Šis keturgubas Buckley’s Cin- 
namated kapsulių veikimas 
yra toks stiprus ir efektingas, 
kad Kanadoje jų daugiausia iš
parduodama.

Todėl nesikank?nk. Naudok 
Buckley’s Cinhamated kapsu
lių dar šiandien. 12 kapsulių— 
35<* arba dideliame šeimos įpa
kavime viso 30 kapsulių—79f.

CINNAMATED CAPSULES 
Gaunama visose VAISTINĖSE nf—84

Velnio svainis
Juozapas N. neperpuikiausiai 

sugyveno su savo žmona. Paga
liau jis pradėjo be paliovos gir
tuokliauti. Žmona sugalvojo sa
votiškai jį pagydyti.

Sužinojusi, kad vyras nakti
mis grįžta namo per kapines, ji 
vieną naktį pasislėpė už kapo 
akmens ir apsigaubė marška.

Apie vidunaktį atlinguoja Juo
zapas. Žmona šoko iš už kapo 
ir suriko:

— Aš esu velnias!
Juozas ištiesė savo dešinę ir 

tarė:
— Sveikas, svaini! t- Aš ve

džiau tavo seserį.

Tai nieko
Vienos draugijos susirinkime 

paskaitininkas, baigęs paskaitą, 
nuėjęs atsisėda ir klausia drau
gijos sekretorių:

— Beje, apie vidurį paskaitos 
aš mačiau, kad Jurgonis atsisto
jo ir išėjo. Ar pasijuto blogai?

— O, ne. Nieko ypatinga. Jis 
turi ydą miegant vaikščioti...

Gali pagrobti
Pamatęs, kad atvyko nauji 

svečiai* klubo durininkas šoko 
atidaryti automobilio durų ir 
prie paskutinės laiptų pakopos 
išsitiesė kaip ilgas.

— Jurgi, atsargiai! Jie dar pa
manys, kad tu vienas iš klubo 
narių, — šuktelėjo jam klubo 
ūkvedis.

Bereikalingas džiaugsmas
Pro vienišą šiaurės Kanados 

sodybą praeina medžiotojas. ’Su
tikęs šeimininką jis klausia:

— Gal matėt, ar neprabėgo pro 
čia briedžių?

— O, taip prabėgo.
— Tai puiku! Ar senai?
— Kitą mėnesį bus metai.

Paguoda
— Mama, — sako mažasis Juo

zukas— Petrukas visai nemoka 
plaukti. Mama jam yra uždrau
dusi prieiti prie vandens.

— Taigi, Petriukas geras ber
niukas — pastebi motina.

— Tai jis eis į dangų, kaip tik 
įkris į vandenį.

Tikrai taip
Pašauktas kariuomenėn neg

ras pasiunčiamas pas psichiatrą 
protiniam sveikumui nustatyti.

— Ar nebūna kartais, kad au
syse girdit balsą ir negalit pasa
kyti nei kieno, nei iš kur jis? — 
klausia gydytojas.

— O, taip, būna, — atsako 
negras.

— O kada taip būna?
— Kai Ise kalba telefonu...

Montreal
- TAUTOS FONDUI 

36-iv Nepriklausomybės metinių

AR JŪS DOMITĖS KANADOS DEMOKRATIJA PRAKTIKOJE?

' SKAITYKITE /•

HEYMAMDIDIT
Parašė MARGARET AITKEN, M.P. (York-Humber) ir BYRNE HOPE SANDERS, 
C.B.E., žurnalistas ir viešosios opinijos tyrėjas.

"Šio knyga privalėtų skaityti naujieji kanadiečiai ir jaunimas, 
artėjąs . į balsavimo amžių — nezūrint kokio įsitikinimo jis 

.'■ bebūtų";.

-THE MONETARY TIMES S25°
CLARKE IRWIN KNYGA.

WINNIPEG, Man.
Vasario 16 minėjimas įvyko 

vasario 21 d., sekmadienį. Iš ry
to buvo atlaikytos už tėvynę šv. 
mišios, kurių metu pirmą kartą 
savoje bažnyčios patalpoje ple
vėsavo lietuviška vėliava. Meni
nė dalis įvyko 4 vai. pp. šv. Kazi-

Dar ne vėlu įsigyti tabako ūkį
šių metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės i mūsų atstovą
ANTANAS ARIMAS

R.R. 1 Vienna, Ont. Tel. Port Burwell 5 Ring 12.

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

Lietuvis siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC"
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Voląiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamrnci pnTy.-vorc^ <• trejos. _ * Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Mes dirbame 24 valandas

Po apyl. pirm. J. Malinausko 
įžanginės kalbos, vietoje paskai
tos buvo Pr. Matulionio, reži
suojant V. Šmaižienei, ^sudaryta 
pynė. Žilagalvis senelis vaidyla 
(Eug. Kalasauskas), pasiėmęs 
kankles, sekė Lietuvos kelio is
toriją, kurią paryškino deklama
cijos ir dainos.

Deklamavo: Pr. Matulionis, V. 
Šmaižienė, J. ŠmaižyS, J. Deme- 
reckas, L. Dargužaitė,- J. Matu
lionienė. Smuiku palydėjo J. 
Šmaižys. Moterų chore dainavo: 
V. Šmaižienė, J. Krikščiūnienė, 
E. Januškienė, J. Kurauskienė, J. 
Matulionienė. Užbaigai sveiki
nimo žodį tarė latvių atstovas.

Nauja LKM D-jos valdyba: 
pirm. EI. Januškienė, sekretorė 
J. Kriščiūnienė, iždin. Br. Bujo- 
kienė. Valdybos kandidatės: E. 
Federavičienė ir O. Jančiukienė. 
Revizijos komisija: O. Demerec- 
kienė ir E. Spilzak.

Kaukių balius. Vasario 20 d., 
šeštadienį, KLM D-ja šv. Kazi
miero salėje suruošė kaukių ba
lių. Geriausios kaukės gavo pre
mijas: I—čigonė — Liucija Šmai- 
žytė, II—Eigulys — Verutė De- 
mereckaitė, III—Japonė — Dan
guolė Januškaitė.

Antras šio vakaro malonumas 
— tai “rožių” vakarienė, kurios 
metu visi svečiai buvo pavaišinti 
keptomis, beveik tikromis, viso
kių spalvų rožėmis.

TILLSONBURG, Ont.
Vasario 16 d. minėjimas įvy

ko Tillsonburg High School sa
lėje vasario 27 d. Neabejotinai 
tai buvo didžiausia šios apylin
kės lietuvių šventė. Programo
je dalyvavo net Toronto lietuvių 
choras ir Hamiltono tautinių šo
kių grupė.

