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Prisikėlimo prasmė ir didybė
Krikščionybė yra galingesnė ■ šluostys nuo jų akių kiekvieną,

už pasaulį, už skausmą, už viso- ; ašarą; mirties daugiau nebebus, 
kiariopą blogį, už negalę, už pa- nei dejavimo, nei šauksmo, nei 
čią mirtį. Į ją todėl turi krypti skausmo nebebus daugiau; nes 
mūsų akys, mūsų žvilgsniai, kas buvo pirma, išnyko” (Apr. 
ypač šiuo metu, kada mūsų pla- : 21, 1-4). štai kame slypi Prisi- 
neta, atrodo, nesulaikomai rieda Į kėlimo prasmėj ir didybė. Štai 
j visuotinę katastrofą, į kančios 
agoniją.

Velykų švenčių varpai, skel
biantys pasauliui Prisikėlimą ir 
Viltį, yra geriausia proga mūsų 
apsimąstymui.

Sveiki sulaukė^ s v. Velykių

škai 
kodėl Kristus, Dievažmogis, ken
tėjęs, miręs, prisikėlęs, yra visa
tos ir visuotinės žmonijos istori
jos gyvasis centras, jos kūrėjas, 
atbaigėjas k- vyriausias teisėjas. 
Štai kodėl krikščionybė yra ne- 

Krikščionybė buvo žmonijai Į palaužiamo tikėjimo, vilties ir 
naujosios eros aušra, pasaulinei j meilės religija. Štai kodėl Baž- 
Romos imperijai- smunkant ir ! 
virstant griuvėsiais; jinai buvo 
pagrindinė Europos tautų vieny
tąja ir įkvėpėja, spiriantis prieš pilnatvės 
laukinių hunų, mongolų azijatų versmių dalintoj 
ir ilgus šimtmečius trukusių mu-l. . „

nyčia yra vienintelė žmogui, šei
moms bei visai žmonijai nema
rumo nešėja, vienintele gyvatos 

atos neišsenkamų 
ja. Kas yra šalia 

jos, yra šalia gyvenimo. Yra ša-
zulmonų antpuolius; jinai buvo lia tikėjimo ar yra menko tikė- 
tautų vienytoja ir įkvėpėja, at- 
remiant baisiąją turkų invaziją, 
nukreiptą į Europos pačią širdį; 
jinai yra pagrindinė įkvėpėja ir 
kelio žvaigždė ir šiandien, ku
riant jungtinę Europą, organi

jimo. “Matydamas aplink save 
minias, Jėzus liepė irtis į anapus 
ežero... Po to jis įžengė į laive
lį, ir jo mokytiniai sekė jį. Bet 
štai jūroje pakilo taip didelė 
audra, jog laivelis buvo bangų 

zūojant Atlanto Bendruomenę ir apipiltas; o jis miegojo. Jo mo- 
siekiant įgyvendinti tikrąją, pa- ; kytiniai priėjo prie jo ir pažadi- 
stoviają taiką bei. ramybę že-i no jį, sakydami: Viešpatie, gel
mėje. ■

Šventame Rašte skaitome, kad 
kūrinija buvo nepaliesta blogio, 
kada jinai išėjo iš paties Tvėrė
jo rankų; visa, kas sutverta, bu
vo gera. Blogis,_ skausmas, nega
lė, mirtis atsirado kaip pirma
pradės nuodėmės padariniai. Jei
gu nusidėsi, mirsi,.— buvo pasa- 

' kyta pirmiesiems tėvams. Nusi
dėjo. Piktam panaudojo gauta

| bėk. žūna me. Jėzus jiems; tarė: 
j Kodėl esate bailūs jūs, žmonės, 
menko tikėjimo? Po to’atsikėlęs 
jis sudraudė vėjus ir jūrą, ir pa
sidarė didelė tyla, o žmonės ste-

I bejosi ir sakė: Kas gi jis y ra, kad 
vėjai ir jūra jo klauso?” (Mat.

Botticelli
Mokytiniai aprauda Jėzaus kūną ir ruošiasi jį palaidoti Juozapo iš Arimatajos sau pasiruoštame

' kape .Y..''

me tinos pradėjo gimdyti skaus
muose. Veido prakaite žmogus 
valgo duoną. Nupuolusiųjų tėvų 
pirmas vaikas — žmogžudys. 
Dorinį žmonių smukimą ir jo 
kraštutinęTibą parodo Sodomos 
ir Gomeros pavyzdys. Ir reikėjo 
tvano, balsaus visuotino Ivano, 
kad nuplovus, nuvalius žemės 
veidą, ištvirkimo, paleįstuvys-

Šitie švento Rašto žodžiai, be 
tiesioginio įvykio aprašymo, 
duoda mums drauge puikų pa
veiksią visų abejojančių, tikėji
me susvyravusių krikščionių, 
kurie, nors ir švento Petro Laive 
jau atsidūrę, t.y. būdami Bažny
čios nariai, per daug išsigąstą 
kylančio šėlstančio pasaulyje 
blogio akivaizdoje ir yra linko 
šaukte šaukt i: Viešpat ie. gelbėk 
mus. žūnamd. tarsi visiškai už-

D i džiofi šventė

Viršum pasaulio vandenų plau 
kiojanti ir ant Ararato kalnų iš
kilusi Nojaus Arka yra šventa 
Petro Laivo, t.y. visuotinės Kris
taus įsteigtos Bažnyčios ir per ją 
išganytosios žmonijos bei tvą- 
rinijos, tolimas simbolis.

Po tvano pasirodžiusi vaivo
rykštė, apjungianti žemę ir dan
gti, yra naujosios sandoros tarp 
Kūrėjo ir kūrinijos ženklas.

Kristaus pirmasis atėjimas į 
pasaulį ir visuotinos Bažnyčios 
įsteigimas ant šv. Petro Uolos 
žymi šios naujosios ir amžinosios 
sandoros realų gyvendinimą. 
Kristaus iš numirusiųjų prisikė
limas žymi pirmą galingą trium
fą prieš blogį, nuodėmę, skaus
mą, negalę ir mirtį. Kristaus pri
sikėlimas yra drauge ir mūsų iš 
numirusiųjų prisikėlimo, mūsų 
gyvojo tikėjimo į amžinąjį gy
venimą ir mūsų būsima nemaru
mą pagrindinis ir tikrasis laidas: 
"Taigi, jei skelbiama apie Kris
tų. kad jis kėlėsi iš numirusiųjų, 
tai kaipgi kai kurie iš jūsų tarpo 
sako nesą mirusiųjų prisikėlimo? 
Jei Kristus neprisikėlė, tai jūsų 
tikėjimas yrą tuščias, ir jūs dar 
tebesate savo nuodėmėse... Kaip 
per žmogų atėjo mirtis, taip per 
žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. 
Ir kaip Adome visi miršta, taip 
ir Kristuje visi bus atgaivinti... 
Paskučiausioji neprietelė bus su
naikinta mirtis (1 Kor. 15, 12-26)

Antrasis Kristaus atėjimas ir 
visuotitnis iš numirusiųjų prisi
kėlimas žymi galutinį, šį kartą, 
jau visuotinį triumfą šviesos 
prieš tamsą, gėrio prieš blogį, 
gyvatos prieš skausmą, negalę

Buvo Velykų laikas, visų di
džiausia šventė Izraelyje. Nuo 
jūros ir nuo karavanų kelių kal
nuose ir dykumose; laivuose, ant 

I kupramigarių ir pėsti, tūkstan-
niiršdami ir paneigdami iš numi- į čiai tūkstančių keleivių atsuko 
rusiujiĮ prisikėlusiojo prieš blo-' savo nuvargusius ir prakaituotus 
gi triumfuojančio Išganytojo veidus į Jeruzalę. Nesvarbu, kaip 
paskutiniu žodžių gilią prasmę j' arginanciai, bet jie turi keliau- 
ir didybę: “Man duota valdžia i ii. nes Velykos artinosi: didi Vc- 
dangujė ir žemėje. Eikite tat ir ' ' ' * ‘
mokykite visas tautas, krikšty
dami juos vardan Tėvo ir Sū
naus ir šventosios Dvasios ir mo
kydami juos laikyti visa, ką tik
esu jums pasakęs. Ir štai, aš esu j tik galėjo, norėjo nueiti į Jeru- 
su jumis visas dienas, iki pašau- žalės šventyklą. Septynias diė- 
lio pabaigai (Mat. 27, 18-20). Gy- —i—i—;
vu tikėjimu, viltim ir meile gy
venąs krikščionis yra nukreipęs 
savo žvilgsnį ne į daiktų pavir
šių. bet į tikrovės pačias gelmes, 
į begalinius, bekraščius buities 
okeanų akiračius ir svaiginan
čias gyvenimo augštumas. Jis 
nuolat siekia ten, kur vyzdys ne
pasiekia. laužia tai, ko protas 
nepajėgia, nes šviesa visad yra 
galingesnė už tamsą, gėris — už 
blogį, dorybė — už nuodėmę, ti
kėjimas — už nepasitikėjimą, 
viltis — už neviltį, meilė — už 
neapykantą, nemarumą nešantis I niij gausumu; kažkaip tas Moky- 
triumfališkas Kristaus Prisikėlė j tojo padarytų pranašysčių apie

■mas — už betkoki skausmą, ne
gale ir mirti.

Būkime tad šviesos, gėrio, o 
ne tamsos, ne blogio vaikai.

Velykų švenčių varpams gau
džiant. giliai įsijauskime į Kris
taus Prisikėlimo prasmę ir didy
bę. semdamiesi iš to jėgos ir 
įkvėjimo dirbti Lietuvos, šio sve
tingo krašto, kur gyvename, ir 
visos žmonijos labui. Būkime 
šviesūs, kad kitiems nuolat ga
lėtume šviesti ir išsklaidyti mū
sų amžiaus tamsą. Ir šviesa ir 
tiesa mūs žingsnius telydi. 

Antanas Ramūnas.

lykų šventė, primenanti tą naktį, 
kada Viešpats, bausdamas pir
mąjį, gimusį iš egipt iečių, praėjo, 
nepaliesdamas Izraelio vaikų na
mų. Visos dievotos sielos, kurios 

norėjo nueiti į Jeru-

nas jie melsdavosi, aukodami ve
lykinį avinėlį pagal tradicines 
apeigas ir valgydami neraugintą 
duoną.

Švelnus pavasaris gaubė tą 
kietąjį miestą ant didžios kalvos. 
Buvo laikas gegutei kukuoti ir 
naujoms gėlėms pražydėti. Lai
kas gyvybės lenktyniavimo ir 
prisikėlimo jausmo žmonių kū
nuose ir mintyse, kada pats gy
venimas atsinaujina,

Jėzus ir dvylika apaštalų taip 
pat keliavo į Jeruzalę Velykoms. 
Apaštalai vaikiškai stebėjosi mi-

i kraują ir tuoj ateinančią mirtį 
tikrumas nustojo juos slėgęs. Jie 
buvo žmogiškai besvaigstą di
džiu įvykių akivaizdoj. Iš tikrų
jų, kai Mokytojas jiems pasakė 
apie savo mirtį, jie negalėjo pri
siversti tuo tikėti. Jis visuomet 
rodė tokią neatlaikomą jėgą! Ar 
Jis nebuvo Kristus? Kaip gi, 
tuomet. Jį kas gali skriausti? Jie 
negalėjo tai perprasti.

Taigi, be gilaus nusiminimu 
jausmo jie iškeliavo, darydami 
ilgą kilpą kalnų takais, išsilenk
dami pietų kelio.

Keletas galilėjiečių atpažino 
Jėzų ir susispietė apie Jį: “Ste
buklų prašome, mielas Mokyte-

linga daug darbininkų; aplink kuris, kaip jis buvo j 
visą nuėstą buvo plantacijos, kiekvieno draugas. 
Darbininkai su smailiais akme- X V •» v-
nimis prakirsdavo medžio žievę ten pamatė su saguota šilkine 
ir paskui laikydavo saują vilnų , kepure, importuota iš Ktesifono. i 
prie atviros medžio žaizdos ir Zakejus išbalo, bet Mokytojas 
taip sugaudavo krintančius Ii-■ pamojo jam ranka ir sušuko; 
paus, balto sako lašus. Juos pas- i — Zakcjau! Skubinkis, nulipk t 
kū i išspausdavo į sraigės kiautą,; žemyn!... Nulipk, nes šiandien J 
kur sakai sukietėdavo, o kiautas ■ Aš turiu apsistoti tavo namuose! į 
tarnaudavo kaip jų dėžutė. Į vi-į 
są pasaulį keliaudavo balzamo 
kiautai, perkami tų, kurie tikėjo, 
jog balzamo kvapas gydo galvos 
skausmus. Tai buvo viena prie
žastis, dėl ko romėnai šioj vietoj 
Įtaisė specialią muitinę ant Ju
dėjos sienos.

Ir dėl to jie laikė čia tą ma
žutį kuprelį, keistos išvaizdos 
žmogutį, vadinamą Zakejumi, 
savo mokesčių rinkėją.

Miestiečiai vadindavo Zakejų 
niekšu. Kaip ir šventasis Matas 
jis buvo žemesnis negu žemas 
savo kaimynų akyse, ne vien dėl 
savo iškraipytos išvaizdos, bet 
dėl to, kad jis rinko pinigus, už
kariautojų jo paties žmbnėms 
uždėtus, ir per kombinacijas 
daug pelnė. Jis buvo labai tur
tingas.

Nežiūrint to, Zakejus norėjo 
pamatyti Jėzų. Jis stebėjo minią, 
su trukšmu ateinančią keliu prie 
ky Mokytojo, su plevėsuojan
čiais veidų apdangalais ir dulkė
tais rūbais, beskubančius pro 
miesto vartus, šūkaliuojančias ir 
dainuojančias geroje, pakilioje 
nuotaikoje. Kuprelis buvo sumi
šęs. Jis turi matyti tą Mokytoją, 
apie kurio mokslą jis buvo gir
dėjęs: jam buvo.papasakota, kad 
kitas muitininkas, Matas, tapo 
vienu iš artimiausių Kristaus 
draugų.

Ar koks nors žmogus kada 
jautėsi menkesnis, negu Zake
jus? Jis buvo toks mažas, taip 
negražios išvaizdos — buvo be
veik nykštukas; jis —: muitinin-

irdėjęs, yra

Jėzus pažvelgė augštyn ir jį

dotuvėms. Užėjo tyla, o svečiai 
stebėjo Mariją. Ji, paėmusi vieną 
Jėzaus koją, pradėjo trinti padus 
ir pirštus su aliejumi. Abi kojas 
ji ištrynė su saldžiai kvepiančiu 
tepalu, o paskui vėl, kaip ir ano
ji moteris tada šiaurėje, ji nu
šluostė jas nuo užkulnių iki pirš
tų su savo ilgais tamsiais plau
kais.

Pagaliau toje pačioje kritiško- j 

lų ant-Mokytojo viršugalvio ir 
trynė savo stipriais, liaunais 
pirštais/; Kambarys prisipildė 
kvepalų kvapo.

O Judas kuždėjo Mortai:
— Koks eikvojimas tepalo! Tai 

galėjo būti parduota už tris šim
tus denarų! Tai kainavo juk 
daug daugiau, kai jūs pirkote 
savo broliui Lozoriui, kuris, ki
taip dalykams susidėsčius, nebe
buvo reikalingas kvepalų kvapo. 
Jūs, sesutės, galėjote jį visą par
duoti ir atiduoti pinigus varg
šams!

Žiūrovai dabar priminė fari
ziejus, šnibždėdamiesi kartu ir 
kreipdami tamsius žvilgsnius 
link Marijos, su alebastrine vaza 
rankose; tamsiausi iš visų žvilgs
niai ėjo nuo Judo, ligą laiką Ju
das Iskarijotas buvo buvęs apaš
talų kasininkas; jis laikė pinigi
ne ir išduodavo pinigus ir, kaip 
vėliau Jonas apie jį sakė, jis šir
dyje buvo vagis ir neatjautė 
vargšų. Judas iš tikrųjų būtų 
atėmęs dėžutę ir kiek dar joje 
buvo palikę kvepalų iš Marijos 
rankų, jei Jėzus nebūtų matęs 
jo suktų tikslų ir neįsiterpęs:

— Palikite ją ramybėje, — Jis 
įsakė, — kad ji tai galėtų palai
kyti .

Paskui, kai didelė tyla užstojo,
Jis tęsė:

■— Kam jūs trukdote šiai mote
riai? Ji man padarė gerą darbą.

Prekyba su komunistiniais kraštais 
i Europos-valstybėms, ypač D. 
' Britanijai, užsispyrusiai prSdė- 
! jus siekti gyvesnės prekybos su 
; komunistiniais kraštais ir su pa- 
: čia Maskva, JAV nusistatymą iš- 
! aiškinti nuvyko Europon užsie- 
Į nio paramos fondų valdytojas 
! Harold E. Stasen.

Užliedama "šį kvepalą ant mano 
kūno, ji tai padarė mano laido
tuvėms. Ką ji turėjo atlikti, ji 
atliko. Ji iš anksto atėjo iškvė
pinti mano. kūno. Vargšų jūs vi
suomet turite, bet mane nevi- 
suomet. Aš jums sakau, kur tik 
ši evangelija bus skelbiama pa
saulyje, ten ir tai bus pasakoja
ma jai atminti.

Ir iš tikrųjų, po beveik dviejų
je tyloje ji užpylė truputį kvepa-! tūkstančių metų, per kuriuos tai 
lų ant ’Mokylojo viršugalvio ir buvo pasakojama diena po die

nos, čia vėl tai kartojama!
Tą dieną, kai Marija iškvėpino 

Jėzaus kojas ir rankas, Jis išėjo 
su savo mokiniais iš Betanijos 
akmenuotu keliu į Jeruzalę. Tai 
buvo sekmadienis prieš Velykas 
ir visi keliai buvo pilni maldi
ninkų, giedančių psalmes.

Jėzui ir Jo mokiniams ta kelio
nė į Velykų šventes užsibaigė 
labiausiai pažymėtinu visų lai
kų triumfaliniu maršu.

Iš Fulton Ousler “The 
Greatest Story ever Tom” ‘

Vertė L. Medelis.

Mokytojąs mano namuos! Jė
zus mano svečias!

Laukiniškas, Sumaišvto proto, T- > • TAr • . , ■ ■ .
su judimas iš džiaugsmo užplūdo ! KokĮ JAV nusistatymą jis ten 
muitininko širdi. Liguistos figų- ! nuv^e .ir ar su?ko’ kad 4 b«tl< 
ros mažutis milijonierius nusliuo į Pažiūrėtas sąrasas vad. strate- mi-ini riroL-ni L-nrinmic m’OL’ini'tfi
gė žemyn nuo paskutinės šakos; 
jis bėgo, trepsėdamas kojomis 
taku, kurį žmonės jam padarė, 
verkė ir juokėsi. Ir Jėzus uždė
jo ranką ant jo pečių, kurie vos 
pasiekė Jo juosmenį ir taip jiedu 
ėjo tolyn, o tuo tarpu minia mur
mėjo ir šnibždėjosi.

Žmonės dabar buvo savotiškai 
sukrėsti, kaip dažnai buvo atsi
tikę fariziejams ir sadukiejams: į 
Mokytojas buvo beeinąs į sve-! 
čius pas tokį išgamą, kaip Zake
jus, tą, kuris dėvėjo didžiai spin
dintį žalio brangakmenio žiedą, 
palies Erodo Didžiojo dovanotą. 
Prie turtingojo muitininko du
rų Mokytojas, aplinkybių paska
tintas, pasakė žmonėms palygi
nimą apie dešimtį talentų, ir pri- | 
dėjo, kad būti uoliam savo rei-1 
kaluose ir dėl to pelnytis nebuvo i 
negarbinga. Tą vakarą, kai iš- ■ 
gelbėjimas atėjo į Zakejaus na-Į 
mus, ten buvo pokylis su daino- j 
mis.

Sekančią naktį Jėzus miegojo ! 
Betanijoj, vienos dienos kelionės j 
atstu nuo Jeruzalės. Tačiau Jis • 
nepasiliko savo draugų, Marijos, 
Mortos ir Lozoriaus namuose; 
vietoj jų Jis pasirinko apsistoti 
pas vadinamą Simoną Raupsotą- 
jį — vieną iš Jėzaus išgydytųjų. 
Tą šeštadienį, pirmą balandžio 
dieną. 30-tais metais, kai Jėzus

ginių prekių, kuriomis prekiauti 
draudžiama, nebuvo paskelbta. 
Grįžęs, jis pasakoja, kad preky
ba visdėlto esanti plėstina, nes 
karo tuoj nebūsią ir jis nesąs ne
išvengiamas, o išsivysčiusi pre-

VLIKo POSĖDIS 
buvęs numatytas balandžio 8 d., 
atidėtas balandžio 21 d.

Kaip numatyta, bAndžio 29 d. 
VLIKo ir VT pirmiiBLkai išvyks 
kelionėn į JAV.

•— Otava. —' Darbo unijos pa
siūlė vyriausybei papildomą ne
darbo šalpą pratęsti ir po balan
džio 15 d., nes bedarbių skaičius 
dar nemažėja.

— Otava.—Sprausminis Sabre 
lėktuvas balandžio 11 d. pasiekė

Otavą, 2.298 mylios, atskrisda
mas per 3 vai. ir 46 min. Anks
čiau šio atstumo rekordas buvo 
4 vai. ir 25 min.

kybą gal paveiksianti sovietus 
ir jie gal visą savo gamybą pa
suksią daugiau į taikos meto pre
kių gamybą. Vakariečiai, esą, ti
kį, jog tokia kryptimi sovietų 
gyvenimą galinti paveikti kad ir 
ribotai praplėsta prekyba.

Išviso atrodo, kad Stassen se
natui daugiau pasakojo Londono 
nuomonę. Ar JAV su tuo sutin
ka. taip ir neaišku. Greičiausia 
nesutinka. Pasak Stasseno, JAV 
neprekiausią. Ar jos taikys.užsie
nio pagalbos įstatymo nuostatą, 
kad embargo nesilaikančiom 
valstybėm pagalbos neteikiama, 
nesakoma.

JONAS AISTIS

Antai Tenai
ANTAI tenai ant vakaro raudono 
Vaidenasi man Kristus dyvinai: 
Ir rankos, kojos, ir atvertas šonas, 
Ir erškėčiuoti smilkiniai... 

f
Ir, rodos klausia: — Ar mane pažįsti?
Ar žinomas tau kelias ir tiesa?
O taip, Tu mano Viešpats, Jėzus Kristus, 
Ir aš anku Tavų akių šviesa.

Tikiu, o Viešpatie, tiktai padėk man, 
Padėki netikėjime manarfi!
Tau yra žinomas krūtinės rėksmas, 
Jisai Tau yra žinomas vienam.

ir mirtį; žymi Kūrėjo ir kūrini
jos amžinosios sandoros, ty. Die
vo karalystės, pilnutinį įgyven
dinimą. naujosios Jeruzalės nu
žengimą žemėn: “Tuomet aš ma
čiau naują dangų ir naują žemę; 
nes pirmasis dangus ,ir pirmoji 
žemė nuėjo ir jūros jau nebebu
vo. Aš, Jonas, mačiau šventąjį 
miestą, naująją Jeruzalę, nužen
giančią iš dangaus nuo Dievo, 
prisirengusią, kaip sužiedotinę. 
Išpuoštą savo sužiedotiniui. Aš 
girdėjau didelį balsą iš sosto ta
riant: Štai Dievo padangtė žmo
nėms, ir jis gyvens su jais; jie 
bus jo tauta, ir pats Dievas bus 
su jais jų Dievas. Dievas nu

jau” — štai čia du akli žmonės. 
Ir kada aklas Bartamėjus atgavo 
šviesą, minia padidėjo iki paga
liau užstojo visą kelią. Tuomet 
Mokytojas pastebėjo mažutį žmo 
gulį pavojingai siūbuojantį ant 
laukinių fygų medžio viršūnės.

Šis siūbuojantis žmogus — 
nykštukas kyburiavo už kelių 
jardų nuo muitinės ir nuolat 
žvelgė savo nuvargusiomis aki
mis j tos įstaigos duris, kur buvo 
jo balzamo mokesčių dėžė.

Tais laikais romėnai tvarkė 
balzamo prekybą, imdami dalį 
iš plantacijų savininkų nuo kiek
vieno kiauto. Balzamo prekyba 
buvo labai judri ir buvo reika-

kas ir niekas nenorėjo su juo rei
kalų turėti. Tiktai šiame sveti- 
mąjame iš Nazareto jis matė 
žmogiškos šilimos ir supratimo 
pažadą. Dabar, kada Jėzus turė
jo praeiti pro jį ir jo muitinę, jis 
bijojo, kad jam gali netekti savo 
herojaus pamatyti, nes minia bu
vo tokia didelė, o Zakejus toks 
mažas. Tai dėl to kuprelis įsiko
rė į fygos medžio šakas — nela
bai augštą, šakotą žalią medį, 
kuris keistai siūbavo nuo jo bež
džioniškų rankų ir kojų judėsiu; 
pro drėgnus, paplokščius lapus 
jis iškišo savo barzdotą veidą, 
kad galėtų žiūrėti žemyn į pur
viną gatvę, ieškodamas žmogaus,

buvo Simono namuos, Morta 
ruošė vakarienę, o Ijozorius sė
dėjo prie stalo su tokiu pat ge
ru apetitu savo sesers tušintai 
avienai ir daržovėms, lyg jis nie
kada nebūtų buvęs drobulėse 
susuktas ir paguldytas šeimos 
kape.

Marija, antroji sesuo, buvo 
kažkur dingusi.

Staiga ji įėjo pro duris ir at
siklaupė prie Jėzaus kojų. Kaip 
ta paleistuvė Galilėjoje. Marija 
atnešė savo rankose alebastrinę 
vazą; joje buvo svaras levendros 
aliejaus, labai brangaus kvepalo; 
seserys panaudojo savo sutaupąs, 
kad tai nupirktų savo brolio lai-

Mane čionai nusnigo ir nulijo, 
Aš nuvargau pasauly ir giesmėj. 
Norėjau pamatyt Tave Mesiją, 
Bet gal tepamatysiu tik teisme

Kad dar ateitumei mus čia paguosti, 
Kad dar ateitumei paguosti mus 
| tą prakeiktą, klaikų miestą, 
į šituos šlykščius nuodėmės namus...

Dėl "ko gi mus, o Viešpatie, apleidai? 
Dėl ko gi Tu mūs vėl ncatlankai? 
Mes pasiilgom Tavo lėto veido, 
Mes — prakeiktieji tie Ievos vaikai.

9

Ateik, o atlankyk, pinna, nei teisi. 
Paklydome, surizgo mūs keliai... 
Sakyk, o Viešpatie, ar Tu ateisi?! 
Apsiverkė Kristus — tyliai, tyliai...
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Santykių su lenkais klausimas ir Vilniaus krašto lietuviai

Laikas tvirtintis ekonomiškai
Gal tai ir teisybė, nes pramo

nės krašte gyvendamas nežinai 
. žmogus nei dienos, nei valandos, 

kada atsidursi gatvėje be skati
ko kišenėje. Bet dažnai įvairioms 
permainoms kliūtį sudaro lietu
vio būdas: sėslus, abejingas nau
jenybėms, atsargus — retas iš
imtis sudarydavo įvairūs pra
muštgalviai padaužos, kuriem ne
norėdami žemės arti, sunkiai 
dirbti, trenkdavosi į miestus, ten 
pusdykiai plušdavo sušilę fabri
kuose arba mokydavosi amatų. 
Žinoma, jie daugiau išprusdavo 
ir prieš buvusius savo kaimynus 
jau didžiuodavosi miestietiškais 
drabužiais ir papročiais.

Miestiečiai irgi vertėsi kaip 
išmanė: amatai, smulki prekyba, 
darbas fabrike ar palaiminta 
valdinė tarnyba. Apie kūrimą 
pramonės ir įstaigų gal tik re
tas tepagalvodavo.

Vis tik kiekvienas iš jų buvo 
priklausomas darbdavio malo
nės ir nuotaikos. Geriau jau bū
davo amatininkui ar ūkininkui, 
kurie, kaip tie gaidžiai ant savo 
kiemo, jautėsi drąsūs.

Taip ir čia išeivijoj daugumas 
tautiečių valgo duoną kasdieni
nę priklausomai nuo “boso” už-

gaidų. Gal reikėtų aiškinti, jog 
dar daugelio per trumpas buvo
jimo laikas šiuose kraštuose ir 
permaži mūsų kapitalai.

Tačiau, nors “viskas prieš 
mus”, atsiranda vienas antras, 
kuris savo darbštumu, sumanu
mu ir nagingumu tiesia kelius į 
asmeninę ekonominę nepriklau
somybę, tuo didindami lietuviš
kosios bendruomenės pajėgumą 
ir jos balso svarumą. Taip mes 
turime ne vieną beaugančią lie
tuvišką įmonę.

Neamžinai truks ir gerbūvio 
laikotarpis, gali ateiti ir blogesni 
laikai, kada prisieis ir namą su 
automobiliu parduoti ir eilėse 
stovint nuo ankstyvo ryto darbo 
ieškoti. Juo daugiau savų įmo
nių, juo didesnis lietuvių skai
čius galės rasti darbo pas savus. 
Tat remkime savąsias įmones, 
prisimindami sveiką šūkį “Savi 
pas savus”, steikime daugiau 
biznių, tuo tapdami daugiau ne
priklausomais svetimame krašte. 
Nei lietuviškų krautuvių, spaus
tuvių, nei bet kokios rūšies vers
lų perdaug nebus, nes lietuvis 
pasirodo sugeba pasivyti vieti
nius, o dažnai juos ir lenkia.

B. Stundžia.

(Pabaiga)
Politiniai junginiai

Visais laikais Europos tautos 
kenčia karo baimę, kuri dažniau- 

.siai kildavo tarp kaimyninių tau 
tų iškilus nesusipratimams dėl 
sienų. Tačiau iki šiol tautų sau
gumui nepasitarnavo nei viena 
iškilusių idėjų. Jos ilgainiui vėl 
priversdavo tautas prie naujo 
karo.

Štai, II Pasaulinio karo pabai
goje D. Britanijos premjeras W. 
Churchillis iškėlė Jungtinių Eu
ropos Valstybių mintį. Po to tuo- 
jaus lenkai pasiskubino su jų pa
čių sugalvota Rytų ir Vidurio 
Europos unija ar sąjunga (Ištik- 
rųjų vad. intermariumo mintis 
yra ankstyvesnė už JEV. Red). 
Keista. Kodėl gi nebendradar
biauti toje pačioje Europoje? 
Juk mes, kovodami prieš bolše
vikų okupaciją Lietuvoje, nuo
lat akcentuojame, jog esame va
karų kultūros tauta ir norime 
priklausyti Vakarų Europai. Pa
galiau, jei jau Europa sykį susi
vienys į J E V, tai savaime su
prantama, Vokietija ar kuri kita 
galybė bus nepavojinga. Tačiau 
jos bijo lenkai, bijo ir prancūzai, 
o gal bijomės ir mes lietuviai. Iš 
to atrodo, kad JEV idėjoj kažkas 
neaiškaus slypi. Pagaliau pats 
pirmasis Europos vienijimo au
torius pasakė: “stop”. Jūs euro
piečiai vienykitės, bet mes dar 
kiek palauksime. Suspėsim 
Koks reikalas? Didelė tauta. Vi
same pasaulyje turinti savo gy
vybinių interesų kažin ko delsia. 
Atvirai sakant, bijosi prarasti 
tai, ką šimtmečiais savam krašte 
išpuoselėjo, kaip savistovi tauta.

A Petkauskas

Spartinamas Skandinavijos apsiginklavimas
Danijos ir Norvegijos vyriau

sybių nuolatinės pastangos susi
tarti su Švedija Skandinavijos 
gynybos realais iki šio meto 
nedavė teiJRmų vaisių. Danijos 
ministerio pirmininko Hedtofto 
kalba, pasakyta sutinkant 1954 
metus, sukėlė nemažą susidomė
jimą, tačiau nebuvo padaryta 
tinkamų išvadų.

Skandinavijos valstybės ypač 
susirūpino savo kraštų saugumo 
reikalais, kai jų dėtos viltys į 
Berlyno konferenciją nuėjo vė
jais. Skandinavijos valstybės iki 
šio meto teturi tik bendradarbia
vimo iškabi’ne? “karinė j e srity-' 
je jos pasirinko visai skirtingus 
kelius. Danija ir Norvegija pri
klauso Atlanto valstybių santar
vei. Švedija, per 100 metų speku
liavusi neutralumu ir po pastaro
jo karo siekusi glaudaus bendra-: 
darbiavimo su Maskva, pradeda ' 
nerimti dėl jo sklaldingo kelio. 
Tas Švedijos neutralumas ne 
vien prisidėjo prie uždarymo 
Lietuvos pasiuntinybės Stokhol
me, Lietuvos aukso atidavimo 
Maskvai, bet ir atsako už aukas 
tų lietuvių, kuriuos Švedija iš
davė Maskvai. ■

esminis uždavinys — išsiaiškinti 
galimybes Švedijai pasinaudoti 
Tronheimo uostu Norvegijoje 
ypatingu atveju. Tą ypatingą at
vejį švedai vadina jų krašto ka
rinį apsupimą iš Rusijos pusės. 
Jau šiandieną Baltijos jūroje 
plaukioja per 100 sovietinių po
vandeninių laivų, kurie lengvai 
gali užkirsti kelią laisvųjų vals
tybių laivams įplaukti per Zun
dą ir Beitus. Tokiu atveju Tron
heimo uostas galėtų patarnauti 
Švedijai, iš Vakarų pasaulio įve- 
žant ne vien būtinas gėrybes, bęt 
ir ginklus. <

Iki šio meto švedai, įsikalbėję 
galėsią likti neutraliais, pradėjo 
nepaprastai sparčiai ginkluotis. 
Švedų generaliniam štabui arti
mas laikraštis paskelbė, jog kraš 
to gynybai yra būtini labiausiai 
ištobulinti ginklai, imtinai ato
minės bombos. Tas laikraštis 
ypač plačiai rašo -apie atominių 
borrmų gamybą pačioje Švedijo
je, jei krašto ūkis galėtų tą naš
tą pakelti. Balandžio 1 d. Švedi
jos parlamente pradedamos dis
kusijos dėl apsiginklavimo pa
spartinimo. Spauda ir radijas at
virai kalba, kad Švedijai reika- 

Kovo mėn. pabaigoje Švedi-Ylinga daugiau kaip tūkstančio 
ja ir Norvegija pradėjo derybas pačių galingiausių bombonešių 
dėl glaudesnio ūkinio ir karinio ir mažiausia 20 divizijų kariuo- 
bendradarbiavimo. šių derybų menės kraštui ginti.

Komunistiniame pasaulyje
Gruzijoj valymai vyksta to

liau. Tifliso kp sekretorius M. 
Mjavanadzė paskelbė, kad iš 
Gruzijos kp per 17 paskutinių 
mėnesių išmesta net 3000 narių. 
Savaime suprantama, pirmiau 
šlavė Berija, o dabar šluojami jo 
šalininkai.

