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RIMTIES DIENI! PRASMĖ
1. Memento homo

Nutilo Užgavėnių tranki muzi
ka, išsiskirstė šokėjos ir šokėjai. 
Baigėsi blynų, spurgų ir kitokį 
pobūviai. Liko prirūkytos salės, 
ištuštintos bonkos ir daugiau iš- 
gėrusiems skaudančios galvos. 
Vadinasi, vietoje “mėlyno” pir
madienio — “mėlynas” trečia
dienis.

Ak, linksmai užgavėnias pra
leisdavo ir mūsų tėvai, protėviai. 
Ir suvirtę į plačias rogęs baltai
siais laukais važinėdavo, kad net 
širmių ar bėrių karčiai švilpda
vo. ir baltos putos alučio išmes
davo, ir dideles kupetas mėsos 
bei dešrų sudorodavo. Mokėjo 
jie ir pasilinksminti, mokėjo ir 
rimti pabūti. Panašiai ir mes tu- 

- rime elgtis.
Su Pelenų diena prasidėjo ga

vėnia — rimties ir susikaupimo 
dienos. Kokia šitų dienų prasmė, 
paskirti^? Rimtis ir susikaupi
mas nėra sau tikslai, bet prie
monės. Tas pats pasakytina ir 
apie pasninką arba santūrą. Vi
sa tai tūri tarnauti arba kelią 
paruošti augštesniems dalykams 
— padėti žmogui sugrįžti į sa
ve, atsipalaiduoti nuo aplinkos 
kurtinančio trukšmo, kritiškai 
pažvelgti į praeitį, blaiviai įver
tinti dabartį, sudaryti planus 
prasmingai ateičiai, suvokti savo 
amžinąjį paskyrimą, daryti at
gailą už savo klaidas, susitaikyti 
su Amžinuoju Teisingumu, ku
ris yra ir Didysis Gailestingu
mas.

Pelenų dienos rytas. Darbo 
diena. Dauguma tautiečių skuba 
į darbovietes, fabrikus, įstaigas. 
Būreliai tikinčiųjų užsuka į baž
nyčias. Čia šventinami .pelenai. 
Po to jie beriami ant galvų, kal
bant kunigui šiuos reikšmingus 
žodžius: “Atsimink, žmogau, kad 
dulkė esi ir i dulkę pavirsi”. Taip 
akivaizdžiai primenama liūdna 
tiesa: ateis laikas, kada iš mūsų 
kūno nieko nebeliks — tik sauja 
pelenų, tik žiupsnelis dulkių.

Jei kūnas miršta, siela nemirš
ta. Turime siekti tų vertybių, 
kurių vertės nesunaikins nė pati 
mirtis. Gera tai prisiminti kūno 
garbinimo laikais, kada renka
mos visokios grožio karalienės, 
kada paneigiamas dvasios pri
matas, kada taip trokštama viso
kių juslinių malonumų. Prisi
minkime ežerus išgertų gėrimų, 
kalnus surūkyt cigarečių, per
pildytus kino teatrus, sausakim
šas šokių sales.
2. Ak, tas pasninkas, pasninkas

Modernus žmogus nenorom 
klauso apie pasninką, o dar sun
kiau jį vykdo. Juk, girdi, silkė 
neišganys, o lašiniai nepražudys. 
Taip kalbant užmirštama tikroji 
pasninko prasmė. Juk pasninkas

atgailos ir savitramdos kelias. 
Aišku, kad ne pačiame valgyme, 
vienokiame ar kitokiame, yra iš- į 
ganymas, bet vykdyme to, kas . 
Dievui patinka. Pasninkas buvo | 
ir yra Dievo permaldavimo for- i 
ma. Pasninkavo patriarchai, pra
našai, pats mūsų Dieviškasis Iš
ganytojas, apaštalai, šventieji, tą 
patį turime daryti ir šių dienų 
krikščionys katalikai. Gražiai 
apie pasninko reikšmę sakoma 
gavėnios mišių prefacijoje: pas
ninkas ydas slopina, sielą pake
lia, tvirtybę ir atlyginimą teikia..

Mūsų tėvai ilgai ir sausai pas
ninkavo. Visą gavėnią neragau
davo nei mėsos, nei pieno. Dirb 
davo sunkiai, tačiau būdavo 
linksmi ir sveiki. O dabar mūsų 
pavergtieji broliai, seserys, kiek 
Tėvynėje esantieji, tiek į Rusijos 
gilumą ištremtieji, galima saky
ti pasninkauja per ištisus metus, 
o daugeils tiesiai badauja.

Mus liečiantieji pasninkai yra 
nesunkūs. Sauso pasninko visai 
nebėra. Nuo mėsos tereikia su
silaikyti penktadieniais, Pelenų 
dieną ir didįjį šeštadienį iki pie
tų. Sunkiai dirbantieji, kiek fi
ziniai, tiek protiniai, gali visus 
tris kartus per dieną valgyti so
čiai. Tą patį gali daryti motinos, 
maitinančios savo kūdikius, ne
suaugę asmenys, peržengę 60 - 
sius amžiaus metus.

3. Kitos savitramdos rūšys
Žmogaus vidinei drausmei at

statyti patarnauja ne vien tik 
pasninkas. Reikia panaudoti ir 
kitas savitramdos priemones.

Perdaug rūkantieji galėtų rū
kymą sumažinti arba visai ga
vėnios metu nerūkyti. Tai patar
nautų ir sveikatai "ir kišenei. 
Toks nuo rūkymo susilaikymas 
būtų geras darbas ir religiniu 
atžvilgiu, jei tai būtų daroma 
augštesniu sumetimu, atgailos 
dvasioje.

Perdaug geriantieji gali ir tu
ri bent gavėnios metu susilaikyti 
nuo svaiginančių gėrimų. Juk 
vistiek stiklelyje nei rūpesčių, 
nei nerimo nepaskandinsime. Li
kę pinigai geriau sunaudotini 
lietuviškai knygai, laikraščiui, 
labdarybei.

Perdaug kino teatrus lankan
tieji taip pat turėtų gavėnios 
metu susitvardyti, nuo menka
verčių filmų žiūrėjimo susilai
kyti, arba visai gavėnios metu 
į kiną neiti. Laisvą laiką sunau
dokime gerai knygai paskaityti, 
naudingai paskaitai išklausyti.

Gavėnia praeis prasmingai, jei 
joje daugiau ir geriau pasimel
sime, jei uoliau savo pareigas at
liksime, jei rekolekcijų — susi
kaupimo dienose naudingai da

lyvausime. Dr. J. Gutas.
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Vasario 16 minėjimas Tillsonburgo gimnazijos salėje, suruoštas Delhi apyl. Bendruomenės ir 
Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų klubo vasario 27 d. Viršuje kalba KLB Krašto Valdybos pir
mininkas p. J. Matulionis, toliau programoje dalyvavęs Toronto .lietuvių choras “Varpas”, diri

guojamas muziko St. Gailevičiaus, apačioje dalyviai programos metu.

LENKU - LIETUVIU SANTYKIU REIKALAS
Praėjusių metų “TŽ” balan-j'tiek žiauriai, jog nejuto nei rau-1 O’Konski, pateikę visai drąsių 

džio 23 d. mūsų pranešime iš 
Niujorko “Egzilai atominiame iš
laisvinime” buvo manoma, jog 
reikalas esąs pribrendęs, nelau-

čių “komitetas”, sudaryti kokią 
komisiją lietuvių - lenkų santy
kiams reguliuoti, Vilniaus klau
simo geresniam sprendimui ieš
koti, Niujorko žymus lietuvių 
politikas tą siūlymą atmetė kaip 
“nerealų”, nes kas suteiks šito
kiai komisijai kredencialus ir 
apie ką jie kalbės”. Liepos 11 d. 
mūsų nuomonę pasigavo Įtakin
gas lenkų amerikiečių žurnalas 
“The Polish American Journal". 
Savo vedamajame jie sakėsi re
komenduoją Almaus pasiūlymą 
laisvųjų lenkų vadams. Vėl vis
kas buvo ramu iki š.m sausio 9 
d kada Niujorko politiniame klu
be prof. S Sužiedėlis, pats vilnie
tis, ragino lietuviškuosius veiks
nius užmegsti ryšį su nuosaikes
nio galvojimo lenkais. Sausio 16 
toks susitikimas įvyko. Deja, di
džiausioje paslaptyje buvo lai
koma kieno iniciatyva, kas su 
kuo kalbėjo, apie ką kalbėjo. Ne
trukus “Naujienose” prasprogo 
tūlas Vilniaus lietuvis žurnalis
tas, kentėjęs lenkų priespaudą

donojo, nei rudęyo, nei pagaliau į minčių (į lietuvius kalbėjo ne- 
dabartinio esamb košmaro- bui- . žymus kongresmenas, nors skelb 
ties. Jis puolė “ponus politikus”, I ta, kad kalbės žymus senato- 
kaip jie drįstą -kalbėti lietuvių i rius). Pasak NYTimes Ch. J. 
vardų! .“Nąujięį^” redakciją įsi-1 Kersten, apibūdino 1933 m. Roo- 
terpė, jog čia iSfcą ■niėkn' biOgv-Į'sėVeTto sdntykių-ufcnezgirną---štt 
ir net reikalingas žestas. Vasario : Maskva kaip “klaidą, kurios da- 
19, ’’Polish American Journal” bartinė vyriausybė Vašingtone 
vėl įsidėjo vedamąjį, kuriame niekad nepakartos pripažindama 
citavo korigresmano iš Illinois • kom. Kiniją”. O’Konski, Ame- 
Kluczynskio kalbos dali, kurioje (rikos lenkų atstovas, TV stočių 
jis siūlė atstatyti ’’istorinius” ! savininkas, sutiko: “Tai yra liūd- 
lietuvių - lenkų ryšius. Reikalas nas komplimentas demokrati- 
pasiekė viešumą. Pakviestas De- i joms, kad jos Jungtinėse Tau- 
troito lietuvių veikėjų Vasario tose arba jokiam kitam susitiki- 
16 proga. Amerikos Lenkų Kon
greso Michigano Tarybos pirm. 
Jcseph Skutecki išdrožė kalbą, 
kviesdamas Amerikos lietuvius 
atstatyti draugystę su lenkais ir 
sukurti bendrą frontą prieš bol
ševikus kovoje už laisvę. Į tai

bartinė vyriausybė Vašingtone

kom. Kiniją”. O’Konski, Ame-

me su Kremliaus atstovais neiš
drįso iki šiol protestuoti prieš te
besitęsiančią nelaimingų Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos tautų 
priespaudą”.

Britai (didieji diplomatai) 
plepiausi
Churchilliui tik pagąsdinus i

Kaina 100

LIETUVOS VYSKUPAI VLADIMIRO KALĖJIME
Neseniai grįžo iš Sov. Sąjun

gos būrys italų, išbuvusių ilgus 
metus priverstinių darbų sto
vyklose ar kalėjimuose. Buv. 
karo kapelionas Alagiani, išbu
vęs 9 metus Sovietų kalėjimuo
se, sakosi turėjęs progos sutikti 
daug lietuvių arba bent apie 
juos girdėti. Tarp jų paskutiniu 
laiku Vladimiro kalėjime, apie 
180 km nuo Maskvos, sutiko ar
kiv. Mečislovą Reinį, vysk. T. 
Matulionį, vysk. Ramanauską ir 
dek. VI. Mironą bei visą eilę ki
tų, kurių pavardžių neatsimena. 
Girdėjęs iš kitų, kad tame ‘pa
čiame kalėjime esąs ir vienas 
Lietuvos užsienio reikalų minis- 
teris, rodos — jo manymu — bu
vęs Mirono kabinete. Šiame ka
lėjime buvo laikomi nepajėgūs 
dirbti arba tie, kurie priešinosi 
priverstiniam darbui stovyklose 
ir buvo už tai nuteisti 25 m. ka
lėjimo. Arkiv. M. Reinys 1953 
m. gale sunkiai susirgo ir buvo 
perkeltas į kalėjimo ligoninę. Jo 
sveikatos padėtis yra labai sun
ki. Vysk. T. Matulionis mirė! 
1953 m. rugpiūčib mėn. — pasly
do, susitrenkė galvą į grindis ir 
mirė kalėjimo ligoninėje.

Vyskupo Ramanausko pasako
tojas pats nėra matęs, bet girdė
jęs iš kitų. Mat, kiekvienoje ce
lėje laikoma po 7 kalinius, kurie 
dažnai kilnojami ir tokiu būdu 
pasidalina žiniomis. Jis neatsi
mena gerai ir vysk, pavardės.

Prisimena, kad pavardė praside
da raide R ir baigiasi galūne 
skas. Suminėjus Ramanausko 
pavardę, atsakė, kad yra trum
pesnė. Galimas dalykas, kad bu
vo blogai nugirdęs arba girdėjo 
greitai ištariant. Dek. VI. Miro
nas dar laikosi pusėtinai. Kalė
jime visi žinojo, kad jis yra bu
vęs Lietuvos ministerių kabine
to pirmininku.

Kalėjime esantieji dirbti ne
verčiami, tik išleidžiami vieną 
valandą per dieną pasivaikščio
ti. Negauna laiškų ir negali jų 
rašyti. Neturi taip pat spaudos 
nei literatūros. Arkiv. M. Rei
nys kažkokiu būdu buvo pasi
rūpinęs reikmenis mišioms lai
kyti, bet vieną dieną buvo neti
kėtai užkluptas ir apmuštas, o 
sargybiniai viską iš jo atėmė. 
Lietuviai vyskupai ir kunigai 
paskutiniu metu kalėjime gau
davo iš tikinčiųjų maisto siunti
nėlių, kuriais pasidalindavo su 
kitais kaliniais.

Ten ypač daug esą ukrainie
čių ir lietuvių janimo, nuteisto 
už tariamą ar tikrą partizaninę 
veiklą. Su jais buvo elgiamasi 
labai žiauriai, jie buvo marinami 
badu. Tačiau po Stalino mirties 
ir Berijos sušaudymo sąlygos 
kiek palengvėjusios.

Iš Lietuvos į Prancūziją prieš 
porą mėnesių atvyko ponia Pu
zinienė. Ji prancūzė, 1931 m. iš
tekėjusi už lietuvio, dabar iš-

tremtas Sibire. Vasario 20 d. p. 
Puzinienė kalbėjo į susirinku
sius per Vasario 16 minėjimą 
Paryžiuje.

Ansas Baltris, žinomas Mažo
sios Lietuvos veikėjas, mirė sau
sio 29 d. Kretingoje.

Karakandoje, Gescasgan pri
verčiamų darbų stovykloje Nr. 
392/1 yra šie lietuviai: kun. Juo
zas Frainas, SDB. kun. Juozas 
Stankūnas, kun. Alfonsas Ažu
balis, kun. Juozas Krikščiūnas, 
kun. Juozas Jatulis, kun. Baltra- 
maitis, kun. Leonardas Tama
šauskas ir kun. Puriškis. Pasau
liečiai — Matas Liutkevičius. 
Jonas Petrulis, dr. Kaz. Paltana- 
zičius ir kt.

Agr. Mickus, dirbęs Raseinių 
Raseinių apskrity, už “priešvals
tybinį veikimą” nuteistas 8 me
tais priverčiamojo darbo stovyk- 
'on, ten nusilpęs ir ligotas, buvo 
paskirtas stovyklos agronomu.
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Savaites įvykiai
Tarptautinės politikos dabartinį perijodą po Berlyno konferen- 

i cijos galima būtų pavadinti paspartinto jėgų kaupimo bei organi
zavimosi laikotarpiu, nes dar kartą įtisikinta, kad vienintelis le
miantis veiksnys gali būti tik reali pajėga. Dėl to JAV spaudžia 
Prancūzijos vyriausybę kuo greičiau pateikti parlamentui ratifi
kuoti Europos armijos sutartį. O kad parlamentas būtų palankes
nis, pakartoja, kad jos savo kariuomenės iš Europos neišves. Kar
toja tai ir D. Britanija, kurios parlamentas pereitą savaitę priėmė 
naujų finansinių metų karinį •------------------- —-----------------
biudžetą. Jis truputį didesnis ne- vencijos keliu, 
gu dabartinis — $4,7 bilijonų, 
kai pernykštis buvo 4,6, o užper-, 
nykštis 4,5. Biudžetas buvo pri
imtas net nebalsavus. Tiesa, dar- 
biečiai buvo pasiūlę bent 4 ar 6 
mėn. sumažinti karinės tarnybos 
metą ir atitinkamai apkarpyti 
išlaidas. Kai ši pataisa buvo at
mesta 295 balsais prieš 270, dau
giau niekas nieko nesiūlė. Pa
remdamas pateiktąjį biudžetą, 
Churchillis, kuris taip dažnai 
kalba apie pagerinimą santykių 
su Maskva, galimu puoliku nu
rodė Sovietų Sąjungą. Jis pa
brėžė, kad jos pajėgos skaičiu
mi prašokančios visų kitų vals
tybių pajėgas,, ir jos rezervai esą 
gausesni, tad, žinoma, belieką 
siekti techniško pranašumo.

Pravedęs konstitucijos pakei
timus, reikalingus Europos ar
mijos kūrimo įsipareigojimus 
priimant, kancleris Adenaueris 
ta proga siekia dar kai ką išsi
derėti. Jis staiga priminė, kad 
reikią sugrąžinti karo metu JAV 
nusavintas vokiečių nuosavybes. 
O jų esama apie pusę bilijono 

Organizuodamos antikomunis
tinį frontą, JAV užsimojo pa
siekti ir visų Amerikos valstybių 
atitinkamosdeklaracijos. Vene- 

■cuetos' CJftcase - - -vykstančiai 
abiejų Amerikų konferencijai 
pateikė projektą rezoliucijos, ku
ria komunizmas paskelbimas 
svetimos valstybės intervencija 
ir visos valstybės kviečiamos 
bendromis jėgomis tam pavojui 
pasipriešinti. Venecuela, Kuba, 
Peru taip pat pasisakė griežtai 
prieš komunizmą, bet Argenti
na, Meksika ir Urugvajus neno
rėtų erzinti Maskvos ir Urugva
jus pasiūlė kitos rezoliucijos pro- 
pektą, kuriame tik įsipareigoja
ma nepripažinti jokios vyriau
sybės, pastatytos užsienio inter-

Maskvos poziciją vėl išryškino 
Molotovas, pereitą savaitę il
ga kalba aiškinęs Sovietų vy- * 
riausybės nusistatymą Berlyno 
konferencijoje. Jis pakartojo 
maždaug tuos pačius priekaištus, 
kaip ir Berlyne. Š. Atlanto Sąj. 
esąs vaisius JAV užsimojimo pa
siekti dominacijos Europoje. 
Kaikurios valstybės į šią sąjungą 
įstojusios tik priverstos. Europos 
Armija esanti kuriama naujam 
karui, o didžiausią pavojų suda
rysianti auginkluota Vokietija, 
nuo kurios turėsią nukentėti pir
miausia kaimynai, kurie dabar 
patys rūpinąsi jos apginklavimu 
— gąsdino Molotovas Prancūzus. 
Atlanto paktas primenąs 1937 m. 
Vokiečių-Italų-Japonų antiko
munistinį paktą. Jo ir likimas 
būsiąs toks pat, grasino Moloto
vas. _

Maskvos liniją gražiai parodo 
tik ką paskelbta naujoji JAV ko
munistų partijos programa, pri
menanti prieškarinių laikų “liau 
dies vyriausybių” propagavimo 
dvasią. Ir dabar šaukiama prie 
bendrų “liaudies sąjūdžių” ir 
prie visokios antikomunistinės 
politikos galo. McCarthy apšau
kiamas. žinoma,. fašistu ir 1.1.kian

piktai atsiliepė “Vienybės” ko-; . „.
respondentas. Jokios kalbos su sovietų parašiutininkais, Britų 
klastingais lenkais ir imperia
listais! Tada “PA Journal” įsi
dėjo vedamąjį “Polish Lithua
nian Amity”, kuris vertas mūsų 
dėmesio. “Kalbėdamas Lietuvos 
Laisvės dieną JAV Kongrese, 
Mr. Kluczynsky pareiškė: Sau
sio 16, lietuvių politikų inicia
tyva (?), susitikimas įvyko su 
lenkų kontrapartneriais. Lietu
viai pasiū.lė(?) artimesnį bend
radarbiavimą abiejų tautų kovo
je dėl laisvės prieš bendrą prie
šą, kas prisidėtų prie ateities pa
saulio draugiškesnės atmosfe
ros”. Kaip šitokios akcijos pir
mieji advokatai, mes (“PA Jour
nal”) nuoširdžiai sveikiname ši
tokį susitikima. Tačiau, norėtu
me sužinoti, kodėl šį susitikimą 
gaubia paslaptis, kodėl apie tai 
nebuvo skelbta spaudoje, kad 
Amerikos lenkai ir Amerikos 
lietuviai žinotų “who’s who and 
what’s what”. Galbūt kongres
menas Kluczynski galėtų mus 
pradžiuginti prasitardamas dau
giau”.

Estai įspūdingiau paminėjo
Protestuodami prieš pasiren

kamą jau kelinti metai biaurią 
sale ir prieš šokius, daug Niu
jorko lietuvių nedalyvavo Ne- 
orikl. šventės minėjime. Estų 
Neprikl. diena buvo minima di
džiulėje mokykloje, o kalbėjo 
pats Kersten ir jo kolega Alvin

Giriasi įvedę. ramybę Vilniuje
Londono atstovybės leidžia 

mas biuletenis “Sowiet Weekly”, 
kaip praneša PAT vasario 11d.! kai ramu — Sovietų valdžia įve- 
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tik tada, kai bendrai mušdavę 
žydus, — o dabar ten esą visiš-

numery išspausdino kažkokios 
Emilijos Bivainienės straipsnį, 
kuriame sakoma, kad anksčiau 
Vilniuie nuolat vykę kovos tarp 
lietuvių ir lenkų dėl pamaldų 
bažnyčiose, tos kovos persimes- 
davusios net į bažnyčias — kata
likai lenkai ir lietuviai sutarę

dusi tikrą gerbimą tikybinės 
laisvės.

Iš straipsnio taip pat dar aiš
ku. kad šv. Kazimiero karstas 
nebe Katedroje, bet Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje Antakalny ir 
kad pati Bivainienė gyvenanti 
Vilniuje 7-tus metus.

visiems “humanistams”, nei ka
riuomenės “garbės gynėjams”, 
nors net prezidentas pasisakė 
prieš, o kongrese kalbama apie 
jo komisijos apribojimą. Jo kon
fliktas su armija dar nėra visai 
baigtas. Įdomu, kad Britų spau
da McCarthy prilygino Hitleriui, 
o Eisenhowerį — Hindenburgui. 
Eisenhoweris nepajėgiąs atsi
spirti McCarthy, kaip 1933 m. 
nepajėgęs Hitleriui atsispirti 
Hindenburgas. JAV demokratija 
esanti kely į pražūtį.

Ryšy su puertorikiečių nacio
nalistų — teroristų šūviais kon
grese paaiškėjo, kad jų turėta 
kažkokių neaiškių ryšių ir su ko
munistais. Reikalas tebeaiškina- 
mas.

Tolim. Rytuose padėtis nepa- | 
sikeitė. Korėjos derybų atsinau
jinimo jau niekas nebelaukia. 
Joms iš amerikiečių pusės vado
vavęs Dean atsistatydino. Dabar 
laukiama Ženevos konferencijoj. 
Kanados premjeras St. Laurent, 
kalbėdamas Seoule su žurnalis
tais, rado reikalinga pabrėžti, 
jog vakarų valstybės gal po ku
rio laiko turėsiančios į reikalus 
pažiūrėti realistiškai ir pripažin
ti, kad dabartinė Kinijos vyriau
sybė esanti toji, kurios tauta no
rinti. Taipogi St. Laurent pra
našauja — priešingai Dulles už
tikrinimui — kad Ženevoje gali 
būti prieita prie Kinijos pripaži
nimo. Be to, St. Laurent pasi
sakė prieš Rhee grasinimą at
naujinti karą. Esą, tada Kanada 
reikalą turėtų persvarstyti. At
seit, Kanados premjeras važinė
ja su britiška alyvos šakele, o 
Dulles ragina “galąsti kirvius, 
kalavijus aštriu/...”

Prekiauja su 
komunistais

Prezidentas Eisenhoweris pra
nešė kongresui, kad iš JAV eu
ropinių sąjungininkų 5 yra par
davę strategiškai svarbių pre
kių komunistiniams kraštams. 
Tai Danija, Prancūzija, Italija, 
Norvegija ir Anglija. Danija yra 
pardavusi Sov. Rusijai du tank
laivius už $2.181.647; Prancūzi
ja eksportavusi už apie $140.000 
prekių į Lenkiją ir truputį į 
Vengriją; Italija — į Čekoslo
vakija už $720.030, į Vengriją už 
$172.000, į Lenkiją už $223.471; 
Norvegija pardavusi Sov. Rusi
jai už $1.770.000 aliuminijaus; 
Anglija išvežusi lokomotyvų ir 
kt. mašinų į Lenkiją, Vengriją ir 
Čekoslovakiją už apie $957.000.

Pagal įstatymą toms šalims tu
rėtų būti nutrauktas tolimesnis 
teikimas pagalbos pagal Savitar- 

______ ____ ____ r__________r pio pagalbos aktą, tačiau tai esą 
Hitleris tiki, kad karo I fazė bū-i sudarytų pavoju JAV saugumo 
tų laimėta iki bus pasiruošta ge- reikalams, tad paliekama nerea- 
neraliniam puolimui prieš pačią gavus. 
Ameriką.

