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PeĄilgai nesusikalbam
Gyvenime daug kas nesusikalba. Darnumo pasaulyje gal ma

žiau negu nesutarimų bei nesusipratimų. Nesutaria valstybės, 
, rungiasi tautos, nesutaria atskiros tautų grupės, nesutaria tos 

pačios tautos skirtingos kartos — jaunimas ir senimas išsiskiria 
vertindami tuos pačius reiškinius. Nesutaria, rungiasi ir kovoja 
partijos. Išeivijoje nesutaria ir nepajėgia sutapti skirtingo meto 
ateiviai.

Ne vienos kartos ateivių nesusikalbėjimo reiškiniai, dėl kurių 
dažnai apgailestaujame, yra visų tautų imigrantų tarpe, ypač 
tarpe tų, kurie atvyko masiškai tuojaus po karo ir jų tautiečių 
anksčiau įsikūrusių šiuose užjūrio kraštuose. Nepajėgia susigy
venti nei pav. lenkai, nei ukrainiečiai, nei net vokiečiai ar suo
miai su anksčiau čia atvykusiais savo tautiečiais. Normalesni 
santykiai yra tik latvių ir estų čionykštėse visuomenėse, kurios 
yra veik vienalytės, nes senesnės kartos jų emigrantų beveik 
nebuvo.

Šitas nesusigyvėnimas, nesuradimas bendro siejančio ryšio yra 
labai apgailėtinas. Jis yra nepaprastai didelė kliūtis visos mūsų 
išeivijos gyvenimo darniai raidai. Kliūtis, kuri blaško dėmesį, 
stabdo daugelį užsimojimų ir dažnai priverča trepsėti vietoje 
bijant žengti žingsnį pirmyn. Šito apgailėtino nesusikalbėjimo 
priežastys nesudaro paslapties. Svarbiausiei jų, beabejo,, yra 
skirtingumas psichologijų, skirtingas vertinimas tų pačių reiški
nių ir skirtingi interesai. Senosios emigracijos žmogus nepergy
veno nei karo baisenybių, nei pažino prievartinio tėvynės nete
kimo jausmo. Jis gyveno ramiai dirbdamas savo darbą, pasvajo
damas apie tėviškės laukus bei gimtąjį sodžių, apie kurį kartais 
gal papasakojo ir savo vaikams. Su jais gal kartais kalbėjo, kad 
kada nors nuvažiuos Lietuvos aplankyti ir 1.1. Išgirdęs apie krašto . 
pavergimą, jis šoko protestuoti, kėlė balsą, reikalavo teisybės 
savai tautai ir jautėsi atliekąs savo doro lietuvio pareigą. Bet 

‘štai atbėgo jo paties pakviestasis ir labai užjaustas tremtinys. 
Šiojo psichologija jau visai kita. Jo sieloje nėra jokio pastovumo. 
Eilę metų jis buvo įpratęs jaustis benamiu, ir čia tokiuo jaučiasi. 
Jis garsiai šaukia apie krašto.ir savo paties patirtus vargus bei 
okupanto žiaurumus, viską, ką iš anų pirmųjų išgirsta laikydamas 
menkniekiu. Esą, visa tai tik žaisliukas — nei jūs čia nieko pa
tyrėt, nei nieko didelio nuveikėt! Kovotojai tai turi oho! ką nu
veikti. Jo akimis čia tik doleris tegaudomas, tik intereso težiūrima 
ir t.t. Taip jam atrodo ir po keleto metų, kai jis pats tą patį daro. 
Bet pačiam, mat, sunkiau į save įžiūrėti.

Taip senasis ateivis nusivilia naujuoju, kad tas pasirodo per 
darbo, kurį dėl, jo-dirbo, 

— „---------  , __ _ t ; juo nebegalima tęsti. Pir
mosiomis dienomis su juo liSrtu net apsiverkdavo, o po kurio 
laiko jau išgirsdavo jo nepasitenkinimo, kad “per mažai čia 
kovota” ir t.t.

Naujasis ateivis lyg ir apsivylė, kad kova dėl tautos laisvės 
pasirodo būsianti tikrai ilga, kad čia ji niekuo nelengvesnė, kad 
čia pagaliau nebeaišku nei kaip ją vesti, net ir laiko nėra, nes 
jį suėda darbas dėl duonos ir dangos. Ir įsimeta kažkoks grauži
kas į. krūtinę su amžinuoju nerimu. Viskas negerai. Ir aplinka 
ir žmonės. ..

Nuo pirmųjų susitikimų jau praėjo penketas ar šešetas metų. 
Nusivylimų įspūdis atrodo turėtų būti išblėsęs. Tad gal ir bendrą 
kalbą būtų nebe taip sunku pradėti. Reikia tik rasti, kur patogių 
vietų toms kalboms...

Kanados Liet. B-nės ženklelio konkursas

Baugios nuojautos

KLB Krašto Valldyba skelbia 
KLB ženklelio projekto konkur
so taisykles.

1. Ženklelis bus išpildytas me
tale ir emalyje ir nešiojamas at
lape.

2. Ženklelis skiriamas Kana
dos lietuviams, turi būti KLB 
inicialai. Pageidaujamą įvesti 
tautines spalvas. Ženklelis turi 
būti kuklus ir turėti lietuvišką 
charakterį.

3. Konkurse kviečiami daly
vauti visame pasaulyje gyveną 
lietuviai dailininkai.

4. Jury komisijos rastas ge
riausias projektas premijuoja
mas šimto dolerių premija.

5. Ženklelio projektams pri
statyti terminas nustatomas iki 
1955 metų rugpjūčio 1 dienos.

6. Ženklelio natūralus dydis: 
vertikaliai 3/a colio, horizontalus 
dydis paliekamas autoriaus nuo-

žiūrai. Projektas privalo būti pa
didintas 2% karto.

7. Ženkleliui įvertinti skiria
ma komisija susidedanti iš dail. 
T' Valiaus, Kr. Valdybos vice- 
pirm. inž. J. Kšivicko ir archit. 
A. Šalkauskio.

8. Ženklelio projektus prista
tyti uždaruose vokuose pasira
šant slapyvarde. Be to, prie pro
jekto turi būti atskiras vokas su 
autoriaus slapyvarde, o viduryje 
autoriaus pavardė ir adresas,

9. Jury komisijai suteikiama 
teisė, neradus tinkamo projekto, 
nei vieno nepremijuoti.

10. Nepremijuoti projektai, au
toriui pareikalavus ir nurodžius 
slapyvardę, bus sugrąžinti.

11. Projektai pristatomi šiuo 
adresu: 491 Dundurn St., Hamil
ton, Ont., Canada.

KLB Krašto Valdyba.

MASKVA BAUGINA
Sovietų Sąjungos užsienio po

litikos didžiausias rūpestis, kaip 
nors sutrukdyti V. Vokietijos ap
siginklavimą. Iš pradžių Sovietų 
Sąjunga perspėjinėjo vakarų 
valstybes, jog jinai V. Vokieti
jos apginklavimą įgalinančias 
Paryžiaus sutartis laiko nukreip
tomis prieš save, kad tos sutar
tys yra nesuderinamos su senes- 
niosiomis sutartimis su Prancū
zija ir Anglija, kad Paryžiaus 
sutarčių ratifikavimą ji dėlto lai
kysianti anų sutarčių nutrauki
mu. < v .

Kai pakartotini šitokie baugi
nimai nedavė vaisių. Sovietų Są
junga pasiryžo bauginti Vakarus 
ginkluota sąjunga. Girdi, iūs tu
rite š. Atlanto pakto valstybių 
karinę sąjungą su bendra karine 
vadovybe, tai ir mes toki kuria
me. Taip kovo 22 d. Maskva pa
skelbė, jog ten įvykusi kelių 
valstybių konferencija, kurioje 
buvę sutarta sudaryti bendrą ka-

rinę vadovybę 8 valstybių: So-; 
vietų Sąjungos, Lenkijos. Čeko
slovakijos, Vengrijos, Rumuni
jos, Bulgarijos, Albanijos ir Ry
tų Vokietijos. Šita bendra kari
nė vadovybė pradėsianti veikti, 
iei Paryžiaus sutartys būsią rati
fikuotos ir jei prasidėsiąs Vak. 
Vokietijos ginklavimaąis.

Šia žinia Maskva vargu ar ti
kėjo paveiksianti vakarų valsty
bes, kurios taip pat puikiai žino, 
jog jau seniai visų satelitinių 
kraštu karinės pajėgos yra Mask
vos dispozicijoje ir vadovauja* 
mos Sovietų vyriausiojo štabo. 
Satelitinių valstybių karinių pa
jėgų priklausomybė be to juo di
desnė, kad beveik visose jose yra 
sovietų armijos dalinių, o vieti
nių armijų apginklavimas pri
klauso nuo sovietų. Tad anuo sa
vo paskelbimu Maskva beabejo 
siekė pirmiausia propagandinio- 
tikslo.

Baugios nuojautos skleidėsi 
Niujorke pranašaudamos apie 
“išlaisvinimo” politikos galimus 
didžiuosius bandymus netolimo
je ateityje. Nors. diplomatai ir 
žurnalistai perspėjtaėjo JAV ne
įsivelti “į karą blogoj vietoj, ne
tinkamu laiku” — iš Vašingtono 
gynybos įstaigos buvo informuo
jama, jog prezidento kariniai pa
tarėjai ir Mr. Dulles prisispyrę 
reikalavo Eisenhowerį įrodyti, 
kad nesąs popierinis tigras ir 
stoti gen. Čiangkaišekui talkon 
ginant Matsu ir Quemoy saleles. 
Jie reikalavo konflikto atveju 
ne tik gintis, bet ir pulti atomi
niais ginklais sunaikinant kom. 
Kinijos pramoninį ir karinį po
tencialą, išvedant ją iš priešo ei
lių, busimajame ir neišvengia
mame, jei rusai nenusileis, JAV 
- TSRS konlfikte. Niujorke pra
ėjusį savaitgalį net buvo skelbia
ma, žinant kom-kinus pulsiant 
balandžio vidury. Sovietai esą 
pasižadėję juos remti ginklais 
kaip Korėjoje, tačiau patys ka- 
ran tikrai nelįs — skelbė gandus 
Amerikos sostinėje. Niujorke 
betgi yra manančių, kad sovietai 
taipgi jokiu būdu negalės sutikti 
su kom. Kinijos pralaimėjimu, 
kas neišvengiama, jei amerikie
čiai pultų, tad baiminamasi, jog 
1955 pavasaris būsiąs audringas 
ne vien tik viesulais, kaip žadėjo 
mūsų anksčiau cituoti astrono
mai.

Ruošias ištuštinti Niujorką!
Nors. Londone vyksta “nusi

ginklavimo konferencija, kurią 
bolševikai jau sugebėjo p.anau- 

xioti saval pfbpągfi^aJ^^tadie 
nio spauda, pranešusi apie admi
rolo Arthur Radfordo, žinomo 
“išlaisvinimo” politikos šalinin
ko, palikimą kitiems dviems me
tams jungtinio štabo viršininku, 
kartu skelbė apie vyriausybės 
planus masiniai ištuštinti Niu
jorko Filadelfijos ir Los Angeles 
didmiesčius hidroatominio puo
limo išvakarėse (?). Kad dalykai 
rimti, rodė it penktadienį sušauk 
ta Niujorko apylinkes aptarnau
jančių geležinkelių bendrovių di
rektorių konferencija, kurioje 
Niujorko valstybės priešlėktuvi
nės apsaugos viršininkas gen. 
Clarence Huebner reikalavo pri
sidėti prie paruošimų planų kaip 
išgabenti į saugias apylinkes 
Niujorko 12 milijonų gyventojų 
(Suomiją, Pabaltijo valstybes ir 
Rytprūsius krūvon sudėjus). Ge
ležinkeliečiai betgi pasigyrė jau 
atlikę reikalingus pratimus ir 
patyrę, jog visai esą įmanoma 
leisti traukinius iš ddimiesčio 
kas pusantros minutės be persto- 
jimo! Bėda, esą, tik jog “pilie
čiai tebesą įsitikinę, jog “ko, ko, 
bet mūsų galas negriebs!” Niu
jorko • priešlėktuvinės gynybos 
vadovai kvietė priemiesčių gy
ventojus nedelsiant įsiruošti hi- 
droatomines slėptuves ir pasi
ruošti reikalingas gelbėjimosi 
priemones.

Amerika kovos viena?
Niujorke rūpinamasi, kad iš

kilus konfliktui dėl minėtų sale
lių JAV tektų kautis vienoms, 
nes daugumas sąjungininkų esą 
isitikinę, jog sutramdyti bolševi
kus jie pilnai pajėgsią. Japonai 
tiek persiėmė amerikiečių jiems 
primesta “civiline konstitucija”, 
jog nei nemano ginkluotis ir tik 
laukia, kad amerikiečiai leistų 
prekiauti ir su abiem Kini jom. 
Jiems atrodo — kaip generolui 
Maršall 1948 m. — jog geltono
sios rasės didžiausioji tauta yra 
daugiau kinietiška, nei komunis
tiška” ir nenori pastebėti, kad 
šią tautą veda ištikimi Krem
liaus agentai. Tuo tarpu Vokieti
joje britai ir amerikiečiai parei
gūnai tebetvardė ir šalino vokie
čius karininkus, kurie manė, kad 
nesą laiko nei galimybės orga
nizuoti “rekrūtų” kariuomenę 
JAV-ių ar Anglijos pavyzdžiu. 
Pulk. Bogislaw von Bonin buvo 
pašalintas iš Bonnos “Krašto Ap
saugos Ministerijos” buktai už 
tai, kad reikalavęs mobilizuoti 
buvusius wehrmachto narius ir 
palaikęs perdaug glaudžius ry
šius su feldmaršalu Erich von 
Manstein ir Albert Kesselringu. 
O britai neseniai konfiskavo tris 
Bonnos jūrų “policijos” statomus 
greitlaivius, nes jie buvę grei-

Niujorko bendradarbiuALMAUS
I 'll '

tesni, nei Vakarų sąjungininkų. 
Tuo tarpu R. Vokietija, praėju
sią savaitę paskelbus KNATO — 
(Kremliaus NATO) jungtinio 
štabo formavimą, oficialiai pa
skelbė visuotinį apsiginklavimą.

Prašykime aplankyti Lietuvą
Bravi vyrai lietuviškai spau

dai pateikia gana tikslių ir įdo
mių Lietuvos dabartinio gyveni
mo apybraižų; papildžius tai 
“LTSR” spaudos pąsikoliojimais 
ir tarybinių perbėgėlių papildy
mais, gaunasi visai aiškus vaiz
das. Bet reiktų daugiau ir daug 
daugiau. L. Žum. Sąj. pirminin
kas buvo iškėlę puikų sumany
mą bent Amerikos spaudos žmo
nėms vasario 16 atskleisti spau
dos padėtį pavergtoje Lietuvoje. 
Sakė planuojąs prašyti po “rojų” 
keliaujančius pasaulio žurnalis
tus, ilgiau nei Randolph Hearst 
sustoti Lietuvoje ir sugrįžus pa
pasakoti, kaip tikrumoje atrodo 
dabar šalis, kury laisva būdama 
buvo pražydus!-Matyt. svarbes
nės politinės kombinacijos atėmė 
LŽS pirmininkui laiką ir ener
giją. Dabar štai kaip tyčia vėl 
važinėja bene -21 amerikiečių 
žurnalistų grupė po Sovietiją. 
Sakė ir Lenkijoje būsią ir pro 
Lietuvą pravažiuosią. Pagaliau 
ar ir mūsų veiksniai Amerikoje 
negalėtų prašyti ir reikalauti V. 
Departamente, kad prieš įsileis
dami tokius sovietų žemės ūkio 
“specialistus”, pareikalautų, kad 

viams būtų leista pasižiūrėti 
“priešakinės technikos” padari
nių Pabaltijo kraštuose?

Lietuviškų Veiksnių 
pasitarimai Niujorke.
Pakviesta “Vilkinės komisi

jos”, penktadienį Niujorkan at
vyksta ALT žodžiu deklaruoti 
savo negatyvų nusistatymą VL 
IKo perkėlimo į JAV reikalu. 
Kai kas vylėsi, kad ta proga 
įvyks LLK ir ALT pasitarimas 
aktualiaisiais klausimais: dėl 
bendro lietuviško nusistatymo 
Kersteno komisijos reikalu; dėl 
lietuviško biuletenio anglų kal
ba, dėl Lietuvos Rytų ir Vakarų 
sienų komisijų tolimesnės veik
los gairių bei finansavimo.

Kai kas skundėsi, kad slavų 
bičiulių įtakoje, Amerikos kon
gresmenai sugretino pasaulyje 
pripažintų suvereninių Pabaltijo 
valstybių statusą su TSRS pa
vergtomis tautomis. Buvo nuro
doma, kad “jei Pabaltijo išlaisvi-

Nori prekiauti,
Šiuo metu Japonija ir komu

nistinė Kinija ruošiasi prekybos 
deryboms. Kinų delegacija jau 
yra pakeliui į Japoniją ir jau pa
siekė Hong-Kongą. Bet čia pra
sidėjo nesusipratimai. Pirmiau
sia tai nesusipratimai dėl diplo
matinių formulių. Kinai staiga 
pareiškė nepasitenkinimo, kad 
delegacijos įvažiavimo į Japoni
ją vizoje buvo parašyta, jog jie 
atvyksta iš “Kinijos”, tuo tarpu 
jie reikalauja, kad būtų parašv- 
ta iš “Kinijos liaudies respubli
kos”. Japonijai tai sudaro rimtą 
problemą, nes ji tebepripažista 
Čiangkaišeko Kiniją ir jokia 
liaudies respublika jos diploma
tinėje kalboje dar niekad nebuvo 
minima.

Taip delegacija — 39 prekybos

IMIGRACIJOS MINISTERIS APIE ATEIVIUS
Kanados imigracijos ministeris 

Pickersgill pareiškė parlamente 
prašysiąs šiais metais daugiau 
pinigų savo ministerijai, kad per 
ateivių laikraščius galėtų iuos 
plačiau pasiekti. Šiais biudžeto 
metais, kurie baigiasi kovo 30 d., 
ministeris išleidęs skirtus $15.000 
skelbimams ateivių spaudoje ir 
manęs dar prašyti daugiau.

J parlam. atstovo Starr iškeltą 
abejonę, esą vyriausybė nepa
kankamai sekanti komunistų 
veiklą naujųjų ateivių tarpe per 
laikraščius svetimom kalbom, 
min. Pickersgill atsakė, kad visi 
Kanadoj išeiną svetimom kal
bom laikraščiai esą skaitomi iš 

nimo laisvasis pasaulis dar gali 
sekančioje didžiųjų konferenci
joje reikalauti “taikingomis prie
monėmis”, tai TSRS tautų išlais
vinimas reiškia aiškų grąsinimą 
maskviniams imperialistams’ ka
ru”. Praėjusią savaitę Niujorke 
buvo tebeabejojama lietuviško
sios informacijos anglų kalba 
taip pavėluotu sutvarkymu. Ma
žai buvo viliamasi tuo reikalu 
iš busimosios LLK — “Vilkinės 
Komisijos” —- ALT susitikimu. 
O žmonės vis nušneka. “TŽ” I. 
27. numeryje tilpo pakartotina 
informacija, jog VLIKas laikęs, 
kad lietuvių angliška informaci
ja rūpinsis LLK ir ALT, o VL 
IKas visais atvejais šį susitarimą 
gerbs. Gi ALT iždininkas “San
daros” redaktorius šią žinią ši
taip vasario 4 “pataisė”: ... “To
ronto “Tėviškės Žiburiai”, pa
stabėlėse kalba apie VLIKo pla
nuojamą anglų k. biuletenį (!) 
... Atrodo, kad VLIKas perdaug 
žioja ir žiojamų dalykų suvirš
kinti nepajėgia (!) Kokia gi būtų 
nauda iš angliško biuletenio lei
džiamo Vokietijoje (!) ...Anglų 
kalba biuleteniai turėtų būti lei
džiami angliškose šalyse. Ameri 
koje tas geriausia tiktų Tarybai 
arba Laisvės Komitetui (!) Iš 
kur “Sandara” ištraukė TŽ apie 
VLIKo anglišką biuletenį Vokie
tijoje? Nuklysta ir “Naujienų” 
redaktoriaus - ALT sekretoriaus, 
kuris 1954 lapkričio 13 d. sutaręs 
Tautos Fondo pinigais finansuo
ti “VLIKo biuletenio leidimą 
LAICentre”, praėjusią savaitę 
suinteresuotus informavo, kad 

angliško biuletenio .neleisti (!?)”, 
tai šito darbo galiausiai imsis 
ALTaryba. Tikėkim, kad šią sa
vaitę lietuviški veiksniai paga
liau nuoširdžiai sutars šiuo taip 
svariu lietuvių tautai reikalu.

“TŽ” paskutinieji priminimai 
vykdyti 1954 m. gegužės mėn. 
lietuviškų veiksnių konferenci
jos nutarimus Lietuvos Rytų ir 
Vakarų sienų studijų reikalu bu
vo išgirsti Niujorko lietuviškuo
se veiksniuose. Nurodyta, kad 
komisijos esančios suorganizuo
tos (“Rytų” vadovauja dr. A. 
Trimakas, po sunkios ligos už 
poros savaičių grįžtąs darban ir 
“Vakarų” dr. M. Brakaš). (O kas 
gi nariai?). Niujorkiškis veiks
nys betgi primena, kad tolimes
niam darbui yra būtinas visų su
interesuotųjų šiam darbui gairių 
nustatymas ir, už vis svarbiausia, 
lėšų radimas. Dėlto kaip tik no
rima tartis su ALT.

nors nepasitiki
ir pramonės atstovai — tebėra 
Hong-Konge, o japonų diploma
tai posėdžiauja, kaip išspręsti 
sunkų formalumo klausimą.

Japonai be to bijo, kad komu
nistai kinai turi ne vien prekybi
nių interesų, kad gali užsiimti 
šnipinėjimu bei užmegsti ryšius 
su vietos komunistais, tad nelan
kę jos visur leisti. Kinai nori pa
važinėti po visą Japoniją ir su
sipažinti su jos pramone, o japo
nai sako, jog jų reikalas tėra pre
kybinis, tad į tas sritis, kurios su 
prekyba nesurištos, jiems nėra 
kd važiuoti. Be to, visa eilė fir
mų, kurios anksčiau kinų dele
gacijos pakvietimą rėmė, dabar 
atsisako juos įsileisti i savo įmo
nes. Tai pranašauja ilgas ir sun
kias derybas.

dalies saugumo sumetimais, bet 
nepasakė kas daroma tam sau
gumui užtikrinti.

Imigracijęs ministeris taipgi 
pareiškė, kad nuo balandžio 1 d. 
feder. vyriausybė perims įpilie- 
tinimo reikalus, kurie ikišiol bu
vę pavesti provincijų įstaigoms 
ir teismams. Ypač Toronte ir *kyk!as. Min, Pickersgill pareiš-
Montrealy pilietybės gavimas il
gai užtrukdavęs dėl nepakanka
mo skaičiaus atitinkamų tarnau
tojų ir patalpų. Ikišiol esą buvę 
ansvarstoma 5.000 prašymų, o tu
rėtu būti 10.000 kasmet. Ilgas 
laukimas sulaikydavęs ateivius 
nuo pilietybės ir neleisdavęs 
jiems užimti vietų, kur reikia

Savaitės įvykiai
Prancūzai ratifikavo Paryžiaus sutartis. Iki šiol didžiausia kliū

tis V. Vokietijos apginklavimui buvo Prancūzijos baimė dėl Vo
kietijos iškilimo ir jos nenoras ratifikuoti Paryžiaus sutartis. Bet 
JAV su D. Britanija nedviprasmiškai davė prancūzams suprasti, 
kad jos nuo to užsimojimo neatsisakys ir Europos gynimą su
organizuos be Prancūzijos. Tai reikštų, kad Prancūzija būtų iš
skirta iš didžiųjų sąjungos. Šitas buvo priminta visiems prancū
zams buvusiam premjerui Mendes France paskelbus Churchillio 
laišką, kur tai buvo pasakyta jau •-----------------------------------------
sausio mėnesį, priminė prancū
zams tą ir tik ką paskelbti Jal
tos konferencijos protokolai, kur 
kaip tik Stalinas nenorėjo pri
pažinti Prancūzijai didžiosios 
valstybės padėties. Visa tai be
abejo paveikė senatą, kuris po 
4 dienų debatų, pereitą sekma
dienį ratifikavo ir Vokietijos įsi
leidimo į Š. Atlanto Sąjungą ir 
Saaro krašto europizacijos sutar
tis. Tuo būdu už Vokietijos ap
ginklavimą jau yra pasisakę bei 
ratifikavę paktus D. Britanija, 
Prancūzija, Italija ir V. Vokie
tija. Dar trūksta Belgijos, Olan
dijos ir Luxemburgo..Bet ir ten 
klausimas jau eigoje. Nors so
cialdemokratai apeliavo į kons
titucinį teismą, Vokietijos prezi
dentas ratifikacijos įstatymą jau 
pasirašė.