Minėjimo pradžioje anglų kal
ba žodį tarė St. Augustinavi- 
čius jr., o lietuvių kalba Ignaitis: 
Trumpoje, bet nepaprastai aiš
kioje kalboje KLB pirm. J. Ma
tulionis nurodė kelius, kaip šios 
apylinkės ūkininkai gali prisidė
ti prie Lietuvos vadavimo darbo.

Toronto choras “Varpas”, va
dovaujant mūž. St. Gailėvičiui, 
puikiai išpildė visą eilę lietuvių 

‘dainų, o Hamiltono taut, šokėjai, 
vadovaujant p-lei Panavaitėi, 
pašoko liet, šokių.

Malonu pastebėti, ka3 didžiulė 
salė buvo perpildyta ne naujųjų, 
kaip įprasta, bet senosios kartos 
ateivių — ūkininkų. Minėjime 
dalyvavo apie 350 žmonių.

Po minėjimo vietos Liet. Ūki
ninkų Klubo ir KLB vadovybės 
surengė svečiams menininkams 
vaišes.

36-ių N.prikl«u>einyt>ė* metuuų mi
nėjimo Montreal,je proga, 1954. 11.14., 
aukojo:

Po $10 — T. Cipkienė, A. Rusinas;
po $5 — A. Lapinas, Mačiukas, Pok- 

nys, Efertas, K. Toliušis, Andriuškevi
čius, MekŠrūnai;

$3 — Gudžiūnas;
po $2 — Freidonkienė, V. Kočergius, 

Katilius, J. Kibirkštienė, J. Kardelis, VI. 
Vaišvila, KliČius, Bukauskas, Trulis, 
Daukša, Jurkus, dr. J. šegamogas, X> 
S. Kęsgailo, Gerhardas, K. Otos, Laimi
kis, M. Juodviršis, Br. Staškevičius, Vyt. 
Vasiliauskas, Makauskas, O. Stankūnai
tė, D. Narkeliūnos, V. Pėteraitis, Puo
džiūnas, J. Puniška, dr. Povilonis, Ur? 
bonaitė, Sarpanavičius, K. Smilgevičius, 
Sinkevičius, A. Stankevičius, L. Balzaras, 
Laurušonis, J. Kolakauskas> Gudzenskos, 
Baltonis, Jakaičiai, Rudinskos, Gaudze, 
dr. J. MaliŠka, P. Narbutas, Joncevi- 
Čius, Merkevičioi, Girdžius;

po $1.50 — L. Balsys, Žotkus, Oscila;
po $1 — Balzarienė, Lapinienė, Uk-1 

roinietis, Jaskienė, Glinskas, Vieraitis, 
J. Parojus, P.Mozūraitis, Vasiliauskas, 
Petrauskas, Mečeskienė, Mečeskas, Ndr- 
keliūnas, Dikinienė, Pundzevičius, Juras,' 
Longer, X/ I- Jurgutis, Narušev»čiust 
Vizgirda, Leknickienė, Skudienė, Kup- 
revičienė, Rupšys, Žilinskas, Astravas, 
Paškevičius, Br. Mozūros, Moikno, •Ja
nuškevičius, Januškevičius, jun., Juod
komis, X# Sliūnas, Judzentavičius, P. Jo- 
cas, Gaurienė, Gaurytė, Jčugelis, Bara- 
dinskos, Alys, T. Stankūnaitė, Knystau- 
tas, K. Lapinas, Drėvinskienė, J. Ado
maitis, Tėvas Kibilius, Tėvas Aranaus- 
kas, Lecinis, Aleksieįūnoitė, Zabiela, 
Dalmotas, J. Jurėnas, Ahiulis, P. Juode
lis, Kudžma, St. Bcltauskas, Lietuvnin
kas, Rimkevičius, Sapkauskas, F. Jurgu- 
tavičius, Daniliauskas, Vilčinskas, Ersla- 
vas, Rudytė, Gražienė, TomkeviČius, Ga- 
siūnas, Papaurėlis, Vapsva, M. Aukštai- 
tė, Šležaitytė, Renkytė, B. Nagienė,4 
Truska, Gudaitis, Rimša, P. Ražanas, 
Bagdžiūnas, J. Nevardauskas, P. Rut
kauskas, Pakulis, Giriūnas, Buzanskas,’ 
A. Ališauskas, Baržaūskdš, Iz. Mališka, 
Narkeliūnienė, karpis, Gedminas, Blauz- 
džiūnas, Skaisgiris, Čerkesaitė, Gaputy- 
tė, Paukštaitis, Sodeika, Petkevičius, K? 
Ambrasas, Žukauskas, Riokas, Vokas, 
Piečoitis, Valiulis, Dasys, Valiulis, Žiugž- 
dinis, StatkeviČius, P. Kizerskis, X# Mi
le, Lescinskos, Brikis, Kunckoitė, G. Ruk
šėnas, Juškevičienė, Gražys, Xr# K. Lu
kas, Gorys, Kuncevičius, Bučinskas, J. 
Koestli, Prišmantas, Taylor, X/ lr Go
rys, Ambokas, Liubinskas, Beleckas, Žu
kauskas, Gaižinis, Ratavičidi, Kriščiukai- 
tis, Kalpokas, Vekselis. Butkienė, J. Na- 
vikėnas, S. Bortašius, y. Vanagas, Svo
telis, Sakalas, Ą: Jurgutis, X, Jaras, 
Čepulis, Jagminas, Žukauskas,. V. Dikai- 
tięnė, Valiulis, Takutis, Rugys, Gurėnas, 
Gricius, Gobrusevičius, Mickus, Kalvai
tis, Leimantas, M. Arlauskaitė, Grigelis*, 
Mackevičiūtė, Baškevičius, Narbutaitė, 
Augaitis, Lukošius, Salodžius, Zubas, 
Narbutas, Gavelis, Šipelis, H. Adomonis, 
Vazalinskienė, Tėvas Kidykas, įŽmuidzi- 
nas, Žmuidzinas, Krioucevičius, Katilius, 
Šimelaitis, Martinėnos, Pluščiauskos, Mi
kalajūnas, Bernotai, Markevičius, VI. 
Kvietinskas;

po $0.75 — Rūgytė, Matisaitė;
po $0.50 — Vitkauskas, Balnius, Šer-Į 

muonėlts, M. Milienė, Šidlauskas, Vyt. 
Remeika/ Bukauskas, Cibas, X/ Puze- 
ranskienė, Kiaušas, Rupeika, X/ Lekštys, 

, Šipelienė, Budrevičiai, Petrauskas;
po $0.25 — Kisielius, Mozūraitis, I 

Petrauskaitė/ Abramonis, X-
Viso, įskaitant TF ženklelius ir pasus, 

gauta $401,49.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai.
Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OU 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

■ ■ ■ . - — -----

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai.. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai.
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. J. J. VINGILIS
' VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu
RA. 0219 

249 HOWLAND AVE., TORONTO 
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO , 
(Įėjimas iŠ 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1*4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vol. p.p?, kituloiku pogal susi
tarimų. %

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611
Namų: PO. 6-9964.