Nepraėjus nė 4 dienoms, dar- 
biečiai parlamente pradėjo dar 
keistesnes kalbas. Jie kaltino 
sen. McCarthy, jog jis sukėlęs gai pastebėjo, kad satelitiniuose Firjubin buvo Maskvos partijos 
Amerikoj antikomunistinę pa- kraštuose Sovietų Rusija amba- komiteto sekretorių, o pr. metų 
niką ir skatinąs ją karui su TS ■ sadoriais laiko ne diplomatus, lapkričio mėn. paskirtas ambasa- 
RS. Gi tūlas kairiųjų darbiečių bet partijos augštus pareigūnus, dorių į Mongoliją Pisariov buvo 
vadelis Wilson grįžęs iš Vokie- išmokslintus Maskvos komunis- Lietuvos kom. partijos C. kom. 
tijos. pareiškė, kad Vokiečių ka-'tinėse mokyklose. Taip pat Mas- biuro narys. Judin, kuris reda- 
riniai ekspertai laiką, jog kai- kvos užsienių r. ministerijos vad.1 gavo kominformo biuletenį tuo 

.................. j Europos departamento direkto- metu, kai Tito nutraukė su Mas- 
Esą nurodo- j rius, kuris šiuos ambasadorius kva, paskirtas ambasadorių į Ki-

parlamentas nė necyptelėjęs pri
ėmė vyriausybės apsiginklavimo 
programą. Sir Winston nusi
skundė. jog jo praktikoje dar 
niekada nebuvo taip sunku apsi
spręsti, kada pradėti masinę 
ginklų gamybą. Pasidžiaugė, jog 
ginkluotosios pajėgos Europoje 
bent tiek sulaikys sovietų puo
limą, jog britai turės laiko pa
siruošti. Tuom pačiu, jis atme
tė darbiečių lyg nriekaištą, jog 
Europoje vakariečiai siekią suor
ganizuoti stiprias karines pajė
gas, kurios įgalintų Tarybų Są
jungos puolimą. Debatuose, taip 
pat, buvo išsitarta, jog rusų da
bartinė strategija esanti parem
ta staigiu puolimu išstumti va
kariečius iš Europos ir netrukus 
visa jėga pulti D. Britaniją “ato
miniais bombonešiais ir oro tor
pedomis bei raketomis“. Mask
va žinanti, jog Europos “antra
sis išlaisvinimas” būtų vargiai 
įmanomas ir dėlto panašiai kaip

bos apie 12 Wehrmachto divizijų 
yra “pasenusios”. F 
mas reikalas sudaryti mažiausiai 
24 ir iki 60. Vokiečių generolai 
be perstojo šaukią amerikiečius į 
“preventyvinį karą, nes laukti

Ambasadoriai ar gubernatoriai?
London “Times” labai teisin-'tas ambasadorių Čekoslovakijai

parenka, yra neseniai dar buvęs 
Gudijos kom. partijos centro ko
miteto generalinis sekretorius.

Dabartinis ambasadorius Len-

mją.
Kodėl taip yra, suprantama. 

Satelitiniai kraštai savos užsie
nio politikos neveda, tad nerei-

kol sovietai pasirengs puolimui kijai Popov, paskirtas pr. metų kalingi prie jų vyriausybių ir 
vra daugiau nei kvaila”. Dar- 
biečius ypač sujaudino tai, jog 
taip kalbąs pats gen. B. Zimmer
man, naujojo Wehrmachto ap- 

(Nukelta į 2 pusi.)

birželio mėn., buvo Maskvos (diplomatai. Valdo ten partija, 
kom. partijos sekretorius; Ru-(tad ir siunčiami atstovais žmo- 
munijoj ambasadoriaująs Miel- nes, kurie yra prityrę partinėje 
nikov buvo Ukrainos kom. part j veikloje irper partiją gali valdy- 
gen. sekretorių; neseniai paskir- ti visą kraštą.

%
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Komunistinis vėžys

KLB ŠALPOS FONDO
ATSIŠAUKIMAS

■ Nepamirškime bedalių
Artėjant Velykų šventėms mū

šų nuotaika bus pakili: visi lau
žysime galvas, kaip iškilmingiau 

• ir nuotaikingiąu praleisti šias 
linksmąsias dienas. Moterys pla
nuos, kaip paruošti turtingesnį 
Velykų stalą, vyrai — kokios 
rūšies gėrimą į stikliukus lašin
ti, vaikai nerimaus, ką jiems 
ankstų Velykų rytą kiškelis bus 
palikęs už durų.

O kokį džiaugsmą patirs mūsų 
bedaliai broliai ir jų vaikai Vo
kietijoje, kurie pusbadžiai gyve
na? Jokio. Tik gal mieli atsimi
nimai užplūs jų sąmones, kurie, 
tačiau, visiems išspaus tik gai
lią ašarą ir kartėlį širdyje.

Taip, mūsų beveik visų stalai 
lūš apkrauti gėrybėmis. Bet ar 
neapkars saldūs kąsniai prisimi
nus anų liūdną dalią?

Daugelis mūsų atsisakytų vi
sos švenčių prabangos ir ska
niausius kąsnius atiduotų savo 
broliams, atskirtiems geležine 
uždanga. Bet, deja, to padaryti 
negalime. Tad padarykime bent 
ką galime: suteikime džiaugsmo 
mūsų broliams ir ypač jų vai

kams Vokietijoje.
Kad žmonės savo auką Vokie

tijoje likusiųjų Velykoms galė
tų atiduoti, Šalpos Fondo C. Ko
mitetas prašo Apylinkių Komi
tetus, o kur jų nėra, Bendr. apyl. 
Valdybas susitarti su vietos kle
bonais ar kapelionais kovo 21 ar 
28 d. sekmadieniais padaryti 
rinkliavas bažnyčiose ar prie 
bažnyčių, taip pat maloniai pra
šome gerb parapijų klebonų ir 
kolonijų kapelionų leisti minėtas 
rinkliavas padaryti, gi, jei nie
kas tuo reikalu neparodytų ini
ciatyvos, Tamstos pačius prašo
me padaryti tam tikslui antrą
sias bažnytines rinkliavas. Žmo
nes, kurių tokios rinkliavos ne
pasiektų, prašome minėtam tiks
lui savo aukas susimesti ar kiek
vieną atskirai savo apylinkės 
komitetui įteikti, jei toks ten 
yra arba Šalpos Fondo C. Komi
tetui tiesiogiai atsiųsti.

ŠFC Komiteto adresas: 235 Os- 
sington Avė.. Toronto, Ont.

Visus prašome pinigus C. Ko
mitetui atsiųsti nedelsiant.

Šalpos Fondo C. Komitetas.

Kai pavienis žmogus suserga 
vėžio liga, dar stengiamasi jį gy
dyti, nors dažniausiai ir maža 
vilties bėra jo gyvybei išgelbėti. 
O kai šiuo metu visas pasaulis 
apgultas raudonojo vėžio, jau 
niekas, atrodo, į tai per didelio 
dėmesio nebekreipia, tarytum 
tai būtų visiškai normalus reiš
kinys.

Kad nūdienis pasaulis serga to 
baisiojo raudono vėžio liga, 
aiškiai mato ir žino. Deja, 
tekius laikus prigyvenom, 
daiktų priimta nebeyadinti 
vais vardais. Taigi, “vardan 
mokratiškumo”, kaip teigiama 
daugely Vakarų pasaulio valsty
bių .leidžiama laisviausiai veikti 
komunistų partijai, leidžiama 
vietiniams komunistams užsiim
ti visokiausiais priešvalstybi
niais veiksmais. Kad nacių ir fa
šistų partijos buvo diktatūriškos 
— vakariečiai tai “žinojo”, ta
čiau, deja, jie niekaip “negali” 
patirti, jog komunistų partija 
yra daug diktatoriškesnė, daug 
tetališkesnė negu visos kitos — 
buvusios ar, esamos — sudėjus 
kartu...

Apsiprato vakariečiai ir su 
kitais reiškiniais
Iš anapus geležinės uždangos 

žmonės bėgo ir tebebėga masi
niai į vakarus, tarytum nuo bai
saus maro. Jie veržiasi pro gele
žinę uždangą rizikuodami savo 
gyvybes, palikdami nuosavybes, 
atsižadėdami gimtosios žemės, 
kad tik ištrūkus iš pragariško 
režimo nagų...

Atrodo, sunku būtų patikėti

visi 
jau 
jog

demokratinio krašto žmogui, jog 
vos per du nepilnus šių metų 
mėnesius iš Rytų Vokietijos į 
Vakarus atbėgo jau 10.000 išal
kusių, apiplyšusių ir išbadėjusių 
žmogysčių: vyrų, moterų, vaikų. 
O praėjusių penkių metų laiko
tarpy — į Vakarų Berlyno zoną 
perbėgo net 600.000 vokiečių! 
Tas reiškinys pasauliui, atrodo, 
nebėsudaro jokios naujienos, ne
besukelia jokio nusistebėjimo. 
Tai įprastas reiškinys...

Kad Sovietų Sąjungos kon
centracinėse stovyklose, Sibire, 
raudonieji kankina tarp 15-20.- 
000.000 nekaltų žmonių, taip pat 
vakariečiams gerai žinoma. Ame 
rikiečiai slaptais keliais yra ga
vę net smulkų planą — sovięti-1 mašinos nestumia, tik gerai vai-

• -.Tn. v •    • ji i a 1 t • T-į • i • 1 m •

lio politikos reikalus tvarko 
Jungtinės Tautos, deja, tik teo
retiškai. Praktiškai — nūdienio 
pasaulio reikalai rieda nevajruo- 
jami arba dažnai, kur'komujiis- 
tai užsigeidžia juos nuvairuoti 
O JT vadovai, gaila, net nežino, 
kad šiandienis pasaulis reikalin
gas labai skubaus gydymo, net
gi operacijos.

Štai, dabartinis JT gen. sekre
torius, pirmutinis diplomatas pa
sauly švedas Dag Hammarskjold 
į žurnalistų pastabą, jog, atrodo, 
kad Jungtinės Tautos nieko ne
dirba, atkirto nustebęs: “Kaip 
tai nedirba. Dirba, kaip nedirba, 
ir dar kaip!” Pasak jo, JT tai lyg 
geras mašinos vairuotojas, pats

KOSULYS 
NUGALĖTAS! 

dėka

LENKU - LIETUVIŲ SANTYKIU REIKALAS
KZ 
ko

'(Atkelta iš 1 pusi.) 
mokymo busimasis šefas.

Tuo pačiu metu “Belseno 
— mirties stovyklos” buvęs 
mendantas, sušaudytas po karo
ir palaidotas su kitais galvažu
džiais masiniame kape, buvo vo
kiečiu iškastas ir su iškilmėmis 
palaidotas Hamelin miesto ka
pinėse.

Douglas Vasario 16
kalbos pasėkos
Dem. sen. iš Illinois, Paul H. 

- Douglas išradingumas ir kūri- 
bingumas stebina. Vasario 16 
Lietuvai pagerbti kalboje jis rei
kalavo nutraukti Sovietų sate
litų pripažinimą Vašingtone. 

_ Dulles |a kryj*<niį^ąžęn^ė lik
viduodamas Lenkijos konsula
tus. Kelias dienas paeiliui siūlęs 
būdus atitolinti ekonominį blog- 
būvį (vienas ir jo palaikomas 
projektas būtų mokesčių suma
žinimas ir darbo savaitės valan
dų sutrumpinimas), vasario 22 d. 
Douglas siūlė Senatui pavesti JT 
ambasadoriui iškelti bylą raudo
niesiems už lenkų belaisvių iš
žudymą Katyne, o amerikiečių— 
Korėjoje. Amerikiečių spauda 
dėmesį atkreipė tik antra j a i 
Douglas rezoliucijai Senatui ir 

‘ Atstovų Rūmams, kurioje jis siū 
lo būdą sustiprinti pogrindį pa
vergtuosiuose kraštuose. Jis pra
šė, kad Kongresas paskirtų nors 
$2.000.000 “balionėlių” ofenzy
vai, kuri, esant palankiam vėjui, 
Rytų Europą kaip voratinkliais 
rudėnį užplūdytų iš vakarų at
nešdama proklamacijų ir gero 
maito. Bet tai nėra nauja idėja. 
Jau 1950 metais juos laidė iš Eu
ropos. Tada “TŽ” tų metų spa
lio 5 d. rašėme:

“Mūsų vadovaują veiksniai tu
rėtų į tai atkreipti dėmesį. Būdas 
yra tiek pigus ir veiksmingas, 
kad mūsų tautos informacija (tų 
kurie neturi radijo ar bijo klau
sytis), mėnesiniais balioniniais 
ar bent iškilmių proga . specia
liom proklamacijom, neturėtų 
likti neapsvarstyta...”

Niujorko žurnalistai 
avangarde
Nėra pagrindo manyti, jog 

Europos Laisvės Komitetui Niu
jorke, turinčiam savo tarptautinį 
Spaudos biurą, būtų nežinoma 
lietuvių laikraštininkų akcija 
dėl neteisybės daromos pabaltie- 
čiams Free Europe radije ir biu
letenyje. Dėlto plačiai buvo ra
šoma “TŽ” o Iš jų persispausdi
no Brooklyno “Darbininkas”. 
Nežiūrint to, Free Europe Ko
miteto reklamininkai toliau siun 
tinėjo spaudai skelbimus, jog vi
si amerikiečiai turį aukoti “tei
sybės dolerius” nes už juos in-

vajaus pinigais “... todėl jis pil
nai užsitarnauja visų laisvės 
draugų nuoširdaus pritarimo”. 
Keista, bet taip nėra. Tikrumo
je, Pabaltijo tautos buvo ir yra 
diskriminuojamos kai kuriose 
svarbiausiuose Europos Laisvės 
Komiteto veiklos baruose. Mes 
prisimename, jog tik po ilgų de
rybų baltai buvo įsileisti į grupę, 
kaip “mažieji broliai”. Jų padė
tis pagerėjo vėliau. Tačiau dar 
ir šiandieną jiems nesudaroma 
proga kalbėti kaip “brolis į bro
lį” per Europos Laisvės Radiją. 
Dar daugiau — Komiteto biule
tenis “News from Behind the 
Iron Curtain”, jau eilė mėnesių 
visiškai ignoruoju Baltijos pa
kraščio naujienas, nors jos turė
tų būti svarbios kalbantiems 
apie Vakarų saugumą ar išlais
vinimą taikingomis priemonė
mis. Žinant JAV Kongreso ir 
Prezidento simpatijas tautoms 
kurios krito pirmosiomis Mask
vos bolševikų aukomis, kiekvie
nas tikėtų, .jog ši neteisybė Eu
ropos Laisvės radije pabaltie- 
čiams turėtų būti atitaisyta”.

Tuo pačiu laiku turbūt atitin
kamai veikė pabaltiečiai ir pa
čiame Europos Komitete, nes se
kančios dienos “New York He
rald Tribune” padėtį bandė ati
taisyti: “Free Europe radijas ne
pasiekia Pabaltijo tautų — nors 
jas informuoja “Amerikos Bal
sas” — tautų, kurių kančia yra 
amerikiečių stipriai užjaučiama 
(Čia betgi nutylima, jog AB pa
siekia visas Balkanų tautas, bet 
jos gi turi “savuosius” radiofo
nus prie Free Europe) ... Palai
kymas laisvės dvasios šiose ma
žose valstybėse yra tikslas kurį 
amerikiečiai mielai remtų per 
vykdomą “Crusade for Free
dom” vajų”. “Darbininkas” dėlto 
savo vedamąjį “Teisybės dole
riai ir teisybės žodžiai” baigia: 
“Žodžiai teisingi, ypač prisime
nant, kad yra renkami “Teisy-

bės doleriai” iš visos Amerikos, 
taigi ir iš Amerikos piliečių 
tuvių, latvių ir estų”.

Lietuvis laikraštininkas 
apšaukiamas “melagiu” ir 
“išsišokėliu”
Nežinoma, ka dėl šitokios 

dėties mano Lietuvos pasiunti
nybė Vašingtone, ką dėl jos šiuo 
metu daro Lietuvos Laisvės Ko
mitetas ir informacijos pareigū
nai. Tačiau Jūsų bendradarbis, 
po dviejų dienų sužinojo New 
York Times siųsto laiško vaisius. 
Free Komiteto oficialus asmuo, 
kuris yra atsakomingas, kad 
Crusade for Freedom trečius 
metus vykdomame vajuje Pabal
tijo reikalas būdavo nuolat ig
noruojamas, — nors kaip tik jis 
rūpinosi kad būtų išleistas nors 
vienas “Baltic Review”, kad bū
tų bendradarbiaujama duotoje 
svetainėje, kuris rodė nuošir
daus noro talkininkauti Kerste- 
no kongresinei komisijai — šis 
oficialus asmuo kaltino Jūsų 
bendradarbį rašant irrespons- 
ibleand completely uncalled for 
communication” dienraščiui... 
su kuriuo jis esąs “nuolatiniame 
ryšyje ir tuo būdu New York 
Times žino tikruosius faktus 
kaip “National Committee for a 
Free Europe. Inc.” nuoširdžiai 
rūpinas Pabaltijo kraštais”. Pats 
The New York Times dėlto lai
kėsi pasyviai. Kažin ar tokiais 
pasiliks ir lietuviškieji JAV-bių 
veiksniai — Amerikos Lietuvių 
Taryba, Lietuvos Laisvės Komi
tetas, Lietuvos Respublikos Įga
liotas Ministeris Vašingtone? 
Kažin, kaip jie ir Free Europe, 
toleruos reikalą dėl Europos 
Laisvės transliacijų pabaltijo 
kalbomis. Ar “jėgos (pinigo da
vėjo) teise; de facto ar de jure? 
Ret juos aoeiną, visur nosį kišą 
lietuviai laikraštininkai tikrai 
nesiliaus šią neteisybę kėlę 
Amerikos ir Pabaltijo visuome
nei.

lie-

pa-

nių priverčiamojo darbo stovyk
lų paskirstymą. Deja, ir tas dan
gaus keršto šaukiantis reiškinys 
paliktas tik J'savo žiniai”, tik 
“tarp kita ko”. . 7

Tai yra ne tušti žodžiai, tai 
gryna teisybė. Kai vokiškieji na
ciai žmones kankino ir žudė sa
vo konclageriuose, pasaulis rėkė, 
šaukė, piestu stojo, pagaliau, na- 
ciškajai galybei subyrėjus, bai
siųjų žudynių autoriai — naciš
kieji vadai buvo nubausti, nu
ėjo į kartuves. -Deja, raudonųjų 
nekaltų žmonių žudikų ne tik 
nemanoma pasmerkti už baisius 
jų darbus, bet vakariečiai su 
jais, kaip su lygiais partneriais, 
nuolat konferuoja, tariasi, viso
kiausias nuolaidas daro. O rau
donųjų diplomatų koliojami, ty
li, tarytum jie būtų nusikaltė
liai — ne raudonieji...

Vienas iš ryžtingesniųjų
Vienintelis iš Vakarų pasaulio, 

kuris drįso paveržti iš Molotovo 
“puolimo monopolį” Berlyne, tai 
JAV užs. reik, ministeris J. F. 
Dulles. Ligi šiol tokį monopolį 
teturėjo tik bolševikai. Jie va
kariečius koliodavo kriminalis
tais, karo kurstytojais ir kite
kiausiais vardais. Šioje gi konfe
rencijoje — min. Dulles Moloto
vui priminė Pabaltijo okupavi
mą, priminė jo žodžius, kuriais 
Molotovas žadėjo nesikišti į Pa
baltijo valstybių vidaus reikalus, 
neliesti jų suverenumo ir nesi
kėsinti į tų valstybių nepriklau
somybes. Taipogi Molotovui bu
vo priminta, jog Sovietai — ne 
kas kitas — padarė susitarimus 
su Hitleriu, kas įgalino kilti 2- 
raj į Pasaulinį karą, kad kaip tik 
tas pats Molotovas tame pačia
me Berlyne ir Maskvoje kėlė 
taures į Hitlerio ir Ribbentropo 
sveikatą...

Jungtinės Tautos ir 
komunistinis vėžys 
Teoretiškai šiuo metu pasau

ruoja. Esą, ir JT laikančios ran
ką ant visų politinių įvykių, tar
damos savo žodį visur, kur tik 
atrodo, kad bendrą politinį ve
žimą reikalinga pasukti, kad jis 
riedėtų teisingu keliu...

“Palaimintas optimizmas!” JT 
gen. sekr. atrodo, jog pasaulio 
reikalai eina kaip sviestu patep
ti. Jam tarytum visai nėra žino
ma, kad šimtai milijonų žmonių 
gyvena* didžiausioj bolševikų 
priespaudoj, dešimtys milijonų 
kankinami vergų stovyklose, ki
ti— nors dar tebėra “laisvi” So
vietų Sąjungoj, kas dieną ir nak
tį laukia, kada ir juos išgabens 
į Sibiro taigas. Gi pats bolševiz
mas, tarytum piktybinis vėžys, 
plečiasi ir toliau. Žmonės bėga 
iš ten, deja, tik labai maža dalelė 
pajėgia prasiveržti pro geležinę 
uždangą, o misteriui Dag Ham- 
marskjoldui atrodo, kad ir būti 
nebegali geriau pasaulyje...

Chirurgo peilis čia 
reikalingas...
Žinoma, tai būtų tik perkelti

nėj prasmėj. Jeigu pavienis žmo
gus vėžiu suserga, kartais mėgi
nama gydyti operacijos keliu. 
Deja, kai visas pasaulis komu
nistinio vėžio ligos pavojuje, sa
vaime aišku, vieno peilio nebe
užteks — čia gali reikėti net ato
minių arba hidrogeninių bombų 
serijos ... Tiesa, tai baisus da
lykas. Netgi šventoj giesmėj ti
kintieji gieda: “Nuo maro, bado, 
ugnies ir karo saugok mus, Vieš
patie! Tačiau keli šimtai milijo
nų anapus geležinės uždangos 
laukia Trečiojo Pasaulinio karo, 
tegul ir visų kruviniausio, visų 
rūsčiausio, tačiau kaip vieninte
lės jėgos, kuri įveiktų Kremliaus 
tironijos valdymo sistemą. Juk 
kiekvienas pavergtasis ir panie
kintasis žmogus turi teisę laukti 
žmoniškumo ir laisvės...

Pr. Alšėnas.

25 metai nuo V. Pūtvio mirties
Kovo 5 d. sukako lygiai 25 me

tai, kaip mirė didelis Lietuvos 
patriotas, Šaulių Sąjungos kū
rėjas ir pirmininkas Vladas Pūt- 
vis - Putvinskis.

Gimęs 1873 m. Rygoje, bajoriš
koje lenkiškų • tradicijų šeimoje, 
iš kurios jis pirmas prisijungė 
prie lietuvių atgimimo sąjūdžio, 
virto knygnešiu ir lietuviškų 
laikraščių bendradarbiu. Dvari
ninkas, susidėjęs su “mužikiniu” 
lietuviškuoju sąjūdžiu, Putvis 
nutraukė ryšius su senąja šeimos 
praeitimi, pasidarė didelis len-

tai. Šiandien šauliai, kaip ir jo 
šeima, išblaškyti po visą pasaulį 
(žmona mirė tremty Sibire), ta
čiau jo idėja suburti visus lietu
vius tėvynės sargyboje bėi jos 
tarnyboje yra visiems brangi ir 
visi sveikintų kiekvieną autori
tetingą jo idėjų tęsėją.

TIK VAIKAMS SPECIALIŲ VAISTŲ

nuo KOSULIO ir SLOGOS.
Taip, vienas iš daugelio kanadiŠko gy
venimo teigiamybių yra faktas, kad įma
nomo yra specialus gydymas mažųjų, jei 
jie suserga kosuliu ar slogomis.

Šiam specialiam gydymui ir^yro skirtas 
JACK ir JILL Kosulio Sirupas — tik vai
kų vaistai — specialiai paruošti SKU
BIAI ir TIKRAI pagelbėti mažiesiems. 
Kaip tik sloga susirgęs mažytis pravers 
savo drebančią burną užgerti malonaus 
skonio JACK ir JILL vaistų, pagerėjimą

pamatysite bematant. Kosulys dingsta 
kaip tik mažyčio gerklė suvilgomo, bron
chiniai kanalai atsikemša ir dingsta ko-' 
sulj sukelianti flegma. JACK ir JILL yra 
daugiausia parduodamas vaikų kosulio 
sirupas. Prašykite JACK ir JILL, kosu
lio sirupo, kuris pagamintas tose pačiose 
laboratorijose, kurios pagamino Buckley's 
skiedinį — Kanados popuiiariuasig vaistą 
nuo kosulio ir slogų suaugusiems.

and
TIK VAIKŲ

kosulio sirupas
Sustiprintas VITAMINU C - - 50c visur. 

Gaunamas visose VAISTINĖSE
■ • • NF--89

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Aiitanas-Toiiy A4OKMS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

formuojamos per Free Europe 
radiją visos pavergtosios Euro
pos tautos. Šitokį skelbimą dėjo
si maži laikraštukai, net ir mūsų 
“Naujienos” Čikagoje pirmam 
puslapyje — dėlto nieks nesijau
dino. Bet kai šitokį vedamąjį va
sario 23 išsispausdino “The New 
York Times”, sujudo. Vienas ne
nuorama lietuvių reporteris pa
rašė žymiajam dienraščiui tą pa
tį vakarą laišką (prie šios akci
jos latviai nedriso prisidėti)... 
“Jūsų vasario 23 d. vedamasis 
“Crusade for Freedom” iškelia 
neaiškumų. Sudaromas įspūdis 
jog visos Rytų Europos tautos 
naudosis Jūsų rekomenduojamo

kiškumo ir lenkų priešas, o susi
rūpinęs Lietuvos ateitimi, iškė
lė ir įgyvendino mintį paruošti 
visą tautą savo laisvei ginti.. Tai 
ir buvo Šaulių Sąjunga, Pūtvio 
mylimiausias kūdikis. Jis ir rašė 
daugiausiai “Trimitui”, nors pra
dėjo rašyti dar “Varpui”. Jo raš
tus šaulių Sąjunga buvo užsi
mojusi išleisti 3 tomuose, bet iš
ėjo tik du, trečio — su biografi
ja — išleisti nebespėta.

Šauliai savo pirmojo pirminin
ko, viršininko, įkūrėjo ir ideolo
go mirties sukaktį prisimindavo 
kasmet ne tik Kelmėje, kur bu
vo palaidotas, bet visoje Lietu
voje, kur tik buvo kokie viene-

LIETUVIU BALDU KRAUTUVĖ

“MOHAWK FURNITURE”
2448 DANFORTH 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 
ne tik namuose, bet ir kelionėje.

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

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITJ.