Sovietų Rusija į Vokietijos ap
ginklavimą bei jos įtraukimą į 
Š. Atlanto Sąj. atsako grasinimu 
savojo bloko kūrinės sąjungos 
bendro štabo. Vakariečiai įtam
pą nori mažinti, kalbomis apie 4 
didžiųjų susitikimą. Už jį jau pa
sisakė visi 4 didieji. Minties se
nas kėlėjas Churchillis pareiškė 
esąs už susitikimą, kaip tik bus

howeris pasisakė už tokio susiti
kimo paruošimą užsienių reika
lų ministerių konferencijoje; 
Prancūzijos premjeras Faure pa
reiškė, jog sutartis ratifikavus jo 
oirmasis rūpestis būsiąs ta 4 kon
ferencija; pagaliau už sutikimą 
pasisakė ir Bulganinas. Tenka 
laukti, jog apie ją bus daug kal
bama ir pagaliau ji gal ir įvyks, 
jei padėties nesukom plikuos ko
kie nauji įvykiai. Tik Churchillis 
vargu ar bedalyvaus ten, nes ei
na rimtų gandų jog dar prieš Ve
lykas jis savo vietą užleisiąs 
Edenui,- atostogų į Siciliją ba
landžio 7 d. išvyksiąs jau be pa
reigų.

Maskva nustebino pasaulį, kai 
Londone nuo vasario 24 d. vyks
tančioje 5 valstybių (D. Britani
jos, JAV, Prancūzijos, Kanados 
ir Sov. Rusijos) nusiginklavimo 
konferencijoje Gromyko staiga 
pasiūlė nusiginklavimą trimis 
etapais, t.y. tą patį, ką jau se
nai siūlė vakariečiai. Bet rusai 
nesutinka su vakariečiais dėl nu
siginklavimo laipsnio. Kai vaka
riečiai siūlo nustatyti, kad JAV, 
SSSR ir Kinija neturėtų kariuo
menės daugiau 1-1.5 milijono, 
Sovietai siūlo dabartines kariuo
menes sumažinti Vs. Tuo būdu 
jie dar turėtų 3.500.000 karių.

Maskva taip pat pranešė daly
vausianti Genevoje šaukiamojo
je atominės energijos panaudoji
mo civiliniams reiškiniams kon
ferencijoje. Kažin ar tik ne tam, 
kad supainiotų reikalą?

Austrijos kanclerį Raab Molo
tovas pakvietė atvykti į Maskvą 
tartis dėl Austrijos nepriklauso
mybės grąžinimo.

T. Rytuose įtampa neatslūgsta
JAV nedviprasmiškai yra pa

sižadėjusios ginti Formozą, o gal 
ir kaikurias netoli kontinento 
esančias salas, gi komunistinė

turėti Kanados pilietybę. Po per
tvarkymo įprastinis $10 mokestis 
eisiąs nebe teismam, bet feder. 
vyriausybei. /

Atstovas J. W. Monteith klau
sė, ką mananti vyriausybė apie 
kažkurių ateivių bendruomenių 
pastangas kurti savo kalba mo

kė, kad švietimas esąs provinc. 
vyriausybių galioje. Imigracijos 
ministerija esą rūpinasi tiktai 
suaugusių ateivių švietimu, tei
kiamu per vakarinius kursus. 
Feder. vyriausybė susitarusi su 
visomis provincijomis, išskyrus 
Ouebecą, apmokėti jų išlaidas 
per pusę.

Kinija vis demonstratyviškiau ir 
arogantiškiau kartoja, jog tai esą 
Kinijos salos ir jos būsią netru
kus prie Kinijos prijungtos. Gi ’ 
JAV čia neturį ką veikti ir te- 
nepabandą kištis į Kinijos vidaus 
reikalą. Pasiruošimų demonstra
vimas kartojamas diena iš dienos 
ir šiandien net JAV-ių spauda 
svarsto, kiek dar mėnesių galį 
praeiti, kol karas Tol. Rytuose 
įsiliepsnos ir kol JAV panaudo
sią ten atomines bombas. Šito 
būgštaujama ir Londone, kur 
labai nemalonų įspūdį padarė 
paskelbtuose Jaltos dokumen
tuose rastas velionio Rooseveltas 
siūlymas D. Britanijai atsisakyti 
Hong Kongo. Net Churchillis ra
do reikalo deklaruoti, jog D. Bri
tanija jo jokiu būdu neatsisaky
sianti. Visdėlto britai nesidrovi , 
aiškinti, jog ta ar kita naciona
listų valdoma sala “priklausanti 
kontinentui”, atseit, atiduotina 
komunistinei Kinijai. Hong Kon
gas, matyt, okeanui priklauso...

Įsipainiojęs į tuos reikalus bu
vo ir Kanados užsienių r. minis-, 
teris Pearsoii, vieną dieną paaiš
kinęs, jog Kanadai vargu ar pa
sisektų išlikti neutraliai, jei JAV

Fo poros diėnų jis pąšitaisė, esą, 
abiems Kinijoms susikibus, Ka
nada galinti išlikti nuošaliai. 
Atseit, užsienių r. min. mano, 
jog ten Tolimuosiuose Rytuose 
galimas abiejų Kinija karas, bet 
ne Kinijos ir JAV. Beabejo taip 
greičiausiai ir būtų. JAV, turbūt, 
pasitenkintų efektyvia parama 
nacionalistinei Kinijai, nes pa
čioms JAV įsivelti į begalinius 
Kinijos laukiniškus plotus su 
žmonių skruzdėlynu, būtų per- 
rizikingas dalykas tiek kariškai, 
tiek politiškai. Kinija kariauja 
jau per 40 metų, kodėl dar de
šimtmečio nepakariautų...

— Londonas. — Darbiečių frak 
cijos išmestą iš savo tarpo Beva- 
ną išgelbėjo pats Attlee pasiūly
damas jo reikalą pavesti ištirti 
Vykdomojo komiteto 8 narių ko
misijai. Bevanas specialiu atsi
šaukimu pakvietė savo šalinin
kus iš partijos neišstoti. Gal būt, 
partijos vienybė dar bus išgel
bėta. , —

‘ — Stockholmas. — Čia atvyko 
pakeliui į Maskvą Sovietų amba
sadorius Londone Gromyko, ku
ris lankėsi pas karalių ir prem
jerą. Reikalas . neskelbiamas. 
Kartais ar ne ryšy su Švedijoje 
išaiškinta šųipų afera.

— Briuselis. — Socialistų ir li
beralų Belgijos vyriausybei pa
teikus projektą bent $10.000.000 
sumažinti paramą katalikų mo
kykloms, katalikai pradėjo pro
testo manifestacijas, hors vy
riausybė jas uždraudė. Pereitą 
šeštadienį 30.000 katalikų de
monstracijos buvo sklaidomos 
vandens švirkštais, ašarinėm du
jom ir kt. priemonėm. Demonst
rantams susigrumus su policija 
buvo 40 sužeistų.

Belgijoje iš 1.646.000 mokinių 
katalikų mokyklas lanko 934.000, 
bet katalikų mokykloms vyriau
sybė skiria $92.000.000, o valdi
nėms — $170.000.000. Parlamen
te stipriausia partija yra katali
kų - krikščionių socialų partija, 
kuri betgi neturi absoliutinės 
daugumso.

Kiek yra bedarbių?
Vasario vidury Kanadoje buvo 

613.400 bedarbių vyrų ir moterų, 
t.y. 9*7< daugiau kaip pernai šiuo 
metu. Toronte bedarbių vasario 
17 d. buvo 53.247. kai pernai va
sario 18 buvo 38.091. Hamiltone 
vasario 17 d. buvo 14.717, o per
nai vasario 18 d.-— 12.911. Viso
je Ontario buvo 187.068, o per
nai — 155.369.
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GAVĖNIOS RIMČIAI

Tikroji ramybe
Tikroji ramybė — ’ sielos ra- 

mybė, yra pavargusios ir vargs
tančios žmonijos svajonė. Kai 
sieloje giedra, tada mums gera, 
ramu ir saugu. Nors pasaulis 
griūtų — beviltiškai heišsigąs- 
tum. Neišsigąsi, jei esi ne tik že
mėje, bet ir viršum jos įsitvir
tinęs.

Tikėjimas ramybę žada ir duo
da. Netikintysis negali būti ra
mus, nes jo viltys čia atsakymo 
neranda: pasaulis žada ramybę, 
bet perša sunaikinimą, kalba 
apie laisvę, bet ruošia grandines, 
siūlo duonos, bet pakiša akme
nį... Netikinčiojo gyvenimas yra 
pąnašus į arabų legendą apie 
verkiančią Sacharos dykumą.

Kai tylią naktį švelnus vėjelis 
skrenda Sacharos platybėmis, 
paliesdamas nesuskaitomus, mi- 
liardus smėlio grūdelių, tada, 
rodos, dykuma dejuoja, kaip 
mirtinai sužeistas žvėrelis, ver
kia lyg miško gilumoje pamirš
tas kūdikis... “Girdite, — sako 
karavano vadas keleiviui, — tai 
tyrai verkia. Jie rauda žaliuojan
čių pievų, žydinčių laukų, pasi
ilgsta siūbuojančių javų, noks
tančių vaisių — ilgisi išsekusio 
gyvenimo”... Tyrai verkia!

Panašiai rauda ir netikinčiojo 
širdis — sielos tyrai. Ji verkia, 
ir kartais' labai kenčia, nors aša
rų nebūtų matyti, nes paslėptos 
ašaros yra skaudžiausios. Gal ne
tikėjime paskendęs sąžinės bal
sas tikrai yra nejautrus, bet tik 
laikinai: gyvenimo naktį, sun
kiomis valandomis, siela atsibus, 
netylės, ieškos paguodos.

Ne kiekvienas tikėjimas yra 
Sielos ramybė, bet tiktai tas, ku
ris pilnai išpažįsta Kristų ir ku
ris gerais darbais paliudijamas. 
Tikėjimas be gerų darbų yra mi- 
ręs. Miręs tikėjimas ■ palaidota

Tikįs žm'ogus nėra laisvas nuo 
kovų ir klakių, bet jis yra apsau
gotas nuo tds klaidingos nuomo
nės, kad kiekvienas tikėjimas 
yra tobulas, kad tikėjimas ir do
rovė yra vienas nuo kito atsiję, 
kad tarp jų nėra jokio sąryšio. 
Ir tikintieji klysta, bet klaidoje 
nepasilieka: taisosi, grįžta į tik-1 
rąjį kelią ir gyvenimą. Pasaulis I

nelaimingas ir nesaugus ne dėl 
tikinčiųjų, bet dėl tikėjimo grio
vėjų kaltės. Ne tada saulė temo, 
uolos plyšo, nerimas įsiviešpata
vo, kai mokytiniai Išganytoją 
garbino, bet kai budeliai Jį prie 
kryžiaus katė... Ne Kristaus 
kryžius,* bet Antikristo kūjis ir 
pjautuvas šių dienų Golgotos 
viršūnėje. Todėl pasaulis nera
mus, nes vis dar permaža. žmo
nių, kurie tai suprasti}, permaža 
gyvo tikėjimo:

Vieni kalame prie kryžiaus. 
Kiti duodame vinis, 
Mirt iš meilės pasiryžęs 
Tu ramybėj ateini.
Vieni plėšiam Tavo rūbq. 
Kiti spjaudome veidan; 
Atpirkimas žemėn skuba 
Su varpais din dan, din don...

Užsimerkus tyla svarsto 
Daliq merdinčių tautų; 
Tvirtai tikim nuo, jų karsto 
Akmenį nuversi Tu!

. K‘. Grigaitytė

Išganymas vis iš naujo skuba 
vardan nesaugių ir merdinčių 
tautų. Jis skuba be priekaišto ir 
skundo, kad pasaulis praregėtų, 
kad tikroji taika, ir- ramybė grįž
tų, žmonija verkiančiais tyrais 
netaptų... Tikroji ramybė — sie
los ramybė, kupina gyvo tikėji
mo, Prisikėlimo vilčių!

Tomas Žiūraitis, OP.

Jau užpraėjtisią savaitę Niu
jorke skendome 400.000 žodžių 
dokumentų tomuose, jų komen
taruose, apsvarstymuose žinių iŠ 
anapus. Prezidentui ir Dulles be
sigiriant nepavijama JAV ato
mine galia ir priešlėktuvinėmis 
rakietomis NATO vyr. vadui 
gen. Gruenther lankantis Va
šingtone patenkintam, kad galu
tinis' vokiečių apsiginklavimo 
pravedimas Bonnoje įgalina Eu
ropos “prieš-puolamosios” stra
tegijos planavimą, lietuvius Niu
jorke rūpino per Berlyno anti
komunistinius rusus pasiekusios 
žinios apie augantį nerimąstį 
Latvijoje ir Lietuvoje. Abiejose 
“respublikose” mėtosi proklama
cijos, Lietuvoje net ir rusų kal- 

.ba, . kviečią jaunimą “savano
riškai” Jokia kaina nevykti Si
biran ir pasitikėti ateitim. Jau
nimas slapstėsi kaimuose ir miš
kuose, nebodamas pūgų ir šalčių, 
susimetęs būriais, nors laikėsi 
pasyviai. Rūpino ir Maskvos pa
taikavimas kariuomenei prisky
rus maršalų pulkus — Lietuvoje 
komanduoja jau maršalas Bag- 
ramijan.

Paliekant gabiesiems veiks
niams aptarti Jaltos dokumentų 
paskelbimo reikšmę ir prasmę, 
norėtume paliesti mažytę šalį 
liečiančias ištraukas.

Kodėl dabar paskelbė?
Visuose pasaulio kampuose 

buvo klausiama kodėl. Kiekvie
na tauta svarstė savaip — kai- 
kam atrodė, jog “Darbininkas” 
Brooklyne atspėjo rašydamas 
panašia tema . . .“sukilo visuo
menėje balsas, kuris galima pa
vadinti tautos sąžinės balsu... 
Atsiranda žmonių, kurie stoja už 
principų vykdymą gyvenime. 
Amerika tebėra viena iš nedau
gelio šalių — jei ne vienintelė — 
kur sąžinės' baisas nesiduoda už
migdomas, prasiveržia sąjūdžiu,

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

• ■* z

• * Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Perstoto apšildymą iš anglių 

Į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbūs.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.

Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 
Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co.
71 BEATY AVE1, TORONTO 5 Tel OL. 8719.

Pranešimas apie papildomas 
dovanas visiems Ontario provincijos 

miestams ir mokyklų taryboms

Miestų savivaldybių, pradžios bei vidurinių mokyklų ir tarybų 
vadovybėms pranešama:

ft

ONTARIO provincijos vyriausybė išmokės papildomą 
besąlyginę subsidiją, lygią pusei besąlyginės subsidijos, kuri iš
mokama pagal 1953 m. Miestų Subsidijų Aktą, kiekvienai miesto 
savivaldybei provincijoje. Šios subsidijos yra be jokių sąlygų, jos 
skirtos padėti miestams gyventojų gerovei kelti ir tuo pačiu su
mažinti bedarbių skaičių. Šiam reikalui išmokama $3.750.000.

ONTARIO provincijos vyriausybė taip pat išmokės 
kiekvienai mokyklos tarybai provincijoje specialią subsidiją po $4 
nuo kiekvieno vaiko mokslo metų bėgyje lankytų dienų vidurkio. 
Pradžios ir vidurinėse mokyklose šiam tikslui išmokama $3.500.000.

Kovo 24, 1955,

ŠIOS $7,250.000 DOVANOS išmokamos be jokių sąlygų 
kaip galima greičiau, maždaug apie š.m. balandžio 15 d. Miestams 
ir mokyklų taryboms numatytos išmokėtos sumos bus praneštos 
savivaldybės raštvedžiui. Tuo tarpu visus reikalavimus siųsti į 
Department of Municipal Affairs, Parliament Buildings, Toronto.

KIEKVIENA miesto ar mbkyklos taryba turi šias sub
sidijas imti dėmesin planuodamas ir nustatydamos 1955 m. mo- . 
kesčių ratas.

G. H. DUNBAR, 
Savivaldybių minfcteris.

W. J. DUNLOP, 
švietimo ministers.

konferencijų įspūdžiais, 
kad Maskva nejuokais tuo reika
lu rūpinosi ir bandė visokius bū
dus šį pripažinimą išgauti. Nors 
Jaltoje netiesioginiai dažnai bu
vo Lietuva ir Pabaltijo valstybės 
užsimintos — “Nemuno žiotys, 
Klaipėdos uostas, Liepojos - Kur
šo frontas ir t.t.” milžiniškame 
tome ryškėja Pabaltijo reikalo 
jautrumas. Vakariečiai išvirši
niai stengėsi temos neliesti, ro
dės užmiršę, ar manė būsiant 
naudinga užmiršti. Nuotaika ma
žoms tautoms nebuvo palanki 
Jaltoje — Stalinas su Višinskiu 
sakėsi negalį suprasti, kaip to
kioms kaip Albanija galima duo
ti balsas! Sir Winston betgi ci
tavo patarlę, kad “ereliai leidžia 
mažiukams giedoti, nors ir nesi
rūpina ką jie gieda”. Bohlen gi 
šnabždėjo Višinskiu! pasibaisė
jęs, kad, jei užgirstų amerikie
čiai namie šitokias šnekas, 
būtų!...”

Molotovas siūlė Lietuvą 
į Jungtines Tautos
Teherano konferencijoje (1943 

gruodyje) skaitlingieji sutarė 
1944 rugsėjy Dumbarton Oaks 
prie Vašingtono sušaukti žino
vus ir pagimdyti Jungtinių Tau
tų Organizaciją. Sutarta nariams 
duoti po balsą bet tik suvereni
nėms valstybėms, kurios pvz. tu
ri užs. reikalų ministerijas. So
vietai netruko išleisti atitinka
mus įsakus ir Jaltos vasario .7 d. 
posėdyje drg. Skriabin-Molotov 
nelauktai, mielai besišypsan- 
tiems anglosaksams uždūdavo, 
jog ve, TSRS konstitucija buvusi 
“liaudies noru” pakeista ir res
publikinės tarybos tapo “nepri
klausomomis”. Tai gi, jis, Molo
tovas, mano, kadangi sovietai 
tiek daug J. Tautų reikalu ang
losaksams nusileidę, gal šiuo 
kartu vakariečiai nusileistų ir į 
Jungtines Tautas priimtų tris, 
mažiausiai dvi, TSRS respubli
kas. Jos esančios taip ūkiškai, 
politiškai ir kariškai svarbios, 
tiek nuo nacių nukentėjusios! — 
tai Ukraina, Gudija ir Lietuva. 
Prez. Rooseveltas suabejojo ar 
gal vertėjai suklydo — pasitik
rino ar Molotovas turįs galvoje 
šių respublikų pakvietimą JT 
nariais? Molotovui vėl išnaujo 
atpylus ilgiausią tiradą, Roose
veltas nusuko klausimą šalin —; 
girdi, sukvieskim Kongresą, o 
dabar šį reikaliuką lai aptaria 
Triūsų užsienių' reikalų ministe
rial. Churchillis atsiprašė, kad 
pasiūlymas buvęs toks netikė
tas, jog jis, nors ir labai “simpa
tizuojąs”; bet į šį reikalą tuoj 
pat atsakyti negalėsiąs; turįs pa
sitarti su užs. reik, ministeriu ir 
Jo Didenybės vyriausybe. Prezi
dentui lyg skubant prie kitų dar
botvarkės punktų, Churchillis 
pastebėjo, jog Molotovo “respub
likų” reikalas nėra koks techni
nis klausimas, bet “milžiniškos 
svarbos” dalykas. Galiausiai ir 
jis sutiko, kad reikalas lai būna 
aptartas užs. reik, ministeriu.

Stettinius, Eden ir Molotov 
—dėl “TSRS” respublikų 
Velionis Edward R. Stettinius, 

Jr., savo 1950 m. knygoje “Rose- 
velt and Russians: Jalta Confe
rence“ užsiminė, jog amerikie
čiai Lietuvos TSR kandidatūrą 
atmetę dėlto, kad niekad nepri- 
pažinę rusiškosios aneksiios, Jal
tos dokumentai rodo Lietuvos 
reikalą buvus tikrai jautrų. Po
sėdyje, kur turėjo būti spręstas 
Lietuvos likimas, pirmajam kal
bėti senieji diplomatijos vilkai 
pasiūlė, visiškam žaliūkui užsie
nio politikoje, amerikiečiui. Jal
tos dokumentuose yra šios Stet- 
tiniąus kalbos “memorandumas”, 
kurį kaip patyrė NYTirnes, pri- 

(riukelta į 7 psi.) -

padrąsinančiu Kongresą ir Vy
riausybę apsispręsti”.

Panašiai galvojo sekančiu die
ną ir NYTimės, inspiruotas va
dovaujančių Pavergtųjų Tautų 
Seimo politikų: “... Dokumentas 
atskleidžia, kad sovietai atpalai
davo Vakariečius nuo visų susi
tarimų su jais, nes iš savo pusės 
sovietai visus juos sulaužė. Šalia 
to, Jaltos dokumentų paskelbi
mas vėl pažadino laisvojo pasau
lio sąžinę ir tuomi dar kartą pa
demonstravo neišmintingumą 
kiekvieno bandymo tartis su so
vietais, kad išlaikyti Status quo 
įgalinant milijonų vergiją ir ne
moralumą. Jei ši demonstracija 
ateityje paskatins susilaikyti nuo 
panašių bandymų ir sukels abie* 
jose geležinės uždangos pusėse 
naujas viltis ir naujas energijas, 
neišvengiamam išlaisvinimui, 
Jaltos dokumentų paskelbimas 
buvo pasitarnavimas žmonijai”.

1952 platformos pažadas 
ir kaip jis praėjo
Respublikonai 1952 m. paskel

bė rinkimų pažadą atšaukti Jal
tos susitarimą. Dalykas pasirodė 
rimtesnis rinkimus laimėjus. 
Britai įrodė, kad Jaltos doku
mentas yra vienintelis “teisiškas 
dokumentas”, kuriuo galima va
dinti sovietus melagiais! Tada 
Dulles sugalvojo rezoliuciją “pa
smerkti sovietų piktą valią, kuri 
privedė prie vergijos Europoje”. 
Velionis senatorius Taft betgi 
norėjo, kad rezoliucija kartu iš
keiktų demokratus — administ
racijai nesutikus, rezoliucija bu
vo užmiršta, bet ne dešiniųjų 
respublikonų. Kongresinėmis 
kombinacijomis jie išreikalavo, 
kad Jaltos dokumentai būtų pa
ruošti šių metų Jaltos jubiliejui 
— bet ir vėl britai pasipriešino, 
o ir demokratams nepatiko. Bet 
kažkaip prie dokumentų nagus 
prikišo NYTirnes, kiti laikraš
čiai, na ir — “dul-dul dūdelė”. 
Tarptautinio masto lietuvių di
plomatas manė, kad visa ši isto
rija yra “didelis stumtelėjimas” 
išlaisvinimo politikos kryptim. 
Amerika nusiplovė rankas — ji 
klydusi, kad daug kraujo ir aša
rų dėl to pralieta, bet norai buvo 
ir yra gert

Lietuvos valstybės 
likimas nep^ėtos _..... .
Prof. St. Kolupailai Notre Da

me universiteto politirfės paskai
tos metu užklausus, svečias Ko
lumbijos un-to profesorius Phi
lip Mosely atsakęs, kad, jei Ame
rika tebepripažįsta Pabaltijo res
publikas, kaip suverenines vals
tybes, tai ačiū sovietų tingumui, 
kurie neišreikalavę formalaus 
pripažinimo, manydami, kad 
Baltijos tautų reikalas bus už
mirštas, tautų rezistenciją sunai
kinus. Bet Jaltos dokumentai, 
papildant Maskvos ir Teherano

NEPAPRASTA 
PROGA 

PREKYBOJE 
(Skelbimas)

Mes ieškome tinkamų žmonių: 
vyrų ar moterų, kurie norėtų jū
sų rajone įsigyti ir operuoti eilę 
automatinių mašinų, kurios tiek
tų kasdieninio gyvenimo pro
duktus. Mes parinksime jums 
vietas ir pradėsime prekybą. Tai 
galite atlikti laisvu laiku,, toliau 
dirbdami savo nuolatinį Jdarbą. 
Išnaudodami laisvą laikau galite 
puikiai uždirbti. Sveikatoj stovis 
ar išsilavinimas ftesva^ČL ’Ne- 
reiks pardavinėti ar ieškotr pir
kėjų. Uždirbsite; iš karto^Įcąįtik 
parduosite pirmus produktus.