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Buddpešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Ckir Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

■M

Dr. MICHAEL BALKANY
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo. pagalba
202 St. Clair Ave., Toronto

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

..Y . ir .
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

Priima vakarais Dagai susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W 

«SL 3-1618

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

DĖMESIO PONIOMS 
IR PANELĖMS!

Vandos Žukauskienės moterų 
kirpykloje

PUSMETINIAI 
GARANTUOJAMI, 

> šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731 

219 RONCESVALLES AVĖ.
Toronto

o

Ištikimybės medaliai
Abisinijoje nėra papločio švęs

ti sidabrinių ar auksinių vestu
vių. Ten vyrai yra apdovanoja
mi ištikimybės medaliais: išgy
venę su žmona 15 metų gauna 
bronzinį medalį; 25 m. — sidab
rinį ir 50 m. — auksinį.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me- 
džiugų'moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO

Tel. LL. 3222.

LAIKRODININKAS
A. ŠERKŠNYS

taiso įvairių rūšių laikrodžius. Darbos 
garantuojamas 1 -niems metams. Taip 
pat taiso parkerius, auksinius žiedus 
ir kt. aukso išdirbinius.

203 Garden Ave., Il-ras augštas 
Telef. KE. 4078

Rastinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W„ TORONTO 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas —• 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef. OL. 4313

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima torp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LllNSKY. R.O

$10 nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

^x<.> ž

ŽIBURIŲ” BENDROVĖS ŠĖRININKAMS
Spaudos Bendrovė “Žiburiai“ šiuo praneša savo šėrininkams, 

kad už šėrus, turėtus 1953 metais, paskirta dividendo po 5%.
Šėrininkai dividendą gali atsiimti grynais pinigais arba jį pa

likti Bendrovėje — savo asmeninėje šėrų sąskaitoje — iki tol, kol 
susidarys naujas šėras.

Norį dividenddą atsiimti grynais pinigais — praneša apie tai 
Bendrovei ne vėliau 1954 metų kovo mėn. 31 d. Nepranešus, divi
dendas bus įrašytas į šėrų sąskaitą.

941 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada.'
* Bendrovės Valdyba.

JEFFERY, JEFFERY
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomU.
470 College St. W. Toronto 

Tel. RA 3924

DANIEL D. STOKAL

feūhi I iii Artini,WiB

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėli«i opdto.tfi. Au|žtot p«lūk«- 
rtot. Bdtfhtė Lietuvi, Ntrtmttte, 
235 Ostington Avė., T.r®nt«. Tel. 
KE. 3027. Darbe valendet penkto- 
dteni.it 7-9 v.l. vok.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St 
Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

■ <■■ ilmWI -lIT^if .     n. ,

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel ĘM. 4-2715

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampos Dundas) 

Telefonas LL. S f 39
Darbo vol.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kolba vokiečių ir rusų kalbomis

Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą Įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime Įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUltEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams Siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausios vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite Įsigyti 1954 metų 
modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminių kokybę garantuojame. 

Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W. 
Darbo vol. 2-7 vol. pp. ir pagal 

susitarimą. 
Telef.: įstaigos RA. 05S6, 

namą LL. 5228.

—...... ■■ • n----- ---------

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir plotus 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europe-, rr Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

t Mb

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C 

GYDYTOJAS ir
URGAS

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUO^APAITIS

386 Bathurst St Toronto 
TeleLEM. 8-1344

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu {vairias rūšies vaikų, mote
rų Ir vyrų batus — normalaus k pla

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom {sitiktaH 
1414 Dundas St West Toronto

dteni.it


3 PUSI* TĖVIŠKAS ŽIBURIAI
4x:

1954. m. 4. — Nr. 9 (218)

TORONTO, Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gavėnios metu, sekmadie

niais, 7.30 vai. vakaro šv. Jono 
Kr. bažnyčioje vyks Graudūs 
verksmai ir bus laikoma konfe
rencija aktualiais tikėjimo klau
simais. Kiekvieną penktadienį 
7.30 vv. apvaikščiojama Kry- 

. žiaus keliai. Šis penktadienis ir 
sekmadienis yra pirmieji kovo 
mėnesį — kviečiama pasinaudo
ti sakramentais. Mokyklos mo
kinių išpažintis įvyks šį šešta
dienį, tuojau po lituanistinių pa
mokų, o po- to bus rodoma auk- 
lėjonti filmą — “Berniukų mies
tas”.

— Bažnyčios remonto naudai 
praėjusį sekmadienį specialioje 
rinkliavoje pamaldų metu su
rinkta $488.47.

— Parapijos salės remonto 
darbai baigiami, taip kad sekan
tį sekmadienį joje įvyks šv. Jo
no Kr. Draugijos susirinkimas 3 
vai. pp., o 4 vai. — šv. Kazimiero 
minėjimas.

— Praėjusią savaitę moterys
tės sakramentą priėmė Konstan
tinas Žioba ir Bronė Ragauskai
tė. naujoji “Dainos” grupės pir
mininkė. -

— Pakrikštyta—Eduardas Jo
nas Nacevičius.

— Gavėnios metu parapijos

HCMILAL, CuePadėka torontiečiams
KLB Šalpos Fondo Toronto 

apyl. K-tas skelbia padėkos laiš
ką, gautą iš Vokietijos Kr. Val
dybos: “Vasario 16 gimnazijos 
rūmų pašventinimo išvakarėse 
dėkojame Tamstoms už Jūsų pa
kartotiną $300 auką gimnazijos 
namams ir kartu už šiltus svei
kinimo žodžius bei linkėjimus. 
Tamstų sveikinimai ir linkėji
mai bus perskaityti iškilmių da
lyviams. Jie nuskambės, liudy
dami Toronto lietuvių susiklau
symo ir pasiaukojimo dvasią, 
Toronto Šalpos Komiteto ryžtin
gumą, organizuotumą ir veiklu
mą. Iš Tamstų žodžių skamba 
toji Tėvynės meilės dvasia, ku
ria norime vadovautis visuose 
mūsų darbuose.