Naujo Miuncheno nebūsią
Amerikos lietuvių nuomonę, bu
vo, jog Dulles pasiteisino. Jis lyg 
įrodęs, kad ir jis Molotovą ge
rokai prikamavęs, prikišdamas 
jam jo draugystę su vaiduokliais 
— Hitleriu, jo klastą Yaltos, Te
herano ir Potsdamo susitikimuo
se. Jis priminęs Skriabinui, jog 
ten šis pasirašė “Atlanto Char- 
tą”, kurios vienu pagrindinių 
straipsnių buvo garantija “lais
vės nuo baimės”. Vietoj to Tary
bų Sąjunga Įvedusi “laisvės bai
mę”. Dulles, Amerikos vardu už
ginčijęs didžiosioms (skaitlin
gosiom^) valstybėms tėisę “spręs 
ti ateitį tiek didelių, tiek mažų 
valstybių”. TV kalboje Dulles 
pavergtiesiems pasakė:

. sovietų pavergtos tautos 
(“the alien peoples under Sov
iet rule”) lai žino, jog. Berlyno 
neįvyko nieko, kas atitolintų Vo
kietijos suvienijimą, Austrijos 
išlaisvinimą ar laisvės sugrąži
nimą Lenkijai, Čekoslovakijai ir 
kitoms satelitinėms valstybėms’'. 
(Iš jo kalbos matosi, jog jis tu
rėjo galvoj ir Pabaltijį)... Ber
lyne neslėpiau savo nuomonės 
šiuo reikalu. Prisidėdamas prie 
kitų trijų užsienių reikalų mi- 
nisterių baigiamųjų kalbų, pa
reiškiau: “Mes nemanome, kad 
Vokietijos ar Austrijos 'tautos 
ar šiuo klausimu ir kitos kaimy
ninės tautos turėtų palaidoti sa
vąsias viltis”. Tikiu, jog tai tap
damas aš išreiškiau amerikiečių 
tautos nusistatymą...” (ai.)

Vašingtone gyvai svarstoma ar 
negrindžiama politika “Džiung
lių” teise — “power right”. Bi
jomasi, jog kom. kinams šią tei
sę, Maskvos kombinacijų dėka, 
pripažinus Korėjos paliaubų 
metu, ji gali išsivystyti į pripaži
nimą “de facto”, o vėliau ir “de 
jure” (sakysim, kada Maskva 
pajutus savo karinę persvarą pa
siųs JT ultimatumą). Senato 
daugumos vadovas, sen. Know- 
land iš Kalifornijos, neseniai 
draudęs derėtis su Maskva iki ji 
nepasitrauks iš Lietuvos ir kitų 
okupuotų kraštų, sakė, jog “Ame 
rikos tauta nesutiks su Tol. Rytų 
Mįinchenu ...” Dulles, išaiškinęs 
savo “žaidimą” kongresui, pre
zidentui ir visiems piliečiams 
TV-radijo kalboje, ramino: ’’Mes 
nemanome kom. kinų garbinti 
Ženevoje, bet reikalauti prieš 
pasaulio akis pasiaiškinti dėl jų 
nusikaltimų ... Pripažįstu, žmo
noms, jog Tarybų Sąjunga ne
būtų sutikusi 100% su mūsų są
lygomis... jei ji nesitikėtų ko
kios naudos. Bet lygiai tokius 
pat išskaičiavimus turime ir 
mes”. Nuo Dulles sugebėjimų 
priklauso dabar viskas. Dulles 
Berlyne pasirodė pilnai suvokęs 
Maskvos imperializmo grėsmę ir 
tad tenka suspaudus nykštį lauk 
ti jo tolimesnių ėjimų.

Dulles kalbą per TV - radiją 
sekė ir Amerikos lietuviai. Jū 
bendras įspūdis, kiek galima su
vokti iš kaikurių laikraščių, su
gebančių vedamaisiais išreikšti

Lietuvis siuvėjas 
K. ARDAVICIUS

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

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

870 COLLEGE ST. Telef. OL. 6381

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

2. Paskolos. Parūpinami-•pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. 
Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

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

Apie Literatūros ir Meno De
kadą Maskvoje vėl atgijo kal
bos, tačiau vis dar neaišku, kada 
ji pagaliau bus.

Naujas sovietu špionažo planas
“The Ensign” paskelbė buvu

sio Čekoslovakijos augšto parei
gūno — bėglio VI. Prozak sraips- 
nį, kuriame jis, remdamasis savo 
patyrimu dirbant komunistinėje 
Čekoslovakijoje sako, kad Mask
vos pradėta akrija užmegzti pre
kybinius santykius su vakarais 
ir prekybinių atstovybių kūri
mas reiškia ištikrųjų ne norą 
vesti prekybą, bet karinių at
tache vadovauto špionažo per
davimą civiliams. Pasak Pražak, 
dabar bus daug kalbų apie užsa
kymus, bet ištikrųjų beveik vis
kas baigsis kalbomis, užsakymų 
nebus, o prekybinių attache spe
cialistai landžios po firmas, am

žinai kalbėdami apie savo vy
riausybės gražias intencijas.

Pražak primena, kaip jis dar 
Prahoje gavo savo įstaigoje slap
tą raštą, pavadintą “5 metų pla
nas karinei žvalgybai Vakarų 
kraštuose”. Šitas planas buvęs 
tada išsiuntinėtas visiems Čeko- 
slnvakų kariniams attache. Pa
būgęs jis sužinojęs, kad lygiai 
t< <ie pat “planai” buvę išsiunti- 
n< ti visų kitų satelitų kariniams 
a. ache. Beabejo, tai Maskvos 
U i Maskvos “planas”. Dabar, 
matyt, paskelbtas naujas planas 
ir viskas pavedama namie spe
cialiai paruoštiems civiliams 
agentams.

ŠIOS SAVAITĖS NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:

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

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

deniu - alyva Šildomas. Garažas.
$18.500. Bloor — High Pork. 10 kambarių mūro namas. Geras pirkinys.

f •
Kreiptis QL. 6381

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

tės šiandien suteiksiu pilną informaciją be įsipareigojimų.

Skambinkite musu atstovui
i ' f « * ’ » i ■ ‘ ? * ' ■ * . t ■

TADUI VADAUSKUI, tel. LL. 8310
arba jo įstaigon KE. 9039 ir Ml. 34'15

MUTUAL BENEFIT HEALTH AND ACCIDENT} ASSOCIATION 
734 Spadina Avenue, Toronte
. * ' * t • .*■, ’ * £ J i - ? - i . ■
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Šv. Kazimieras ir jo kultas Lietuviai ūkininkai paminėjo Vasario 16 dieną KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
Zenonas Ivinskis, Roma

(Pabaiga) 
Šv. Kazimiero kultas 

kituose kraštuose
Šv. Kazimiero kulto išsiplėti

mo tikrasis šimtmetis yra 17-sis. 
Jis išgarsėjo iki Viduržemio jū
ros ir Lamanšo krantų. 17 a. pa
sirodė visa eilė naujų Šventojo 
gyvenimo aprašymų. Pirmoji 
Ferreri biografija buvo perspaus 
dinta jau Italijoje. Po jos sekė 
Sienoje “Vita di S. Casimiro”, 
išleista M. Cervini; Parmoję — 
Ranuccio Pico; Neapoly išėjo 
1629 m. Hilarijono “Compendio 
de vita S. Casimiro” ir 1653 m. 
rašė H. Orsini. Nors tie gyveni
mo aprašymai apie jį patį ir nie
ko naujo nepateikia, tačiau yra 
įrodymas, kaip šv. Kazimiero 
kultu Italijoje 17 amž. buvo do
mimasi.

Kad Vilniaus Šventojo kultas 
pateko Neapolin bus turėjusi 
reikšmės gal ta aplinkybė, kad 
nuo imper. Kąrolio V-j o laikų 
(1516 m.) iki pat 18-jo amž. pra
džios Habsburgai buvo Neapolio
valstybės kąraliais. O Elžbietos

kapitula davusi kardinolui Or
sini ir Maltos riterių ordinui, pa
sirinkusiam Kazimierą savo pat
ronu, “įspėdama tačiau laikyti 
paslaptį, kad kiti nereikalautų”.

Maltos riteriai pasirinko šv. 
Kazimierą vienu iš savo globė
jų. Vilniaus šventasis atitiko 
prieš turkus kovojančio ordino 
charakteriui. Pirmą kartą jis bu
vo pasirodęs juk 1518 m. už ka
talikybę kovojančio riterio pavi
dale. Vienuoliams riteriams tiko 
jo idealas ir kitu atžvilgiu. Šv. 
Kazimieras buvo norėjęs geriau 
mirti negu išsižadėti skaistybės. 
Ir ant Florencijos relikvijoriaus 
yra tai minčiai atitinkantis už
rašas: “Malo mori quam foedari” 
— geriau mirti, negu susitepti.

“Acta Sanctorum” mini, jog 
Belgijos įvairių miestų bažny
čiose esą randami “meniškai 
piešti šventojo paveikslai”. Apie 
17 a. vidurį Mecelno jėzuitų ko
legijos jaunuoliai, panašiai kaip 
Neapolyje, buvo sudarę šv. Ka
zimiero sodaliciją. Savo susirin
kimų kambaryje' brolija turėjo 
didelį Šventojo paveikslą, atlie-

Habsburgaitės sūnaus iškėlimas 
į altorių garbę visai Habsburgų
giminei buvo tik pasididžiavi
mas.’ Pačiame Neapolyje apie 17 
a; vidurį buvo kilmingųjų soda- 

. Iki ja, savo Patronu pasirinkusi 
šv. Kazimierą. Brolija turėjo šv. 
Jurgio “Didesniojo” (San Geor- 
gio Maggiore) bažnyčioj šv. Ka
zimiero koplyčią, kurioje buvo 
paauksuota medinė šv. Kazimie
ro statula. Į jos krūtinę buvo in
krustuota iš Vilniaus gauta re
likvija — rankos piršto narelis.

Prie šv. Kazimiero relikvijų 
atsiradimo Toskanos (Etrurijos) 
sostinėje Florencijoje galėjo pri
sidėti pirmiausia ta aplinkybė, 
kad šv. Kazimiero kanonizacija 
ir jo kulto atnaujinimu rūpinosi 
trys florentiečiai popiežiai, ir du 
jų, Leonas X ir Klemensas VII, 
buvo iš garsiosios Florencijos 
Mediči giminės. 17 a. gale kita
dos garsi Toskanos didžioji kuni
gaikštystė begyveno savo rene
sansinės garbės šešėlyje. Šeimy
niniu atžvilgiu nelaimingas ku
nigaikštis Kosmas III ieškojo pa
guodos šelpdamas bažnyčias. 
remdamas misijas, rinkdamas 
relikvijas. Jis į savo relikvijų 
koplyčią šv. Lauryno bazilikoje 
parsitaukė iš Vilniaus didelę Ka
zimiero relikviją — visą jo šlau
nies kaulą.

Kosmui, kuris Skaitėsi šeštuo
ju iš eilės Etrurijos didž. kuni
gaikščių, galėjo užimponuoti ir 
ta aplinkybė, kad šv. Kazimieras 
buvo taip pat kilęs iš didžiųjų 
kunigaikščių. Nors Šventasis di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu 
niekados nebuvo — o tik sūnus 
didžiojo Lietuvos kunigaikščio— 
tačiau ant puošnaus relikvijo
riaus, po valdovo karūna, yra 
ant pirmo kaspino užrašas: S. 
Casimirus Magnus Dux Lithva- 
niac.

Siųsdamas Florencijon didelę 
šv. Kazimiero relikviją, Vilniaus 
vyskupas St. Pacas pastatė Kos
mui sąlygą, kad Vilniun būtų at
siųsta relikvija šventosios flo- 
rentietės vienuolės, Marijos Mag 
dalenos de Paccis (m. 1607), mat, 
ano meto galingieji Lietuvoje 
Pacai, garsieji Pažaislio ir kitų 
monumentų statytojai, kildino 
save — pagal lietuvių iš romėnų 
kilimo vis dar populiarią teoriją 
— iš italų didikų Pazzi.

Šv. Kazimiero relikvijoms Flo
rencijoje buvo padarytas gražus
ir didelis relikvijorius, ir proce
sijos su jo Relikvija daromos iki 
šiol.

Šv. Kazimiero kultas pateko 
ir pas garsųjų joanitų ordiną — 
Maltos riterius. Po mažą relikvi
jų dalelę, — skaitome 1690 m. 
Vilniaus kapitulos aktuose, —

dino jo medalių ir medalijonų.
O kai 1642 m. gavo iš Vilniaus 
šv. Kazimiero relikvijų, tai bu-
vo suorganizuota visa barokiškai 
- teatralinė procesija, kur vienas 
mokinys vaizdavo Šventojo se
nelį Jogailą, kitas — jo tėvą Ka
zimierą, kiti — Karalaičio bro
lius ir t.t.

Ikonografija
Šv. Kazimiero garbinimas, ži

noma, paskatino ir jo ikonogra
fiją. 17-18 amž. atsirado daug jo 
paveikslų, raižinių, graviūrų, 
statulų, liaudies skulptūrų. Iš 16 
a. pirmos pusės Vilniaus kated
roje yra garsus “trirankis” šv. 
Kazimiero paveikslas, kurio dvi 
dešinės sudaro mįslę. Tuoj po 
Kazimiero relikvijų perkėlimo Į 
naują koplyčią (1637) Galicijos 
Krono bažnyčioje atsirado nau
jas paveikslas, kur Šventasis 
vietoje jam įprastos lelijos — 
dešinėje laiko palmės šakutę. 
Vėlesnę šv. Kazimiero ikonogra
fiją galima suvesti į vieną jėzui- 
tinių paveikslų tipą, kur Šventa
sis dešinėje laiko kryžių, o kai
rėje leliją. Prie tokio tipo pa
veikslų Fr. Papėe yra linkęs pri
skirti ir 17 amž. antroje pusėje 
pieštą Carlo Dolci kūrinį. Daili
ninkas, pagal to meto duomenis, 
norėjo pavaizduoti švelnų, skais
tų, šventą riterišką jaunikaitį, 
kuris Dievo Motina? himnus ku
ria." '

Kai jėzuitai per savo kolegijas 
ir misijas vis labiau populiarino 
šv. Kazimiero kultą, jo garbei 
piešiami paveikslai vis labiau 
tolo nuo pirmutinio šv. Kazimie
ro portreto tipo, nes vis daugiau 
buvo ieškoma barokinių efektų. 
Šv. Kazimieras būdavo įvelka
mas į to meto bajorišką kontu- 
šą, vaizduojamas su Švč. Mari
jos pasirodymu, paveiksluose 
piešiamos atskiros jo gyvenimo 
scenos, pav. plakimasis, griežtu
mas skaistybėje ir t.t. Lietuvoje 
1943 m. kun. St. Ylos rūpesčiu, 
buvo pradėtas didelis Kazimie- 
rinis sąjūdis, ir keliolika daili
ninkų buvo pasiėmę nupiešti pa
veikslų iš šv. Kazimiero gyveni
mo. Uolesnieji savo darbą buvo 
spėję atlikti, kai galutinai visą 
planą įgyvendinti sutrugdė su
ėmimų banga, kuri paraližavo 
visą augštųjų mokyklų ir kultū
rinį gyvenimą.

Kad neatimtų šnipų duonos
Churčhilli vienas parlamenta

ras paklausė, ką vyriausybė ma
nanti daryti, kad apsaugotų par
lamento narių gyvybes, jei rusai 
mestų atominių bombų. Chur- 
chillis pasakė, kad į tą klausimą 
neatsakysiąs, nes nenorįs sovie
tų šnipams atimti duoną.

“ČIURLIONIO” ANSAMBLIO

PLOKŠTELĖS

įou pogomintos ir šiuo metu siuntinėjomos užsisokiusiems. Albume telpo 6 nor- 
molous (78 RPM) greičio plokštelės i kurios mišraus, vyrų ir moterų chorų ir 
chorų su kanklių orkestru ir solistais įdainuotos šios doinos:

1 Teve Mūsų (Gruodis / Lopšinė (Mikulskis),
2. Augo Kieme Klevelis (Karosas) / Kas Bernelio Sumislyto (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- 

lioi (Mikulskis),
5. Cykiai. . . Cykiai... (Mikulskis) / Sėjou Rūta (Mikulskis),
6. Linelius Roviau (Mikulskis) / Eikime Mudu Abudu ir Ar Aš Ne Vyš

nelė (Mikulskis).

Albumo kaino JAV ir Kanadoje su persiuntimo išlaidomis yra $10.00 
ir gavus pinigus albumas tuojau išsiunčiamos. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu: ČIURLIONIS ENSEMBLE, c/o J. Nosvytis, 771 E. 91 St. 
Cleveland 8, Ohio.

Prašau man atsiųsti Čiurlionio ons. plokštelių albumg(us)

Vardas, Pavardė ...................... .................... •'............ .....................................................

Tikslus adresas ................................................,......  ■■■■•....................... ........

Pridedu $ pašto perlaido, čekiu, pinigais.

Parašas ...................   -

Vasario 16 minėjimas Tillsonburgo gimnazijos salėje, suruoštas Delhi Apylinkės Bendruome
nės ir Tillsonburgo Lietuvių Ūk ninku klubo vasario 27 d.

Viršuje p. St. Augustinavičius, Jr., skaito Tillsonburg - Delhi - Simcoe apylinkių ūkininkų re
zoliuciją Kanados vyriausybei, toliau Hamiltono tautinių šokių grupė (vadovė p. Panavaitė) 
šokio metu. Apačioje Toronto liet, choro “Varpas” choristai, hamiltoniečiai šokėjai ir kt. sve

čiai ūkininkų vaišėse po minėjimo.
Kanados vyriausybės J.E. Ministerial Pirmininkui REZOLIUCIJA

Mes Delhi, Simcoe, Tillson
burg ir gretimų vietovių lietu
viai, 1954 m. vasario 27 d. Till
sonburgo miesto gimnazijos sa
lėje gausiai susirinkę paminėti 
36-tas metines sukaktuves nuo 
Lietuvos Respublikos nepriklau
somybės paskelbimo dienos, pri
ėmėme sekančio turinio rezoliu
ciją:

Mes deklaruojame visam pa
sauliui, kad lietuvių tauta 1918 
m. vasario 16 d. paskelbusi .Ne
priklausomą Valstybę ir garbin
gai ją apgynusi per 22 nepriklau
somo gyvenimo metus, sparčiai 
žengė pirmyn visuose kultūri
nio, socialinio ir ekonominio gy
venimo srityse. 1940 m. birželio 
15 d. Sovietų Sąjunga, sulaužy
dama visus savo viešus pareiški-■ niam pasauliui, kad toks pat li- 
mus ir pasirašytas sutartis, ku- j kimas gręsia iš sovietinių impe-

pabaigos iki dabar Lietuvos vals- pasaulinės demokratinės teisės 
tybė ir jos neginčijama teisė į vardu, mes prašome Kanados 
nepriklausomybę žiauraus oku- Vyriausybę stiprinti savo krašto 
panto vis dar nežmoniškai min- pajėgumą in užsienio politiką 
džiojama, gi pati lietuvių tauta 
sistematingai teroro priemonė
mis naikinama. Jai atimtos as
meniškos, politinės ir religinės 
laisvės. Jos gyventojai visokiais 
būdais persekiojami ir masiškai 
deportuojami Į neapgyventas 
Sovietų Sąjungos sritis ir priver
čiamojo darbo vergų stovyklas-, 
kurių laukia nepakeliamos mo
ralinės bei barbariškos fizinės 
kančios ir mirtis. Išvežtųjų nuo
savybės atiduodamos iš Sov. Są
jungos gilumos atvežamiems ko-1 
lonistams Mes žinome ir skelbia- 
me visam laisvam demokrati-:

INFORMACIJA Nr. 17.
1. Kanados Lietuv. Mokytojų' rama.

dienos įvyksta, kaip buvo numa- j 3. Spaudos paroda numatoma 
tyta š. m. kovo 27-28 d.d. Toron- ' sujungti su Kanados Lietuvių 
te. Smulki dienų programa skel- Diena, kurią šiemet organizuoja 
biama atskirai. Visi mokytojai^; KLB Toronto apylinkė ir kuri 
kunigai, jaunimo vadovai ir kitijvyks rudenį. Parodą organizuo- 
švietėjai kviečiami gausiai daly- ti pavesta Švietimo Komisijos 
vauti. Registracija — kovo 27 d., ■ bibliotekų skyriaus vadovui Au- 
šeštadienį 10 vai. Toronte, Lie- į gustinui Kuolui.
tuvių Namuose, Dundas St. W., j 4. Komisijos iškeltam projek- 
Ossington gatvių kampas. Posė- tui organizuoti kilnojamąją bi- 
džių pradžia 11 vai. i blioteką pritarė tik kelios apy-

2. Remiantis KLB Tarybos linkės. Dauguma pasisakė už or- 
nutarimu, Švietimo Komisijoje ' ganizavimą pastovių bibliotekė- 
suorganizuotas sporto skyrius.; lių apylinkėse. Tuo būdu nuo 
Jo vadovu pakviestas Kanados pirmojo projekto atsisakoma, 
apygardų sporto vadovas Anta- Apylinkių švietimo vadovai pra
nas Supronas. Senkančiame po- šcmi susirūpinti vietinių biblio- 
sėdyje numatoma svarstyti smut tekų steigimu.
kesnė šio skyriaus veiklos prof-i ' Švietimo Komisija.

KLB Mokytojų 
Šeštadienis 

Liet. Namuose Toronte, Dundas
10 vai. Registracija
11 vai. a) Atidarymas. Kalba
KLB Krašto Valdybos pirminin
kas J. Matulionis ir Švietimo 
Komisijos pirmininkas A. Rin- 
kūnas, i

b) Prezidijumo ir komisijų su
darymas,

c) Sveikinimai.
1 - 2.30 vai. pietų pertrauka,
2.30 - 6.30 vai. Darbo posėdžiai:

a) Paskaita “Elementoriaus 
mokymas”. Skaito A. Rinkūnas. 
Po to seka diskusijos.

Dienų programa 
kovo 27 d.,
St. W. ir Ossington Avė. kampas

b) Pranešimai iš vietų, įjun
giant pageidavimus dėl Švieti
mo komisijos veiklos. Praneši
mus daro mokyklų vedėjai arba 
jų įgalioti mokytojai. Po to dis
kusijos.

c) Jaunimo organizacijų atsto
vų pranešimai, kuriuos daro 
ateitininkų, skautų ir sportinin
kų atstovai. Po to diskusijos.

d) Nutarimų, . rezoliucijų ir 
sveikinimų priėmimas.
8 vai. ten pat suvažiavimo da
lyvių arbatėlė.

11 vai. visi Kanados lietuvių kle
bonai ir kapelionai prašomi at
laikyti pamaldas žuvusiųjų ir 
išvežtųjų mokytojų intencija.
2.30 vai. p.p. šv. Kazimiero salė
je Toronte, Roncesvalles St. ir 
Garden Ave.
gas posėdis:

‘g- 
sksits toms.

laisvų tautų pavergimą ir viso- j Kanadoje”.

b) Meninė dalis, kurią išpildo:

pagrįsti tiesiu ir atviru siekimu 
atstatyti Sovietų Rusijos paverg
tame pasaulyje laisvas, demo
kratijos ir žmoniškumo padėtį.

Mes prašome, kad Kanados
! Vyriausybė pareikalautų per JT ■ a) pr ą 

Organizaciją pasmerkti buvusių ; skajta tem

Sekmadienis, kovo 28 d.

kampas iškilmįn-

Šidlauskaitės pa- 
“Lietuvos vaikas

Hamiltono vysk. Valančiaus mo
kykla, Toronto Maironio mokyk
la, Aukšt. lituan. kursai Toronte, 
skautės, jūrų skautės ir ateiti
ninkai.

Visi lietuviai mokytojai, tėvai 
ir visuomenė kviečiami Mokyto
jų Dienose dalyvauti. Svečiai iš 
kitur, neturį Toronte nakvynių, 
prašomi iš anksto apie tai pra
nešti komisijos sekretoriui Jer. 
Gaižučiu!, 135 Gorevale Ave., 
Toronto.

mis galimomis priemonėmis pa- į 
remti Lietuvos iš Sovietų Rusi- i 
jos okupacijos išlaisvinimo rei-1 
kalą. j

Mes dėkojame Kanados Vy
riausybei už rėmimą mūsų mo
ralinių pastangų savo krašto ne
priklausomybės atstatymo ko- .3 
voje. Mes pasižadame visomis J vių Namuose, šaukiamas “Vyčio” : nės prasidėjo nežymia svečių 
mums galimomis priemonėmis ! sporto klubo šachmatininkų sek- persvara. Vytiečiai pasispaud- 
dirbti ir remti Vyriausybės pa- cijos susirinkimas. džia, rezultatą sušvelnina ir net

Sporto klubas “Vytis”. persveria savo naudai, tačiau to- 
Čikagos studentų Lituanica liau neįstengia atsilaikyti prieš 

į praėjusi sekmadienį supylė To- taiklius svečių metimus. Tik 
f ronto Vyties krepšininkus 88:68, prieš pačią rungtynių pabaigą

Dėl kalbu su lenkais
4^

JAV vis labiau judinamas len-' czynski. 1952 m. demokratų kan- 
kų - lietuvių santykių užmezgi- ■ didato Stevensonp asmeniškas ir 
mas “de facto”, jei he “de jure”;' partijos draugas, savo kongresi
nes to reikalauja realybė ir A&H i nėję kalboje pakartojo lenkų 
naikinamąja energija" ginkluotas ; nuo amžių kartojamus šūkius 
Kremliaus imperializmas. “Nau- apie 1413 m. Horodlėje užmegs- 
jienose" tūlas Vilniaus lietuvis: tą “uniją”, paremtą ne jėga, bet 
šitokias kalbas apšaukė “išdavi- brolyste, o ta “unija” galinti bu
mu” bet būtų gerą, kad iš mūsų Į ti laikoma Europos federacijos ! 
pusės būtų parodyta daugiau su- , prototipu, nors ir mažesnio m as- j

Sekantį sekmadienį, kovo 14 d. i taip atsigriebdami už paskuti- 
val. po pietų, Toronto Lietu- nius du pralaimėjimus. Rungty-

rialistų ir likusiam pasauliui, jei 
laiku ir su atitinkama jėga ne
bus pasipriešinta rusiškajam im
perialistiniam bolševizmui. Pa
sauly nebus taikos ir ramybės, 
nebus išspręstas nei tautų sugy
venimo, 'nei ūkinės nei sociali- 

_ nės problemos, kol dešimtys tau-
pasauliui, kad trys Pabaltijo tų ir valstybių su daugeliu mili- 
valstybės prie jos prisijungę sa- jonų gyventojų, jų tarpe ir mūsų 
vo noru, yra įžūlūs istorinių fak- valstybė, bus pavergtos ir naiki- 
tų klastojimas ir melas.