Šis biznis nėra tos rūšfėšijrad 
salima “iš kartą” praturtėti;jTai 
duos tačiau nuolatines ir rieblo- 
sas pajamas visam gyvenimui. 
Jeigu jūs tinkamas bizniui, už
teks pradžiai tik $995. Jūsų in- 
vestaciją garantuos mašinos, ku
rios bus jūsų nuosavybė, nes jų 
fabrikas duos pilną garantiją;

Iki 75% gryno pelno už par
duotus dalykus. ‘

Jeigu jūs tiksite šiam darbui ir 
turite minėtą sumą, tuojau rašy
kite tikslu gauti tolimesnių in
formacijų. Parašykite apie save, 
imamai: amžių, adresą ir telefo
no nameri, Rašykite angliškai: 
Dominion Industries, 1290 Eglin- 
ton Ave. W., Toronto, Telefonas 
OR. 7080. f

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengia nanjas, viig oplildymo raiig Imtnh: vandene, oro ar kombinuotoe, karė
damas anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnhf Hvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda žilumos. Atnaujina se
nus oM bumerios, krosnis, tvarko ir praveda naujos opžildymo lakos. Atlieka vi
sas skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogg vandeniui nubėgti, (rengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. ItSĮMOKtlIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St-y Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

i

/ PULSUOJANTĮ 
SKAUSMĄ —
Palengvink sgnarių 
skausmus. Jūs padi
dinsite kraujo cirku
liacijų įtrindami j 
ARTRIČIO ar REU
MATO skaudamas 

veikiančio BUCKLEY'S

tai

vietos skubioi
WHITE RUB. Kieti, susitraukė raumenys 
pradedo reoguoti skubioi nuo jungtinės 
kelių voistų esomų šiome indelyje okci- 
jos. Nekęsk nei minutės ilgiou konkinon- 
čių skausmų — paimk dor šiandien 
WHITE RUB ir’ tuojau skausmai dings. 
Tik 50c — verta tačiau milijonas, kai 
pradeda kankinti skausmai. Parduoda
mo visur.

VELTUI — NEMAŽO DYDŽIO Band, 
indelis. Siųskit 15c pašto ir įpakavimo 
išlaidoms: Department 3013, W. K. 
BUCKLEY LIMITED, TORONTO.

J N-159
*

I

Į'Šiaurės vakarus nuo Pragos 
kolona susitiko su stipriu rusų 
tankų ir pėstininkų daliniu. Pa* 
gal paliaubų sąlygas turėjo ati
duoti visus savo ginklus, tada 
buvo paleisti vykti toliau. Neil
gai po to koloną užpuolė gink
luoti čekai ir žvėriškai su ne
paprastu brutalumu beginklius 
visus išpiovė. Tiktai keliems te
pavyko pabėgti.

Išleidęs koloną, sugrįžau prie 
savo lėktuvo, nusprendęs skristi 
į kurį nors amerikiečių okupuo
tą aerodromą, nes mano koja rei
kalavo geros gydytojų priežiū
ros. Prie manęs prisidėjo šeši ki
ti lakūnai. Susidarėme trys Sto
ka ir keturi FW 190. Pakylame 
paskutiniam skridimui. Nutarė
me skristi į Kitzingen, nes žino
jom ten esant didelį aerodromą 
kuris neabejotinai turėtų būti 
amerikiečių jau užimtas.

Saaz apylinkėse turime susi
rėmimą su rusais, kurie išlindo 
staigiai iš debesėlių ir pergalės 
apsvaiginti tikėjosi padaryti iš 
mūsų maltą mėsą. Tačiau ko ne
įstengė per penkis metus, ne
įstengė ir per paskutinį susirė
mimą šiandien.

Po poros valandų skridimo 
prisiartinom prie aerodromo. 
Įtemptai laukėme ar amerikonų 
priešlėktuvinė apšaudys mus. 
Priekyje driekėsi didelis aero
dromo laukas. Painformuoju la
kūnus per radiją, kad leisdamie
si jie privalo sudaužyti savo ma
šinas. Nebegalvojame atiduoti 
tinkamus skridimui lėktuvus. 
Įsakau atliuosuoti važiuoklę ir 
dideliu greičiu nusileidus beva
žiuojant nulaužti ją. Geriausias 
kelias to pasiekti yra užspausti 
vieno šono stabdžius ir tuo pa
čiu momentu spirti į vairus su 
koja iš to pačio šono.

Ant aerodromo matau su Ame
rikos vėliava išsirikiavusį karei
vių būrį. Norėdami būti tikri, 
kad priešlėktuvinė, kai mes lei
simės, mūs neapšaudys, praskren 
dame virš aerodromo visai že
mai. Dalis iš išsirikiavusių karei
vių atkreipia Į mus dėmesį ir pa
matę ant mūsų sparnų vokiečių 
svastiką krinta pilvu ant žemės.

Visi nusileidžia, kaip buvo įsa
kyta, išskyrus vieną viršilą, ku
ris savo lėktuvo liemenyje turė- 

I jo paslėpęs mergaitę ir bijojo, 
kad sudaužydamas lėktuvą galė
jo sužeisti ir ją. Žinoma, jis jos 
net nepažinojo. Ji tik nusiminus 
stovėjo prie aerodromo, kai jis 
rengėsi skristi ir jis paėmė ją su 
savim, nes ji labai bijojo patekti 
rusams. Draugai ką kita kalbėjo.

Kaip pats pirmasis nusileidęs, 
aš tuoj pat su savo išsiskėtusių 
lėktuvu gulėjau nusileidimo ta
ko gale. Šalia bematant atsirado 
kareivis su atstatytu į mane pis
toletu. Atidariau dangti ir tuč
tuoj aus jo ranka išsitiesė«nutver- 
ti mano auksnius ąžuolo lapus. 
Atstūmiau ją ir užtrenkiau dang
ti. Neabejotinai šis pirmas susi
tikimas būtų blogai pasibaigęs, 
jei nebūtų privažiavęs džipas su 
keliais karininkais, kurie apmal
šino draugužį ir pasiuntė žiūrėti 
savo reikalų. Priėję pastebėjo, 
kad turiu sukraujavusį raikštį. 
Paskutinio susirėmimo rezulta
tas. Jie nuvežė mane į perrišimo 
punktą ir vėliau nugabeno į ant
ram augšte atidalintą salės dalį, 
kuri buvo įruošta kaip ir kari
ninkų ramovė. Niermann kaip 
šešėlis visą laiką sekiojo paskui.

Ramovėje randu ir kitus savo 
draugus, kurie buvo atvesti tie
siai i čia. Mane pamatę, jie visi 
pašoka ir įsitempia salutuodami 
kaip buvo fiurerio įsakyta. Ki
tam salės krašte stovėjo nedide
lis amerikiečių karininkų būre- Į

Vertė P. Brokas

lis. Toks spontaniškas pasisvei
kinimas jiems nebepatinka ir j:e 
nepatenkinti pradeda tarpusavy
je kalbėtis. Jie matomai priklau
sė maišytam naikintuvų jungi
niui sudarytam iš Mustang ir 
Thunderbolt tipo lėktuvų. Paga
lbaus vertėjas ateina prie manęs 
ir klausia ar aš kalbu angliškai. 
Jis praneša, kad jų komanduo
jantis karininkas yra labai nepa
tenkintas tokiu sveikinimu.

— Kadangi mes esame Vokie
tijoje, tai kad ir mokėčiau ang
liškai kalbėsiuos tik vokiškai — 
atsakau jam — Kas dėl sveikini- 
mosi, tai jis mums yra įsakytas 
ir būdami kareiviai jo ir laiko- , 
mės, visiškai nesirūpindami ar 
jis jums patinka ar ne. Pranešk 
savo vyresniajam, kad mes esa
me iš “Immelmann” dalinio ir 
kadangi karas yra baigtas, nenu
galėti- ore, mes nesiskaitome be- 

-laisviais. Vokiečių kareivis ne
buvo nugalėtas dėl savo trūku
mų, bet buvo sugniuždytas tiktai 
dėl didelės persvaros medžiago
mis. Nusileidome čia todėl, kad 
nenorėjome pasilikti sovietų zo
noje. Norėtume, kad šis reikalas 
nebūtų daugiau iškeltas. Tuo 
tarpu prašytume leisti mums nu
siprausti, susitvarkyti drabužius 
ir gauti ką nors valgyti.

Kai kurie karininkai dar ir to
liau tebesiraukė, bet mes vis- 
dėlto įstengėme taip pasistatyti, 
kad šio to atsiekėme. Jautėmės 
lyg būtume namuos. Kodėl gi 
ne? Juk mes esame Vokietijoje. 
Pavalgius vėl prisistatė vertėjas 
savo vadovybės vardu kviesda
mas pasikalbėjimui su juo ir ki
tais karininkais. Pasikalbėjimas 
patenkinamai mus nuteikė. Te
mos apie karo laimėjimą ar pra
laimėjimą nebebuvo liečiamos.

Iš lauko girdėjosi triukšmas, 
šūvių garsai ir klyksmai. Įgėrę 
spalvoti kareiviai šventė perga
lę. Nebedrįsčiau nueiti į žemu
tinę salę. Kulipkos švilpė į orą 
iš visų pusių. Buvo gan vėlu, kai 
nuėjome gulti. (Pabaiga)

Radaro stotys 
Kanados šiaurėje
(CSc.) Kanados lėktuvai gel

bės -šiaurėje statomoms radaro 
stotims, pervėždami reikiamas 
medžiagas. Tai bus, turbūt, di
džiausias krovinys, kurį teks 
pervežti Kanados civilinei avia
cijai.

Oro bendrovės, kurios turi or
laivius tolimo skridimo į šiaurę, 
susijungs į vieną bendrą viene
tą, kad pervežtų krovinį JAV 
rangovų, kurie stato radaro sto
tis. Dauguma statybos išlaidų 
bus padengta JAV. Manoma, kad 
darbai bus pradėti kaip tik šiau
rės žiema kiek suminkštės.

Kanados ir JAV sutartyje nu
matyta, kad prie “DEW” linijos 
statybos kiek galima daugiau 
būtų panaudoti Kanados rango
vai ir darbininkai.

mielai kviečiame
atvykti ir susipažinti su naujomis

FORD ir MONARCH
1955 metų modelio 

automašinomis.

Visas informacijas suteiks ir mielai 
patarnaus

V. PESECKAS
Tel. OL. 2371, namų RE. 0067.

CHURCH MOTORS
1638 BLOOR ST. W., TORONTO

PASKOLOS
VISIEMS REIKALAMS •

pūs gousite
1 grynois

Mėnesinioi 
mokėjimo!

Mėnesių 
skoičius

[ 100.00 1 7.64 | 15
Į 300.00 1 17-91 | . 20
! 400.00
1 *

| 23.88 | 20
Į 500.00 | 29.85 | 20

758.98 ] 39.00 | 24

992.51 | 51.00 | 24
| 1206.58 1 62.00 l 24

1517.96 | 78.00 | 24

IMAMAI:

1. NAUJI 
IŠSIMOKĖJIMO ' 
LAIKOTARPIAI.

2. NEAUGŠTI 
PROCENTAI.

3. ASMENINĖ 
PATIKIMA 
TARNYBA.

4. DUODAMA UŽ 
JŪSŲ PARAŠĄ.

5. PASKOLOS NUO 
$50 IKI $2.000.

TURIME DAR ĮVAIRIŲ 
KITŲ PLANŲ.

Paskolos duodamos tik Toronto rajono- fc^fentojams. 
Skolinama įvairiems reikalams.

Kodėl nepasiteirauti šiandien — jokių įsipareigojimų.

EQUITABLE
E. R. LANE, Mgr.

25 Bloor St. W.
■V"*........  1 j 1 " .......  11

FINANCE 
CORPORATION

WA. 4-7731
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SKRAJOJANTIS TEATRASNe taip jau mažai rašoma lie- . tuviškojo teatro reikalais. Tai rodo, kad lietuviškoji visuomenė gyvai domisi šiuo klausimu ir dideliu dėmesiu seka, kas veikiama šioje srityje. Ne be to, jog vienas kitas jau ir ranka bando numoti, nesitikėdamas, kad lietuviškasis teatras pagaliau taps konkrečia realybe.Suprantama, šį kartą mūsų žiūrovai turi galvoje ne vėl kokį naują mėgėjišką bandymą, bet pageidautų nuolatinio, profesinio ir skrajojamo teatro. Išties, kur ieškoti viso darbo stabdžių? Aktorių, ir tai pakankamai patyrusių ir norinčių dirbti yra, žiūrovų, galima drąsiai teigti, taipogi niekados nestigtų. Šie du svarbūs faktoriai yra ganėtinai gerai žinomi visiems mūsų kultūros gyvenimo darbuotojams, bet, kaip matome, taip maža ta linkme daroma, o lietuviškoji išeivija ir toliau lieka be savojo teatro.Tiesa, gana plačiai kalbama, buk mūsieji scenos vaidilos negali tarpusavy susitarti, busimomis vietomis pasidalinti. Būk tai atsirandą per daug vadovų ir ne- užtektinai eilinių. Gal taip, gal ir ne. Žiūrovas paprastai netaip jau būtinas užkulisinių naujienų, bet ir lygi tiesa, kad tas pats žiūrovas, vis dėlto turi teisę priminti, jog nėra ir negali būti mažų ar prastų rolių, nebent tik nekokie aktoriai.. .Tad, kodėl nesusitarti, kodėl nepradėjus dirbti taip svarbų ir nepaprastos reikšmės visai lietuvybės išlaikymo akcijai turintį darbą?Teatro pasisekimu nereikėtų abejoti. Ju^ turime beveik kasdieninius pavyzdžius, kad lietuvis užtektinai mėgsta scenos meną ir skaitlingai užpildo mūsų mėgėjų atsitiktinius spektaklius^ tad ar reikėtų bijotis, kad salės bus apytuštės profesionalams vaidinant?Kur turėtų būt steigiamas toks nuolatinis teatras? Atrodo,, jog visi išskaičiavimai tegalėtų remtis tik Čikaga. Ten yra daugiausiai tautiečių, ten, pagaliau, jau ir nemaža aktorių gyvena. Centras galėtų būti ten. Jei patys vaidilos nesugeba susiorganizuoti (nebūtinai jie tai turėtų ir atlikti), kodėl jiems talkon negalėtų ateiti koks organizacinis junginys, o /gal ir kuris daugiau pasiturintis tautietis. Rizika gi bū- 1 tų menka ir Įdėtas pradinis ka- : pitalas neilgai trukus galėtų jau ir su atlyginimu grįžti atgal. Sakykime, toks teatras turėtų veikti apskritus metus. Žinoma, čia turėtų Įeiti ir vasaros atostogos, < gi likusį laiką reikėtų atitinkamai paskirstyti tarp spektaklių vietoje (Marijos vidur, mokyklos salė stebėtinai patogi) ir gastrolių po lietuvių gyv. vietas JAV ir Kanadoje. Be abejo, reikėtų turėti savas transporto priemones ne tik pačių aktorių, teehn. personalo, bet ir dekoracijų pervežimui. Pagaliau, jei pradžia būtų gera, galima būtų pagalvoti, kartu su spektakliais, vežti ir mūsų dailininkų parodas, kurios galėtų vykti čia pat salės vestibiulyje ar gretimoje patalpoje. Tuo būdu, teatro atvykimas kartu reikštų tikrą meno šventę toje lietuvių gyv. vietovėje. Tokios meno dienos tik jau skaidriu entuziazmu ir panašia nuotaika būtų laukiamos kasmet, kai kur gal net ir keletą kartų. Be to, prie tokio teatro, jau galėtų

gauti darbo ir tam tikras skaičius siuvėjų, dekoratorių, elektrikų ir pan. profesionalų. Lygiai jau atsidarytų keliai ir lietuviui rašytojui — kūrėjui - dramaturgui. Gal būtų skelbiami veikalų konkursai, gal kitais keliais jie įsigijami, bet aišku viena, jog nuolatinio lietuvių teatro turėjimas žymiai ir visapusiškai pajudintų visą mūsų kultūrinį įsibėgėjimą. Ir skaudu, kai giliau pagalvoji, kad mūsų scenos meno meistrai, kurių vieta tik lietuviškoje, tik savoje scenoje, šiandien glaudžiasi kokio slavų teatro prieglobsty. Gėda ne jiems, bet mums patiems, jog iki šiol nesugebame, o gal ir nenorime jų grąžinti prieš savąjį žiūrovą.Išeivijos lietuviai nori turėti savąjį teatrą. Jie jį rems, padės, įvertins ir džiaugsis jo pasisekimais. Visų mūsų rūpestis — jaunimo patraukimas, senimo palaikymas, lietuvybės išlaikymas — yra būtini savojo teatro. Visi su nekantrumu turėtume laukti uždangos pakėlimo. Kultūrininkai, visuomenininkai bei patys aktoriai, veikite, darykite, bet nepalikite mūsų be lietuviškojo teatro. Al. Gimantas.

Europos politiniuose vėjeliuoseVak. Vokietijos federaliniam parlamentui ratifikavus Paryžiaus susitarimus, daugumas užsienio rimtųjų spaudos organų ir politikų laiko tai lemtingu žingsniu į Europos bendruomenę. Net ir socialdemokratų vadovaujamos profesinės sąjungos paskelbė, kad tą nutarimą laiko teisėtu ir jam pasiduoda. Toliau nenurimsta tik socialdemokratai, kurie, priešingai visų kitų kraštų socialistinėms partijoms,
dėl Saaro statuto yra nutarę 
kreiptis į Vokietijos konsti
tucinį teismą.Dėl Saaro suskilo taip pat laisvųjų demokratų (FDP) partija. Pasirodo, per balsavimus tos partijos pastatytas vicekancleris Bluecheris balsavo drauge su kancleriu, du FDP ministerial susilaikė nuo balsavimo, o tik vienas balsavo taip, kaip reikalavo partijos vadovybė. CDU, svarbiausioji koalicijos partija, ta proga laisviesiems demokratams prikišo, kad jie tenbrį pasinaudoti tik koalicijos pranašumais, betgi atsisakydami prisiimti ųž koalicijos darbą visą at-

TARYBINIO ŪKIO PAVYZDYS. .“Dzeržinskio faj. vykdomo- komiteto butų skyrius svar-JO - - .biam namų apsaugos reikalui neskiria reikiamo dėmesio. Tai matyti iš sekančio pavyzdžio. Sep- tyneri metai iš eilės namo, esančio Stalino prosp. Nr. 33, gyventojai veltui šaukiasi pagalbos įvesti šiame name tvarką.Kiekvieną žiemą ir pavasarį, vos tik atlydys, vandens čiurkšlės veržiasi pro šio namo lubas į ketvirtojo aukšto butus, parketas skęsta purvino vandens klanuose, krinta tinkas, žaliuoja sienos, drėgmė ėda mūrą... Ir tai darosi visiškai naujame name!Tokia padėtis yra šio namo butuose Nr. Nr. 13, 15, 16, 23, 24. Šio namo gyventojai apie šiuos faktus jau septyneri metai signalizuoja rajono butų skyriui. Apie tai ne kartą, girdė j o ir butų skyriaus viršininkas drg. Volodinas. Butų skyriuje beveik visada prižadama, kad bus imamasi priemonių. Ir... pažadai neįvykdomi. Namų valdyboje Nr. 7, kuriai priklauso šis namas, tiesiog tyčiojasi iš piliečių. Technikas Ko- siakovas pataria patiems' gyventojams nuo kiauro namo stogo nukasti sniegą, ir tada būsią viskas tvarkoje. Visoms šioms kalboms užbaigti reikia labai pe- daug — tik skardos lapo ir darbo. Pagal butų nuomos sutartį tą padaryti turi namų valdyba.Šiame name atsitinka ir kitų, nemažiau skandalingų istorijų. 7-osios kontoros technikas Kosia- kovas rudenį “remontavo” centrinį šildymą. Ką jis veikė, niekas nežino, bet prieš kiek laiko, šalčiams paspaudus, koridoriuje trūko vamzdis. Pasipylė karštas vanduo. Vietoje to, kad imtųsi pačių ryžtingiausių priemonių tuoj pat likviduoti avariją, kontoros “specialistai” skuduru apvyniojo vamzdį ir įsakė toliau kūrenti katilus. Tris paras per šį skudurą karštas vanduo veržėsi lauk. Aišku, nesant cirkuliacijos, nustojo veikti šildymo sistema, butuose pasidarė šalta kaip lauke. ■ ■Vykdydami įsakymą, katilinės kūrikai dieną ir naktį pumpavo

vandenį į katilus; sušildytas vanduo šimtais kubinių metrų dingo rūsiuose, griaudamas namą. Tačiau 7-oje kontoroje dėl to nesijaudinama — anglį ir vandenį jie užrašys gyventojų sąskaiton, o dėl to, kad namo pamatams tas kenkia, — tuo jie taip pat nesirūpina.Vilniaus miesto Dzeržinskio rajono butų ūkio vadovai turi nedelsiant-pašalinti šiuos trūkumus name, nes butų fondo saugojimas— šventa jų pareiga”.
M. Ragainis.“Tiesa”, 1955. III. 19.

Komunistinės spau
dos JAV neįsileidžia vJAV paštų ministerija uždraudė pristatinėti soviėtinius laikraščius prenumeratoriams, kurie neturi specialaus leidimo. Paštų ministerija dėl šio patvarkymo tarėsi su vyr. prokuroru, iš kur gautas atsakymas, jog pagal veikiančius įstatymus užsienio spau dą, kurioje varoma prieš Ameriką propaganda, turi teisę gauti tik žmonės esą diplomatinėje tarnyboje ir registruoti užsienio valstybių agentai. Tuo būdu paštų valdybos potvarkis reiškia beveik visišką sovietinės spaudos neįsileidimą. Berods dėl to ir daugelis lietuvių, bandžiusių užsiprenumeruoti sovietinės lite- tuviškos spaudos, jos negauna. Tuo tarpu Kanadoje jokio draudimo nėra.

sakingumą. Kai kas šiame FDP žygyje įžiūri gilesnių pagrindų būtent — kad 
“antiklerikališkai” nusitei
kusi partijos dalis su dabar
tiniu jos pirmininku dr. T. 
Dehleriu ir dr. F. Maieriu, 
buv. Wiirttembergo-Badeno 
krašto ministeriu pirminin
ku, nori drauge su socialis
tais ir kitais lakistais suda
ryti vieningą, bendrą “anti- 
klerikalinį frontą”.Bluecherį ypač remia Berlyno laisvieji demokratai, neįėję net į dabartinę iš socialdemokratų ir krikščionių demokratų sudarytąją koaliciją. Kiti vėl samprotauja, kad su laiku nežymesnės partijos turės išnykti ir teliks tiktai dvi pagrindinės, kaip ir kituose kraštuose: CDU ir socialdemokratų. CDU veikėjai prikiša socialistams, kad tie iš dabartinės situacijos norį sau kuo daugiausia išgriebti naudos ir visos valstybės sąskaita susikalti sau partinį kapitalą. Tai, ką aiškiai pramato kitų kraštų socialistų partijos, tik neįstengia kaip reikiant įžvelgti vokiečių socialdemokratu 'Tačiau jų garbei reikia pripažinti, kad ir jie kaip įmanydami kratosi iš rytinės Vokietijos zonos siūlomo komunistų “bendradarbiavimo”. Nors ir pasisakydami prieš kai kuriuos Adenauerio planus, jie tačiau, kaip pažymėjo sovialdemokratų pirmininkas Ollenhaueris per pasikalbėjimą sū švedų “Dagens Nyhetėr” atstovu,
Adenauerio nevadina dikta
torium, ir niekas iš socialde
mokratų netvirtina, kad jis 
būtų pažeidęs kur nors de
mokratinę Vokietijos konsti
tuciją.Maksimum socialdemokratai laiko Adenauerį nebent “autokratišku žmogum”, kuris kraštą valdąs taip, kaip kad seniau valdęs, būdamas vyr. burmistru Koelno miestą. Tuo tarpu Rytinėje zonoje satelitiniuose kraštuose tebeina demonstracijos prieš tariamą Vokietijos “sumilitarinimą” ir “sufašistinimą”. Galvojama netrukus vi e š a i proklamuoti bendrą jei ne visų Rytų kraštų, tai bent Lenkijos, Rytinės Vokietijos ir Čekoslovakijos karinę vadovybę, kurios tiesioginėn ži- niion būtų pavesfes'visų šitų trijų kraštų karinės pajėgos. Bolševikai taip pat atsidėję stiprina visuose juose savo karinį potencialą. Sunkumų gali sudaryti dėl Saaro sutarties ratifikavimo ir prancūzai, nors neabejojama, kad galų gale vis dėlto Paryžiaus susitarimai bus ratifikuoti, o tuo pačiu padėti tvirti pagrindai visos Europos ateičiai. ,Kai kuriems Europos politikams vis daugiau apsiprantant su galimos su bolševikais “ko-

egzistencijos” mintimi, pavergtųjų Rytų ir Vidurio Europos tautų atstovai, susitarę su vokiečių Liaudies Sąjūdžiu Taikai ir Laisvei Ginti,
Suttgarte suruošė platesnę 
spaudos konferenciją ir mi
tingą, per kurį šių kraštų 
kalbėtojai įspėjo laisvuosius 
Vakarus, ko tie gali iš bolše
vikų laukti, jei nesugebės 
tinkamai įžvelgti bolševizmo 
pavojaus.Čia būdingais laikomi ypač rumunų koordinacinio centro atstovų pareiškimai. Pulk. Emilia- no teigimu, per bolševikinės rumunų pasiuntinybės Šveicarijoję užpuolimą laisvės kovotojams pateko į rankas nepaprastai svar būs dokumentai, įrodą, kad minėtoji pasiuntinybė iš tikro buvo sovietinio špionažo centrinė.
Šveicarų saugumo įstaigoms 
yra į rankas patekę visi bol
ševikų planai, kaip jie turė
jo karo metu, gavus reika
lingas direktyvas ir sutartą 
ženklą, išsprogdinti pačius 
pagrindinius tunelius, elekt
ros jėgaines ir šveicarų at

sparos taškus.Tie radiniai net ir šveicarams padarė nepaprastai stiprų įspūdį, nes dabar jau niekas neabejoja taikiais bolševikų tikslais. Vokiečių policija, gavusi žinią iš šveicarų policijos, padarė kratą pas kaikuriuos rumunų veikėjus Muenchenė ir vieną iš jų sulaikė. Jis kaltinamas padėjęs užpuolikams pervežti į Šveicariją ginklus. V. R.