Austrijos vid. reik, vicemin. 
Ferdinand Graf, pasisakydamas 
prieš okupacijos pratęsimą Aust
rijoj, be kita ko pastebėjo, kad 
jis nematąs jokio skirtumo tarp 
Hitlerio okupacijos Austrijoje ir 
1945 m. išlaisvintojų su raudona 
vėliava. Kai Molotovas dabar vi
sus gąsdina vokiečių imperializ
mu, tai viceministeris sakosi ne
suprantąs, kodėl tas pats Molo
tovas 1940 m. buvo susidėjęs su 
naciais, kad pasidalytų Europą.

Už šnipinėjimą bolševikams 
augšč. fed. Vak. Vokietijos teis
mas meno istoriką A. Moritzą 
nubaudė 4 metais sunk, darbų 
kalėjimo, o žurnalistą Uvę Weh- 
leną — 3% metų. Iš jų ratelio ki
lo ir suklastotas tariamosios Vo
kietijos sutarties tekstas, už pi
nigus įteiktas Rytinės zonos min. 
pirm. Ulbrichtui ir bolševikinėj

agitacijoj ilgą laiką vaidinęs di
delį vaidmenį. Moritzas perdavęs 
ir suklastotą protokolą tariamo
jo Adenauerio pasikalbėjimo su 
augštaisiais komisarais.

Norvegijoj didelį susidomėji
mą sukėlė atidengta viena iš 
svarbiausiu bolševikų šnipinėji
mo aferų. Suimta eilė tos organi
zacijos bendrininkų ir šnipų va
das Sundė, kuris naikindavo net 
savo draugus, jei jo neklausyda
vo. Dėl šios aferos labai smarkiai 
susikirto Norvegijos ir TSRS vy
riausybės. Norvegai kaltina, kai 
Sovietų atstovybės kultūros at
tache Mesjevidinovas seniai pa
laikė santykius su šnipais, todėl 
galiausiai pakeliui iš atstovybės 
i namus buvo norvegų sulaiky
tas. Dabar attache yra paskubo
mis atšauktas ir su visa šeima iš
vyko į Maskvą. Visi žino, kad 
paprastai Sovietų pasiuntinybės 
yra gerai suorganizuoti bolševi
kų šnipų centrai. Tardymas ve
damas toliau.

— Varšuva. — Lenkijoje da
bar yra 8.300 kolchozų su 200.000 
šeimų valstiečių. Tai sudaro apie1 
6,5visų valstiečių.

Skandinavijos gynyba ganėti
nai sunki ne vien dėl ten esan
čių valstybių tarpusavio nesuta
rimo, bet ypač Suomijos pateki
mo rusų rankosna. Jei Suomijai 
iki šio meto pavyko išvengti ru
sų įsikišimo į vidaus reikalus, 
kariniu požiūriu ji priklauso nuo 
Maskvos malonės. Sovietai ne 
vien apkarpė Suomijos žemes, 
kuriose išaugo naujos rusų kari
nės tvirtovės. bet ir sovietinę 
kariuomenę įkurdino Porkalos 
pusiasalyje. Nesenai įvykęs Šo
rio Miko j ano atsilankymas Hel- 
vietų užsienio prekybos miųiste- 
sinky buvo aiškus ženklas ir 
įspėjimas, kad Suomija neban
dytų dėtis su Skandinavijos vals 
tybėmis karinei santarvei suda
ryti. Juo Skandinavijos valsty
bės sparčiau ginkluosis, Maskva 
vis sparčiau verš Suomijai uždė
tus žąslus. Sovietai griebėsi eilės 
priemonių paveikti Skandinavi
jos valstybėms, kad ir toliau lai
kytųsi neutralumo politikos. To
se valstybėse jie sukūrė didelį 
šnipinėjimo tinklą. Tas tinklas 
Skandinavijos valstybių polici
jos, yra apardytas o Norvegijoje, 
Suomijoje, ir Švedijoje sovieti
niai šnipai patraukti teismo at
sakomybėn. '

Laisvoji spauda jau senai pra
dėjo rašyti, kad Sovietai negali 
veržtis Europos žemynu neap
saugoję sparnų. Vienas toks spąr 
nas yra Balkanuose ir Maž. Azi
joje. Ten pastaruoju metu Suda
ryta Graikijos, Turkijos ir kitų 
valstybių karinė santarvė. Skan
dinavija yra nemažesnės svarbos 
antrasis sparnas, kuris tik pasta
ruoju metu pradedamas atsidė
jus apginkluoti. Pr. Sk

Gal dar turi ir kitų priežasčių ... 
Tik mes mažieji, pasigavę kitų 
paskleistas naujas idėjas, pir
mieji skubam, lyg plaštakės į 
žvakės liepsną nudegt sparnus; 
dažnai pamiršdami sau lygias 
Pabaltijo tautas ir puolamės į 
svetimųjų namų židinius. Glau
dus bendradarbiavimas Pabalti
jo Lietuvai, manyčiau, yra būti
nas, nes visur atsiras bendrų in
teresų, kuriuos Europos bei pa
sauliniame forume lengviau ap
ginsime, vieningai sutardami, vi
suose klausimuose.

Didžiosios Europos tautos, mū
sų nesupratusios, paliko mus 
bolševizmo sferoje, o šį liūdną 
faktą garsusis Europos “vieny
to j as” pripažino “de facto”. To
dėl mūsų mažųjų tautų pimasis 
reikalavimas turėtų būti — lais
vės reikalavimas. O būdami lais
vi, matysime, kiek verta dėtis su 
kuria kita valstybe į uniją.

Iš spaudos kuklių pareiškimų 
žinome, kad kažkas iš lietuvių 
susitiko su lenkų atstovais ir 
kabėjosi krašto reikalais. Iš dis
kusijų metu padarytų pareiški
mų galima prileisti, kad lenkams 
gal atvirai buvo pasiūlyta ba
zuotis, derybų metu, dabartinė
mis LTSR sienomis.

Mes žinome, kad LTSR siena 
atsirado Stalino 1939 m. sprendi
mu, prie to dar vėliau pridėjus 
siaurą rėžį Švenčionių ruože. O 
kur Gardino, Suvalkų, Augusta
vo, Svyrių, Smurgainių, Lydos, 
Ašmenos ir kitos sritys? Dėl to
kių pasitarimų V. kr. lietuviai 
turėtų protestuoti. Deja, vilnie
čių tremtyje nedaug teturim. Vi
si kiti liko ištikimi tėviškei ir ten 
kenčia belaisvio dalią. Juk pa
galiau tie, kur liko, milijonai, o 
ne tremtinių, saujelė, turi nu
spręsti, kur eis Lietuvos riba i 
rytus ir vakarus; kurie su gink
lu rankose budi šalies sargyboj.

joja apie Lvivą, Gudiją ir į V. 
kraštą jų žvilgsniai nuolat kryps 
ta. Ji gi turėtų sykį ir realiai pa
žvelgti j dabartį ir nuoširdžiau 
pradėti šnekėtis su lietuviais. 
Mes, mažos Pabaltijo tautos pa
saulio taikos ir saugumo į pavo
jus nestatome. Net lenkų už
grobto Vilniaus ginkluotomis pa
jėgomis neatsiėmėm. Kuomet 
Lenkija 1939 m. paplūdusi krau-
juose kovojo mirties agonijoj su Į Kanadoj pasunkėjo padėtis su 
Hitlerine Vokietija ir Stalino : darbais, raudonieji iš kailio ne- 
pasalų durtuvu. O galėjome tai j r»asi įrodinėdami, kad tik komu- 
padaryti. Tuo tarpu Lenkija jau >r kad tik
nuo 1938 m. pavasario žaidė su 
ugnimi prie parako statinių įteik 
dama ultimatumą Lietuvai, o vė
liau dalyvaudama bendrame su 

j Hitleriu sąmoksle prieš Čekoslo
vakiją. Galbūt lenkai ir jų egzi- 
linė vyriausybė Londone šiuos 
savo “žygdarbius” užmiršo, bet 
mes ir Čekoslovakija jų neuž
miršime ilgai. Tą lenkai turėtų 
pasvarstyti, norėdami turėti ge
rus santykius su kaimynais, nes 
Beko, to meto politika, buvo per
dėm agresyvi.

Pasišnekėjimai
Lenkų opinija po II P. karo, 

yra labai pašlijusi. Todėl, mums 
lietuviams, turintiems daug gerų 
nerų pradėti pasitarimus su len
kais, abipusio santykių gerini
mo reikalu, yra vertos dėmesio 
prof. S. Sužiedėlio bei kitų as
menų rimtai argumentuotas at
sargumo įspėjimas. .

Martynas Brakas pasisakė dar 
aiškiau: “Pradedant derybas su 
lenkais yra būtina lietuviškoji 
koncepcija, kuries, deja, mes pa
tys nežinome (žr. “TŽ” Nr.6). 
Taigi, tie, kurie ieško “modus vi- 
vendi” su lenkais, tegali vado
vautis vien tautos valia. Šia pro
ga tad siūlyčiau, kad šiuo klausi
mu aiškiai pasisakytų spaudoje 
mūsų plačioji išeivija. Aš čia sa
vo, straipsniu taip pat nenorėjau 
užsipulti kitus ir juos pakaltinti, 

_________ __ v bet kaip vilnietis, jaučiu pareigą, 
Mes čia tik jų kovą tegalime gar- ' pasisakyti V. kr. reikalu. Taip 
sinti ir reikalauti valstybės su-j pat męs, Kanadoje gyveną V. kr. 
verenumo atstatymo. ' . į lietuviai privalome skubiai or-

Ir VLIKas visur laikosi 1920 
m. sienų, nes Vilnius privalo tu
rėti koki užnugarį, kuris jam su
teiktų saugumą ir ūkiškai atitik
tų krašto reikalavimus. Kartais 
nepagrįsta, perankstyva baimė 
bei pataikavimas lenkams ar ki
tam kaimynui gali tautą privesti 
prie visiškos kaWtrofos, jau ne
minint jos tragiškos dabartinės 
būklės.

Jei Ukraina ir Gudija taps ne
priklausomos valstybės, baimė iš 
Lenkų pusės Lietuvai išnyks, 
nes jie bus nustumti į vakarus.

ganizuotis į V K L S skyrius ir 
bendromis jėgomis stoti ginti 
mūsų tėviškės gyvybinių reika
lų. Mažlietuviai, būdami organi
zuoti, jau daug laimėjo kovoje 
už M. Lietuvą. 1 
tina ir mums vilniečiams, tiesiog 
šventa pareiga, galimai greičiau 
įsteigti minėtos sąjungos skyrius 
Kanadoje ir kiekviename kraš
te, kur tik susirastų V. kr. lietu
vių. Iki šiol mes buvome per
daug pasyvūs, o jau pats augš- 
čiausias laikas įsijungti į akty
via veiklą.

Lenkai tai jaučia ir todėl visomis j. Kai būsime gerai organizuoti 
išgalėmis stengiasi organizuoti i ir VKLS apjungs visus vilnie- 
R.' ir V.E. Uniją. Tai išeina iš jų čius išblaškytus po platųjų pa- 
valstybinio intereso — atstatyti šaulį, jai sudarysime platesnę 
“istorinius” ryšius. ' dirvą veikti ir sąlygas kalbėti vi- ’

Įdomu būtų žinoti, ka mano sų V. kr. lietuvių vardu, kad ži- i 
daryti patys lenkai, nukėlę savo notų mūsų tauta ir. pasaulis, jog. 
sienas netoli Berlyno, kai Vokie- ’ ___
tijos zonos bus sujungtos į vie- ! prieš kiekvieną pavergėją, nore-; 
nalytę valstybe? Lenkai, savųjų darni gyventi laisvi laisvoj te-i 
apetitų nepasotinę, dar vis sva- i vynėj. Į

Oberamergau savo meno rteeksportuoja j 
Oberammergau Kristaus kan- tu. Jei būtų vykstama į Ameri- i 

čios vaidinimai yra pagarsėję vi- ką, būtų nusikalstama pažadui ir 
same pasaulyje. Dabar jie turi religiniam vaidinimo pobūdžiui, 
įvykti 1955 m. Viena amerikonis-1.. \ \ .
ka agentūra buvo sugalvcjusi at- VELYK D0VANA vaikučiams; J 
gabenti visus artistus ir vaidini- ; T . . ... . .... - !

lAnvAriTrt; A iiiK neseniai pasirodžiusi, puikiai Ston-
čikcitės iliustruota, St. Džiugo eilėraščių

i knygelė "KIŠKUČIO VARDINĖS". Kai
na $1.50. Gaunama "T. Žib." knygyne.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. • VELTUI
' f

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

561.567 KEELE ST.
m Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

TEL. JUnction 4773 
Namų tel CE. 1*3444 

Sav. G. KERAITIS

Demokratai raudonyjiį talkininkai
Keista, bet tikra — Vakarų)Jos turi milijonus darbo vergų, 

pasaulio demokratai šiuo metu 
uoliai talkininkauja Kremliaus 
valdovams, padeda jiems sukti 
raudoną propagandos mašiną...

Vakariečiai nūdien labai gerai 
žino, kokiais propagandiniais 
arkliukais raudonieji jodinėja. 
Tie “arkliukai” — angliškai va
dintųsi: “Peace and Trade”. 
Ypač šiuo metu,- kada JAV ir

j nistai taikos norį ir kad tik jie 
i galį kapitalistinius kraštus išgel
bėti iš ekonominės suirutės... Ir 
šiomis komunistinėmis “dogmo
mis” susižavėjo daugelis Vakarų 
žymių politikų. Atsirado pakan
kamai daug “realistų”, kurie, 
artėjant Ženevos konferencijai, 
išsijuosę pradėjo agituoti už rau
donosios Kinijos pripažinimą, jos 
įsileidimą į Jungtines Tautas ir 
t.t. Gi kada kalbama apie preky
bą su raudonaisiais — daugeliui 
šių “aiškiaregių”, atrodo, net sei
lė nuvarva...

Taigi, bepigu raudoniesiems, 
jiems tik reikia panorėt ko nors 
atsiekt, o agitaciją — jau prave
da patys demokratinio pasaulio 
šulai.

Bežingsniuojant Toronto gat
vėmis ankstų rytą tai viename, 
tai kitame gatvės kampe kartais 
tenka užklupti uolius komunisti
nės spaudos platintojus, dalinan- 
ius Kanados raudonųjų spaudos 
organą “Tribune”. Jie laiko at
kišę tą raudonąjį popiergalį kiek 
vienam praeiviui. Jeigu kas nors 
paima — tuojau atkiša ir antrą
ją ranką, prašydami 10 centų. 
Mokėti atsisakius, platintojas 
“nusileidžia”, atseit: “Gal netur
tingas esi, skaityk ir švieskis 
raudona išmintim — veltui...” 
Nelabai seniai teko “apsišviesti” 
iš tos “Tribūnos” ir šias eilutes 
rašančiam. Nagi, pilnas laikrašt- 
palaikis agitacijos “už taiką” ir 
“už prekybą su Kinijos liaudies 
respublika” ir su “socialistinė
mis Sovietų Sąjungos respubli
komis”. . Esą. tik tuo atveju 
Kanada ir Amerika galėtų iš
vengti depresijos...

Ištiktųjų gi laisvos mainų pre
kybos su i'audonaisiais vaisiai 
galėtų būti itin sunkūs ir pra-lullllvj v XX. w V j j v La Lili X v XI1 O La. XX XV LXO XX £7 X d

Todėl yra nedels-1 gaištingi kapitalistiniams kraš
tams, ypač JAV ir Kanadai. JAV 
ir Kanadoj darbo jėga yra bran
gi, gi Sovietijoj, be abejones, ir 
raudonojoj ’ Kinijoj — darbinin
kai nieko valdžiai nekainuoja.

notų mūsų tauta ir. pasaulis, jog . 
vilniečiai veda besąlyginę kovą i

ką. būtų nusikalstama pažadui ir

mus parodyti Amerikoje. Savi
valdybės tarvba visdėlto siūly
mą atmetė. Esą, vaidinimai yra 
kilę iš pažado tautos vargo me-!

SABRES prieš MIGus
(Pabaiga) mentu išgirdo:Kai spalio 23 d. maj. C. nutup

dė trečią MIGą, jis buvo dėkin- 
vo lėktuvą ant šono ir šovė. Vie- nasis vade, laužk dešinėn! 

ko ant Yalu upės krantų ir tik nas iš MIGų apsipylė liepsnomis. TJ-' ------
gas tiktai savo Sabre. Mūšis įvy-

— Po šimts perkūnų, raudo-

ko ant Yalu upės krantų ir tik nas iš MIGų apsipylė liepsnomis. Jis laužė prarasdamas MIGą 
todėl, kad jis sugebėjo išspausti' Ma;. C. skubino i šalį, dar vis iš akių. Du MIGai šaudydami 
iš savo lėktuvo paskutinę unci-' galvodamas apie antrąjį. Tačiau I prašvilpė pro šalį.
ją greičio, spėjo numušti MIGą i kitas MIGas atūžė iš užpakalio 
laiku. J ir sutrugdė.

Tą spalio popietę maj. C. jau ; Beveik momentaliai dangus
. . -------------------------------------
prieš gausesnį priešą. Nesmagu-! tis maj. C. parvedė savo eskad- 
mas būti priešų apsuptam išny-: rilę į kimpo.
ko. Ir šio skridimo metu jie pa
sirodė dideliais skaičiais. Maj. C. Į 27 
eskadrilė sudarė dalį bombone
šių palydovų.

Jis davė įteakymą savo vyrams 
sekti puoliman. Dvidešimt sep
tynių tūkstančių pėdų augštyje 
jie susitiko. Maj. C. pastebėjo 
atsiskiriant du MIGus ir visai 
paprastai spaudžiant šiaurėn.

— Ar aš laisvas? — šūktelėjo.
— Esi, pagauk tuos niekadėjus,

— atėjo užtikrintas atsakas.
MIGai buvo 15 tūkst. pėdų 

augštyje. Priekyje maj. C. matė 
Jalu upę, kurios negalėjo per
skristi. MIGai buvo visai vienas 
prie kito. Padedant laimei jis 
galėjo nudobti juos abu.

— Suk į kairę. — išgirdo įsa
kymą iš augštai esančio savo 
sparno kaimyno. Jis suabejojo. 
Buvo gaila apleisti gerą progą. 
Vietoj sukti kairėn, jis vertė sa-

Tik sugrįžęs į Kimpo sužino
jo, kad nušovė tą MIGą. Tik kai 
jo vyrai grūdosi aplink jį svei-J-111d J. J d d | DvvtlA 111UII Itrl I tdi 1d 1 Jd Vjldl cJIUUVDl d^/llllFK DVC1

jautėsi visiškai pripratęs kovoti: ištuštėjo. Nebelikus su kuo kau- kindami, kumščiuodami, kraty
dami ranką, suprato, kad jis tapo 
sprausminių lėktuvų dvikovos 
tūzu (ace).

Šiandieną maj. C. yra Mičiga
no Selfridge aviacijos bazėje 56 Į 
naikintuvų eskadrilės vadas.; 
Prieš kelis mėnesius jo eskadri- j 
lė. kurią jis apmokė, išvyko Eu-; 
ropon. Jis galėjo tik paklausti:

— Kodėl gi aš negaliu vykti? i 
Aviacijos pajėgos turi savo! 

planus. Prityręs sprausminių; 
lėktuvų pilotas, atidavęs vienuo
lika savo gražiausių metų aviaci
jos tarnybai, yra neįkainuojamos 
vertės mokamajai eskadrilei. Jis 
teikia naujiems lakūnams savo

Visas mėnuo praėjo. Lapkričio ■ 
’ maj. C. eskadrilė teikė apsau- i 

gą žvalgybiniam lėktuvui. Tris- į 
dešimt mylių į pietus nuo Young Į 
San Si pasirodė MIGai. Maj. C. i 
įsakė keturiems sprausminiams^ 
tęsti skridimą su RF-80. o su ki
tais pasuko pasitikti priešb.

Trisdešimt MIGij laukė pasi
ruošę. Mūšis buvo smarkus ir 
įtemptas. Maj. C. nužiūrėjo vie
ną MIGą ir pradėjo persekioti. 
Negalėdamas juo nusikratyti. 
MIGas pradėjo smigti mažais j 
apsisu rimais žemyn. Maj. C. se- Į 
kė. C irdėjo balsus per radiją.' patyrimo nenuperkamas verty
bei jų nesuprato. ŠĮ kartą pra-, bes. Kurią ners dieną šie nauji 
keikt; .is MIGas negalėjo jam I jo išmokyti pilotai skros dangų 
išsprukti. Sukdamas ir sekdamas į virš Korėjos ar ten kur reikalas: 
prieš? cclis po colio jis prisiar-: bus. Jie neblogesni, o gal ir go
ti no ri 800 pėdų. Kiekvienas i resni lakūnai kaip priešo, nes jie 
kūr.o raumuo buvo išsitempęs ' gavo savo mokslą iš maj. C., ku- 
kovai. Gerai nutaikęs, paleido ii-Į ris daug duotų, kad galėtų būti 
gą seriją šūvių. Tuo pačiu mo- i su jais. Vertė P. Brakas.

kuriems tereikia duoti keletą 
šimtų gramų duonos į dieną ir 
apipuvusių runkelių sriubos sam 
tį. Gi žaliavas — Sovietai perkasi 
už nereikšmingus grašius iš sate
litinių kraštų arba jas pagamina 
tie patys vergai. Be to, sovietai 
jau seniai yra įrodę savo dumpi- 
nginę praktiką. Taigi, pradėjus 
“laisvą prekybą” su raudonai
siais, šie kraštai galėtų susilaukti 
visiškos ūkinės katastrofos, nes 
būtų užversti raudonaisiais ga- 

‘miniais ir vietiniai pramoninin
kai, negalėdami su tomis prekė
mis konkuruoti, būtų priversti 
uždaryti fabrikus, o darbininkai 
— išeitų į gatves. Teisybė, sovie
tiškos arba kinietiškos prekės 
būtų daug prastesnės kokybės 
už vietines, tačiau atsvertų jų, 
begalinis pigumas.

Pr. Alšėnas.

Belgijoje bus koalicija
Balandžio 11 d. vykusiuose 

Belgijoje rinkimuose iki tol val
džiusi katalikų partija daugumą 
prarado. Ji neteko 16 vietų. So
cialistai laimėjo 14, liberalai 5, 
flamanai 1, o komunistai pralai
mėjo 4. Tuo būdu parlamente ne
bus nei vienos partijos, kuri tu
rėtų daugumą. Katalikų partija 
vis dar tebeturi daugiausia at
stovų — 92, kai socialistai 91. Ko
munistų beliko vos 3.

Valdžiusios partijos pralaimė
jimo priežastimi laikomas atsisa
kymas sumažinti karinės tarny
bos metų, kuris Belgijoje yra il
giausias visoj Europoj, o antro
ji priežastis esanti nuolaidumas 
po karo nuteistiems naciams, 
kam masės nėra palankions.

Peržiūrės karo nusikaltėlių 
bylas

' Vakarų Vokietijos vyriausybė 
paprašė vakariečius peržiūrėti 
nuteistųjų 7 didžiųjų karo nusi
kaltėlių bylas. Jie yra kalinami 
Spandau kalėjime rusų zonoje. 
Vyriausybė prašo paleisti buv. 
užsienių r. min. von Neurath, 
kuris jau turi 81 metus ir beveik 
apakęs, o taip pat 78 m. admiro
lą Raeder. Vakariečiams pasiū
lius, kalbėtis dėl to sutiko- ir so
vietai. Jų atstovu tam reikalui 
paskirtas augšt. komisaras Se- 
mionov.

— Princeton, N J. — Didysis 
matematikos - fizikos teoretikas 
Einstein atšventė 75 m. sukakti.

Naudingiausia pinigą investuoti į žemę
TIKSLIAUSIA TA'l PADARYTI DABAR— PASINAUDOJANT

“ŽIEMOS KAINOMIS“

SKLYPAI VASAROS SODYBOMS prie SIMCOE EŽERO—prie 
didžiulio viešo 450 akrų parko.- Kaip- rašo “Globe and Mail”, 
daugiau kaip 250.000 turistų bei kitokių žmonių 1953 m. 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. -*3,

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 j mūsų atstovą

E. H. KAZMAREK
899A Bathurst St., tel. OL.^ 4837 

*

LAKE SIMCOE HOMES & PROPERTIES
Savininkas DON CHRISTIAN

Jackson Point, Ont*



s rosi*

naujos “savanoriy-” deportacijos j SibirąIš Sevietų Sąjungos ateina vis primenama apie jų pastatytą naujų “sensacijų”. Jei anksčiau Komsomolsko miestą prie Amū- buvo tylomis vykdomos bolševį- ro. Nelengva buvo tas miestas kinės sistemos priešų deporta- ’ pastatyti, — sako komunistinė cijes į 4arbo vergų stovyklas Si-1 propaganda. Tikrai nelengva, bire ir pačiuose atšiauriausiuose nes to miesto išdyghnas tyruose TSRS pakraščiuose, tai dabar to- pareikalavo tūkstančių jaunuoles faktiškosios deportacijos’hų gyvybių. Tyli bolševikai ir imama pravesti jau “savanoriš-j apie tai, kad tiek daug žmonių kūmo” pagrindais. Žinia, koks! krito tik dėl blogos organizaci- Sovietuose yra “savanoriškumas”: užrašė partija, kad tas ir tas turi vykti — ir kągi darys žmogus, jei neturi drąsos dingti' miške arba neįmanoma paspruk-i ti į užsienį. Ir vyksta. Tuo tar-' pu bolševikinė propaganda net- vardais ir pavardėmis skelbia kad štai tokie ir tokie išvyko ten, ir ten savo neru. Ne kartą net paminimi jų pačių parašai ar vieši pareiškimai, kuriuos, jau iš anks-. to surašytus, jie tik gauna savo pavarde ar balsu patvirtinti, per. bolševikinius radijus ar spaudą.Paskutinės iš pavergtos tėvy-; nės ateinančios žinios rodo, kad ir dabar tokios plačiausio masto “savanorių specialistų” deportacijos vykdomos visoje Sov. Sąjungoje. Jei Cruščevas pareikalavo duoti tam tikslui šimtą: tūkstančių “parinktų specialia-, tų”, tai MVD — netenka abejoti: —surinks jų ne vieną šimtą tūkstančių. Svarbiausia jie visi siun-: čiami į penkias sritis: Kazachs-. tnaą su garsiąja Alkanąja stepe, į visą Sibiro plotą, kur retai tegyvenama ar visai nėra dar jokių gyventojų, neskaitant darbo vergų, Uralą, Pavolgį ir šiaurės? Kaukazą. Siunčiami daugiausia jauni žmonės, įvairūs mechanizatoriai, traktorininkai ir šiaip specialistai. Siuntimo priežastis — oficialiai nurodoma ši: “padidinti dirbamos žemės plotą naujais plėšiniais”. Tačiau faktiškai, galvojama, jų prireikė vis didėjančiai maisto krizei užkišti ir susidaryti reikalingoms atsargoms besiruošiant Į karą, kurį ruošiant bolševikai kaltina “Vakarų imperialistus”, o faktiškai patys kuo galėdami į jį viskuo ruošiasi.• Vos tik partijos plenumas Maskvoje paskelbė nutarimą “atkovoti naujas žemes”'Sibire, Kazachstane ir kitur, taip ir pasipylė iš visur 'pranešimai apie; dešimtis . tūkstančių “patrintų”, savanoriais vykstančių į rytus. Bolševikinė propaganda šaukia apie >‘!haują tarybinį, pakilimą” ir apie “negirdėtą patriotinį judėjimą krašte”. Taigi, prasidėjo nauja kolonizacija Azijos tyrlaukiuose. Savanoriškumo pagrindu, kaip sakoma, bet-iš tikro visagalės partijos įsakymu jaunuoliai — daugiausia komjaunimo, nariai — tūkstančiais traukia į- Sovietų valstybės tolimąsias sritis. Jie traukia į nežiną, tais pačiais keliais gyvuliniuose vagonuose, kaip ir tūkstančiai lietuvių ir kitų -kraštų savo žemės mylėtojų. Transporto traukiniuose sugrūsti jaunuoliai težino, kad jiems teks iš gamtos atkovoti sovietinės valstybės garbei ne mažiau kaip 15 milijonų ha, o tai sudaro maždaug visos Anglijos plotą.Sovietiniai šeimininkai vyk-, dydami kokius nors projektus, įprastai padaro neapskaičiuojamų klaidų. Jiems visai nerūpi sunkios sąlygos, su kuriomis tenka susidurti naujai atvežtiesiems “darbo specialistams”.Dabar komjaunimo organiza-• cija varo per susirinkimus, spaudą ir radiją milžinišką propagandą. Tiems jaunuoliams nuolat

jos ir neištveriamų šalčių. Tačiau Maskvai nerūpi žmonių gyvybės. Jai terūpi tik savo planų įgyvendinimas, nepaisant žmonių vargo ir gyvybių aukų.Vilniaus radijas dabar praneša ir apie Lietuvos įjungimą į tos sibirinės kolonizacijos planą. Vilniaus “Neries” įmonė dirba visu įtempimu ir jau išsiuntė pirmą siuntinį katilų centriniam apšildymui. Ligi birželio 1 d. toji įmonė įpareigota į tolimąsias Azijos sritis išsiųsti ne mažiau. kaip 4.000 katilų. Dabar jau •kalbama ir apie sudedamųjų namų siuntimą. Kitaip tariant, kai tūkstančiai jaunimo šąla Sibire ar Altajuje, kai vėl susiduriama su įprastine sovietine netvarka, į pagalbą šaukiama Lietuva.

Lietuvos pramonė vėl bus apiplėšta. Ir lietuviškasis jaunimas bus verčiamas “savanoriais” sėsti j transportinius traukinius vykti į tyrlaukius. Jų vieton Lietuvon, žinoma, atvyks pakaitalas iš “broliškų respublikų”.Be minimųjų katilų ir kitų padargų, lietuviai turi taip pat, kaip nacių laikais, duoti ir reikalingų žmonių kontingentą bolševikinei “darbo tarnybai”. Pirmieji “savanoriai” jau net paskelbti ir per radiją. Tai Jonavos baldų fabriko 9 jaunuoliai: VI. Žimorauškas, Staniūnas, Pilipavičius, Sukinys ir kiti. Jų vardu šnekėjęs Žimcrauskas iškilmingai žadėjosi “garbingai atlikti jiems sikirtąjį uždavinį” ir nepadaryti “partijai sarmatos” ... Dar daugiau — '"dirbti nesigailėdamas mylimosios tėvynės labui” ... Panašių pareiškimų yra ir daugiau. Tik ne visi jie skelbiami per radiją ar per bolševikinę spaudą. Kiti tokie darbo “pirmūnai” tik paprasčiausiai parenkant! ir gauna mobilizacinį įsakymą vykti ten ir ten ...
Du pasauliniai karai sukūrė dvi skirtingas Lenkijas. Po Pirmojo P. karo Lenkija svajojo atstatyti istorines sienas. Ji svajo- ,jo apimti, be savo žemių, dar Lietuvą, Gudiją ir dalį Ukrainos. Jai tepavyko nuskriausti lietuvių tautą ir pagrobti Vilniją. Vilniaus krašto koridorius buvo savos rūšies politinis nesusipratimas, kuris išgarsėjo visame plačiame pasaulyje. Ūkiniu požiūriu Vilniaus koridorius buvo pasmerktas skursti. Nelenkai buvo persekiojami.Iš kitos pusės, lenkai dėjo .dideles pastangas prieiti prie jūros ir ten palaipsniui Įsistiprinti. Gdynės uostas, lenkiškas prekybos laivynas rodė lenkų dideles pastangas nebūti nuo jūros atkirstiems. Kaip tiktai šiame koridoriuje ir įvyko sprogimas, sukėlęs II Pasaulinį karą.Trečia sritis, kuri taip pat lenkams nepriklausė, yra Lvivas. Tas ’ ūkrainietiškas miestas ir jo .apylinkės toli.gražu nelinko būti įjungiamos Į Lenkijos valstybę.Tie visi lenkų bandymai ir turėjimas trečdalio nelenkų nieko gero Lenkijai nelėmė. Po II Pasaulinio karo Lenkija, kurią apsprendė eilė tarptautinių sūkurių, pasirinko visai kitą linkmę, Maskvai spraudžiantis į Vakarus, ir Lenkijos sienos buvo nukeltos ganėtinai toli, įjungus vokiškas žemes. Jos teritorija, anks čiau siekusi 180.000 km2, dabar tesiekia 100.000 km2, tačiau jos ūkinis pajėgumas normaliose sąlygose yra žymiai didesnis. Dar 1944 m. vasario ir gruodžio mėnesiais W. Churchill britų žemuosiuose rūmuose nurodė, kad lenkai gali plėstis į vakarus, įjungdami vokiškas žemes. Jo žodžiais, Varšuva šiuo būdu daugiau laimėsianti, negu valdydama Pripetės balas. Ši kartą britai ištęsėjo, nes visą laiką jie nepripažino žemių, kurios buvo anoje pusėje Curzono linijos.Lenkija, nukėlusi savo sienas "prie Oderio ir Neisės upių, yra varginama nemažesriio netikrumo, kaip ji yra buvusi anksčiau. Vokiečiai, kol jie yra padalinti, lenkų užimtų žemių klausimo visai nekelia. Vakarų Vokietijos kancleris Konradas Adenaueris

Lenkijos sienosnurodė, kad jis tikisi šį klausimą išspręsti taikiu būdu. Tiesą sakant, jis nieko daugiau negali pasakyti, nes dabartinės Lenkijos sienas apsprendė Britų ir Maskvos susitarimas. Rusai, būdami didžiausio masto imperialistai, ir toliau dės pastangų savo rankose išlaikyti slaviškąsias žemes ne vien politiniais, ūkiniais, bet ir kariniais sumetimais.Šiandieną galima pasakyti, kad Lenkijos sienų klausimas nė kieno nėra laikomas išspręstu. Aišku, kad vokiečiai, pirmai progai pasitaikius, dės visas pastangas atgauti Pomeraniją ir kitas sritis, kurios šiandieną yra valdomos lenkų. Su laiku keičiasi ir pelitinis santykiavimas, jėgų pusiausvyra ir atskirų valstybių reikalavimai.Lenkijos sienų klausimą besvarstant, neabejotinai iškils ir Lietuvos sienų reikalas, kuris, reikia tikėtis, galės būti išspręstas taikiai ir teisingai. G.G.
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PR1S1XtLIMAS
KRISTAUS KANČIA (pagrindinis tamsus kryžius) 
JO MOKSLAS (tulpių ornamentų sviesus kryžius) .• 

ŽMONIJAI KELIAS Į PRISIKĖLIMĄ (tautinės juostos mažasis kryžius)

LEISKIME VIEŠPATAUTI DVASINĖMS VERTYBĖMS (21

Visi būsime reikalingiLietuva, atgavus laisvę, nebus tokia, kokia buv*o prieš mums ją paliekant Daugiur jos veido ne- atpažinsim. Per ilgą laiką okupanto nualinta, nuteriota, žmonės genocido išretinti. Ypatingai bus išnaikinta sąmoningesnioji tautos dalis bei inteligentija. O šių vieton bus daug prigabenta mongoliškos rasės. Sunku, oi sun ku bus mūsų broliams, krašte gyviems ištikusiems, iš naujo atsikurti. Kiekviena ir mažiausia pagalba jiems bus labai brangi. Todėl mūsų grįžimas į Lietuvą ne tik nesudarys konkurencijos, bet bus būtinybė, bee kurios labai sunku būtų išsiversti. Ne- 'daug kankinių begrįš iš Sibiro, o ir tie bus sveikatos nustoję ir globos reikalingi. Vienintelė stip riausia parama bus iš laisvojo pasaulio sugrįžusių, tiek darbo jėga, tiek patirtimi, tiek ir ka.- pitalu.Ką užsieny begyvendami pa- z ✓matysime ir išmoksime gero, galėsime pritaikyti savo krašte. O praturtėjusieji turės prisidėti ir savo kapitalu. Jei savųjų kapitalo neturėsime, turėsime vergauti svetimųjų kapitalui, kuris neš naudą tik svetimiems. Gi savųjų kapitalas liks savam krašte. Ir jeigu jis didės, tai didės ir savo krašto gerovė. Jei mes būtumėm kitados turėję dešimts Vailokaičių, tai mūsų pramonė jau būtų
ANTIKRISTO SIAUTĖJIMASPo tokia antrašte vokiečių katalikų bažnytinis laikraštis “St. Konradsblatt”, 1954. III. 27. išspausdino žemiau patiektą straip snį apie Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje:Iš trijų Pabaltijo valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos — Lietuvos katalikų Bažnyčia atlaikė sunkiausius bandymus. Daugiau kaip 80% lietuvių tautos buvo katalikai. Kadangi so^ vietai bijojo prie tikėjimo stipriai prisirišusių Lietuvos gyventojų pasipriešinimo, tai tuojau po įsigalėjimo pradėjo su ypatin-, gu intensyvumu persekioti kata- ‘ čioje ir už jos ribų sovietų slap-

likk bažnyčią ir jos dvasinį pasireiškimą.
Dvasiškiai buvo suimti, 
deportuoti, išžudytiMaždaug iš 1400 katalikų kunigų, kurie laike sovietų okupacijos buvo Pabaltijy suimti, nužudyti, ištremti, pasigendami ar turėjo pabėgti į užsienį — daugiausiai paliesti Lietuvos kunigai. Keletas Šimtų katalikų, kunigų šiandien savo pastoracinį darbą atlieka tokiose sunkiose sąlygose, apie kurias laisvasis pasaulis vargiai begali įsivaizduoti: dar išlikę kunigai bažny- • v • • • ’ ’ v • . . n

žemės alyvos buvimo galimybės Lietuvoje

yra už-
Dipl. GeoL J. ^Šernasdotos Oklahoma ir Kansas granito kalvos viršūnės. Čia iškilusios granito kalvų viršūnės yra padengtos sedimentais, ploniau ant pačios viršūnės ir storiau ant šonų. Visa figūra gauna antiklinalės formą ir sudaro labai gerą alyvos užtvarą.Kitos stratigrafinės užtvaros, susidariusios nevienodo poringu- mo įtakoje, yra smiltainio linzės, randamos sukietėjusio molio ir dumblo sluogsnyje, ir pakrančių smėlio kyliai, kurie toliau nuo kranto yra smulkaus grūdo ir nepraleidžia vandens; *Burbank rezervuaras. Oklah. Našus rezervuaras formoj.