Nuo antrojo pasaulinio karo

Iš KLB Krašto Valdybos veiklos
Gautas .laiškas iš W. F. Know- savo pusės ir pasižadėjo pati 

land, JAV senato daugumos ly-; remti ir raginti visas kitas b-nės 
derio, kuriame jis dėkoja už gau- ’ apylinkes remti šios LD rengi- . 
tą memorandumą. Kr. Valdybos ; mą užtikrinant jai reikalingą pa-: nėję kovoje už būvi. Steigdami 
rašytą sąryšy su Berlyno dery-1 sisekirpą. Pasaulio Lietuvių beendruome-'
bomis. “ * i Sudaryta Ūkio Komisija, ku-Į nę mes parodėme suvokę šios
Gauti laiškai iš Otavos fed. par- rion įeina: Kr. Valdybos atsto- eros globalinės vidaus politikos 
lamento narių George H. Hees vas J. Strazdas, V. Dagilis, A. būtinybę. Rasdami kalbą su nuo-! 
i ~ L L _______ ~ _
siprašo, kad negalį atvykti" į Va- ■ Sakalauskas, J. Simanavičius, V.; turime Įrodyti, kad lietuvių už- j 
sario 16 dienos šventę, dėkoja už Vasiliauskas. Pirmutinis rūpės- sienių politikos gairės yra glo- i 

• įsigijimas ; balinės — pasiryžimo saugoti vi-! 
sų laisvę bendradarbiaujant pir- j 
moję eilėje su artimiausiais kai-; 
mynais. Neapgaudinėkime sa-: 
vęs, tačiau jei ne lenkų kilmės! 
kongresmenai — Bonin, Dingell, 
Gordon, Kluczynsky, Machro- dabar vėl kartojame 
wicz, Radwan. Šadlak. Siemins- ——------
ki ir Zablocki, bei jų stiprioj įta
koje esą, kaip Madden ar Kers
ten— Pabaltijo Tyrinėjimo Ko
mitetas vargiai beegzistuotų 
šiandieną. Tas pats Kluczynsky 
1953 m. pradžioje bene buvo vie
nas iš pirmųjų, skatinęs lietu
vius prašyti Kongrese šitokio ty
rinėjimo. Šiais metais kaip1 tik
atstovas Bonin, susirašinėjęs su tarpe. Yra taip pat 
LAIC, Kongreso darbotvarkėje augštų kariškų, i 
Vasario 16 užprašė valandą Lie-' 
tuvos reikalui. Atstovas Klu-

riomis ji buvo pasižadėjusi gerb
ti Lietuvos Valstybės Nepriklau
somybę ir jos teritorijos nelie
čiamumą, įvedė į Lietuvą rau
donąją armiją ir, pasiremdama 
jėga, primėtė lietuvių tautai sve
timą komunistinį režimą. Sovie
tų Sąjungos oficialus skelbimas

namos.
Visa tai imdami pagrindu ir

stangas krašto ekonomikoje, bei !
vidaus ir užsienio politikoje.

KLB Delhi apyl. Valdyba ir 
Tillsonburgo LU Klubas

tą “uniją”, paremtą ne jėga, bet 

bet būtų gerą, kad iš mūsų . ti laikoma Europos federacijos

vytiečiai Susikaupia ir dar atko- 
voja penkis taškus.

Svečiai Sužaidė žymiai geriau 
negu paskutinius du kartus. 
Ypatingai pasižymėjo ilgasis 
Gaška, kurio kabliški metimai 
beveik niekuomet nekrisdavo 
pro šalį. Dar reiktų paminėti 
Germaną, kuris žaisdamas visą 
sezoną mokykloje, yra žymiai 
pažengęs i priekį ir savo švel
niais, bet tiksliais metimais vis 
didindavo krepšių skirtumą.

Torontiečiams tai buvo viena 
juodžiausiu dienu — ne tik ne-

ir Rol. Michiner, kuriuose jie at- Pabedinskas, agr. Paršeliūnas, B. saikesnio galvojimo lenkais, mes j _ _ ' 1 •• 1 ~r • • v' • '■ ■ ” t I j  . 1 t • 1 t 1 • •• i • ■ v I
sario 16 dienos šventę, dėkoja už 
prisiųstą literatūrą, prašo per- nis šios komisijos - 
duoti jų linkėjimus Toronto lie- ūkio, 
tuviams ir pasižada ateity pirma : Su pasitenkinimu sutikta ži- 
proga pas lietuvius atsilankyti. ; nia, kad pagaliau atvyksta VL •

Vokietijos Kr. Valdyba tarp-iIKo narys ir Maž. Lietuvos Ta- 
kitko rašo: “Nuoširdžiai dėkoja- r>’bos pirmininkas E. Simonaitis, 
me Kan. Kr. Valdybai už svei-: Numatomi atitinkami sutikimai ; 
kinimus ir linkėjimus Vasario 16 *r pagerbimai. . . . i
gimnazijos rūmu pašventinimo Svarstytas reikalas paminėti 
proga. Taip pat labai dėkojame ku° Plač^au sPa«?os atgavimo 
už Tamstų $50 įnašą gimnazijos sukaktį. Pirmon eilen susirūpin- 
namams... prašome perduoti ^a ingyti atitinkamos literatu- 
mūsų padėką Kanados Lietuvių ros.\^es konstatuojama, kad ne- 
Bendruomenei už jos susiklausy- ra_is .ko net lr paskaitų parengti, 
mą ir dosnumą, renkant - lėšas , P™mtas. ^Plinkras,tls;. kuris 
lietuviškiems sumanymams na- bus issiuntinetas apylinkių val-

namams

lietuviškiems sumanymams pa
remti ir vargstantiems padėti”.

KLB Politinis Komitetas, pra
dedąs veikti Montrealy pradeda 
pirmuosius savo žingsnius. Są
statas dar galutinai nenusistovė
jęs. Prezidiumą sudaro J. Žmui- 
dzinas, pirmininkas, P. Rudins- 
kas — vicepirmininkas, J. Kar
delis — sekretorius.

Montrealio apyl. Valdyba pra
neša apie savo naują sudėtį (laik 
raščiuose jau buvo skelbta). Pa
siryžusi plačiam ir energingam 
veikimui. ”

Hamiltono apylinkės Valdyba 
tampriai palaiko santykius su

dyboms įvairiais organizaciniais 
reikalais.

Pradeda ateiti iš apylinkių 
apyskaitos iš pravesto spaudos 
vajaus.____ _________ _

pratimo ir noro laimėti dabartį- i to ... Negi nelenkiškai tai su-
i pras lenkas. .. . .......
Į “Polish American Journal” sisekė mėtyti, bet ir sulošė labai 
: vasario 26 savo vedamajame ra- palaidai. Jei būtų bent tikri iš 
šė... “Daugumas lenku kilmės I Po krepšio mesti metimai, tai 

j kongresmenu pagerbė Lietuvos i rungtynių pasekmė būtų buvu- 
laisvės dieną" Tiek lietuviai, tiek ' si dar neaiški. Bet vytiečiai ne- 
lenkai, anapus geležinės uždan- i nusiminė ir žada per sekančias 
gos yra vieningi savo tylioje ko- i rungtynes Čikagoje atsigriebti, 
voje prieš komunizmą. Ar nebū- j Rungtynes, stebėjo labai didė
tų protinga atstatyti senus,, isto- ’ 
rinius lenkų-lietuvių ryšius lais
vajame pasaulyje ir sudaryti 
viena bendra frontą? Mes siūlė
me šitai praėjusiais metais ir tai 

(aim.)

i, tai 
ungtynių pasekmė būtų buvu-

tafaprthrtwtCunfficanPUtuM MfafpJk Kl

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

Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

lis tautiečių būrys, galima saky
ti didžiausias bet kada buvęs per 
krepšinio rungtynes ne tik To
ronte. bet visoj Š. Amerikoj. 
Žiūrovų buvo virš 250.
* Sekančioms rungtynėms Vytis 
žada pasikviesti Broooklyno ir 
Montrealio krepšininkus, o taip 
pat aplankyti Čikagą, Brooklyną 
ir Montrealį.

Iš čikagiečių taškų pelnė: Gaš
ka 30, Germanas 20, Dirvenskis 

i j j ; • « i 18, Zubkus 11, Vaičius 5, Kaunaskandidatų , augsciaus.ąją tary-1 4 toręntieįių. Preikšaitis 17, 
Ignatavičius 15, Žukas 8, Kulys 
8, Beržanskis 6, Duliūnas 5, Mi
talas 6, Supronas 3, Gvildys 0.

A. S.
Pasaulinėse hockey rungtynė-

— Viena. — Pabėgęs rusų ka- se Stockholme pasaulinį čempio- 
rys V. P. Batanov paprašė Britų natą paveržė sovietų komanda, 

; pabėgėlio teisių. nugalėjusi kanadiečius 7:2.

Žukovas vėl nemalonėje?
Maršalo Žukovo vėl nebesigir

di. Ypatingai reikšmingas daly
kas, kad jo vardo visiškai nėra 
dabar paskelbtuose sąrašuose

bą. Kiti du karo ministerio pava- 
Vasileyski 
kandidatų 
daug kitų

duotojai — maršalai 
: ir Kuzniecov — yra

nugalėjusi kanadiečius 7:2.

Kr. Valdyba nuolat korespon
duodama įvairiais reikalais,

Toronto apyl. Valdyba galuti
nai apsisprendė rengti šiemet 
Toronte “Lietuvių Dieną”. Grei
čiausiai tai bus įvykdyta rugsė
jo mėnesį. Paskutiniame Kr. 
Valdybos posėdy dalyvavęs ap. 
vald. Pirmininkas J. Simanavi
čius plačiai referavo apie numa
tomą šios šventės programą, ku
rion įeitų: sporto olimpiada, 
spaudos ir meno paroda, koncer
tas, akademija, specialios pamal
dos, ir t.t. Kr. Valdyba tam pri
tarė,‘padarė keletą pasiūlymų iš

Nepaprasto grožio spalvotas vokiečių filmas 

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

Dalyvauja: SONJA ZIEMANN, HANS STUEVE 

FILMAS PRATĘSIAMAS DAR VIENAI SAVAITEI

Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak., šeštadieniais nuo 2 vai. po pietų.

PUIKŪS PRIEDAI

VISUS MALONIAI KVIEČIAME

Kiekviena 
taupomoji 
sąskaita 

yra 
labai svarbi

I THE
OMINION
J BANK

83 METUS TARNAUJA KANADOS ŽMONĖMS
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Ar jūs atvykote anksčiau Kanadoriį negu jūsų šei
ma? Visai galimas dalykas, kad jūs susidursite su 
problema kaip sutaupyti pakankamai, kad atsivožus 
savo mylimuosius į šį kraštą, j- ? •

Savo tikslą pasiekti jums bus daug lengviau, jei 
užvesite taupomąją sąskaitą The Canadian “Bank of 
Commerce; ’ •• -1 •• ■ -

Bankas už jūsų sutaupąs moka palūkanas; jūsų pi
nigai padėti absoliučiai asugioje vietoje;- ir jūs būsite 
skatinamas taupyti. Pridėk prie savo'faupomoĮsios są
skaitos kiekvieną algos išmokėjimo dieną — arba vi
suomet, kai gausite pajamų — ir jums bus malonu 
matyti vis augančią sumą.

Apsilankykite artimiausiame jums skyriuje ir ati
darykite taupomąją sąskaitą dar- šiandien.

The Canadian
Bank of Commerce

VIRŠ 640 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

S

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

s Imperial Aute I r llisicn
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. KERAITIS

BUCKLEY, Kanados Kosulio
ir slogos specialistas jau įrodė galįs
• -St M. - * ar imt ‘ > i. >1. . t * ■ a.

KRŪTINĖS NUSIŠALDYMUS
Tiek suaugusiems, tiek jauniesiems jau 
yra išrastas vaistas nuo tampančių ir 
kosuliu kankinančių nusišaidymų. Tai 
gydymas, kuris panaikins varginančio 
fiegmg, kuri užkiša krūtinės ir bronchi
nius takus. Tai skubus gydymas, kurį iš
vystė Buckley Laboratorijos, Kanados pir
maujantieji kosulio bei nusišaidymų spe
cialistai.
Sis Buckley gydymas atliekamos su snie
go baltumo susigeriančiu kremu, vadina
mu Buckley's Stainless White Rub. Jūs 

. patrinkite skaudamų, degančią, kanki
namą krutinę — ir, staiga pajusite išsi
laisvinus visus tokus, o netrukus ir visiš
kai pasveiksite.
Buckley's Stainless White Rub yra taip 
puikiči pagamintos, kad jis visiškai įsi
geria į odos porus, kartu įnešdomos 9-nių 
skirtingų rūšių gydančių medikamentų 
veikimą. Tuo pačiu laiku ougštos koky
bės garai prašvarina orą. Flegma išnyks
ta—užkimšta nosis staiga pradeda funk- 

cijonuoti lengva’— 
ir tąsantis, sukan
tis, miegą trukdan
tis slogutis pra
nyksta. ’ ’ A 
Išbandykite šj ga
rantuotą* Bucklėy
gydymą. Įsigykite 
Buekle/s Stainless 
White Rub tuojau. 
Būsit patenkinti, 
garantuojame — 
arba sugrąžinami 
pinigai.

VĖLIAU

HAMILTON Out
Nauja apylinkės valdyba. Va

sario 28 d. namiltoniėėiai išsirin
ko naują apylinkės valdybą:

Antanaitis Vladas gavo 238 
balsus, Baronas Kazys 230, Da
lius Stasys 220, Mingėla Antanas 
182, Grinius Balys 153, Ambro- 
ziejienė Janina 132, Panavas 
Vladas 122. Kandidatais liko: 
Žvirblis Stasys 114 balsų, Lu
koševičius Kostas 89.

Į Kontrolės Komisiją išrinkti: 
Svilas Juozas 218 balsų, Subat- 
nikaitė Valentina 205, Savickas 
Povilas 156 ir kandidatas Tumai- 
tis Adolfas 97 ‘balsai.1 • -‘;i‘

Iš Viso balsavo 291 asmuo. Iš jų 
120 pasisakė už Lietuvių Namų 
statymą, 50 prieš, o visi kiti su
silaikė. šis’klausimas buvo labai 
sunkiai pastebimai balsavimo 
kartėlėje ir - dargi' smulkiomis 
raidėmis įrašytas. Galbūt tai ir 
buvo priežastis, kad tiek daug 
susilaikė. 11
' HamiTtoniečiai vieningai įver
tino1 praėjusių metų valdybą, ku
ri Hamiltonu' ligšiolinėje istorijo
je buvo pati darbingiausia. Tai 
matorhė ir' balsavimo daviniuo
se. Visi trys būV. V-bos nariai 
žymiši" pralehkę ' naūj Bi renka^

I kurias laikė ir gražų pamokslą 
___________________ pasakė Hamiltono skautų dva- 

Štai trumpa, bet įdomi istori- mraoHoš

StSį ’jab toje ptfioje

Lietuviai nasaiilyle
JA VALSTYBĖSsavo sąžiningu 18 menesių dar-. ,7" , ■’ J ***

bū atkreipė šeimininko dėmesį. ^Sa> BĄLI? sukako dešimts metų.
Prie progos padejavęs jam apie skautų ' tėveltams, Kai kuriose lietuvių kolonijose
sunkią šeimos padėtį, visai nėti- Hamil*ono organizacijų atsto- tai ruošiamasi iškilmingai pami- 
kėtai susilaukė didelės to para- ’ yams..ir S“®"* girtai jaunimo nėti.ketai sušilaukė didelės jo para
mos. Atvykęs pas Orvydus, jis 
tikrai konstatavo jų sunkią pa
dėtį ir patarė jiems užpirkti na
mus. Pasakyta — padaryta. Dalį 
pinigų ($1.000) susikolino Ba
lys, o kitus $2.000 besąlyginiai 
paskolino darbdavys. Taip pat 
jis pažadėjo ir mėnesines'ratas

bičiulių. Gediminiečių vadas 
ps. Z. LaugaĮys trumpai apžvel
gė būrelio 3 metų veiklą.- Svei
kinimo kalbas pasakė Vyriausias 
Skautininkas V .'s: prof, Stp; Kai
rys,‘kun. dr. J Tadarauskas, ka
nadiečių skautų-vyčių' vadovas 
Hamiltone Mr;3: Hencher; KLB T’-'*’ « a* • ..‘i . • •» -W’

mus savo bendradarbius balsų Į užsukęs j ją tiesiog nustebau
skaičiumi. Ir visi trys yra gavę 
beveik po lygiai balsų.

Kaukių balius šįmet įvyko 
penktadienį, vasario 26 d., tad ir 
svečių’ buvo žymiai mažiau — 
apie 300. Rengėjai yra visdėlto 
labai patenkinti, nes penktadienį 
ir tokio skaičiaus nesitikėjo: di
dėlė dalis dirba po pietų, o do- 
lis susilaikė ir dėl nuovargio, 
šeštadienis, reikia pasakyti, ge
riausia diena mūsų šavaitgailo 
pramogoms.

■ Praėjęs; kaukių balius turėjo 
apie 30 svečių atvykusių su įvai
riais šiam vakarui pritaikytais 
kostiumais iš kurių jury komi
sija išrinko tris geriausius ir pa
skyrė premijas:
' į premija $15 teko “Dviems 
katytėms” — Irenai Mickūnie- 
nei ir Laimai Šturmaitytei.

’ II premija $10 paveržė iš ha- 
miltoniškių viešnia iš Niagara 
Falls -— Irena Nakrošaitė, vaiz
davusi “saulėgrąžą”.

III premija $5 paskirta “Hava- 
jietei”' — Adai Lemėžytei iš To- 
ronto. .' '

Kaip matome Šį kartą net dvi 
premijas iš trijų nunešė viešnios 
iš kitų kolonijų. Hamiltonie- 
Čiams reikėtų “pasispausti” ki
tais metais.

Be premijuotų, salėje matėsi 
eilė kitų vykusių kaukių, kuries 
pridavė šiam vakarui daug įdo
mumo ir visų svečių buvo dėme
sio centre.

Net iš už geležinės uždangos 
buvo atvykę: enkavedistas ir 
kolchozininkas.

Šiaip jau vakaras praėjo ma
lonioje nuotaikoje. Buvo dėta 
daug pastangų, kad ši tradicija 
šiemet nenutrūktų. Per didelį 
vargą gauta salė, kuri kaukių 
baliui nelabai tinkama ir, be to, 
tik penktadieniui. Visdėlto TF 
viet. skyriaus v-ba yra patenkin
ta, kad ir didelėmis pastangomis 
galėjusi šią tradiciją tęsti.

Premijų skyrimo komisiją su
darė viešnia iš Toronto p. Sližie- 
nė ir hamiltoniškiai Alb. Gra- 
Jauskaitė, J. Svilas, K. Baronas 
ir St. Dalius.

Šis kaukių balius davė $268,20 
gryno pelno.

“Žmogus su bėda —• Dievas su 
loska”. Ši mūtų tautos išmintis 
vispusiškai pasitvirtino Orvydų 
šeimai.

Vargų slegiama šeima nuo 
vo 15 d. persikelia į savo 
pirktus gražius 9 kambarių 
mūs, esančius ant kalno 
Queensdale E.

ko- 
už- 
na- 
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Biięųp’5
STAINLESS

I PAVYZDŽIAI VELTUI I
|W. K. Buckley Ltd.

(Department C.)
I 559 College Street, .
, TORONTO, Ont. '
■ Prašau atsiųsti viena pavyzdi-1 

nj Buckley's White Rub buteliukų..
I Kartu pridedu 15c už įpakavimų ir' 
j pašto iitoidas. į

~~. Vardas ir pavardė....................  I

Adresas

Gaunamas visose VAISTINĖSE NF 86

BALFas š.m. vasario mėn. au
kų iš/Kanados gavo: $126 is SS 
Marie apyl. šalpos komiteto ir 
5065 svarus rūbų bei avalynės, 
kuriuos prisiuntė: KLB Šalpos 
Fondas 4700 sv. ir Vancouverio 
I£LT skyrius 365 svarus.
^ Šv. Kazimiero liet, parapija 

sumokėti-($100) tuo atveju;’jei mz’ Amsterdam, NY, šiemet švęs saį-
Balys nepajėgtų. Gi savo viešbu-,J* sestadiemnes mo- Vo 50 metų jubiliejų.
^re Balnri užtikrino nuolatinį 

darbą visam laikui.
Orvydai už dabartinį namą 

vien tik nuomos po $110 kas mė
nesi mokėdavo. *' '

Nors ir naujame savame name, 
bet ši šeima ir toliau reikalinga 
mūsų paramos, nes padėtis vis 
dar ta pati? 4 ligoniai ir tik vie
nas iš 9 tedirba. ' »'-

Hamiltono gėlių augintojai 
Royjal-Cphn’dught viešbUčidCryŠ 
tol ir Normandie salėse surengė 
puikią gėlių'parodą; Kovo"'3 dį

tokios gėlių gausybės ir taip pui
kaus suderinimo nebuvau matęs. 
Abi salės lūžta — taip daug įvai
riaspalvių gėlių ir dekoratyvi
nių žalumynų sukoncentruota 
jose. ' ■' ’

Visa šios parodos grožį gal tik 
poetas galėtu aptarti. .

" ■ ■ Sk. St
Skautų šventė. .Vasario 28 d. 

'Hamiltono’ skautų Vyčių DLK 
Gedimino būrelis atšventė savo 
3 mėtų veiklos sukaktį. Į šventę 
buvo pakviesti irdalyvavo skau
tai bei vadovai iš Toronto, Nia
gara Falls, Wellando, St. Catha
rines ir Rochesterio, JAV. Šven
tė buvo pradėta iškilmingomis, 
skautams skirtomis pamaldomis,

I Kvklos Vedėjas ir skautų rėmėjų I Uždaros rekolekcijos mergai- 
būrelfo pirmi p. Mikšys, jiaun. tėms Nekalto Prasid. Seserų vie- 
ateitiriinkių vadovė' T. Verbic- huolyne Putname, Conn., bus 
kaitė irkt. • —-

Sueigai pasibaigus, vyko me
ninė programa’ Puikiai ‘ pasiro
dė mūsų mažieji, vadov. V; si. 
Laugaliėnės ir V.' sL Sdbhtnikai- 
tės’. Komiškas' vaizdelis kelio
nė į Marsą**' deklamacijos“ aiš
kiai lįudijdį kad7’rritistj atžaly
nas, augąslietūViškų'Otgarftzaci- 
jų’ rėrhuose ne tik sa
vo gim tosios- kalbbšf'ifet1 Sargi 
sugeba ją nė kasdieninė kalba 
reikšti.' Šventės kaltininkai - g& 
diminiečiai — pastatė B. Sruo
gos “Gedimino”- sapną”. Pasta
tymui vadovavo ps. J. Trečiokės. 
Programoje buvo leista ir sve
čiams į sceną užlipti. Rochestė- 
ris padeklamavo, Wellandas pa
šoko ir akordeonu pagrojo, To
rontas apdainavo kelionę; vaišes 
ir pačius šeimininkus ir pagaliau 
parode du- trumpus filmus iš 
skautų gyvenimo. Po programos' 
buvo leista smagiai prieš gavė
nią pasišokti. ' “' ' T>z' 

' Džiugu konstatuoti, kad šokių 
vadovai pasilinksminimą tvarkė, 
nepamiršdami lietuviškų ratelių1, 
kuriuos taip mielai trypė ma
žieji. ' '' —-SKS—

atlaikė pamaldas ir pasakė tai 
dienai pritaikintą pamokslą.

10.30 vai. per vietos radiją bu
vo pravestas Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas. Paskai
tą “Ką mums davė Vasario 16” 
skaitė apyl. pirm. V. Gulbinas. 
Minėjimo programa buvo pa
įvairinta eilėraščiais ir lietuviš
kų plokštelių muzika. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu, kurio 
garsai skambėjo per keletą šim
tų sanatorijos garsiakalbių.

Prie vėliavos pakėlimo ir pa
maldose bažnyčioje dalyvavo vi
si galį vaikščioti lietuviai ligo- 
nys.

Tenka pasidžiaugti, kad lietu
viai gražiai reprezentuojasi, su 
padėka prisimename savo gera
darius ir sanatorijos administ
racijos akyse turi gerą vardą. 
Sanatorijos kapelionas kun. Th. 
Mayer (vokiečių tautybės) lie
tuvius visada išskiria iš kitų tau
tybių, kaip vienintelius, kurie’ 
taip skaitlingai dalyvauja pa
maldose. Valdyba.

Berlyno lietuvių susirinkimas. 
Lankydamasis Berlyne, U R T 
valdytojas dr. P. Karvelis daly
vavo ir Berlyno lietuvių susi
rinkime. Tai retas dalykas, kad 
Berlyno lietuviai gali susirinkti, 
nes jie dideliame Berlyne gyve
na labai išsisklaidę, be to, ir jų 
skaičius yra mažas. Mūsų tautie
čių padėtis Berlyne yra ypatin
gai sunki, nes ne visi turi darbo. 
Labai būtų pageidautina, kad 
BALFas labiau susidomėtų Ber
lyno lietuvių šelpimu. Yra vil
ties, kad artimu laiku Berlyno 
tautiečiai susiorganizuos į atski
rą Lietuvių Bendruomenės apy
linkę.
D. BRITANIJA

Europos ekonominėj konferen
cijoj, kuri vyko sausio 29 — va
sario 2 d. Londone, Lietuvos Eu
ropinio Sąjūdžio delegatu buvo 
Lietuvos pasiuntinybės narys P. 
Varkala. pavaduotoju — Lietu
vos Bendr. pirm. M. Bajorinas.

Prekybinėje komisijoje, kal
bant apie tai, kas turi sudaryti 
naująją Europos sistemą, pami
nėta: “... ir su laiku Europos 
kraštai, kurie dabar yra už gele- 
žinės uždangos”.

kovo 12-14 d. Jas ves kun. St. 
Yla. '

Ateitininkų Federacijos pini
ginį vajų Užbaigiant, vasario 27 
d. Brooklyn, N.Y. Angelų Kara
lienės parapijos salėje buvo lai- 
mėjimų traukimai. Dovanų trau
kimui pravesti komisiją sudarė: 
St. Lūšys, Alf. Ilgutis ir Marija 
phiūriiehė; Traukėjos: Danutė 
Mėlynytė, Nijolė Arminaitė ir 
Elzė' Vebeliūnaitė. Dovanos ati
teku.: 'sfkalb. mašina kun. J. Ga
šlūnui, Good Samaritan Hospi
tal,^ Mt. Vernon/Ill. (Nr. 45777); 
teleyižijoš aparatas Vincui De-- 
gučiui, 1397 E: 95th St., Cleve
land 6, Ohio (Nr’ 42396) ir 1954 
metų Fordo automobilis A. Va- 
jiui-Labokui, M.D., 3267 So Hal- 
sted St., Chicago 8, III., (60180).