Iš “Tiesos” puslapių

Vištos Stalino kampelyje
Jumoristo Vainoros išdaigosBuvo kartą Lietuvoje toks kolchozas, pavadintas labai patriotiniu vardu — “Tarybų Lietuvos Dešimtmetis”. Visa valdžia priklausė kolchozo valdybos pirmininkui drg Vainorai. Būti kolchozo pirmininku tarybinėj santvarkoj reikia didelio išradingumo — ypač tada, kai priartėja kompartijos planuose laiku neužplanuota žiema ir gyvulius tenka į pastoges sutalpinti. Jeigu neužtenka stogų, nors ir labai mėgdamas jumorą, gyvulių į Kremlių nepasiųsi.Taigi, žinote, tas mūsų išradingasis drg. Vainora suvarė į tvartus visus gyvulėlius. Liko tik vištos laūke, o vištoms, matote, tarybiniai planuotojai buvo užmiršę pastogę suplanuoti. Jų planuose jiems, atrodo, rūpėjo tik vištų kiaušiniai... Drg.-Vainoros būta gabaus ir išradin’go vyro — suvarė jis vištas į skaityklą, kur iškilmingai įrengtas Stalino kampelis: tegu gi vištelės tarybinio mokslo pasisemfa, tegu pasigroži tarybiniais vadais ir, bolševikiškai tariant, susipažįsta su priešakine tėvynine technika...
“Tiesa” išsigando 
vištų kudakenimoTaip gal būt ši vištų istoriją, būtų laimingai ir pasibaigusi, bet vištų kudakenimą Stalino kampelyje išgirdo “Tiesos” redakcija Vilniuje. Užsirūstino redaktoriai ir korespondentai ant vištų globėjo drg. Vainoros. Tuo-

VISI “COMIC’y” PAVERGTI

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas KE. 3884

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

europietiška me ir kana diską me- stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

WESTINGHOUSE 21” TV.. .Į e
PERDUODA RYŠKIAUSIAI NET IR 
NEPALANKIAUSIOSE VIETOSE! :T; SS

Kai perki .TV aparatą, svarbiausias dalykas yra — pa
veikslas, Westinghouse kaip tik ir suteikia Kanadoje aiš
kiausią, šviesiausią ir didžiausią paveikslą . . . net ir 
rajonuose, kur priėmimas yra sunkiai įmanomas; Tik 
Westinghouse televizijos aparatai turi naują kontrolę 
padedančią greičiau surasti paveikslą, su mažiau vad. 
“sniego”. Kad TV būtų malonesnė pasirinkite Westing
house '

»

$

Be to, dar šie privalumai:

Puikus stilius,pagražins kiekvieną kambarį. Kontrolės įrengtos šone, kad suteikus aparatui švarias, modernias linijas.
• Didžiausias paveikslas,Kanadoje didžiausias, šviesiausias ir aiškiausias . aliuminizuotas, kad atrodytų realesnis. J

• Geriausias balsas.... pilnas tonas su “Fidelity” didžiuliame koncertiniame garsiakalbyje. [i

Westinghouse
-

operetęApžiūrėkite Ii malong
Model 2V2K poc »avo artimiausi parda
vėją žiondien . . • walnut or blond me
džio kabinetuose.

Ypatingai JAV ir Kanadoje lietuviškasis jaunimas, pradedant pradžios mokyklų mokiniais, baigiant augšt. mokyklų auklėtiniais, netgi universitetų studentais, yra ant labai slidaus kelio. Tą slidųjį kelią sudaro daugelis pašalinio gyvenimo įtakų, tačiau gal didžiausias blogybės faktorius — šiuose kraštuose ypatingai paplitusios vadinamos “comic books”.Ko gi reikėtų jeigu šių kraštų “comikai” būtų tokie arba panašūs į. Lietuvos “Ūkininko Patarėjuje” Martinonio spausdintus, kurie būdavo visiškai moralūs, nekalto turinio, dažnai net pamokiną ir, vienkart, leidžia skaitytojui skaniai pasijuokti. Deja, šių kraštų “comikų” leidėjai surado “comikiško alkoholizmo” aukų skonį. Jiems bent koks moralumas nesvarbu, svarbu — kuo daugiau to šlamšto parduoti ir kuo daugiau pelnyti. Todėl į “comikus” jie ir “barsto pikantiškų miltelių”, kurie, draskydami, sakytume, skaitytojų gomurį, verstų juos “comikus” taip pamėgti, kaip alkoholikas pamėgsta degtinę, rūkorius — nikotiną, narkotikas — opiumą ir pan.Torontiškis “The Star” kovo 6 d: išspausdino netgi vedamąjį “Comikų pergalė”, kuriame paduodama šiek tiek liūdnosios statistikos duomenų.Pirmiausia autorius prisimena, kad dar nedaugelis metų praslinko nuo to laiko, kada daugelyje didesniųjų miestų ir miestelių buvo galima rasti tuzinus tikrąja žodžio prasme knygų parduotuvių, skaityklų ir pan., kur žmogus galėjai pailsėti dvasia, pasirinkti pagal savo skonį tikrą ir naudingą knygą, pasiskaityti padorų žurnalą ar laikraštį ir t.t.Deja, šiuo metu atrodą, jog šiame kontinente, bent dalimi, ta gražioji era jau praėjusi. Knygų parduotuvės, esą, pasidariusios bereikalingais anachronizmais, o knygų išradėjai — dingstą, tarytum nereikalinga veislė... Kasdien mažiau ir mažiau žmonių beskaito naudingas knygas. O dauguma šitokių nuotaikų — labai gaila — esą, dažniausia sklinda iš šio kontinento mokslo įstaigų klasių ... Šiurpi tikrovė, ar ne?...Kalifornijos universiteto surinktieji duomenys rodą, jog JA V-ėse išleidžiama keturis kartus daugiau pinigų “comikams”, negu visoms knygoms visose šalies bibliotekose įsigyti, daugiau išmokama “comikams”, negu išleidžiama visoms krašto pradžios ir augštesniųjų mokyklų vadovėliams paruošti. Studija rodanti, jog 25% visų JAV augštąsias mokyklas baigusių ir 16% baigusių “kalidžius” skaito “comikus” reguliariai... Pasak autoriaus, ir Kanadoje daviniai nė kiek ne- linksmesni. Ontario mokyklose trijų metų tyrinėjimų daviniai parodę duomenis visiškai panašius į JAV-se esamuosius. Juos trejetą metų rinkęs specialiai sudarytas komitetas, kurio sudėtyje buvę mokytojai bibliotekų vedėjai, tėvai ir leidėjai. Jų surinktos žinios rodančios, jog daugelyje. ypač provincijos ir priemiesčių, mokyklų vadovybės visiškai nesirūpinančios, kad kur

nors rastųsi mokiniams vietos pasiskaityti naudingas knygas. Šitokių mokyklų mokiniai praleidžią — vidutiniškai — tris valandas į savaitę tokiam laisvalaikiam skaitymui. Deja, ir tuo metu nieko geresnio nerasi jų rankose, kaip “comikus”.Minėto vedamojo autorius teigia, ir su tuo reikia sutikti, jog didelės dalies kaltės reikėtų ieškoti mokinių namuose, kur tėvai rodo visišką indiferentiškumą savo vaikams tinkamų knygų pa- rūpinimo atžvilgiu. Taipogi mokytojų kadrai — irgi turėtų prisiminti diclelę dalį kaltės, kad jų mokiniai pasidaro “comikų 
allojholiksają^irTTiiekuo ^rimtesniu nebesidomi. ■Gaila, užsiminęs apie šių kraštų mokyklų mokytojus, taipogi ne kažin ką žmogus galėtum pešti. Juk kaip gi tie mokytojai mokiniams ką nors pasakys dėl “comikų” skaitymo, kad jų pačių- didžioji dalis tą šlamštą yra ypatingai pamėgę. Štai, tame pačiame straipsnyje tegiama, jog JAV 12%, o Ontario provincijoj — net iki 50% mokytojų patys esą “alergiški” “comikų” skaitytojai.Taigi, šitokioj aplinkumoj gyvenantiems, ypač lietuviškojo jaunimo tėvams, reikia labai ir labai budėti. Mūsų tautiečiams šios srities kova yra bent kiek lengvesnė, negu vietiniams amerikiečiams arba kanadiečiams jau vien dėlto, kad mūsiškiai tėvai patys dar nėra “comikų alkoholikai”. Tereikia tik daugiau dėmesio beauginant ir auklėjant jaunąjį atžalyną, reikia nepagailėti beaugantiems parūpinti naudingų knygų bei spaudos ir bus dar daug kas išgelbėta.

Pranys Alšėnas

jau pat buvo išvilkti į dienos šviesą visi jo blogieji darbeliai. Atsiminė jie staiga, kad drg Vainora yra prisiekęs stikliuko garbintojas. Įsivaizduokite jo nusikaltimus dėl vištų įkurdinimo skaitykloje propagandinius fil- Į mus kolchozininkams teko demonstruoti tvartuose ir neapkūrentose daržinėse. Be to," vištoms užvaldžius skaityklą su Stalino kampeliu, neįmanomos jokios komunistinės paskaitos ir net meninė saviveikla. Čia “Tiesa”, išdėjusi bloguosius drg. Vainoros darbelius, paskelbė gudrią išmintį: “Vištoms reikalingos ne klubai - skaityklos, o šiltos, vištidės”.
Ėsk, karvute, orą tyrą!.'.Ne visuose kolchozuose esama tokių gailestingos širdies Vainorų. Vištas, tiesa, galima sutalpinti Stalino kampelyje, bet karvės netelpa. Marijampolės rajono Černiachovskio vardo kolūkio pirmininkas Vincas Adomavičius skundžiasi: “Užsukę į “Gižų” kolūkį, mes tiesiog nustebome. Pernai žiemą matėme, kaip statė puikią karvidę, o šiemet jos pažinti negalima: langai kiauri, vėjas pro plyšius pučia, gyvuliai stovi susitraukę. Apie bet kokį gyvulių produktyvumą negalima kalbėti, jei karvės per dieną tik du kartu tešeriamos ir vieną kartą girdomos”...Korespondentas A. Petrauskas konstatuoja: “Kai kuriuose kolūkiuose padėtis dar blogesnė. “Mičiurino” kolūkyje gyvuliai laikomi daugelyje vietų, pašarai sukrauti toli nuo tvartų, nėra atsakomingų asmenų už jų saugojimą. Blogai šeriami gyvuliai sulyso. “Karolio Požėlos” vardo kolūkyje karvės.kartais visą dieną išbūna negirdytos, o “Lenino keliu” — net ir nešertos”.. .
Už sušalusį silosą — 
vienas literis pieno Drg. L. Kiąuleikis paduoda įdomų reportažą — “Viena žiemos diena gyvulininkystės fermoje”. Melžėja drg. Jurevičiūtė ateina į karvių tvartą. Paskui ją atseka fermų vedėjas drg. Stanevičius. Veiksmo vieta — “Aušros” kolūkis.Drg. Stanevičius: “Melžti ruošies?”Drg. Jurevičiūtė: “Nesiruošiu melžti. Nežinau, ką tai reiškia. Tur būt kibiras kiaiįras. Melžk nemelžęs — daugiau po litrą., iš karvės neprisunksi. Koks kipšas jas išmelžia, nežinau”. . . Čia ji fermų vedėjui pakiša sušalusio siloso gabalą, išimtą iš ėdžių: “Tokiais saldainiais šerdamas nori pieno sulaukti?”... -Vištos, atrodo, laimingesnės už- karves Tarybų Lietuvoje. Joms bent šilta ir jauku Stalino kampeliuose. Drg. Vainoras už išradingumą vertas Lenino ordino?.. Vyt. Kastytis.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA ”.
Indėliai apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė Lietuviu Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tcl. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p.

SINGER
PILNA KAINA $19.50.

gtHGtSR

išsimokėjimas dalimis.
Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta

IŠPARDAVIMAS
Nauja mašina

TIK DABAR! apvali špulč su 
apdangalu $29.50.

5 metams garantija!
★ Nauja žvieta * Naujas dangtis
★ Naujas mataras* Nauja kojinė

kontrolė

Paskambinkite, pademonst
ruosime Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams. 
IMPERIAL

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St. TORONTO. ONT.
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Pavergtoje tėvynėje
už 1954 m. kiekvieną darbadienį

HAMILTON, Ont.
“Čiurlionio” koncertas. Kovo 

19 d. Hamlitonas turėjo retą 
šventę — pirmą kartą čia atvyko 
“Čiurlionio” ansamblis. Jo pasi
klausyti susirinko netoliKlaipėdos užėmimo 10 metų ____ ___________  ____ _____

sukakties proga “Pergalėje” G.į galėsiąs išmokėti po 2 klg. grūdui j" Hamiltonui tai labai
1200

Metelskis rašo, kad po karo lai
vyba buvusi atnaujinta 1945 m. 
spalio 20 d., kai atplaukęs Suo
mių garlaivis “Astorija”.

Karo metu centrinė H. Montes 
gatvė buvusi veik visa sugriauta. 
“Nuo aikštės, kurioje stovi pa
minklas Klaipėdos išvaduoto
jams, iki Dangės upės po karo 
buvo išlikę tik keletas namų”. 
Dabar jau esą daug namų ten 
pastatyta.

Kur Dangė įteka į marias “iš
kilę naujos laivų remonto ga
myklos korpusai”. Už žvejų tra
lerių piečiau esą matyti “celiu
liozės - popieriaus kombinato 
kaminai”, o dar toliau žvejų uos
to prieplaukos.

Uosto locmanas esąs Latvijos 
rusas Ivanovas.

Kauno Politechnikos instituto 
liaudies dainų ir šokių ansamblis 
atšventė penkmetį.

Panevėžio muzikos mokykla 
atšventė 10 m. sukaktį. Ji esanti 
labai išsiplėtusi. Jpje veikią di
rigavimo, liaudies instrumentų, 
pučiamųjų instr., pianino ir kt. 
skyriai.

kolūkių Lietuvoje, pasak kp 
ck sėkr. Šumausko, yra 1809. Vi
dutiniškai kiekvienam kolūkiui- 
išeina po 2360 ha žemės, tame 
tarpe po 1420 ha ariamos.

Esą sudaryta 1100 kolūkių gy
venviečių projektai. Į kolūkių 
gyvenvietes esą persikėlę 1849 
kolūkiečiai. Dabar esą statoma 
1616 gyvenamų namų, iš kurių 
275 mūriniai.

Viso žemės ūkio pagrindas 
esąs grūdų ūkis, o jame esą daug 
trūkumų, sako Šumauskas. Va
dinasi Lietuvos žemės ūkis grą
žintas bent 40 metų atgal, kad 
prilygtų rusiškajam ir galėtu 
būti diriguojamas iš Maskvos.

Partija po p.m. rugsėjo plenu
mo “rekomendavusi” ir kolūkie
čiai naujai išrinkę daugiau 700 
kolūkių pirmininkų, iš kurių 140 
esą žemės ūkio specialistai ir 280 
“politinio - tarybinio aktyvo dar
buotojai”.

Labai giriamas Joniškėlio“ 
“Juršėnų” kolūkis, i kuri su
jungti net 4 buvę maži kolūkiai,

ir apie 2 rublius pinigais. (Kana
diečiai dėmesio: po maždaug 85 
centus už darbo dieną!). Ir tuo 
dar giriamasi programinėje par
tijos šulo kalboje.

Vytautas Sviesys pasirašo va
sario 11 d. “Tiesoje” straipsnį 
“Kaip gyvena darbo žmonės Bra
zilijoje”. Esą, jis ilgus metus gy
venęs Brazilijoje ir tik “visai ne
senai” esąs grįžęs. Gyvenimas 
ten atvaizduojamas labai baisio
mis spalvomis, prilyginamas ver
gijai. Skundžiasi, kad Brazilijo
je “pažangiųjų lietuvių kultūri
nio veikimo sąlygos yra labai 
sunkios”, organizuotas’ veikimas 
esąs trukdomas “vietinės reak
cijos” ir “lietuvių buržuazinių 
nacionalistų”, nuo kurių neatsi- 
lįpką ir “reakcingi kunigai”. Ta
čiau dauguma Brazilijos lietuvių 
esą pažangūs ir myli “savo tėvy
nę — Tarybų Lietuvą”. Visdėlto 
neparašė, kad tėvynę — Sovietų 
Sąjungą ir jos sostinę Maskvą...

Biudžetas visos TSRSąj. 1955 
m, suvestas į 462.857.401.000 rub
lių pajamų ir 436.147.270.000 rub
lių išlaidų.

Lietuvos TSRS biudžetas pa
tvirtintas 1.644.514.000 rublių pa
jamų ir tiek pat išlaidų. Respub
likiniame biudžete 1.444.085.000 
r. pajamų ir 811.235.000 r .išlai
dų; Vietiniuose biudžetuose 200.- 
429.000 rublių pajamų ir 833.279 
rublių išlaidų.

Vėl prie bekonų. Chruščiovas 
kp ck plenume sausio mėn pa
sakė, o paskutiniuose savo po
tvarkiuose ir Maskva prisiminė, 
jog netikslu buvę Pabaltijo že
mės ūkį užkinkyti į lašininių 
kiaulių gamybą, kai ten buvę iš- 
sispecializuota auginti bekonus. 
Jau vasario 18 d. “Tiesa” rašė: 
“Auginant bekonus Lietuvos 
valstiečiai turi sukaupę didelį 
patyrimą. Būtina šį gausų paty
rimą plačiai panaudoti ir jau ar
timiausiais metais kiekviename: 
kolūkyje atkurti lietuviško be-j 
kono auginimą, siekti kiekvie
nam 100 ha ariamos žemės gauti 
po 30 centnerių kiaulienos”.

MAkad. žemdirbystės ir dir
vožemio instituto dir. Bėčius.

LIETUVIŠKA *

moterų kirpykla
JANETS

407 Roncesvalles Avė. 
prie Howard Park Ave. 

To ron to.
Tek OL. 6415.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami 

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai. j

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731. 

21^ Roneesvolles Ave,. Toronto

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVE.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų* svarstykles—$1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B.

VL. ANDRIJAUSKAS (W. Andrews)
Active Mortgages Sales Brokeris

1147 DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1346 
’ TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI, VARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

daug.
“Čiurlionio” ansamblis, nors 

jau ir nebetoks, kokį prisimena
me iš Vokietijos laikų,-bet vis
dėlto sunkiai lyginamas su ki
tais. Visiems toks niielas dirigen
tas muz. Alf. Mikulskis ir šiame 
koncerte kėlė visų pasigėrėjimą. 
Ir anglų visuomenės atsiliepimai 
entuziastiški. Dalyvavęs koncer-' 
te miesto . burmistras Jackson 
vakarienės metu p. Mikulskiui 
rimtai pasiūlė persikelti | Hamil- 

• toną ir pęrįmti simfoninio or
kestro dirigavimą.' Beabejo, A. 
Mikulskis, ilgai negalvojęs, atsi
sakė, nes su jo pasitraukimu iš
irtų ir ansamblis. Reikią milži
niškų pastangų, pareiškęs diri
gentas, kad ansamblį išlaikyti. Ir 
šiame koncerte trūko 2 geriausių 
solistų: Stempužienės - Butku
tės ir vieno vyro solisto.

Po programos rengėjai įteikė 
pp. Mikulskiams gėlių pintinę ir 
raudonų rožių puokštę.

Puikiame Babinų bute suruoš
toje vakarienėje dalyvavo 32 as
mens. Rengėjams suteikė didelę 
garbę savo dalyvavimu šie augš- 
ti svečiai: kun. dr. J. Tadaraus- 
kas, Krašto Valdybos pirm. J. 
Matulionis, miesto burm. Jack- 
son su ponia, E. Hyder, Chamber 
of Commerce pirm. Weiz su po
nia ir pp. Mikulskiai. “Čiurlio
nio” ansamblį atstovavo pp. Ka
valiūnai, jų v-bos pirm. J. Nas- 
vytis, adm. Liutkus, Liutkevi
čiuje ir Ed. Jarašiūnas. Iš hamil- 
toniečių dalyvavo apyl. pirm. 
Vainauskas, Kšivickai ir TFon- 
do v-bos nariai su šeimomis. Va
karienės metu daug gražių linkė
jimų čiurlioniečiams pareiškė 
hamiltoniečiai, o ypač svečiai 
kanadiečiai, kurie savo pasigėrė-, 
jimą reiškė pakartotinose kalbo
se. Alf. Mikulskis vardinių pro-: 
ga gražiai prisiminė kun. Juozą: 
mūsų klebeną dar iš Vilniaus 
laikų ir pakvietė visus sudainuo
ti “Ilgiausių metų!”. : • •'''

Pasigėrėtinas yra Babinų nuo
širdumas ir vaišingumas ■—. to 
TF v-ba ilgai nepamirš.

Visi kiti čiurlioniečiai buvo la
bai šiltai priimti pas paskirus 
Hamiltono lietuvius, o. sekmade- 
nį 6 vai. ryto išlydėti į autobu
sus, kurie juos nuvežė koncer: 
tuoti į Rochester!. Teko išgirsti 
daug nuostabos žodžių iš svečių 
apie hamiltoniečių vaišingumą. 
Žodžiu, mūsų svečiai sakėsi Ha
miltonu labai patenkinti ir ilgai 
jo neužmiršią. Jų sutikimo ir iš
leidimo organizacija, J. Nasvy- 
čio žodžiais, buvusi reto pavyz-' 
dingumo.

Gražiai šį koncertą kanadiečių 
tarpe išreklamavo “Daily News”, 
įsidėdamos kovo 22 d. rytinėj ir 
vakarinėj laidose net po 6 dide
les nuotraukas, užėmusias visą

“Camera around the town” pus
lapį.

Šis pasirengimas, neskaitant 
Lietuvių Dienos, buvo didžiau
sias iki šiol buvusių. Jį surengė 
TF Hamiltono sk. v-ba, svarsčiu
si “Čiurlionio” kvietimo klausi
mą nuo praėjusio pavasario. 
Kiek stipri buvo v-boj .opozici
ja prieš kvietimą (dėl. bijomų 
nuostolių), rodo ir tai, kad vie
nas jos narių posėdžio metu pa
reiškė sumokėsiąs TF $100, jei 
iš šio koncerto būsią pelno. O pa
sirodo, jo gauta net per $600, 
nors “Čiurlioniui” sumokėta vie
toj sukalbėtų $600 — $800. Tik 
turėdama šimtanuošimtinę tau
tiečių paramą, TF v-ba galėjo šių 
rezultatų pasiekti.

Vasario 16 gimnazijai remtį 
būreliai kovo 9 d. pasiuntė jai 
JAV dolerių 240. Į šią sumą įei
na 4 rėm. būrelių aukos už gruo
dį, sausį ir vasarį. Šia proga pra
nešame nežymius būrelių pasi
keitimus: iš Br. Grajausko vad. 
būrelio Nr. 214 nuo gruodžio 1 d. 
išstojo K. Zadlauskas, o nuo va
sario 1 d. įsijungė K. Žilvytis.

Į J. Mikšio vadov. būrelį Nr. 
213 nuo vasario 1 įstojo J. Gied
raitis. Į J". Trečioko vad. būrelį 
nuo sausio 1 d. įstojo E. Apana
vičius.

. Šiuo metu vyksta rinkliava po 
namus Vasario 16 gimn. rūmams 
ir Saleziečių gimnazijai. Nė vie
nas neatstumkime rinkėjo ran
kos. Išleisti geram tikslui vieną 
kitą dolerį yra nesunkus daly
kas. Sudėkime šįmet daugiau ne
gu pernai!