•it

Pbvbmb wii«»t...

(Pabaiga)
Stratigrafinės užtvarosStratigrafinės užtvaros skirtingos nuo struktūriniųtvarų; jos susiformuoja veikiant sedimentacijai, kur susidaro horizontalūs ir vertikalūs sluogs- nio skirtumai, kaip storumas, tekstūra ir poringumas. Tai atsitinka nuo sluogsnių įtarpų. nuo sedimentacijos pertraukų ir nuo nusėdimo vietos tolumo nuo pakraščio linijos. Smiltainis gali pasibaigti kylio forma arba pereiti į mažėjantį poringumą ir tokiu būdu sudaryti tinkamą užtvarą. Buvo surasta daug aiškių ir gerų struktūrinių užtvarų, bet dauguma alyvos randama stratigrafinėse, ir šitos, matomai, ateityje sudarys pačius svarbiausius alyvos rezervuarus. Jie bus daugiau išstudijuoti ir jų vietai nustatyti bus išrašti nauji metodai.Sluogsnių susiklojimas skirtingu kampu sudaro svarbią alyvos rezervuarų klasę. Jie slepia palinkusius sluogsnius, dalinius pridengimus kito sluogsnio, po- ringumo pasikeitimą ir raukšlė- jimąsi. Apačioje gulintieji palinkę smėlio sluogsniai gali būti uždaryti viršuje gulinčių skirtingu kampu susiklojusių sluogsnių. Tokiu būdu smėlio sluogsnio viršūnėje vyksta akumuliacija. Apačioj gulintieji sluogsniai yra giliai išdūlėję, poringi ir dėl to jie sudaro gerus olyvos rezervuarus. Jeigu erozija paliečia klinčių paviršių, atsiranda ištirpintos kavernos, tuštumos. Gilesni gręžiniai parodė alyvos buvimą dviejuose ar net trijuose skirtingu kampu susfkluojusiuo- se sluogsnių kompleksuose.Ilgi, siauri smėlio ruožai randami sukietėjusio molio ir dumb lo sluogsniuose. Šitie smėliai galėjo būti nusodinti, kaipo toliau esantieji nuo kranto barjerai, lagūnuose, veikiant potvynių ir atoslūgių srovėms, taip pat ir | meandrų srovėms. Juose randa- I ma daug mažų alyvos rezervuarų Mid - Continent regione.į Pakrančių smėliai susiformuo- Į ja ant žemų, po vandeniu esančių pakrančių lagūnų; seklėja į pakrantę ir eina gilyn toliau nuo kranto, gali būti padengtas moliu ir sudaryti tinkamą alyvos rezervuarą. Tokiu būdu susiformuoja smėlio linzės, kurios sudaro nedidelius alyvos rezervuarus; bet prie jų priskaitomas milžiniškas East Texas 120:000 akru nių perijodų sluogsniai apima regionas. f ‘ ‘ ~ _______ * \Palaidotos kalvas duoda kele- Gliacialrnės uolienos dengia Vitą svarbių alyvos rezervuarų, są Lietuvą, kaip Oklahoma City, Seminole ir Amarilio, einant išilgai palai-

tario Peninsula ir Albertos devono perijodo sluogsnius su Lietuvos devono sluogsniais, savaime siūlosi išvada, kad alyvos ; Lietuvos devono sluogsniuose j turi būti. Nedidelis sluogsnių pa- į linkimas pietų-vakarų kryptimi I aiškiai sako, kad sluogsnių išjudinimas įvyko. Galimybė būtų visai tikra, jeigu sluogsnių išjudinimas būtų buvęs pakankamai i stiprus ir išvystęs pakankamą temperatūrą bei slėgimą, t.y. sudaręs tinkamas sąlygas alyvai susiformuoti.Kiti perijodai čia palikti nepaliesti.

tosios policijos nuolatos šnipinėjami, be legalaus ryšio su savo motiniška Bažnyčia ir visiškai savo atsakomybe atlieka savo tarnybą kasdieniniame pašiau-, kojime. Išlikusieji dvasiškiai privalo atlikti dvasinius patarnavimus 40-50 kilometrų radiuse. Jeigu dvasiškiai laiko religijos pamokas, tai apkaltinami kaip ruošią slaptas organizacijas. Visoj arkivyskupijoj pareigose tėra vienas vyskupas (vysk. K. Paltarokas), kuriam taip pat duodamą labai mažai judėjimo laisvės.
Bažnyčios -profanacijaLietuvoje buvo apie 2000 įvairių konfesijų bažnyčių. Veikiančių iŠ jų šiandien yra tik apie 700. Tai pasako, kad nuo okupacijos pradžios sovietai daugiau kaip 1000 bažnyčių uždarė, sugriovė arba panaudojo kitiems tikslams. Kunigų seminarijos ir vienuolynai uždaryti. Kunigų seminarijos pastatai Kaune dabar paversti lakūnų kareivinėmis. Panevėžio evangelikų kapinės išlygintos ir paverstos sporto aikšte.Bažnytinė santuoka ir laidojimas apdėti augštais “pasilinksminimo mokesčiais”. Kas tuokiasi bažnyčioje, privalo sumokėti “pasilinksminimo mokesčių” 600 rublių, kai civilinė san- (Nukelta į 8 psl.)

surastas palaidoto rifo Alberta.
v” r ........peržvelgtos įvairių tipų rezervuaru užtvaros, o dabar paimsiu realų pavyzdį.Iš visų palyginimų parankiausias yra Ontario Peninsula, kur devono perijodo sluogsniuose buvo rasti našūs alyvos rezervuarai, nuo 380 iki 500 pėdų gilumoj, ir našumas nuo 2.000 iki 7.000 statinių per dieną. Rezervuarų užtvaros antiklinalės, domes ir synklinalės (Hume).Klimatas devono perijodo metu buvo šiltas, forominiferų buvo gausu ir dėl to alyvai susiformuoti buvo geros sąlygos. Devono jSerijodas priklauso paleozojaus erai ir sluogsnių, o kartu ir alyvos, amžius siekia apie 400 milijonų metų (Moore).Paleozojaus sluogsniai kiek palinkę pietų - vakarų kryptimi. Pagal Hume, užtenka kelių laips nių sluogsnių palinkimo, kad ten galėtų susiformuoti alyva ir dujos; tai reiškia, kad jau toks nedidelis sluogsnių išjudinimas duoda pakankamą temperatūrą ir segimą, reikalingą alyvai ir dujoms iš kilmės medžiagos susiformuoti.Taip pat devono perijodo sluogsniuose rastas garsusis Le- due, Albertoj; virš 10.000 pėdų gilumoje, 12.000 statinių per dieną. Rezervuaras yra koralų rife.Devono perijodo sluogsniai apima visą Lietuvos teritoriją ir siekia iki 2.000 pėdų storumo. Šiaurės rytų Lietuvoje jie išeina į žemės paviršių, tik pridengti nestoru sluogsniu glacialinių uolienų. Devono sluogsniai su nedideliu palinkimu leidžiasi pietų - vakarų kryptimi. Jaunes-

Aukos Ateitininkų Kongresui
Buvo alyvos

tiktai vakarinę Lietuvos dalį.
IšvadaSugretinus gausius alyva On*

rysime, kad Kongresas visais atžvilgiais pasiseks.Aukas siųsti Gener. sekret. V. Dabušiui, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y.— Federacijos Vyr. Valdyba balandžio 1 d. posėdy išklausė Gener. sekretoriaus pranešimo iš kelionės į Čikagą, kur buvo tariamasi su Kongresui rengti komisijos įvairiais Kongreso reikalais, padarė kaikuriuos papildymus bei patikslino detales ir Kongresui rengti komisijos numatytą Kongreso programą priėmė. Ji bus paskelbta spaudoje.Fed. Vyr. Valdyba prašo visus ateitininkus, nuo jauniausiojo kandidato iki pačio seniausiojo veterano, įsijungti j Kongreso rengimo darbą, kas auka, kas rašiniu, kas darbu, kas savo asme- 
Komunistų mažėja | niniu dalyvavimu prisidės prie Anglų dienraštis “The Times nesenai paskelbė lentelę, iš kurios, aiškėja komunistų partijos narių skaičiaus mažėjimas įvairiuose Europos kraštuose.Net Prancūzijoje, kurioje per rinkimus už komunistų sąrašus nemažai balsuojama, registruotų komunistų skaičius nesiekia nė vieno pilno nuošimčio gyventojų skaičiaus. Olandijoje atitinkamai yra tik ketvirtis nuošimčio, Belgijoje net trečdalio nuošimčio nesiekia. Panašiai yra Švedijoje ir eilėje kitų kraštų. Kai kuriuose kraštuose komunistų partinių skaičius yra visai mažas, pavyzdžiui, D. Britanijoje nesama nė dešimtadalio nuošimčio, o Šiaur. Airijoje iš 1.371.000 gyventojų terasime komunistų tik 600.Minėtas anglų dienraštis su-, gretina duomenis ir rinkiminius komunistų balsus: iš 17 įvairių Europos kraštų 14-oje komunistų balsai sumažėjo. Vokietijoje iš 5,7% 1944 m. sumažėjo ligi 2,2% šiais metais, Š. Airijoje — nuo

— Palyginti negausus Brockton, Mass., ateitininkų būrelis suprato, kad besiruošiant didingam pirmą j am Ateitininkų Kongresui JAV, kuris Įvyks š.m. rugsėjo 3-5 d.d. Čikagoje, susidaro įvairių Kongreso parengimo ir jo pravedimo išlaidų, Kongreso reikalais atsiuntė $28. Ateitininkų Federacijos Vyr. Valdyba Brock tono ateitininkams nuoširdžiai už auką dėkoja.Kartu kreipiasi į visus pavienius ateitininkus bei ateitinin- kiškus vienetus ir prašo pasekti Brocktono ateitininkų pavyzdžiu ir parinkti aukų Kongreso reikalams, arba surengti kokį parengimą, kurio pelnas būtų skiriamas tiems patiems tikslams. Tik visų sutelktinėmis jėgomis pada-
Kongreso pasisekimo.Visi ateitininkai taip planuoja savo atostogas ir taupo pinigus, kad galėtų dalyvauti Kongrese Čikagoje rugsėjo 3-5 d:d.Visi ateitininkai vyksta į Pirmąjį At-kų Kongresą Čikagoje.

gana augštai stovėjusi. Tuo pačiu ir darbininkų gerbūvis būtų žymiai pakilęs, nes tokiu atveju didėtų darbo jėgos pareikalavimas, kas iššauktų ir uždarbių padidėjimą.Dėl viso to, turtingesnieji neturėtų bijoti laikui atėjus savo turtą užsienyje likviduoti ir jį E kelti į Lietuvą. Todėl jau da- turėtų taip tvarkytis, kad ui atėjus minėtų planų įgyvendinimui nebūtų susitrukdy- mų. Nelengva bus tai padaryti, bet bus atlikta šventa pareiga!Žinoma, nevalia bus kapitalą sunaudoti egoistiškai — reikės žiūrėti bendros gerovės. Ir čia reikės “užmušti buržujų savyje”. Kad per kapitalą nebūtų neteisingai išnaudojami dirbantieji, busimoji krašto vyriausybė, imdama pavyzdžiu kraštus, kuriuose socialinis klausimas puikiai sutvarkytas, turės išleisti atitin-- kamus įstatymus.
Džiaukimės, kad yra 

f pasisakančiųDaugelis mūsų dabartinių sam protavimų dėl Lietuvos atkūrimo gali būti nerealūs; gal susidūrus su tikrove visa tai kitaip atrodys, tačiau svarstyti reikia!Buvęs ilgametis Klaipėdos gu- bernatūros patarėjas dr. Sakalauskas vienam laiške rašo: “Mes gyvename' paslapčių pasaulyje. Vos mažą dalelytę jo tepažįstame ir tai gal netikrai. Jis toks sudėtingas, toks paslaptingas ir įstabus, kad mes kaip kokie išradėjai ką nors jame įžiūrime. Be kita ko, mes įžiūrime tam tikro dėsmingumo pasaulyje. Kad mes galime kalbėti apie jo ne vien stebėtą, bet ir galimą, atei-- simą raidą. Tik jo kombinacijų nesuskaitomos daugybės ir retai bent apytikriai, nes pilnu tiks- gali pasitaikyti Įspėti kas bus, lingumu negalima. Kalbant apie ■ateitį, tenka nelyginant žaisti, mesti kauliukus. Ir iš daug kartų galima beveik tikrą išmesti. Tad yra verta kalbėti apie ateitį. Yra verta mėginti ją atspėti. Juo dau giau bus spėjančių ar spėjusių — juo geriau būsime pasiruošę, juo mažiau bus mums staigmenų”. Taigi, jei kuris iš svarstančių mūsų ateitį ir prašauna pro šalį, negalima už tai iš jų tyčiotis. Mes turime būti visiems dėkingi ir džiaugtis, kad yra žmonių, kurie aukoja savo laiką ir smegenis siekdami bendros gerovės.
Mūsų būsimi santykiai 
su kaimynaisReikia tikėti, kad Lietuva ir santykiuose su kaimynais po išlaisvinimo bus visai kitokioj būklėj, kaip iki šiol. Pasaulis grupuojasi vis į didesnius vienetus. Ir mes, kad nebūtumėm nykštukais milžinų pašonėj, turėsime jungtis Į federacijas su mūsų kaimynais. Mums lengviausia būtų sudaryti sąjungą su latviais, gal ir estais. Bet šioj sąjungoj vistiek liktume dar nedideli prieš mūsų didžiuosius kaimynus. Atrodo, patrauklu būtų sudaryti sąjungą ir su skandinavais (žinoma, neišskiriant ir latvių su estais). Bes mes gyvename kitoj pusėj “ežero” — būtumėm lyg atskirti nuo jų. Iškilus konfliktui — grėsmei iš didžiųjų, vargiai pagelbėtų mums skandinavai. Vadinama tarpma- rio - federacija mums būtų taip pat nepalanki, nes čia stengsis pirmuoju smuiku groti lenkai, kurie visad stengsis mus užgožėti — nevengtų to ir ateityje. Geriausiai mums tiktų (pagal dr. J. Grinių) federacija su Vakarų Europa. Reikia tikėti, kad ši federacija, Vokietijos koncleriui dr. Adenaueriui aukojant visą savo enerkiją ir jėgas jos įgyven- dihimui, taip pat paremiant Jungtinėms Valstybėms,, nežiūrint prancūzų priešinimosi, kartą bus įgyvendinta. Ši federacija mažoms valstybėms nėra nepalanki. Jai pritaria ir olandai su belgais. Mes esame Vokietijos pašonėje, tad ir mums įstojimas į šią federaciją (ar kaip kitaip būtų vadinama) nebus sunkus. O po to atpultų ir mūsų baimė po kurio laiko vėl būti didžiųjų sumindžiotais. Mečys Musteikis.

Geriausias Europos filmų teatras (Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 
Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

TAUSEND ROTE ROSEN BLUH’N 
(A fhausand red roses are flourishing) fsu angliškais parašais)

FILMAS PRATĘSIAMAS IKI BALANDŽIO 15 DIENOS Ebba (Winnie Markus) ir Andrew (Rudolf Prack) jaunos poros rolėse. Jų džiaugsmų užtemdo seno pažįstamo (O. W. Fischer) pasirodymas. Filmas apie meilę ir liūdėsi.
Kasdien 6-30 ir 840 vai. vak. šeštadieniais nuo 2 vai. pop ietų.
VISUS MALONIAI KVIEČIAME

■MM
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Kas ką veikia Lietuvoje
Lietuvos vienkiemių išgriovi- 

inas ir gyventojų sukėlimas į 
kolūkinius kaimus tebėra vienas 
iš svarbiausių Sniečkaus progra
mos punktų. Partijos suvažiavi
me jis .pabrėžtinai ragino rajonų 
partinius bei vykdomuosius ko
mitetus tuo ypatingai rūpintis, 
nors Chruščiovas savo pernykš- 
čioj kalboj ir buvo įspėjęs neper
sistengti su Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos vienkiemių naikini
mu, Jis patarė pirma ap|isvars- 
tyti “kur ir kaip”.

Anot Sniečkaus, savo laiku 
ūkininkai buvo prievarta išvary
ti į viekiemius ir ta proga maža
žemiai buvę apiplėšti, o buožės 
sustiprinti. Dabar vienkiemiai 
esą rimta kliūtis kolūkiams stip- 
printi ir jų narių medžiaginei ge
rovei bei kultūriniam lygiui kel
ti.

Sniečkus partijos suvažiavime 
pareiškė, kad dabartinio apy- 
skaitinio periodo metai (1952 m. 
rugsėjis — 1954 vasaris) buvę 
metai tolesnio- demaskavimo ir 
triuškinančiu smūgiu buržuazi
niam nacionalizmui.

Naujas Lietuvos .kompartijos 
CK yra kiek “lietuviškesnis”, ne
gu ligšiolinis, žinoma, lietuviais 
laikant ir tokius lietuviškos kil
mės bolševikijoj auklėtus komu
nistus, kaip Augustinaitis, Bar- 
tašiūnas, Liaudis, Macijauskas, 
Ozarskis, Ziburkus, arba tokius 
šimtanuošimtinius rusifikacijos 
brukėjus, kaip Sniečkus " ar 
Žiugžda. .

Dabar iš 137 CK narių bei kan
didatų ir revizijos komisijos na
rių tokių' bent iš vardo lietuvių 
yra 88 (65%), o buvo 70 iš -123 
(57%).

Aiškių rusu dabar yra 28 
(20%), o buvo 33 (27%). Lenkų, 
žydų ir kitokių- (jų tarpe neat
spėjamos kilmės) — dabar 21 
(15%), buvo 20 (16%).

Rusų skaičiaus sumažėjimas ir 
tariamų lietuvių pagausėjimas 
partijos centro organuose yra 
pernykštės “nacionalinių kadrų 
stiprinimo” politikos paseka. Iš 
tų organų sąrašų visai išnyko 19 
rusų, 6 kiti ir tik 16 lietuvių. 
Tuo tarpu naujų atsirado: lietu
vių 34, rusų 14 ir kitų 7.

Iš buvusių kandidatų arba re
vizijos komisijos narių į CK pa
kilo 7 lietuviai, 4 rusai ir 3 kiti. 
Iš buv. CK narių nuslinko žemyn 
3 lietuviai: 1 į kandidatus. 2 į 
rev. komisiją.

J.Karosas, lig šiol buvęs “Tie
sos” redaktoriaus G. Zimano pa
vaduotoju, paskirtas “Valstiečių 
laikraščio” redaktorium. Jis vie
nintelis iš keturių partijos orga

JOHN LABATT LIMITEDVietą šiam skelbimui skiria

Korėjoje skaitoma įžeidimu paminėti 
tėvų pavardę . . ,....

Kanadiečiu^ mandagumas

Korėjoje ir kitose Azijos šalyse vaikai 
nuo mažens mokomi slėpti savo pavar
dę, tikslu išvengti tarpkiltinių vaidų. 
Iš papročio nuslėpti pavardę išaugo/ki
tas paprotys-kanadiškas mandagumas, 
pasikeisti pavardėmis, tuo parodant 
pasitikėjimę ir draugiškumę. i

Taip kaip senovėje buvo parodomas 
primityviškas mandagumas nusilenkti 
svarbiam ir stipriam asmeniui, taip 
mandagu šandien, pristatant kę nors 
kitam asmeniui, pirma paminėti prista
tomo asmens pavardę.

Kai pristatoma moteris ir vyras, jei jie 
abu vienodai svarbūs asmenys, pirme
nybė duod'ama moteriai, pristatant jai 
vyrę. Bet, jei pvz. vyras yra princas ar 
kunigaikštis, augštas pareigūnas, rite
riškumas pamirštamas ir mandagumas 
galioja pagal žmonijos senas taisykles: 
žmogaus stovis yra svarbiausios reikš
mės •. •

BREWERS SINCE I8S2

nų redaktorių — nei CK narys, 
nei kandidatas.

Kipras Pętrauskas yra valsty
binės konservatorijos profeso
rius.

Galina Dauguvietytė dirba 
Vilniaus dramos teatre.

Kauno miesto MMS direkto
riaus pavaduotojas politiniams 
reikalams yra Lėlys, vyr. inži
nierius Dagys, ekskavatorinin- 
kas “darbo žymūnas” Glinskis, 
brigadininkai Turkvickas ir Sas
nauskas.

Kolūkiečių sporto draugijos 
respublikinės tarybos instrukto
rius yra Algimantas Vaičiūnas.

Vilniaus Arkidiacezijojc 1953 
metais mirė kunigai: Prelatas 
Leonas Žebrovskis, kanauninkas 
Petras Mankauskas- Mankus, 
kun. Jonas Slempas, dekanas 
Domininkas Gailiušas.

Albinas Papečkys, grįžęs iš 
Vokietijos pabėgėlis, kurio var
du per bolševikinę spaudą prieš 
keletą metų buvo skleidžiami 
atsišaukimai į Vakaruose esan
čius lietuvius, kurio vardu buvo 
kviečiama, kad pasekę jo pavyz
džiu visi grįžtų,, kur visų laukiąs 
laimingas gyvenimas, pasirodo, 
jau pats kalinys. Grįžęs vokietis 
Karolis Julius H. pasakoja 1953 
m. pats kartu su tuo Papečkiu 
sėdėjęs Sverdlovsko kalėjime 
Nr. 1. Pasak to vokiečio, Papeč
kys, šiuo metu galįs turėti apie 
25 metus amžiaus, šviesių akių, 
raudonais plaukais, lašuoto vei
do. inteligentingos išvaizdos vai
kinas, yra nuteistas 25 metams 
priverčiamųjų darbų. Vokiečių 
kariuomenei įsakius trauktis, jis 
pateko į Vokietiją ir Austrijoje 
sulaukė karo galo. Bavarijoje 
baigė gimnaziją ir 1947 m. įstojo 
į Erlangeno un-tą, kur studijavo 
ar tik ne filosofiją. Tais pačiais 
metais apsisprendė repatrijuoti 
į Lietuvą, kur buvo likę jo tėvai. 
Kiek laiko pabuvęs su jais nedi
deliame provincijos miestely, 
paskui įstojo į mokytojų semi
nariją Vilniuje, kurią baigęs, bu
vo paskirtas savo gimtojo mies
to vidurinės mokyklos mokyto
ju. 1951 m. jis buvo paimtas į 
raud. armiją ir tarnavo “sava
rankiškoj šarvuočių brigadoj” 
Sverdlovske. Ne kartą jam buvę 
siūlyta pasidaryti karininku, bet 
jis visuomet atsisakydavęs. Taip 
pat visuomet atsisakydavęs, 
nors ir kiek kalbintas. įstoti į 
kom. jaunimą. Ištarnavęs beveik 
trejus metus, galų gale pagal 
garsųjį Sovietų § 58 (10 str., II 
pastr.) buvo apkaltintas antiso- 
vietine propaganda ir nubaustas 
25 metams.

HAMILTON, Ont
Rekolekcijas šiais metais vedė 

pranciškonas Tėv. Placidas. Jos 
pradėtos sekmadienį, balandžio 
4 d., ir tęsėsi visą savaitę.

Tėv. Placidas pamokslus sakė 
naujoviškai, savo mintims per
duoti naudojo visas vaizdingu
mo priemones. Jis duoda pluoš
tą aktualiųjų minčių pačia pa
prasčiausia ir trumpiausia for
ma, palikdamas jas plačiai ap
mąstyti tikintiesiems.

Viena būdingiausių jo pamoks 
lų savybių — įnešimas teatrali
nio momento į juos. Šis naujas 
būdas klausytoją tiesiog žavi: jo 
judesiai, balso tonacija, laisvu
mas taip puikiai suderintas su 
religinėmis mintimis, kad klau
sytojas jas perima be didesnių 
pastangų. Tos mintys į tikinčio
jo širdį eina* nejučiomis, lyg mie
gas.po sunkaus darbo! Ir neprak
tikuojantieji turėtų jo pasiklau
syti.

Tėv. Placidas savo minčių vaiz
dingumui panaudoja ištikrųjų 
labai vykusius ir kartais origi
nalius palyginimus. Ši priemonė 
jo atskirtas mintis tikinčiųjų gal
vose palieka ilgam laikui, kas, 
beabejo, padeda jį girdėjusiems 
daugiau • atsispirti aplinkos pa
gundoms.

Šv. Povilo liuterionių bažny
čioje, Gore ir Hughson gt. kam
pe, Velykų sekmadienį, balan
džio 18 d., 1 vai. pp., lietuvių pa
maldos. Kun. dr. M. Kavolis.

Erdmonas Simonaitis Hamil
toną lankė balandžio 3 d. Visuo
menei pranešimą padarė parapi
jos salėje 7 v.v. Savo kalboje E. 
Simonaitis papasakojo retesnių 
arba ir visai naujų dafykų iš 
Maž. Lietuvos kovų, aiškiai ir 
griežtai pabrėždamas busimąją 
Lietuvą, kaip vienalytę valstybę, 
be jokių sritinių autonomijų, jos 
etnografinėse sienose.

Retą svečią ir didįjį kovotoją 
sveikino org. atstovai, linkėda
mi jam ištvermės ir sveikatos.

Po susirinkimo įvykusioje ten 
pat iškilmingoje vakarienėje^E. 
Simonaičiui buvo visų organiza
cijų vardu įteiktas albumas su 
prasmingu ir menišku St. Dra- 
manto įrašu ir su org. pirminin
kų parašais.

E. Simonaitis pareiškė, kad jis 
čia atvyko kaip Maž. Lietuvos 
Tarybos pirmininkas, tad ir j 
duotas VLIKą liečiančius klausi
mus neatsakinėjo, pareikšdamas 
kai kuriais atvejais tik savo as
menišką nuomonę. Svečias pa
kartotinai prašė visus tautiečius 
daugiau jungtis į Maž. Lietuvos 
Bičiulių D-ją, kad palengvinus 
Tarybai darbą mažlietuvių tar
pe.

{domus vaidinimas, kurį ren
gia Hamiltono skautės, įvyks ge
gužės 1 d. parapijos salėje 7 v.v. 
Scenoj matysime Zinaidos Gra
bauskaitės - Šukienės naujai pa
rašytą dviejų veiksmų farsą 
“Studentas iš užsienio”. Vaidina 
išimtinai mūsų jaunimas 14-17 
metų. Į pastatymą įjungta dai
na, muzika ir baletas. Tikrai įdo
mu, kaip mūsų jaunimėlis pasi
rodys! Štai kur mūsų suaugusių 
didėlė pareiga: turime kuo skait
lingiausiai susirinkti į šį vakarą. 
Tas priduos mūsų jaunimui no
ro laikytis savųjų, o ne atsiduoti 
visa širdimi kanadiškai aplinkai. 

* Po vaidinimo šokiai.
Hamiltono liet, skautai-vyčiai 

dalyvavo kanadiečių skautų var
žybose, laimėdami I vietą, o su 
ja ir gražiąją pereinamą dova
ną— stovylą. Buvo vykdomi ka
riško pobūdžio uždaviniai Ha
miltono apylinkėse ir naktį, nau
dojant kompasą ir žemėlapį. Var 
žybose dalyvavo 9 grupės. Lie
tuvių būrelį sudarė 10 skautų. 
Kitas 8 grupes sudarė kanadie
čiai skautai. Kitų tautybių daly
vių -nebuvo..

Visada malonios žinios, kai iš
girsti apie lietuvių pastangas 
musų vardo populiarinime sveti
mųjų tarpe.

Toronto Liet. Jaunimo Meno 
Mėgėjų Grupė balandžio 4 d. pa
rapijos salėje statė K. Binkio 
“Atžalyną”. Nesigilinant į atski
rų artistų charakteristikas, ga
lime visai drąsiai tvirtinti, kad 
vaidinimas pavyko puikiai. Paly
ginę šių meno mėgėjų anksty- 
besnius čia pasirodymus, turime 
konstatuoti didelį šuolį į gerąją 
pusę.

Vaidinimą gyvino gražios de
koracijos.

“Atžalyną” režisavo kun. B. 
Pacevičius.

Šis spektaklis sutraukė apie 
300 hamiltoniečių.

Lietuviškos knygos platinimo 
vajus jau prasidėjo. Įsigykime 
Šia proga naujų knygų! Įvertin
kime knygnešių atsiektus vai
sius! Musų pareiga išlaikyti tau
tą gyvą! Sk. St.

WINDSOR, Ont.
— Vyr. at-kų kuopos valdy

bą 1954 metams sudaro: pirm. 
Vyt. Barisas, sekret. M. Čiup- 
rinskaitė ir ižd. J. Urbonas.

— Į Oakvillę persikėlė M. Le- 
parskienė ir Vyt. Simonavičius, 
o į Londoną — kun. Danielius. 
Kuopa neteks dar vieno nario, 
Vytauto Zubricko, kurs kovo 27 
d. susižiedavo su Elena Brokaite, 
gyv. Detroite.

— Kun. Danielius drauge su 
Londono vyskupo sekretoriumi 
lankėsi Windsore, dalyvavo ku
nigų konferencijoje ir ta proga 
aplankė savo bičiulius.

— Vasario 16 d. minėjimo me
tu tėvynės laisvinimo reikalams 
paaukota $110 sekančiai: Tautos 
Fondui: $4 — J, Sinkevičius; $3 
— P. Januška; po $2 — J. Jaku
bauskas, J. Miliauskas; po $1 — 
P. Bernotas, V. Čiuprinskas, P. 
Dumčius, VI. Janavičius, A. Juš- 
kauskas ir kum V. Rudzinskas. 
Viso $17.

ALTui po $ 5— P. Bernotas, R. 
Dumčius, O. Giedriūnienė, J. Ja
kubauskas, J. Kairys, L. Lepars- 
kas,. J. Miliauskas, P. Petruitis ir 
E. Zatorskis; $4 — inž. S. Paške
vičius; po $3 — V. Čiuprinskas, 
A. Juškauskas, P. Kairys ir kun. 
V. Rudzinskas; po $2 — B. Ablė- 
nas, B. Badikonis, B. Baleišis, Pr. 
Dumčius, V. Kozukauskaitė, Jul. 
Sinkevičius, J. Statkevičius, J. 
Ražauskas ir Ant. Tautkevičius; 
po $1 — B. Barisas, V. Barisas, 
Garbelienė, S. Kačinskas, V. Ka
činskas, K. Kalikauskas, Kaunas, 
Kizienė, S. Kuncaitis, J. Lapins
kas, A. Skeiveris, Širvaitis, P. 
Rudokas ir Alb. Tautkevičius. 
Viso $93.

Gražios išleistuvės. Visų myli
mas Bronius Šidlauskas apleido 
mūsų Windsoro lietuvių koloni-

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V.’MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams naujieųis ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai, pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a m- — 9 P-®-

A. MORKUS
DEAL ESTATE

1077 6LOOR ST. Wett (prie Dufferin). Tel. OL. 8459

$3.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 6 did. komborioi, grynų plytų, 2 modem, vir
tuves. Pilno koino $12.000.

$6.000 įmokėti, RObcesvolles - Queen, 10 komb., grynų plytų, 4 virtuvės, 2 vo
nios, vondeniu - olyva šildomos, Joninis įvožiovimos ir gorožos. Viso 
koino. $21.500.
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Jūrininkų dėmesiui
Lietuvių jūrininkų S-gos or

ganas “Laivininkystė ir žvejyba” 
prie ALIAS žurnalo “Technikos 
žodis” po keleto mėnesio pertrau 
kos vėl pasirodė ir žada skaityto
jus lankyti reguliariai.

Kadangi minėtas “Technikos 
žodžio” priedas, kaip ir pats žur-, 
nalas “Technikos žodis” duoda 
įdomios ir labai naudingos me
džiagos tiek jūriniais tiek ir 
techniniais klausimais, tad kiek
vieno jūrininkyste besidominčio 
lietuvio pareiga yra tą žurnalą 
skaityti ir remti.

Manydami, kad visame pasau
lyje išblaškyti lietuviai jūros 
mylėtojai nevisi turėjo galimy
bių sužinoti, kad toks žurnalas 
yra leidžiamas, mes dar kartą 
plačiai skelbiame ir kviečiame jį 
užsiprenumeruoti. Žurnalo “TŽ” 
su priedu “Laivininkystė ir žve
jyba prenumeratos kaina yra $2 
(JAV) metams. Prenumeratą 
prašome siųsti šiuo adresu: TŽ 
c/o K. Burba, 1023 N. Keystone 
Ave., Chicago 51, Ill., USA.