Šia proga Ateitininkų Fėdera- 
cij<Ssx Vyri Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems šį vajų parėmu- 
šiemš?-Surinktos aukos bus su- 
naūdotos jaunimo švietimo ir 
kultūros'reikalams.

At-kų Fed.'Vyr. Valdyba.
VOKIETIJA
į;; GautihgO sanatorijoje besigy- 
dą lietuviai iškilmingai paminė
jo Nepriklausomybės šventę. Ga 
vus leidimą, 8.30 vai. sanatorijos 
; rajone buvo pakelta Lietuvos 
vėliava, teikusi malonų jausmą 
saviesiems, o kitiems buvo dide
le, staigmena, nes prieš tai kele- 
:tai kitų tautybių švenčiant savo 
valstybines šventes vėliavos pa
kėlimas’ buvo sutrugdytas.

9 vai. sanatorijos koplyčioje 
liet, kapelionas 'kun.' A. Macas

ElįMįlįĮTOII, Elta.
Himną, E. Karosienė labai jaut
riai tolumoje grojant “Op, op, 
kas ten, Nemunėlį”, padeklama
vo B. Brazdžionio eilėraštį “Be 
motinos tėvynės”. Pertransliuo
ta keletas lietuviškų choro su
dainuotų liaudies dainelių.

Abi radijo valandėlės labai 
gražiai suorganizuotos ir ne vie
nas besiklausąs, prisiminęs tė
viškę, nubraukė ilgesio ašarą.

Vasario 20 d. prisirinko pilnu
tėlė Lietuvių Namų sąlė svečių. 
Minėjimą atidarė apyl. y aid. pir
mininkas A. Mažionis. Sugiedo
jus Tautos Himną choro vedėjas 
kun. B. Jurkšas pabrėžė, kad 
pirmąja daina parinko “Lietu
viais esame mes gimę”, nes ji 
puikiausiai atitinka Lietuvių Na
mų dvasią ir Vasario 16 minėji- 
mo prasmę.

“Persikelkime mintimis į lie
tuviškąsias pievas, sodybas ir 
laukus. Mintimis susijunkime su 
kenčiančiais savo namiškiais” — 
sako kun. Jurkšas ir jautriai di
riguoja: Kai aš grėbiau lankoj 
šieną, Vai tu žirge, žirge, Važia
vau di&ną. Veter, daktaras M. 
Urbonas pasako minėjimui pri
taikytą kalbą. Mėgėjai suvaidina 
“Buhalterijos klaida” II veiksm.

Nepamirštama ir Lietuvos va
davimo reikalų. Nors namų sta
tyba iš visų pareikalavo ne de
šimčių, bet šimtų dolerių, tačiau 
duosnūs Edmontbno ir apylinkių 
gyventojai Tautos Fondui suau
kojo $21§;90.

Aukojo: 
$12 — P. Šiugždinis 
po $10 

tos, K. Vditkūnaš;
$8 —- M. Urbonas;
$6 — Dovydėnas;
po $5 Jurkšas, Į

J. Gustainis, J. Karosas, J. Kyras, J. še- 
peti’enė, N. Kardelis, W. Juodelis, A. 
Šmitos, J. Vareika, J. Kuraitis, H. Ja- 
galdas, Saulit, dr. Gudjurgis, J. Komai- 
tis, P. Vaitkūnas, Galentas;

po $3 — B. Vidugiris, A. Dudoravi- 
čius;

po $2 — Iz. Kondrotienė, J. Popikai- 
tis, Silkaks, E. Malikouskas, J. Augis,
K. Žolpis, B. Kadis, Rasimas, Jaunits,
K. Sadauskas, J. Bajoras, J. Pašukonis, 
J. Barkauskas; w k <

po $1 — Bendoraitis, L. Vektoris, J. 
Kirdėikis jun., J. Kirdeikis senj., Pleškąs, 
Frey, E. Gedgaudas, J. Augulis, 'J? Bal
sys, K romas, S. Kuraitis, P. Kuraitis, W. 
Dovydaitis, Snips, Semaška, A. Kontri
mas, Kunigiškis, St. Gudefevičius, Kadiš, 
Kuraitienėį V. Zalinkfevičtūs, Druteiką, 
Andriulionis, neišskoit. pavardė, B, Rim* 
kūnas, Bonik, B. Wieskel, Zaleckienė, . 
J. Murauskas, 8achs W. Rudinskas, Ku
likauskas, J. Šližis, V. Norvilą, Žukaūs- J

Tolimoje šiaurės vakarų Al
bertos provincijoje plačiai iš
barstyti lietuviai su nekantrumu 
laukia Vasario 16 minėjimo, nes 
tuo laiku kas tik gali vyksta Ed- 
montonan ir, susilieję į didelę 
lietuvių šeimą, praleidžia kelio
lika valandų. Patys edmontonie- 
čiai stengiasi kuo geriau paruoš
ti minėjimo programą.

Šiemet oras buvo labai švel
nus, keliai geri, taigi ir svečių 
daug sulaukėme. Visi skubėjo 
dar ir todėl, kad šventė vyko 
nors ir dar ne visai užbaigtuose 
bet Lietuvių Namuose. Kas per
nai buvo daugumos svajonė — 
šiemet .įgyvendinta turime 
nuosavą salę.

Vasario 16 d. per CKUA (uni
versiteto) radio stotį apyl. val
dybos pirm. A. Mažionis pasvei
kino visus šventės proga. Busi
masis dantų gydytojas A. Juode
lis anglų kalba gražiai papasako
jo apie Lietuvos laisvės atgavi
mą, apie demokratišką valdymą- 
si, žemės reforma, švietimą bei 
ekonominį kilimą nepriklauso
mo gyvenimo metu. Nušvietė 
bolševikų okupacijos padarytą 
kraštui skriaudą ir ištrėmimus į 
Sibirą. Baigdamas kreipėsi į 
laisvę gerbiančio pasaulio vals
tybes, išreikšdamas protestą 
prieš padarytą mūsų tautai 
skriaudą. Sugrojus Lietuvos 
Himną padainuota keletas lietu
viškų dainų.

.Per prancūzų radio stotį CH 
FA dr. Dovydėnas perskaitė 
min. Gylio sveikinimą vakarų 
Kanados lietuviams ir prancūzų 
kalba supažindino su Lietuvai 
padaryta neteisybe. Sugrojus T.

TABAKO ŪKIUI
* * ■; * < <• '

Du prityrę tabako ūkininkai parduoda pusę 
ūkio.'Vienas — pirkęs antrą ūkį parduoda pusę 
už $3.000 ir palieka vienam tvarkyti. Antras —» 
nevedęs ~’ifl>ri pusininko su šeima arba neve- 
dtisib tik $^760 įmokėti.^

SKUBIAI RAŠYKITE DĖL PILNESNĖS INFORMACIJOS

CHARLES POCIUS REAL ESTATE
ih !$<*** s *T-y >3

Tillson b u rg, Ont. TeL 829J

MAUMJ’l“1’
780 Main Št., East, Hamilton

gimdymo pagalba

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vol. vok. ir pogol telefonini sasitarimg tol. 9-6834

I ■ I ■ ! li . Il II I I —

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas
JONAS ČBG Y S

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

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

Kantou

kas, keletas pavardžių neišskaitomo.
Aukojusieji mažiau $1 suaukojo 

$11.90. ‘ * y
Nesenai buvo pravesta Vokie

tijoje esantiems lietuviams ligo
niams ir vaikams sušelpti rink
liava kurioje surinkta $57 ir 380 
svarų drabužių bei avalinės.

Pinigais aukojo:
$10 — J. Barkauskas;
po $5 — kun. B. Jurkšas, P. šiugždi- 

nis/ A. Kantautas, P. Voitkūnas, X AAa- 
žionis; ' * *’ ” *

po $2 — V. Dovydaitis, A. Šmitos, 
J. Kynos, A. Bajorus;

po $1 — J. Vareika, E. Gedgaudas, 
M. Andrulevičienė, B. Andrulevičiutė, B. 
Kareiva, V. Juodelis, J. Pašukoms, J. 
Nestojus, Balsys, E. Mafikouskas, J. 
Petruškevičius, J. Kairys, V. ToroŠkevt- 
čius, J. Gustainis.

ĄIAMOHIS & BUDRlūNAS
& BUSINESS BROKER

! NAMAI PARDAVIMUI: ‘ •' ’ ' . ...
Rosemounte: 2-jų šeimų po 5 kamb. Naujos, centralinis šildymas. Garažas. Kai

na $16.000, įmokėti $6.000. Be garažo įmokėti $5.000.
3-jų-šeimų. 2 butai po 3 kambarius ir i butas 5 kambarių. Naujas. Cėnt- 

j ratinis šildymas. Kaina $19.250, įmokėti $7.500.
1 šeimos 4 kambariu namas su rūsiu ir visais baldais. 9 metų. Kaina 

t $7.750, įmokėti $4.300.
Pork Extention: 2-jų šeimų po 4 kamb. 5 metų šildymas oru. Kaina $13.500, 

įmokėti $5.000
■•Centre: 2-jų šeimų po 4 kambarius. Lobai gerame stovyje. Kaino $11.000, 
r’. >■ įmokėti $3.500.
- Verdune: Allard. 2-jų šeimų po 5 kambarius pusiau pristatytos 3-jų metų. Kai-, 
j ■ ■' •-na $ 15.900, įmokėti $6.000.

Beurling. 2-jų šeimų po 5 kambarius. Centralinis šildymas 3-jų metų.
’ . Kaina $17.250, įmokėti $8.000.
I Ville Losėlle: 3-jų šeimų. 2 butai po 5 kambarius ir 1 butas 4 kambarių. 2-jų
■ ’^’metų. Kaina $16.500, įmokėti $10.000.
j Vasarvietės pardavimui: Vol David — prie Golden Loke — 4 kamb. namas. Že-
, ' -mės sklypas 80 ant 100. 55 mylios -nuo Montrealio.

St. Cutbert. 50 mylių nuo Montrealio, prie gero kelio. 6 kambarių namas, 
1 žemės sklypas 60 iš 300.
Žemė pardavimai: Cote St. Paul. Prie naujos Aušros Vartų parapijos bažnyčios* 

j *• 1 -sklypa$r31 iš 100. Cote St. Paul Hadley St. 2 sklypai po 50 iš 85.
Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealy

i • ' lietuvių Real Estate Įstaigą.
Mūsų tikslas - Jums padėti!
■*■’Namai — Žemė —- Paskolos —’ Draudimas

; JUMS MIELAIPADĖS AGENTAI

B. Jazokas
Telef. PO. 6-9041

177 SHERBROOKE ST. W. Kambarys 5. Telef.: LA. 7932, LA. 9871, PO.6-6495 
r...! Darbo valandos: nuo 9 vol. ryto iki 9 vai. vakaro.

A. Gražys A; Skrebutėnas
Telef. RA. 1-3148 Telef. TR. 9768. '

KE| WILES REAL ESTATE 
3EL NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

$13.000, įmokėti $6.000, 11 komborių, mūrinis, vondeniu - olyvo šildomos. 
Nome yra keturios virtuvės. Privatus įvažiavimas, du garažai. Randasi 
ont Dufferin gdtvės', trap Queen ir Dundas. • * -

$15.500, įmokėti $7.000, 6 komborių atskiras, mūrinis namas. Privatus įva
žiavimas, naujos aluminijous garažas. Randasi ant Windermere gatvės 
prie pat Annettes. Lobai gražus namas.

$18.500, įmokėti $77000, 11 kambarių mūrinis narnos. Privatus įvažiavimas. 
Randasi ant Quebec gatvės High Pork 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
V> V ' S r «. <■ 4 T

ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

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

KEN W1LES REAL ESTATE
Ld^ai ^mialonu, kadi senieji Ed- 

montono lietuviai yra duosnūs ir 
jautrus, be to, mielai remia pa
rengimus gausiai atsilarfkydami. 
Tikimės, kad galutinai užbaigus 
Lietuvių Namus tas glaudus ry
šys dar labiau sustiprės ir padės 
ne tik seniesiems, bet ypač pri
augančiam jaunimui lietuviško
je dvasioje augti. Apie lietuvių 
namų statybos vargus ir džiaugs 
mus tikimės išgirsti per oficialų

namų ir koplytėlės atidarymą.
Edmontonietės moterys vasa

rio 14 d. suruošė gailest. sės. B. 
Andrulevičiūtei priešvestuvinę. 
staigmeną (shower). Palinkėta 
daug , laimės, sunešta gražių do
vanų ir linksmai padainuoto.

Jos jungtuvės su J. Vareika 
įvyks vasario 27 d. Pokylis nu
matomas Lietuvių Namų salėje. 
Pakviesta daug svečių.

Edmontonietis.
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VEDA Nora Kulpavičienė. Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: 102 Gothic Ave., Toronto, Ont. Telef. JU. 2605.

šventieji Marijos Metai
Šiais metais sueina šimtmetis 1 nuodėmės.

nuo Marijos Nekalto Prasidėji- Palaimintoji M. Marija, kūri
mo dogmos paskelbimo. Tam ne- visą savo gyvenimą, tiek džiaugs p-XJIaia ir visus**tuos kuriems 

’ rūpi: krikščioniškosios kultūros 
r paminėti popiečius Pijus XII is-, pildoma, tiek varguose ir didžių išlfkimas ir sveika žmonijos pa.

tisus siuos metus pavadino sven-. kančių valandomis — uz ką Ka-. »an
taisiais Marijos Metais. Jie tęsia-f raliene kankinių vadinama —: _
si iki šių metų grudžio 8 d. šia; niekad neatsitolino nuo savo die 

visko Sunaus isa vmų ir pavyz- d kuriuos tikintieji gali įsigy 
dam Atrndn Ixrrr Ii Iro -r- \ ___ ° z °*7

• proga šv. Tėvas išleido ypatingą 
encikliką “Šviesusis garbės vai
nikas”, kurioje suglaudžia Ne
kalto Prasidėjimo dogmos isto
riją ir iškelia Dievo Motinos gar
bę bei tą dvasinę naudą, kuri te
kėjo ir teka per visų Malonių 
Tarpininkės Nekalčiausias ran
kas Bažnyčiai ir jos nariams.

Ypatingo dėmesio šv. Tėvas 
kreipia į praktines normas, ku
rias ragina šiais Šventaisiais 
Metais įgyvendinti. Reikia, — 
rašo šv. Tėvas, — kad ši šimtme
tinė sukaktis ne tik įžiebtų vi
suose didesnį pasitikėjimą ir 

‘karštesnę meilę Nekalčiausiajai 
Mergelei, bet būtų ir paskatini
mu kuo arčiausiai suderinti savo 
dorą ir veiksmus su Marijos do
rybėmis. Kaip motinos džiaugia
si, matydamos Savo vaikų vei
duose tuos bruožus, kuriuose at
sispindi ir jų pačių veido linijos, 
taip ir Marija^ mūsų geriausioji 
motina, negali atsidžiaugti tais, 
kuriuos Ji įsūnino ir mato jų žo
džiuose, mintyse ir darbuose sa
vųjų darbų atspindį.

Pamaldumas tenelieka tuščių 
žodžių, nei apgaulingų tikėjimo 
ženklų bei trumpų jausmų kutu? 
liu, bet tebūnie nuoširdus, tik
ras ir gyvas. Tasai pamaldumas 
turi mus pastūmėti į dorybių 
viršūnes. Visų pirma reikalinga, 
kad mus skatintų į nekaltumą ir 
doros užlaikymą, o tam kliudo 
kad ir mažiausia nuodėmės dė
mė. Juk minime švč. Mergelės ka. 
paslaptį, kuri buvo pradėta ne- Stebėtina, kad šv. Tėvas, 
kaltai ir laisva nuo gimtosios skelbdamas Marijos- Metus, kvie

džio. Atrodo, lyg Ji visiems kar
tu ir kiekvienam pavieniui kar
totų tuos žodžius, kuriuose ka
daise Kanos vestuvėse ištarė, 
rodydama pirštu į Jėzų: “Dary
kite visa, ką jis Jums sakys”.

Toliau toje pačioje enciklikoje 
raginama, jog dabartinėse sąly
gose daugelio malonių visi turi
me maldauti per Marijos pagal
bą, Jos užtąrimą ir tarpininka
vimą. Visų pirma, kad mūsų do
rovė derintųsi su krikščioniškuo
ju mokslu, kad jaunimas augtų 
sveikas ir taurus; kad neleistų 
jaunystės žiedui nuvysti pasau
lio purvuose, o pamiltų ir siektų 
ven tik to, kas yra gražu, kilnu, 
šventa.' Subrendęs amžius turi 
pasižymėti teisingumu ir krikš
čioniška tvirtybe; • į kapą links
tančius ♦ senelius telydi gausūs 
gerų darbų vaisiai ir ištikimojo 
Viešpaties atpildo užtikrinimas.

Savo nuolatiniu rūpesčiu vi
sais Bažnyčios vaikais šv. Tėvas 
ragina melstis į Dievo Motiną, 
kad suteiktų duonos alkanie
siems, teisingumo skriaudžia-, 
miesiems, pabėgėliams ir trem
tiniams tėvynę, benamiams pa
stogę, neteisingai kalinamie
siems ir koncentracijos stovyk
lose laikomiesiems laisvę, kad 
belaisviai sugrįžtų į namus, kad 
aklieji kūnu ir dvasia'būtų švie
sos nudžiuginti, kad baigtųsi 
vaidai ir grįžtų broliška santai-
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Tirolietis nešioja pilkas trumpas elnio odos kelnes. Jos 
trumpos, kad nėtrugdytų laipioti po kalnus. Jas laiko 
odinės plačios petnešos, su lininiu pamušalu. Petnešų 
sujungimas yra gražiai išsiuvinėtas ir papuoštas^ rago 
išpiaustytu ornamentu. Jis nešioja paprastus baltus pa
sipūtusiomis rankovėmis marškinius. Jo žalia skrybėlė 
turi siaurą šniūrelį, papuoštą elnio plaukais ir priekiniu 
elnio dančiu. Tiroliečių kojinės iki kelių, yra paprastos, 
su rankų darbo spalvotais apsiuvinėjimais. Jis nešioja 
stiprius suvarstytus batus su vinimis paduose.

Šiame paveiksle matomės tirolietis turi kopimo į kalnus 
virvę. ’

šį straipsnį visuomenės naudai spausdina

BRADING BREWERIES LIMITED 
' Ottawi and Windtor r

Tariama BREDINGS

čia į šį didingą pasaulio atnauji
nimo darbą ne tik visus katali
kus, bet ir schizmatikus, kurie 
taip garbina ir myli Nekaltai

Praktiškai gi šv. Penitencijari- 
ja savo dekretu paskelbė atlai-

ti Marijos Metais. Visuotinus at
laidus galima pelnyti Marijos 

| Metų uždarymo dieną (gruodžio 
8 d.). Be įprastų atlaidams lai
mėti reikalingų sąlygų, būtent— 
atlikti išpažintį, priimti šv. Ko
muniją ir atkalbėti 6 Tėve mū
sų, Sveika Marija, Garbė Dievui 
šv. Tėvo intencija, — reikia ap
lankyti Marijos garbei skirtą 
bažnyčią ir joje atkalbėti tas 

i maldas. Tą dieną galima laimėti 
visuotinus atlaidus tomis sąly
gomis tiek kartų, kiek kartų ap
lankoma toji bažnyčia ir atkal
bamos maldos Popiežiaus inten
cija.

Tomis pačiomis sąlygomis šv. 
Metais dar galima laimėti visuo
tinus atlaidus: kovo 25 d. -— Ap
reiškimas, rugpjūčio 15— Žoli
nė ir rugsėjo 15 d. — 7 Marijos 
skausmų. Taip pat minėtomis 
sąlygomis galima įsigyti visuoti
nus atlaidus kiekvieną šių metų 
šeštadienį tiek kartų, kiek kartų 
maldininkų grupėje aplankomos 
Marijos garbei skirtos bažnyčios. 
Visuotiniai atlaidai įprastomis 
sąlygomis laimimi toliau daly
vaujant Marijos garbei skirtose 
pamaldose. Kas gi, negalėdamas 
išpildyti sąlygų, reikalingų atlai
dams laimėti, sugraudinta širdi
mi melstųsi, gali laimėti 10 metų 
atlaidus.

Marijos Metais visi Jos altoriai 
apdovanoti privilegija, kad kiek
vienai mirusio sielai skaistyklo
je,'už kurią laikomos šv. Mišios, 
suteikiami visuotini atlaidai.

Ypatingus visuotinius atlaidus 
galima gauti kiekvieną Marijos 
Metų dieną, lankant tas Marijos 
šventoves, kurtose ypatingu bū
du garbinama Marija ir iš toli-

Jaunystė ta neamžina
Jaunystė prabėga taip greit, 

nesulaikomai. O kiekvienas no
rėtų, kaip galima ilgiau nepa
senti, savo veidą išsaugoti nuo 
raukšlių. Tam naudojama įvai
riausi kremai masažai ir t.t. Ta
čiau verta pagalvoti, ar negali
ma jaunystę palaikyti ir kitais 
būdais.

Apie tai čia ir noriu trumpai 
pasidalinti mintimis su skaity
tojomis, nors tos patiektos min
tys gal bus daugumui visiškai 
nenaujiena.

Nepaslaptis visiems, kad vei
das raukšlėjasi ir susidaro jo iš
raiška nuo išgyvenimų. Tą pa
tvirtina nuolat visur minimas 
pavyzdys, kai dailininkui poza
vo jauna moteris, kai jis norėjo 
atvaizduoti nekaltybę ir piešė 
angelą. Vėliau tam pačiam daili
ninkui pozavo atsitiktinai pa
puolusi ta pati moteris, kai jis 
norėjo- atvaizduoti nuodėmę. Ji 
pravirko pamačiusi pirmąjį pa
veikslą ir pasisakė esanti ta pati.

* Be išgyvenimų, daro geros įta
kos veidui normalus išsimiegoji- 
mas vėsioje išvėdintoje patalpo
je, valgis, darbas ir kt: Norint il
giau palaikyti jaunyste švytin
tį veidą, neprikūrenkitė miega
mųjų iki 70° F, bet išsivėdinkite 
juos prieš gulimą iki 55 ar,60° F. 
Tą sunkiau padaryti vasaros me
tu, tačiau šiame krašte ir vasarą 
naktys vėsios, tik nebijokite pri
sipratinti miegoti prie atdarų 
langų. Tyras ir vėsus oras poilsio 
metu neleidžia žmogui greit pa
senti ir priduoda daug energijos.

Veidą praskime visada šaltu 
vandeniu ir šluostant nebrau
kykime rankšluosčiu, bet paėmę 
rankšluostį į rankas, nusausin
kime Veidą tik prispaudžiant jį 
prie šlapios odos. Be to, prau-1 paplakti ir juo ištepti veidą. Vei

das prieš tai turi būti nupraus
tas su muilu. Po ištepimo reikia 
nesijuokti ir geriausiai visai ne
kalbėti bent 15-20 minučių. 
Džiūstant baltymui, veido oda 
būna taip įtempta’ ir išlyginta, 
kad joks veido masažas taip ge
rai nepaveiks, kaip šis.

Geriausia tai atlikti, kai viena 
liesi namuose, kad niekas nekal
bintų. Po 15-20 minučių — veidą 
nuplauti šaltu vandeniu be mui- 
lo ir nusausinti jau minėtu bū
du su rankšluosčiu.

Tokį kiaušinio baltymų veido 
masažą gerai yra kartoti bent 2 
kartus savaitėje. Tai nieko ne
kainuoja ir pakenkti tikrai ne
gali. Ryto Rasa.

siant veidą patartina visada šal
tu vandeniu nusimazgoti iki 
pusiau.

Nervams labai sveika, o nuo 
to pareina ir jaunystės palaiky
mas, jei kasdien einant gulti vi
są kūną patriname šaltame van
deny suvilgintu ir dalinai nu
spaustu rankšluosčiu, o paskui 
nusausiname.

Yra taip užsigrūdinusių ir ga
na jaunai pagal jų amžių atro- 
lančrų žmonių, kurie įpratę 
maudytis šaltame vandeny net 
ir žiemą. Tačiau tą ne visi gali. 
Norint nepakenkti sveikatai, 
reiktų pratintis labai palaips
niui, nes nepratęs nusimaudęs 
šaltame vandeny žiemos metu

TĖVIŠKĖS KIBUSIAI
------------ , -

mesnių vietų ten renkasi tikin
tieji maldininkų grupėmis. Šie 
atlaidai gaunami kiekvieną kar
tą aplankant tą vietą ir išpildant 
bendras atlaidams laimėti nusta
tytas sąlygas. T. B.

MALDA J ŠVČ. P. MARIJĄ
Tavo dangiškosios grožybės su

žavėti ir šios žemės rūpesčių geno- 
’ narni, mes puolame į Tavo rankas, 

o skaisčiausioji Jėzaus ir visų mū
sų motinėle Marija, tikėdami Ta
vo mylinčioje širdyje rasių pa g u o? 
dų karščiausiems mūsų troškimams 
ir saugių priebėgų nuo audrų, mus 
blaškančių iš visų pusių.

Norint ir puolę savo kaltybėse ir 
begalinio skurdo nuterioti, mes 
džiaugiamės ir šlovinam nepaly
ginamuosius Tavo prakilniųjų do
vanų lobius, kuriais Dievas Tave 
pripildė gausiau už bet kurį kitų 
sutvėrimų iri u o pirmosios Tavo pra
sidėjimo akimirkos ligi anos dienos, 
kaaa, paimtų i dangų, Jisai Tave 
apvainikavo visatos karalienės vai
niku;'

O tyriausioji tikėjimo versmė, 
amžinojon tieson panardinki mūsų 
protas; O skaisčiausioji skaistumo 
lelija, savo* dangiškąja kvaptimi 
patrauki' mūsų širdis. O pikto ir 
mirties nugalėtoja, įkvėpki mums 
didį pasibaisėjimų nuodėme, kuri 
sielų atstumia nuo Dievo ir paver
čia jų pragaro verge.- O Dievo nu
mylėtine, išgirski didį šauksmų, ky
lantį iš kiekivenos Širdies šiais Tau 
skirtaisiais metais. Švelniai pasilen
ki 'prie mūsų skoustomų žaizdų. 
Atsverki piktadėjus, nušluostyki 
vargstančiųjų ir prislėgtųjų ašaras, 
guoski vargšus ir nusižeminusius, 
malšinki pagiežų, sušvelninki šiurkš
tumus, išsaugoki skaistybės žiedo 
jaunime, globoki šventųjų Bažny
čia, ir tegul visi žmonės pasijun
ta traukiami krikščioniškojo geru
mo. Tavo varde, kuris taip dar
niai skamba danguje, tegul jie pa
žįsta esą broliai, o tautos — vie
nos šeimos nariai, ir tegul iš to pa
žinimo ištrykšta visuotinės ir tikros 
taikos šviesa.