Atsiliepdama į Indokinijoj li
goninėj besigydančio mūsų tau
tiečio Maciansko prašymą “T. 
Žiburiuose”, TF sk. v-ba kovo 
15 d. nupirko iš pasiuntė jam lie
tuviškų knygų už $26.50.

TF sk. valdyba, praėjus“Čiur-

Lietuviai pasaulyjeI

0 r. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

Darbo valandos: 
1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 

susitarimą.

57 Burris St, Hamilton, Ont. 
Telef. JA, 8-8275.

Dr. J. Baltrušaitis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

95 DELAWARE AVtr HAMILTON
Bendroji praktiko, moterų ligos su 

gimdymo pagaibo specialiai.
Priėmimo vai. kasdien nuo 2-8 vai. pp. 

Šeštadieniais nuo 9.30-12 vai.
Kitu laiku pagal Šušitofrimg.

Telefonas JA. B-S340.

LIETUVIS LAIKROMNINKAS j 

TAISAU tveteafWcos, ir tme-
riktttfžkac gamybos laikrodžius sr Ža
dintuvus. Už darbg duodu -motoms 
garantiją. .Darbą atlieku pigiai ir są
žiningai.

1M8 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. Tel. KE. 1OJC

VICTOR

MUITO MOKESTĮ PRIIMAME VIETOJE.

INFORMACIJŲ KREIPTIS:*

835 Queen St. W. Toronto. Tek EIW.4-4025
▼ 1S1 em^liUv womwi wvrwwvim grown

v. juucsvieius.
2S1 LAUDER AVE^ TORONTO. į
ll Ui iii inti.i.l ■■■■—» r imn « III I.

arba į mūsų naują skyrių

677 Main St, Winnipeg, Man. Tel. 92-7695
(Prie CPR stoties)

VYRŲ IR .MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS j

Dideli* *o*if**lciwM< MM*»«*MOtą «WO- 
džiagą motetą ir vyrą kostiumam* k 
Saitam*. Užsakymu* atlieku fomiau- 
siouM* ko iwwmis.
1SW DUNDAS ST. W. TORONTO

DOVANŲ SIUNTINIAI 
į Lenkiją ir į visus SSSR kraštus!

Janique Trading Co
J. KAMIENSKI

lionio” koncertui, pasibaigus re
kolekcijoms, vėl žada suintensy
vinti knygų pasiūlymą po na
mus. Visi pasinaudokime šiuo 
patogumu ir atėjus naujųjų lai
kų knygnešiui į butą išsirinkime JA VALSTYBES 
pačių geriausių lietuviškų leidi*, 
nių. O jų dar kol kas, ačiū Die
vui, turime nemažą pasirinkimą.

Rekolekcijas šįmet veda tėvas 
Borevičius, SJ. Susidaro įspūdis, 
kad šiemet jose dalyvauja dau
giau negu praeity. Sk. St

“Varpo” choro koncertui, 
kuris įvyks balandžio 16 d., Ba
tono auditorijoje Toronte, bilie
tai bus platinami Hamiltone, 
sekmadienį, balandžio 3 ■d., tuoj 
po pamaldų parapijos salėje. , 

Valdyba.
Elena Baltaplaukytė - Vilimai- 

tienė kovo 22 d. atšventė savo 50 
m. gimtadienį, 30 scenos darbo 
jubiliejų, kuriame dalyvavo per 
20 asmenų, jos artimesnių bičiu
lių- ‘

Aktorė scenos darbą pradėjo 
dar jaunose dienose, 1922 m. 
Kiek vėliau ji baigė Kaune Vaič
kaus dramos studiją ir veikliai 
dalyvavo dramos teatre Kaune, 
su šaulių teatru apkeliavo veik 
visą Lietuvą. Nuo 1927 m. persi
kėlė provincijon ir aktyviai vei
kė Alytuje, Jurbarke, Kretingo
je ir kit. vietovėse. Tremtyje p.. 
Vilimaitienė nesiskyrė su scena 
ir energingai prisidėjo prie teat
ro veikalų pastatymo Danijoje, 
Anglijoje, Kanadoje ir etc.

E. Baltaplaukytė - Vilimaitiė; 
nė yra retas mūsų senosios kar
tos idealistų pavyzdys, kurie, 
kaip žinome, praeityje nesiekė 
iš visuomeninio darbo sau nau
dos. Dirbo ir dabar tebedirba 
vien iš pasišventimo; talkinin
kauja per minėjimus, tautines 
šventes ir kitomis progomis.

Ilgiausių metų!

JAV LB Kr. Tarybos rinkimai 
paskirti gegužės mėn. Kandida
tų pasiūlyta 92. Bus renkama 27.

Fort William, Port Arthar, Ont
Vasario 19 d. KLB Fort Wil

liam, Ont. apylinkė atšventė Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę. 
Tos dienos rytą Tėvai Pranciš
konai atlaikė šv. Mišias už ken-; 
čiančią Lietuvą ir žuvusius mū
sų tautiečius savoje žemėje ir 
•už jos ribų. ' , >

Vakare įvyko minėjimas T L 
salėj, 125 Finlayson Street, Fort 
William, Ont., pradėtas Kanados 
ir Lietuvos himnais. Atidarymo 
kalboje apyl. pirmininkė pakvie
tė visus atsistojimu ir tylos mi
nute pagerbti žuvusiuosius už 
Lietuvos laisvę ir kenčiančius 
Tėvynėje. Priminta šios dienos 
svarba mūsų tautai ir kraštui.. 
Trumpą žodį angliškai apie šios 
dienos reikšmę pasakė L. Druk- 
tenis. *

Meninę dalį gražiai išpildė mū
sų jaunuomenė. Eilėraštį “Lie
tuva” sakė Kristina Kaminskai
tė, “Ten kur žaidžia Nemunėlis” 
dainavo K. Kaminskaitė ir Jū
ratė Mitalaitė, eilėraštį “Palai
mink” deklamavo Gintautas Ka
minskas; gražiai angliškai dai
navo Jokubauskas — jis yra lai
mėjęs pirmą premiją dainavimo 
klasėj, Fort William. “Per girią 
girelę” dainavo Jūratė ir Kristi
na; solo pianinu skambino Bru
žaitė ir Jonaitytė.

Jaunoji karta pasirodė tikrai 
gražiai. Ta proga tenka nuošir
džiai pasveikinti tėvus, kurie rū
pestingai stengiasi išmokyti sa
vo vaikus, padedant mokytojai 
Mitalienei.

Programos pabaigoj tarė žodį 
minėjimui pirmininkavęs maj. 
A. Mitalas kviesdamas visus lie
tuvius vieningam ir gražiam sa
vo tautos ir šio krašto darbui.

Po to sekė pobūvis, užkandžiai 
paruošti mūsų ponių: A. Kamins-; 
kienės, Jonaitienės, Druktenie- 
nės, Bružienės, šokiams gražiai 
griežė p.p. Tribandžių jaunutės 
dukros vedamas orkestras. Šįmet 
esant nepalankioms darbo sąly
goms mažai tebuvo vyrų, dirban
čių miškuose. Vietiniai ir iš arti
mesnių apylinkių susirinko ir su 
savo draugais. Minėjimą ruo
šiant labai daug pasidarbavo p.p. 
V. Sibulis, Jonaitis, Kaminskas, 
Jonaitytė, J. Špokauskas, Mitą 
lai P. Kajutis, L. Druktenis ir 
jau minėtos ponios.

Fort William, Ont. radijo sto
tis pranešė per 2 dienas apie Va
sario 16 dienos minėjimą. Trum

pai buvo parašyta apie tai ir vie
tos spaudoj. Mokinės Kaminskai
tė ir J. Mitalaitė padainavo per 
radijo vaikų ’valandėlę lietuviš
kai, "branešdamos anglų k., kad 
savo dainas skiria visiems lietu
viams, kurių namai ir kraštas 
yra pavergtas svetimų.

Vakaro pelnas $30.88 už TF 
ženklus bei pasus — $41.25.

Kaip visur priimta, KLB Kr. 
Valdybos pageidavimu ir mūsų 
susirinkimo nutarimu, pinigai, 
išviso $72.13 persiųsti per TF at
stovą Tautos Fondo Atstovybei.

Apyl. Valdyba, perrinkta sau
sio 9 d., pasiskirstė pareigomis 
ir pakvietė atstovus: dr. E. Ja- 
sevičiūtė pirm.; Petras Kajutis 
sekret. ir Tautos Fondo atstovas; 
maj. A. Mitalas iždin. ir Vasario 
16 gimnazijai remti atstovas; A. 
Kaminskienė šalpos Fondo at
stovė; V. Sibulis parengimų; A. 
Jonaitis kandidatas ir ekonminių 
reikalų atstovai; mokyt. L. Mi- 
talienė Kultūros Fondo atstovė; 
V. Bružas tvarko ir prižiūri kny
gyną.

A. a. J. Markus 
senosios kartos lietuvis, ilgus 
metus išgyvenęs Fort William, 
Ont. 57 m. amž. staigiai mirė 
širdies liga. Paliko žmoną ir 3 
dukteris, kurių 2 jau baigusios 
mokyklas: viena raštinės tarnau
toja, o kita pradžios mokyklos 
mokytoja. Trečioji šimet baigs 
mokytojų kursus. Taip pat liko 
velionies vyresnysis brolis.

Visi šeimos nariai sugyveno 
labai gražiai. Netekimas šeimos 
tėvo buvo labai skaudai' smūgis. 
Velionis buvo labai geras žmo
gus. Jo palaidoti susirinko visi 
lietuviai ir nemažai anglų. E. J.

Tautos Fondui aukojo:
po $5 — Špokauskas Juozas, Imbra- 

sos Janas, mdj. Mitalas Adolfas, ’dr. E

cos ir Bružas Vincas; po $2
Josevičiūtė; po $3 — Jokubouskos Virt- 

-Kajutis. 
Petros, Jonaitis Augustinas ir Kaminskas 
Kazys; po $1 — Šalkauskas Birutę 
Bagdon Tom, Bučinskas Petras, Buto
Kazys; po $1 — Šalkauskas Birutę

Augustinas, Jonaitytė Valė, Sibulis Va
lerijonas, Bružaitė Irena, Zigmantas 
nas; po $0.5D Druktenis Feliksas ir Ka
minskaitė Kristino; $0J!5 — JurkuliQ- 
nis Juozas. 7

Visiems nuoširdus ačiū.

THE PARISIAN LAUNDRY 
Company of Toronto Ltd. >

241 Bathurst St. EM. 8-3492 
PAIMAME ir PRISTATOME 

{NAMUS.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zig max Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

K. TfSUA Leal Estate

kuris gydytojų patarimu dabar 
gyvena Floridoje, Dąytono va
sarvietėje, paskelbė pasikalbėji
mą BALFo reikalais.

Pirmininkas praneša, jog BA 
LFas yra gavęs iš valdžios sava
rankiškai veikiančios šalpos or
ganizacijos teises ir veiks. pats 
savarankiškai. Ypač tai- pasireikš 
rūpinantis atgabenti kuo dau
giau lietuviu į JAV pagal Re- 
fugees Act 1953. Jo veikimo lai
ko teliko apie 20 mėn., tad reikės 
pasiskubinti. Dabar, BALF pats 
gėles--atlikti imigracijos įstaigo
se -visus reikalus, taip pat pats 
galės apginti tėn lietuvius, kai 
pasitaiko kokių nesusipratimų 
ar kliūčių. Numatomas garanti
jų' vajus, o kelionėm apmokėti 
teks verstis valdžios paskolom, 
kurios duodamos 10 metų be 
procentų.

BALF per pastaruosius 2 mėn. 
įvairių gerybių į Europą yra iš
siuntęs už $170.000. Pats-BALF 
jų parūpinimui ir persiuntimui, 
išleido $8,000. Yra ieškoma būdų 
su šalpa pasiekti tremtinius Si
bire. . ■

Brocktone mirė nepalikęs tes
tamento Juozas Naujokas, kilęs 
iš Bliuriškio kaimo, Griškabū
džio parapijos. Jo turtas liks 
valstybei, jei neatsiras giminių. 
Ką nors apie juos žinantieji pra
šomi rašyti J. Puidokui, 253 
Ames St., Brockton, Mass.
3&AZIUJA

Lietuvos Parodos Sao Paulyje 
uždarymas. Prasidėjusioj praeitų 
metų rugpiūčib 21 d. Sao Paulo 
miesto 400 m’ sukakties proga 
Tarptautinėj Parodoj Sao Pau- 
lyje dalyvavo su savo ekspona
tais viso 28 valstybės, jų tarpe 
ir Lietuva, Latvija bei Estija. 
Pagodos uždaryme vasario 13 d. 
dalyvavo ir Lietuvos konsulas A, ■ 
Polišaitis bei nemažai lietuvių 
visuomenės. Tada -nuleistos ir 
-dalyvavusiųjų parodoje valsty
bių vėliavos.

Tai buvo momentas, kurio 
daugelis nepamirš, o ypatingai, 
kuomet atsistoję prie vėliavų 
brazilų skautai, griežiant Brazi
lijos Himną, ėmė tyliai leisti 
liavas. Štai jos jau -ir nulėisto&k 
ONU vėliava perduodama Sao 
Paulo Prefektui apsąugai, o da
lyvavusiųjų parodoje valstybių 
vėliavos perduodamos S. Paulo 
Miesto 400 Metų Minėjimo Ko
misijai. Beto, kalbama proga, bu
vo pasakyta keletą kalbų. Tai 
buvo ištiktųjų kažkas nepapras
to. Tai buvo Pasaulio Tautų pa
radas, kokis retai pasitaiko. Ne
reikia pamiršti,.kad šioms iškil
mėms išleista pasakiškos sumos; 
ir parodai pastatytas didžiausias 
atskiras miestas, kuris liks ant 
visados, kurio aikštėmis, goje
liais, ežerais- su plaukiojančiais 
laiveliais bei pasakiško grožio 
fontanais ir .iliuminacijomis -gy-> 
ventojai galės gėrėtis iš kartos 
į kartą. " •

Paroda tęsėsi beveik ištisus 6-

ŠL Catherines, Ont,
Vakaras. Balandžio 16 d., šfeš^ 

dienį, parapijos komitetas ruošia 
šaunų -vakarą ukrainiečių salėje, 
177 Niagara St. Veiks turtingas 
bufetas.. Šokiams. gros europietiš- 
kas okeštras iš Amerikos.

WELLAND, Ont
LB Wellando apylinkės valdy

bos rinkimai įvyks balandžio 17 
dn sekmadienį,, tuojau po pamaL. 
dų, JUval. rytą. Šaukiamu laiku 
reikalingam ■ skaičiui nesusirin- 
kus, po» valandos susirinkimas 
.įvyks, nežiūrint pilnateisių daly
vių skaičiaus. •

■ ■ Delhi, Ont
Rekolekcijų jr pamaldų tvar

ka Delipi, Tillsohburg,-P. Burvell 
ir .Rodney apylinkėse:

Balandžio 1 d. West Lorne baž
nyčioje 6 v.v. klausoma išpažin
čių, 7 vai. pamokslas, švč. Sakra
mentu palaiminimas.

Balandžio 2 d., nuo 7 iki 8.30 
vai. rytą šv. Mišios, pamokslas.

Balandžio 2 d. vakare nuo 6 v. 
prasideda susikaupimo valanda 
Delhi bažnyčioje. 7 vai. pamoks
las, palaiminimas šv. Sakramen
tu. Išpažinčių klausoma nuo 6 
vai. iki 8.30 vai.

Balandžio 3 d. šv. Mišios Delhi 
1 vai. Išpažinčių klausoma nuo 
12 vaL

Balandžio 4 d. nuo 7 iki 8.30 
■vai. rytą šv. Mišios ir išpažinčių 
klausoma P. Burvell.

J pagalbą maloniai sutiko at
važiuoti kuh. dr. Gaida.

Kun. K. Riekus.
Grįžo iš Pietų Amerikos. Ponai 

Tuifiyiai ir ponai Stradomskiai 
Žiemos atostogas leidę pietų 
Amerikoje, daūgiaūsia Argenti
noje, pereitą savaitę grįžo į na
mus.

mėnesius ir ją aplankė 3.983.647 
asmenys, kuriems išdalinta di-’ 
džiausi skaičiai informacinės 
medžiagos — ir apie Lietuvą virš 
20.000 egz. Specialiai tam tikslui 
išleistos brošiūros irgi šį tą reiš
kia. Bendrai, savo organizuotu
mu, didžiu bei impozantiškumu 
Sao Paulo 400 metų minėjimas 
prašoko daugelį panašių pasauli
nio masto parengimų, o dalyva
vusiųjų valstybių — jų tarpe ir 
Lietuvos — vardas nuskambėjo 
per visą pasaulį.'Ko ir buyo sie
kiama, norint įrodyti pasauliui, 
kad Lietuva nežuvo — ji yra ir 
bus1 (“Mūsų Lietuva” Nr. 295).

Vasario 16 paminėjimas' įvyko 
Vila Belą Vytauto D; vardo mo
kykloje suruoštas vaikams mo
kytojos M. Vinkšnaitieriės, ku
riame ji nupasakojo trumpai Lie- 
tuvos<istoriją..Po. to kalbėjo Lie
tuvių S-gos pirm. J. Čiuvinskas 
ir V. Zelinos parapijos vikaras 
kun. J. Šeškevičius. Meninę dalį 
išpildė vaikučiai lietuvių -kalbos 
pamokų lankytojai. .*

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą taipgi surudšė vasario 
27 d. “Lietuvių S-ga Brazilijoje” 
drauge su '‘Liętuvių - .Brazilų 
kultūrinio bendravimo Klubu ir 
“Lituania”s V. Kudirkos vardo 
mokykloje Mookoję. •

Spaudos platinimo stalas vasa
rio 27 d., moksleivių ateitininkų 
rūpesčiu, atidarytas prie lietuvių 
bažnyčios V. Zelinoje. Čia sek
madieniais pardavinėjamos lie
tuviškos knygos ir priimamos 
lietuviškų laikraščių prenumera
tos. Vadovauja kun. J. Šeškevi
čius.

V. Belos Vy tauto D. mokyklos 
patalpose kovo 6 d. įvyko sek
madienio popiečių lankytojų 
d a r b ų parodėlės '* atidarymas, 
pradėtas transliacija iškilmių iš 
Karo Muziejaus sodelio -(plokš
telė). Atidarė popiečių vedėjas 
muz. J. Kaseliūnas, pirm. Ma- 
kuška sveikino susirinkusius Tė
vų komiteto vardu. -Konsulas A. 
Polišaitis taręs keletą žodžių ati
darė parodą. ,h \

Parodos eksponatus sudaro 
daugumoje mergaičių (16-12 m. 
amžiaus) rankdarbiai kruopščiai 
išsiuvinėti ir megzti lietuviškais 
motyvais vadovaujant S.“ Tare- 
sevičienei. Medžio piausthiiai bei 
drožiniai atlikti . berniukųr Vad. 
muz. J. KaseliūnųL T’žuodą pra- 
turtiria ir mokinių -tėvelių dar
bai: tautinės juėstoą, megztiniai, 
“Lietuviškos sodybos” modelis, 
ūkio padargai ir kt. : '
V. Belos mastu imant, j ši paro

dėlė yra ištiktųjų turtinga ir 
verta dėmesio savo -kruopščiu ir 
skoningu dekoravimu. Tai yra 
nuopelnas kuklių (lietuvių dar
buotojų: inž. .Ivanausko, -S. Te- 
resevičienės, muz. -J. Kąseliūno 
ir V. Belos Tėvų komiteto narių, 

išvadoje galime tvirtinti; kad 
S. Paulo lietuvių ^kolonijoje yra 
dar idealistų, kurie stato.tauti
nio susipratimo interesus augš- 
čiau asmeniškų ambicijų, .^smul
kių intrigų ir savinaudoj. Tų as
menų dėka V. Belos lietuviškasis 
.atžalynas -neužmiršta savos kal
bos, susipažįsta su tolimos, nie
kada nematytos tėvynės liaudies 
menu, darbais ir tradicijomis.

■“ ■ ■' ' ■ H. D, .
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Į KANADOS LIETUVIUS

* t* v -Brangūs Tautiečiai,.
Tarp pačių didžiųjų dvasinių 

>Ą turtų, -kuriuos iš Tėvynės išsi v#* 
> u- iėme į platųjį pasaulį yra lietu* 
ir: Mišką mūsų daina. Ji išaugę iš 
-Tautos širdies, širdžiai daugiau* 

.i .sia, ir kalba. Lietuvis su,, daina 
j< gia»U. «u F «.toliau nefcėsiski- 
i ;zw.-r ir žaidžia, ir darbų dirba, 

liūdi ir džiaugiasi, myli ir vargs
ta, į karą žygiuoja ir į tremtį 
keliauja...

Šitaip tapome dainininkų tau
ta savo pačių dvasios paguodai 

: ir svetimųjų pagarbai bei nuo- 
stabai. ■ '

. ^Lietuviškos dainos kelią pasį- 
■'rinko,ir mūsų Čiurlionio ansam- 

‘ blis. Gimęs, Lietuvos sostinėje 
, V-įihiuje,’. jis surinko Lietuvos 
laukų ir lankų, kalnelių ir skar- 
džių ,aidus ir juos per tremtį at
sivežė či’a. -į laisvąją Ameriką. 
Jau penkiolika metų, kaip; tais 

„aidais ir patys čiurlioniečiąį gy- 
vena, ir mums apie mūsų tėvy
nę kalba.

Su Čiurlionio ansambliu savo 
gyvenimą suliejo jo meno yadb- 

, . vas muzikas Alf. Mikulskis., Pen
kiolika metų jam atiduotų ir de- 

“ -'šimt metų kitiems lietuviškiems 
. chorams — štai pati gražioji, pa
trauklioji' ir prasmingoji dvide
šimt penkerių metų muziko Mi-' 

, kuiskio gyvenimo dalis.
• Krūvon šitie metai sudėti — 
tai šimtai koncertų ir tūkstančiai 
ar dešimtys tūkstančių įtempto 
darbo, rūpesčio, jaudinimosi ir 
pasididžiavimo valandų. Tai kie-■ 
tų pastangų ir didelio pasiauko- 

:jįm© metai gimtosios šalies mei
lei, ilgesiui, grožiui ir garbei.
•• Pavergtoji Lietuva negali už 
tai atsilyginti.' Tad mūsų, laisvų
jų lietuvių, pareiga Čiurlionio

* ansambliui ir jo Vadovui už vis- 
,ką 'pasakyti nuoširdų ir didelį i 

' lietuvišką dėkui! Jie to nusipel- 
41ė. < . _

Todėl kviečiame abiejų Jubilia
tų sukaktis visur reikšmingai ir 
prasmingai paminėti. Pačiame 
Clevelande Severance Hall rū
muose gegužės 15 d. įvyks jubi
liejinis koncertas su Jubiliatų 
pagerbimo, aktu. Nuo mūsų lie
tuviškų širdžių jautrumo turės 
priklausyti, kad šita lietuviško 
kultūrinio įvykio šventė praeitų 
su te nuotaiką, kurią turi sukurti 
visųmūsų gilaus dėkingumo ir 
teisingo įvertinimo jausmai.

-Bet -vien įto -turėtų. būti per 
maža. Iškilmės praeis, ir jųtatsi- 
minimus laikas ir gyvenimo sro
vė dildys. O jos turėtų palikti 
•ką nors pastovesnio. Visų pirma 
tad sudarykite kūrybiniam Čiur- 
iionio ansamblio darbui sąlygas. 
Ansamblis juk yra ne vieno Cle
veland©, bet visų lietuvių verty
bė. O jis neturi net vietos savo 
repeticijoms. Todėl antrasis mū
sų prašymas: kiekvienas savo iš- 
tekiau, nors ir kukliu, prisidėki
me prie kultūrinių Čiurlionio 
ansamblio mamų Įsigijimo. ■

Ir dar: Jubiliatai yra verti lei

dinio • monografijos, vaizdu©- 
jančiop, jų kūrybinį kelią, darbą, 
jų siekimus, sunkumus ir laimė
jimus. Pagaliau išleiskime nau
jas ^plokšteles su ansamblio dai
nomis, palydimomis simfoninio 
orkestro, kad lietuviška daina 
atsiskleistų visa savo didybe ir 
grožiu. Ir čia reikia visų mūsų 
piniginės paramos.

Kreipiamės į visus, kurie tik 
jautrūs Tėvynės Lietuvos dainai. 
Gerai žinome, kad Čiurlionio an
samblis turi nemaža ir savo bi
čiulių bei draugų. Tegu šios su
kaktys būna viena iš geriausių 
progų5 naujiems konkretiems 
kultūriniams mūsų laimėji
mams! Todėl jautriai ir atsiliep
kime visi!