Malonu mums atžymėti, kad 
KLB Šalpos Fondo Toronto apyl. 
Komitetas, ištęsėdamas taip 
greit savo pažadą surinkti visą 
tūkstantį dolerių gimnazijos na- 

. —— . . mams, įeina į didžiųjų Gimnazi-
SutuoktĮ Jonas Dambaras ir[jos rėrnėjų.mecenatų eiles. Jo 

Marija Stundžiene. į vardu bus pavadintas vienas ,rū-
Liet evangelikams pranešama ! mų kambarys, tuo primindamas 

tad buvęs senjoras kun. P. Pau- . jame gyvenantiems lietuviu- 
peras iš Čikagos laikys pamaldas kąms tolimojo Toronto brolius ir 
kovo 7 d., 1 vai. p.p. St. John’s ■ seses, o tolimesniai ateičiai, do- 
Lutheran Church 274 Concord Į kumentuodamas visiems šiuose 
\ve. Visi evangelikai kviečiami: rūmuose gyvenantiems, dirban- 
ialyvauti šiose pamaldose. Po, tiems, juos lankantiems ir apie 

padarys trum-juos žinantiems Toronto lietuvių 
Valdyba. į įnašą. .,” *

Gimnazijos rūmams, dar pa- , ■ u«.v ><diUn.Uoi
, aukojo dr. Jonas Yčas - $20. To- ; išvyksta p. Jokubynienė ir p.!tuvis- V.ellonis savo ligą pamto i 

; Dervinienė. Jos žada porą mene-

Tautos Fondo vajus
Toronte pratęsiamas dar vienam 
mėnesiui. Kas dar nėra paauko
ję Tautos Fondui, prašome kovo 
mėn. tam tikslui paskirti vieną 
kitą dolerį.

Visus aukų rinkėjus prašome 
gražinti aukų lapus 1954 m. ba
landžio 1-4 d.

TF A-bės Toronto skyrius
Šv. Andriaus liuter. bažnyčioj 

?arlton ir Jarvis gt. kampe, sek
madienį, kovo 7 d. 2 vai. p.p. lie
tuvių pagrindinės pamaldos ir 6 
vai. vakarinės Gavėnios pamal
tos. Kun. d r M. Kavolis.
Evang. liuterionių liet, parapijoj 
iv. Andriaus bažžnyčioj, Lietu
vos valstybės Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimo pamaldose 
jiedojo Paulius Rožaitis solo ir 
parapijos choras, grojo parapijos 
šūdų orkestras.

jamaldų svečias 
. . pa pranešimą.

salėje bus rodomos filmos. Šį i ’• , ’
sekmadienį, kovo 7 d. 8 vai. vak. Atvyksta E. 
bus rodoma “Men of Boys Town” i . ^?TzjTJ^iet^,vcs 
— berniukų miesto įkūrėjo gy-i-'r narys
venimas. Vaidina Spencer Tracy 
ir Mickey Rooney.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Ateinančio sekmadienio, ko- 

' vo 7 d., 11 vai. pamaldos skiria
mos šv. Kazimiero šventei pa
minėti. .

— Gražiai organizuojasi Ka 
nadbje gimęs lietuviškasis jau
nimas. Praeitą sekmadienį nau
jai įrengtoje klebonijos salėje 
susirinko virš 30 čia gimusių lie
tuvių. Daugumas jų silpnai kal
ba lietuviškai, bet dvasioje jau
čiasi tikrais lietuviais. Jų tiks
las yra sutraukti visą kanadietiš- 
ką jaunimą jiems įprasto klubo 
formoje. Tam rengiami įstatai 
ir keliamas klubo finansinis fon
das. Jie nori sekmadienio vaka
rus praleisti lietuviškoje aplin
koje, geriau pažinti lietuvišką 
dvasia ir suartėti su nauiai at
vykusiais. Ateinantį sekmadie
nį 7 vai. po pietų tose pačiose 
patalpose įvyks jų susirinkimas 
su iš anksto paruošta programa 
ir gavėnios rimčiai pritaikinta 
rekreacija.

— Torontan atvvko T. dr. Vik-

“ATŽALYNAS” TORONTE
Š.m. kovo 14 ir 21 dienomis Lenkų salėje — 62 Claremont, 
3 valandą l>o pietų, Toronto Jaunimo Meno Mėgėjų Grupė 

-stato penkių veiksmų Kazio Binkio veikalą

"ATŽALYNAS
&--------

Toronto ir apylinkių visuomenė maloniai kviečiama.

TJMMG

Išvyko į JAV
Torontiečiai p.p. Tamošiūnai

Nauja liet. Real Estate įstaiga
870 College St. B. Sergautis 

pereitą savaitę išvyko į JAV. Ža- atidarė naują didelę Real estate 
ho ir General Insurance įstaigą,

B. Sergautis, vienas iš seniau
sių Real Estate agentų yra įgy- 
jęs didelį pasitikėjimą. Dirbda- 

i mas Ridout Real estate įstaigoj 
I buvo vienas iš sėkmingiausių 
šios. įstaigos agentų.

Mes linkime mūsų biznieriams

Pranešimas. Kovo 7 d., tuojau 
po pamaldų A. Vartų parapijos 
salėje (apatinėje) šaukiamas 
Montrealio Lietuvių Bendruo- 
nąenės narių susirinkimas.

Susirinkime senoji valdyba 
duos savo darbuotės apyskaitą, 
u naujoji valdyba supažindys su 
esama padėtimi, numatomais ne
tolimoje ateityje darbais ir šių 
metų sąmata.

Nuoširdžiai prašome Montrea
lio lietuvių visuomenę gausiai 
atsilankyti j susirinkimą kur bus 
svarstomi mūsų bendruomenę 
liečia reikalai. Apyl. V-ba.

Solidarumo mokesčio reikalu.
Labai didelė dalis mūsų apyl. 

bendruomenės narių dar nėra 
užsimokėję solidarumo mokes
čio už 1953 metus.

Kadangi mums reikia atsiskai
tyti su Centro Valdyba ir dalį tų 

! pinigų pasiųsti jiems, tai prašo- 
i me visų nesumokėjusių atlikti 
i savo tautinę prievolę ir galimai 
■ greičiau sumokėti.