O malonioji Motinėle, priimk nu
žemintus mūsų maldavimus ir, la
biau už viską, laimėki mums ana 
dienų, kada, džiaugdamiesi su Ta
vimi, mes galėsime prieš Tavo sos
tų užtraukti giesmę, kuri šiandien 
skamba ant žemės prie Tavo al
torių. O gražiausioji Pana Marija. 
Tu esi šlovė, Tu esi džiaugsmas, 

"Tu esi mūsų Tautos garbė. Amen.
Pijus XII.

gali smarkiai susirgti.
Dar kartą noriu pabrėžti, kad 

miegojimas šiltai prikūrentuose 
ir nevėdintuose kambariuose 
ypatingai greit žmogų susendi- 
na — ne tik veido išraišką, bet 
ir dvasinį žmogaus stovį pakei
čia į senėjimą.

Šaltoje patalpoje žmogus mie
godamas daug geriau pailsi. Nors 
tektų mažiau negu 7 valandas 
miegoti, jaučiasi pakankamai iš
simiegojęs. Ne be pagrindo Vo
kietijoje visiškai nekūrenami, 
nei kitu būdu nešildomi miega
mieji kambariai.

Patirta, kad vaikai pripratę 
miegoti šaltai, visai negali greit 
užmigti ir labai blogai miega šil
toje patalpoje. Vaikai, ypatingai 
šiltai laikomi, nepratę prie vė
sesnio oro, — daug greičiau per
sišaldo ir suserga, negu tie, ku
rie šalčiau laikomi.

Jaunystė labai tampriai rišasi 
su sveikata. Jei vengsime visa, 
kas nesveika, tuo pačiu jaunys
tę palaikysime, ‘

Kartą viename pobūvyje kilo 
klausimas, katra iš esančių dvie
jų ponių vyresnė. Visai jų anks
čiau nepažinę asmenys spėjo it 
labai apsiriko. Ta, kurią jie pri
pažino jaunesne, buvo 36 metų, 
o toji, kurią laikė vyresnia — 
buvo tik 24 metų. Išsikalbėjus 
paaiškėjo, kad toji 36 metų am
žiaus, prausiasi tik šaltu vande
niu, mieganti šaltai ir daug spor
tuojanti, o antroji priešingai.

Daug geriau negu vartojimas 
bet kokių kremų yra vartojimas 
kiaušinio baltymo. Vartoti taip: 
užtenka paimti kiaušinio lukš
tą, kuriame dar šiek tiek yra li
kę baltymo. Tą baltymą, su pirš
to viršūne daužant į lukštą, kiek

L. Kat. Mot D-jos veikla 
Montrealyje

Liet. Kat. Moterų Draugija gy
vai reiškiasi Montrealio lietuvių 
tarpe. Montrealio kuopa įsistei
gė prieš porą metų Tėvui Peč- 
kiui S,J., pradedant. Pirmąją jos 
valdybą sudarė Navikėnienė — 
pirm., Motuzienė — vicepirm., 
Rudinskienė — sekretorė, Ma- 
liškienė — iždininkė ir Piesinie- 
nė — valdybos narė. 1953 m. bu
vo išrinkta dabartinė valdyba: 
Navikėnienė — pirm., Gražienė 
— vicepirm., O. Stankūnaitė — 
sekretere, S. Baršauskienė — iž
dininkė ir A. Mališkienė — val
dybos narė; dvasios vadas dabar 
yra Tėvas J. Kidykas, S.J. Per 
tuos dvejus veikimo metus val
dyba padarė 13 posėdžių, visuo
tinų susirinkimų įvyko 12 su ke
turiom paskaitom, surengta še- 
šiąs vakar, pramogos ir geguži
nė suaugusiems ir du kaukių ba- 

! liai vaikams. Moterų rengiamos 
‘ pramogos turėjo pasisekimą, 
draugija gryno pelno turėjo vi-, 
so apie $1000, todėl galėjo daug 
ką paremti ir sušelpti. Aušros 
Vartų bažnyčios statybai buvo 
paskirta $240, bažnytin. drabu
žiams $90, siuntinių į Vokietiją 
išsiųsta įvairiomis progomis už 
$120, daugiausiai buvo šelpiami 
Memingeno lietuviai tremtinai, 
Vargo. Mokyklai nusiųsta $80 ir 
Vasario 16 gimnazijai $20, be to 
draugiia aukojo Studentų Fon
dui, Vaikų darželiui, lankė ir 
šelpė ligonius.

Montrealio Katalikių Moterų 
D-ja veikliai dalyvauja Aušros 
Vartų parapijos" ir Montrealio

“DAINOS
y t

Yra Toronte “Dainos” organi
zacija, kurios tikslas šelpti trem
tinius Vokietijoje, jos skaitlin
gos narės kaip darbščios bitelės, 
savo nuoširdų darbą krauja i or
ganizacijos avilį, o jo vaisiai ne 
vieną ašarą nušluosto vargstan
tiems Vokietijoje. Kaip kiekvie
nas kūnas, taip ir “Daina”, turi 
savo širdį. Tai jos ilgametė pir- 

i mininkė o dabar garbės pirmin.
p. Jokubynienė.

Nei vienas “Dainos” parengi
mas, nei Vienas susirinkimas ne
būtų taip pilnas ir nuoširdus, jei
gu jame nedalyvautų p. Jokuby
nienė, Visada maloni, pilna 
užuojautos jos širdis viskam su
randa: čia, žiūrėk, laiškai iš Vo
kietijos į kuriuos reikia atsaky
ti, čia maisto-siuntinėlį pasiųsti;

AGUONA

LIETUVA
Susiglaudžia tyloj nauja spraga plieninių gretų
Išgirsta naują priesaiką eglyno tankuma
“Nekaltas kraujas keršto šaukiasi. ..
Lai šiuo lašu kartybių taurė tampa sklidina...”
Nebesuvaldoma ritasi ašara,
Maldos bežodės klausosi grasinanti tyla...
Sukilkite, o Partizanų Vėlės!
Įrenkite plieninį žvilgsni į sąžines bailias
Lai brolių kraujas šitą svaigulį nuplauja,
Lai protai prablaivėja,' -*’
O ranka tvirtai suspaudžia kalaviją,
Krūtinėse drąsa atgyja mūs pulkų,
Žygiuojančių laisvam pasaulyje tėvynės link.
Mūs jėgos silpnos? Ar partizanų rankos galingesnės?
Mes liūdime? Ar motina mongolams išvedant vienturtį

i - ’^ neliūdėjo?
Mūsų dalia sunki? Ar Sibiro vergų dalia lengvesnė?
Mes išblaškyti? Kada neblaškė musų huno kalavijas?
Ar ne nuo Tifliso, Petrapilio, Rygos Baikalo
Lietuvai Renesansas užtekėjo! Kaip šiandien užtekės
Nuo Niujorko, Čikagos, nuo Toronto. •
Kada laisvų tautų šaukliai užkurs Rytuos rausvas pašvaistes
Ar mūsų širdies plienas bus pavirtęs rūdimis? '
Ar mes ne Mindaugo, Kęstučio, Vytauto, Sapiegos ainiai?
Išgirdę kai mus šaukia,'šaukia, šaukia Partizanai '
Sujungsime rankas per uždangas į sugriautą laisvą žemę eit

“Senasis raugas”
Komunistinė Lenkijos spauda 

su pasipiktinimu paskelbė apie 
dviejų Krokuvos universiteto 
studentų dvikovą kardais dėl 
studentės. Abu dvikovininkai 
buvę sužeisti — vienas į galvą, 
kitas į ranką. Dvikovos sekun
dantais buvę dvi studentės, dėl 
kurių vienos ir buvę kaunamasi. 
Abu studentai komjaunuoliai, 
tad spauda šaukia, kad tai lie
kanos nykstančių papročių, ka
riuos atstovaujanti Szeptycka — 
viena iš sekundančfų, kilusi iš 
grafų šeimos.

• Šiaurės Italijos vienos vie
tovės moterys yra labai nera
mios, kai jų vyrai yra pakeliui 
su dviračiais: Paskutiniu laiku 
ten pradėjo siausti moteris *- 
“banditas”, kuri apiplėšia dvira
tininkus, bet neveltui — atsily
gina pabučiuodama.

• Burmoje komunistų partijos 
nariams yra uždrausta moterims 
sakyti bet kokius komplimentus. 
Taip pat yra nustatyta vedybi
nio pasipiršimo forma: “Jūsų 
kokybė ir ištikimumas partijai 
man padarė didelį įspūdį ir to

1$ MOTERŲ VEIKLOS
lietuvių visuomenės gyvenime. 
Šiuo metu draugija rengia blynų 
balių ir Moters Teismą. Narių 
yra 54. Sąstatas mišrus — yra 
jaunesnių ir senesnių, naujų 
ateivių ir senų Montrealio gy
ventojų. Tuo galime pasidžiaug
ti ir palinkėti, kad draugija su
spėtų dar-daugiau lietuvių mo
terų į savo eiles ir išplėstų savo 
veiklą dar į religinę ir kultūri
nę sritis, kaip gražiai veikia pra
mogų ir labdaros srityse. V. S.
KLKM D-jos Winnipe^o skyr.

Š. m. vasario 7 d; visuotinia
me susirinkime slaptu balsavi
mu buvo perrinkta valdyba ir 
revizijos komisija. Į valdybą pa
teko visos tos pačios narės. Jos 
pasiliko ir tose pačiose pareigo
se: E. Januškienė — pirm. J. 
Krikščiūnienė — sekr. ir Br Bu- 
jokienė — iždin. Kandidatė — 
Ona Jančiukienė.

Į revizijos komisiją išrinkta: 
E. Federavičienė, Demereckienė 
ir Razmienė; kandidatė —- E. 
Spilchakienė.

Susirinkime plačiau išnagri
nėtas jau anksčiau padarytas 
valdybos nutarimas: vasario 20 
d. ruošti kaukių balių Nutarimui 
nariai' pritarė ir numatė trims 
originaliausioms kaukėms skirti 
daiktines premijas

1953 m. veiklos apžvalga
1. 1953 metų‘bėgyje padaryta

2 visuot: susirinkimai ir 8 valdy
bos posėdžiai. “ : \

2. Suruošta a.a. dr. Ver. Kar- 
velienės mirties minėjimas, ku
riame paskaitą laikė Br. Bujo- 
kienė, apibūdindama jos asme-

” ŠIRDIS
čia , žiūrėk, į redakciją uždusus 
skubina su rašinėliu ir vis šyp
sodamasi.

O kas pirmutinis ligonį aplan- 
kvs? Kas numirusį pagerbs? Kur 
tik nelaimės ar ligos, visur jos 
oilna ir kiekvienam su maloniu 
žodžiu bei šypsena, nors kartais 
pervargus ir rūpesčių slegiama. 
Toji širdis kuri kupina visiems 
užuojautos irgi pervargo — pa
ilso, tad kovo 11 d. p, Jokuby
nienė, verčiama savo artimųjų, 
išvyksta į Kaliforniją pailsėti ir 
saulėtame klimate savo sveikatą 
pataisyti. Dainietės kovo 7 d. su
sirinkime nuoširdžiai palinkėjo, 
p. Jokubynienei praleisti atosto
gas, pataisyti sveikatą ir kaip ga
lima greičiau grįžti į “Dainos” 
d-jos šeimą.- ~ - S. G.

dėl aš norėčiau visose partijos 
kovose su jumis drauge kovoti!” 
Jei gražuolė * šitokį pasiūlymą 
du kartus atmeta* tuomėt priva
lo į reikalą įsikišti “valdžia”...
: • . : -ą i,- . ■ .t . u 

Ar jūs nesipuošiat žolumynois šv. Potriko dieną, kovo 17? Atrodo, kod beveik 
tenkd toi deryti ,nes mūsų vo i ko i iš mokyklos grjlo su dougybe posokojimų 
opie stebukfibgojj oirių šventųji, Pofrikę, kuris išvedė visos gyvotes iš Airijos. 
Ar ne smogu prisiminti jvoirios toutos, kuVfofc, Įsikurdomos Kanadoje, kortu 
□įsinešė tiek doug posokojimų ir popročių iš savo šertų# krOŠtų. Čia mel 
pamirštame nesusipratimus, kurie vyrdujo Europoje ttrt^ jvdtrių tautų, mes 
visi dirbome kartu kaip kanadiečiai. Ir mums daugiau negu malonu prisisegti 
"žalumynų", kaip ženklo sdlidorumo linksmiesiems airiams jų šventės proga.

----->-----
Kalbant opie įvairias tautos, iš kurių susideda Kanada, man ateina galvon 
mūsų kaimynystėje esgs IMPERIAL BANK, kurtame taip metanu atlikti ban
kines operacijos. Aš ir dobėr prisimenu kokį malonų priėmime? suteikė man 
banko vedėjos, kai oš pirmų kartų atsilankiau šiame banke. Aš taip blogai 
kalbėjau tada angliškoj/ aš buvau nedrąsi, bet jo iodžiar viskg palengvino^ 
ir aš puikidi supratau, kaip galiu pasinaudoti banko potarhavvmois.' Jauna 
panelė, kuri padėjo man pradėti toupomdra sąskaitų, buvo-loboi mandagi it 
parodė man kaip užpildyti depozito lopelius ir, kol pageidauju, kaip- išsiimti 
pmigus H banko ir kaip išrašyti čekį, THE IMPERIAL BANK OF ONADA 
yra tkroi "bankas išakys li tavo dotbo". / '» *

nybę ir visuomeninę veiklą.
Skyriaus dvasios vadas kun. J. 

Bertašius laikė dvi paskaitas, 
abiejuose narių susirinkimuose.

3. Suruošta Motinos Dienos 
minėjimas, kuriame viešą, labai 
turiningą, paskaitą laikė dail. J. 
Kalakauskas. Ta pačia proga už
prašytos šv. mišios už visas Win
nipeg© lietuvių motinas. Skait
lingų šeimų motinos pagerbtos 
pakviečiant jas į garbės prezi
diumą ir apdovanojant gėlėmis.

Tuo laiku sirgusi Maršai ienė, 
kuri negalėjo atvykti ir užimti 
savo vietos garbės prezidiume — 
buvo aplankyta namuose ir 
įteikta jai graži gėlių puokštė.

4. Suruoštai vienas viešas po
būvis, kuris deja ... davė nuos
tolio.

5. Suruošta gegužinė su lote
rija, kurios pelnas padengė po
būvio nuostolį.

6. Išplatinta 21 knyga “Mūsų 
Keliai”. Likusios dar platinamos.

7. Dalyvauta Šv. Kazimiero 1. 
bažnyčios sklypo šventinime, N. 
Metų baliaus suruošime ir mi
nėtos bažnyčios salės atidarymo 
arbatėlėje. Čia besikuriančiai Šv. 
Kazimiero parapijai buvo įteik
ta dovana: šv. mišių kielikas ir 
dvi ampulės (vandens indai, 
vart. šv. mišiose). Dovaną pri
ėmė kun. J. Bertašius.

8. Skyrių atstovių suvažiavi
me Toronte mūsų skyrių atsto
vauti įgaliota Aldona Rutkaus
kaitė, kuri kaip tik tuo laiku 
persikėlė į Torontą gyventi.'

9. Dalyvauta Al. ir St. Rut- 
kauskaičių išleistuvėse, kur vie
na iš skyr. valdybos narių pasa
kė atsisveikinimo kalbą.

10. Aplankyta ligoniai sanato
rijoje, kitose ligoninėse bei na
muose.

11. Winnipego apyl. Šalpos ko
mitete mūsų draugijos skyrių 
atstovauti sutiko Br. Būjokienė.

12. A. a. dr. Ver. Karveliehės 
mirties metinių proga skyriaus 
užprašytos šv. mišios, kurias 
kun. J. Bertašius atlaikė gruo
džio 26 d. naujose bažnyčios pa
talpose.

13. Šv. Kalėdų proga pasiųsta 
per BALFą į Vokietiją sergan
tiems lietuviams dovana. $15.'

14. Centro Valdybai pasiųsta 
10% nuo gryno pelno — $5, ir už 
išplatintas KLKM D-jos įstatų 
knygeles — $5.

15. Arkivyskupijos Katal. Šel
pimo Biuro (The Catholic Wel
fare Bureau) metinėje arbatėlė
je kat.- liet. moteris atstovavo-J.
Krikščiūnienė.

16. Išplatinta “Moterų Dirvos” 
trys met. prenumeratos.

Skyriaus Valdyba-
Toronto “Dainos“ grupė vasa

rio 28 d. surengė blynų vakarą, 
kuris praėjo su dideliu pasise
kimu ir davė nemažai pelno, ku
ris skiriamas tremtinių Šalpai.

KLK Moterų D-jos Toronto sk. 
Užgavėnių dieną surengė spur
gų balių, kurio pelnas skiriamas 
Toronto bažnyčių statyboms..

V. Gylienė kanadiečių rankų 
darbų parodoje gavo 3 premijas.

Sol. E. Kardelienė su pianistu 
Smilgevičium Montrealy j e kon
certavo bažnyčios statybos nau
dai.

KLK Moterų D-jos Montrealio 
skyrius rengia literatūrinį mo
ters teismą.

Svetlana Beriozova — iš Lie
tuvos kilusi balerina, šoka Sad
ler’s Wells'Co. balete ir labai yra 
aūgštaii vertinama anglų ir ame- 
rikiečių kritikų. ‘

NAUJAS VADOVĖLIS
J, Ambrazevičiaus, A. Skrupske- 

lieriės ir Ą. Vaičiulaičio '
IMUUPt

SKAITYMAI 
chrestomatija ir lietuvių litera- 
tūtoš istorijos vadovėlis V - VIII
skyriui ir aūgšt- Titueanistikos 
' ’ kurš&ms.' ; j

Kainū $2.50.
Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 

Ml Duhdūš Strėet West 
Toronto, Ont, Canada.
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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.

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
Tel. OL 7525 

863 Bloor Street West

Indian Rd. —•' High Pork Blvd.,
12 did. kamb. (2 atsikiri butai),' 
per du ougštus, mūrinis, otski- 

, ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu šildomos, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500.

Indian Rd. — Westminster Ave.,
10.did. kamb., atskiras, mūrinis, 
vondeniu-aiyvo šildomas, 2 vir

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

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

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

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

575 Queen St. W., Toronto
Dažų gamybos įmonė. Toronte, su 

visais įrengimais, žaliavų ištek
liais, opie 500-galionų jau paga
mintų dažų parduodama tuojau už 
$8.000. Įmokėti mažiau. Patalpų 
nuoma $40 per mėnesį. Įmonė yra 
visiškoje parengty kiekvienu metu 
paleisti darban.

100 akrų forma, visa dirbama, 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, vištiinnkas 
ir įrankiams pastatas.. Visos trobos 
dengtos skarda. Nuo Toronto 49 
mylios; įmokėti $5.000, visa kai- 
no $9.000.

Biznio vasarvietė prie ežero Sipcoe. 
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 HAMILTOKIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

B. KKCNAS

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

Telefonas: 9-3558

-TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

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

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil 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 AVE. Telef. LI. 92035.

SAUGU — PATIKIMA

Kanadoje didžiausia 
nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE 

Nuosavybių pirkimo-pardavimo jstaiga 
1061 Btoar St. W. 

Parduodame ir perkame namus, bis-

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

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

kambarių namas, neperei
nami kambariai, kietme
džio grindys, vieta garažui, 
žemas įmokejimas.

$14.600. High Park. 5 komborių, 1 
augšto, atskiros mūrinis 
namas, statytas prieš 2 me
tus, moderni virtuvė, gara-

> žas. Patogus mokėjimas.

$19.500. Crowford - College. Mūri
nis 10 komb. narnos, 3 vir
tuvės, dvigubas garažas, 
nepereinami kambariai ir 
lobai patogus išnuomavi
mui. Įmokėti apie $6.000.

$18.500.

$15.500.

$21.900.

High Park. Mūrinis, atski
ras 10 kambarių namas, 
vandeniu šildomas, gara
žas, 3 virtuvės, įmokėti 
apie $7.500. Balansas ant 
vienos ipotekos skolos.

Gladstone-Dundas, 8 kam
barių, 2 augštų atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, 
2 garažai, vandens - aly
vos šildymas

Roncesvalles - Grenadier, 
atskiros, mūrinis, 11 kam
barių namas, vandeniu šil
domas, naujos garažas, 3 
virtuv., įmokėti tik $6.500.

Skambinti
A. Kiršonis

OL. 7511

$12.500. St. Clair, mūrinis, pusiau 
atskiras, 5 gražūs kamb., 
moderni virtuvė, kietme
džio grindys, alyvos - van
dens šildymas, garažas, 
įmokėti $4.000.

$15.500. Gladstone — Dundas, at
skiros, mūrinis, 8 kamb., 
2-jų ougštų namas, 2 vir
tuvės, vandens - alyvos šil
dymas, 2 garažai, patogus 
išnuomoti, geros pajamos. 
Prašo įmokėti opie $6.0fe0.

$16.500. High Park, 8 did. kamb., 
atskiras, 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 $160 mė
nesiui. $6-000 įmokėti.

$19.400. Oakwodd -|St. Clair, gra
žus plytų namas, atskiras, 
7 dideli kambariai, puikiai 
dažytas, 2 virtuvės, 2 sau
lės kambariai, 2 vonios, 
alyvos šildymas, privatus 
įvažiavimas, garažas, įmo
kėti pusę sumos, vienas at
viras morgičius.

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

Skambinti
V. Morkis

OL. 7511

$15.500, High Pork - Annette, 6 k., 
mūrinis, otstkiras narnos, aly
vos Šildymas, kvadratinis planas, 
2 modernios virtuves, garažas ir 
privatus įvažiavirnas. (Klausti 
Rukšą).

$15.500, Quebec - Bloor, įmokėti 
apie $5.000. 7 kamb. mūrinis, 
atskiras, vandeniu - alyva šildo
mas namas. Kvadrat. plonas, 
moderni virtuvė, garažas.

$17.000, Brock - College, 8 kamb. 
namas, karšto vandens - aly- 
per du ougštus, mūrinis, atskiros 
vos šildymas, 2 virtuves. (Klaus
ti Rukšą).

$9.500, Brock - Dundas, 6 kamb., 
pusiau prijungtas namas, gali
mybė garažui, tik $2.500 įmo- 
šildymas, 2 virtuvės, 2 vonios, 2 
keti. (Klausti Rukšą).

$5.000 įmokėti, Annette — Keele, 
9 kamb. mūrinis, atskiras na
mas, garažas (klausti Kuzmą).

$3.000 įmokėti, tik $11.500 pilna 
kaina, pusiau atskiras namas, 
Brock — Blopr 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).

Maloniai atkreipiame namų savi- 
linkų dėmesį į ypatingai labai padi

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

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

'i

$3.500 įmokėti, Bloor — Marguaret- 
to, mūrinis 7 kamb. per 2 augš
tus, gero plano; 2 garažai, vie
na atvira skola.

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

$5.500 įmokėti, Dovercourt — Col
lege, mūrinis, 9 kambarių, gero 
plano, 2 virtuvės, vonden.-alyva 
šildomas; garažas.

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

$4.000 imcketi, Bloor — Brack, 6 
komborių mūrinis, moderni vir
tuvė, gražus kiemas, garažas; 
namas gerame stovyje.

$6.500 įmokėti; Roncesvalles •—- Gre
nadier, atskiros, mūrinis, vande
niu šildomas, 2 vonios, 3 virtu
vės; viso 12 kambarių; garažas.

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

$6.500 įmokėti, Bloor —* Pacific, lo
bai gero mūro, 1 1 kambar. (2 
kamb. dar neįrengti), dvi vonios, 
2 virtuves, nepaprastai geras; 
privatus įvažiavimas į kiemą, 
pirkėjai suprantą namo vidaus 
įrengimą, turėtų pamatyti šį
namą.

16.500 pilna kaina, Bloor — High 
Pork Ave., atskiras, mūrinis, 7 
kambariai per 2 augštus, 2 mo
dernios virtuves, dažyti kamba
riai, alyva šildomos,1 garažas.

$13.200 pilna kaina, Bloor — Paci
fic, mūrinis, gero plano, 6 kamb. 
2 virtuves, vandeniu šildomos.

$2.500 įmokėti, College — Brock, 
6 kambariai, 2 virtuves; įvožia 
vimas į kiemo.

įmokėjimui padidinti vienMES SKOLINAME pinigus .
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 galūne 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 telef. JU. 7558.

1460 Dundas St. W. (prie Dufferin),

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 i įstaigą
913 MAIN ST. EAST, HAMILTON — PHONE 9-4121

Neatsitik 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 prityrusį 

V. PŪGĄ
Telef. ME. 8760

53 Hewitt Ave., Toronto

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

REAL ESTATE LIMITED

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912

BRANCHES:
TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER 

PETERBOROUGH

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

LAI KRODIN IKK A
turintį 30 metu profesinę praktikę

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

— Quebec. — Premjeras Dup 
lessis pareiškė, kad Kanadoje es; 
300 Ožinomu komuniste.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO

TEL. MEIrose 2471
Sąžiningu ir maoniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą To
ronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo metu pas 
mus dirba virs 100 įvairių tautų agentų. Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai 

faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

KIPLING AVE. - BLOOR. $12.500, 
įmokėti $3.000. Visai atskiras 6 
didelių kambarių 9 metų senu
mo, šiurkščių plytų tikro mūro 
namas. Modemus iš lauko ir vi
daus. 2 garažai. Skambinkite P. 
MALIŠAUSKUI, OL. 6321.

HECTOR AVE. - DAVENPORT RD. 
$12.800, įmokėti $4.000, gra
žus čiurkščių plytų namas; van
deniu - alyva šildomos, kietme
džio grindys, 2 gražios virtuvės; 
2 garažai. Lengvos mokėjimo 
sąlygos. Skambinkite P. MALI
ŠAUSKUI, OL. 6321.