Komitetas Čiurlionio ansamb
lio ir muziko Mikulskio sukak
tims minėti: P. J. Žiūrvs — pir
mininkas; V. Alseika, A. Augus- 
tinavičienė,- St. Barzdukas, V. A. 
Braziulis, J. Chmieliauskas, dr. 
Ad. Darnusis, J. F. Daugėla, B. 
Gaidžiūnas, Edv. Kamėnas. K. S. 
Karpius, A. Laikūnas, J. Liu- 
džius, Edv. Malcanas, J. P. Nas- 
yytis, Iz. Samas, J. Staniškis, J. 
Stempužis, dr. M. Vaitėnas, J. 
Virbalis — nariai.

Clevelandas, 1955. III. 4.

I Velykinės
I atvirutės
• SPALVOTOS,
• LIETUVIŲ
• DAILININKŲ
• PIEŠTOS.
■ Kaina 10f su voku.
H Jau galima gauti
B Spaudos BendrovėjeB “ŽIBURIAI”,B 941 Dundas St. W., 
B Toronto, Ont Canada.

Lietuviai Pranciškonai, norė
dami vis labiau išplėsti tautinę - 
religinę veiklą už tėvynės ribų 
ir taip pat paruošti didesnį skai
čių savų kunigų išlaisvintai Lie
tuvai, kviečia čia gimusį ir iš 

‘tremties atvykusį lietuviškąjį 
iauntmą stoti į Pranciškonų Or
diną.

Kandidatai į kunigus turi būti 
baigę bent pradžios mokyklą 
(Grammar School). Baigę vidur, 
mokyklą (High School), jeigu 
jie yra mokęsi lotynų kalbos, 
tuojau siunčiami į naujokyną, 
po kurio prasideda filosofinės ir 
teologinės studijos pranciškonų 
seminarijoje. Norintieji, po šven
timų galės dar gilinti studijas 
Rcmos ar Vašingtono universi
tetuose augštesniam mokslo 
laipsniui gauti. Visas mokslas 
yra vienuolyno lėšomis.

Redakcijai prisiųsta
Dimitri Tose vic, The World 

crisis in Maps, The Ryerson 
Press - Toronto, 1954, IV pra
plėsta laida, 128 psL, kieti virše
liai su aplanku, kaina $3.50.

; The Lithuanian Situation, Vol. 
XI, No 1(133), Lithuanian Le
gation Washington, DC, January 
- February 1955, 25 psi.

Numery Vasario 16 proga per
spausdinta eilė straipsnių apie 
Lietuvos praeitį ir laisvės kovas.

Skautų Aidas, 1955 m. kovo 
mėn., Nr. 3, 24 psl.

Knygų lentyna, L. Bibl. Tar
nybos biuletenis, Nr. 11-12 (78- ’ 
79), 1954 m. lapkričio - gruodžio 
mėn., 41-48 psl.

Šv. Pranciškaus varpelis, 1955 
m. kovo mėn. Nr. 3, 65-96 psl.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai”

kiekvieną šeštadienį nuo 3 vai. iki 4.15 po pietų iš

iš galingos TORONTO stoties CHUM 
BANGA 1050.
Programos vedėjas

J. R. SIMANAVIČIUS<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
77 Salem Avė.,. Toronto. Telefonas OL. 1274.

į TOROHTVV HAMILTONUI IR APYLINKĖMS. t

: F Kontralrtprtus K. TRUMPICKAS
apšildymo! anglimis alyva. Keičiamo* j 

senos krosnys i naufas, moderniškas Otyve epERdMhas ir pilnai automatiškas.
Jfgngrami alyvos ^pšiMyinai (Oil Bumeridi) J senas krosnis ir taisomi 

seru ppRHoymai. »
JWirinfomQV iyairkt. firmų*, krosnių ir Oil Bumerių, Kadangi prekės 

Jbe jokių tarpininkų, todėl ireagtami doremi 
ėymiet^apigfateinis kaktomis k ty*Unokė)iiiud dviems motoms.

Viei potorimol vokui. r* v •
Uisokymoi

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 16 SPAWNA AVE. ML LI. 92035.

.   n II Į— ■!— I———.

Dėmesio jaunimui
Kandidatai, kurie nenori būti 

kunigais, priimami į Brolius. Jie 
yra įvairiuose darbuose kunigų 
pagalbininkai ir pilnateisiai Or
dino nariai. Iš kandidatų į Bro
lius jokio ypatingo mokslo t>»> 
reikalą ujama.

Pranciškonai JAV ir Kanadoje 
turi 6 savo vienuolynus, 2 para
pijas, spaustuvę, leidžia 3 laik
raščius, dirba pastoracijoje, • da
lyvauja visuomeninėje veikloje 
ir ruošiasi steigti Šv. Antano Ko
legiją.

Mielas jaunime, jeigu Dievas 
tave šaukia į vienuolyną’ ir nori 
pasišvęsti didesnei Jo garbei, 
mūsų tautos gerovei - bei savo 
sielos išganymui, tuojau rašyk 
pranciškonams tolimesnių infor
macijų šiuo adresu: Very Rev. 
Jurgis Gailiušis. OFM, Francis
can Fathers, Kennebunk Port, 
Maine, USA.

Vilniečiai talkos prašo
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 

Toronto skvr., nors ir būdamas 
viena iš pačių jauniausių organi
zacijų, rvžtasi savo veiklos ban
dymui išleisti anglų kalba dr. A, 
Šapokos “Vilnius Lietuvos gyve
nime”.

Dėl šios knygos reikalingumo 
svetima kalba jau anksčiau spau
doje gana plačiai buvo pasisaky
ta. Taip pat apstu nusiskundimų 
dėl informacijos stokos anglų k.

Vilniaus klausimas aktualus ir 
svarbus kiekvienam lietuviui, 
tuo labiau mums vilniečiams, 
kurie vienokio ar kitokio spren
dimo išdavoje būsime tiesiogiai 
paliesti.

Tikėdami, kad anksčiau ar vė
liau narpliojant. Rytų Lietuvos 
problemas kiekviena medžiaga, 
nušviečianti tą* klausimą sveti
ma kalba, turės didelės reikšmės, 
nutarėme imtis minėtos knygos 
išleidimo anglų kalboje.

Žincma, vienam Vilniaus Kr. 
Lietuvių S-gos skyriui ši našta 
būtų persunki, bet tikime visų 
organizacijų, kurioms tik rupi 
kultūrinis darbas, nuoširdžia pa
rama. Neabejojame visuomenės

pritarimu, kuri niekuomet nebu
vo abejinga Vilniui ir vilnie
čiams.

O vilniečiai, gyveną laisvame 
pasaulyje, paimkime didesniąją 
naštos dalį šiame darbe, būkime 
avangarde ir padėkime mokėti 
nuošimčius skolos, kurią gavome 
neįsivaizduojamos paramos len
kų okupacijos metu. Dauguma iš 
mūsų, pradedant “daraktoriško” 
tipo pradžios mokykla, tęsė 
mokslą gimnazijoje, o daugelis 
ir augštojo mokslo pasiekė dėka 
anapus gairių visuomenės duos- 
numo.

Ta pačia proga Vilniaus Kraš
to Lietuvių S-gos vardu norėtųsi 
tarti dr. A. Šapokai nuoširdžią 
oadėką už įdėtą didelį darbą iš
leidžiant “Vilnius Lietuvos gy
venime”. Ją verčiant į anglų kal
bą autorius pažadėjo pritaikyti 
leidinį’ ‘ svetimam skaitytojui. 
Taip pat dr. A. Šapoka turi rank
raštyje Vilniaus miesto istoriją, 
kuri taip pat laukia leidėjo, o ir 
jos pasirodymas būtų itin svei
kintinas.

VKLS Toronto sk. valdyba.

Nidos Knygų Klubas paskelbė 
jau turįs 2000 narių. Jie visi gau
na po knygą kas mėnuo mokėda
mi $1. Kiekvienais meteis klubas 
skirs premiją vienai iš tais me
tais išleistų knygų, kurią balsa
vimo keliu išrinks visi klubo na
riai 1954 metais klubas išleido 5 
knygas. Viena jų bus premijuota.

Dr. Pr. Gaidamavičius, “Tėv. 
Žiburių” redaktorius, tik ką iš
leido naują veikalą “Milžinas, 
didvyris, šventasis”; Jį išleido 
Tėvai Pranciškonai Brooklyne. 
Veikalas turi 246 psl., kainuoja 
2 dolerius.

Ged. Galva, grįžęs iš Europos, 
kur vadovavo VLIKo IT radijo 
skyriui, dabar dirba kaip užsie
nio prekybos analistas Alger 
Thompson Ine., Baltymore, Ma-. 
ryland.

Inf. Tarnybos radijo skyiraus 
vedėjo pareigas tuo tarpu eina 
Simas Miglinas.

Leonardas Andriekus tik ką 
išleido eilėraščių’rinkinį “Atvi
ros marios”.

Jurgio Savickio novelę “Mė
nesiena” išspausdino suomių 
dienraštis “Abo underraettelser” 
vasario 3 d. Novelę vertė dr. Rag- 
nar Oeller.

Dr. J. J. Bielskis, Lietuvos g. 
konsulas Los Angeles sulaukė 65 
metų ir iš draudimo kompanijos 
Prudential išeina į pensiją.

Kajetonas Čeginskis ruošia di
sertaciją apie lietuvių tautinį at
gimimą.

Laisvos Europos Kolegiją šią 
vasarą numatoma likviduoti. Jos 
vietoje liktų 3 mėnesių kursai.

Prof. Ivinskis numatomas Bal
tų Instituto pirmininku. Balan
džio mėn. įvyks instituto posėdis. 
Jei jis būtų išrinktas, persikeltų 
1 metams gyventi į Bonną.

Ant. Mažiulis yra pakviestas 
Liet. Enciklopedijos redakcijos 
nariu ir iš Philadelphijos persi
kelia į Bostoną.

K. Čibiras - Verax Argentinos 
politinių, socialinių bei ekonomi
nių studijų žurnale ’’Dinamica 
Social”, penkmečio numery iš
spausdino straipsnį apie vergių 
sukilimą Vorkutoje.

NAUJOS KNYGOS
Mazalaitė, SAULĖS TAKAS, 

Knygos klubo leidinys 1954 m.z
Nelė 
Liet, 
aplankas dail. P. Augiaus, spaudė 
Draugo spaustuvė, Chicago, 418, psl., 
kaina $3.50.

N. Mazalaitė viena iš produk
tyviausių mūsų rašytojų, štai pa
sirodanti jau su aštunta knyga. 
O kiek jos novelių pasirodo pe
ri jodinėje spaudoje.

Šį kartą Mazalaitė savo veika
lo heroje pasirinko mergaitę, pa
siturinčių ir didelės kultūros tė
vų dukrą. Su žemiškais vargais 
autorė jos nesuriša. Saulės takas, 
tai tos svajingos mergaitės ke
lias — per grožį ir gėrį. Kaip ir 
dauguma Mazalaitės herojų, ji 
nėra eilinė pilkos masės mergai-; 
tė. Ji išsiskiria iš visų tiek savo 
išvaizda, tiek dvasia ir nuolati
niais originaliais siaustelėjimais 
į šalis, kad atsidurtų vėl naujoje 
padėtyje, kur autorė galėtų su
pinti naują pynelę. Taip per vi
są veikalą nėra vienos intrigos, 
bet tik tokios originalios istori- 
jėlės paskutinių nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo metų ir trem 
ties fone. Pamatome mes ją vos 
įžengiančią į vadin. suaugusios 
amžių, beeinančią i balių Kauno 
gatvėje, o išsiskiriame su mirš
tančia Vokietijos mieste per
blokštą automobilio, kai gelbėjo 
nepažįstamą senutę. Tame tarpe 
praslenka galerija jos ieškojimų, 
užsimezgančių ir nutraukiamų 
meilių. Vienos jos vyksta lietu
viškam kaime, nors to kaimo 
mažai tepamatome, kitos mies
čioniškame Kauno gyvenime, o 
dar vėl kitos mezgasi tai Pary-i 
žiaus bulvare, tai prie senosios 
Romos kultūrinių paminklų, kur 
jį bastosi ieškodama nepamirš
tamo meteorito — i užsienius iš
vykstančio pripuolamai sutikto 
jauno diplomato; pagaliau seka 
kiek moralizuojantis tremties 
gyvenimo atvaizdavimas. Auto
rės herojė ir čia yra pranašesnė 
už visą aplinką ir dirbanti savų
jų labui moteris, prieš kurią visi 
galvas lenkia, o vyrai klumpa.

Beabejo, tai svajonių mergaitė

ir moteris, bet Mazalaitės apipa- 
vydalinime ji įdomi ir patrauk
li, nors dažnai nesuprantama. 
Tai ne logikos, bet širdies žmo
gus, tačiau teks, kuris niekad: 
neperžengs principų ir dėl jų pa
kels viską.

Pulgis Andriušis, TIPELIS, humoristi
nis romanas, išleido "Gabija", daili
ninkas Romas Viesulas, tiražas 1000 
egz., 240 psl., kieti koienkoro virše
liai, kaina $3. >
Humoristas Pulgis Andriušis 

šiuo romanu įvedė mūsų litera
tūron dar nebuvėlį tipą. Tai, kaip 
sakoma, su galva, tinginiokas, 
kuris moka visdėlto gyventi iš 
nieko — tai moksleivių bendra
buty, nors ir nesimokydamas, 
tai prisiglaudęs pas benamių 4<ta- 
lentų” bičiulį, tai besiplakdamas 
tarp redakcijų - administracijų 
ir Konrado kavinės, kur uždar
biauja lošdamas šachmatais. Jis 
susitinka su panašiais bepini
giais, parkuose nakvojančiais 
poetais bei kitais “menininkais” 
pamėgdžiojančiais bohemą, bet 
pats nuo praktiškumo nenuteis
ta. Savo tinginiui palepinti jis 
pajėgia rasti kuklią skylę ir deš- 
ragalį nučiupti. Jis gyvena ne 
idėjomis, svajoja apie praktiškas 
gėrybes ir turtus, kelis sykius 
net pradeda ruoštis dideliems 
biznieriškiems žygiams, bet, ži
noma, iš to nieko neišeina. Jis ir 
dėl to nesijaudina. Jam nelabai 
graudu, kai su juo niekas nesi
skaito, net šachmatų partneriai 
gatvėje susitikę nesisveikina, bet 
jis nepakenčia, kai jo bohemiš-

E kultūros ir knygg pasaulio

kiekvienoje situacijoje, ypač jei 
pasiseka iškaulyti kokią cigaretę 
ar dasikalbėti, kad šeimininkė 
pasiūlytų koki blyną.

P. Andriušiui tai puiki- me
džiaga savo humorui išlieti, o 
skaitytojui nemažai malonumo.

Thor Heyerdahl, KON-TIKI, iš narve- 
gų kalbos vertė Stasys Vainoras, iš
leido "Terra' 1954 m., 414 psl.
Tai mokslinis - reportažinis 

pasakojimas, kaip 6 vyrai 1947 
m. paprastu 9 rastų plaustu nu
galėjo Ramųjį vandenyną iš Pe
ru nuplaukdami į Polineziją.

Šitokią nutrūktgalvišką eks
pediciją iššaukė autoriaus užsi
mojimas įrodyti, kad Polinezijos 
gyventojai esą Pietų Amerikos 
kilmės. Tuo jo teigimu niekas 
nenorėjo tikėti. Specialistei net 
nenorėjo skaityti jo išvadžioji
mų, nes niekas nenorėjo prileisti 
galimybės, kad kas nors prieš 
1500 metų būtų galėję perplauk
ti 8000 klm vandenyną. Autorius 
užsimetė tai įrodyti ir, radęs dar 
5 nuotykių ieškotojus, tai atliko 
per 97 dienas, nors kol sausą že
mę pasiekė dar užtruko kelios 
dienos.

Pasakojama, kaip tas būrelis 
buvo suorganizuotas, kaip ’ jie 
ruošėsi, - nugalėdami daugelį 
kliūčių ir žmonių nepasitikėji
mą, kaip statėsi plaustą, paga
liau išplaukė ir ką pergyveno 
bei matė plaukdami, kokią ne
matytą gyvūniją sutiko, kaip 
oergy^eno audrą, pagaliau kaip 
buvo sutikti polineziečių bei
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kieji draugai pradeda jo vardą £riz0 l civilizuotąjį pasauli
naudoti savo kreditingumui pa
kelti ir labai nemėgsta, kai jį 
kas pavadina tipeliu. O taip jį 
visi vadina. Net pagaliau ir mer
gaitė, kuri per klaidą jį buvo 
įsimylėjusi.

Vedžioja autorius savo Tipelį 
po įvairius Kauno kampelius ir 
vis su šypsena, kad net priverčia 
pamiršti jo ydas ir jį beveik pa
milti. Jis toks juokdarys, visada 
linksmas, toks tiek mažai terei
kalaująs, patenkintas beveik

«v«ct 
tWEATMKKT 
«TOMAC« 
»BMKOY

Kodėl vilkinti skilvio, kepenų, .skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius ‘ 
negalovimus? Laiku neatkiliuos dėmesio, galbūt ir medicinos i 
mokslas jau nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio/ 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, nevirškinimo, ne-j 
reguliarių ėjimų laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų skil-' 
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nėjo gerklėje, apetito praradimo,. nervuotumo, galvos skausmų 
bęi nuolpimy, reumatinių dr Artritinių skausmų, 

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
*1 pee vėlu. 11A N D I C M /***■« paimk atbMtai šaukšteli 

RUSO TRtATMtNT STOMACH REMEDY.
Imti prieš kiekviena valgį. Tūkstančiai kasdien vartojo -šiuos vaistus su 

pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Reiultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaino t*. butelfukas. Gaunama vaistinėm, orto rašant sekančiu adresu:

LUSCOE PRODUCTS LTD., L.W.
SS» BATHURST ST., TORONTO 4, ONT.

sudaro knygos turinį. O Kon - 
Tiki vardu buvo pavadintas 
plaustas, mat, pagal polineziečių 
oadavimus taip vaidnesis jų di
dysis protėvis, kuris juos atve
dęs i tas salas iš rytų. Šie vyrai 
norėjo irodvti, kad toks vardas 
tikrai galėjo nuplaukti ten iš 
Peru.

Pasakojimas yra labai gyvas 
ir atskleidžia daug įdomių žinių 
iš ano pasaulio kampo žmoniios 
gyvenimo bei okeanologiios. Tai 
nėra mokslinės lekcijos. Tai pa
pai ekspedicijos dienoraštį para
šytas ištisas romanas. Vertimas 
vra tikrai geras, kalba sklandi, 
tad skaitvti malonu ir labai pa
trauklu. Kaip kiekvienas nuoty
kių romanas — tik šis turipin-' 
gesnis...............  t

‘Heating 
Installation

Atlieka visus namų apšildys 
mo, gazo, vandentiekių, dre* 
nažo įrengimus bei pataisy* 
mus. .

JONAS PUTERIS
67 ESSEX St. m. OL. 801*4

Kas buvo Miguel de Manara?
Mūsų O. Milašius yra parašęs 

prancūzų kalb. draminį veikalą 
“Miguel Manara”, kuris yra jau 
gana plačiai žinomas. Jo siužetą 
autorius ėmė iš ispanų gyveni
mo, kur šis vardas buvo plačiai 
žinomas.

Pasirodo, yra istorinis Don 
Miguel de Manara ir legendinis. 
Pastarasis yra donžuanas ir kai- 
kurių ispanų autorių buvo įves
tas literatūron, pvz. Tirso de Mo
lina, Jose Zorilla, o Mozartas šia 
tema parašė operą. Tikrasis Mi
guel de Manara buvo švento gy
venimo vyras, aristokratinės kil
mės sevilietis, kuris po savo 
žmonos mirties išdalino visus 
turtus vargšams ir pats pasi
šventė labdarybei. Buvo pradėta 
jo beatifikacijos byla Romoje 
1754 metais, bet buvo nutraukta 
dviem šimtmečiam, nes Napoleo
no kariuomenė 1808 m. paėmė 
miestą, o dokumentai tame są
myšyje dingo. Pastaruoju laiku 
jie buvo atrasti Paryžiuje vals
tybinėj bibliotekoj, ir beatifika
cijos byla pradėta iš naujo.

Tikrąjį Manarą suplakė su le- 
gendarinųi romanistas Aleksand 
ras Dumas 1853 m.

Kristoforo premija
Kristoforininkų sąjūdis JAV 

kasmet skiria premijas už ge
riausius veikalus. Už 1954 m. II 
pusmetį pasirodžiusius veikalus 
jis paskyrė 18 premijų. Jų tarpe 
yra dr. Karl Stern, psichiatrijos 
profesorius Otavos, un-te, para
šęs “The Third Revolution”. Ja
me autorius nagrinėja modernio
sios psichiatrijos santykį su ka
talikybe. Primintina, kad jis jau 
antrą kartą laimi kristoforinin
kų premiją. Pirmąją gavo jis už

pergyvenimų knygą “The Piliai 
of Fire”, kurioje aprašė savo at
sivertimą į katalikybę. K. Stern 
yra žydų tautybės, gimęs Vo
kietijoj.

Kristoforininkų sąjūdis siekia 
visuomeninio gyvenimo atnauji
nimo, pabrėždamas asmeninę 
iniciatyvą ir atsakomybę. Jo vei
kimo sritis — auklėjimas, socia
linis gyvenimas, literatūra, lais
valaikio organizavimas. Jis sie
kia, kad asmens talentai būtų 
konstruktyviai panaudojami vi
suomenei kelti. Ant teikiamų 
premijas laimėjusiems bronzi
nių medalių yra įrėžtas sąjūdžio 
šūkis: “Geriau uždegti žvakelę 
nei keikti tamsybes”.

Apeigose augių ir prancūzų 
kalba v.

Kanados vyskupų prašoma 
Apeigų Kongregacija Romoje 
leido vartoti anglų arba prancū
zų k. teikiant Krikšto, Moterys
tės ir Pask. Patepimo sakramen
tus, išskyrus kaikurias esmines 
dalis. Toks leidimas vartoti kraš
to kalbą buvo duotas JAV, Bra
zilijai 1954 m., Italijai (Krikštui) 
1953 m., Vokietijai 1949 m, Pran
cūzijai 1947 m. ir pastaruoju lai
ku — Olandijai. Tuo norima pa
daryti bažn. apeigas prieinames
nes tikintiesiems.

STATYBININKAMS IR 
NAMŲ SAVININKAMS!

Naujai atvykęs lietuvis plytelių, mar
muro if v it r i laito specialistas jums iš
klos plytelėmis bei marmuru virtuvės 
sienas ir grindis už prieinamą kainą.

2500 BATHURST ST., TORONTO
Telefonas OR. 4562

B. AMBAKAS

"'is
3.

h

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naują

Oldsmobile,
Chevrolet

ar vartotą auto mašiną

Weston Motors
LTD.

Kreiptis S. VAINAUSKAS
Tel. MU. 3008

Šimtai mašinų pasirinkimui

štai kaip dauguma kanadiečių

Kovoja prieš
KOSULĮ, SLOGA.,

ASTMĄ ir BRONCHITĄ
lengvina kvė
pavimą ir už
muša kosulio 
spazmas. Kai 
jūs įsitikinsi- ' 
te, kaip sku
biai Buckley’s 
Mixture pa
gydys jūsų 
kosulio var
ginamą gerk- 

site. Pirmas lašelis jums pasakys, lę, sulaikys KOSULĮ, panaikins 
kad Buckley's Mixture yra nepa- gavos skausmus ir išlaisvins jus 
prastai skirtingas — be sirupo — nuo slogos kančių, tada suprasi- 
ir todėl, kad jo veikimą pajusite te kodėl Buckley’s Mixture yra 

iš karto, nes ga- Kanadoje daugiausia parduoda- 
lingi medikamen- mas kosulio ir slogos gydymo 
tai Buckley’s Mi- vaistas.
sinyjo RtBkuojn
užkimštus bron- TIK 50< arba DVIGUBO dydžio 
chinius kanalus, už 85? arba sugrąžins jums pini- 
išvalo nosį, pa- gus, jei nesulaikys jūsų kosulio.

Milijonai — TAIP, MILIJONAI , 
kanadiečių patyrė, kad nėra jo
kio kito vaisto, kuris atstotų 
Buckley’s Mixture kovoje prieš 
kankinančią slogą su kosuliu, 
taip pat prieš astmą ir bronchitą. 
Jie taip pat pasakys, kad šis iš 
brangių vaistų susidedąs misi- /\ 
nys veikia greičiau ir tikriau, ne- 
gu bet koks prieš tai išmėgintas 
vaistas. Jūs taip pat juk įsitikin-

BUCK LEY’S
MIXTURE

N43-R
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JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W.» TEL. OL. 6381 arba 1609 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997

Indian Rd. - Bloor; 12 kamb., mū
rinis, atskiras namas, vandeniu alyva 
šildomos, garažas, gerai užlaikytos, 
įmokėti tik $5.000. Likusi skola 10 
metų. Skambinti Žulys, OL. 6381.