Ta pačia proga primename, 
kad Lietuvių Jūfininkų S-gos 
užsienyje adresas yra Mr. Myko
las Slapšys, 101-114 Str., Rich
mond Hill 19, L.I., N.Y., USA.

R. Vilčinskas,
LJS-gos Užs. pirmininkas.

OAKVILLE, Ont.
Maža Oakvilles apylinkės lie

tuvių kolonija ir šiais metais su
ruošė Vasario 16 minėjimą. Vi
są minėjimo programą, kaip ir 
kasmet, atliko savo jėgomis. Lai
ke minėjimo buvo renkamos au
kos Tautos Fondui. Aukavo: 
$7 — Pyzevas Sofija; po $2 — 
Pulkauninkas Vyt., Frenzelis A., 
Ramonas A., Krivickas M., -Be- 
darfas B., Žemeckas V., Rimkus 
K., Lukoševičius A.; po $1.50 — 
Danielis K/, Ulinskas J. Beržins- 
kas K.; po $1 — Jokūbaitis, Si- 
monavičius Vyt., Frenzelytė L., 
Ramanauskas R. Viso suaukota 
$31.50.

Visiems aukavusiems priklau
so nuoširdus ačiū.

Apylinkės V-ba.

ją balandžio 3 d. Tą dieną buvo 
išleistuvių pokylis Dominion 
Golf and Country Club salėje. 
Susirinko į klubo salę nemaža 
tautiečių ir anglų. Viso galėjo 
būti per 60 žmonių. Vyko gra
žios vaišės prie puikiai padavė
jų patarnaujamo stalo. Vaišes 
pradėjo malda. Ją sukalbėjo vie
tos kunigas lietuvis. Baigiantis 
vakarienei, įžanginį žodį tarė 
klubo savininkas Stasys Baltulis. 
Šeimininkas Bronių Šidlauską 
apibūdino kaip didelį sportinin
ką, golfininką, tenisistą ir futbo
lo lošėją. Rungtynėse su anglais 
žaidėjais Bronius yra laimėjęs 
pirmą premiją — pereinamąją 
aurę. Jis buvo didelis sporto mė
gėjas ir sporto meisteris. Jam 
kaikurie senieji, imigrantai lyg 
pavydėjo tos sėkmės. Taip gi 
jautrų ir jausmingą žodį tarė 
šios kolonijos klebonas kun. V. 
Rudzinskas. Kalbėjo Kazys Mar
cinkus, Leonas Svirplys, p. Ra
dzevičienėj A. Patašius ir kiti jo 
prieteliai ir draugai. Linkėjo lai
mės ir neužmiršti windsoriečių 
lietuvių esant Amerikoje. Bro
nius Šidlauskas išvyksta į JAV, 
.. Worchesterį pas savo motinėlę 
— augintojėlę ir tris sesutes. Jis 
gavo Amerikos vizą per 6 mėn. 
Jį rėmė kongresmenas kaip spor
tininką, Mielam ir geram bičiu
liui ir draugui mes Windsoro lie
tuviai linkime būti sporte laimė
toju ir visuomet skelbti mūsų 
tautos vardą. Z. T.

St. Catherines, Ont.
Papildymas. “TŽ” Nr. 13 Juo

zų vardinių šventės koresponden 
cijoje buvo išleistos trys pavar
dės: aukojo po_$2 — A. Alonde- 
ris, K. Galdikas ir J. Satkevičius.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Buvę nacių kaliniai pagal nau
jąjį V. Vokietijos 1953 m. rudens 
įstatymą už patirtas skriaudas 
bei nuostolius gali reikalauti at
lyginimo. Pretenzijos gali būti 
pareikštos iki š. m. spalio 1 d. 
JAV tuo reikalu patarimų ir pa
galbos galima gauti pas The In- 
tenational Rescue Committee 
teisių patarėją — 62 W. 45th Str., 
New York 36, N.Y. Totalistinių 
.Režimų buv. Politinių Kalinių 
Tarptautinė Fed. padeda parū
pindama vertėją.

BALFo; Direktoriatas priėmė 
nutarimą sukviesti seimą šių 
metų rudenį Cleveland. Ohio. 
Tuo tikslu prel. Jonas Balkūnas, 
pavaduojąs atostogaujantį B A 
LFo pirmininką kan. prof. J. B. 
Končių, lankėsi Clevelande, kur 
su vietos BALFo veikėjais apta
rė būsimo seimo techniškuosius 
reikalus.

Šių metų suvažiavimas bus 
laikomas BALFo jubiliejiniu sei
mu, nes šiais metais BALFas mi
ni savo gyvavimo dešimtmetį. 
Todėl jame bus paminėta BA 
LFo sukaktis ir seimo darbuose 
atsispindės organizacijos laimė
jimai bei bus pagerbti daugiau
siai pasireiškę ir nusipelnę šal
pos darbe.

Suvažiavimas įvyks lapkričio 
26-27 d. Galutiną ^eimo darbų 
tvarką nustatys Direktoriatas. 
Bet jau dabar numatoma, kad 
seimo svarbiausius darbus suda
rys klausimai, susiję su tremti
nių šalpa ir imigracija. Svarbią 
vietą seimo darbų eilėje užims 
BALFo pirm. kan. prof. J. B. 
Končiaus pranešimas. Šią vasarą 
jis žada lankytis Europoje. Nors, 
kaip spaudai buvo pareikšta, 
kan. prof. J. B. Končius į Euro
pą vyks ne BALFo reikalais, bet 
ten būdamas numato susipažinti 
su lietuvių padėtimi. Todėl grį
žęs suteiks seimui naujausias ži
nias apie vargstančių mūsų tau
tiečių dabartinę būklę.

Pabaltijo užgrobimą tyrinė
janti komisija išleido I tomą sa
vo surinktos medžiagos — liudi
ninkų parodymus ir kt. Leidinys 
iliustruotas.

Kearny, NY, muz. Alg. Kača- 
nauskas ir Jurgis Vaitkauskas 
atidarė lietuvišką knygyną, 122 
Schuyler Avė.
VOKIETIJA

Stuttgart. Gražioje Baden - 
Wiirttembeerga sostinėje ir jos 
apylinkėse gyvena apie 300 lie
tuvių, kurie susiorganizavę į 
PLB Stuttgarto apylinkę. Da
bartinę apyl. valdybą sudaro: M. 
Jauniškis, inž. L. Prosinskis, A. 
Šukys, A. Plėnys ir M. Mileris. 
Maža lietuvių dalis, išimtinai tik 
jauni ir sveiki žmonės, užsidirba 
sau pragyvenimą. Daugumas gi, 
būdami ligonys, invalidai, įvai
rūs paliegėliai, vaikai ir seneliai, 
pragyventi turi iš pašalpų, ku
rios, kaip sakoma, yra per dide
lės, kad mirti, ir per mažos, kad 
gyventi. Ypatingai sunkioj padė
ty yra skaitlingos šeimos. O čia 
yra šeimų, susidedančių iš 8, 9 
ar net 10 asmenų. Nors BALFo 
parama yra reikšminga, bet jos 
toli gražu nepakanka vargui su
mažini.

Be materialinių sunkumų, li
kusieji kenčia taip pat didelį 
dvasinę skurdą. Neliko čia nei 
chorų, nei ansamblių, nei daini
ninkų, nei kitų meninių pajėgų, 
kas galėtų nors kiek lietuvio 
dvasią praskaidrint. Retas kas 
gali ir knygą nusipirkti. Rūpi
nantis nors kiek tą spragą už
pildyti ir sustabdyti vykstantį 
nutautiejimą, daromi susirinki
mai, minėjimai, jaunimo ir vai
kų sueigos ir pan. Praėjusiais 
metais pradėta organizuoti apyl. 
biblioteka, kurioj jau yra suau
kotų bei sudovanotų 340 lietu
viškų knygų. Šias knygas biblio
tekai padovanojo organizacijos, 
leidyklos ir pavieniai asmens. 
Didžiausia parama gauta iš VL 
IKo Lietuvybės Išlaikymo Tar
nybos, leidyklos Terra, Pr. Gudo 
Čikagoje ir kt. Biblioteka yra 
vienas šviesiausių pragiedrulių 
niūriame mūsų tremties gyveni
me. Knygos yra labai noriai skai 
tomos, bet, deja, jų yra dar per- 
maža.

Antras pragiedrulis — valdy
bos rūpesčiu įsteigta vargo mo
kykla, kurią lanko keliolika mo
kinių. Dalis vaikų nebemoka sa
vo gimtosios kalbos, tačiau lan
kydami mokyklą, ją greit prisi
mena. Orui atšilus ir dienoms 
pailgėjus, mokinių skaičius ke
liais padidės. Čikagoje lietuvių 
būrelis, vadovaujamas K. Pim- 
pienės, mokyklą globoja, prisiųs- 
damas po $15 kas mėnuo.

Valdyba turi eilę kitų gražių 
sumanymų lietuvybei išlaikyti, 
bet jai tenka susidurti su įvai
riais sunkumais, kurių svarbiau
sias — lėšų trūkumas.

Ji būtų labai dėkinga visiems, 
kas knygomis, pinigais ar kito

mis gėrybėmis paremtų jos dir
bamą lietuvybės išlaikymo, lie
tuvių kultūrinimo ir savitarpi
nės pagalbos darbą.

Adresas: Litauisches Konunit- 
tee, Stuttgart - Bad Cannstatt, 
Stinhaldenstr. 153, Germany.
D. BRITANIJA

Pabaltijo tautų literatūros va
karas anglų k. buvo suruoštas 
PEN klubo egzilų rašytojų cent
ro. Vakarui pirmininkavo ir žo
dį apie pabaltiečių literatūrą ta- • 
rė estų min. Londone A. Torma. 
Iš lietuvių literatūros buvo pa
skaityti Putino ir Baltrušaičio 
eilėraščiai ir Zobarsko novelė. 
Parodėlėj lietuviškąjį skyrių 
įrengė D. Daunoraitė.
ITALIJA

Italijos “11 Quotidiano” dienr. 
kovo 9d. įsidėjo ilgą V. M. straips 
nį apie Lietuvos globėją šv. Ka
zimierą. Jame plačiai nušviečia
mas šventojo gyvenimas, jo lie
tuviškumas, jo dorybės ir jo kul
tas Lietuvoje ir tarp lietuvių 
emigracijoje. Žurnalas “L’Arai- , 
do” įsidėjo to paties autoriaus 
ilgą straipsnį “Lietuva, kankiniij 
tauta”, kuriame istoriniais duo
menimis nušviečiamas lietuvių 
ryžtingumas bekovojant už savo 

‘laisvę ir dabartinė kova už savo 
teises bei laisvę, kova, vadovau
jama VLIKo, kuris, kaip pažy
mima, yra lietuvių tautos valios 
reiškėjas ir vykdytojas užsieny
je-

Italų savaitr. “La Discussione” 
kovo 7 d. numeryje, komentuo
damas komunistų priekaištą dėl 
CFD ratifikacijos, kurį priėmus 
Italija paliktų, be tautinės kariuo 
menės, klausia, kodėl nė vienas 
komunistas nepasipiktina, kad 
nebeegzistuoja nei lietuvių, nei 
latvių, nei ukrainiečių, nei kir- 
kizų, nei armėnų ir kt. tautinė 
kariuomenė, bet tik sovietinė? 
Ką gali mums prikišti komunis
tai, jeigu sekame Sovietų Rusi
ją vienydami Europos karines 
jėgas. Mūsų manymu, yra dau- ’ 
giau bendro tarp italų, prancūzų, 
vokiečių, belgų, olandų ir t.t., ne
gu tarp lietuvių ir azerbeidžanų, 
tarp gudų ir turkmėnų, tarp uk
rainiečių ir kirkizų, pastebi baig
damas laikraštis.

Como mieste leidžiamas dienr. 
“L’Ordine” atspausdino ištisai 
Romos LB valdybos paruoštą 
“Pro memorija” Lietuvos Nepri
klausomybės ir 50 metų nuo 
spaudos atgavimo proga. •
ŠVEDIJA

Švedų susidomėjimas lituanis
tika yra nemažas. Ypač gyvai ja 
domisi Upsalos un-to biblioteka, 
kur yra susidaręs jos geras pluoš 
tas. Universitetas nupirko kelias 
lietuvių knygas, tarp jų ir “Lie
tuvių kalbos vadovą”, be to, už
sisakė Lietuvių Enciklopediją. 
Rūpinamasi, kad daugiau dailio
sios literatūros galėtų patekti į 
Nobelio biblioteką, kur dailioji 
literatūra suplaukia iš viso pa
saulio. Iš lietuvių literatūros ten 
tėra, rodos, pora Vydūno daly
kėlių ir Krėvės redaguotos pa
sakos apie paukščius.
URUGVAJUS

Min. dr. K. Graužinio sveikata 
sveikata pamažu gerėja. Po mė
nesio tikisi visai pasveiksiąs. Jo 
liga yra panaši į min. B. K. Ba
lučio, tik širdies priepuolis buvo 
silpnesnis. Sergantį min. dr. K. 
Graužinį aplankė Urugvajaus 
respublikos prezidento adjutan
tas, perdavęs prezidento linkėji
mus pasveikti ir pasiūlęs kuo 
galėdamas padėti. Užs. reik, mi- 
nisterio vardu buvo aplankęs 
protokolo direktorius, taip pat 
buvo atvykęs nuncijus, Japoni
jos ambasadorius atsiuntė didžiu 
lę pintinę gėlių. Vykd. Tarybos 
vardu dr. K. Graužinį pasveiki
no, palinkėdamas greitai pa
sveikti, jos pirmininkas K. Zai
kauskas.

Urugvajaus LB pirm. kun. St. 
Grigaliūnas pasveikino telegra
ma Kubos ambasadorių E. Nu
nez Portuondo Caracaso konfe
rencijoje už jo vertą dėmesio ko
vą su sovietiniu imperializmu ir 
Baltijos valstybių padėties pami
nėjimą.
AUSTRALIJA

Melburno lietuviai rodo vis di
desnį tautinį susipratimą ir or
ganizuotumą. Šiemet Vasario 16 
minėjimas buvo toks gausus, 
kaip dar niekad nėra buvęs. Į 
minėjimą susirinko apie 700 žmo 
nių. Ypač graži buvo meninė da
lis. LB Melburno apyl. valdyba, 
susitarusi su visų lietuvių orga
nizacijų atstovais, nustatė visuo
meninio ir kultūrink) gyvenimo 
programą visiems metams. Į ją 
įtrauktos visos organizacijos. 
Gruodžio mėn. pabaigoje įvyks
tančio LB tarybos atstovų suva
žiavimo proga LK Fondas ruošia 
platų meninį pasirodymą — fes
tivalį. šis tautinės veiklos planas 
gali būti dar kiek pakeistas.
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VEDA Nora Kulpavičienė. Višą medžiagą prašoma siųslJ šiuo adresu: 102 Gothic Ave., Toronto, Ont. Telef. JU. 2605.

Seserų Kotryniečių vaikų darželis Toronte KLK Moterų D-jos veiklaGyvenant jau kalinti metai laisvame pasaulyje, naudojantis pilna žodžio, minties ir įsitikinimų laisve, nėra išspręstas moters kasdieninės ir prasmingos dienos, jos tikslų — užmačių reikalas.Pats gyvenimas verčia nebūti pasyviomis ir sunkiai kovoti su kasdienybe, užsidirbti sau duonos kąsnį'. Sukūrus šeimas ir pra dėjus auginti vaikus, bėdos lieka tos pačios, dar gi jos sunkėja. Reikia, kad vaikai ne tik būtų aprengti, bet žengtų pirmuosius gero auklėjimo žingsnius, reikia, kad mokėtų savo ir krašto kalbas, kad suprastų savo aplinką, draugus ir vis daugiau ir daugiau įsijungtų į dabartinį gyvenimo pulsą, suprastų savo tėvus — liktų tokiais pat gerais lietuviais tremtyje.Ši ne nauja mintis — eiti pagalbon lietuvei motinai — ypač stipriai Toronte išryškėjo Sės. Kotrynietėse. Vos tik atvykusios į Torontą ir spėjusios atlikti darbo prievolę 1951 m., ėmėsi iniciatyvos steigti lietuvių vaikų darželį. Kun. kleb. Ažubaliui ir Bažnyčios komitetui leidus veltui naudotis parapijos patalpomis ir Toronto lietuvių visuomenei, ypatingai K L M D-jai, remiant, buvo pradėtas vaikų darželio įkūrimas. .Nugalėjus kliūtis, sutvarkius formalumus, buvo gautas leidimas. Pradžioje darželį lankė tik 4 vaikai, bet energingos seselės savo darbo nenutraukė. Netrūkus atsirado vis daugiau ir daugiau tėvų patriotų, kurie savo vaikus pradėjo leisti darželin. Tai palaikė vaikų darželio egzistavimą, susidarė visai gražus būrelis vaikučių einančių lietuviškus mokslus.Metams praslinkus, Jo Eminencija Toronto kardinolas arkivyskupas J. C. McGuigan ir- lietuvių visuomenė, ypatingai Darželio Rėmėjų Būrelis, padėjo įsigyti naujas ir tinkamas patalpas, kuriose ir dabar dirbama. Šiuo . laiku darželį lanko 30 vaikučių, jame dirba 3 seselės. Nežiūrint, kad 10% vaikų yra mišrių šeimų, visi per trumpą laiką išmoksta gražiai kalbėti lietuviškai. Apie naudą šio darželio netenka kalbėti, tai kiekvienas lietuvis supranta. Dirbama yra lietuviškoje dvasioje, bet kartu reikia prisilaikyti Kanados švietimo ministerijos nustatytos programos, pa-

gal kurią pageidaujama, kad drauge būtų vartojama ir anglų kalba. Gaila, kad atsiranda tėvų, kurie mieliau naudojasi anglišku darželiu teisindamiesi, kad kalbą geriau išmoks, bet visai nepagalvoja, kad savo gimtąją užmirš. Gaila, kad patys tėvai tai griauna, ką patys turėtų statyti.Pats darželis norėtų dar vis plėsti savo veiklą, bet tas priklauso nuo visų lietuvių paramos. Seselės yra pasiryžūsios padėti ir dirbti savo tautos žmonėms, bet kartu jos iš mūsų laukia nuoširdumo ir supratimo. Kaip lietuvė motina išlaikė bran gią lietuvių kalbą ir papročius per sunkiausias audras, taip ir Seselės Kotrynietės dirba Toronto šeimų gerovei ir mūsų tautos ateičiai, ugdydamos jaunatvišką žiedą ytin aiškioje lietuviškoje dvasioje.

Toronto skyriusKovo 2 d. skyrius buvo surengęs tradicinį spurgų balių UNF salėje. Gautą šio baliaus pelną skyrius paskyrė lygiomis po $70 Toronto liet. šv. Jono Kr. parapijos bažnyčios remontui ir Toronto liet. Prisikėlimo parapijos bažnyčios statybai.Tenka pastebėti, kad Toronto skyrius laikosi Toronto apyl. organizacijų pirmininkų posėdžio nutarimo ir atiduoda nuo kiekvieno parengimo pajamų 10%. KLB Toronto apyl. Švietimo ir Kultūros komisijai.Kovo 27 d. Toronto skyrius Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo šventės proga surengė pamaldas Marijos Metų atlaidams laimėti. Šv. Jono Krikšt. bažnyčioje buvo atlaikytos šv. mišios, kurias atnašavo ir pritaikytą pamokslą pasakė kun. klebonas P. Ažubalis, skyriaus dvasios vadas.
Kambario puošmenysPaveikslai, vazos, skulptūros, laikrodžiai ir kiti įvairus puošiamieji daiktai priduoda kambariui galutinį išbaigtumą ir gyvenimišką jaukumą.’Pasirenkant puošmenis, pagrindinis dėmesys turi būti atkreiptas į jų tinkamumą visoje kambario harmonijoje, o ne į originalumą ir brangumą. Tai reiškia, kad kaįkur geriau gali tikti ir atrodyti paprasta reprodukcija arba molinė vaza, negu brangus originalas ir turtingi kristalai. Pagrindinė taisyklė turi būti: “Geriau mažiau ir kukliau, negu perdaug!” ,Su keliais tinkamais puošmenimis kambarį galima labai skoningai papuošti ir priduoti atitinkamą, charakterį.Paveikslai tai dažniausiai sutinkamas kambario papuošalas; jų pasirinkimas ir sugrupavimas nėra lengvas dalykas. Pirmiausia paveikslo turinį reikia taikyti kambario paskirčiai; kad “Žalgirio mūšis” nėra tinkamas miegamajame, arba “Paskutinė vakarienė” — prieškambary, savaime suprantama. Salione — pei- sažai, portretai, naturmortai ir t.t., valgomajame — vaisiai, gėlės, paukščiai ir t.t., miegamajame — madonos, gėlės; vaikų kambaryje — lengvi paveikslėliai iš pasakų, gamtos ir gyvulių pasaulio. (Šis paveikslų paskirstymas yra paimtas labai bendra
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PIRKĖJAI
NORI BOTI
TIKRI.

Viena iš pagrindinių ir svarbiausių 
priežasčių, kad Eaton’s jau 

aštuoniasdešimt penki metai taip 
populiarus prekyboje yra ta, jog Eaton’o 

pirkėjai perka prekes pilnai 
pasitikėdami jų verte. 

Jie žino, kad kiekvienas jų pirkinys... 
didelis ar labai mažas... turi 

pilną užrašytą Eaton’o 
garantiją:

“GOODS SATISFACTORY
OR MONEY REFUNDED” •n. 1

prasme, nes tai yra labąi plati tema). Didelę reikšmę paveikslui ir visai harmonijai turi rėmų pritaikymas. Jie turi būti suderinti su visa aplinka ir taip pat paryškinti bendrą paveikslo įspūdį. Rėmų spalva ir plotis priklauso ne vien tik nuo paveikslo dydžio, bet taip pat ir nuo technikos. Pav. aliejiniams geriau tinka sunkesni, platesni ir tamsesni rėmai; akvarelėms arba pastelėms — šviesūs siauri, sidabriniai ar auksiniai; įvairiems raižiniams — siauručiai tamsūs (Bendrai reikia vengti sunkių ir ornamentuotų paauksotų rėmų, nes jie šių laikų gyvenimo sąlygom nebetinka). Akvarelės, pastelės ir raižiniai daro geresnį įspūdį, kai turi balto ar spalvoto kartono įrėminimą (passepartout), ypač, jei sienos yra margos, jis paveikslą išskiria iš visos masės. Bendrai paveikslas geriausiai išryškėja ant šviesių sienų, kur geriausia tinka tamsūs rėmai.Paveikslų kabinimui didelės reikšmės turi šviesos kritimas —- geriausia prieš šviesą; įstiklintiems paveikslams reikia ypatingai parinkti vietą, kad ne- trugdytų šviesos atspindis stikle. Pagal bendrą taisyklę paveikslai turi būti taip pakabinti, kad juos būtų galima gerai stebėti tiek sėdint tiek stovint.■ Mažam sienos plotui netinka dideli paveikslai; žemom sienom geriau statmeni; augštom skersi. D i d e 1 i paveikslai reikalauja 1 daug vietos, kad galėtų geriau išryškėti. Prie jų netinka kabinti mažų paveikslėlių arba kokių kitų papuošalų. Taip pat jie netinka kabinti virš lengvų baldų, kaip komodų, staliukų, lentynėlių ir t.t., nes dingsta lygsvara.Mažus paveikslėlius galima kabinti grupėmis, kai jie yra vienodo dydžio ir tos pačios technikos: taip pat juos galima grupuoti pagal motyvus pav., gėles, peisažus ir t.t. Pats kabinimas gali būti simetriškas ar asimetriškas, tai neturi didelės reikšmės. Mažus paveikslėlius — kabinti žemiau, didelius—augščiau.
Kalbant apie šeimos fotografi

jas, galima pasakyti tiek, kad 
jų nereikia išbarstyti po visą bu
tą. Jos geriau tinka asmeniška
me kambaryje arba kampe.

Sienos kilimams tinka tos pa
čios taisyklės, kaip dideliems pa
veikslams, tik čia reikia dar dau
giau žiūrėti, kad būtų dar dides
nė erdvė ir arti nesimaišytų 
įvairių smulkmenų. >

Sieninės lėkštės (porcelano, 
metalo, medžio) — duoda tą patį 
įspūdį, kaip maži paveikslėliai. 
Jas galima kabinti pavieniai ir 
grupuoti, atsižvelgiant į rūšį ir 
dydį.

Skulptūros, figūros, vazos ir 
dekoratyvinės lempos iš medžio, 
porcelano, stiklo, metalo ir t.t. 
kambariui priduoda daug grožio! 
Svarbiausia, jų nereikia perkrau 
ti, jos turi turėti gerą foną ir 
laisvą aplinką.

Veidrodžiai yra būtinybė mie
gamajame, vonioje ir prieškam
baryje. Kituose kambariuose jie 
įgauna kita reikšmę — kaip pa
puošalas. Tam tikslui geriausia 
tinka įrėminti veidrodžiaų taip 
pat antikvariniai — porcelano,

Po to buvo aplankyta Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, kur vadovavo’ kun. dr. J. Gutauskas. Ten buvo atkalbėtos specialios Marijos Metų atlaidams laimėti maldos. Pamaldose dalyvavo nemažas būrys tikinčiųjų.Kovo 21 d. Toronto skyrius surengė vaišes ilgametei skyriaus pirm. O. Jonaitienei pagerbti ir padėkoti už nenuilstamą darbą vadovaujant skyriui iš eilės keletą metų.' O. Jonaitienei buvo įteikta dovana — taut, ornamentais papuoštas albumas. Prie besikūrenančio p.p. Užupių židinio O. Jonaitienei padėkos žodį tarė skyriaus dv. vadas kun. P. Ažu-. balis, skyr. pirm. Br. Sapijonie- nė, KLKM D-jos Centro V-bos pirm. K. Juozapavičienė ir buvusi Centro V-bos pirm. dr. A. Užupienė. Vaišėse dalyvavo KL KM D-jos dvasios vadai, skyriaus narės ir viešnios. K-te
Hamiltono skyriusKovo 14 d. Hamiltono Kat. M. Draugijos skyrius išklausė metinio savo valdybos pranešimo ir išsirinko naują valdybą, kurion

įeina: Danutė Kazlauskienė, Ma
rija Tumaitienė, Bronė Stanai
tienė, Katarina Meškauskienė ir 
p. Kačinskienė.Daugiausia dėmesio per praeitus metus buvo kreipta į šalpą. Lėšoms sutelkti buvo suruošti du vakarai ir dvi loterijos davę $1067 pajamų, iš kurių šalpai paskirta $883. Vasario 16 gimnazija už gautą paramą pakėlė Hamiltono KLM Draugijos skyrių savo Garbės Narių skaičium Buvo lankomi ligoniai TBc sanatorijoj, siunčiami siuntiniai Vokietijon bei teikiama pagalba var- gan patekusiems. Du kart užprašyta Mišios už mirusias nares. Prisidėta uoliu darbu prie rūbų vajaus, bei visos eilės parengimų metų bėgyje. Už šituos darbus padėka tenka mažiau negu 5% Hamiltono katalikių moterų. Draugijos narių skaičius dabar pašokęs ligi 35, metų bėgyje svyruoja tarp 20 ir 30. Metiniame susirinkime dalyvavo 16. Hamiltone yra apytikriai paėmus gal virš 500 lietuvių katalikių moterų ir kitos moterų organizacijos jos neturi.Susiorganizavus Šalpos Fondui Moterų Draugijos ligi šiol nešta artįmo meilės darbų dalis turėtų palengvėti. Neapleisda- ma šios svarbios srities, Hamiltono K. Moterų Draugija nori kreipti dėmesį į savo narių dvasinio gyvenimo stiprinimą, bei vidinį draugijos augimą. Vienos narės žodžiais “šiose srityse mes palyginus su kanadietėmis katalikėmis esame apleistos vargdienės”. .Metinius pranešimus darė pir;

Moterų veikla ir gyvenimas
Sės. Kotryniečių vaikų darže

lio rėmėjų komitetas surengė di
delę vaikų šventę su visokiom 
pasakiškom staigmenom, kuri 
praėjo su dideliu pasisekimu.

O. Jonaitienei, buv. KLKM 
D-jos Toronto skyr. pirmininkei 
dėl sveikatos pasitraukus iš pa
reigų, Centro Valdyba ir Toron-1 
to Skyrius surengė išleistuves. 
Savųjų tarpe buvo praleistos 
malonios valandos.

Dr. M. Arštikaitytė yra gavusi 
Toronto Universiteto stipendiją 
moksliniam vaikų akių žvairumo 
tyrinėjimui.

Oper. sol. E. Kardelienė, po 
pasisekusio koncerto bažnyčios 
naudai, yra pakviesta koncertuo
ti Forume Montrealyje.

Dail. A. Tamošaitienė paruošė 
naujus projektus, pagal kuriuos 
yra audžiami įvairūs audeklai. 
Pirmiausia bus gaminami Vil
niaus krašto. Taip pat dailininkė 
yra pakviesta dalyvauti tautinių 
dirbinių parodoje Detroite kur 
išstatys Vilniaus krašto kaišyti
nius audinius.

Dail. A. Kašubienė dalyvavo 
New York Society of Ceramic 
Art 60-toje parodoje, išstatyda- 
ma savo glazurinės tapybos kūri
nį šv. Jurgį.

K. Požeraitė Brazilijoje baigia 
ruošti spaudai romano “Liktū- 
nas” antrą tomą.

V. Saudargienė Australijoje 
vadovauja lietuvių vaikų teatrui.

Smuikininkė E. Kuprevičiūtė, 
koncertavusi Europoje, atvyksta 
į JAV. Gegužės 2 d. ji koncer
tuos Čikagoje.

D. Aleksandravičiūtė, Brook
lyn© St. Joseph kolegijos istori
jos studentė, kolegijos mėnesi
niame laikrašty “The Mount” iš
spausdino straipsnį apie <941 m. 
išvežimus Lietuvoje.

J. Liustikaitė, Anglijos lietu
vaitė mėgėja, aplankė ten kon
certavusį Beniamino Gigli, jam 
padainavusi gavo rekomendacinį 
laišką. Kadangi ji dirba fabrike 
ir neturi lėšų mokytis, tai “Eu
ropos Lietuvy” įdėtas straipsnis ‘ 
prašant ją paremti, prisiųsti au
kų. Pirmąją auką, 3 svarus, pri
siuntė J. Serafinaitė iš Škotijos.

šeimininkėms
Velykų stalasStalas apdengiamas balta staltiese, papuošiamas uogenojais, šakelėm su pumpurais, viščiu-mininkė M. Tumaitienė ir iždi- 'kais ir t.t. Viduryje stalo pasta-ninkė p. Dockaitienė.

Kasdieninio grožio patarimai1. Odos išlyginimui įmuiluoki- tė veidą vieną kartą savaitėje pirštų galais arba skutimo teptuku iki didelio putojimo.2. Po to nuplaukite veidą šiltu vandeniu. Pripilkite indą verdančio vandens, pasilenkite ant jo, apsisiauskitę frotteė rank- šluoščiu ir apie 10 min. palaikykite veidą garuose; po garinimo veidą aptrinkite veido vandeniu, kad užsidarytų porai.3. Odos švelninimui ir kraujo cirkuliacijos palaikymui vartokite sekančią maskę kartą savaitėje. Paimkite 2 šaukštus kukurūzų arba avižinių miltų ir gerai sumaišykite su vieno kiaušinio išplaktu baltymu. Ištrinkite tuo mišiniu veidą; kai nudžius nušluostykite su rankšluosčiu ir nuplaukite su drungnu vandeniu.4. Suvytusios odos atgaivinimui patariama veidą aptrinti arbatos maišeliais, prieš tai juos pamirkiusšiltame vandenyje.

5. Vakarais valykite veidą su kremu, bet jo niekad nepalikite ant veido nakčiai, nes kremas veikia tik 20 min., o po to tik bereikalingai užkemša porus.6. Rytais nešokite tuoj abiem kojom iš lovos, bet prieš tai padarykite pora gimnastikos pratimų, kaip pvz. atsigulus ant šono ir paėmus kojos pėdą ranka bandykite ją prilenkti prie savęs. Tai kartokite kelius kartus i abi puses.7. Prižiūrėkite savo plaukus dažnu šukavimu šepečiu, galimai daugiau kartų per dieną, nes tai priduoda plaukams žibėjimo, masažuoja galvos odą ir t.t.8. Norint geriau nudažyti lūpas, kąd jos ilgiau laikytųsi ir nepaliktų randų ant indų, prieš dažant lūpas reikia išpudruoti.9. Jei jūsų akys yra pavargusios, užsimerkite, uždenkite akis rankomis ir palaikykite, kol nebematysite mirgėjimo, po to praplaukite su akių vandeniu.

tomas avinėlis, margučiai, gėlės, avižos.Tradiciniai Velykų valgiai: Rūkytas kumpis virtas, arba keptas ruginėje tešloje; Šviežios veršienos kepsnys; Keptas kalakutas (kimštas); Kiaulės galvos arba paršelio ruliada; Rūkytos veršienos kepsnys; Saldumynai: bobos, “baumkUchenai”, mozūrė- liai, medžio šakos, varškės pyragai, saldūs rusiški sūriai (pasha), tortai ir t.t.
Velykiniai kiaušinai kepti 1/5 sv. sviesto,3 kiaušiniai,% sv. cukraus,1 puodelis drungno pieno,% sv. miltų,vanilės, razinkos, migdolai, tarkuotos citrinos žievelės.Sviestą ištrinti iki putojimo, pridedant po truputį cukraus ir šiaušinių (kuriuos prieš tai reikia išplakti šiltoje vietoje, ant plytos ar garų), pieną, miltus ir visus priedus. Tada visą masę trinti apie 30 min. Sudėti į pusės kiaušinio pavidalo sviestuotas formas ir kepti apie 1 vai. vidutinėje temperatūroje. Iškepus kiekvieną perplauti į tris dalis, perpilti vynu, pertepti marmeladu ir sulipdžius atitinkamas dalis sudaryti kiaušinio pavidalą. Viršų papuošti šokolado glazūra, marcipanais, migdolais ir t.t.

Saldus rusiškas velykinis 
(pasha)2 sv. varškės,1 s v. saldaus sviesto,Vž sv. cukraus,4 kiaušinių tryniai,¥4 sv. migdolų, ¥4 sv. korinkų.Varškę labai gerai ištrinti

suris

EATON S of CANADA

pat antikvariniai 
paauksuotuose ar pasidabruo- 
tuose rėmuose. Geriausia juos 
kabinti virš žemų baldų; jei per 
langą matosi gražus vaizdas, tai 
veidrodį reikia ta'ip kabinti, kad 
jame matytųsi vaizdas, taip pat

atsispindinti šviesa per veidrodį 
kambariui priduoda jaukumo.