AZIEL AVE. - HIGH PARK. $14.500, 
įmokėti $5.000. Lobai gražių 
plytų 6 nepereinamų kambarių 
square plano namas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, kietmedžio grin
dys; sunkioji elektros srovė. Kar
tu įeina kilimai ir daug kitų 
priedų. Skambinkite P.
MALIŠAUSKUI, OL 6321.

EVELYN - GLENDOWYNE. $5.000 
įmokėti, visai atskiros labai ge
ro mūro narnos, septyni kembo-, 
riai per du ougštus. Kietos grin
dys, vandeniu • alyva šildomos. 
Iš šono įvažiavimas, garažas ir 
didelis gražus kiemas. Balansas 
vieno atvira skola. Skambinti 
P. ŽULYS, OL. 6321.

NAIRN - ST. CLAIR. $8.000 įmokė
ti, visai atskiras stipraus mūro 
narnos, 13 komborių, 2 virtu- 

kietos grindys, vandeniu -

PACIFIC - OAKMOUNT. $4.500 įmo
kėti, gero mūro nomas, 6 neper-, 
einami,’dideli kambariai. 2 mo
dernios virtuvės, alyva šildomos, 
labai švarus namas iš lauko ir 
vidaus. Skambinti P. ŽULYS, 
OL. 6321.

GARDEN-RONCESVALLES. $16.500. 
Mūrinis, atskiras, 8 kamb. na
mas. 3 virtuvės, kietmedžio grin
dys, nepereinami kambariai, pri
vatus įvažiavimas. Skambinti P. 
KERBERIS, ME. 2471.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

Mann & Martel

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B, 
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

■i GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V ir S AUDROTAI __________ ________ ____________

priima Jūsų užsagymus 

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

DOMINION 
COAL & WOOD

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: L Y. 0305

HIGH PARK - INDIAN RD. $15.500, 
įmokėti apie $6.000. Labai gero 
mūro, 7 kamb. per 2 augštus na
mas. Vandeniu apšildomas, ga
ražas, didelis kiemas. Skambin
ti Vyt. LUNYS, OL. 6321.

GLENLAKE - BLOOR. $61.000, at
skiras 7 kamb. per 2 ougštus na
mas, kvadratinis planas. 2 vir
tuvės, garažas. Balansui viena 
10 metų skola. Skambinti Vyt. 
LUNYS, OL 6321.

ST. CLAIR - LAUDER. $24.900, įmo
kėti apie $8.000. 11 kamb. at
skiros puikių plytų dupleksas, 

• karštu vandeniu - alyva šildo
mas, kietmedžio grindys, gara
žas, arti susisiekimo. Geras pir
kinys bizniui. Į kainą įeina ant
ro ir trečio augšto baldai. Skam- 

. binti P. KERBERIS, ME. 2471.

REALTORS
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 $3.5OO4 .• . ■ _ ■

$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 namas, 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 apie $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 krautuvė tinkanti kiekvienam bizniui, 
visiškai naujas pastatas, labai geroį vietoj su 5 kambarių moderniai įreng
tu butu, vandens - alyvos šildymas, vieta garažui. Proga biznieriams.

Visais namų pirkimo-pardavimo beipatarimo reikalais klauskite:

MANN & MARTEL REALTORS 
1245 Bloor St. W

Tel. įstaigos — OL 8481; namų — OI<. 8074

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Tro well 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

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.

$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
HARRISON — Dundas/ 8 k., mūrinis 

pusiou otskiros, 2 virtuvės; ga
ražui vieta. įmokėti $4.000 — 
Kaina $15.000.

ROBINSON — Dundas, 8 k., mūrinis, 
3 virtuvės, vandėniu - alyva šil
domas, garažas, viena 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 garažas. Viena skola ba
lansui 9 met. Įmokėti $5.500 
— Kaina $20.000.

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

Mes patarnaujame teisingai 
skubiai ir savo kalboje.

Mūsų prityrę teisininkai pigiai 
sudaro pirkimo — pardavimo 

dokumentus.

$4.500 įmokėti. Bloor - Indian Grove 
rajone, 7 kamb. pusiau atski
ras namas, mūrinis, alyva šildo
mas. Kaina $14.500.

Veikiantis kino teatros 585 vietų ir 
pastotas St. Clair g-je, duodan
tis savaitei $400 gryno pelno. 
Šilto-šalto oro reguliavimas. Įmo 
keti $35.000; kaina $80.000.

Veikiantis kino teatros 430 vietų, su 
pastatu, kuriame yra gyvena
mos butas ir parduotuvei patal
pa; šilto-šalto oro reguliavimas; 
viskas lobai gerame stovy. Bloor 
— Bathurst rajone. Įmokėti 
$20.000. — Kaina 55.000.

Įmokėti $5.000 — Kaina $21.000. 
12 k. dupleksas, mūrinis, atski
ras, labai gerom stovy, vande- 
skolo 10 metų. Roncesvalles — 
niu apšildomas. Balansui viena 
High Park rajonas.

$9.000 įmokėti, St. Clair rajone, 10 
k. atskiras, naujas, 6 mėn. se
numo namas, alyvo šildomas, su 
garažu; prašoma kaina $22.000

$8.000 įmokėti; Parkdole rajone, 9 
k. atskiras mūrinis namas. 3 
garažai, $180 pajamų mėn. ir 
sau butas iš i 3 komborių. Kaina 
$18.000. Geras pirkinys.

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

$6.000 įmokėti. High Park rajone at
skiras 8 k. mūrinis labai gražus 
namas. 2 garažai. Pilna kaina 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Parkdole rojone 9 k. 
mūrinis namas su garažu. Kaina 
$14.500.

ST.

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

V. Siminkevičius
6321

$4.200 įmokėti. High Pork rojone, 6 
komborių mūrinis nemos, alyvo 
šildomas. Kaina $13.200.

F. Jonynas
Telefoną* {stefeM OL. 8444 

Namų OL. 2972.

$8.500 įmokėti. High Pork rojone, 7 
komborių atskiros mūrinis ne
mos. 2 gorožoi. Koino $18.500.

P. Dambrauskas
Tshf. fcfofaotOL 8443

V. Jučas
Binto totof. OL 8444

HIGH PARK - WESTMINSTER AVe. 
$8.000 ar mažiau įmokėti. 11 
kamb. atskiras labai didelis ir 
gražus namas. 2 garažai, didelis 
kiemas Puikios pajamos. Skam
binti Vyt. LUNYS, OL. 6321.

BLOOR - ISLINGTON. 10 metų se
numo, 5 kambarių bungalow. 
Vandeniu šildomas, moderni vir
tuvė, 4 gabalų tualetas, žaidi
mų kambarys rūsy, garažas ir 
privatus įvažiavimas. Balansas 
vieno atvira skola. Skambinti 
Pr. GRYBAS, ME. 2471.

WINDERMERE - ANNETTE. $15.500. 
Visai atskiras, presuotų plytų, 6 
kambarių namas. Alyva Šildo
mos, garažas, kvadratinis pla
nas. Lobai geri morgičiui. Skam
binti Pr. GRYBAS, ME. 2471.

CLARENS - BLOOR. $16.000, 
įmokėti apie $6.000. 8 kamb., 
gerų plytų namas, dideli, gražūs 
nepereinami kambariai, alyvo 
alyva šildomas, kietmedžio grin
dys, gražus kiemas, naujas gara
žas. Skubus pardavimas dėl iš
vykimo. Skambinti P. KERBERIS, 
ME. 2471.

BRUNSWICK - COLLEGE. $24.000. 
Visai atskiras, 12 kambarių du
pleksai. Vandeniu - alyva šildo
mos, garažas. Namas gerom 
stovy ir duodo geras pajamas. 
Savininkas nori skubiai parduo
ti. Skambinti Pr. GRYBAS, ME. 
2471.

•i ’ t. . ... .
1h 1 Jt- r- '■
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Naudingiausia pinigą investuoti į žemę
TIKSLIAUSIA TAI PADARYTI DABAR — PASINAUDOJANT

“ŽIEMOS KAINOMIS“

WINNIPEG, Man.
Winnipeg Free Press ir šiemet 

Vasario 16 d. virš savo rūmų iš
kėlė lietuvišką vėliavą ir išspaus
dino gražų straipsnį Lietuvos 
nepriklausomybės dienai pami
nėti. ,

E M

SKLYPAI VASAROS SODYBOMS prie SIMCOE EŽERG—prie 
didžiulio viešo 450 akrų parko. Kaip rašo “Globe and Mail”, 
daugiau kaip 250.000 tuyistų bei kitokių žmonių 1953 m. per 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.

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

Toronte dėl visų informacijų kreipkitės i mūsų atstovą

899A Bathurst St., tel. OL. 483"

LAKE SIMCOE HOMES & PROPERTIES
Savininkas DON CHRISTIAN

Jackson Point, Ont.

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Garri,n<j piity.v.s<ci urcjcrS. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Mes dirhame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. R 576 QUEEN ST. W.

Tel. RI. 5804 [| ’M. 3-1618

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą įr pirks nemažiau kaip už $50

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 QUEEN ST. W. (prie Spadin.1). Tel. EM. S-SOT1

Padėka
Nuoširdžiai dėkojome 

ponioms, kurios prisidėjo perkant dova
ną — foto aparatą — 
Arūnėliui, kuri suteikė jam, ilgą laiką 
sergančiam, daug džiaugsmo.

Ypač didelis dėkui poniai J. Kuraus- 
kienei, kurios iniciatyva ir rūpesčiu tai 
buvo atlikta, p. C. Kurauskui ir ponioms 
A. Čingienei ir J. Krikščiūnienei, kurios 
ji aplankė ir įteikė dovanos.

Bronė ir Stasius Bujokai.
Vasario 16 d. minėjimo metu, vasario

21 d., Tautos Fondui suaukota $87,75.
Auk^?:
Po $5 — V. Januška, P. Ziminskas, 

P. Zablockis, V. Tabūnas, V. ir J. But
kevičiai;

$3 —- K. Strikoitis;
Po $2 — J. Demereckas, dr. E. Ged- Į 

gaudas, J. Januška, dr. C. Kurauskas, 
E. Kajosauskas, P. Liaukevičius, P. Ma
tulionis, J. Mikalauskas, A. Radzevi
čius, P. Serapinas, S. Simanavičius, J. 
Vidžiūnas, dr. J. Zulonas;

Po $1 — A. Balčiūnas, kun. J. Berta- 
Sius, J. Biliūnas, Banikonis, Bukauskas, 
S. Bujokas, V. Daubaras, Dargužienė, 
Demereckienė, V. Dielininkaitis, J. Didž- 
balis, A. Genys, P. Jauniškis, V. Jauniš- 
kienė, M. Januška, K. Kalasauskienė, V. 
Kriščiūnas, A. Kuncaitis? R. Mikalaus
kas, A. Maciūnas, J. Malinauskas, J- 
Naštojus, K. Pranevičius, J. Račys, V. 
Rutkauskas, K. Stonkus, V. Sekšnys, A. 
Fuskenis, J. Vyšniauskas, P. Vaitiekū
nas;

Po 50c — V. Galinaitis, J. Kvedara
vičienė, J. Mališauskas, K. Karaška, Ka- 
zanavičienė.

.Neužregistruotų $1.25.
Visiems auktotojoms ir p. V. Januš

kai, rinkusiam aukas, nuoširdus ačiū.
Tautos Fondo įgaliotinis.

LONDON, Ont.
Rekolekcijos Londono miesto 

ir apylinkių katalikams lietu
viams šią gavėnią bus balandžio 
mėn. 9, 10 ir 11 dienomis. Pra
džia punktualiai 7 vai. y. penk
tadienį.

Amžinybe, tu neišvengiama.
Kun. J. Danielius.

SIMCOE, Ont.
Lietuviams pamaldos bus: ko

vo 44 d., 12 vai. — Port Burwell; 
kovo 21 d.„ 12.45 vai. — Delhi; 
kovo 28 d., 10 vai. — West Lome.

visoms Wpg

mūsų sūneliui

Bereikalo išsigando...
Prie durų prieina moteris ir 

nervingai paspaudžia skambutį. 
Bet viduje tylu, niekas neatida
ro. Ji paspaudžia dar kartą. Po 
kurio laiko antYo augšto lange 
pasirodo moters galva.

— Jūsų mergaitę pervažiavo 
auioihdbįlis — sako stovinti prie 
dūrtj-“’’

— O, tai Jonienė! Kaip išsi
gandau. Maniau, kad gal vėl siu
vėjas su sąskaita už vyro kos
tiumą.

Restorane
— Kaip jums kiaušinius paga

minti? — klausia padavėjas sve
čio.

— Ar nuo to priklauso ir kai
na?

— O, ne, Pone.
— Tai paruoškit su storom rie

kutėm dešros...

Kulinarija
— Žinai, brangusis, aš gavau 

už virimą medalį.
— Phikū, sveikinu! Bet pasa

kyk, ką tu šiandien išvirei. Val
gau ir negaliu pažinti.
— Spėk!
— Turbūt, tavo medalis...

Vėl klausimas
— Tėveli, kodėl...? jis klausė 

jau kokį dešimtą kartą tą vaka- 
rą.

— Klausyk — pertraukė tėvas, 
kuriam tai jau įkyrėjo, ar tu gir
dėjai apie berniuką, kuris tiek 
daug klausinėjo, kad virto klaus
tuku?

— Bet tėveli, — jis vėl klau
sia kiek pagalvojęs — o kaip jis 
pastatė tašką po savim?

Neturėjo kada
Jonuko tėvelis mirė. Po kele

to dienų jį sutinka kaimynas ir 
klausia:

—Ką gi pasakė mirdamas ta
vo tėvelis? Kokie buvo jo pas- 
kutinai žodžiai?

¥—Jokių nebuvo. Mama visą 
laika buvo prie jo...

SUDBURY Ont

Apie džentelmeniškumą
Vienas mielas sutvėrimas ki

tam:
— Sakyk, kodėl daugiau nepa

žiūri į mane tas jaunas vyras, 
ar jis džentelmenas ar, papras
tai, aš jam nepatinku?

Nepamiršta ir mirdamas
Mirdamas, Kazys primygtinai 

prašė žmonos nebetekėti už jo
kio kito vyro.

— Vargšelis! Jis ir mirdamas 
rūpinosi vyrų gerove.

Buvo progų...
— Man jau bent septynius kar

tus siūlė ištekėti.
— O kas siūlė?
— Tėtė ir mama ...

Nuobodus svetys
Ilgai sėdėjęs, svetys pagaliau 

atsisveikina.
— Buvo labai malonu. Šian

dien nuo pat ryto turėjau tokį 
galvos skausmą, o dabar visai 
nebeturiu.

— Tai jis nedingo. Dabar aš jį 
turiu — pastebėjo šeimininkas.

Paslaptis
— Iš kur tas mūsų berniukas 

gavo tiek temperamento, tiek 
smarkumo. Tik jau ne iš manęs 
— sako žmona vyrui:

— Tai tikrai negali būti iš ta
vęs, brangioji. Juk tu savo smar- 
kumą dar tebeturi.

4RfeūHSČIAUSI0S RŪŠIES MtNOIir/O 
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//sjr kitu tautu klasikines muaikos^\ 
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Mokyklos vakaras užsigavėji
mo proga praėjo labai pakelto
je nuotaikoje. Jau seniai lietu
viški parengimai buvo sutraukę 
tiek gražios publikos. Susirinko 
daug lietuvių ne tik iš miesto ir 
priemiesčių, bet buvo atvažiavę 
ir iš Montrealio, North Bay, La- 
vack, Vai Caron ir kitur. Be to, 
buvo nemaža svečių ir kitų tau
tybių. Jei visi čionykščiai lietu
viai būtų tautiškai susipratę, ir 
visi kaip vienas leistų savo vai
kus i lietuviška šeštadienine 
mokyklą, tai būtų galima pasiro
dyti su įdomiais vaidinimais, ba
letais ir kitokiomis prašmatny
bėmis. Deja, tuo pasigirti nega
lime. Dėl to ir programėlė buvo 
labai kukli. Eilėraščius pasakė
R. Jakubonytė, V. Kriaučeliū- 
naitė, L. Gatautytė. Akordeonu 
pagrojo K. Jakubonis. Prane
šinėjo D. Kriaučeliūnaitė. V. ir 
D. Jasiūnaitės buvo pasiruošu
sios keletą dalykėlių paskambin
ti pianinu, bet, per nesusiprati
mą, negalima buvo surasti grei
tai rakto. Šokiams grojo šaunus 
vokiečių orkestras. Veikė bufe
tas su įvairiais gėrimais ir už
kandžiais, bet žmonių tiek buvo, 
kad apie pusę vienuoliktos jau 
buvo išdžiūvę visi šaltinėliai. Be 
tėvų komiteto ir mokytojų prie 
.parengimo labai daug prisidėjo
S. Rakštįenė. Ji vadovavo bufe- 
tui ir pati viena paaukojo visus

užkandžius. M. Kriaučeliūnienė 
prie aukų lapo meistriškai atli
ko savo vaidmenį, abejojantiems 
duodama visada gerą patarimą. 
Be to, dar daug dirbo L. Kriau
čiūnienė, J. Pranokus ir J. Ba- 
taitis. Nuotaika tiek įsisiūbavo, 
kad atėjus laikot"eiti' fiafno šūn-’’ 
ku buvo atsisveikinti su drau
gais. Sudburiškis.

Naujas būrelis. Vasario mėn. 
kun. A. Sabo iniciatyva, įsistei
gė būrelis lietuvių Saleziečių In
stitutui Italijoje remti. Sudburiš- 
kiai, puikiai įvertindami gerų 
mokytojų, auklėtojų ir gerų 
amatininkų reikšmę atgimstan
čiai Lietuvos kultūrai ir ekono
mijai su nuoširdžiu’pritarimu į į 
tą būreli rašosi. Jau prisirašė 23 
nariai. Būreliui vadovauja nenu
ilstanti lietuviškų iniciatyvų 
puoselėtoja S. Rakštienė. Po $2 
mėnesiui pasižadėjo: S. Rakštie
nė, L. Kriaučiūnienė ir L. Re
meikienė. Po $1 — M. Antanai
tis, K. Daunys, A. Jasiūnas, P. 
Jaronis, K. Jonikas, V. Kapočius,
J. Kriaučeliūnas, VL Kriaučeliū- 
nas, M. Kriaučeliūnienė, O. 
Kriaučeliūnienė, J. Kručas, A. 
Kusinskas, J. Martišius, P. Ma- 
zaitis, P. MikštaSy kun. A. Sabas,
K. Ulys, J. Vabuolas, J. Vaiče- 
liūnas ir K. Žukauskas, kad at
siras dar ir daugiau savanorių.

Rėmėjas.

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, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui zsrovės, duodu 

techniškus patarimus.
SkambinfftėleKKE. 108(T 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

1613 BLOOR ST. WEST
Tel. LO. 6480

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSK1ENĖ

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

Tek LL. 3222.

LAIKRODININKAS
A. ŠERKŠNYS

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

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

JEFFERY, JEFFERY

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

S SF Garantuotas saugojimas. Mokama 
jnar įBį atsiimant. Garantuojama,

j t

k Pasiįmame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
TAZlr netinkamai laikomi sugenda. Mū-

sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
hnc rfinActincrai oaiicrnmi Kai

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių_užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas
------------------------------------;------------------------------------------------------------ .

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

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 moderniškiausius vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 
modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. vra lietuvių 

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

Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

& FROST 
Advokatai, etc.

91 Yonge St., Toronto
Telef. EM.6-5255 

Prašoma kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

Indėliai apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė Lietuviu Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tel. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.'

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

susitorimg.
Telef.: įstaigos RA. 0556, 

w namų LL. 5228.

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. kabinėtos EM. 6-2696
Namų OL. 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. Jonaš Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp 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 AVĖ., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor 4r Huron gatvių) 

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

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

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORK1S
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

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

STANLEY SHOE STORE
AugJčiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—EEE
1438 Dundas SL W. Toronto 

prie Gladstone

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. JUOZAPAIT1S

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ 1 
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(įėjimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 Ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vai. p.p., kituloiku pagal susi
tarimą.

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. Budapešto bendrosios ligoninės 
r vYr- gydytojas.

219 St. Clcir Ave. W. Toronto, Out.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimų 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

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 Eucl’d Avė.

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

Akių specialistas
- M. STEFANUK •

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner- 

.vingumq. Kalba slavų kalbami-’.
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampos Dundas) 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kolbomis

Dr. A. Ratinow
L.M.C.G’

Dirbęs Europos ir Konodos ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies asv 

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

Tel. RA. 6708.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.O., L.M.C.G 
GYDYTOJAS ir

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies voikų, mote
rų ir vyrų botus — normolous ir pla

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Praiom jiitikmH 
1414 Dundas St West. Toronto 

T«l. KE. 3881
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Prisikėlimo parapijos žinios
Kovo 14 d., sekmadienį, 11 vaL 

pamaldomis prasideda parapijos 
metinės rekolekcijos. Jas praves 
T. d r. Leonardas Andriekus. Sa
vaitės dienomis vakariniai pa
mokslai $u pamaldomis vyks šv. 
Antano bažnyčioje — Bloor ir 
Rusholme Rd. gatvių kampe. Re
kolekcijų metu nebus pedagogi
nių kursų jaunosioms motinoms.

— Tėvai kviečiami registruoti 
savo vaikučius pirmai komunijai 
parengti. Neleiskit savo vaikučių 
priimti pirmos komunijos ang
liškose bažnyčiose. Tai būtų pir
mas skaudus žingsnis, pačių tė
vų padarytas, vaikų nutautėji
mui.

— Pradinės parapijos statybos' _____ ________ ___________
planai studijuojami parap K-to kvorumui, po valandos šaukia- 
galutiniam sprendimui dėl pir- mas kitas susirinkimas, kuris 
mojo pastato patalpų išprojek- bus teisėtas neatsižvelgiant į da
tavimo. Kovo 11 d. Kennebunk lyvaujančių skaičių..
Port, Maine, šv. Antano vienuo
lyne įvyks Pranciškonų Vyr. Va
dovybės posėdis galutiniam pla
nų patvirtinimui. Posėdin vyks
ta Tėv. Bernardinas, parapijos 
klebonas.

— Mirė Prisikėlimo bažnyčios 
fundatoriai Amerikoje, aukoję 
po 100 dol.: Ona Trijonienė ir 
Povilas Zakaras. Už jų sielas 
Prisikėlimo vienuolyno koply
čioje bus atlaikytos ged. Mišios 
su egzekvijomis ir apvaikščioti 
kryžiaus keliai.

— Balandžio 24 d. par. K-tas 
ir PBRM Būrelis UNF salėje 
rengia pasilinksminimą. Pelnas 
skiriamas BS Fondui. Panašūs 
pobūviai tam pačiam tikslui ren
giami gegužės 1 ir birželio 12 d. 
Mazaryk salėje.

— Pereitą sekmadienį BSF-ui 
menes, kolektoje gauta $625.77. 
Viso BSFonde randasi $17.755.04.

— Pedagoginiai kursai jauno
sioms motinoms tęsiami šią sa
vaitę kovo 12d., 7.30 vai. p.p. kle
bonijos salėje.

Susirinkimas
Ateinantį sekmadienį, kovo 14 

d., 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
šaukiamas Augšt. Lituanistikos 
Jtursų lankytojų tėvų susirinki
mas Visus maloniai kviečiame.

Kursų Direktorius.
Lietuvių Diena šiais metais 

bus rengiama Toronte. Laikas, 
vieta ir smulkesnė programa bus 
pranešta- vėliau. Savo sumany
mus ir norą prisidėti prie Lie
tuvių Dienos rengimo prašome 
pranešti Toronto Apylinkės Val
dybai. Apylinkės valdyba.

Baltų Federacijos 
visuotinis susirinkimas įvyks ko
vo 26 d., 8 v. v., Trinity Church, 
617 Sherbourne Str. (važiuojant 
tramvajų reikia išlipti Bloor — 
Sherbourne kampe).

Dienotvarkėje numatoma: me
tinis pranešimas, rinkimas naujo 
prezidiumo ir diskusijos dėl to
limesnės veiklos.

Pagal rotacinę tvarką B. Fed. 
pirmininkavimas naujiems dar
bo metams tenka lietuviams. Li
gi šiol pirmininkavo latvis kun. 
Lūsis.

Projektuotas pavasarį sureng
ti trijų tautų dainų festivalis 
atidedamas rudeniui, nes estų 
choras pavasarį išvyksta į JAV.

BF prezidiumas nutarė prašy
ti visų trijų tautų organizacijų 
greitu laiku paskirti žinovų ko
misijas svarstyti dr. M. Anyso 
sudarytą Baltų Federac, konsti
tucijos projektą.

ABN koncertas
šeštadienį, kovo 20 d. Eatono 

Auditorijoj įvyks Antikom, tau
tų bloko koncertas. Programą iš
pildys apie 10 tautų geriausios 
meninės pajėgos. Lietuvius at
stovauja choras “Varpas”. Pana
šus koncertas su dideliu pasise
kimu buvo surengtas taip pat 
praeitų metų kovo mėnesį.

TLO “Trimitas” dviejų metų 
įsikūrimo sukakties proga gegu
žės 1 d. UNF salėje, 297 College 
St. rengia jubiliejinį koncertą - 
balių:

Antra radijo valandėlė
Nuo kovo 14 d. kiekvieną sek

madienį 8.30-9 vai ryto, bus per
duodama per Toronto C K F H 
stotį, banga 1400, lietuviška pro
grama, vedama dr. J. Kaškelio.

P. Yokubynienė ir Dervinie- 
nė šį ketvirtadienį išvyksta po
rai mėnesių į Kaliforniją.

“ATŽALYNAS” TORONTE
Visuotinis susirinkimas

1954 m. kovo 13 d., šeštadienį, 
4 vai. 30 min. p.p. šaukiamas vi
suotinis Kanados Lietuvių Ka
talikų Kultūros Draugijos narių 
susirinkimas “Tėviškės Žiburių” 
patalpose, 941 Dundas St. W., 
Toronto..

Susirinkimo darbotvarkė: 
L Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
4. Revizijos kom. pranešimas,
5. Statuto priėmimas, •
3. Valdybos pranešimas,
6. Valdybos ir revizijos komisi-; 

jos rinkimai.
7. Klausimai ir sumanymai,
8. Susirinkimo uždarymas.