$13.500, Bloor - Rusholme; 8 k., 
mūrinis namas, didelis kiemas, vieta 
garažui, dvi modernios virtuvės, vie
nas atviros morgičius balansui. Skam
binti B. Sergoutis, OL. 6381.

$14.900, High Pork; 8 komb. ont 
dviejų augštų, vandeniu alyva šildo
mos, garažas. Skambinti: Paleckis, 
OL. 6381.

$5.000 įmokėti, netoli statomos 
bažnyčios, 8 komb., gerų plytų na- 

. mos, vieta garažui. Skambinti: B. Ma- 
riįošius, OL. 6381.

Bloor - Pauline, 8 komb. mūrinis, 
geram stovy, 2 garažai, pilno kaina 
$14.000. Skambinti: Krilovičius, tel. 
OL. 6381.

Prie naujai statomos bažnyčios, 6 
komb. atskiras, mūrinis namas, aly
va šildomas, tik $4.000 įmokėti. 
Skambinti: Kaškėlis, OL. 6381.

Rusholme - College, 8 komb., mū
rinis, 2 virtuvės, 2 vonios, garažui 
vieta, pilna kaina $15.000. Skambin
ti: Jucevičius, OL. 6381.

College - Concord, $7.000 įmokė
ti, labai gero mūro, 11 kamb. ir 2 
sunrumioi, atskiros namas, vandeniu 
alyva šildymas, 2 garažai, $325 nuo
mos į mėnesį. Laboi geras pinigų in
vestavimas. Tinka daktarui, įstai
goms ir bizniui. Skambinti: V. Pliop- 
lys, OL. 7996.

Dundas - Dupont, *10 kamb., atski
ras mūrinis dupleksas, * per du augŠ- 
tus, garažas, pilna kaina tik $15.000. 
Skambinti: Budreiko, OL. 7997.

Porkdole, 8 kamb. atskiros mūri
nis narnos, garažui vieta, .vandens 
alyva šildymas, pilna kaina $15.000. 
Skambinti: Rimkevičius, OL. 6996.

Roncesvalles - Howard Park Rd., 
8 komb., geras mūrinis "homos, tikrai 
geras pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti: Barcevičius, OL 6977.

Glenldke - Keele, 11 kamb., at
skiros, mūrinis namas, garažas, geras 
narnos ir pajamos už $20.000. Skam
binti: V. Lunys, OL. 6S96.

Dundas - Queen, 10 kamb., mūri
nis, garažui vieta, 3 virtuvės, tikras 
pajamų namas už $15.500. Skambin
ti: Pošius, OL. 6997.

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

High Parke, 6 kamb., atskiras, mū
rinis, geram stovy namas, pilna kai
no $17.500. Skambinti: J. Boltokys, 
OL. 7996.

r
High Parke, 7 kamb., atskiras, mū

rinis namas, privatus įvažiavimas, ga
ražas, alyvos šildymas, pilna kaina 
$17.900. Skambinti: Mociunskas, tel. 
OL.7997.

High Parke, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis namas, trys virtuvės, geram 
stovy, pilna kaina $18.000. Skam
binti: Kriauteiiūnas, OL. 7996.

High Parke, 10 komb., atskiras, 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už-, 
imti, patogus nuomavimui ir pačiam 
gyventi; Tffrur $20:'000. Skambinti 
Beržanskis, OL. 7996. *

$35.000, biznio namas; Dundas - 
Dufferin rajone; "Snock-Bar": ir visi 
įreng., mašinos ledams - Ice Cream 
gaminti. Nuomos $400 per mėnesį; 
sukant biznį pačiam savininkui paja
mos būtų dar didesnės; įmokėti apie' 
$10.000; vienas morgičius balansui 
10-ties metų. Skambinti: Senkus, tel/ 
OL. 7996. ;

KASDIEN NAUJŲ NAMŲ, PASKAMBINKITE IR PASITIKRINKITE, NES NEVISADA 
GERUS NAMUS SPĖJAME PASKELBTI.

Joint Realty Limited

R. TESLIA
REAL ESTATE .

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

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

W. A. LENCKI, B.A., LJLB.

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

MIELI HAMILTONIEČIAP
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. KKCNAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus, ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West. Toronto

Tel. KE. 3881A . J ■■_____ :_________ __ ____

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

į Tel. EM. 4-2715'

J. J. ELL1S
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Tel. ME. 2471
Perkont or parduodont betkokiq nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite i šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mozu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

DOVERCOURT - BLOOR,
$2.000 įmokėti, pusiau atskiras, 
6 kambarių namas, alyvos šildy
mas, didelis kiemas, galimybė 
garažui, lobai švariai užlaikytas 
viduje.

VAUGHAN - OAKWOOD,
$3.000 įmokėti, Šiurkščių plytų, 
5 kambarių, vieno augšto na
mas, vandeniu olyvo šildomas, 
moderni virtuvė, moderni 4 da
lių vonia, garažas su šoniniu įva
žiavimu, Šiltadaržis, viena skola 
balansui.

GLADSTONE - COLLEGE,
$3.500 įmokėti, pusiau atskiras, 
gero mūro, 8 nepereinamų kam
barių namas, 2 modernios virtu
vės, dvigubos garažas. •

ATLAS - VAUGHAN RD.,
$4.000 įmokėti, atskiras 6 ne
pereinamų kambarių namas, aly
vos šildymas, moderni virtuvė, 
didelis gražus kiemas, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

DURIE - BLOOR,
$4.000 įmokėti, atskiras šiurkš
čių plytų, 7 kambarių per du 
augštus namas, kvadratinis plo
nas, 2 modernios virtuves, mo
derni 4 dalių vonia, vandeniu - 
olyvo šildomas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, įkainuotos 
skubiom pardavimui.

LANSDOWNE AVE.,
$4.500 įmokėti, atskiras 9 ne
pereinamų kambarių mūrinis 
namas, vandeniu olyva .ildomos, 
2 modernios virtuves, 2 vonios, 
garažas su privačiu įvažiavimu.

P. KERBERIS

SUNNYSIDE - RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, atskiras 8 kam
barių plius 3 kambariai rūsy, 
kvadratinis plonas, vandeniu - 
olyva Šildomos, 3 virtuvės, di
delis kiemas, garožos su Šoniniu 
įvažiavimus.

MARION . RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, gero mūro, 8 
kambarių dupleksas, alyvos šil
dymas, 2 modernios virtuvės, 2 
vonios, didelis kiemas, įvažiavi
mas.

WINDERMERE - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, atskiras 7 kam
barių per du augštus namas, 
kvadratinis plonas, alyvos šildy
mas, moderni virtuvė, gražus 
kiemas, garažas su šoniniu įva
žiavimu.

HAVELOCK - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, gero mūro, 9 

• nepereinamų kambarių namas, 
3 virtuvės, gražios grindys, na
mas puikiame stovyje, didelis 
kiemas, gerų pajamų namas.

INDIAN RD. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, atskiras gero 
mūro, 9 kambarių ir 2-jų saulės 
kambarių namas, kvadratinis 
planas, vandeniu - alyva šildo
mas, 2 virtuvės, 1 - 3 dalių ir 
1 - 2 dalių vonios, garažas su šo
niniu įvažiavimu.

WINDERMERE - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, atskiros 6 kam
barių mūrinis namas, kvadrati
nis planas, alyvos šildymas, mo

derni virtuvė, garažas su šoniniu 
įvažiavimu.

P. GRYBAS
M*

J. TAMUL1ONIS
1245 BLOOR ST W.

1st. tel. OL. B4B1. Nainy OL. 8074.

ANTANAS MIČIŪNAS
1245 BLOOR ST. W. 

TEL OL 8481, Namų LA. 2143.

$4.000 įmokėti. Dundas - Brock, 
11 didelių kambarių, atskries mūri
nis, 2 virtuvės, vandens - alyvos šil
dymas, viena atvira skola 10-čiai me
tų, 2 garažai.

$3.500 įmokėti, Geoffrey - Ronces
valles, 6 puikių kambarių, mūrinis 
namas, moderni-virtuvė, alyvos šildy
mas, vieta garažui, namas be skolų.

$4.500 įmokėti, Bloor - Beresford, 
6 gerų kambarių, atskiros, mūrinis na
mas, moderni virtuvė, vandens alyvos 
šildymas, viena skola 10-čiai metų 
balansui, garažas.

' $6.000 įmokėti, Sunnyside - How
ard, 8 didelių kambarių, atskiras, mū
rinis, moderni virtuvė, 3-čianv aygšte, 
vandens alyvos šildymas, labai geras 
namas, viena skola balansui.

$8.000 viso kaino. Bloor - Dufferin, 
mėsos krautuvė, puikioj vietoj, 
apie $2.000 savaitinė apyvarta. 
Vienas kambarys šalia krautu
vės ir 6 kambarių butas viršuje.

$2.500 įmokėti, 11 kambarių 'na
mas. Randasi geram nuomavimo rajo
ne — Porkdale. Tikrai geras pirkinys.

$14.500 pilno kaino, 9 kambarių 
atskiros, plytų namas. 3 virtuves, aly-. 
va apšildomas, įvažiavimas iŠ linijos. 
Geras morgičius, Parkdale rajone.

$4.000 įmokėti, 6 kambarių plytų 
namas, moderni virtuvė, įvažiavimas, 
dideli kambariai, alyva apšildomas. 
Randasi Roncesvalles - Geoffrey roj.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras plytų namas, alyva apšildomos, 2 
virtuvės. Randasi College - Gladstone.

$9.000 įmokėti, krautuvė ir 7 k., 
judriausioje Toronto gatvėj — Bloor 
prie Dufferin. Dėl tolimesnių informa
cijų prašau paskambinti.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6*8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

GERIAU PAS LIETUVI, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

Telefonas EM. 6-4182
> Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar
> ................— - -

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

motorus.
Be to, opimu namuš^pilnom instalia
vimui ar pakeitimui sroves, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! 11
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
mJPbTJK/ - < netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

-ZZjxZ&wj Sli sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
baį fcus rūpestingai saugomi. Kai 

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

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

30 metų valymo patyrimas

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS { LIETUVIŠKĄ BIURĄ

Šachmatai. Toronto tarpko- 
mandinėse A klasės šachmatų 
varžybose pereitą ketvirtadienį 
buvo žaidžiama lemiamoji Fabri- 
cijaus ir esto Anto partija. Mat, 
estams pralaimėjus prieš vokie
čių klubą, lietuviai ir estai atsi
stojo visiškai lygioje padėtyję, 
teturėdami po vieną pralaimėji
mą ir tarpusavyje nebaigtas var
žybas 2%:2te rezultatu. Taigi ši 
partija buvo dramatiškiausia ko
va dėl Toronto miesto čempio
nato.

Fabricijus žaidžia juodais, to
dėl ir laimėjimas jam yra sun
kesnis. Be to, Anto laikomas fa
voritu. Fabricijus pasirenka savo 
mėgiamąjį prancūzišką' gynimą
si. Palengva rutuliojasi padėtis, 
normaliai kiek palankesnė bal
tiesiems — estui. Tačiau Fabrici
jus prancūziškoje partijoje yra 
meisteris — jis žino jos visas plo
nybes ir puikiai išsirita iš debiu
to sunkumų. Su kiekvienu ėjimu’ 
Fabricijus savo padėtį y is geri
na ir gerina, o esto kariai sumišę 
pradeda trauktis. Pralaimėjęs 
mūšį karaliaus sparne, estas mė
gina laimę valdovės sparne, ei
damas prieš prancūziškos parti
jos principus. Tačiau čia jį ištin
ka dar skaudesnis pralaimėjimas 
— Fabricijus praforsuoja kara
liaus linijoje praeinamą pėsti
ninką ir valdovės sparne laimi 
svarbiausią atakuojantį pėstinin
ką. Šitokioje pralaimėtoje padė
tyje estas “drįsta” pasiūlyti re 
myzą. Fabricijus lygiųjų pasiū
lymą atmeta. Po kelių ėjimų, sa
vų žaidėjų imponuojamas, estas 
vėl pasiūlo lygiąsias. Fabricijui 
nepriėmus, atsisako baigti parti
ją ir pasiūlo ją.atiduoti ekspertų 
komisijai išanalizuoti ir nuspręš-

ti, net Fabric! j ui su tuo nesu
tinkant. Kadangi nei turnyrinė
se taisyklėse nei praktikoje tokia 
procedūra nėra aiškiai nustatyta, 
tad mūsų šachmatininkų vado
vybė nutarė šiuo klausimu pasi
teirauti ekspertų nuomonės, nors 
visiškai nebijoma šią partiją pa
vesti ir įvertinimui, nes ten lai
mėjimas yra visiškai aiškus.

Čia tenka pastebėti, jog mums 
suprantama, kad šitas pralaimė
jimas estams yra labai skaudus, 
tačiau nenorėjome tikėti, kad vi
suomet tokie taktiški estai dėl to 
prarastų pusiausvyrą ir imtųsi 
tokių nekorektiškų ir nesportiš- 
kų priemonių mūsiškių laimėji
mui nuginčyti. Be to, net ir ly
giomis tą partiją pripažinus, To
ronto miesto čempionatas vistiek 
tektų lietuviams — mat, tuomet 
išsirikiuotų lietuviai, vokiečiai ir 
estai, visi surinkę po 3% taško, o 
čempionatą nulemtų individua
linių laimėtų partijų suma: lie
tuviai šiose pirmenybėse turi lai
mėję 19 partijų, vokiečiai*— 17 Va 
ir estai — 16.

Kanada
_ Kanados teritorijos plotas 3.- 

695.000 kv. mylių, jos jūrų ir di
džiųjų ežerų krantų ilgis — 13.- 
000 mylių. Kanada yra maždaug 
tokio paties dydžio, kaip visa 
Europa. Ji didesnė už JAV, net 
30 kartų didesnė už D. Britani
ją, 18 kartų už Vokietiją, dvigu
bai didesnė už Indiją. Kanadoje 
yra apie 300 milijonų akrų že
mės ūkiui tinkamos žemės, iš 
kurios apie pusę yra dirbama. 
Kanados pramonės gaminių ver
tė jau prašoko 5 bilijonus dole
rių ir labai sparčiai kyla. ,

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montrealio dalyse;
Paskolos — 5]/2% užbagtiems namams ir iš 6% statybos eigoje; Patarnavimas 

paskoloms iš 6% be atskiro atlyginimo,
Žemė pardavimui pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui -— Montrealio apylinkėje;
Draudimas — pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jiims padėti!
Agentai: A. Markevičius - OR. 1-9816

D. N. Baltrukonis, VI. 7634
Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 

Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Res.: P. ADAMONIS PO. 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690.

A. M GRIKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Kcal Estate Board & National Association o£ Kcal 
Estate Boards.

TOD ĖL
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių’ nes mes gauname 

iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso To
ronto namus, biznius, įvairiais įmokoj imais ir įvairiomis kai
nomis.

2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgiciams užtraukti.
3. ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biz

nį, malonėkite paskambinti.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

S79 College St (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

$3.000 įmokėti, 7 k. mūrinis, 2 vir
tuvės, alyva šildomas, 2 garažai, na
mas visai gerame stovyje. Prašoma 
kaina $15.500. Crawford - College.

$4.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, at
skiras, kvadratinio plano njmas, 2 
virtuvės, alyva šildomas, turi priva
žiavimą. Pilna kaina $15.500. St. 
Clair - Bathurst.

$4.000 įmokėti, 8 nepereinami k., 
gerų plytų name; 2 virtuvės, alyvos 
šildymas, privažiavimas. Prašoma kai
no $15.500, Havelock - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, alyva 
šildomas, 3 virtuvės, 2 garažai. Prašo- 
ma koirkr $16.000/ Concord - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, pu
siau atskiras, vandeniu - alyva apšil
domas namas, dvi virtuvės. Prašoma 
kaina $16.500. Glenlake - Indian Rd.

$2.500 įmokėti, 8 k. dviejuose 
augštuose, 2 virtuvės, vandeniu šil
domas, garažas. Pilna kaina $12.500, 
Bathurst - College.

$6.000 įmokėti, 8 k. atskiros, mū
rinis namas, alyva - oru apšildomas, 
pilnas, geros rūsys, privažiavimas 
Oakwood - St. Clair rajonas.

$2.000 įmokėti, 8 k. dviejuose 
augštuose, dvi virtuvės, labai erdvus 
kambariai, naujai dekoruotas, balan
sas, vienai atvirai skolai, 10-čioi me
tų. Pilno kaina $11.700.

$8.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at
skiras, kvadratinio plono nomas, van
deniu - alyva apšildomos, didelis kie
mas su privažiavimu, vieno atvira 
skola balansui 8-iems metams. Prašo
ma kaina $20.9000. Rusholme Rd. - 
Bloor.

$5.500 įmokėti, 9 k. atskiros, ašt
rių plytų namas, alyva apšildomas, 2 
virtuvės, garožos. Privažiavimas. Pilno 
kaina $ 18.000. Vieno atvira skola ba
lansui, 7-iems metams. Rusholme Rd.
- Bloor.

$7.000 įmokėti, 9 k. mūrinis/ at
skiras, vandeniu - alyva šildomos, 3 
virtuvės, privažiavimas. Prašoma kai
no $19.500. Roncesvalles - High Prk.

$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
kvadratinio plano namas, dvi modern, 
virtuvės, galimybė garažui. Porkdole 
rajonas. Prašoma kaino $13.500.

$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis, 
pusiau atskiros, alyva šildomas, mod. 
virtuvė, 4 dalių vonia, garožos. Bloor
- Indian Rd. rajonas. Prašoma kaina 
$15.5000.

$4.000 įmokėti, 6 kamb. gerų ply
tų namas, vandeniu alyva šildomas, 
garažas. $15.300 pilna kaina. Oak
wood - St. Clair.

DĖMESIO STATYBININKAI!

Turime gerą pasirinkimu įvairaus dy
džio sklypą, miesto ir užmiesčio rajo
nuose. Skambinti VLADUI IVANAUS
KUI, tel. OL 8443.

$6.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, otskiros, kvadratinio plano na
mas, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės, garažas, 10 metų atvira sko
la. Geoffrey - Roncesvalles. Prašoma 
kaina $20.900.

$3.000 įmokėti, 8 nepereinami 
kambariai, mūrinis, alyva šildomas, 
su garažu. $ 13.900 prašoma kaina. 
Dovercourt Rd. - Queen.

$2.000 įmokėti. 10 nepereinamų 
komb. mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos Šildymas, reikia vidaus 
remonto. Pilno kaino $14.000. Dun- 
dos - Dovercourt Rd.

$5-6.000 įmokėti. 7 k. puikus, mū
rinis nomas, apšildomas vandeniu - 
olyvo, moderni virtuvė, garažas. Vie
na skola balansui. Rusholme Rd. - 
Dundas.

$10.000 įmokėti ir daugiau, nauji 
14 kambarių tripleksai. Bloor ir St. 
Clair rajone. Moderniškai įrengti, ge- 
ruosee išnuomavimui rajonuose, ne
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
verti dėmesio objektai.
$5.000 įmokėti, 6 nepereinamų kam- 
1 barių, mūrinis, otskiros, vond. - 

olyva šildomas, moderni virtu
vė, geros mokėjimo sąlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilno 
kaina $17.000.

$5.000 įmokėti, viena skola balan
sui, 9 erdvūs kambariai, 2 vir
tuvės, olyva šildymas, privažiavi
mas ir garožos. Narnos tikrai ge
rame stovyje. Pilno kaino $18.- 
700. Beatrice - College.

Turime daugeli Joboi Ir Neirtomis kainomis bei imokejimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. JUČAS
* OL 2324

V. PALIULIS
OL 2325

dh

R. Kuprevičienė
OL 2325

VI. Ivanauskas
: OL Š443 / <

D. KAROSAS 
OL 8444 

J. BUCANTAS
. ; OL 8443

I

Pirmą kartą Kanadoje !
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami specialistų radijo mechanikų.

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS 
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburncriuS. 

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 6123
ANT.' JUOZAPAITIS.

Naujų mašinų ir sunkvežimių

• CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CQ. LIMITED
2803 DUNDAS STREET W. (prie KEELE)

TEL. RO. 2-8333
Puikus garažas, atliekami visi remonto darbai.

Lietuvių kalboje visas informacijas suteiks kvalifikuotas auto 
mechanikas BRONIUS ZOLPYS;

■r
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V. VA SIS - Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossington Aye.) Telef. ME. 4605-4606

1. Bloor - Christie, $1.500 įmokėti, 
6 grožių kambarių atskiras, didelis 
kiemas, garažui vieto.

2. Bloor - Concord, $2.000 įmokėti, 7 
didelių kambarių, grožiai dekoruo
tų, didelis kiemas ir garažas.

3. Bloor - Ossington Avė., $2.500 
įmokėti, 6 lobai dideli kambariai, 
atskiros, alyva šildomos, didelis 
kiemas, garažas.

4. Rusholme Rd. - Dewson, 15 dide
lių kambarių — 3-jų atskirų butų 
— 3 vonios, 3 modernios virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, atskiros, 
gero mūro, privatus įvažiavimas ir 
2 garažai, geros pirkinys.

5. Roncesvalles - Wright, $3.500 įmo
kėti, 6 didelių kambarių moderni 
virtuvė, alyva šildomas, labai gero 
mūro, didelis kiemas. f

6. High Park - Roncesvalles, $4.000 . 
įmokėti, 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomos verandos, 2-jų augštų, at
skiras opynaujis namas, vandeniu 
alyva šildomas, 4-rtų gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

7. Geoffrey - Indian Rd., 11 didelių 
kambarių, gero mūro, atskiros, 4 
modernios virtuvės, dvi vonios po 4 
gabalus, vandeniu alyva šildomas, 
gražus kiemas, šoninis įvažiavimas 
ir garažas, vertos dėmesio pirkinys.

8. High Park - Bloor, $4.900 įmokė
ti, 9 dideli kambariai, 2-jų augštų, 
atskiras, mūrinis, dvi virtuvės, van
deniu alyva Šildomas, didelis kie
mas ir garažas.

9. Bloor prie Dovercourt Rd., krautu
vė ir 7 kambariai, atskiras, gero 
mūro, vandeniu alyva šildomas, di-

dėtis kiemas ir 2 garažai, dabar 
tuščios^ geras pirkinys, geroj biz
nio vietoj.

10. Bloor - Palmerstone Blvd., 9 at
skirų butų, 9 vonios, 9 virtuvės, at
skiros gero mūro, vandeniu šildo
mos, apie $8.000 po j omų j metus, 
$7.000 įmokėti.

11. College - Gladstone, 9-nių butų 
po 5 kambarius. Viso 45 kamba-

• rioi. Gero mūro, atskiros pastotas, 
vandeniu alyva šildomos, ougštos 
metinės pajamos, įmokėti $10.000.

12. Bloor - Crawford, 20 kambarių — 
4-rių atskirų butų, labai gero mūro 
opynaujis, modernios virtuvės ir po 
4 gabalus vonios, vandeniu alyva 
šildomas, geros pajamos $8.000 
įmokėti.

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.
P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

(Atkelta iš 2 psl.) 
sipažino paruošęs... Alger Hiss, 
išleistas neseniai iš kalėjimo, pa- 
tekęs melavęs vyriausybei, jog 
niekad nebuvęs komunistu! Me
morandumo projekte Hiss nepri
mena, kad Lietuva yra klastin
gai sovietų užgrobta valstybė! 
Gal kaip JTautų žinovas, jis tik 
ginčija, kad “TSRS trys respub- 

. likos nebuvusios Dumberton 
Oaks”, tikrumoje yra Maskvos 
visiškoj kontrolėj ir jokiu būdu 
negali būti lyginamos su “Indija, 
kuri yra visuotinai pripažįstama 
turinti daugiau savivaldos negu 
TSRS respublikos”. Ponas Stet- 
tinius, vietoj citavęs, kaip Dulles 
dabar daro kiekviena proga, 1940 
m. politinius ir karinius ultima
tumus Lietuvai ir - klastingą 
aneksiją, šnekėjo “be galo ir 
krašto”, kol išdrįso Molotovui 
išdėstyti, jog pasiūlymas esąs ir 
“įdomus“ ir “simpatiško apsvars
tymo” vertas. Molotovas, kaip 
šeimininkas ir ofenzyvoje, švytė
damas dėkojo už “simpatijas” 
bet vėl atkartojo savuosius ar
gumentus, kodėl Ukraina, Gudi
ja ir Lietuva turėtų būti JT na- 

ų riais, pakvietė -tada. išsišnekėti 
Sir Antony Eden. Šis’Betgi kal
bėjo visomis • temomis, tik ne 
apie respublikas ir tik galiausiai 
Molotovo du sykius primintas,

0, JALTA!
pasisakė “esąs ir jis simpatiškai. Harrimano ir JAV gen. štabo at-- 
šiuo reikalu nusiteikęs, bet pa-1 stovo Maskvoje gen. Deane tele- 
reikšiąs savo mintis laikui atė
jus”... Molotov rūsčiai pertrau
kė —•“Juo greičiau, tuo geriau” 
ir vėl atkartojo ką jau tris kar
tus apie “tris, o mažiausiai dvi 
respublikas” pasakojo, pridėda
mas naujų varijantų: “TSRS res
publikos jau šiuo metu esančios 
užmezgusios su užsieniu santy
kius ir vysto juos demokratinių 
principų linkme (!). Jam, juk 
nesą reikalo ministeriams aiškin
ti Ukrainos, Gudijos ir Lietuvos 
politinės, ūkinės ir karinės svar
bos! Kodėl “golubčikai” tad 
jums nepasisakyti'dėl tarybinių 
respublikų jau šįvakar?” Edenas 
nudavė negirdėjęs^ ir Įstengė 
trumpam kalbą nusukti prie 
Lenkijos, bet Molotovu vėl su
gražintas pareiškė sutiksiąs 
svarstyti daugiausiai tik dviejų 
respublikų priėmimo klausimą, 
nors Molotovas dar bandė įtikin
ti amerikietį, bet šiems turbūt 
susimerkus — TSRS respublikų 
reikalas, be Lietuvos, buvo per
duotas pakomisei, kurios nutari
mą matome dabartinių Niujorko 

. Jųngt Tautų sąrašuos. .
Roosevelt ir Stettinhis
gerai žinojo Lietu vos-padėtį.
Jaltos dokumentuose telpa 

tuometinio JAV atstovo Averell

Serijos Nr. 30

Calvert žinios apie Kanadą
Šis yra vienas iš straipsniu serijos parašytu specialiai neokanadiečiams

KANADOS GELEŽINKELIAI
Kanada yro didžiulis kraštas ir jos gyventojai išsimėtę visur, gera gele

žinkelio tarnyba čia yra daug svarbesnė, negu kokiame kitame pasaulio krašte. 
IŠtikrųjų ,yro nemažos uždavinys sujungti geležinkeliu gyventojus ekonominiu 
atžvilgiu, kurie išsimėtę 3.846.000 kvadratinių mylių plote.