Laikrodžius šiais laikais dau
giau tenka laikyti praktišku 
daiktu, negu papuošalu: anks
čiau taip mėgti stovintieji ar 
staliniai su įvairiomis figūromis 
ir papuošimais visai išnyko. 
Laikrodžių forma pasidarė kukli 
ir paprasta, pritaikyta' šiems lai
kams, bet ir kuklių formų laik
rodis pastatytas ar pakabintas 
tinkamoje vietoje gali labai de
koratyviai atrodyti.

Baigiant, norėčiau dar pridėti 
apie gėles — venkime popierinių 
gėlių,, tai yra paskutinės rūšies, 
pigiausias “papuošalas”, kuris 
kąmbarį tik biauroja! Tikros gė
lės ir žalumynai kambariui pri
duoda daug šilumos — ar tai bus 
paprasčiausias žolynėlis ar laukų 
gėlelė, tik jų nereikiš perkrauti 
ir perdaug prikišti į vazas.

Kalbant bendrai apie kamba-

rio puošimą, galima dar kartą 
pakartoti, jog su kukliu ir pa
prastu papuošalu galima daug 
daugiau atsiekti, negu su įvai
riomis brangenybėmis. Gyve
nant šiuos laikus ir dar tremty
je, aišku apie įvairius brangius 
originalus ne labai tenka galvo
ti, bet tai nereiškia, jog turime 
griebtis pigaus “meno” papuo
šalų. Pasirinkime geriau gero 
menininko reprodukciją, negu 
blogo originalą arba molinę va
zelę, vietoj neskoningai išdažy
tų ir išraitytų “porcelano”. Taip I 
pat pirmą vietą reiktų užleisti 
mūsų tautiniam papuošalam, ku
rių mes turime tikrai labai gra
žiu, skoningų ir kurių niekad ne
galima lyginti su įvairiu vieti
niu šlamštu.

Gražus suderinimas ir harmo
nija yra pagrindas jaukaus kam
bario. Pigiai ir kukliai, bet su 
skoniu! N. K. j 5

Varškę labai gerai ištrinti su sviestu ir cukrumi, pridedant po vieną trynį. Į ištrintą masę sudėti smulkiai kapotus migdolus ir korinkas, viską gerai išmaišyti, sudėti į puodą ir gerai maišant šildyti ant lengvos temperatūros iki virimo (užvirti neleisti). Po to supilti į paruoštą formą (forma gali būti bet kokio pavidalo molinė, emalinė ar medinė, turinti dugne skylutes), kuri turi būti išklota medžiaga. Supylus viršuje užrišti ir lengvai prislėgti. Laikyti šaltai parą ar ilgiau, ištekėjusį skystį galima po truputį užpilti atgal,.kad nebūtų persausa.
Velykinis tortas '7 kiaušinai,

V3 sv. cukraus,
Vz sv. riešutų,3 šaukštai šokolado miltelių,4 šaukštai maltų sausainėlių.6 trynius ir vieną visą kiaušit nį ištrinti su cukrumi iki putojimo, sudėti krosnyje padžiovintus ir tarkuotus riešutus, šokolado miltelius, sausainėlius, 6 kiau šinių išplaktus baltymus; viską lengvai sumaišius supilti į sviestuotą forma ir kepti vidutinėje

temperatūroje apie 1 vai. Atšalusį tortą perplauti pusiau, pertepti marmeladu, plakta grietinėle, viršų glazūruoti ir papuošti.
Kiaušiniai drebučiuose (želė)Vartojant kiaušinius lukšto nesudaužyti, bet, padarius mažą skylutę, per ją išpilti visą turinį. Šitokius lukštus pripildyti sekan čia mase: išvirti ¥2 1. pieno, 3 šaukštus cukraus ir 10 lapų baltos želatinos (galima vartoti ir miltelius); palaikyti šaltai parą. Išvirti žalios ar raudonos spalvos želę, vartojant ¥i 1. vyno, ¥4 1. vandens, prieskonius ir želės miltelius ar lapus.Atšaldžius supiaustyti gabalėliais ir apdėti aplink atsargiai nuluptus kiaušinius (prieš lupant mirkyti šaltame vandenyje). Papuošti konservuotais vaisiais.

Medžio šaka6 kiaušiniai,¥4 sv. cukraus,•’/s sv. kvietinių miltų,Vs sv. bulvinių miltų.''Cukrų plakti su kiaušiniais ant plytos (labai lengvos temperatūros), kol masė pasidarys pūtuojanti ir drungna, po to truputį atšaldyti, sudėti miltus ir kepti plokščioje sviestuotoje formoje. Kepti karštoje temperatūroje, kol paruduos ir atšoks nuo kraštų.
Vanilio kremas% sv. cukraus pudros, -

Vi sv. sviesto, ,
T 4 kiaušiniai,% sv. cukraus, vanilio.Sviestą išplakti su cukraus pudra iki putojimo. Ant garų išplakti kiaušinius su cukrumi ir vanilių, kol masė sutirštės; truputį atšaldžius, abi masės sumaišyti, gerai ištrinti ir palaikyti šaltai iki vartojimo. Su puse šito kremo ištepti pyragą ir stipriai suvynioti, galus nupjauti įstryžai, nuoplovas pridėti šone ir viršuje, kaip mašas šakeles. Likusį kremą spricuoti viršuje, kaip žievės imitaciją. Papuošti riešutais, migdolais ir t.t.

Įvairenybės• Ashaffenburge vienai katei, vardu Borgia, įteiktas gražus graviruotas medalis, už išgelbėjimą gyvybės daugeliui žmonių laike karo.
• Susette Cordai, Paryžiuje, 

gavusi trečią raginimą sumokėti 
viengungio mokesčius, parašė fi
nansų ministerijai laišką: “Mo
kesčius mokėti atsisakau. Aš dė
jau didžiausias pastangas gauti 
vyrą, bet nesu pakankamai gra
ži. Jei norite patys įsitikinti, aš 
esu namuose visada nuo 5 iki 
8 vai. vakaro”.

• Viena norinti išemigruoti 
danė parašė tokį pasiūlymą Sly- 
water (Idaho) burmistrui: “Ga
liu dirbti kaip valytoja, vaikų 
auklė, siuvėja, skalbėja, parda
vėja ir bendrai viską. Jei viso . 
to neužtektų, aš galiu ir ište
kėti”.

Latviu Gėlių Krautuvė

LOTUS"
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) - Tel. KE. 3884

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ GĖLĖS: 
dirbtinės, gyvos, vazonuose. Vestuvinės puokštės: europietiškos 

ir kanadiškos.
Užsisakyti galite vokiečių, rusų ir švedų kalbomis.

NELAUKITE — VELYKOMS UŽSISAKYKITE IŠ ANKSTO!



R. TESLIA
REAL ESTATE

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

namus, paskolas, biznius ir tt‘. s
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:

*’ J. Kaškelis
Tek EM. 8-2646. Nomų — KE. 7536 

575 Queen St. W., Toronto

SVEIKI SULAUKI ŠV. VELYKŲ!

$4.800 įmokėti, Annette - Fairview, atskiros, 10 komb. dupleksas, 2 virtuvės, 2 
vonios, 2 ępšild. krosnys; sklypo frontas 35, gylis 120 pėdų, garažas. Kai
no $14.800

$4.000 įmokėti. BathOrst - Borton, pusiau atskiros, 8 dideli ir Šviesūs komb., ve
randa; dvi modernios virtuvės; kietmedžio grindys; namas visai nepro- 

* skolintos. Kaina $14.50C
$2.500 įmokėti. Cokswood. 100 akrų geros žemės, gerai išdirbtos, su visais tro

besiais: gyven. namas 9 kamb., tvartas/ klojimas, įrankiams pastogė, viš- 
tininkas, garažas. 45 mylios nuo Toronto, prie plento; sodyba apaugusi 
medžiais - sodu. Turtinga apylinkė. Kaino $9.500.

$3.500 įmokėti. Wosogo Beach, arti centro, prie vandens, 500 frontas iš 180 
pėdų sklypas, apaugęs pušimis, 5 vilos po 4 komb su visu apstatymu, nuo
savybė nepraskolinto. Kaincy $11.500.

$2.000 įmokėti. Crystal Beach, atskiros kampinis medinis namas, 7 komb., 2 
virtuvės, 2 vonios, "Lunch" su visais įrengimais: 3 šaldytuvai, visi indai ir 
t. Biliardo kambarys, iš restorano ir biliardo vasarų didelės pajamos! Kai
no $6.000. Pigus palikimas.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
• • • ■ f ■ - • • . . •.

Pcrkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. KRONAS •

R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST. HAMILTON. ONTARIO
Telefonas: 9 3558

I

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

įrengdami 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 deromi 

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.

DOMINION
COAL & WOOD

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

priima Jūsų užsagymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vokaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: LY. 0305

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 • . %
Sąžiningų ir maloniu patarnavimu visų tautų kiiįentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerų vardų Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. J dienų 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

Mann & Martel
. REALTORS

1245 Bloor St. W. - Tel. OL. 8481
P'ic Lunsduwtie

Namų telefonai:
J.TAMUL1ON1S—OL. 8074. Z. UMBKAŽŪNAS—ME. 0667
Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo 

įstaiga, įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą.
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Nemokamai suteikiame visas informacijas.
3. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
4. Atliekame visas morgičių operacijas.

$1.500 įmokėti. Givins-Dundos. 6 k., 
garažui vieta. Visa kaina tik 
$8.500. Skamb. Z. Umbražūnui.

$1.500 įmokėti. Givms - Dundas. 6 k. 
Garažui vieta. Visa kaina tik 
$8.500. Skamb. Z. Umbražūnui.

$1.500 įmokėti. Bloor - Lippincott. 6 
k., dvigubos garažas, labai ge
ros morgič. Visa kaina $9.8u0. 
Skamointi Z. Umbražūnui.

$2.500 įmokėti. Brock - Bloor. 6 k. 
mūrinis, pusiau atskiros, kietos 
grindys, nepereinami kambariai. 
Puikus pirkinys šiai savaitei. Tik 
$11.90U. Skamb. J. famulioniui

$2.500 įmokėti. Bloor - Lansdowne
6 k., aiyva šildomos, garažas, 
mūrinis. Proga pirkta namę* su 
nuomininkais. Skambinti Z. Um
bražūnui.

$2.700 įmokėti. Cowan - King. 8 k., 
atskiras, mūrinis, nepereinami 
kambariai, kietos grindys, van
dens šildymas, garažas. Skom 
binti J. lamulioniui.

$3.500 įmokėti. Rusholme - College.
7 kamb., mūrinis, atskiras, ne 
pereinami kamb., kietos grin
dys. Labai geras namas. Skam
binti J. Tamuiioniui.

$3.500 įmokėti. Bloor - Delaware. 8 
k., 3 virtuvės, 2 garažai, tvar
kingas ir švarus. $160 pajamų j 
mėn. ir butas savininkui. Skam
binti Z. Umbražūnui.

$3.900 įmokėti. Bloor - St. Clarens.
8k., dviejų butų mūrinis dup

leksas. Kiekviename bute moder
niška virtuve ir vonia. Karštu 
vandeniu šildomos, dvi krosnys ir 
padalintas rūsys. Dvigubas ga
ražas. Labai geri morgičiai. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

$4.000 įmokėti. Golley-Roncesvalles
7 kambarių, pusiau atskiras, 
mūrinis, kietos grindys, neperei- j 
narni kambariai, 2 geros virtu
vės. Skambinti J. Tamuiioniui.

$4.500 įmokėti. Ossington - Bloor. 8 
kambarių mūrinis, pusiau atski
ras, kietos grindys, garažas, viso 
tik $14.900. Skambinti J. Ta- 

a mulioniui.
$4.500 įmokėti. Dovercourt - Bloor. 9 

k., atskiras mūro namas, alyvos 
šildymas, 3 virtuvės, didelis skly
pas su vieta garažui, masyviai 
atrodantis namas. Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. High Park - Wright.
7 k. atskiros, per 2 ougštus mū
ro nomas, 2 virtuves, labai ge
rai užlaikytos, dvigubas garažas 
su plačiu įvažiavimu, nėra skolų, 
"iš pirmų rankų". Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Prie Bloor. 8 kamb. 
mūrinis dupleksas. 2 garažai, 
puikus namas. Skambinti J. Ta
muiioniui.

$4.500 įmokėti. High Park'* Wright.
7 k. atskirai, per ‘du ougštus, 
mūro namas, 2 virtuvės, labai 
gerai užtaikytas, dvigubas gara
žas su plačiu įvažiavimu, nėra 
skolų. Skamb. Z. Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Bloor - Windermere.
7 k. atskrias, modernus, mūro 
narnos, alyvos šildymas, 2 virtu
vės. Garažas, gražus kiemas. 
Skambinti Z. Umoražūnui.

$5.000 įmokėti. Windermere - Bloor.
6 kambarių, mūrinis, atskiras, 
nepereinami kambariai, kietos 
grindys, alyvos šildymas, gara
žas. Skamb. J. Tamuiioniui.

$5.000 įmokėti. Willard - Bloor 7 k., 
atskiras, mūrinis, nepereinami 
kambariai, kietos grindys, 2 mo
dern. * virtuvės, garažas. Skam
binti J. Tamuiioniui.

$5.000 įmokėti. Runny.mede-Annette.
7 kamb., atskiras, mūrinis, pui
kūs kambariai, 2 modernios vir
tuvės, 2 garažai, alyvos šildy
mas. Skambinti J. Tamuiioniui.

$5.000 įmokėti. Ossington - Bloor. 8 
puikių kambarin/ mūrinis namas, 
kietos grindys, 2 modren. virtu
vės, olyvos šildymas, garaažs. 
Skambinti J. Tamulionui.

$5.900 įmokėti. Indian Rd.-Bloor. 10 
k., atskiras, labai įspūdingai su
planuotas mūro namas. Turi 2 
modernias plytelėmis išmuštas 
virtuves, 2 prausyklas su dušu, 
rūsy žaidimų kambarys su baru. 
Apšildomas vandeniu ir alyvo. 
Didelis kiemas su 2 garažais. 
Skambinti Z.‘ Umbražūnui.

$9.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor.
11 didelių kambarių, atskiras, 
mūrinis, kietos grindys, 2 vonios, 
vandens šildymas, garažai, pui
ki vieta. Skamb. J. Tamuiioniui. 

$12.800 pilno kaino. Bloor - Marguę- 
retta, 8 k., 3 virtuvės, mūrinis, 
didelių pajamų namas. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 
870 COLLEGE ST. — Telef. OL. 6381

ŠIOS SAVAITES NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI: • ’

$11.500. Annette - Dundas, 6 kamb., $2.500 įmokėti.
$13.900. Bloor - Rusholme, 7 kamb., mūrinis, gerame stovyje pamos, vandeniu 

šildomas.
$15.500. High Park - Annette. 10 kamb., atskiras, mūrinis narnos, 2 vonios, 

garažas, įmokėti $4.500'. . . ,
$15.900. Bloor - Emerson, 8 komb., ostkiros, gerų plytų narnos, olyvo šildo

mas. 2 garažai.

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

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

3. Insurancea Namų; baldų, mašinų draudimas. įvairus draudimas: 
ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis po pamaldų.

Kreiptis OL. 6381

Seymour Hermant.
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
39-1 Bay St., Toronto, Ont.

Telef : EM.4-9912

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS.

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST 
TORONTO 

Tel. WA. 4-459<i

Didžiausia lietuviška pardavimo įstaiga 
Toronte. Perkant ar parduo

dant nepatingėkite paskambinti mums, nes:
1. Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — astuoni kalba 

lietuviškai;
4. Skoliname pinigus įmokėjimo padidinimui;
5. Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

ŠIĄ SAVAITĘ TORI BŪTI PARDUOTI:

— Londonas. — Britų keleivi
nis lėktuvas, skridęs j P. Afri
ką, pakeliui iš Romos į Kairą, 
apie 70 mylių į pietus nuo Nea
polio, nukrito. Žuvo 21 žmogus.

— Ilaaja. — Olandų gydytojas 
Baruch paskelbė, kad prie vėžio 
sukėlėjų reikią skirti’ ir alkoho
lį. Pasak jo, tarpe kelnerių, ku
rie labai dažnai girkšnoją, gerk
lės vėžys pasitaikąs 7 kartus daž
niau negu tarpe kitų žmonių.

$1.500 įmokėti. Brock - Dundos, 6 kombarių, nėra garažo.
$ 1.800 įmokėti, Ossington - Dundos, 6 kambarių munms, įvažiavimas į kiemų. 
$2.500 įmokėti. Bloor - Brock, atsk., 6 kamb., dvi virtuves, įvažiavimas | kiemų. 
$4.000 įmokėti. Parkdale rajone, atskiros, mūrinis, 7 k. per du augštus, vonde- 

deniu Šilddomas, garažas.
$5.000 įmokėti, Rucholme Dr. - College. Mūrinis, atskiras, 8 k. dvi virtuves, alie

jumi šildomas, garažas.
$5.000 įmokėti. Parkdale rajone, prie gero susisiekimo, labaigerų plytų, 9 kamb., 

vandeniu aliejumi šildomos, komb. dideli, puikus įvažiavimas į kiemų.
$5.000 įmokėti. Pearson - Roncesvalles. Atskiros, dviejų butų, 9 kamb., per du 

ougštus. Du įėjimai, dvi vonios, dvi virtuves, vandeniu ir aliejumi šildom.
$6.000 įmokėti. Prie Bathurst - Dundės, mūrinis 15 k., 3 virtuves, 3 vonios, van

deniu ir aliejumi šildomas, 300 dolerių pajamų į menesį.
$8.000 įmokėti. Bloor - Indian Rd., mūrinis, atskiros, vandeniu šildomas, 1 3 k., 

2 virtuvės, dvi vonios, 2 atskiri įėjimai, du garažai, lengvi mokėjimai.
14.000 pilna kaino. Dovercourt - Dundos. 8 k. per du augštus, mūrinis, gero 

plano, du gųražai, dvi virtuves.
$5.000 įmokėti/Bloor*-Delaware, mūrinis, gero plano 7 k. per du ougtus, di

delis kiemas, geras įvažiavimas.

Šimtai kitų namų, kurie turi būti parduoti mėnesio or dviejų mėnesių laikotarpy.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997

įdedu ir iššveičiu naujas ir senas grin- j 
dis padarau kaip naujas. Alticku vi

sus kitus grindų darbus.

FRANK SLECZKOWSKI
TEL. KE. 1756

I 1»
j W. A. LENCKI, B.A., L.L.B. j

i Teisininkas —
Advokatas — Notaras i

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

______________________ ... ________________

. - _ -.y . t

JEFFERY, JEFFERY
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonr-e St., Toronto 

Telef. EM.6 5255 
Prašoma kreiptis į

N. ČEPLLKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1117 Dundas St. W., Toronto
Telef. OL. 1313

KUZMAS BALTAKYS PL1OPLYS
Namų telef. LA. 1250. Namų tclct. LL. 6310. Nomų telef. RO. 3345.

POŠIUŠ : MACIUNSKAS ZIGMANTAS
Namų telef. JU. 7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

1A. S. NORRINGTON REAL ESTATE
-1177 BLOOR ST. W., TORONTO, TEL. LL. 3102

(tarp Duffcrin ir Lansdowne)

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

ir visoj Ontario provincijoje.

$3.000 įmokėti—- Dundos - Dovercourt, —- 7 kambarių plytinis namas, moder
ni virtuvė, olyvos šildymas, dvigubas garažas. Prašo $12.500.

$4.000 įmokėti — Bloor. - Gladstone, — 7 kamb. gerų plytų namas, 2 didelės 
s virtuvės, nepėrtinami kambariai, gražus rajonas. Proso $13.200.

$4.500 įmokėti Indian Rd. Cres. —- Humberside, — 8 komb., gražus mūrinis 
namas, 2 virtuvės, olyvos šildymas, jaukūs kambariai. Prašo $15.200.

$5.000 įmokėti — Garden - Indian Rd., — 7 kamb. ir saules kambarys, stiprus 
plytinis namas, vidus gerai užlaikytos, lengvas išsimokėjimo sąlygos. Prašo 
$15.000.

$10.000 įmokėti — Bathurst - Dupont, -—- 12 kambarių, naujas namas, ge
riausiu plytų, pryšakys tašytų akmenų, 4 virtuves, 3 vonios, vandeniu - aly
va šildomas, moderniai įrengtas, dvigubas garažas. Namas yra Vermount 
gatvėje, priešais parko. Patogu išnuomoti, augštos pajamos. Prašo $25.000. 
Viena atvira skola lieka balanse. Vertas dėmesio.

TURIME DAUG KRAUTUVIŲ!

Kasdien gauname naujų pasiūlymų, todėl patariama paskambinti ir pranešti ko 
ieškote pirkti, arba ką turite parduoti, kuriame rajone ir už kokią kaino.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

, Ap. SakeYiči'us-Sakus
; , # ’ ' / * ' . ..............

Įstaigos telefonas LL. 3102. namų tel. LL. 0636

Dar ne vėlu įsigyti tabako ūkį
; šių metų sezonui.

Pirkhno 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

RUNNEMYDE ROAD - HIGH PARK. 
$11.500, įmokėti $1.500, 6 gc- 

? ; rų neperein. komb. narnos. Nau
ja krosnis, labai švarus ir gerai 
išlaikytas. Garažas. Skambinti 

. R MALISAUSKAS, OL. 6321 
GRENADIER RD. - INDIAN ROAD. 

$25.000, įmokėti $7.500, 916 
didelių kamb., square plono, vi- 
i^oi atskiras/ gražiausias namas 
gatvėje. Vandeniu - alyva šildo
mas;-gražios kietmedžio grindys. 
Patogus. Lobai aplotus privatus 
įvažiavimas, garažo^. Skambinti 
P. MALIŠAUSKAS, OL. 6321.

OSSINGTON - HARBORD. $17.500, 
įmokėti apie $7.000. Visoi atski
ros, tikro mūro, 10 komb. dup
leksas per 2 ougštus. Vandeniu - 
alyva šildomas, kietmedžio grin
dys, naujai dekoruotos. Vieto 
garažui. Skambinti P. MALI
ŠAUSKAS, OL. 321.

FERMANAGH - RONCESVALLES. 
$16.500 plnio kaina, labai gero 
mūro nomas» 8 kambariai, dvi 
virt., kietos grindys, alyva .apšil
domos, didelis kiemas, dvigubas 
garažas, balansui viena atvira 
skola. Skambinti P. ŽULYS, 
OL. 6321.

DELAWARE - BLOOR. $18.900, — 
duplekss, visai atskiras, lobai ge
ro mūro, 8kambariai ir du sau
lės kambariai, kietos grindys, 
alyva šildomas, dvi vonios, dvi 

* virtuvės, du garotai, didelis kie- 
mas, namas labai vertas dėme
sio. Skomb. P. ŽULYS, OL.6321. 

r HUMBERSIDE - ANNETTE. $12.800 
pilna kaina, pusiau atskiras, la
bai gero muro namas. 7 kamb. 
per du eugštus, 2 virtuvės, na
mas lobai gerame stovy iš lou- . 
ko ir viduj, vieno otviro skola 
balansui. Skambinti P. ŽULYS, 
OL. 6321.

GIVINS - DOVERCOURT RD. $3.500 
įmokėti. Lobai gero muro, 8 di
delių kambarių namas. 3 virtu- 
vės, didelis kiemas. Pilno kaina 
tik $13.900. . Skambinti Vyt. 
LUNYS, OL. 6321.

DUNDAS - OSSINGTON, $1.900 įmo
kėti, gero mūro, 7 nepereinamų 
kambarių namas. Geras rūsys, 
vieta garažui. Tikrai geros pir
kinys už Šį įmokėjimę. Skambin
ti Vyt. LUNYS, OL. 6321.

HIGH PARK - RONCESVALLES. Visiš
kai atskiras. $6.500 įmokėti. 
Privatus įvažiavimas, 1 1 kamb., 
namas, dupleksas. 2 vonios, 3 
virtuvės. Reikia pamatyti, kod 
įvertinus. Skambinti Vyt. LU
NYS, OL. 6321.

HIGH PARK - PACIFIC. $12.900, 
gražus mūrinis, 6 komb. nomos, 

kietmedžio grindys, nepereinami 
dideli kambariai, alyvo šildomas, 
geros kiemas. Parduodamos kai
po palikimas. Skambinti P. KER- 
BERIS, ME. 2471.

SHAW - COLLEGE. $17.500, įmokė
ti opie $5.000. Atskiros, mūri
nis, 8 komb. nomos, kietmedžio 
grindys, 2 virtuvės, vandeniu 
šildomos, nepereinami dideli E., 
garažas, didelis kiemas. Geros 
pirkinys. Skambinti P. KERBE- 
RIS, ME.2471.

HOWARD - RONCESVALLES rajone. 
9 kamb. ir 2 saulės kamb., at
skiros mūrinis namas, 2 virtu
vės, 2 vonios, dideli kambariai, 
karštu vandeniu - alyva šildo
mos, garažas, arti susisiekimo. 
Skamb. P. KERBERIS, ME. 2471. 

DUFFERIN - EGLINTON. $11.800. 3 
metų senumo, 5 komb. bunga
low, labai gražioj vietoj ir gra
žiai įrengtas. Alyva šildomas, 
moderni virtuvė, 4 gabalų vonia, 
privatus įvažiavimas. Namas 
vertos žymiai daugiau, bet savi
ninkas priverstos dėl tam tikrų 
aplinkybių greitai parduoti. Ge
ro proga nebrangiai nupirkti šį 
namų. Žemos įmok ėjimas. Skam
binti P. GRYBAS, ME. 2471.

HAW1E - ST. CLAIR. $4-5.000 fmo- 
* kėti apie 15 metų senumo, ot 

skitas, 7 komb. per du ougštus 
namas, moderni virtuvė, gara
žas. Skambinti P. GRYBAS, ME. 
2471.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu or 
perstata u: 

europietiškus ir vietinius radijo oparo 
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės sroves 

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENE

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 

Tel. LL 3222.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

"PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos palukė* 
no*. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Ava., Toronto. TaL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8.4'13 - OL. 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisingai $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą Mūsų prityrę teisininkai pigiai
skubiai ir savo kalboje./ tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums sudaro pirkimo — pardavimo

trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą. dokumentus.

Veikiantis kino teatros 585 vielų ir . 
pastotos St. Cloir’g jo, duodan
tis savaitei $400 gryno pelno. 
Silto-šofto orą reguliavimas. Ima 
keti $35.000; kaina $80.000.

Veikiantis kino teatras 430 vietų, su 
pastatu, kuriame yra gyvena
mas butas ir parduotuvei patal
pa; šilto-šalto oro reguliavimai; 
viskas labo i gerome stovy. Bloor 
— Bathurst rajone. Įmokėti 
$20.000. — Kaina 55 000.

Įmokėti $5.000 — Kaino $21.000. 
12 k. dupleksis, mūrinis, atski
ros, lobai gerom stovy, vande
niu apšildomas. Balansui viena 
skola 10 metu. Roncesvalles — 
High Park rajonas.

F. Jonynas
Telefonas jstoiflos OL 8444 

Namų OL 2972.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$9.000 įmokėti, St. Clair rajone, 10 

k. atskiras, naujas, 6 mėn. se
numo narnos, alyva Šildomas, su 
garažu; prašoma kaina $22.000

$8.000 įmokėti; Parkdale rajone, 9 
k. atskiras mūrinis namas. 3 
garažai, $180 pajamų mėn. ir 
sou butas iš 3 kambarių. Kaina 
$18.000. Geras pirkinys.

$6.000 įmokėti, Dundos — Dover
court rajone. 12 k. atskiras mū
rinis nomos.

$6.000 įmokėti. High Park rajone at
skiras 8 k. mūnnis lobai gražus 
nomos. 2 garažai. Pilno kaino 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Parkdole rajone 9 k. 
mūrinis namas su garažu. Kaino 
$14.500. \

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

P. Dambrauskas
Telef. isfaigas OL 8443 

Namų JU. 4198

HARRISON — Dundos, 8 k., mumis 
pusiau atskiros, 2 virtuves; ga
ražui vieto. įmokėti $4.000 — 
Kaina $15.000.

ROBINSON — Dundos, 8 k., mūrinis, 
3 virtuves, vandeniu - olyvo šil
domas, garažas, vieno skola ba
lansui 10 metų. Įmokėti $5.000 
— Kaina 16.500.

DUFFERIN — Bloor, 10 k., mūrinis, 
per 2 ougštu, 4 virtuvės; van 
dcriiu - alyva šildomas, 2 mosi 
nom garažas. Vieno skola ba
lansui 9 met. įmokėti $5.500 

x _ Kaina $20.000.

* CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pbs. atskiros, 2 virt, garažui 
vieta, įmokėti $6.000, pilno 

! kaino $17.000.

$4.500 įmokei i. Bl<*or Indian Grove 
rajone, 7 komb. pusiau atski
ros nomos, mūrinis, alyvo šildo
mas. Kaina $14,500.

$4.200 įmokėti. High Pork rajone, 6 
kambarių mūrinis nomos, olyvo 
Šildomas. Kaino $13.200.

$8.500 įmokėti. High Pork rajone, 7 
kambarių atskiros mūrinis na
mas. 2 garažai. Kaina $18.500.

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

V. Siminkevičius
Telefonas įst«i»<» OL. 8443 

Namų MU. 1214
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KLB Apyl. Tarybų sudarymo taisyklės
PROJEKTAS

1. Skaitlingose apylinkėse, vi
suotinių apylinkės susirinkimų 
funkcijoms atlikti, renkamos 
apylinkės tarybos.

Kurios apylinkės renka apyl. 
tarybas nustato KLB Krašto 
Valdyba.

2. Apylinkės reikalus spren
džia apylinkės taryba. Ji:

a) renka apylinkės valdybą, 
apyl. kontrolės komisiją ir 
kitas komisijas pagal reika
lą;

b) taria apyl. veiklos planą;
c) tvirtina metinę apyl. sąma

tą ir apyl. kontrolės komi
sijos patikrintą sąmatos 
vykdymo apyskaitą;

d) taria įmokas apylinkės rei
kalams;

e) taria augštesniųjų KLB or
ganų arba apyl. tarybos ba
rių pasiūlytus klausimus.

3. Apylinkės tarybą sudaro:
a) rinkti nariai;
b) organizacijų atstovai ir
c) apylinkės valdybas nariai.
4. 3 straipsnio a punkto numa

tyti nariai renkami tiesioginiu ir 
slaptu balsavimu dvejiems me
tams; jiems išrinkti taikoma 
KLB Tarybos nariams rinkti tai
syklės. Renkama 
Renkamąjį narių skaičių kiek
vienai apylinkei nustato KLB 
Krašto Valdyba. .

5. Kiekviena apylinkėje vei
kianti lietuvių organizacija, kuri 
pritaria KLB tikslams, kaip kad 
jie yra numatyti Bendruomenės 
statuto 1 straipsnyje, gali siųsti 
savo atstovą į apylinkės tarybą, 
jeigu ji: a) bus įsiregistravusi 
apylinkės valdyboje ir b) sumo
kėjusi 10 dol. metinio mokesčio 
apylinkės reikalams.

10 dol. mokestis mokamas kas 
metai.

Reikalui esant, apylinkės val
dyba gali atleisti nuo metinio 
mokesčio; šį valdybos nutarimą 
tvirtina apylinkės taryba.

6. Kuri organizacija atitinka 
KLB Statuto 1 straipsnio reika
lavimams nustato KLB apylin
kės valdyba. Apylinkės valdybes 
pripažinta neatitinkančia minėto 
straipsnio reikalavimams organi
zacija gali per 30 dienų skųstis 
Nesusipratimams ir Skundams 
Spręsti Komisijai. Šios Komisi
jos sprendimas galutinis.

20-40 nariu.

7. Apylinkės valdyba šaukia 
apylinkės tarybą posėdžio ne 
mažiau kaip vieną kartą per me
tus, pranešdama apylinkės tary
bos nariams prieš 2 savaites po
sėdžio laiką, vietą ir darbų tvar
ką.

Apylinkės valdyba privalo 
naujai sudarytą apylinkės tary
bą posėdžio sušaukti ne vėliau, 
kaip po vieno mėnesio nuo apy
linkės tarybos renkamų narių 
išrinkimo dienos.

8. Apylinkės kontrolės komisi
jai ar Jži tarybos narių pasiūlius 
ir svarstytinus dalykus nuro
džius, apylinkės valdyba turi ne 
vėliau kaip per 30 dienų sušauk
ti apylinkės tarybą nepaprasto 
posėdžio.

9. Apylinkės tarybos posėdis 
įvyksta susirinkus nemažiau pu
sei ii’ vienam tarybos nariui. 
Kviečiamam laikui nesusirinkus, 
po valandos posėdis įvyksta ne
paisant jame dalyvaujančių ta
rybos narių skaičiaus, bet jame 
gali būti tariami tik tie klausi
mai, kurie buvo pažymėti darbų 
tvarkoje.

10. Apylinkės tarybos posėdį 
pradeda apylinkės valdybos pir
mininkas. Posėdžiui vadovauja 
tam reikalui tarybos išrinktas 
prezidiumas.

11. Apylinkės taryba taria pa
prasta dalyvių balsų dauguma.

12. Apylinkės tarybos posėdžių 
protokolus ir dokumentus laiko 
ir saugo apylinkės valdyba.

KLB Kr. Valdyba.
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Tik vieningi išliksime
Ši antraštė tinka pasaulinei ir 

lietuviškai padėčiai. Jos dažnai 
rišas. Techniškai planetą vis la
biau sutraukiant, tautos, didelės 
ir mažos, vis aiškiau supranta 
vieno likimo ir kelio reikšmę. 
Bet ar jos tikrai susipras? Ar 
įvairių kraštų žmonės norės ir 
pajėgs suprasti? Jau 37 metai, 
kai pasaulyje viešpatauja ir ple
čias tironija, kraujo marios pra
lieta. Sibire, Indokinijoje ir Lie
tuvoje šituo štai pačiu metu pok
ši į žmonių pakaušius sausi MVD 
ar jiems panašių naganų šūviai. 
Praktiki ir klastingi Maskvos 
geopolitikai ruošiasi vėl pasaulį 
įsukti į kartą taip sėkmingai 
Maskvos užstatytus sląstus. Sta
linas prieš pat mirtį juos dar kar
tą įspėjo — visai neprivalo su 
niekuo kariauti. Lai visi kiti tar
pusavyje susinaikina. Maskva, 
1939 metais pasikvietusi Riben
tropą ir prižadėjusi viską, kad 
tik Tretysis Reichas uždegtų pa
saulinį karą, atrodo, planuoja 
manevrą kartoti. Netikėdama 
Vakarų vienybe (bet baiminda
masi dėl jų karinės galios nuola
tinio stiprėjimo, o visai išgąsdin
ta 700X bombos) Maskva viską 
daro, kad Ameriką įvėlus į karą 
su kom. Kinija. Gal kalkuliuoja, 
jog nepaskelbusi visuotinės mo
bilizacijos JAV-bės vienos Kini
jos nenugalės, o visuotinės mobi
lizacijos ji neskelbs, nes tada 
Kongreso atstovai nebus iš naujo 
perrinkti. Atominės bombos

Padėka torontiečiams
Toronto apyl. Šalpos K-to Pir

mininkui p. V. Vaidotui.
Vokietijos Krašto Valdybai 

tenka didelė garbė jau pakarto
tinai reikšti Tamstai, Tamstos 
vadovaujamam Toronto apyl. 
Šalpos K-tui ir Toronto lietuvių 
Bendruomenei mūsų nuoširdžią 
padėką už nenuilstamą ir labai 
veiksmingą paramą tiek Vargo 
Mokykloms, tiek V asa r io 16 gim
nazijai ir jos namams.