Be to, prašome pradėti mokėti 
! solidarumo mokestį ir už 1954 m. 
: Pinigus siųsti paštu, mūsų iždi- 
i ninko Juozo Lukoševičiaus var- 

6951 Mazarin Street, Ville

da apsigyventi Čikagoje.
Netrukus į JAV išvyksta pp. 

Narbutai. , ..
Seniau išvykę p.p. Leonai ir Į 

Klimavičiai Įsikūrė taip pat Či
kagoje. ' \

P.p. Umbražiūnai, projektavę 
įsikurti Los Angeles, sayo maši
na apvažiavo didelę dali JAV, i ..... . , . -
pasiekdami net Pacifiko kian-: ^1^ziauslcs se^mes ____ _____ _____________
tus, o tuo tarpu įsikūrė’netoli-• A.a! Leonas Gruodis — 6951 Mazarin Street, Ville
mame Rochesteryje. Pereita sa- „ • Emard, tel. HE. 7877, arba sumo-
vaile p. Umbražiūnas lankėsi ' .Pajusi šeštadieni savo na-i 
Toronte reikalu sutvarkyti. , m^e mire aa- Leonas Gruodis,,

Pasisvečiuoti i JAV netrukus ankstyx’esniosios imigracijos Jie-

E.VsimonaitS ronto' Šalpos K-tas prašo ir to- ! DoviniFenė m'ėne-‘tik prieš trejetą mėnesių
atvyksta Su pranešimais i šį kon- Į ^au au^°ti gimnazijos rūmų > siu praleisti Los Angeles, Calif. 

Pirmiausia bus Mont- I s^°iorris apmokėti, atnešant au- Toronto meno galerijoje.
1 kas į Lietuvių Namus, svetainę pereitą penktadienį atidaryta 
“Tulpė” ar skambinti tel. KE. Ontario menininku sąjungos me- 

^^(ba^o TO Skitas 2154 ir KE. 3027, aukos bus pa-
■ imtos is namų.

Toronto Šalpos Komitetas
Koncertas ateivių įstaigai

Toronte veikia vad. New Can-

Simonaitis
Tarybos pirm.

tinentą
realy, kovo 28 d., Toronte bus 
balandžio 4 d. Aplankęs dar Ha- tinę (82-oji) paroda.
Kanadoje lietuvių kolonijas iš
vyks į JAV, kur didesnėse ko
lonijose taip pat turės praneši
mus.

Vasario 28 d. KLB Toronto ap. adians Service Association of _ —-------—--- ------
valdyba turėjo bendrą posėdį su [Ontario, turinti tikslo padėti IEŠKAU DARBO lietuviu tabako ūkyje. 
ML Bič. D-jos skyr. valdyba ir naujiesiems ateiviams įsijungti į 
aptarė jo sutikimo programą, bei Kanados gyvenimą. Tam ši or- 
sudarė mišrią iš abiejų valdybų ganizacija- laiko biurą padedan- ZL 
vcmišiją priėmimui paruošti: J. i tį naujiesiems ateiviams įvai- 
R. Simanavičius, L. Tamošaus-i riausiuose rikaluose — ieškant 
kas, Berneckas, inž. Šalkauskas, • darbo, teisiniuose, mokymosi 
E. Jankutė ir Iz. Matusevičiūtė, reikaluose, daro vertimus, ruo- 

c . .... šia viešas paskaitas, Kalėdų
. Studentų žiniai šventes vaikams, siunčia dova-

Visr Kanados universitetuose nas ir u Tą darbą atlieka j^DE 
studijuo.-ą liet, studentai kvie- junjor League ir naujųjų ateivių 
eiami prisidętr prie Kanados, organizacijos. Biuras veikia 415 
Liet. Studentų Sąjungos sėkrmn- japVįs st
?o veikimo ‘ užsiregistruodami į šitos organizacijos veiklai pa
sėmiau paduotu adresu. _ remti "kovo 24. d. Massey Hall

Užsiregistravę nariai prašomi rengiamas didelis koncertas. 
Prisiųsti stuaentų nominacijos : Prje jo surucšimo prisideda Mr. 
Centro valoybos rinkimams (3 : Bovd Neek Mr. N. Golschmidt 
Ridentai gali nominuoti kandi- ir E. Mazzoleni? Toronto meni-

— datą pristatant jo raštišką suti-J niai vadovai. Tai bus pirmas šios
toras Gidžiūnas, OFM, vadovy- knną). . organizacijos koncertas.
bės paskirtas Prisikėlimo para- v ^Cr211naCIį}\ paskutine diena • programoje^dalyvaus tokie žy- 
pijos platesnei visuomeninei ^cS!^ia<;1-las P1 isuis- mds S0įistai, kaip Jan Rubes,
veiklai išvystyti. T. Viktoras yra i Jj- ReS- Mickcviciutė^J? Vine St j Greta Kraus, Irene Loosbcrg ir 
At-ku Fed. dvasios vadas. ; Toionto. Ont. Kinkini, k-ja. j Konservatorijos operos choras

-— Vasario 24 d. Parapijos Ko-j jg “Dainos” Grupės veikimo i 
rniteto ir PBRM Būrelio valdy-į Vasario 7 d. įvyko mėnesinis 
bos susirinkime nutarta priimti |-“Dainos" susirinkimas, pas narę 
dovanai pasiūlytą sklypą prie : k Kąveckicnę. Jį atidarė ir ve- 
Simcoe ežero kolonijos vasaros , d<į naujoji grupės pirm. Br. Ra- 
patogumams ir išdirbti tam tiks-1 gauskaitė. Nariu dalyvavo 17. 
lui tinkamus ant to sklypo sta-;. Laiškų buvo 11 — vis dar pa- 
tybos planus. Be to. nutarta ru- dėkos už gautas dovanas Kalėdų' 
deniQp pravesti bazarą jau nau-, proga. Dviems ligoniams — ccr * 
jose parapijos patalpose. Ta pa- j gančjam med. daktarui paskirta 
čia proga sekmadienio religinei i įgjo jr prašiusiam riebalu, nutar- 
dvasiai palaikyti buvo nuspręsta. ta pasiusti 10 sv., ka sutiko at- 
steigti parapijos chorą, kuriam : ]jktj n. Kaveckienė/ 
vadovauti pakviesta V. Verikai- Plačiai aptartas Užgavėnių va- 
tis. Visi norį priklausyti chorui, karas, kuris atkeltas j sękmadie- 
kviečiami registruotis asmeniš- nj0 vakarą; įvyko L. Namuose, 
kai ar telefonu KE. 0621. Pirmo- Narės labai noriai skirstėsi 
ii repeticija įvyks šį trečiadienį darbais vakarui ir daug sutiko 
8 v.v. klebonijos patalpose. pagaminti Užgavėnių užkandžius

— Šią savaitę šaukiamas PBR ‘ namuose
Mot. Būrelio susirinkimas iš-į 
dirbti bązaro programai ir pla-'.................
tesnei Būrelio veiklai išvystyti. Lorenciene ir pasveikino grupės 
Kartu posėdyje dalyvaus ir at- vardu SUsiiaukus dvynukų - 
skiras ratelis, išrinktas loterijai sūnelio ir dukrelės ir įteikė 
platinti. j abjcms mažyčiams po sidabrinį

— Jaunosioms motinoms skir- Į puodeii “Dainos” tradicinė ma
li pedagoginiai kursai šią savaitę 
neįvyks. Įvyks kitą savaitę.