Visi nariai prašomi dalyvauti. Į . r» • m . iNustatytu laiku nesusirinkus KLK Mot D-J^ Tortato A. |
< . . cncirinkirnac ivvkn vacarin 7X H »

Š.m. kovo 14 ir 21 dienomis Lenkų salėje — 62 Claremont, 
3 valandą po pietų, Toronto Jaunimo Meno Mėgėjų Grupė 

stato penkių veiksmų Kazio Binkio veikalą ,r ....

"A TZAL YNAS

KLKK D-jos Valdyba.
/

Koncertas ateiviams

MCNTKEAL, Cue.
B-nės susirinkimas, apgailėti-j pirmininkais, kviesti informaci-i tomą po $956.71. Išlaidos: Kr. 

nu būdu, turėjo vykti AV para-’jos ir talkos reikalui, davė pra-, V-bai už 1953 ir 1954 m. $224.45, 
pijos salėje, antrame augšte tuoj i džią propagavimui vad. ergani- Kult. F. už 1953-4 m. $149.30. 
po pamaldų, kur tuo metu vyks- • zacijų seimelio. Deja, pabaiga Augšt. lit. kursams $120, šeštad. 
ta tikras lieįuviškas “kermošius” j nelinksma, nes po trečio tokio liet, mokyklų baigimo dovanoms 
su spaudos kiosku, 7-up ir nei' --------- ---- i.i----
vieno suolo atsisėsti. Susirinki
mas todėl turėjo prasidėti pavė
luotai ir daugelis jo nesulaukė.

Pirmininkauti buvo pakvies
tas A. Lapinas ir sekr. K. Toliu
šis. Paskutinio susirinkimo pro
tokolą skaitė A. Valiulis. Pasta
bų nepadaryta.

Senosios v-bos pirm. L. Balsys 
ataskaitiniame pranešime iškėlė 
šiuos faktus: praeitų metų bėgy
je sulaukėme antrosios ir tre
čiosios šešt. lietuviškos mokyk
los, augšt. lituanistikos kursų, 
švietimo ir kultūros komisijos, 
Tautos Fondo ir šalpos fondo minėjimas $409.94, Rugsėjo 8-tos 
skyrių. Taip pat sudaryta Poli- Į šventė $305,69, Lakričio 23 d. mi
tinė komisija ir pasiruošta su-‘ 
daryti Baltų Federacijos skyrių.

cevičius. Per" mišias giedojo* so- Į Tai vis organizaciniai darbai, kur 
teko v-bai bendradarbiauti arba 
juos vykdyti. Čia priskirtinas ir 
dalyvavimas apyl. pirmininkų 
suvažiavime Toronte.

V-ba suruošė Vasario- 16-tos, > loms $50, Rugsėjo 8-tos šventė 
birželio 14-15, Tautos šventės, | $27.87, Vasario 16-tos gimnazi- 
Kariuomenės šventės minėjimus į jai $277.82, adresas kardinolui 
ir reprezentavo Montr. Liet. ’ $25, Lapkr. 23 d. šventė $101.29, 
Bendr. kanadiečių ir kt. tauti- > liet, karo invalidams $94.68, “Ne- 
nių bendruomenų gyvenime. Į ringos” skaučių tuntui $20, T.

Tam reikalui v-ba turėjo 16 Jėzuitų namams--.$20. patefono njus paskambins ir šokiams 
posėdžių, 3 drauge su Montr. or- plokštelėms $15, kelionės išlai- 
ganizacijų pirmininkais. 17 įvai- dos $22.40, raštinei $48.47. Viso 
rių posėdžių apyl. v-bą atstovavo $1210,47. Saldo $171,71.
atskiri jos nariai. į Revizijos komisijos aktą skai-

Apyl. v-bos posėdžiai su org.' tė k-jos narys D. Jurkus.
-——b—„-h-—, Naujosios v-bos pirm. L. Bal- 

: j žaras siu metų veiklos apzvalgo-
Dar nevėlu užsisakyti j je suminėjo šiuos faktus: perim-

Liet. Enciklopediją • ta iš senosios V-bos dvi tautinės
LE II tomas tuojau pasieks į vėliavos, 7 patefono plokštelės ir 

prenumeratorius. Leidykla prašo • • • • ■ -
visus prenumeratorius tuojau iš
siųsti $7.98 už II tomą šiuo adre
su: Mr. Juozas Kapočius. 366 
Broadway, So Boston 27, Mass., 
USA. Kam būtų patogiau gali 
kreiptis į LE platintoją . Aug. 
Kuolą, 143 Claremont St.,,To
ronto.

Jauni vyrai
Norintieji sunaudoti naudin

gai atspėjamą laiką susipažinti 
su jūrininkyste, buriavimu bei 
vandens sportu, priimami Į vy
resniųjų jūrų skautų, vadinamų 
jūrų budžių vienetą. Sąlygos: 
tinkama sveikata, nejaunęsni 21 
metų amžiaus, turi patraukimą 
šiai sričiai. Uniforma pritaikyta 
suaugusiems: tamsiai mėlynas 
dvibortinis švarkas ir kelnės, tos 
pačios spalvos kepurė su matiku. 
Norintieji gauti daugiau žinių 
skambinkite B. Stundžiai KE. 
5327 arba P. Gėriui LL. 4576.

Jaunesnieji, 14-21 m. amžiaus

Toronto ir apylinkių visuomenė maloniai kviečiamą.
Bilietai gaunami: “Tulpės” svetainėje, šv. Jono Kr. parapijos 
klebonijoje ir prie įėjimo.

TJMMG.

Toronte veikianti New Čana- Sjj?’ kad šį dėtų pastangų dėl
- . * <*« VV 4* W 9 zJ T zJ V* * /S C*»TZ\^Z1 A

Šv. Kazimiero minėjimą 
susirinkimas įvyko vasario 28 d. J suruošė Toronto skautų-čių tun- 
vaikų darželio patalpose. Susi-' 
rinkimo mintis: Įžanga į Švent. 
Marijos Metus. Apie Šv. Marijos 
metų reikšmę kalbėjo dr. Tėvas 
Bernardinas Grauslys, kreipda
masis į Katalikių Moterų Drau-

susirinkimo “seimelio” minties 
kėlėjai atsakė pažadėtą apyl. 
v-bai talką naujos apyl. v-bos ir 
rev. komisijos rinkimams pra
vesti, kiti net viešai boikotavo 
rinkimus. Iš 11-kos crg., dalyva
vusių pirmininkų susirinkime, 
rinkimuose tetalkininko tik 6. 
Organizacijos pranešime nebu
vo išvardintos.

Senoji v-ba turėjo pajamų: 
perimta iš ALOKo $83,99, Kana
dos Liet. S-gos skyriaus $7.74, Į laisvinimo kovos ir LB likimo, 
rinkliava A V bažn. šv. Jono pa- j leidžia sau LB kaina atsiskai- 
radui $28,25, solid, mokestis iš 67 i tinėti su “priešu” iš buv. 1949 
asmenų $242, Vasario • 16-tos m. seimo.

$120, vasaros stovykloms $150, 
prisidėti prie E. Simonaičio pri
ėmimo išlaidų $25, kultūros r. 
vietoje $75, kelionės išlaidų $40 
ir raštinei $57.96.

Toliau sekė diskusijos, priim
ta rezoliucija užgirianti senosios 
v-bos darbus. Diskusijos dar kar
tą parodė, kad tie asmenys, kurie 
tikrai turėtų suprasti LB mintį, 
prasmę ir tą glaudų ryšį tarp 

i lietuvybės išlaikymo, dalinai ir

tai. Įvyko pereitą sekmadienį, 
kovo-7 d., šv. Jono Kr. parapijos 
bažnyčioje ir salėje. Mišias laikė 
ir pamokslą pasakė kun. B,.Pa-

dians Service Association of On
tario, turinti tikslo padėti nau
jiesiems ateiviams įvairiausiuo
se reikaluose, kurios biuras vei
kia 415 Jarvis Str., kovo 24 d. 
Massey Hall rengia didelį kon
certą.

Programoje dalyvaus tokie žy
mūs solistai, kaip Jan Rubes, 
Greta Kraus, Irene Loosberg ir 
Konservatorijos operos choras 
60 asmenų. Dalyvių tarpe bus 
net 13 tautų atstovai. Mergaitės 
bus tautiniuose rūbuose. Lietu
viams palikta išplatinti savo tau
tiečių tarpe tik 40 bilietų, ku
riuos iš anksto galima gauti sve
tainėje “Tulpė” ir prie įėjimo į 
koncertą.

Koncerte dainuos taip pat sol. 
V. Verikaitis.

KLB Kr. Valdybos vicepirm. 
V. Meilus, nuo pat Kalėdų šven
čių sirgęs, jau pasveiko ir pradė
jo darbą.
Šv. Jono Kr. Pašalpinės D-jos 

susirinkimas buvo ypatingai gau 
sus, nes jau atrėmontotoje para
pijos salėje. Padaryta pereitų 
metų D-jos veiklos apžvalga. 
Draugija turi 70 narių. Sirgo ir 
pašalpas gavo 4 asmenys. Jiems 
išmokėta $144.00.

D-jos kapitalas $4.219, inves
tuota Į Karo Veteranų Paskolos 
bonus $200 ir Sp. B-vės “Žibu
riai” serus $110.

Nutarta suruošti metinį balių, 
vietoje neįvykusio N. Metų tra
dicinio baliaus, šeštadienį prieš 
atvelykį, balandžio 24’ d.

Nepriklausomybės šventės minėjimo, 
įvykusio vasario 21 d., apyskaita:

Pajamos:
TF aukų lapais bei nevąrdine- 
mis aukomis, pasais ir ženklais 
Už p r ag ra mas su r i n k ta ...., 
Už skelbimus programoje iš 
lietuvių prekybininkų ............
Aukomis Vasario 1 6 gimnazijai

$759.73
220.90

224.00
129.68

Viso $1334.31
Išlaidos:

Programų, pakvietimų spaus
dinimas bei klišių padarymas 
Kino salėje scenos įrengimas 
ir papuošimas ......................
Arbatėlė svečiams ..
Liet. Namų salė arbatėlei .
Toronto šalpos komitetui 
remti Vasario 16 gimnazijų 
Kitos išlaidos ........................

PQ

147.71

114.85
48.62
10.00

129.68
54.25

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

Viso$505.1 1 
Liko kasoje $829.20

Ta pačia proga norime padėkoti vi
siems prisidėjusiems prie Nepriklausomy
bės šventės minėjimo iškilmių bei prog
ramos išpildymo.

Apylinkės valdyba.

Liet. Namų biblioteka jau veikia
Liet. Namų biblioteka atidaro

ma viešam naudojimui ir kny
gos duodamos išnešti į namus 
paskaitymui. Knygos keičiamos 
antradieniais ir penktadieniais 
7-8 vai. vak. ir sekmadieniais 
12-1 vai.

Šia proga pranešama, kad iki 
šiol visos knygos, kurių dabar 
yra virš 200, yra suaukotos iš 
įvairių asmeų. Didžiausią auką 
bibliotekai davė J. Strazdo ir Co. 
statybos bendrovė paaukodama 
šimtą naujausios laidos knygų 
už 217 dolerių. Be to, dar aukojo 
J. Strazdas, P. Budreika, Vyt. 
Abromaitis, A. Lajukas, St. Gri- 
zickas, V. Matulaitis ir V. Dums- 
kis iš Venecuelos. Visiems auko
tojams nuoširdžiai dėkojame. Ta 
pačia proga prašome ir kitas 
bendroves, organizacijas ir as
menis paaukoti bibliotekai kny
gų. . Bibliotekos vedėjas.

<
772 Dundas St. W.

Toronto 
Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienj — šeštadienį, kovo 11, 12, 13 d.d.
Visi filmai spalvoti

1. BATTLE OF APACHE PASS—Jeff Chandler, Beverly Tyler
2. LULLABY OF BROADWAY — Doris Day, Gene Nelson

’ Pirmadienį — trečiadienį, kovo 15.16. 17 d.d.
1. BLACK NARCIZUS, tik suaug.—Deborah Kerr, J. Simmons
2. BLACK CASTLE — tik suaug. — Boris Karloff, SL McNally
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

; išvystymo didesnio Švenč. Ma
rijos garbinimo. Ragino sudary
ti maldininkų būrelius, Marijos 
garbei užprašyti šv. Mišias, pri
imti šv. Komuniją, aplankyti 
Švč. Merg. Marijos bažnyčias, 
kad laimėti šv. Metų atlaidus.

Ilgametei skyriaus pirminin
kei O. Jonaitienei iš pareigų pa
sitraukus, naujoji pirmininkė B. 
Sapijonienė skyriaus vardu už 
nenuilstamą darbą ir triūsą, ne
sigailint sveikatos nė materiali
nių išlaidų, išreiškė nuoširdžią 
padėką, primindama, kad dides
niam padėkojimui susitiks arti
moje ateityje.

Plačiai buvo aptartas spurgų 
balius, kurio paruošimui narės 
mielai sutiko talkininkauti. Pra
matytos gavėnios metu kelios 
paskaitos moterims rūpimais 
klausimais, kurių data ir vieta 
bus paskelbta vėliau.

Dabartinė valdyba: pirm. Br. 
Sapijonienė, vicepirm. Stef. Ja- 
gelienė, sekr. Alv. Ramanaus
kienė, iždin. Gne. Kaulienė, vald. 
narė Stef. Petraitienė.

Paskaitos apie akis
Ontario Medikų Sąjunga kar

du su dienraščiu “The Telegram” 
organizuoja seriją populiarių 
paskaitų su demonstravimu iš 
sveikatos srities. Tai vadinama 
pagal dienraščio skyrių “You 
and Your Doctor”. Tokia kolek
tyvinė paskaita, pavadinta “Jū
sų akys”, įvyks Universiteto 
“Convocation Hali” šį trečiadie
nį, kovo 10 d., 8.15 vai. v. Ją pra
ves penki Toronto univ. profeso
riai: dr. J. S. Crawford, dr. M. 
K. Bochner, dr. H. M. Macre, dr. 
A. L. Morgan ir dr. V. R. Perry.

Įėjimas laisvas.

listė p. Ščepavičienė, smuikavo 
prof. Stp. Kairys.

4 vai. p.p. parapijos są^ę-. vy
ko antroji šventės daliIMtrisi- 
rinko pilna salė jaunimo, tėvelių 
ir svečių. Minėjimą atidarė Ram- 
byno tunto tuntininkas ps. J. Pa
žėra, pakviesdamas skautų dva
sios vadovą kun. kleb. P. Ažuba
lį paskaitėlei. - \

Po paskaitėlės prasidėjo jauni
mo paruošta meninė programa 
prie skautų imituoto lauželio. 
Programoje dalyvavo: 4 m. Ja- 
nytė Tumosaitė, jaun. skautė 
Gataveckaitė, šeštad. mokyklos 
mokinė Folertaitė, oro skautė I. 
Jučaitė, Mindaugo dr-vės skau- 
zimierui prisiminti skirtų skai
tai pasakė eilėraščių ir šv. Ka- 
tymų pynę, skautė B. Grigaitytė 
padeklamavo, jūrų skautės ins
cenizavo liaudies dainą “Sėdžiu 
už stalelio”, skautės šoko “Len
ciūgėlį” ir šešt. mokyklos moki
nės du tautinius šokius: “Kalve
lį” ir “Jonkelį”. Laužas baigtas 
skautų tradicine malda. - SKS -

Atitaisymas. “Tž” pereitame 
Nr., Toronto žiniose išspausdin
toje padėkoje po A.A. Valaitie
nės mirties tarpe kitų išspaus
dinta Matulevičių, o turėjo būti 
Matulaičių pavardė.

Pp. Krakauskų padėkoje už 15 
metų vedybinio gyvenimo proga 
suruoštą staigmeną praleistos p. 
p. Berškių ir p.p. Baikauskų pa
vardės.

Dėl klaidos atsiprašome.

IEŠKAU DARBO lietuvių tabako ūkyje.' 
Moku auginti daigus ir valdau traktorių.! 
G. Pašius, skambinti Mrs. Šimkus KĖ. 
2077, Toronto.

MODISTĖ* priima suknelių užsakymus. 
Tel. ME. 0667.

Dėl išvažiavimo j Ameriką, skubiai par
duodamas x/i tonos sunkvežimis Ford- 
51 m. ir visi įrankiai plumbing-heating 
darbui. Apžiūrėti galima 121 Beatrice 
Ave. Tel. LA. 3926.

Parduodama 140 akrų forma, g y v. na
mas, barnė, garažas, traktorius ir kita i 
formai priklausanti mašinerija su gyvu- 
liais. Geros sąlygos. Kreiptis laišku Mr. 
Zakšauskas, R.R. 6, Markdale, Ontario.

Išnuomojamas didelis naujai dekoruotas 
kambarys be baldų. Tinka vedusių porai. 
Galimo naudotis virtuve. 89 Kenneth Av.

Išnuomojamas butas iš 7-nių kambarių, 
garažas. Galima laikyti vištas ir karvę. 
Kreiptis J. Stradomskis, T71 King St., 
Delhi, Ont., arba telef. 77 Delhi.

High Park rajone išnuomojamas l-me 
augšte frontinis kambarys su baldais. 
Galima pasinaudoti virtuve. 50 Mount
view Ave. Tele. MU. 8496.

Išnuomojamas apstatytas kambarys vie- 
na m asmeniui. 261 Roxton Rd. Tel. LO. 
3470. Nuolatinis šiltas vanduo. Galima 
maitintis.

Išnuomojamas II augšte frontinis kamba
rys su bendro virtuve. Tel. OL. 1764.

Išnuomojami kambariai High Park ra
jone. Tel. LA. 5085.

Išnuomojamas kambarys su baldais ll-me 
augšte. 31 Roblocke Avė. Tel. KE. 6663.

Išnuomojamos didelis frontinis kambarys 
dviems asmenims su baldais arba be. 
Bendra virtuvė. Yra garažas. KE. 3045.

Išnuomojamas kambarys mergaitei ar 
vyrui, ll-me augšte. Galima naudotis 
pianinu. Bloor-Mountview. Tel. JU.1687.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Su 
baldais. Karštas vanduo. Tinka vedusių 
porai. Telef. OL 5785.

Išnuomojamas 3 kambarių ir virtuvės bu
tas, II augšte. 28 Beatrice St.

LIETUVIU 
SMULKIU PREKIŲ 

KRAUTUVĖ

į “VITA”
j 1033 College St

(sekančios durys nuo Prisikė
limo parapijos)

REAL ESTATE 
BROKER

BRUNO PURINS
1318 BLOOR ST. W. 

Toronto

SKUBIAM PARDAVIMUI 
restoranas plius 4 kambariai 
gyventi. Yorig g-vėje (tarp 
Bloor ir Welesley), įmokėti 
$4.000, pilna kaina $12.000. Vi
sas inventorius gerame stovy
je. (Klauskite Sukausko tele
fonu OL. 7561).

Liet. Enciklopediją

nėjimas $195.97, Birželio 14-tos 
min. $10, aukos loterijai neįvy
kus $91. Viso $1387.18.

Išlaidos: KLB Kr. V-bai $50, 
Augšt. kursų lektoriams $48, Va- 

t sario 16-tos šventė $21.83, TFon- 
. jdui $198.11, Šeštad. liet, mokyk-

kreiptis i G. Kačanauska LA.
2489. \

Taigi vyrai ir jaunuoliai, ke-1 
liai į plačiuosius vandenis jums į 
atviri. Romantiškoje aplinkoje, | 
puikioje draugystėje jūs stiprin
site savo sveikatą ir grūdinsite 
savo būdą. -

P. Mališauskas, J. J. Ellis Real 
Estate nekilnojamo turto nuosa
vybių pardavimo agentas, kaip 
pardavęs namų už didžiausią su
mą, gavo pirmąją premiją — $25 
pinigais ir $35 gazolino kuponais.

SEKANČIAIS SEKMADIENIAIS , 
KOVO 14 ir 24 dienomis 

“Tėviškės Žiburių” knygyne 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
(Kaikurių net su 50% nuolaida) 

Paštu užsakymų negalėsime priimti, kadangi išpardavimui1 nu" 
matytos knygos yra įvairiame stovyje ir pagal tai nustatytos 
naujos kainos. Taip pat primename, kad skolon knygos nebus 
išduodamos. 1

A. S. NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR ST. W., TORONTO, TEL. LL. 3102 

(torp Dufferin ir Lansdowne)

Tarpininkaujame pardavime ir pirkime Įvairių nekilnojamų 
nuosavybių ne tik Toronto mieste ir priemiesčių rajonuose, bet 

' ir visoj Ontario provincijoje.

$3.000 įmokėti — Dundas - Howard Pk., — 7 komb. mūrinis narnos, tinkamos 
krautuvei, alyva šild., gerom stovy, didelis kiemas, privatus įvažiavimas.

$4.000 įmokėti — College - Do vercourt, — 10 komb. gerų plytų nomas, ang
lim oru apkūrenamos, patogus ir pelningos išnuomavimui.

$5.000 įmokėti — Bloor - Indian Rd., — 7 komb. gražus mūrinis narnos, oly- 
vo šildomas, garažas, rami gatvė.

$6.000 įmokėti — Kingsway - Government Rd., — 7 komb., 6 metų plyti
nis namas, lyg vila, gražiame rajone, didelis sodas, garažas, arti mokykla.

$10.000 įmokėti — Bathurst - St. Cloir, — 12 komb. geros statybos mūrinis 
namas, priešakys tašytų akmenų, vidus prabangiai įrengtas, turi didelę 
solę. Salio plytinis apšildomas garažas, privatus įvažiavimas. Tiktų gydy
tojui, inžinieriui ar organizacijai.

Ketdien gauname naujų pasiūlymų, todėl patariama paskambinti ir pranešti ko 
ieškota pirkti, arba kg turite parduoti, kuriame rajone ir už kokią kainą.

L

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, L. Ba
rauskas, V. Vaišvila). Rašytojai: 
M. Aukštaitė, J. Žmuidzinas, K. 
Veselka ir H. Nagys; šokėja B. 
Vaitkūnaitė; aktoriai: E. Gaile- 
viciūtė ir J. Akstinas. Savo kūri-

akompanuos F. Morel.
Pelnas skiriamas Stipendijų - 

Pašalpų Fondui. Įėjimas laisvai 
aukojant.

Liuterionių Vakarinės Gavė
nios pamaldos International YM 
C A patalpose, 5550 Park Ave., 
šeštadienį, kovo 13 d. 7 va. vak. 

Kun. dr. M. Kavolis.
Šv. Jono liuterionių bažnyčioj, 

Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, sekmadienį, kovo 14 
d., 12 vai., pagrindinės lietuvių 
pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis.

Neokanadiečių parodos reika
lu Montr. apyl. v-ba praneša, 
kad ruošimo komisijoje lietuvius 
atstovauja L. Balsys ir I. Ki- 
birkštytė. Parodos lietuviškos 
dalies organizavimą atlieka apyl. 
v-bos paskirta komisija: A. Gra- 

, . . ■' - -• • i žys, H. Valiulis ir P. Povilaitis,ruoš tautinių švenčiuminėjimus I Eįįonatai priimami vaizduoją J organizacijų dirbamas. dar- į ar taufi charag
bo sritis apyl. y-ba nesikis, jei _ nu0‘meno kūrinio iki 
nebus grasyta talkininkauti ar > smulkaus rankdarbio. Tautiniai 
paremti Is naujų užsimojimų, aį odoje už viet nem0. 
EaZymop ".i: rr! °’i pUSvalan.d'! į ka, atskiri asmenys moka po $12. 
kovo 28 d. hetuviskos muzikos doje pyskirstymas bus
populiarinimui ir rugsėjo 12 d. i - - -
— Tautos šventės minėjimui. 
(Apie neokanad. parodą žiūf. at
skirai).

Veiklos metų sąmata pateikta 
sekanti: pajamų ir išlaidų numa-

naujai įsigytos Kanados ir Que- 
beco vėliavos. Perimta kasa 
$171.71, iš kurių už 1953 m. pri
klauso KLB Kr. V-bai $40.45 ir 
Kult. Fondui $57.30.

Kartoteka perimta užpraeitų 
metų stovyje. V-ba stengsis kar
toteką papildyti, nes ja teks nau
dotis sekančiuose apyl. v-bos rin
kimuose.

Valdyba ir ateinančiais metais 
stengsis remti šešt. liet, mokyk
las, augšt. lit. kursus, organizuo
jamas vaikų vasaros stovyklas.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

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

24 valandų tarnyba.

kovo 24 d. loterijos būdu, gi pa
roda vyks nuo balandžio 21 d. iki 
gegužės mėn. 1 dienoj.

Motinos Dieną šiemet ruoš 
apyl. v-ba gegužės 2 d.

Vyr. at-kų metinis susirinki
mas pakartotinai šaukiamas ko
vo 21 d., sekmadienį, AV parapi
jos senosios klebonijos pataluo- ■ 
se tpoj po pamaldų. V-ba.

— Montrealis. — Vyriausybė 
užsakė Canadair Ltd. pagaminti 
50 keturmotorinių Bristol Brita- 
nica lėktuvų karo reikalams. Jie 
būsią vartojami jūrų žvalgybai, 
pakeisią nuo praeito karo tebe
vartojamus Lancaster bombone
šius. Gamyba bus pradėta kaip 
tik bus gautas angliškos firmos 
sutikimas. Tikimasi, kad tai bus 
maždaug už mėnesio.

— Berlynas. — Nuo 1945 m. iš 
80.0000 mokytojų. Ten mokytojų 
liko 81.0000.

Garbenis
REKOMENDUOJA

Dundas — Shaw, S12.OCO, įmokėti $2 500, 7 kambarių atskiras namas, van
deniu - alyva šildomas, didelis garažas; 1 atviras morgičius balanse.

$10.000, 10 akrų žemės plotos prie 27-to kelto, važiuojant į Maltong; įmokėti 
$3.000.; nėra trobesių.

Mimico. $15.500. 8 kemb. dupleksas, dėl dviejų Šeimų; vandeniu - alyva ap
šildomas; du garažai, didelis kiemas. Įmokėti apie puse.

Eoustead Avė. (prie Roncesvolles) atskiros plytų narnos, 12 komb.> 2 vonios, 
vandeniu šildomos, įmokėti $8.000. Užimti visų namų galimo tuojau.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. *-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

t

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Ap. Sakevičius - Sakus
Įstaigos telefonas LL. 3102, namų tel. LL. 0656