Šį kartą mūsų padėką jungia
me su pasididžiavimu ir pasigė
rėjimu, kad Toronto lietuvių 
Bendruomenė yra viena iš pir
mųjų lietuvių mecenatų paauka-
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$5,600 Life Savings 
•Stolen From Bedroom

Cail© Avrdnrl. esme home 
arly New Year® morning with a

600 headache. He found that a 
iief, who obviously knew of the 
oney and its hiding place, had

®roken into his Dupont Ave. home.
bedroom and

aped with practically all

»pend lhe night with his gr« 
mother. •

The house was empty from ab 
9 o’clock until Ad*le returned fr 
a houseparty at about 3 a m. 
disarray in her parents’ ro 
eaught her eye and she called th 
h e from a friend's ho

Nerizikuok
TAIP SU SAVO SANTAUPOMIS!

“$5.600 santaupų išvogta iš lovos". Kas per tragedija! 
Kodėl be reikalo rizikuoti savo santaupomis—rizika, 
kuri gali sužlugdyti jūsų šeimą ir jus pačius!

Nesvarbu, kokio dydžio jūsų santaupos — net kai su
ma yra labai menka — nunešk ją į artimiausio The 
Canadian Bank of Commerce skyrių. Jūs galite pra
dėti taupomąją sąskaitą pas mus įdėdami tik vieną 
dolerį. Jūsų pinigai bus padėti visiškai saugioje vie
toje. Prie balanso gausite palūkanas. Ir tai ugdys 
jumyse įprotį taupyti.

Atvyk į artimiausią sau skyrių ir pradėk taupomąją 
sąskaitą dar šiandie.

The Canadian 
Bank of Commerce

VIRŠ 640 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS
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vusia $1500 gimnazijos rūmams, 
už tokią didelę auką jos vardas 
bus Įamžintas gimnazijos rūmuo
se, pavadinant jos vardu vieną 
gimnazijos klasę.

Mes tikime, kad Tamstų tokia 
žymi auka, be savo tiesioginio 
tikslo padėti mums tvirtai įkur
ti lietuviškai švietimo Įstaigai 
savo pastogę, turės dar ir kitą 
reikšmę, nes ji beabejonės pa
skatins ir kitas lietvių kolonijas 
užjūrio kraštuose pasekti šiuo 
gražiu pavyzdžiu.

Mes neabejojame, kad svetim
taučių organizacijų, kurios savo 
stmbiais įnašais parėmė mūsų 
sumanymą, atsiras ir lietuvių 
mecenatų bei lietuvių organiza
cijų, kurių vardu galės būti pa
vadintos gimnazijos klasės, nes 
Vasario 16 gimnazija^ yra pirmo
je eilėje, kad ir gauta žymi sveti
mųjų parama, pačių lietuvių au
komis išugdyta ir išlaikoma 
švietimo įstaiga. Mums malonu 
pažymėti, kad Toronto lietuviai 
ir jų apyl. Šalpos Komitetas pir
masis pralaužė ledus.

Leiskite pažymėli, kad Tams
tų ryžtingos ir sėkmingos veik
los padrąsinti, mes kreipsimės 
per lietuviškąją spaudą į didžią
sias mūsų organizacijas su atsi
šaukimu pasekti Tamstų pavyz
džiu ir duoti tai lietuviškai įstai
gai lietuvišką rūbą, atžymint vis 
didesnį gimnazijos klasių ir kam 
barių skaičių lietuviškų mecena
tų vardais.

Pasirašė — Pr. Zunde, Vok. 
Kr. v-bos pirm.; A. Makarskas, 
Vajaus reikalų vedėjas.

ment” politikoj tik tai, jog kai 
kas bando ją “įamžinti”. Mr. 
Jackson visdėlto prezidentui ne
pagailėjo komplimento. Girdi, 
“jo pasaulėžvalga, žmonių paži
nimas ir įvykių vis plečias ir ple
čias”. (Atseit, gabus mokinys). 
Jackson nesiteikė pasisakyti ar 
Indokinijos atžvilgiu jau pritai- 
kintina “išlaisvinimo” politika 
ar ta pati “containment” — ki
taip dar “police action” Korėjos 
pavyzdžiu.

Neaiškus nė Senato 
nusistatymas
“Kongreso rekorduose” pa

skelbti Senato debatai Indokini
jos reikalu turėjo surūpinti ne 
tik, kad pavergtos tautos žmo
nes, bet ir pačius amerikiečius, 
Kaikurie iš prerijų ar biznio įs
taigų ’išpuolę senatoriai tiesiog 
kalbėjo nesąmones. Tačiau, lai 
gyvuoja demokratija, daugumos, 
balsas buvo: Jungtinės Valsty
bės neprivalo prasidėti Indokini
joje vienos ir kad Prancūzija tu- 

____ t _______________  ri tuoj pat užtikrinti Indokinijos 
amerikietis, West Pointo žymus j jutoms laisvę. Žinoma, gerai jog 
sportininkas, o dabar' golfinin- 
kas, meškeriotojas bei virėjas - 
mėgėjas,, politiką, o ką bekalbė
ti apie geopolitiką, yra palikęs 
Dulles nuovokai. (Gal ir blogai, 
jog West Pointe, Amerikos bu
simųjų generolų mokykloje, vos 
prieš porą metų buvo įvesti poli
tiniai mokslai). Bet Dulles nėra 
vienas JAV Saugumo Taryboje 
ar kabinete turįs teisę preziden
tui patarti užsienių politikos 
klausimais. Štai pargrįžęs iš Lon
dono Harold Stassen, kada moki
nęs Trumaną apie reikalą nau
dotis pavergtomis tautomis, pra- 
ėjusiąs savaitę Amerikose tautą 
ir jos prezidentą įtikinėjo, jog 
geriausias būdas bolševikus pa
šalinti yra užmezgimas su jais 
kuo plačiausios taikingos paskir
ties daiktų prekybos!

Štai prezidento buvęs patarė
jas “psywar” klausimais C. D. 
Jackson (pabaltiečius įleidęs į 
Europos Laisvės Komitetą posū
nių teisėmis) užsienių politikos 
ir “išlaisvinimo” atžvilgiu turė
jęs iki galo atskirą užsispyrusią 
nuomonę dėl kurios (kaikieno 
nuomone) prezidentui prisiėjo 
pasirinkti jį arba Dulles, kuris 
kiekviena proga kėlė pavergtųjų 
ir išlaisvinimo reikalą. Preziden
tas pasirinko Dulles, kurį savo 
ruožtu rėmė Kongreso didieji. 
Atsistatydindamas C. D. - Jack- 
son (taip tvirtina tas pats infor
muotas šaltinis) dėl to sušaukė 
spaudą ir labai apvaliais išsireiš
kimais suvedė balansą.. Mokino 
Kongresą “atsakingumo”, prikiš
damas Brickerio priedėlį ar Mc
Carthy — išsišokimą. Bet Jack- 
son sutiko, jog “išlaisvinimo” po
litika buvusi “terribly slow”. 
Bolševikų imperializmą jis švel
niai lygino su “švankračiu” (Fly 
wheel). “Mes negalime sustab
dyti jo plika ranka” “just like 
that”, aiškinosi buvęs patarėjas. 
“Jis stabdomas palaipsniui iki jis 
galiausiai perjungiamas atga
lios”. Toliau jis tarė, jog “con
tainment” politika nebuvusi joks 
nusikaltimas, bet “viekas, ką ga
lėjo daryti tuometinė JAV vy- 
riausybė”(!!!). Bloga “contain-

Savaitės įvykiai
Amerika tokiu būdu naudoti ir 
negalės. Tad lai liepsnoja ugne
lė kaip Korėjoje iki didžiadva
siški rusai pasiūlys “paliaubas” 
ar ką. Kom. Kinija su 400 milijo
nų gyventojų ir su charakterin
gu gyvenimo būdu TSRS tiro
nams joks draugas. Juo labiau 
kad ji labai gabiai mokos iš ta
rybinių patarėjų, o nesako ir ne
prisiekia Rusijai amžinos ištiki
mybės “už broliškos ir nesava
naudiškos” pagalbos tiekimą. 
Priešingai, rusus pasiutiman ve
da, neaiškūs kinietiški murmėji
mai dėl Raudonosios armijos iš- 
orinėje'Mongolijoje ar Mandžiū- 
rijos bazių. Ach, kad taip sulei
dus dėdę Šamą su Mao, dar kartą 
į areną!

Prezidento patarėjai
Susidaro įspūdis, jog preziden

tas — jau vienos Išlaisvinimo 
Armijos vadas, gabus karinis 
strategas, tipiškas didžiadvasis Į

KODĖL SUNAIKINTOS BYLOS?
Beaiškinant šnipų aferą JAV, 

pasirodo, kaip rašo vokiečių laik
raščiai, 1944 m. pirmojoje pusė
je amerikiečių marinų vyr. ko
manda buvo gavusi įsakymą su
naikinti visas slaptas bylas apie 
Sov. Sąjungą ir panaikinti visus 
tam tikslui sudarytus skyrius. 
Tačiau dalis surinktos medžia
gos visdėlto buvo išgelbėta, — 
kai kurie atsakingi karininkai, 
pasiėmę sau už tai visą atsako
mybę, vietoj įsakytųjų aktų su
degino senas telefonų knygas. 
Admirolas Nimitzas, tuo metu 
vadovavęs JAV laivynui Didžia
jame vandenyne, atsilankius ka
ro laivyno operacijų šefui admi
rolui Kingui, jį pasiteiravo, ko
dėl niekas nepasipriešinęs to
kiam tiesiog neįtikimam įsaky
mui. Kingas.į tai tiek teatsakęs:

“Įsakymas buvo duotas tiesiai 
iš Baltųjų Rūmų”. Panašus įsa
kymas buvo taip pat išsiųstas ir 
žemyno kariuomenės atitinka
miems skyriams. Tačiau kai se- 
nat. Bridges dėl to įsakymo pa
siteiravo gen. J. T. McNarney, 
kodėl jis vykdo įsakymą, apie 
kurį nieko nežino nei tuometi
nis karo ministeris Stimsonas, 
nei gen. Marshallis, McNarney 
tik tiek pastebėjo: “Įsakymas 
atėjo dar iš augščiau”, — kitais 
žodžiais tariant, iš vienintelės 
instancijos, kurios turi klausyti 
tiek karo ministeris, tiek ir vyr. 
štabo vršininkas. Dabar ši afera 
išėjo į viršų, ryšius su JAV kon
greso specialios vid. saugumo 
reikalams komisijos pirmininko 
senat. Jennerio apklausimu se- 
nat. Bridges, iškviesto liudinin
ku.

MARIJOS METAIS UŽBAIKIME STATYTI 
MARIJOS ŠVENTOVĘ — KOPLYČIA 

Putnam, Conn.

“išlaisvinimo” politika griežtai 
buvo pritaikyta Prancūzų unijai. 
Blogai tik, kad neapsižiūrima, 
jog Amerika gali būti įvelta į 
įvykių grandinę, kurios be aiš
kaus nusistatymo sunaikinti pa
saulio komunizmą atneštų tik 

.naujus laimėjimus Maskvai. .Bet, 
gal Dulles & Ike & Kongreso di
dieji patikėjo, jog yra išmušusi 
paskutinė valanda, senais termi
nais, jau yra penkios prieš 12?

Ką galvoja Dulles?
Veik visi praėjusios savaitės 

žymieji JAV ir pasaulio komen
tatoriai tai bandė atspėti. Ponia 
Anne O’Hare McCormick (garbė 
airiams nesigėdintiems savo pa
vardžių) spėliojo, jog pasaulio 
Įtampa yra pasiekusi virimo tem
peratūrą. Ji sako, jog Dulles, tar
damas “tik vienybėje išliksime!” 
ir cituodamas karo pavojų Azi
joje, žinojo ką sako! Ženevos 
konferencija už poros savaičių" 
žadanti ne ką. Maskva nerodo jo
kių nuolaidų ... Karo vizija ne
buvo niekad taip grasinanti kaip 
šiandien. Bet ji perspėja Dulles 
naudoti H bombą kaip šeštą Že
nevos konferencijos argumentą. 
“Bomba gali užtikrinti taiką, nes 
sovietai žino jos atitrenkiamą 
galią, bet baimė klausimų neiš
spręs... Tik šviesus ir aiškus 
galvojimas ir supratimas prieš 

, Ameriką esančių didžiųjų prob- 
• lemų ’ užtikrins" žmoriijai tikrą 
taiką, kada ji pasijus laisva šioj 
planetoj, su užtikrintomis žmo
gaus pagrindinėmis teisėmis, ku
rios brangesnės nei. gyvybė””.

Arthur Krock, kitas žinomas 
komentatorius priskiria paskuti
nius Dulles perspėjimus kaip no
rą užtikrinti, kad nepasikartotų 
I ir II Pasaulinio karo įvykiai 
Užpuolikas lai žino, jog Amerika 
neutrali nepasiliks, ir bus skau
džiai nubaustas. Girdi, šitaip 
prezidentas Eisenhoweris' sie
kiąs išvengti sekančio pasaulic- 
nio karo. (Paremiant tikėjimu, 
jog Maskva atsisakys savo būdo, 
išsigąs Amerikos keturmečių po
litikų išminties ir “išsilaisvins 
taikingomis priemonėmis). Ar
thur Krock pilnai šiai politikai 
(ne išlaisvinimo) pritariąs.

James Reston, neseniai kriti
kavęs Eisenhowerio administra
ciją už “išlaisvinimo” tuščius šū
kius sako, jog “užsienių politikos 
problemos esančios tiek susimai
šiusios ir pavojingos, jog joks 
garbingas žmogus nesiimsiąs 
tvirtinti ar amerikiečiai eina 
geru ar blogu keliu. Betgi mano, 
jog Dulles naudojąs “staigios di
plomatijos” strategiją, turėda
mas tam svarbią priežastį, kad 
pastatytų savo kolegas ir sąjun
gininkus prieš jau neišvengiamą 
faktą. Jis sako, jog pačiam Valst. 
Departamente nieks nežino, ką 
galvoja prezidentas ir jo minis
teris Dulles.

Nebūtas dar atsakomybės dy
dis gal veda prezidentą su Dul
les panikon: Bepiga europie
čiams, net britams, tikėti ar ne
tikėti permainoms Sovietijoje, 
kai juos saugo JAV karinė ga
lybė. Jei ir bėgti reiktų, Free 
Europe Komitetui nesunku bū
tų išnuomoti West 57 gatvėje 
Niujorke dar vieną augštą. Bet 
kur benubėgs šie du?

Į didžiąją savaitę pasaulinė politika įžengė laukimo ženkle. Lau
kiama, kas išryškės po atvelykio prasidėsiančioje Ženevos konfe
rencijoje tolimųjų rytų reikalams apspręsti. Prieš ją komunistai, 
žūt būt, stengiasi pasiekti laimėjimų Indokinijoje. Tuo tarpu Pran
cūzija, palaikoma JAV, stengiasi betkokia kaina atsilaikyti.

JAV valstybės sekretorius Dulles paskelbė, kad puolimams Indo
kinijoje vadovauja kinų generolas, kad ten esą daugybė kinų spe
cialistų ir be to Kinija teikianti visokios kitokios pagalbos, taip 
kad jos teikiamoji pagalba arte-®------------------------- — •
janti prie agresijos formos, o tai 
reiškia, kad gali tekti kitiems įsi
kišti. Prezidentas Eisenhoweris 
savo kalboje pereitos savaitės 
pradžioje taip pat kvietė visas 
laisvąsias tautas laikytis vienin
gai ir komunistinei agresijai pa
sipriešinti.

Griežti JAV atsakingų politi
kų žodžiai sukėlė nerimo Euro
poje, kurios valstybėms pasivai
deno nauja Korėja Indokinijoje. 
JAV į jų skrupulus davė suprašy
ti, kad jos ir vienos pasiimtų In
dokinijos išgelbėjimo uždavinį, 
tačiau tik tuo atveju, jei JT tam 
visiškai pritartų ir nerodytų kri
ticizmo.

D. Britanijos opozicija šaukia, 
kad JAV nesiskaitą ir galį įtrauk 
ti į karo nelaimes, o vyriausybė 
paskelbė pritarianti JAV nusi
statymui išsaugoti pietryčių Azi
ją, tačiau mananti, kad kalbos 
apie tai turį būti paliktos po Že
nevos konferencijos.

Prancūzija JAV nusistatymą 
apginti Indokiniją nuo komunis
tų beabejo sveikintų, jei tai būtų 
tik paprastas apgynimas. Bet 
JAV reikalauja pakeitimo santy
kių iš pat pagrindų. Laimėjus 
karą su komunistais liktų nebe 
prancūziška kolonija, bet nepri
klausomas ir jau gerokai ameri
kiečių apginkluotas kraštas. Dėl 
to min. pirm. Laniel pasiskubino 
parlamente išdėstyti vyriausy
bės nusistatymą Indokinijos ka
ro reikalu. Esą, vyriausybė nusi
stačiusi daryti viską, kad dabar 
vykdomi komunistų puolimai 
būtų atmušti, tam esanti nusi
stačiusi pasinaudoti JAV medžią 
gine parama, o Ženevoje siek
sianti taikos, “respektuojant vi
sų suinteresuotų tautų teises”.

Europos Gynimo Bendruome
nės bei E. Armijos sutarčių rati-

fikavimo klausimas pereitą sa
vaitę Prancūzijoje sukėlė daug 
kalbų, kai prieš pasisakė de 
Gaulle. Esą, EGB iš Prancūzijos 
atimsianti savą kariuomenę ir ją 
atskarsianti nuo kolonijų.

D. Britanijos ir Prancūzijos 
nusistatymui pavekti bei pasitar
ti prieš Ženevos konferenciją į 
Europą atvyko valst. sekr. Dul
les, kurio žodis,, atrodo, nebus 
minkštas. BritAi ir Prancūzai 
prieš Dulles atvykimą tarėsi sa
vo tarpe, o taip pat su Australi
ja ir N. Zelandija, kurios akci
joje prieš komunizmo naują ag
resiją taip pat turėtų dalyvauti.

Vandenilinės bombos sukeltas 
įspūdis nebuvo atslūgęs ir pėrei- . 
tą savaitę. Kaip dar aną savait
galį buvo pasiūlę trys didieji, 
penktadienį susirinko JT nusi
ginklavimo komisija, į kurią įei
na Saugumų Tarybos 11 narių ir 
Kanada. Komisija jau iš plenu
mo lapkričio mėn. buvo gavusi 
nurodymus pradėti svarstyti nu
siginklavimo klausimą, tačiau iki 
šiol nebuvo net susirinkusi. Da
bar Indija pateikė komisijai ap
svarstyti konkretų siūlymą, kad 
atominių bombų bandymų Ra
miajame vandenyne nebebūtų 
daugiau daroma. Britų parla
mente reikalavimas paprašyti 
JAV daugiau atominių bandymų 
nebedaryti buvo pateiktas Chur- 
chilliui. Jis šitokį prašymą per
duoti atsisakė. Esą, rizikinga 
kištis į tokiuos reikalus,, kur ga
li gauti neigiamą atsakymą. Bet 
jo nuomone kaip tik dabar atė
jęs laikas pasimatyti bei pasitar
ti su Malenkovu ...

Italijos vyriausybė Europos 
armijos sutarties ratifikavimo 
klausimą pateikė parlamentui. 
Laukiama labai audringų deba
tų. . ..

Balandžio 6 d. finansų minis
teris Abbott pateikė parlamen
tui 1954-5 metų biudžetą, kuris 
apsprendžia visą vyriausybės tų 
metų politiką. Pajamų numaty
ta $4.464.000.000, o išlaidų tik 4 
mil. mažiau; Bendrai pakeitimų 
Įvedama nedaug. Pajamų mokes
čiai nepaliesti. Akcizo mokesčių 
dalis sumažinta, išviso $36 mil. 
Tai liečia elektros reikmenis, 
kailius, saldainius, kosmetiką ir 
kt. smulkmenas. Gėrimų, tabako, 
automobilių, televizijos, radijo 
mokesčiai nepaliesti.

Quebec paskelbtasis biudžetas

Kanados biudžetas
mokantiems provincinius mokes
čius, atskaityti nuo federalinių 
mokesčių senoviškai tebeleidžia
ma iki 5%T -Rors..įvedus naujus— 
pajamų mokesčius Quebec kai 
kam jų išeis žymiai daugiau ir 
Quebec vyriausybė reikalavo, 
kad visa tai būtų atskaityta nuo 
federalinių mokesčių. Beabejo, 
tai bus dar nauja nesusipratimų 
tarp Quebec ir Otavos priežastis.

Biudžetas rodo, kad vyriausy
bė nenumato jokių ypatingų 
priemonių krašto ūkiui pagyvin
ti ir tikisi, kad dabartiniai ne-

beabejo suliktas nemaloniai, nesgalavimai yra laikini.

Austrai nevykdo Sovietų įsakymų
Dėl palyginti nereikšmingo 

reikalo Austrijoje iškilo gana 
būdingas ginčas tarp sovietinių 
okupacinių įstaigų ir austrų val
džios.

Austrų liaudies partija visoje 
Austrijoje viešai iškabino atsi
šaukimą, kuriame pareikštas ne
pasitenkinimas Berlyno konfe
rencijos nesėkme. Konferencijo
je, kaip žinia, Sovietai atsisakė 
pasirašyti Austrijos sutartį ir 
atitraukti savo okupacinę kariuo 
menę iš to krašto.
, Sovietiniams pareigūnams ši
tas plakatas nepatiko. Jie parei
kalavo iš austrų jį tuoj pašalinti. 
Taičau nei policininkai miestuo
se, nei žandarai provincijoje ne
sutiko šito įsakymo vykdyti. Rei
kalas atsidūrė net austrų minis
terių kabinete, kuris priėjo išva
dą, kad plakatas negali būti už
draustas, nes jis nepažeidžia

įstatymų. Ministerių kabinetas 
vidaus reikalų ministerį įgaliojo 
duoti vykdomiesiems organams 
įsakymą plakato nenuimti.

Vėliau šis reikalas atsidūrė 
parlamente.

Vidaus reikalų ministeris pa
reiškė, kad austrų vyriausybė 
santarvininkų kontrolės tarybai 
pateiksianti protestą prieš negir
dėtą Sovietų įsikišimą į austrų 
vidaus reikalus. Sovietai grąsi- 
nimais vertė austrų valdininkus 
atsišaukimą nuplėšti. Bet valdi
ninkai pakluso savo valdžios, ,ku- 
ri patvarkė atsišaukimus palik
ti. Sovietai aiškina, kad austrų 
elgesys esąs nedraugiškas veiks
mas prieš juos ir įžeidžiąs So
vietų okupacinės valdžios garbę. 
Visa Austrijos visuomenė, išsky
rus saujelę kęmunistų, karštai 
pritaria austrų valdžios nusista
tymui.

Literatūros metraštis

Mielas Lietuvi,
Leisk paklausti, ar jau pasiuntei savo auką šiai šventovei? 

Juk ši šventovė bus Jūsų, visų lietuvių, viena graži auka 
mūsų tautos mylimai Motinai Marijai. Ši šventovė statoma 
lietuvaičių seserų, lietuvių aukomis ir lietuvių rankomis. 
Koplyčios projektą juk parengė architektas K. Krisčiukai- ’ 
lis, statybą vykdo inžinierius J. Augustinavičius ir Ignas 
Malinauskas, o vidaus dekoracijas — dail. K. Varnelis.

Statyba jau vyksta, sienos kyla. Tačiau, jai baigti, vis dar 
trūksta lėšų. Mielas Tautieti, jeigu dar neįsijungei į šį dar
bą, neatsakyk savo aukos. Net ir viena plytelė yra brangi ir 
be jos pastatas nebus užbaigtas. O argi nereiktų šiais šven
taisiais Marijos metais koplyčią pašventinti?

Aukas prašome siųsti: *
IMMACULATE CONCEPTION CONVENT 

Building Fund
R. F. D. 2, Putnam, Conn., UJ5.A.

Sovietiniai rašytojai
Du Stalino premijos laureatai 

Pravdos labai greižtai pasmerkti 
už “sovietiniam rašytojui netin
kamą” gyvenimą. Anatoli Surov 
pasidaręs jau nepakenčiamas 
girtuoklis ir triukšmautojas. Ki
tas rašytojas Nikolai Virta tuo 
tarpu sugalvojęs pasidaryti savo
tišku dvarininku. Jis grįžęs į 
kaimą Tombavo apylinkėj ir ap
sigyvenęs ūkyje, versdamas vi
sus sau tarnauti. Komjaunimui 
už darbą jis pažadėjęs atsilygin
ti paaukodamas jų klubui, bet 
nieko nedavęs. Iš kolchozo parei
kalavęs įvesti elektrą, o atsily
ginęs už tai padovanodamas sa
vo knygą su autografu.

Knygų leidykla Gabija spau
dos grąžinimo penkiasdešimtme
čiui ir tremties dešimtmečiui at
žymėti šių metų antroje pusėje 
nutarė išleisti literatūros met
raštį. Tai bus didelė penkių šim
tų puslapių ilustruota ir meniš
kai atspausta knyga.

Tokios knygos išleidimas šian
dien kaip tik yra prasmingas, 
nes tėvynėje gyvas ir laisvas lie
tuviškas žodis yra daug kiečiau 
ir plačiau užgintas nei carų lai
kais. Dar daugiau: geležinė už
danga yra taip sandari, kad už 
Lietuvos ribų spausdinamas lie
tuviškas žodis krašto pasiekti 
negali. Stalino -Malenkovo žan
darai uolesni ir ištikimesni už 
cariškius, ir didvyriškas knyg
nešio žygis yra visai neįmano
mas. x •

Tarybinė lietuviška litcrfttūra, 
nors medžiagiškai ir labai remia
ma, nususo kokybiškai ir kieky
biškai. O tai kaip tik įrodo, kad 
gyvas žodis be laisvės kilti nega
li. Mes tremtyje dažnai pasiskun

džiame darbo sąlygomis, ir jos 
tikrai nėra palankios, tačiau 
tremtyje parašoma daugiau ne
gu krašte. Dėl to laisvę turėtu
me priimti ne vien kaip darbo 
sąlygą ir žmogaus teisę, bet kaip 
malonę ir piliečio pareigą.

Norėtume, kad šis metraštis 
būtų tremtinių rašytojų garbės 
knyga. Norėtume, kad tai būtų 
kovojančio ir nepasiduodančio 
lietuvio atsparos dokumentas. 
Norėtume, kad ji sutvirtintų lie
tuvį tikėjime ir viltyje. Dėl to 
prašome gerbiamuosius rašyto
jus į šį reikalą visu rimtumu pa
žiūrėti, kad knyga būtų pilnas ir 
tikras laisvo ir kovojančio lietu
viškojo žodžio vaizdas.

Būtų gera, kad medžiaga re
daktorius pasiektų kaip galima 
greičiau, bent iki gegužės 15 d. 
Medžiagą (poeziją, liter, kritikos 
straipsnius, dramą) siųskite J. 
Aisčiui, 123 Milford Str., Brook
lyn 8, N.Y., o beletristiką — Stp. 
Zobarskui, 85-42 91 Str., Wood
haven 21. N.Y.
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Šiauliečiai maitino 4000 vokiečiu Nepaprastos atmintys

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką .

į Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

p KEN WILES REAL ESTATE
JEI NORITE gerai nupirkti arba, parduoti namus,

> ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui-

į 10 kombortų atskiros, mūrinis nomas, .vandeniu šildomos, šoninis įvažiavimas, 
yra garažas. Naujai išdekoruotas. Dovercourt ir Davenport rajone. Labai 
geros pirkinys. Kaino $16.800, įmokėti $6.500., Viena skola balansui.

6 kambarių geltonų plytų Švarus viduje namas, gražiame Dufferin - St. Clair 
rajonas. Kaina. $13.500, įmokėti $3.500.

‘Gera proga biznieriams įsigyti pigia kaina dirbtuvę, garažą ar galimą paversti į 
: fabriką. Fabriko plotas 2700 kvadratinių pėdų, pastatytas iš blokų. Šalia

14 kambarių gyvenamas namas. Namo ir fabriko kaina $35.000, įmokėti
' $12.000. Lansdowne - Bloor rajone.

1675 BLOOR STREET WEST
IŠTAIGOJ atstovauja lietuvis

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

KEN WILES REAL ESTATE

Vokiečių laikraštyje išeinan
čiam Augsburge “Mann in der 
Zeit”, Nr. 4, 1954-m. balandžio 
mėn., buvęs belaisvis Willi Gut
ting straipsnyje “Padėkos pa
minklas — Pasižadėjimas Lietu
voje” taip aprašo dalį savo per
gyvenimų Lietuvoje, bolševikų 
nelaisvėje:

“Kai 1948 m. žiema atslūgo, 
mes buvome perkelti į lagerį Pa
nevėžyje, į mažą, gerą Lietuvos 
miestą, statymui javų sandėlio 
apylinkės dirvų javams. Po mū
sų atvykimo ryte atėjo rusas in
žinierius ir skirstė mus, ir dali
no, ir baisiai keikė po kiekvieno 
žodžio. Jis pasiuntė iš mūsų tu
ziną žmonių į šalį. Kadangi jų 
tarpe buvo ir Jupp, perbėgau pas 
juos ir aš. Inžinierius griebė ma
ne piktai už rankovės, bet kai aš 
rusiškai su rankomis pamosavau, 
paliko jis mane ir tai buvo labai 
gerai padaryta. Iš kažkur pasiro 
dė senas, kreivas prižiūrėtojas— 
jis turėjo šautuvą su šniūru už
sikabinęs ant nugaros—ir stebė
jo mus palankiu žvilgsniu. Po to' 
pakėlė jis ranką ir ėjo pirmyn 
link vartų...

Tai buvo lentpiūvė viduryje 
miesto į kurią.mus vedė. Milži
niška aikštė, medžių rastai ant 
rastų, šaunus tartokas ,ir šalia, 
akmeninėj halėj'didelė garo ma
šina. Paminėtina, ant mašinos 
buvo skydelis su įrašu ant juodo 
liemens: Maschinenfabrik J, 
Schulz, Leipzig. Ir mes mylėjom 
šią mašiną, kad ji buvo iš Vokie
tijos ir drauge davė malonią ši
lumą, jeigu mes kuriam laikui 
buvome laisvi nuo darbo prie 
medžių rastų. Visi, kurie čia dir
bo, buvo lietuviai. Čia likome il
gesnį laiką ir tai buvo geras lai
kas.

Kai mes ryte atvykdavom, 
mūsų prižiūrėtojas pakeldavo 
ranką ir šaukdavo “Ei Kamerad 
atsižymėjęs (nes tai buvo nema
žas menas)’, dažniausiai Badeno 
— dawai!” Ir vienas, kurs buvo 
siuvėjas, užsikabindavo du mai
šiukus ir pranykdavo lentelių 
tvoros spragoj. Jis eidavo pas 
savo klijentus (Kunden), kurių 
turėjo daugybę, ir žiūrėdavo la
bai tiksliai, kad lankytųsi pas 
juos pakaitomis. Jis pranykdavo 
ir kol grįždavo buvo - paslaptis 
apie jį ir jo nuotykius (rusų pa
truliai, policija, karininkai. Jei 
būtų sučiupę, tai būtų buvę daug 
nemalonumų... Galimas daiktas, 
būtų nukentėjęs ir prižiūrėto
jas); Per pietus apie trečią va
landą vyras būdavo vėl čia — tai 
buvo garbės reikalas ir maišeliai 
buvo išsipūtę ir pilni duonos. 
Šiek tiek lašinių, kurie buvo la
bai pageidaujami. Svogūnai, rau
gintas agurkas. Dalindavo Jupp. 
Atsargiai, mierodamas tvarky

davo jis į tryliką krūvelių ant 
apsiausto; nuošaliai keturioliktą 
krūvelę: ši palikdavo neliesta, ji 
pranykdavo tik tuomet, kai mes 
nusigręždavom (juk ir prižiūrė
tojas jaučia alkį).

Vidury to mūsų buvimo laiko 
išpuolė Velykos Lietuvos mies
te Panevėžy. Ir didįjį šeštadienį 
įvyko taip, kad mes trylika vyrų, 
per pjetus apie 4* vai., sėdėdami 
viename siaurame tarpe ant dvie 
ių rastų padarėme apžadą. Ant 
snieguotos žemės gulėjo apsiaus
tas, o ant jo buvo trylika krūve
lių. Jų kiekvienoj 2 margi kiau
šiniai (prižiūrėtojas gavo tris, 
nes toks buvo skaičius), penki 
gabaliukai pyragaičių, keletas 
riekučių pyrago, gabaliukas laši
nių, trys svogūnai ir maža kalve
lė iš duonos. Pradžioje mes bu
vome apstulbę ir apžiūrinėjome 
šias puikias gėrybes. Po to pa
sikėlė Jupp Broseler ir pasakė 
kalbą. Trys metai, sakė jis, mes 
esame čia, šioje šalyje, ir buvo

Sovietinių filn
Dieve, leisk kada grįžti į 
gimtąją žemę ...
Iš sov. filmos “Kazokai”.

Dar laisvos Lietuvos laikais ir 
aš labai mėgau sovietines filmas. 
Tada pilnai nesupratau sovietų 
kėslų. Aš buvau gana aklas. Ma
čiau Stenką Raziną, Petrą I ir 
kitas, o ypatingai įstrigo gigan
tiškas pastatymas “Cirkas”. Ta
da neskyriau sovietinės propa
gandos nuo tikrovės. Aš brangi
nau laisvę — tautos ir žmogaus. 
Taip, šie šūkiai ėjo jų filmose. 
Ir kaip jų nemėgti. Geriau stu
dentėlis atsisakydavo pietų “ka
rališkoj”, kad nueitų pažiūrėti 
sovietinės filmos. Bendrai pasa
kius, prieš slavus lietuvis per 
amžius nusiteikęs, nes slavams 
mokėjom labai brangią kainą 
krauju ir laisve. Teisingas mūsų 
posakis, kad bijok gudo, kaip šu- 
nio rudo. Bet. vis dėlto, p. Poz- 
niakovui užtekdavo rengti kara
liškas vakarienes paleckiams, 
giroms, Cvirkoms ir net sąmonin
giems lietuviams pinigų ir par
tijai, tik už filmas. Per jas, tikiu, 
jie ne vieną žuvį iš mūsų mažo 
prūdo sau sumeškeriojo.