— Parapijos rekolekcijos vyks 
kovo 14-21 dd. šv. Antano bažny
čioje Bloor ir Rusholme Rd. gat
vių susikirtime. Jas praves T. 
dr. Leonardas Andriekus, OFM.

— Ateinantį sekmadienį ant
roji rinkliava po pamokslo ski
riama BSFondui.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Karolis Holzas ir Aurelija 
Rosival, Antanas Staugaitis ir 
Zuzana Barauskaitė, Jonas Ža
liauskas ir Angela Masiulienė.

— Pakrikštyta: Petruna Ange
la Kučinskas, Edvardas Stasys 
Bekeris, Aida Astrida Usytė, Vi
da Stasė Vaitekūnaitė, Vida Te
resė Kazlauskaitė.

REIKALINGAS ENERGINGAS VYRAS, 
sugebąs rinkti skelbimus dukartsovoiti- 
niam laikraščiui Toronte. Rašykite LA, 
123 Huron St. arba skambinkite EM. 
8’0792. Mokamas procentas.

Moku auginti daigus ir valdau traktorių 
G. Pošius, skambinti Mrs. Šimkus KE 
2077r Toronto.

MODISTĖ priima suknelių užsakymus. 
Tel. ME. 0067.

Dėl išsikraustymo į Ameriką skubiai 
parduodama pigiai Chevrolet 1951 m.

t

Evang. liuterionių lietuvių pa
rapijoj, šv. Jono bažnyčioj, su- 
suokti Kostas Leipus ir Lena

Skautų šventė. Sį sekmadienį, 
kovo 7 d. Montrealio skautų 
tuntas mini savo globėjo šv. Ka
zimiero šventę, kurioje daly vau- ■' 
ti nuoširdžiai kviečiami skautų 
tėvai ir rėmėjai.

Šventės programa: 11 vai. iš
kilmingos pamaldos šv. Kazimie
ro bažnyčioje, 12 vai. tunto su
eiga bažnyčios salėje ir 12.30 vai 
bendros vaišės, kurių metu skau
tų ir skaučių vienetai išpildys 
įdomią programą.

Visi vilkiukai, skautai, jūrų 
skautai ir skautai vyčiai renkasi 
pilnose žiemos uniformose.

Tuntininkas.

Š.m. kovo 14 d. 3.30 vai. po pie
tų D’Arcy McGee salėje, 220 
Pine Ave. W. Liet. Akad. Sam
būris rengia Dainos, Muzikos, 
Literatūros-ir mod. šokio, vakarą.

Programoje dalyvauja Z. La
pino vad. vyrų kvartetas (B. 
Jaugelis, V. Murauskas, L1. Ba
rauskas, V. Vaišvila). Rašytojai:. 
M. Aukštaitė, J. Žmuidzinas, K. 
Veselka ir H. Nagys; šokėja B. 
Vaitkūnaitė; aktoriai: E. Gaile- 
vičiūtė ir J. Akstinas. Savo kūri
nius paskambins ir šokiams' 

_______  akompanuos F. Morel.
____ v .    atskirose Pelnas skiriamas Stipendijų - 

* . . , . v T : miesto dalvse, kurie priims pini-1 Pašalpų Fondui. Įėjimas laisvaiPalaidotas per sv. Jono Kr. pa- . vie,oje arba reika]ui Jant; Į aukojant.
lapiją. i apsilankys namuose. ■'

jo galvoje vėžį). Mirė aprūpintas i 
paskutiniaisiais sakramentais,

■keti jam asmeniškai kiekvieną 
‘' sekmadienį A. Vartų parapijos 

salėje.
Mokėtojų patogumui yra pa

kviesta solidarumo mokesčiui 
surinkti įgaliotiniai

Premijos j Iki šio laiko mūsų paprašyti
Kaip mūsų jau būvą, paskelb-■ sutiko tame darbe talkininkauti 

ta, praėjusioje rankų darbų dir- ' S1<L asmenys: 
binių parodoje lietuviams pa- ; Stankūnaite Ona JY7 Boųitn 
skirtos net 5 premijos. Dabar ! V e.'
paaiškėjo ką jos reiškia. Poniai 
Gylienei, gavusiai 3 premijas už t Avė..
rankų darbo odos pirštines, kaip į : „
I premija paskirta sidabrinė va-' t.J,*?.®1,® *Y')S‘as _ 
za su atitinkamu įrašu, o už IIJ .Slvd. y dle įsmard, teL TR. 1974, 
ir III premiją kitos dovanėlės. | J Rimša Zigmas- 
Už šachmatų staliuką p. Žiogario į 
gautoji I premija yra $50 vertės 
elektrinis piūklaš, o už sodybą

mašina, akordeonas, šajdytuvas ir kiti , paskirtoj i II premija Via taip 
pat įrankiai $10 vertes. Sis Kuri- _
nys buvo sudėtinis, kelių dirbtas, i King Edvaid St. tel. DE.

■ ' 12384;
Jonas Adamonis — 2052 Cole

raine St. tel. GL. 3619.
Šie išvardinti asmenys turi

baldai. Skambinti po 5 vai. vak. EM. 
3-9014.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-mc 
augšte ir 1 kambarys lll-mc augšte, su 
baldais, viengungiams. Galima naudotis 
virtuve. 5 Rushome Pk. Crs., tel. OL. 
7100.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III |

N. Kaveckienė pranešė, jog su 
O. Indreliene atlankė narę Emą

žvčiarfis dovanėlė būna įgravi- 
uotas šaukštelis^ bet šia ypatinga 
proga, buvo nutarta pakeisti į 
puodelius.

Sekančiam susirinkimui už
kvietė Marytė Tamulaitienė 102 
Quebec Ave., kovo 7 d. 4 vai p.p.