Tas pats Kanadoje. Trys To
ronto kinai rodo sovietines fil
mas. Jos eina savaitėmis. Bet da
bar esu akylesnis, nes visur 
šlykšti propaganda. Pastatymai 
geri, meniški, bet visur lenda 
nuoga tikrovė. Mano pečiai jau 
gerai pažino naujo rusų imperia
lizmo nagaiką. Ir taip norisi vi
siems pasakyti ryte ryjantiems 
šią propagandą, kad tai grynas 
melas. Per “Berlyno kritimą”

labai mažai dienų, kuriomis mes 
nebūtumę gavę duonps iš lietu
viškų rankų. Pagalvokite apie 
Šiaulius: keturi tūkstančiai ^/y- 
rų ir beveik kiekvieną dieną ga
vome gabalą duonos. Per tris 
metus! Ir tai yra neturtinga tau
ta! Ir aš sakau jums: kas tai kar
tą užmirštų, tas neturėtų nei ki
birkštėlės padorumo! Bet nei jo
kios kibirkštėlės! Ir jei mes su
grįšime į savo tėviškę, pasakoki
me mes visa tai kiekvienam. Tė
viškėj privalo tai kiekvienas ži
noti. *

Ir Bernd Johani dar prie to 
pridėjo: bet kas to nedarytų, 
tam, jei kada jis prie pilno du
benio sėdėtų, turėtų kąsnis gerk
lėje užkliūti, tai sakau aš.

Ir mes visi su tuo sutikom ir 
kiekvienas anuomet davėm pasi
žadėjimą tyliai (suprantama, to
kie šaunūs mes nebuvom), ir dėl 
to aš, kadangi su kalbomis ne
daug padaroma, visa tai parašau 
čia. Galbūt, paskaitys visgi tas 
ir anas”. Išvertė M. M.

ių propaganda
turėjau nemalonumą. Rusas pui
kus, drąsus, didvyris ir manda
gus karys, o vokietis — bailys, 
idiotas, lėbautojas, moterų prie
vartautojas. Visi matę žino visiš
kai atvirkščiai. Rusų karių bai
sioji saldoteska Vokietijoj pra
lenkė vandalų, hunų ir Tamer- 
lano gaujų šlykštumus. Man žiū
rint filmą pradėjus nervuotis ir 
kaimynams aiškinti, kad čia me
las, policijos buvau paprašytas 
palikti salę. “Jei tamstai nepa- 
tinka - neik. Čia demokratija”. 
“Bet juk tai nuodai jūsų pilie
čiams”. “Jie sąmoningi — atski
ria tiesą”. Galbūt? Bet ar užteks 
vieno McCarthy Amerikos valy
mui nuo sovietinių nuodų parda
vėjų?

Žiūriu paskutinę filmą “Kazo
kus”. Eilės prie kasų. Daugiausia 
ukrainiečiai. Salėje juoko ir aša
rų. “Dieve, leisk man grįžti į 
gjmtcdą žemę ...” Tas prakeik- 
tasHrdrkas nukirto laisvam kazo
kui laisvę. Pastatymas puikus, 
bet jo, tikiu, sovietinė Ukraina 
nemato. Laisvė! Dešimt milionų 
ukrainiečių išmarintų badu. Ka
zokui atimtas žirgas ir po pasku
tinio karo paskutinis kazokas 
pakartas. Jei pamatytų Taras 
Bulba savo sūnaitį žiūrint šią 
filmą, jį nušautų. O cimusas — 
antroji filmą. Walt Disney pa
vyzdžiu. Spalvos, muzika, fanta
zija. Turinys trumpas. Revoliu
cionierius seka laisvės balandį, 
kapoja galvas slibinams ir hyd- 
roms. Seka jį vargšai, o kas prie
šinasi, tas kardu priverčiamas 
lenktis. Stebuklinga dėžutė, iš 
kurios skuduriams skrenda šil-

Šachmatų meisteris Najdorf 
f947 m. lošė simultaną su 45 lo
šikais visai nežiūrėdamas į len
tas. Lošimas tęsėsi 23 valandas. 
Jis 39 išlošė, 2 pralošė ir keturias 
baigė lygiomis.

Kitas meisteris — Stalberg 
1941 ritėtais lošė nežiūrėdamas į 
lentas iškart net su 400 žaidikų. 
Lošimas tęsėsi 36 valandas. Iš jų 
364 išlošė, 22 pralošė ir 14 baigė 
lygiomis.

Muzikos kūrinys Gregorio Al
legri Miserere, parašytas dviem 
chorams vienam 4 balsų ir ki
tam 5 balsų ilgus metus nebuvo

120 LIETUVIŠKU PLOKŠTELIŲ!
Lietuvos Himnas, Malda už Tėvynę, Ka
ro Muziejaus Vėliavos nuleidimo iškil
mės, Linksma Diena ... , Tosco, Tru
badūras, Faustas —— įdain. Grigaitienės, 
Eugen. Onieginas, Žydė —— Kipras Pet
rauskas, Šabaniausko, Dolskio, Dvariono, 
Dineikos ir J. Petrausko jdain.; Karo Mo
kyklos Choro įdain. ir daug kitų lietu
viškų plokštelių galite gauti parašę:

DAINORA DAUNORAITE,
49 Thornton Ave., London W.4. England. 
Plokštelių kaina — norm dydis $1, di

delio formato — $1.50.

niekam prieinamas. Jis buvo at
liekamas sykį į metus Sikstio 
koplyčioje. Yra gana ilgas ir 
komplikuotas. Buvo uždrausta 
daryti nuorašus ar kokiu nors 
kitu būdu jį išnešti. Bet 14-os 
metų Mozartas, tik vieną sykį 
išklausęs tą didžiulį kūrinį, pa
rėjęs namo tuojau atkūrė jį vi
soj pilnumoj.

19 šimtmety gyvenęs J. M. 
Dase buvo gyvoji dauginimo 
mašina. Jis galėjo padauginti du 
skaičius po 8 skaitlines kiekvie
ną mažiau kaip per minutę. Per 
6 minutes jis galėjo padauginti 
20 skaitlinių skaičių į kitą tokio 
pat ilgumo. Per 9 valandas jis 
galėjo padauginti 100 skaitlinių 
skaičių į tokio pat ilgumo kitą!

— Roma. — Popiežiaus svei
kata gerėja. Tikimasi, kad jis gal 
gailės atlaikyti Velykų pamaldas.

— Torontas. — Šiais metais 
Kanados T. Parodai atidaryti 
pakviesta karalienės teta Kento 
kunigaikštienė. Paroda prasidės 
rugpiūčio 27 d. Kunigaikštienė 
yra kilusi iš Graikijos.

VELYKŲ PASIŪLYMAS: 
KEPTAS KUMPIS IR 

PUIKUS DOKE

ANTIKRISTO SIAUTĖJIMAS1

! Lenkijos kalnietis nešioja lygų juodą diržą ir skrybėlę su 
lokio-dantų juostele bei augšta plunksna. Jo marškiniai bal
ti ir pasiūti iš naminės drobės. Jis taip pat nešioja labai pla
čią odinę liemenę, kuri gražiai ornamentuota. Jo kelnės, yra 
ilgos, siauros iš baltos medžiagos su spalvingais apvedžioji- 
mais ir pistoletas su raudona rankena, prikabintas prie kai
rės kojos. Kad palengvinus kopimą į kalnus, lenkų kalnietis 
nešioja rankų darbo vyžas, be kulnų ir su daugeliu apve- 
džiojimų. Kalnietis kasdieniniam darbui nešioja liemenę, 
švarką be rankovių, kuris pagamintas iš avies kailio. Prie 
to- priklauso maža kepurė su ausimis ir su apvedžiojimais. 
Siame paveiksle matomas kalnietis rankoje laiko meniškai 
išpiaustytą kalnų lazdą.

(Atkelta iš 3 psl.) 
tuoka kainuoja tik 6 rublius. 
Laidotuvėms su katalikiškomis 
ceremonijomis reikia sumokėti 
vyriausybei 500 rublių. Pačioj 
sostinėj Vilniuje, vadinamam 
“bažnyčių mieste” parapijoms 
yra prieinami tik keletas dievna- 
mių. Naujas, impozantiškas Kau
no pastatas — Prisikėlimo baž
nyčia Žaliakalnyje paversta san 
dėlių. Tik labai mažai bažnyčių 
likę nuolatos ar laikotarpiais at
viros. Čia, kaip ir eilėje kitų vie
tovių, bažnyčios paverstos san
dėliais, sovietiškais klubais ar 
net arklidėmis.

Nesėkminga kova prieš 
religiją
Nežiūrint visų veidmainiškų 

tolerancijos užtikrinimų užsie
niui, kova prieš religiją varoma 
nesumažintu tempu toliau. Bet 
jokiame kitame krašte už geleži
nės uždangos nepasireiškia tokia 
drastiška nesėkmė kovos prieš 
tikėjimą, kaip Lietuvoje. Kai iš 
vienos pusės ypatingai komunis
tinio jaunimo organizacijos su
stiprina antireliginę propagandą, 
Lie’uvos kompartija bent savo 
narius bando sulaikyti nuo baž
nyčių lankymo ir skleidžia šim
tus priešreliginių pseudomoksh- 
nių ir “populiarių” paskaitų bei 
kursų — iš kitos pusės lietuvių 
tautoje įsišaknijusi religinė są
monė stipriai atsispindi. Tai pa
liudija šimtai liudininkų ir taip 
pat galima išskaityti tarp eilučių 
sovietiškoj spaudoj. Kur tik yra 
galimybė lankyti bažnyčią, visur 
Dievo namai lankytojų perpildy-

Dvasiškijos persekiojimas, šmei
žimas. ir stengimasis pažeminti 
padarė priešingai, kaip kad bol
ševikai buvo tikėjęsi ir pamatę 
—- tauta yra dar labiau atsidavu
si savo dvasiškiams, kaip kad 
anksčiau.

Nepavykęs Bažnyčios 
pajungimas savo tikslams 
Sovietai bandė katalikų Baž

nyčią Lietuvoje pajungti savo 
tikslams. Bet šie bandymai visoj 
pilnumoj sugriuvo. Laike Sovie
tų okupacijos Lietuvos katalikų 
ištikimybė savo tikėjimui ir baž
nytinėms tradicijoms dar labiau 
sustiprėjo. Nežiūrint, kad sovie
tai jau 1940 metais nutraukė 
konkordatą tarp Lietuvos ir Va
tikano, Lietuvos katalikai, kaip 
anksčiau taip ir dabar, jaučiasi 
priklausą Romai ir susirišę su 
viso pasaulio katalikais.

Kaip giliai žmonėse yra Įaugę 
katalikiškų tradicijų šaknys, pa
vaizduoja įvykis, kuris buvo ap
rašytas partijos organe “Tiesa” 
(Vilnius): Vieno komunistinio 
vadovo žmona Vaškų provinci
joje. patariama kaimynų, nuėjo 
pas vietos kleboną ir paprašė, 
kad palaimintų jos butą. Klebo
nas jos prašymą patenkino. Vė
liau tai sužinojo vyriausia parti
jos vadovybė ir minėtam kom
partijos vadovui išnešė papeiki
mą, kad šis negalėjo sulaikyti 
savo žmonos nuo nuklydimo i 
religinę sritį.

Tuo tarpu kampanija už baž
nyčių, dvasiškių ir religijų nie
kinimą eina toliau. Čia nieko ne
pastebima apie tariamą tikėjimo

kas, vietoj stimpančio arklio iš
šoka keturi eržilai. -Taip. -Lai
minga Sovietų'Sąjunga tik viena 
teturėdama stebuklingąją dėžu
tę. O didvyris iškėlęs kardą sto
vi ant kalno ir žiūri Į žydinčią, 
dainuojančią, visko pertekusią ir 
laisvą žemę. Neblogiau už Faus
tą. Net muzikos motyvai pana
šūs. Paaiškinimų nereikia. Net 
pati filmą anglų kalba.

Pigu. Gražu. Gera. Aišku, kad 
prieš rodomą Sovietų Sąjungoje 
amerikonišką “Tarzaną”, čia žiū
rovas daugiau perkamas sovie
tams.

Tikiu, kad jau yra pribrendęs 
laikas pritildyti sovietiškus pro
pagandos ruporus. Nesveika de
mokratija apmokama krauju.

R. Medelis.

— Otava. — Kanados psichi
nių ligų ligoninėse yra 61.925 li- 
gonys, t.y. 10% visose kitose li
goninėse esančių ligonių.

METU ŠVENTĖS, 
VESTUVĖS AR 
KRIKŠTYNOS

gausiai iliustruota knyga 
“Nepriklausomos Lietuvos 
pinigai” yra reikšmingiau
sias pirkinys — mielas pa
silaikyti sau, vertingas pa
dovanoti artimajam. Tuo
jau eik pas knygų platin
toją arba rašyk J. Kariui, 
45 Park Terr., Bridgeport 
4, Conn., USA.

Laida nedidelė — atidėliojan- 
tiems pritrūks!

ti. Parapijiečiai tarpusavy ir su 
sovietų persekiojimais savo dva
siškiais laikosi labai vieningai.

toleranciją, kuri sovietų konsti
tucijoj yra garantuojama.

Išvertė M. M.

Sį straipsnį visuomenės naudai spausdina

Ottawa and WIMmt

Tariama BREDINGS

PARDUODAMOS 
įvairiausio dydžio tabako fanuos. 

ŽEMI Į 4OKĖJIMAI
TAIP PAT SMULKIU PREKIŲ KRAUTUVĖS 

IR GAZOLINO STOTYS.

JOHN (RABSTAS
* Real Estate Salesman
27 BALL ST., TILLSONBURG, ONT. TEL. 1106 J

įskaitant federalinius mokesčius. Plius 2c užstato už bonką

"Coke" yra registruotas ženklas. COCA-COLA LTD.

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas
JONAS Č E G 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

Serijos Nr. 19.

Cctlvttt Žinios apie Kanadą
Tai vienas iŠ straipsnių serijos, parašytų specialiai neokanadiečiams.

PASKOLOS

“Tėviškės Žiburių“ administra-: 
cijoje yra gautas pasaulinio gar
so, jau į 30 kalbų išverstas ir sep
tynis milijonus tiražo susilau

kęs šių laikų italų rašytojo
GIOVANNINO GUARESCHI 

veikalas

Don Kamiliaus 
mažasis pasaulis. •

Iš šio veikalo jau yra pagaminti 
du visur su pamėgimu žiūrimi 

filmai.
Knyga didelio formato, 325 pusi. 

Kaina $3.50.
■................................................

Skolinimasis yra mūsų gyvenimo dalis. Vidutinis kanadietis visuomet 
didžiausią dalį dalykų perka skolon. Dažniausia skolos padaromos perkant 
įvairius dalykus kreditorę Šeimos apsiima mokėti skolos ateityje už dabar 
gaunamas prekes, paprastai vartojant išsimokėjimo planą arba pagal "at
virą sąskaitą". Kartais skolijamasi iš banko, finansinių bendrovių arba iš 
privačių asmenų *

Komerciniai ekspertai pramoto, kad skolinimosi sistema padeda Kanados. 
krašto ūkiui, bet kartu susiejama su tam tikru pavojumi. Dažnai nesą
žiningos skolintojas skolininką lobai išnaudoja. Atrodo, lobai lengva pirkti 
ką nors "kreditan" arba pasiskolinti pinigų, bet, staiga, pamatoma, kad 
skolininkas apdėtas įvairiais morgičiais taip sunkiai, kad beveik nieko 
nelieka kasdieniam pragyvenimui. Kortais dar blogiau!

Todėl, štai Calvert's pirmas patarimas į klausimą ar verta asmeniškai 
skolintis — nesiskolink! Pagaliau nesiskolink nieko asmeniškai, jei nėra 
būtino reikalo. Įdomu, kad atsakom ingos finansinės bendrovės lygiai tą pati 
patarimą jums duotų. Jei jau neišvengiama skolintis — tai jūs patys galite 
nuspręsti, — bet skolink i tės atsargiai. Skolinkitės iš tikro banko ar finan
sinės bendrovės, skolinkitės tik tiek, kiek jums būtino. O pirmiausia būk 
tikros, kad ši paskola neprivers jus ir jūsų šeimą atsisakyti kasdieninio 
gyvenimo būtinybių.

Kredito dydis ir sąlygos priklausys nuo to, kaip jūsų pardavėjui ar sko
lintojui atrodys jūsų padėtis. Pagrindinės sąlygos: geros charakteris, pa
kankamas uždarbis ir reikalingas saugumas.

Kai jūs skolinatės pinigus, saugumo klausimas yra nepaprastai svarbus. 
Pagal tai ir nustatomos paskolos sąlygos. Priimtinas saugumas pakaloms 
suprantamas įvairiomis formomis. Gali būti kitų asmenų duotos parašas 
arba gali būti tam tikra nuosavybė, kurią jūs užrašysite skolintojui jūsų 
skolos neopmokėjimo atveju. Tam tikrais atvejais duodamos "garbės pa
skolos", kurios nereikalingos garantijos ir duodamos pagal asmens stovį.

Jei skolinamas! pinigų, arba jei šiam Veikalui pasirašomos susitarimas 
raštu, jūsų parašas yra labai svarbus. Niekuomet neatlik reikalo per sku
biai ir nesarašyk "aklai". Prieš pasirašydamas bent nt kokio rgšto, tai 
įtikink ar viskas įrašyto. Niekuomet, niekuomet nepasirašyk ant lopo, 
kuris bus užpildytas vėliau. Visus šokinius perskaityk atydžioi. Jei pasiror 
šomo paskolos sutartis,*jūs privalote žinoti, kiek pinigų gausite j rankos/ 
kiek tas jums kainuos ir kaip jūs privalėsite šią sumą išmokėti.

sumanymų dėl mūsų sekančių straipsnių turinio/Juos 
prašome siųsti per Šio laškraščio redaktorių.

Sekanti mėnesį: DARBŲ MCDŽIOJIMAS

Calvert DISTILLERS LIMITED
AMHERSnURG, ONTARIO «
........ .................. ' -...... ... L
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.. /YPfENOf .. Žmogaus globa 
Sovietuose

O kaip tada?
—Taip, mano mielas, kiekvie

nai progai tenka turėti atskirus 
rūbus. Kelionėje aš rengiuosi 
vienaip,, kai vykstu pajodinėti, 
apsirengiu jojimo kostiumu, va
karais apsivelku vakarinę suk
nelę ...

— Taip, o kaip apsirengi, kai 
vyksti Į gimtadienio balių?...

Kenksmingos pardavėjo 
simpatijos

Jaunuolis nusprendė padaryti 
malonumą savo sužadėtinės 24- 
tą gimtadienį. Jis užėjo į gėlių 
krautuvę, užsakė du tuzinus pui
kių rožių ir paprašė pasiųsti mer 
gaitei, o pridedamame • raštely 
parašė: “Po rožę kiekvieniems 
Tavo gražaus gyvenimo me
tams!. ..”

Kadangi jaunuolis buvo daž
nas gėlininko pirkėjas, tai pa
siųsdamas rožes, gėlininkas pri
dėjo dar tuziną.

Kas įvyko sužadėtiniams su
sitikus, neteko sužinoti.

jų Geras svoris
— Aš savo žodžius visada pa

sveriu — sako ponia Laukienė.
— O taip! Ir visada duodi gerą 

svorį...
Ūkininkų palyginimai

Du seni Kanados ūkininkai 
miestely kalbasi apie kelius.

— O kaip jūsų apylinkėj ke
liai?;' ‘

— Puikūs, — atsako antrasis 
kramsnodamas tabaką —- taip 
puikūs, kad sausam orui esant 
mašinos šaute prašauna pro ša
lį. Kad ir šunims nėra kada pa
loti ...

Abu ne pėsti
Lietuvos kalėjime vienoje ka

meroje sėdi du vagys. Vienas 
pavogęs laikrodį, o antras karvę. 
Norėdamas paerzinti draugą, pa
starasis klausia pirmąjį:

— Sakyk, kelinta valanda da
bar?...

— O ką, gal manai, kad laikas 
jau melžti karvę? — atsikerta 
draugas.

Knygyne
— Kokios knygos pageidautu

mėte, ponia? Ar turėtų būti ko
kia lengva?

— Nebūtinai. Gatvėj stovi ma
no automobilis.

Mokykloje
— Pranai,, koks gyvulys yra 

naudingiausias?
— Višta.
— Kodėl?
— Ją galima valgyti ir prieš 

jos gimimą ir po jos mirties.

Kai mamos dantys dirbtini
— Mamyte, mamyte, mes žai

džiame aantistą. Ar galima pa
imti tavo dantis?

Kaimo mokykloje
Mokytoja aiškina:
— Yra keturi metų laikai: pa

vasaris, vasara, ruduo ir žiema. 
Pavasarį laukai sužaliuoja, vis
kas žydi; vasarą būna karšta, ja
vai nunoksta; rudenį nunoksta 
vaisiai ir lapai nuo medžių nu
krenta; žiemą šalta, laukai pri
dengti sniegu.

— Na, Jonuk, pasakyk, kada 
geriausia skinti obuolius?

— Kai ūkininko nėra namie ir 
šuo pririštas, — atsako ilgai, ne
galvojęs Jonukas.

Profesoriškai
— Girdėjau, pone profesoriau, 

kad jūsų žmona pagimdė dvinu- 
kus. Ar tai berniukai ar mergai
tės?

— Jeigu aš gerai atsimenu, tai 
vienas yra berniukas, o kitas 
mergaitė... Bet gali būti ir at
virkščiai ... t

Pagyrų puodas
— Kieno sugalvotas tas juo

kas, kurį ką tik papasakojai?
— Mano paties.
— Aha! Tai vis dėlto tamsta 

būsi daug senesnis, negu atrodai.
Naje, bet...

— Pasibaisėtina, kiek daug yra 
juokų apie pinigų skolinimą!

— Naje... tai liūdna ... Ar 
nepaskolintumei man dešimt do
lerių?

Neseniai išėjusioje “Tiesoje” 
atpasakotas toks atsitikimas. Į 
Panevėžio, rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko Vlado But- 
kio kabinetą nedrąsiai įsmunka 
80 metų senutė ir verkdama ima 
aiškinti, kad martr vėl ją išva
riusi, ir dabar ji nežinanti, kur 
pasidėti.

Vladas Butkis, net nepakelda
mas galvos, iškviečia telefonu 
senelių prieglaudos direktorių ir 
sako:

— Paimkite šitą moterį ir pa
talpinkite invalidų namuose.

Kai direktorius ima klausinėti, 
ar ji neturinti vaikų, vykdomo
jo komiteto pirmininkas pra- 
vokščia pro dantis, kad ji, taip 
sakant, yra jo motina.

“Tiesos” straipsnio autoriai, 
draugai J. Antanavičius ir L. 
Kauleikis, daro tokią išvadą, kad 
Butkis tebesąs užsikrėtęs buržu
azinėm savybėm. Bet argi ne 
kom. partija kiekviename žings
nyje skelbia, kad tarybinė val
džia viskuo aprūpina žmogų nuo 
lopšio iki senatvės? Atimdama 
iš žmogaus žemę ir sugriaudama 
šeimą, sovietinė valdžia skelbė, 
kad visa tai jam nereikalinga, 
nes sovietinė valstybė viskuo pa
sirūpinsianti. Kai tas apiplėši
mas įvykdytas, ji visus rūpesčius 
vėl norėtų suversti ant pečių to 
žmogaus, kurį Maskva pavergė.

Laikrodininkas
Torso u visų rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOŲANN SERVO. 
Baigės Gloshuette laikrodininku mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORČNTO 
Galima siųsti iš provincijos reg. laišku.

Kalba visomis kalbomis
Vienas anglas atvyksta į Pran

cūzijos provincijos miestą ir ant 
viešbučio durų perskaito užra
šą: “Čia kalbama visomis kalbo
mis”. Įėjęs į viešbutį, jis kalba 
angliškai, paskui vokiškai, itališ
kai, bet su niekuo nesusikalba. 
Prakalbėjęs pagaliau prancūziš
kai, jis klausia:

— Tai kas čia kalba visomis 
kalbomis?

— Mūsų viešbučio svečiai... 
— jam paaiškino šeimininkas.

Teisingumas
Tai Įvyo Philadelphijoje.
Teisėjas pabudo 8 vai., o 9 vai. 

buvo paskirtas teismo posėdis. ‘ 
Jis skubiai apsitvarkė ir 8.50 vai. 
pasišaukęs taksi išvažiavo, pa
prašęs šoferį lėkti kaip galima 
greičiau.

Kai pasiekė tikslą,—buvo 9.15 
vai. Atsiteisdamas, teisėjas pa
stebėjo šoferiui, kad kaikuriose 
vietose galima buvę neuždelsti 
ir išviso greičiau atvažiuoti.

— Galbūt, pone. Bet pereitą 
savaitę tamsta mane nubaudei už 
per greitą važiavimą . ..

Visai teisingai
— Petriuk, kokia raidė eina po 

A? '
— Visos kitos, pone mokyto

jau...

NUOMOK
PILNA
VESTUVINI

/į RŪBU
k* KOMPLEKTĄ 
/_ VYRAMS IR 
h? MOTERIMS.

WEDDING CLOTHES RENTALS
256 COLLEGE at Spadina 
556 YONGE at Wellesley

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

Toronto Sporto Klubas “Vy
tis” vaidyba sveikina visus 
savo narius ir prijaučian
čius ir linki linksmiausių šv. 
Velykų švenčių.
Krepšinio ir orinio sekcijų ži

odai pranešama, kad dėl remon
to ir Velykų švenčių 400 Bath
urst salėje balandžio 17 d. tre
niruočių nebus. Pirmosios treni
ruotės prasidės virš minėtoje sa
lėje balandžio 24 d., nuo 1-4 vai., 
pagal susiskirstytą laiką.

Šachmatai Toronte. Did. penk
tadienį, balandžio 16 d. 4 vai. 
pp., Lietuvių Namuose, įvyks 
tarpkomandinės šachmatų žaibo 
rungtynės tarp “Vyčio” ir estų 
klubų šachmatininkų. Bus žai
džiama 10 lentų 6 partijų tarpko- 
mandinis matšas. Lietuvių ko
mandą atstovaus — Rimas, Fab
rics jus, Matusevičius, Stepaitis, 
Paškauskas, Sirutis, Genčius, 
Mačiulaitis, Tarvydas, Žilys, Cip
lijauskas ir Kuzmarskis.

Toronto miesto šachmatų tur
nyre, kuriame dalyvavo ir L. Fa- 
bricijus, čempionu 1954 m. tapo 
G. Fuster, L. Fabricijus iš 19 da
lyvių užėmė 6 vietą. Gražus pa
sirodymas. Gaila kad tik vienas 
iš lietuvių tedalyvavo.

— Pasaulinių čempijonų mače 
senasis meisteris M. Botvinnink 
jau turi dvi iš eilės laimėtas par
tijas ir vieną lygiomis baigtą. 
Jis rungėsi su V. Smyslov — 
Šveicarijos turnyro laimėtoju. 
To turnyro laimėjimas davė tei
sę susitikti su didmeisteriu.

Ispanija futbolo sporte laimė
jimus bei pralaimėjimus labiau 
pergyvena negu vyriausybės. 
Kaip pralaimėjusi vyriausybė 
turi atsistatydinti, taip ir futbo
lo vadovybė, jos reprezentacinei 
komandai pralaimėjus, iš “gė
dos” atsistatydina. Tai įvyko to
dėl, kad Ispanijos futbolo rinkti
nė nesugebėjo laimėti rungtynių 
su Turkija. Ispanija pergyveno 
ne tik pralaimėjimą Turkijai, 
bet tuo pačiu nustoja teisės pa
saulinėse futbolo pirmenybėse. 
Tai buvo skaudus smūgis ne tik 
futbolo vadovybei, bet ir visai 
tautai. Ispanija iš anksto buvo 
laikoma viena iš būsimo turnyro 
favoritų.

Gal turėsim Šarkio pasekėją? 
Amerikoje atsirado lietuvis bok
sininkas Charley Norkus, kuris 
jau senokai rungtyniauja. Jis yra 
sunkaus svorio — 197% svarų iš 
Jersey City. Šį mėn. jis antru

Lietuvis siuvėjas

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

Volqiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gammc, prity.'oSict nr«jos. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

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

Tel. RI. 5804 (| Tel. EM. 3-1618

LIETUVIU BALDŲ 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.

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su įplpiais 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
43» QUEEN ST. W. (prie Spadlna). Tel. EM. 8-8PM

Būkite taupūs- ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie- 
siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausius vir-

Atidaro 
tuviams 
tu vės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 

modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN.KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminių kokybę garautuojame. 
Pirkėjui pageidaujant keičiame.

Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.
113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

DYfe ' ____________________

sy sandėliuose jūsų vasariniai ru- 
*->**<V*^ Jjmfoea fcai bus rūpestingai saugomi. Kai

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 CLAREMONT STR.

30 metų valymo patyrimas

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai 

firmai:
TELEF. EM. 8-4557

kartu nugalėjo gana gerai žino
mą Denriy Nardico.

Gražus sportininko pavyzdys. 
Nesenai laimėjęs lengvojo svo
rio bokso titulą Pasquale Joseph 
(Paddy) De Marco prieš metus 
mirusio jo reikalų vedėjo žmo
nai, užjausdamas vyro netekimą, 
pasiuntė trečdalį iš savo pasku
tinių rungtynių pajamų — $14.- 
000. Jis ir jo šeima yra katalikai, 
italų kilmės. L.

Sporto aktualijomis
Tikslios ir nuoseklios sporto 

informacijos mūsų spaudoje pa
sigenda nevienas sportininkų bi-. 
čiulis. Jaučiasi ir tendencija, ne
minėti pralaimėjimų, tačiau ne
pamirštame aprašyti nors ir ma
žiau svarbius laimėjimus. Gyvas 
pavyzdys būtų Toronto vytiečių 
rungtynės 1953-54 m. Bathurst— 
College krepšinio lygos turnyre, 
sutraukusios nemažą žiūrovų 
skaičių, tačiau nesusilaukusios 
nuoseklaus aprašymo. Dažnu at
veju, pamiršdavome paminėti 
rezultatą augšto lygio rungtynių, 
kuriose Vyčiui teko nusilenkti 
stipresniam priešui (pvz. pralai
mėjimas prieš Mustangs vasario 
14 d. rezultatu 73:67), tačiau, pri
simindavome mūsų antros ko
mandos laimėjimą prieš Hamil
tono Kovą.

Nejaugi nevertas paminėjimo 
įvykis, jog Pr. Gvildys, Toronto 
stalo teniso turnyre, kovo 21 d., 
senijorų A klasėje (augščiausio- 
je), dvejete su P. Kraus laimėjo 
pirmą vietą, tačiau finaluose su
klupo ir kaip mes neįpratę ži
noti, po penkių setų kovos pra
lošė ir gavo “tik” antrą vietą!?... 
Arba, nejaugi mes pritrūkome 
popieriaus draugiškų rungtynių 
su Detroitu reportažui, kuriame 
aprašome Vyties laimėtas krep
šinio rungtynes, tačiau nepami
nime, kad stalo tenisas buvo su
žaistas blogiau negu tikėjomės 
(pralošėme).
. Būkim džentelmeniški ne vien 
tik aikštėje, bet ir pralaimėję 
paskirkime kelias skiltis stipres
nės komandos paminėjimui ir 
pagerbimui. Užtai susilauksime 
tik publikos simpatijų.

Pats laikas priminti skaityto
jams, jog artėja Ketvirtosios Pa- 
baltiečių sporto žaidynės (gegu
žio viduryje). Nėra nei ko slėpti, 
jog turėsime nevieną stiprų prie
šą (tas tik nusako varžybų kla
sę!) ir daugeliu atvejų teks ten
kintis antra ar trečia vieta. Res- 
pektas priešui paskatins mus 
treniruotis, o painformuoti skai
tytojai šiose neeilinėse varžybo
se ir priešingai trijų metų pa
tirčiai, parodys, jog lietuvių žiū
rovų esama daugiau negu aikš
tėje besivaržančių lietuvių spor
tininkų (praėjusių švenčių me
tu lietuviai vargu viršino 5% 
žiūrovų). Vilkimės, jog šiais me
tais susidomėjimas padidės ir 
nevienas tautietis seks šias var
žybas, kurių augštą klasę laido
ja dalyvaująs nevienas esamas 
ar buvęs Kanados meisteris. 
Priešingu atveju, nekaltinkim 
perdaug mūsų publiką,'nes šven
tės išpopuliarinimas yra mūsų 
rankose.

Manau, jog logiška galvoti, 
kad Kanados lietuvius turėtų 
atstovauti Toronto Vyties sporto 
klubas, dabartiniu metu turįs 
stipriausias komandas. Reikalui 
esant, jis kvies pastiprinimus iš 
kitų klubų. Toronto vytiečiams 
patogiausia būtų dalyvauti ir or
ganizaciniam žaidynių komitete 
(jis rasis Toronte), kadangi jie 
neš didžiąją naštos dalį. Tikėki
mės, jog lietuviškos organizaci
jos parodys susidomėjimo šia 
švente (piniginė parama, skiria
mos taurės ir t.t.) ir prisidės prie 
mūsų sportininkų tinkamo pasi
rodymo.

Sveikinčiau šių minčių papil
dymą ar kritiką pasitarnaujan
čią šventės pravedimui ir sporto 
populiarinimui. J. Balsys.

— Maskva. — Sovietų agentū
ra Tass pranešė, kad prie Chaba- 
rovsko baigti oro laivyno bazės 
statybos darbai ir ji perduota 
naudojimui. Nuo Chabarovsko 
iki Japonų salų yra 400 mylių.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

Dr. M. Arštikaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

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

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696
Namų 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. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W. -

(tarp Gladstone ir Rushdme 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. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS > 

Priima tik susitarus telefonu 
WA. 1-0219

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vaL vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

z Vakarai* ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namu LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL
• B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

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

ANT. LIUDŽIUS
buv. advokatas Vilniuje, Tremtinių 
Reikalams Teisių Patarėjos — iki at

vykimo Kanodon — Vokietijoje.
Toronto įstaigos adresas:

73 ADELAIDE STREET WEST, 
IV augšte, 436 kambarys

Loik. dorbo vai.: pirmad., treČiod. ir 
penktod. 6-8 pp. šešt.: 10-12, 1-5 pp.

Įstaigos telef. EM. 6-5561 
Buto: ME 0636

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir Ct.
479% Euclid Ave~, Toronto 

TeL WA. 1-6708

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

TORONTO
(įėjimas i§ 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL 68519
. .

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
VaL: 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 
vyr. gydytojas.

219 St. Clcir Ave. W- Toronto, Ont. 
Susitarti telefonu WA. 1-0237 

Kalbama lenkiškai ir rusiškai

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 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
DA^TI^TAS

838 Dundas St. W. Toronto 
.kampas Euclid Ave.

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.0.

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

Telef. WA. 1-3924

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

PriMĮRO vai.: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp. 
386 Bathurst St Toronto

Telef. EM. 8-1344

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
T«l. KE. 3881
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TORONTO, Out $ MONTREAL, Oue
I)(dž. Savaitės ir Velykų 

pamaldos
Toronto šv. Jono Kr. liet, pa

rapijoje Didž. Savaitę pamaldų 
tvarka: Did. Ketvirtadienį — 10 
vai. šv. mišios; vakare 7.30 vai. 
procesija. ;

Did. Penktadienį — 10 vai. r. 
Kryžiaus pagarbinimas; 3 vai. 
Kryžiaus Keliai; 7.30 vai. vak. 
susikaupimas.

Did. Šeštadienį — rytą 8 vai. 
vandens, ugnies ir velykinės 
žvakės šventinimas, 9 vai. šv. 
mišios, vakare 7.30 vai. komple- 
tai su pamokslu.

I Velykų dieną — 7 vai. Rezu- 
rekcija. Dienos metu šv. mišios
9.30 ir 11 vai.