Ačiū N. Kaveckienci už gražų 
priėmimą. M. F. Y.

Kiwanis muzikos festivalyje, 
šiuo metu vykstančiame Toron
te, operinių arijų varžybų klasė
je antrą vietą laimėjo konserva
torijos studentas Algimantas Si
manavičius.

Operos kompanijos koncerte, 
paruošiamajam operos Carmen 
pastatymui, vasario 21 d. dalyva
vo baritonas Bronius Marijošius.

60 narių. Dalyvių tarpe bus net 
13 tautų atstovai. Mergaitės bus 
tautiniuose rūbuose.

Bilietai gaunami biure.
LAS Toronto sk. narių dėmesiui 

Kovo 7 d., 3 vai. Liet. Namuo
se šaukiamas visuotinis narių 

, susirinkimas, Narių dalyvavi- 
ser-J mas būtinas, nes bus aptariama 

daug su LAS veikla susijusių 
svarbių klausimų. Prašoma ne
vėluoti. Valdyba.

“Verslo” Sąjungos pobūvis — 
paskaita. Sekmadienį, kovo 7 d., 
4.30 vai. pp. Lietuvių Namą di
džiojoje salėje, įvyks antras mė
nesinis liet. Prekybininkų, Pra
monininkų ir Amatininkų Są- 
jun “Verias” pobūvis. Referen
tas ekon. A. Kiršonis. Tema — 
“Atskaitomybė ir mokesčiai”. 
Vaišes rengia pp. Demikių mais
to krautuvė. Visus lietuvius į šį 
dabar aktualų pasikalbėjimą 
kviečiame atsilankyti.

“Verslo” S-gos valdyba.
Gimė: Saulė ir Algis Jonynai 

susilaukė sūnaus, o Grace ir 
Walter Klemkos susilaukė duk- 
r

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė <11 • Dėkoju:
augšte ir kombarysjl augšte. Visi su bol- : jjcjQįTėvams Pranciškonams, ypatin- 

go i Tėvui Pauliui, pp. St. Bcrncckienei, 
pp; Čiurliams, p-lci Bdrkcrtaitei, Josčvi- 
čiūtėi, Vildžiūnaitei, P; Griniui, D. Kas- 
kelionei, J. Dambrauskui^ E. Abromai
čiui, L. Sodaitytci, J. Žiufinskūi, J. Gri- 

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-mc j Sičiui, P. Poškai, D. Gražienei, J. Ra- 
augšte. Tel. LO. 8268. - čiui tr visiems k>hcms.
-_______ ______:_ _______ _ :__ ' TL Chorui Varpas > vaj. mliz. St. Į
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su-Į Gailevičiui už $25 ir visiems Choristams 
augusiems. Atskiro vonia ir dušas. Vi- ■ už $50.
siškai atskiras Įėjimas. 3 Durie St. — Visiems 
Bloor W. - Runncmydc. Kreiptis vaka
rais arba šeštadieniais ir sekmadieniais.

dais. Netoli High Park. Tel. MU. 1656 
po 6 vai. vak.

Išnuomojamos frontinis kambarys. Su , 
baldais, bendro virtuvė. 84 Edwin Avė.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W. 
Toronto 

Reguliuojamas oras!

2.

Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 4, 5, 6 d.d.
BLEACKBEARD THE PIRATE — spalv. — Robert Newton 

Linda Darnell 
LEMON DROP KID — Bobe Hope, Marilyn Maxwell

Pirmadienį — trečiadienį, kovo 8, 9, 10 d.d.
SAN FRANCISCO — Clark Gable Jeanette McDonald 
WHEN IN ROME — Paul Douglas, Van Johnson

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ .PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”'

Koncertas. Kovo 21 d. Plateau 
salėje rengiamas gražus ir turi
ningas koncertas, kurio visas 
pelnas eis AV bažnyčios staty
bai. Koncertą rengia operos so- 

., Verdun, tel. PO. hstce Ka/lel)e’^. Paistas 
i p. Smilgevičius. Bilietus is anks- 

_ Monl-' '<> galima isigvti Spaudos kioske 
i/ ?l/x,./Vir k’ebonijoje. Klebonas prašo 
107 Pratt Av ! savanor*ll’ vyril’ mo^-er0 ir jau- 

Longueville tel. OR. 56708; ‘ 1 Pimo’ Pasiunti ‘ paplatinti bilie-
Petras Peleckas - 7603 Louis !

Hebert St., Rosemount, tel. VI. 
191G.

Kostas Andriuškevičius ' —

tuvių tarpe. Pasistenkim, kad 
gražus mūsų menininkų gestas 
būtų tinkamai įvertintas.. Tuo 
pačiu paremsime savo bažnyčios 
statymą, kurs jau netruks pra
sidėti.

Šaunios vestuves. Holy Cross 
bažnyčioje, Ville Emard, Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
J. Kubilius, SJ, sutuokė Michali
ną Lukošiūtę su torcntiečiu Ai

P o d ė k a
Nuoširdžioj dėkoju ašmenims lankiu

siems mene mano ligos metu ligoninėje . . - . oi c jl^ veli aimi etsiiidiys tuntr namuose, o taip pat uz puskios geresv _ . . . . . .. .. - . , ..
dovanas ir pinigines aukas. į apjl. vsldybos įgsliojimus rinkai

~ ‘ u: Niek. Prasidėjimo seselei Os- { solidarumo mokestį.
Jei atsirastų daugiau norinčių

; talkininkauti šiame darbe, pra-; gju Beniušiu. Pažymėtina, .kad 
some skambinti tel. HĘ. 7877, kaip tėvai, taip ir abi Kanadoje 
Juozui Lukoševičiui, kuris pa-i augę Lukošių dukros, yra akty- 
rūpins reikalingas kvitų knygų- " ” * " ’ ’
teS; . •

Mūsų pagrindinės pajamos su
sidaro iš Solidarumo mokesčio, 
jo neįšrinkus, negalėsime pilnai 
atlikti nuims uždėtų pareigų, 
nes viskas surišta su tam tikro
mis išlaidomis, todėl mielus tau
tiečius prašome prisidėti tiek 
savo darbu tiek įnašais.

KLB Montrealio apyl V-ba.
Atitaisymas. “TŽ" Nr. 7 Mont

realio žiniose, žinutėje “Vasa
rio 16 d. puikiai pavaizduota”, 
yra įsibrovusi klaida. Ten pasa
kyta, kad Gazette Įsidėjo Br. 
Adomonio medžio inkrustaciją. 
Turėjo būti: “Gazette įdėjo Bro
niaus Abrdnicnio grupinį medžio 
drožinį”.