Šv. Jono Kr. parap. žinios
— Prisilaikant bažnytinių tra

dicijų iš mysų tėvynės, šv. Jono 
Kr. bažnyčioje Didžiosios Savai
tės metu, puošiamas Kristaus 
Karstas. Tam yra piešiamos spe
cialios dekoracijos, prisitaikant 
prie naujų bažnyčios altorių. 
Kristaus Karsto puošimui malo
niai prašoma gėlių.

.— Budėjimui prie Kristaus 
Karsto bažnyčios zakrastijoje 
yra sudaromi sąrašai.

— Velykų rytą, Kristaus di
džiojo prisikėlimo šventėje, ti
kintieji kviečiami priimti šv. 
Komuniją. Išpažinčių paskutinė
mis savaitės dienomis bus klau
soma per pamaldas rytais ir va
karais.

— Praėjusią savaitę pastatyti 
du nauji altoriai. Šią savaitę pa
rapijos salėje dedamos grindys, 
o apie bažnyčią išliejamas ce
mentu grindinys. Be to, parapi
jai paprašius miesto valdyboje, 
šios savaitės bėgyje pats mies
tas sutiko išversti senąjį šaligat
vį. esantį apie lietuvių bažnyčią 
iš Gore Vale ir Dundas gatvių ir 
miesto lėšomis padaryti naują.

Sudėjus šią savaitę parapijos 
salėje grindis, Velykų dienos 
vakare salė rezervuota jaunimo 
pobūviui -— šokiams. Kviečiama 
visi. Įėjimas veltui.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Velykų resurekcija Įvyks 6 

vai. rytą šv. Antano bažnyčioje, 
kur vykę parapijos metinės re
kolekcijos, Bloor ir Rusholme 
Rd. Po resurekcijos procesija ir 
šv. Mišios.’ Procesijoje dalyvaus 
vaikučiai: mergaitės ir berniu
kai iki 10 metų amžiaus. Tėvai, 
kurių vaikučiai gali dalyvauti 
procesijoje, tesikreipia į Seseles 
Kotrynietes, kurios veda vaikų 
darželį. .46 Delaware Ave., telef. 
OL. ,5773. Velykų dieną College 
teatro salėje bus laikomos tik 
vienos šv-; Mišios— 11 vai.

— Didįjį šeštadienį, po pietų
3.30 - 5.30 ir 7.30 - 9.30 vai., šv 
Antano bažnyčioje bus klauso
mos išpažintys. Toje pat bažny
čioje bus laikomos ir gegužinės 
pamaldos.

ėr. V.elykų.-...rinkliava dalinai 
bus skiriama BSFondui. Parapi
jiečiai kviečiami sumažinti ve
lykinį stalą ir santaupas paauko
ti Fondui.

ŠV. Andriaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jarvis gatvių 
kampe, lietuvių pamaldos: Didį
jį Penktadienį, balandžio 16 d. 
su šv. komunija ir Velykų sek
madienį, balandžio 18 d. — kiek
vieną kartą 9 vai. rytą.

Kun. dr. M. Kavolis.
“Caritas” lanko ligonius

Velykų švenčių proga Toronto 
šalpos - labdaros komitetas “Ca
ritas” yra nutaręs aplankyti vi
sus jam žinomus šiuo metu To
ronte sergančius ligonius, įteik
damas jiems kuklią švenčių do
vanėlę. ' .

Lietuvių* Namų pobūvis
Balandžio 10 d. Lietuvių Na

mai suruošė kultūrinį pobūvį su 
< programa. “Varpo” vyr. choras, 

vadovaujamas muz. St. Gailevi- 
Čiaus. įspūdingai padainavo. Vyt. 
Kastytis paskaitė nuotaikingą 
savo satyrinį kūrinį “Gatvė”.

Gaila, kad žmonių atsilankė 
labai mažai. Liet. Namai ir atei
tyje šeštadieniais ruoš kultūri
nius pobūvius su programomis.

— Toronto. — Ontario libera
lų konvencija lyderiu perrinko 
F. Oliver. w

— Toronto. — Kompozitorius 
ir baleto direktorius Fraser Mac 
Donald savo sutikimą vykti į So
vietų Rusiją atšaukė.

Velykinė šventė vaikams
Atvelykio sekmadienį, balan

džio 25 d. 4 vai. p.p., Lietuvių. 
Namuose rengiamas velykinis 
pobūvis vaikų darželio ir mo
kyklinio amžiaus jaunimui.

Rengiama puošni ir turtinga 
.oterija, kuriai dovanas siunčia 
Velykų Bobutė. Visi bilietai lai
mingi.

Velykų kiškelis visus mažuo
sius apdovanos margučiais. Be 
x>, bus lietuviški jaunimo žaidi- 
nai ir šokiai, grojant plokštelių 
muzikai.

Įžangos auka ir loterijos pel
nas skiriamas paremti lietuviš
ką vaikų darželį Toronte.

Apyl. Švietimo Sk.
Motinos Dienos minėjimas

Gegužės 2 d., 3 vai. p.p., Col
lege — Dovercourt kino teatre 
įvyks iškilmingas Motinos Die
nos minėjimas.

Paskaitą skaitys viešnia iš 
Clevelando dr. Marija Žilinskie
nė - Radzevičiūtė tema: “Motina 
— lietuvybės saugotoja”.

Gegužės T d. ji kalbės ir Pa-

Vlado Putvio minėjimas Toronte
Toronto apyl. valdyba, talki

ninkaujant buv. šaulių būreliui, 
kaip kapt. Baneliui, p. Klupšie- 
nei, Elzei Jahkutei p. Jokubaus- 
Kienei, suruošė iškilmingą 25-rių 
metų Vlado Putvio mirties mi
nėjimą.

Ta proga abiejose lietuviškose 
parapijose buvo atlaikytos šv. 
mišios ir prisimintas VI. Putvis 
ir visi mirusieji šauliai. Prisikė
limo bažnyčioje pamaldų metų 
gražiai pagiedojo solistas Vaclo
vas Verikaitis ir vyrų choras.

Minėjimas įvyko College — 
Dovercourt teatre 3 vai p.p. Salė 
buvo dekoruota ir išstatytas su 
gedulo ženklu VI. Putvio portre
tas, šalia jo šaulių skydas ir gė
lių puokštė.

Minėjimą pradėjo Toronto ap. 
valdybos pirm. J. Simonavičius, 
prašydamas pagerbti Putvį ir vi
sus šaulius atsistojimu. Orkest-’ 
ras “Trimitas” po “God Save the1 
Queen” pagrojo maršą “Kritu-! 
siems šauliams”. Pagerbimo me
tu šaulių atstovai padėjo gėlių terų teisių svarstymą aktyviai
puokštę prie jo portreto, antrą
puokštę Kat. Mot. D-ja •

Įspūdingą paskaitą skaitė sve
čias iš Rochesterio — pulk. Pr.baltiečių Moterų pobūvyje Lie-l£.ias is Kocnesieno — puik r r. 

uviu Namuose ' Saladzius, buvęs ilgametis Sau-
' Gerb. lietuviškų parapijų kle-! S4ju«g°s vadas ir organizato- 
oonus prašome surašyti visas j **us’ Pr^n.as Saladzius yra 
motinas gausių šeimų, turinčias 
virš penketo vaikų ir visas mo
tinas, virš 80-ties metų amžiaus. 
Jos bus ypatingai pagerbtos ir 
apdovanotos.

Meninę dalį atliks moterų Jr 
jaunimo or-jų meno mėgėjos. Be 
to, solistė Marija VilČiauskaitė 
ir pianistė p. Rautinš - Pašilytė.

Visose lietuvių parapijose bus 
ta proga iškilmingos pamados.

Šventės Rengimo K-tas.
Toronto lietuviai aukojo

Toronto Šalpos K-tas skelbia 
sąrašą asmenų, paaukojusių Vo
kietijoje likusiems tautiečiams, 
o-ypatingai jų vaikučiams, page
rinti Velykų stalą ir papuošti jį 
lietuviškais margučiais. Viešą 
rinkliavą tam reikalui Toronte 
Šalpos K-tas pakartotinai prave
dė Verbų sekmadieni Prisikėli
mo parapijos bažnyčioje. Auka
vome $5 — A. Pabedinskas. KJ. 
Dargis; po $3 — K. Meilus; po 
$2 — T. Trakynienė, O. Augus- 
taitytė, J. Stonys, J. Astrauskas, 
J. Kaknevičius, St. Dūda, Aršti- 
kaitytė; po $1.50 — I. Pakarna, 
Iz. Matusevičiūtė. Kiti aukojo 
po mažiau. Viso ta dieną prie 
bažnyčios surinkta $102,50.

Toronto Šalpos K-tas nuošir
džiai dėkoja lietuviams už aukas 
ir už jų duosnumą, o taip pat 
Prisikėlimo parapijos klebonui 
Tėvui Bernardinui, leidusiam 
balandžio 4 ir 11 d. rinkliavas 
bažnyčioje pravesti ir apie jas 
pakartotinąi pranešusiam iš sa
kyklos. Toronto Šalpos K-tas.
Kanados Liet. Kat. Moterų D-jos 
Toronto skyrius gegužės 8-9 dd. 
švenčia savo 5 metų veiklos su
kaktį. Maloniai kviečiame visus 
lietuvius mūsų šventėje daly
vauti. Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau.

Norėdamos turėti tikslų daly
vaujančių skaičių, prašome re
gistruotis ar informacijos reika
lais kreiptis asmeniškai ar tele
fonu: Stef. Jagėlienė, tel. ME. 
2926 ir A. Ramanauskienė, tel. 
LA. 8797. Sk. v-ba.

E. Simonaitis išvyko
MLT pirmininkas ir VLIKo 

narys E. Simonaitis, po daugiau 
kaip savaitės buvimo Toronte, 
balandžio 9 d. rytą Kr. Valdybos 
atstovo p. Vaidoto, Bendr. Apyl. 
pirmininko Simonavičiaus, ML 
Bičiulių D-jos Toronto sk. val
dybos vicepirm. p. Jankutės ir 
Buntinų palydėtas išvyko į Lon- 
ną, iš kur vyks į Windsorą, Det
roitą ir kitas lietuvių kolonijas 
JAV-bėse. Atvykęs į Torontą 
tuojau padarė vizitus gen. kon
sului V. Gyliui, liet, parapijų 
klebonams, “Tėv. Žiburiams”, 
o vėliau beveik kas vakaras tu
rėjo su įvairiomis organizacijo
mis. Be to, per tą laiką turėjo 
Toronte ir Hamiltone po pra
nešimą, o per lietuviškas radijo 
valandėles pasakė kalbas ir ap
žiūrėjo Niagara Falls.

Serga p. Lelicnė
Jau antras mėnuo kaip serga 

p. Lelienė, žonomo Toronto vi
suomenininko inž. P. Lėlio žmo
na. Ligonė šiuo metu gydosi na
muose.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS ST. W. T«L LA-9547 
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir pažtu.

! ne vien karys ir kultūrininkas, 
bet ir gabus bei ugningas kalbė
tojas.

Pirmieji prelegento žodžiai 
tuojau visus dalyvius sujungė į 
vieną lietuvišką šeimą, o buvu
sių karių ir šaulių krūtinėse pa
kėlė kovos dvasią dėl tragiškai 
žuvusių savo artimųjų šeimos 
narių ir kovos ir ginklo draugų. 
Daug kam riedėjo skausmo aša
ros. Salėje dalyvavo apie 400. 
žmonių.

Prelegentas turtingai nupasa
kojo Vlado Putvio gyvenimą, 
jungdamas jį su mūsų tautos at
gimimo laikotarpiu: nuo 1904 m. 
revoliucijos iki Nepriklausomy
bės laikų.

Paskaita buvo tokia turtinga 
ir tiek aktuali mums esantiems 
tremtyje, jog apie joje iškeltas 
svarbias mūsų seno kario ir or
ganizatoriaus mintis vertėtų at
skirai kalbėti.

Meninę dalį išpildė: p. Širkie- 
nė — gražia dikcija, giliu įsijau
timu padeklamavo Pr. Vaičaičio 
“Žalgirio mūšį”.

Solistė Marija VilČiauskaitė, 
i pritariant pianistei p. Rautinš - 
Pašilytei pagiedojo “Avė Maria”, 
“Kur bakūžė samanota” ir “Oi 
greičiau, greičiau”. Dainininkė 
savo gražiai skambančiu balsu 
dar labiau sustiprino minėjimo 
nuotaiką.
' Orkestras “Trimitas” sugrojo 

muziko Prielgausko “Lietuviškų 
- kariškų dainų popuri”.

Putvio minėjimas praėjo rimta 
ir ryžtinga nuotaika kovoti kar
tu su kenčiančia tauta. Iz. M-tė.

Sporto klubo “Vytis” didžiau
sias parengimas įvyksta gegužės 
8 d. didžiojoje Top Hat auditori
joje. Pranešame, kad šis parengi
mas Top Hat auditorijoje yra 
pirmas ir pasktinis lietuviams 
šiame sezone.

Norint iš anksto užsisakyti bi
lietus prašome skambinti: A. 
Pulkys, telef. LO. 1657 ir P. Bar- 
neckas, telef. OL. 8010.

“Vytis” v-ba.
Socialdemokratų s-gos Toron

to skyriaus vakaras įvyks gegu
žės 8 d. TL Namuose.

Įsteigtas VKL S-gos skyrius
Toronte esančių Vilniaus kraš

to lietuvių iniciatyva balandžio 
11. d., L. Namuose sušauktame 
susirinkime įsteigtas toliau tęsti 
rezistencini darbą prieš okupan
tus ir atstovauti šio krašto lie
tuvių reikalus Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Toronto sky
rius. Į valdybą išrinkti: pirm. A. 
Petkauskas, vicepirm. Br. Sap- 
lys, sekret. J. Gaižutis, ižd. J. Ci
cėnas, narys P. Ancevičienė.

Rev. komisijon: A. Grigas, L. 
Taškūnas ir I. Krasauskas.

Svarstyti Vilniaus kraštą lie
čia aktualieji reikalai. Nutarta 
mokėti nario mokestį $3 į metus. 
Susirinkimas baigtas T. himnu.

SLA 236 kuopa, 
praeito sekmadienio susirinki
me, rinko šios organizacijos C. 
Tarybos vykdomuosius organus. 
Rinkimai atlikti slaptu balsavi
mu, kadencija 2 metai. Rezulta
tai paaiškės kai bus iš visų kuo
pų surinkti balsavimo daviniai.

Kuopos turima bibliotekėlė 
perduodama TL Namų įsikūru
siai bibliotekai. «

Kovoja už moteriį teises
skelbia ir giriasi, jog jie mote
rims visur pripažįsta lygias tei
ses, bet tuose kraštuose, dėl ten 
esamos politinės ir ekonominės 
sistemos, moterų gyvenimas ne
paprastai sunkus. Moterys yra 
įjungtos į sunkius priverstinus 
darbus ir neturi galimybių pa
sirūpinti savo vaikų priežiūra 
bei auklėjimu, vaikai atskiriami 
nuo motinų, apskritai šeimų ir 
yra auklėjami prieš motinų bei 
tėvų norus ir valią. Taigi tuose 
kraštuose moterų teisės iš viso 
yra tik fikcija ir tokios padėties 
negalima toleruoti. Būtų labai 
pravartu, kad komisija įsteigtų 
studijinį organą, kuris autorite
tingai nustatytų, kur ir kaip mo
terų ir motinų teįsės yra pažei
džiamos ir kaip tam reiktų pasi
priešinti.

Ryšy su tuo. Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos moterų sekcija balandžio 3 d. 
Beekman Tower viešbuty suruo
šė JT moterų komisijos delega
tėms priėmimą. Dalyvavo JAV, 
Kinijos, Haiti, Irano ir San Do
mingo atstovės, eilė kitų ameri
kiečių moterų, kaip R. Nason, K. 
Schaeffer ir visa eilė moterų vei
kėjų ir krikšč. demokračių sek
cijos narių bei viešnių. Iš lietu
vių dalyvavo: M. Kižytė, dr. N. 
Bražėnaitė, B. Darlis, B. Šlepety- 
tė, R. Viliamienė ir dr. VI. Vi
liamas. R. V.

Kovo mėn. Niujorke posėdžia
vo Jungtinių Tautų moterų tei
sių komisija (Commission on the 
Status of Women). Pernai pri
imta Moterų Politinių Teisių 
Konvencija jau yra pasirašyta 35 
valstybių ir ratifikuota trijų. 
Reikia dar trijų valstybių ratifi
kacijos, kad ji įsigaliotų. Pasau
lyje liko tik 17 kraštų, kuriuose 
moterys dar neturi lygių teisių 
su vyrais.

Pagal šią konvenciją moterims 
suteikiamos lygios teisės su vy
rais: balsuoti, būti renkamoms į 
krašto administracijos įstaigas ir 
jose eiti pareigas lygiomis su vy
rais. Susirinkusi komisija iš 18 
narių svarstė, klausimus kaip 
moterų teisių- lygybę išplėsti vi
siems pasaulio kraštams ir siek
ti ne tik politinių teisių lygybės, 
bet taip pat lygių teisių pavel
dėjimo srityje, darbo ir kitose 
srityse.

Šioje srityje į tarptautinį mo-

Mielus Seses ir Brolius Montrealio lietuvius ateinančios Di
džiojo Prisikėlimo šventės proga sveikiname visus, linkime 
gerbs sveikatos, sekinės kovoje už geresnę ateitį ir kviečiame 
būti nepalaužiamai tvirtais tikėjime į mūsų tautos prisikėlimą 
nepriklausomam gyvenimui.

Neokanadiečių paroda. Paro
dos atidarymo data pakeista ir 
įvyks gegužės 1 d. Immaculėe - 
Conception patalpose, 1985 Ra
chel St. E., kampas Papineau St., 
>ir tęsis iki gegužės 6 dienos.

Lankytojams paroda bus ati
daryta visomis dienomis nuo 7 
vai. 30 min. iki 10 vai. 30 min. 
vakarais ir gegužės 2, 4, 6 dieno
mis dar ir nuo 2 iki 5.30 vai. pp. 
Įėjimas nemokamas. s

Norintieji išstatyti tapybos 
kūrinius turi išanksto užsiregist 
ruoti nuo balandžio 20 d. iki 26 
d. 4225 Beri St., telef. CH 9214,

tekti į katalogą.
Pasikeitus parodos atidarymo 

dątai primename, kad ekspona
tus reikia pristatyti į anksčiai 
spaudoje nurodytus surinkime 
punktus iki balandžio 29 d., o bal. 
30 d. jie bus išgabenti į parodos 
patalpas.

Meniniam mūsų skyriaus įren
gimui prižiūrėti- -pakviesta eks
pertų komisija* iš J. Akstino, K. 
Veselkos iį J. ,L.adygos.

Visus parod|>(tęčiančius rei
kalus tvarKb/konfiŠija iš A. Gra
žio,-tel. RA. 13148^-H. Valiulio, 
tel. FI. 7997 ir- P. Povilaičio, tel. 
RA. 24410. Apyl. v-ba.

Kanados pavasario -dailės pa
roje dalyvauja skulptorius J. Da
gys, dailininkai J. Akstinas ir T. 
Valius. Paroda vyksta nuo kovo 
17 d. Museum of Fine Art, 1379 
Sherbrooke St. W., ir baigsis Ve
lykų sekmadienį. Ketvirtadie
niais ir sekmadieniais Įėjimas 
nemokamas. Parodoje išstatyta 
viso 140 kūrinių, kurių tarpe trys 
mūsų menininkų. Nepamatyti 
būtų netgi ir nepatogu.

Linksmą šokių vakarą gegužės 
8 d. Beaubien salėje, Rosemount, 
ruošia Liet. Akad. Sambūris.

Montrealio Šalpos K-tas nuo
širdžiai' dėkoja tautiečiams, ku
rie, suprasdami sunkią tremtinių 
dalia, atsisakė šventiniu sveiki
nimų, o tą sumą paaukojo šalpai: 
po $2: pp. Balzarai, Adomaičiai ir 
K. Toliušis, po $1: Ona ir Teresė 
Stankūnaitės.

Jūrų skautų rėmėjų būrelio 
...... .... — _7 ..... x vasario 6 d. vakaro apyskaita:

Čekoslovakų manifestacija ! atskiri bendrabučio kambariai, pajamų $270,40, išlaidų $221’,40, 
Pereitą sekmadienį Toronto i Tokių turime: 1. Vyr Liet. Išlais-j gryno pelno $49. Būrelis nuošir- 

čekoslovakai suorganizavo ma- ; vinim© Komitetas — VLIKas; 2. ■ džiai dėkoja už aukas kun. J.
AL Mokytojų Sąjungos Čikagos Kubiliui SJ, A. Kebliui ir p. Mo- 
Apygardos valdyba; 3. Cicero zūrui, už fantus loterijai — 
lietuviai.

Įsijungė ir Vidur. Europos Krikš- 
čionių Demokratų Sąjungos mo
terų sekcija. Sekcijos atstovė dr. 
Maria Andras, pasinaudodama 
NEI statusu JT kovo 31 d. pasa
kė kalbą ir joje pareiškė, kad ne
užtenka kelti ir svarstyti moterų 
teisių lygybę teorijoje, bet reikia 
žiūrėti, kad moterys tomis teisė
mis galėtų pilnai naudotis ir 
praktikoje. Yra kraštų, kurie

PIRMIEJI
KLB Toronto Apylinkė, vietos 

Šalpos skyriaus, vadovaujamo 
V. Vaidoto, rūpesčiu yra pirmoji 
lietuvių kolonija, sukėlusi Vasa
rio 16 gimnazijos-namams $1500

Ministerio Harris paskaita
Balandžio 7 d. Toronto Men’s 

Press klubo patalpose Kanados 
imigracijos ministeris Hon. Har
ris kalbėjo Toronto ne angliškos 
spaudos redaktoriams ir admi
nistratoriams. Pagyręs už unora- 
hnę paramą ir pagalbą naujiems ir tu0 §ūdu piJrmoji lietuviu ko. 
imigrantams jų pirmomis dieno
mis Kanadoje, ministeris paaiš
kino Kanados imigracijos politi
ką. ‘Jo žodžiais Kanada įsilei- 
džianti tiek imigrantų, kiek Ka
nados ūkis be dideliu sunkumu 
galis priimti. Stengiamasi pri
imti tokius, kuriems nesunku 
Įsij ungti Į vad. kanadiškąjį gy
venimo būdą. Stengiamasi pri
imti šiek tiek iš kiekvieno kraš
to. Į kritiką, kodėl įsileidžiami 
imigrantai žiemos metu, minis
teris atsakė, kad tai turįs gal-į 
voje ir numatąs ateityje priimti i 
žiema kuo mažiau. F

lonija, kurios vardu bus pava
dinta viena Vasario 16 gimnazi
jos. klasė."' I'.

Vasario 16 gimnazijos klasės 
pavadinamos tų organizacijų ar 
asmenų vardu, kurie paaukojo 
gimnazijos namams nemažiau 
$1500. Iki šiol tame skaičiuje bu
vo: 1. Hilfswerk der Evangeli- 
schen Kirchen der Schweiz; 2. 
Schweizerische Europa - Hilfe; 
3. Schweizerisches Rotes Kreuz; 

: 4. LRK įgaliot. Šveicarijoje inž. 
' J. Stankus, pravedęs vajų šveica- 

__uid rvuu ui<az.iau. Paskaita ir ■ rų tarpe,
vieši spaudos atstovų klausimai i Organizacijų ar asmenų, au- 
užsitęsė apie 3 valandas. į kojancių gimnazijos namams ne-

j mažiau $1000, vardu pavadinami

Pereitą sekmadieni Toronto j Tokių turime: 1. Vyr Liet. Išlais-

nifestaciją prieš religijos ir tau
tinių laisvių užgniaužimą Čeko
slovakijoje. Manifestacija suor- ________ ____ ______
ganizuota arkivyskupo Beran 5 TAUTIEČIAI, Toronto ir kitų nemokamai įdėtą skelbimą, 
metų įkalinimo sukakties proga. .. . . .
Ji pradėta pahialdomis jėzuitų 
bažnyčioje 10 vai. r., o 3 vai. pp. 
Masaryk Memorial Hall Įvyko 
iškilmingas posėdis, dalyvaujant 
ir žodį tarus Jo Em. Kardinolui 
McGuigan. Ilgesne kalbą pasa
kė buvęs Čekoslovakų charge d’ 
affaires Vatikane dr. F, Schwar
zenberg.

Po kalbų įvyko koncertas.
Dutkiewicz tarnauja tik 

Maskvai
Pereitame “TŽ” numeryje pa

skelbta žinia apie lenkų komu
nistu laikraščio redaktorių Dut
kiewicz, kaip tarnavusį ir Kana
dos policijai, paimta iš torontiš
kio lenkų laikraščio “Glos Pols- 
ki”, pasirodo buvo neteisinga. Į 
Dutkiewicz, kaip buvo, taip ir 
tebėra komunistinio laikraščio 
redaktorius.

čia minimų lietuvių pavyzdys 
tebūna paskatinimu kitoms mū
sų kolonijoms ir organizacijoms. 
Vasario 16 gimnazija yra Jūsų 
paramos reikalinga, reikalinga 
jai ir pastogė, kad galėtų dirbti. 
Ir mažiausia auka gimnazijos na
mams yra didelė parama šiam 
lietuviškam reikalui.

Jei nėra kitokių vietos lietu
viškų organizacijų nurodymų, 
aukas prašome siųsti PLB Vo
kietijos Krašto Valdybai čekiu, 
išrašytu “Litauisches Zentralko- 
mitee” vardu.

PLB Vokietijos Kr. V-ba.

KLB Montrealio Apyl. v-ba.

LIETUVIŲ 
SMULKIŲ PREKIŲ 

KRAUTUVĖ

“VITA”
1033 College St.

(sekančios durys nuo Prisikė
limo parapijos)

GERIAUSIA PROGA dobor užsiprenume
ruoti žurnalą "TIME". 78 sovoitėms----
1 Yt metų — $6.87. Reguliariai metams 

$6.50.
Spaudos atstovas: V. AUŠROTAS, 
206 Gilmour Ave. Tel. LY. 0305.

(52 sov.) -

Nuo gegužės mėn. tabako ūkyje REIKA
LINGA darbininkas ir senyvo amžiaus 
moteris prižiūrėti mažę vaiką. Rašyti: 
S. Kairys, RR1 Vittoria, Ont.

REIKALINGA moteris virtuvės dorboms, 
870 Dundas St. W., Boltic restoronos, 
tel. EM. 6-7060.

High Pork roįonc išnuomojomi du kom
borioi ir virtuvė. Be boldų, III ougšte; 
suougusių šeimai. Butas naujai atremon
tuotas. Skambinti nuo 6-9 v.v. LA. 4793.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-mc 
augšte, su ar be baldu. Yra garažas. 
Tel. LA. 6579.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais ir atskiro vonia ll-mc ougŠtc. 
Tel. KE. 0504.

Ižnuomojomos didelis kambarys II augite 
mergaitei arba vyrui. 94 Indian Grove. 
Tol. LY. 0157. 
, . ..................... . . w -
Išnuomojamas kambarys su baldais III 
augšte; yra šiltos ir šaltas vanduo; gali
ma virtis. Yra garažas. Kreiptis po 6 vai. 
td. MU. 1656.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais. 
Tinko meraaitėms arba vyrams. Telef. 
RO. 1068, 32 Glenlaka Av^

PARDUODAMAS lobai gerame stovyje 
pilnas miegamojo komplektas. 201 Bay
view St., tel. MA. 9723.

ATLIEKU skubiai ir sąžiningai įvairius 
kambariu remonto it dekoravimo darbus. 
Skambinti: Mr. Viigi, Rl. 1394.

NAMAI:
HIGH PARKE —

$30.000, solidžių plytų reziden
cinis nomos, 12 komb., 3 ougš- 
tai, kvadratinis planas, puikios 
grindys, 2 vonios, 2 mod. virtu- 
-ves, alyvos-koršto vandens šil
dymas, atskiros įvažiavimas, dvi
gubas garažas. Reikalinga įmo
kėti tam tikrą sumą.

LISGAR STREET —
$3.500. 7 kamb., pusiau atski
ros, mūrinis namas, šoninis įvQ- 
žiovimas ir garažas. Pilno kaino 
$12.500.

GARDEN AVENUE —
$4.500 įmokėti, 8 komb., mūri
nis, pusiau atskiros namas, karš
to vandens šildymas, nėra gali
mybes garažui. Pilno kaino 
$14.500.

RESTORANAS — randasi vakaruose. 
$3.500«įmokėti, puikiai įrengtas, 
32 vietų, dobor apyvarta virš 
$700 per savaitę, taip pat 6 k. 
oportmentas, pigi nuoma, išnuo
mavimas ilgom laikui. Porduodo- 
domas, kadangi savininkai ligo
ninėje.

KREIPTIS:

MENARY & SON
431 RONCESVALLES — LL. 1112

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

Anižinos atminties prez. Anta
no Smetonos minėjimas - akade
mija jo 10 metų mirties sukaktu
vių proga įvyks balandžio 25 d., 
atvelykio sekmadienį, 4 vąl. pp., 
Darcy McGee salėje, 220 Pine 
Ave. W. Programoje: kleb. J. 
Kubiliaus SJ invokacija ir S. - 
Kęsgailos paskaita. Meninėje da
lyje dalyvauja iš JAV atvykstan
ti op. sol. V. Jonuškaitė, pianis
tas K. Smilgevičius, dramos ak
tore B., Dikinienė ir Z. Lapino 
ved. vyrų kvartetas.

Minėjimui ruošti k-tas.
Įsteigtas PLIAS skyrius. Pra

eitą šešt. dalis Montrealyje gyve
nančių inžinierių’iniciatorių su
sirinko inž. J. Daniliausko bute 
r sutarė įsteigti Pasaulio Lietu
vių Jnz. ir Architektų Sąjungos 
Montrealio skyrių. Apie anks
čiau Montrealyje veikusio Tech- 
likos darbuotojų būrelio Mont- 
'ealyje veiklą informavo J. Da- 
ūliauskas. Dėl sunkių būrimosi 
sąlygų būrelio veikla po metų 
usilpnėjo ir galiausiai sustojo, 

L. Balsys supažindino su PLIAS 
taisyklėmis ir organizacijos JAV 
praktika. Susirinkimas rado, kad 
PLIAS nuostatai yra užtektinai 
liberalūs ir nesudarys kliūčių 
technikos srityje dirbantiems 
būti skyriaus nariais, o technika 
besidomintiems — būti jo mielai 
laukiamais svečiais. Yra žymiai 
patogiau ir tiksliau turėti atra
mą jau centralizuotoj PLIAS 
organizacijoj, negu kurti naują, 
kad ir “savistovią”.

Savo veikloje skyrius numato 
supažindinti artimiau savo na
rius asmeniškai ir profesiniai, iš
girsti iš kiekvieno pranešimą iš 
jam geriausiai žinomos srities, 
informuotis darbo galimybėmis 
ir, žinoma, kiek sąlygos leis, pri
sidėti prie PLIAS pagrindinio 
uždavinio — Lietuvos valstybės 
atstatymo studijavimo ir prak
tiško pasiruošimo.

Skyrius išrinko valdybą: J. 
Daniliauską, L. Balsį ir inž. Vil
činską, rev. k-ją — J. Bulotą ir 
V. Stankevičių.

Steigiamame susirinkime da
lyvavo 16 inžinierių ir pasiuntė 
sveikinimus PLIAS C. v-bos pir- 
min. prof. J. Šimoliūnui ir PLIA 
S-gos garbės nariui proff. S. Ka
minskui, neseniai sulaukusiams 
75 metų amžiaus.

Zenono Nomeikos i
_ au : koncertas Montrealio bazilikoje 

Rojusiems ir “T. Žiburiams” už i Praei^ sekmadienį 
apie 500 monterahecių. Patai rei- 

Būrelio v-ba ! kia laikyti dideliu pasisekimu.
• ____ ■ nes įprastas skaičius koncertuo-

: sc būna 2-300 nuolatinių visų 
dieninių paręngimų lankytojų.

į Koncertas tęsėsi 1 vai. Buvo 
siems ligos metu mono vyrq o.o. Among į išpildyti Bacho, Reger, Franck ir 

į Duprė kūriniai. Zenonas Nomei- 
ka pavergė klausytojus savo ga
linga muzika, kurios tikslesnį 

i apibūdinimą galėtų pateikti mu
zikos kritikai. Koncerto pelnas 
skiriamas Aušros Vartų parapi
jos bažnyčios statybai.

Pelhi, Ont.
Delhi apylinkės valdyba ir Till- 
sonburgo Liet. Ūkininkų Klubas 
Velykų trečią dieną, Ly. balan
džio 20 d., rengia šokius. Pelnas 
skiriamas Tautos Fondui. Šokiai 

vyks Delhi slovakų salėje.
Rengėjai.

Fodeka
Nuoširdžiai dėkoju visiems lankiu-

Dapkų ligoninėje ir taip pat dalyvavu
siems jo laidotuvėse, aukojusiems šv. 
mišioms ir pareiškusiems man užuojautą.

Konstancija Dapkienė.
Padėka

MLT Pirmininkas ir VLIKo narys p. E. 
Simonaitis išvykdamas iš Toronto prašė 
perduoti Toronto lietuviškai visuomenei 
nuoširdžiausią jo padėką už jo priėmimą.

Ta pačia proga mes dėkojame visiems, 
kuriuo nors būdu i prisidėjusiems prie E. 
Simonaičio priėmimo ir pagerbimo ir 
ypatingai p.p. Bleizgiams, Atlantic res
torano dalininkams, kurie daugiau kaip 
savaitę E. Simonaitį pas save laikė, mai
tino ir Vaišino kartu su E. Simonaitį ap
lankiusiais svečiais ir nuo visų tų išlaidų 
padengimo atsisakė M. Lietuvos labui.

Toronto apyl. V-ba ir 
MLB D-jos Toronto sk. V-bo.

VAISIU ir UOGŲ MĖGĖJAI!

vargonų

sutraukė

Pigiomis kainomis gajite gauti sodinimui:

• obelų, kriaušių,
• slyvų, pyčių ir vyšnių skiepų,
• serbentų, didžiųjų agrastų
• vynuogių ir kitokių vaiskrūmių pas

A. MACĮ, MILESTONE, ant Hamiltono kelio, ties I^ondon, Ont.

Garbenis
REKOMENDUOJA

GARDEN - RONCESVALLES, $ 17.000, otskiros, mūrinis nemos, vonJeniu 
vo šildomos, 8 dideli komborioi per 2 ougštus, 2 virtuvės, noro goroio. 
Įmokėti opic $7.000.

INDIAN RD. - HEWITT, 13 komb., grotus plytų nomos, 2 gorožoi, vondeniu 
šildomos, 2 vonios, 2 virt. Įmokėti tik $7.000. Atviros 10 metų morgiėius.

BLOOR gotvėje, elektros reikmenų - rodio kroutuvė. Pilno koino tik $4.000 
plius inventorius. Neougšto nuomo

DOVERCOURT - COLLEGE. 11 komb., otskkbs, plytų nomos, goražos, 24 pc<Jų 
žemės plotos prie nomo, vondeniu šildomos, 2 vonios. įmokėti $8.000. Viso 
$24.00C ‘ r

AL GARBENS
HEAL ESTATE

I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarai* HU. *-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