Dėl klaidos labai atsiprašome. 
Tą pačią Gazette klišę mes 
spausdiname šio “TŽ” Nr. 5 psl.

nuoširdžiai dėkoju.
B. Augustoitė.

. ,, . rode^o
Isnuomoiomas II ougste komborys su. Mūši/ brangiai mamytei A.A. Onai 
baldais, galima gout, mo.stg, 93 Perth | Volaiticncl , už parodytą užuojau 
AVC. Tel. LL. 6471. Į ig įr paramą tariame širdingą ačiū: mtę.

Su i pnctčliui dr. J . Yčui, taip daug savo 

ti sunkios ilgos ligos valandas, Tcvui 
Pauliui OFM, savo nuolatiniais lankymais 
suteikusiam jai daug stiprybės ir dva- 

Išnuomojamos didelis kambarys ll-mc ’ sinio džiaugsmo, kun. klebonui P. Ažu- 
ougšte. Su baldais. 31 Roblockc Avc. baliui, TT. Pranciškonams, kun. Pace-j 
Td. KE. 6663. Į vičiui už taip gražios laidotuves, sol. p.
----- —------- ——-——----—------------------- —— j Ščepovičienei, acomp. p. Rautinš ir srnui- 
Išnuomojamas kambarys vienam arba kin. p. Kairiui, dalyvavusiems gedulin- 
dviems asmenims. 1031 College St. gOse šv. mišiose, p. B. Poškai, p. O. Jo

naitienei, p. Ivoškiėnėi, pp. Miliams, pp. 
Matulevičiams, pp. Maurukams, pp. Ma- 
rijošioms, p. A. Steponaitytei, pp. Rau
tinš, pp. Grybauskams, pp. Vasiliaus
kams, pp. Ščepavičiams, pp. Valodkams, 
pp. Namikams, pp. Kairiams, pp. Bei- 
norams, p. Majaųskienei, p. Macui/ p. 
Augaiticnci, p. A. Vengriui, p. B. Tamo
šiūnui, p. B. Miksiu,, šv. Jono Krikštytojo 
ir Prisikėlimo parapijų tretininkėms, šv. 
Rožančiaus draugijai, LKM draugijai; 
HEPC Richview SS bendradarbiams ir vb 
siems kitiems už aukotas šv. mišios, gė
lės, vainikus, už pareikštų užuojautą, su
teiktą paramą, dalyvavimą šv. mišiose ir 
laidotuvėse.

Nuliūdę vaikai.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. L- • . , , , . ,
baldais arba be. Gali būti prižiūrimas brangaus lo.ke pašventusiam polcngv.n- 
2-jų ar daugiau metu vaikas. Skambitv 
ti EM. 3-6711

Išnuomojomi du kambariai ir virtuvė su
augusiu šeimai arba 3 asmenims. Tel. 
OL. 5972, 402 Dovcrcourt Rd.

Išnuomojamas kambarys su baldais ir 
garažas. 197 Marguaretta St. LL. 0767.

Išnuomojamas kambarys vedusių porai 
arba viengungiui. Tel. ME. 1436.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė. Su 
baldais. Tel. RA. 2710, 342 Carlton St.

Išnuomojamas kbomarys ll-mc augšte 
su baldais. Skambinti OL. 3470.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su 
baldais. Skambinti LO. 5238.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

LIETUVIŲ 
SMULKIŲ PREKIŲ 

KRAUTUVĖ

“VITA
1033 College St.

(sekančios durys nuo Prisikė
limo parapijos)

Br. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

OL. 6381

Gerbiamiems Tautiečiams praneša:
870 College St. atidaryta nauja Real 

Estate įstaiga.
. Jos tikslas yra:

1. Sąžiningas ir greitas patarnayimas perkant-parduodant 
namus.
PASKOLOS įvairiem? reikalams.
DRAUDIMAS —* yisų rūšių.
PATARIMAI įvairais nekilnojamo turto reikalais, 
įstaiga taip pat teiks informacijas nedarbo dienomis 
(po pamaldų).

4

DOMINTIEMS REAL ESTATE BIZNIU PRANEŠAMA, KAD 
dar yra laisvų vietų

Real Estate pardavėjams.
Mokamas augščiausias atlyginimas. 

Duodamos įvairios privilegijos.
Taip pat reikalingos sekretorės mokančios anglų kalbą ir rašyti 

mašinėle — 1 pilnam laikui ir 1 vakariniam darbui.
Kreiptis: B. SERGAUTIS, OL. 6381 arba KE. 7593.

vūs Montrealio lietuviu bend
ruomenės darbuotojai.

Vestuvinės vaišės įvyko Vud- 
reuil Inn. Dorion vasarvietėje, 
netoli Montrealio. kuriose daly
vavo apie 40 asmenų. Po vaišių 
jaunieji išvyko į, Torontą. Daug 
laimės jaunajai šeimai!

“Ncpr. Lietuvos’’ spaudos ba
lius įvyko praeitą šeštadienį erd
vioje kariuomenės salėje ir su
traukė daug užsigavėti norėju
sių montrealiečių.

Serga. Jurgis Petruškevičius 
beeidamas Verdune paslydo ir 
susilaužė kojos leteną. Jau antra 
savaitė guli Royal Victoria ligo
ninėje.

Namuose serga KLB Montrea
lio apyl. pirmininkas Leonas 
Balzaras ir “TŽ” korespondenci
jų skyriaus vadovas inž. Izido
rius Mališka.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn 

✓/

1212 DUNDAS ST.W. Te!.: LA-9547 
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paštu.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Dundės — Show, S12.0C0, įmokėti $2 500, 7 kombonu otskiras narnos, van
deniu - alyva Šildomos, didelis garažas; 1 atviros morgiėius balanse.

$10.000, 10 akru žemės plotos prie 27-to kelio, važiuojant j Moltong; įmokėti 
$3.000.; nėra trobesių.

Mrmko. $15.500. 8 kemb. dupleksas, del dviejų šeimų; vandeniu - olyvo ap
šildomos; du garažai, didelis kiemas. Įmokėti apie puse.

Soustcod Avc. (prie Roncesvclles) atskiros plytų nomos, 12 kamb., 2 vonios, 
vandeniu šildomos, įmokėti $8.000. Užimti visa namų galima tuoįou.

AL GARDENS'
REAL ESTATE

1480 DUNDAS STREET WEST (prie Duffcrin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. tf-1543

Naujas mūsų skyrius:
1597 Bloor St W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