Nuo ankstyvųjų, vod. "beatodairinių nuotykių ieškojimo" laikų, prieš'120 
metų, Kanados geležinkelių tinklas pasiekė tūkstančius mylių ŠiandieA ir yra 
pralenkiamas savo ilgiu tik Jungtinių Amerikos Valstybių ir. Sov. Rusijos, ku
rios turi daug didesnį gyventojų skaičių, kurio negalima lyginti su Kanada.

Pradžioje buvo pastatyto trys transkontinentiniai geležinkeliai. The Can
adian Pacific geležinkelis buvo pradėtos tuoj po 1867 m. konfederacijos, kada 
sujungus konstitucines krašto dalis krūvon. Jau 1885 m. ši sistema apjungė visą 
kontinentę iki vakarų ir atidarė didžiulius plotus naujiems ateiviams. 1900 m. 
pradžios kviečių laikotarpis praturtino gyventojus ir padidino ekonominę ekspan
siją, kurios pasškoje dar daugiau nutiesta geležinkelio šakų. Sekančios dvi 
transkontinentinės sistemos: The Canadian Northern ir Grand Trunk Pacific 
paskubomis užbaigtos 1915 m.

Bet imigracijos bangą sulaikė Pirmasis Pasaulinis Karas ir susisiekimas su 
vakarais apstojo. Abi šios sistemos dėl finansinių sunkumu turėjo bankrutuoti 
ir buvo perimtos vyriausybės nuosavybėn, padarant iš abiejų vieną, vod. Can
adian National Railways sistemą. Tai įvyko 1921 metais.

Todėl Kanados geležinkeliai šiandien bazuojasi dvejomis sistemomis: The 
Canadian Pacific, kurios savininkai yra akcijų laikytojai ir Canadian National 
— vyriausybės nuosavybė. C.N.R. ir C.P.R. geležinkeliai visuomet veikdavo 
bendrai, prižiūrint vyriausybei, kad tame pačiame ruože viena kitai'nepakenktų. 
The Board of Transport kontroliuoja keleivių ir prekių pervežimo kainas bei 
kitus dalykus, susijusius su geležinkelio įrengimų statyba, operavimu ir apsauga. 
Pačios moderniškiausios priemonės pagal paskutinius išradimus naudojamos 
už nedidelę kainą keleivių pervežimui. C.N.R. ir C.P.R. geležinkeliai savo 
veikla apsiriboja vien ant 59.000 mylių ilgio bėgių. Abi organizacijos turir pa
pildomai liuksusinius okeano garlaivius, oro linijos, viešbučius ir visame krašte 
išmėtytos ekspreso ir telegrafo tarnybas.

CALVERT HOUSE mielai laukia jūsų komentarų ir 
sumanymų dėl mūsų sekančių straipsnių turinio. 
Juos prašome siųsti per šio laikraščio redaktorių.

• ....

Calvert DISTILLERS LIMITED
AMHERSTBURG, ONTARIO

SAVI PAS SAVUS I !
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisome auto mašinas, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pat plauname ir dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

BROLAU DUNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION)

35 SCARLETT RD. TELEFONAS RO. 2-6591
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS.
Įsitikinkite — neapsivilsiter

JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.

TtVISK^S ŽIBURIAI

4 * Žmonės žino
<Odelis, žmonių nepasitenkirų-Į 

maą^vjetu^ užimtuose- kraštuose, 
yra parodomas pasakojimu. Bu
vo suimtas senešhio amžiaus v|’-- 
ras ir apkalįaųtas už skleidi, 
slaptos spaudos; >Kada milieu 
pradėjo tirti surinktus 1 apeinu? 
juose nerado jokiiį'-įrašų. Tai bfrj 
Vo tik balti popieriaus lapeliai'

— Kcks čia naujas sugalvosi
mas? — rėkė įširdęs komisaras.

— Nesirūpink, ■— atsakė žmo
gus, — žmonės puikiai žino, ką 
tai reiškia. ■

Liaudies demokratija — 
valstybė, kurioje žmonės stovi 
eilėse dėl visko ir sėdi kalėji
muose dėl nieko ...

Kapitalistai ir komunistai
— Koks skirtumas tarp kapi

talistų ir kpmunistų? , .
■■-^•Taigi, kapitalistai myli pi- 

niguš^Iabiau negu bet ką kitą, 
kai tuo tarpu komunistai Vertirfa 
žmones. ‘ ' •‘.i

* —Tikrai; todėl kapitalistai už-' 
rakiną4 sav-o pinfguš, o Icomunlš-: 
tai?rr. žmones., .' -r . . ’.

ųLaiminga pusė ;
'-^Nu.'tar po‘vestuvių jaučia- 

tėš ’•Wti' faifdingi^ » i
•—!Taip. Arną geriau sakant, 

žmona jaiičiasr-laiminga, p aš tik 
vedęs. • '

'Geras Įierliusį T T 
Kolc^>zi^inkąf grįžtą iš lau|Čo 

su kviečių -varpų vainiku.
— Ar tai pabaigtuvių vaini

kas?— klausia kolchozo raštinės
nfe! komunistas.
’ij?i — Ne, — ats

DR. W. K. WLODKOWSKI
buvęs Veržuvos ir Gdynės ligoniniu 
ordinntopum ir Vienos bei Poryžious 
* ' universilehf kKniky asistentu.
-u- < DAftBO .VALANDOS: z , 

M 10-12 tpl. ryto, ir 3-8 W>l. Ypk 
i 223 SHAW ST., TORONTO 
' Ttorh QOeen’ir Dundas)

Telefonas KE. 5885.
Bendra praktika, genekologija ir gim

dymo pagalba.

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

GYDYTOJAS ir

386 Bathurst St Toronto 
I Telef. EM. 8-1344

gramos. Net ir šie nuoširdžiai 
naivūs jankiai, 1944 m. gruodžio 
mėnesį aiškiai matė, prie ko ve
da TSRS -JAV draugystė. Jei 
generolas Deane nesivaržė ter
minuos ir apie fronto padėtį kal
bėdamas vartojo “Baltijos vals
tybių” terminą, tai dabartinis 
Niujorko gubernatorius Averelį • 
Harriman buvo ypač terminolo
gijoj neatsargus. Mėnesis prieš 
Jaltos konferenęiją jis Mr. Stet- 
tinijų informavo, kad nors sovie
tai ir labai sukti, bet visur mato
si jų pastangos pavergti tautas, 
kuries joms nepriklausė iki 1941 
metų birželio 21 dienosi, JAV 
ambasadorius savo telegramą 
grindė žiniomis surinktomis iš 
tarybinės spaudos. 1945 m. sau
sio 10 d. telegramoje ambasado
rius prieš Jaltos konferenciją šw ■ 
taip informavo apie padėtį Lie
tuvoje:. ..

“Spauda skiria daug vietos* 
Pabaltijo srities atstatymo 
darbams tuo pačiu metu isko- 
neveikdama taip vadinamas 
“buržuazinių nacionalistų gru
pes” ten ir Ukrainoje. Aiškiai 
suprantama, jog tie nacionalis
tų likučiai yra išlikę, o šitose 
srityse ir sudaro tarybiniams 
veiksniams sunkumų”... 
Būdinga, kad net 1945 spalio 

mėnesį A. Harriman, kruopštus 
Valst: Departamento pareigūnas, 
nematė reikalo aiškiau pasisaky
ti Lietuvos reikalu, nepaisant 
visko, ką jis dabar pasakoja.; 
Amerikos lietuviams demokra
tams. Nūrnbergo amerikiečiams, 
teisėjams užklausius ambasado-] 
rių Averell Harriman ir Wa- 
šingtono augštą pareigūną James 
Dunn ar suteikus sovietams pu- 
risdikciją teisti vokiečius už nu
sikaltimus Lietuvoje, nebūtų; tai 
suprasta kaip Lietuvos pripaži
nimas TSRS p. Harriman užtik
rino, kad sovietai šitokio klausi
mo nekelsiu ir šitokią. Lįefūyą 
įtraukianti formulacija galima. 
Vyriausiojo ‘ Tribirholo Teisėjo : 
Jacksono užsispyrimas, o vėliau 
Baltijos pabėgėlių repatriacijos • 
problema privertė ir Valstybės 
Departamentą “Lietuvos aneksi
jos nepripažinimo” reikalu aiš
kiau pasisakyti. Amerikos Lie
tuvių Tarybos vaidmuo buvo 
taipgi ryškus. !

(Šis pranešimas buvo skirtas 
pereitos savaitės numeriui, bet 
paštas laiku jo nepristatė. Red.)

Diplomuotos teisininkas
V. SLEŽEVIČIUS

VERTIMAI IR TARPININKAVIMAS: 
SUTARTYS, NUOSAVYBĖS DOKU
MENTAI, MORGIČIAI, PASKOLOS, 

EMIGRACIJA IR KT.
Kreiptis šeštadieniais iki 2 vai. p.p.: 
414 Bay St., Toronto, kamb. 107 

(odvokoto ir notora A. Lundy Įstaiga), 
tel. EM. 4-0425 arba vakarais: 

tel. KE. 4938.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-0978

DANIEL D. STOKAL, B.A.
* advokatas, notaras ir tL, 

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681*2
Ketvirtadienio vakarais:

575 Queen St. W. - 6-8 val. v. 
Telef. EM. 8-2646

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

. Suįte 410, - 5, 5
394 Bay St, Toronto, Ont. 
‘ Telet: feM.4-9912

arba EM. 4-85?2.

t

'BALČIAUSIAI ir ŠVARIAUSIAI 
baltiniai išskalbiami Metropolitan 

j 2 Toronto rajone < <

Canada Laundry'
. KE. 1146 _

Mes,-paimame iš n a mu^juT pristatome 
- BE ATSKIRO MOKESČIO; H *.

Jūsų ■ pdtogumui-- turime CASH &> 
CARRYJ<rautuyę 1125 Dundas St. W., 

KaltxMpesi4kraįtŠ^iškdi,\^Rl$'^$» vo i

teisintokas -— 
advokatds^r notaras.

, Kalba slavų kalbomis?
1147 Dundas St. W., Toronto

Telef.: PL 8431 ir OL. 8432.
- » > - * f ’ .-***»-<

" --I--'--.- . » ------------------
JEFFERY. JEFFERY

< ■ ~; & . FROST ^£."3
Advokatai, Notarai " ’

- 91 Yon§ęjSu<Toroign#* <1
Telef. EM.6 5255

» kreiptis 4 2 f ■
N. ČEPULKAUSKIENĘ

A-

atsako žmogus, — tai 
■ visa$ derlius! '

Jis žino ir tokių
Teisme teisėjas klausia:
— Tamsta vedęs?
— Taip.
- Ką?
— Moterį.
— Ar tamsta matei kur, kad 

kas būtų vedęs vyrą?
— Taip.
— O kas gi?
— Mano sesuo...
Neaišku, kieno tai išradimas
— Tai tau atrodo, kad skrai

dančios- lėkštės-ne-bbJ^vikų_iš- 
radimas?

— Jokiu būdu. Jie jau būtų 
bent vieną sudaužę ir ji būtų nu
kritusi. ■

-—Tai gal/amerikiečių?
— Ne, nė jų. Jei tai būtų jų, 

bolševikų šnipai jau senai būtų 
išvogę visus planus ir taip pat 
pasistatę . . . .

Sumaišė .
Amerikietis turistas Įeina į 

restoraną ir perskaitęs vynų są
rašą kelneriui sako:

— Na, atnešk man šito Benoz- 
za Vercilli.

- —Atsiprašau, Pone,, bet tai 
• restorano sa^irhnk© pavardė...
i Laisvė svarbiau

metų Crėe", kilties "indėną 
.nugabeno^ -senelių .-prieglaudą. 
jThe Pag miestely. Jam buvo pa
skirtas dailūs nedidelis kamba- 
į-ėlis su maloniu vaizdu per lan- 
4ją. Ąpęižvagė indėnas po kam
barėlį ir tarė:
\ — Nėra kur. pęt nusispjauti!.

OKULISTE
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirbo nuo 1944 metų.
94 LAWS ST.< TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. >0052

Priėrhifcio vai.: 10 ryto iki 9 voki, sek
moj. ir šventad.' nuo 2-4 vai. popiet.

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radįo 

~ ir televizijos skyrių' ,
?

4
RADIO APARATUS

Aparatai paimami ir grąžinami į 
namus veltui. . j

Mf" Darbas garantudtas/ v*

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta-; 
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.J

£

' Garantuotos hngtyi. yra geriausios !
■<-y ' jį •g/j ~ -į y y . '. -.T "’A

■^išų?-/ušin anglis # malkai tt-žsa-
kykite. ppę-mūsų atstovus^-

VYT. ir SIGITU AUŠROTUS ^OAL.ąWOOD
t .DOMINION

. SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro) -

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

i

Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su'talpiaįs stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas* 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb. lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
aptiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų. gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
mati^lfcs kaimui spinta’ir yjsa, kas reikalihga-najhij. apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak,

COLUS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). TeL EM. 6-8094

* I

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCauI) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima iš anksto susitarus
Telef.: oHiso WA.1-3584 

’ namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Duffęrin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
: Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė. 

Telefonas 0L. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
^vakarais nuo. 6-8 vak vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 1 T-3 vai. p.p. 
*k Krttr laiku pagal susitarimų.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima1 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. V.P. Baltrušaitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO 
(kompas Dundas- Bloor)

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

Kabineto tel. LL. 9184 
Namu V/A. 1-0537

Priėmimo vai.: 1.30 -~3.30 po pietų, 
5.30 -8 vai. vok. Kitu'-laiku pagal 

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

t. PERSIKĖLĖ ]
1 BEAVERBROOK - KIPLING AVE

Rampas.
ISLINGTON, TORONTO, ONT.

Telefonas BE. 1-1310.

Dr. Yi. N ovošiekis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetų Vokietijoje 
’’ ■ i^ftanoefoje’-' ’

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

TORONTO

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

2-9 vai. vqk. (pagal susitarimų).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimų.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

narni; LL. 5228.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius —

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškoi kolbortčivs prašomo kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 vo. p.p.
Office EM. 6-5479. Re*. ME. 0636.

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, voikų k 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—SEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas.

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor - Spadina kampos) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

TeL WA. V6614 arba WA. 2-B015

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse-
Vidaus ligų specialistas: Širdies as£ 

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

Tel. WA. 1-6708 į
$

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

TORONTO - ;
(lėitmos iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

J. ŠEGAMOGAS
Specialistas chirurgas

4906 Wellington, Verdun, 
Montreal 19.

Vai 2-4, 7-9, šeštadieniais 11- 
1 vai. po pietų.

Tel : YO. 3611 — office
PO. 6-9964.

Dr. John REKAI
v Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto 

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY
MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave. W., Toronto

. (prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal tele£>ninį susitarimų

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir
chirurgas j

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kompas Euclid Ave.
Priima vakarais oogol susitarimq.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK ' ?

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
Tel. EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž 
nei sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Biles & Wratten
ADVOKATAI. NOTARAI

John F. Biles, 
Leonard E. Wratten.

Telefonai:
EM. 8-6217, EM. 8-6359 

171 YONGE ST. 
Toronto.



tėviškės ztbubta:
am

TCKONIO. Cut
Sv. Jono Kr. parap. žinios

j«x> rekolekcijos. V ėda Tėvais K. 
Pečkys, SJ. Konferencijos vaka
rais 7.30 vai.’ir rytais 9 vai. Re
kolekcijos baigiamos Verbų sek 
madienį užbaigiamuoju žodžiu ir 
religiniu koncertu Šv. Pranciš 
kaus bažnyčioje.

-- šį penktadienį — pirmąjį 
balandžio mėnesį — 7.30 vai. va
karinės šv. Mišios aukojamos 
Gyvojo Rožančiaus draugijos na
rių intencija, draugijos šioje pa
rapijoje 25 metų veikimo proga.

— Verbų sekmadienį 11 vai. 
pamaldų melu šventinama tra
dicinės verbos. Verbų šventini
mas pradedamas 15 min. prieš 
11 vai.

— Parapijos komitetas reiškia 
gilią užuojautą komiteto nariui 
Alek. Paleckiui, mirus jojo dė
dei Amerikoje.

— Pakrikštytas Herbertas Er
nestas Jurgis Karpis.

— Šį sekmadienį Šv. Jono Kr. 
parap. susirinkime išsami apy
skaita buvo pateikta iš bažny
čios perstatymo darbų. Išrinktas 
naujasis parapijos komitetas pa
siskirstė pareigomis: pirm. L. 
Rudaitis, vicepirm. Br. Norkus, 
sekr. J. Rugys, ižd. P. Kairys, 
nariai: J. Jotautas, A. Čirūnas, 
A. Paleckis; kandidatais liko: A. 
Gurevičius, J. Rovas ir Stp. Pus- 
vaškis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Užėjus šaltai oro bangai pa

rapijos statyba sustabdyta, nes 
negalima vykdyti mūro darbų. 
Vos tik atšils oras,.ji bus varoma 
pilnu tempu. Tuo tarpu padaryta 
eilė kontraktų su įvairiomis vi
daus įrengimo bendrovėmis: tin
kavimo, grindų, lubų, stogo ir tt. 
Elektros įvedimas atiduotas lie
tuviams.

— Orkestro stud i jos bendra 
pamoka ne pirmadienį, kaip pa 
prastai, bet šeštadieni 11 vai. 
prieš pietus. Atskirų ihstrumen 
tų pamokos normaliu praneštu 
laiku.

— Kovo 31 d., ketvirtadieni. 
7.30 vai. vak., prisirašiusiųjų prie 
parapijos orkestro studijos tėvai 
kviečiami susirinkti klebonijos 
patalpose.

— Parapijos sporto kl. “Aušra" 
futbolo komandos treniruotės 
vyksta High Parke: trečiadie
niais 7-9 vai. yak. ir šeštadieniais 
10-12 vai, pripš pietus.

Krepšinio treniruotės vyksta 
kiekviena šeštadieni 5-7 vai. vak. 
ukrainiečni salėje, 400 Bathurst 
St. įsirašiusiems į sporto klubą 
“Aušrą" treniruotėse dalyvavi
mas būtinas. Jei kas negali at
vykti i treniruotes, turi iš anksto 
pranešti paskirų komandų reika
lų vedėjams. ar klebonijai. Krep
šio ir futbolo komandoms užsa
kytos uniformos. Jų pagrindinė 
spalva— žalia, simbolizuojanti 
mūsų viltį jaunime.

— Didžiąją savaitę nelankysi
me parapijiečių.

— Velykų ryto resurekcija su 
šv. mišiomis ir procesija įvyks 
6 vai. rytą šv. Antinio bažnyčio
je. Bloor ir Rusholmc Rd. kam- 
pas. ■■■

— Šio sekmadienio 9 vai. šv. 
mišios skiriamos tretininkams. 
Mėnesinis susirinkimas 3 vai 
klebonijos patalpose.

A.a. Petras Levinškas 
mirė šeštadienio rytą savo
rnuose Mimico priemiesty, sirgęs 
širdies liga, 44 m. amžiaus. Pa
liko žmona ir du maži vaikai. 
Velionis pasižymėjo geru būdu 
ir rūpestingumu savo šeimai. 
Palaidotas antradienį iš Šv. Jo
no Kr. liet, bažnyčios Toronto 
Vilties Kalno kapinėse.

PP-

na-

L. šeštadieninės mokyklos 
pricšvelykinės Įpkolekcijos bus 
sį šeštadienį. Rėkofekcijų proga 
prastus pamokus bus sutrum

pintos ir, po jų bendrai vyksta
ma į Šv. Jono liet, bažnyčią, kur 
rekolekcijų vadovas laikys spe
cialią mokiniams konferenciją, 
po to — bendra mokinių išpažin
tis. Velykų atostogoms liet, mo
kykla paleidžiama šį šeštadienį. 
Mokslas po Velykų mokykloje 
prasideda šeštadienį balandžio 
23 d._ Atostogų metu Atvelyky 
3 vai. Šv. Jono Kr. parap. salėje 
įvyksta bendras mokinių pobū- 
-IS.

Si. Seimui minėti komitetas 
pereito šeštadienio posėdy svars
tė minėjimo tvarką. Nutarta: ge
gužės 14 d. buvusių Steigiamojo 
Seimo narių paskaitos. Kviečia
mi visų 3 frakcijų atstovai — 
krikšč.. dem. M. Galdikienė, v. 
iaudininkų K. Kupčiūnas ir soc. 
demokratų K. Bielinis

Gegužės 15 d. minėjimo akto 
metu pagrindinei kalbai kviečia
mas adv. R. Skipitis.

Šv. Jono Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyksta 
Verbų sekmadienį 3 vai. Šv. Jo
no Kr. parap. salėje. Visi draugi
jos nariai kviečiami gausiai su
sirinkime dalyvauti.

Sekantis “Dainos” grupės na
rių susirinkimas įvyks balandžio 
3 d., sekmadienį, 3 vai. pp., 101 
Evelyn Ave., pas E. Alšėnienę. 
(Važiuoti Annette autobusu į va
karus). Narės ir prijaučiančios 
kviečiames dalyvauti.

Valdyba.
Aritibolševikinė lyga

Kovo 26 d. Toronte sukurta 
15 pavergtų kom. tautų lyga 
“Mutual Cooperation League”. 
Valdybos pirm, išrinktas lenkas 
Mysiąk, sekret. slovakas Jaku- 
bėc. Iš pabaltiečių valdybon įėjo 
estas Salų ra nd. Taryboj yra 3 
lietuvių atstovai inž. Sližys, Apc- 
ravičius ir inž. Astravas.

Be kitų lygos tikslų numato
mas glaudesnis komunistij pa
vergtų tautų bendradarbiavimas 
ir geriau suderinta antikomunis
tinė veikla.

L. Karių Sąjungos T. skyrius 
pereitą penktadienį išrinko nau
ją valdybą: K. Aperavičius, K. 
Grigaitis ir Verbūnas. Susirin
kimas patvirtino valdybos nuta
rimą dėl įrengimo paminklinės 
lentos Šv. Jono Kr. bažnyčioje, 
paminklu atžymėti velionio Si- 
deravičiaus kapą. Susirinkimas 
be to įgaliojo vaidybą dalyvauti 
antibolšcvikinėje lygoje.

Pp. Andriuliai pereito sekma
dienio rytą 6 vai. susilaukė sū
naus. Laiminguosius tėvus svei
kiname. '■ .

I’olyna Stoška šį penktadienį, 
balandžio 1 d , dainuos Toronto 
simfonijos orkestro reguliaria
me Pop koncerte, Massey Hall, 
vad. Vienos programoje. Bilietai 
nuo 75c iki $1.50. Pradžia 8.25 
vai. vak. Programoje du Schu- 
berto, 3 Strausso, I , Mozart, 1 
Kaiman ir 1 Suppe kūrinys. Or
kestrą diriguos Paul Scherman.

Algis Kulka, kuris pereitais 
metais su žmona persikėlė į Bra
ziliją, Sao Paulo, grįžo atgal. 
Ponia Regina, mūsų bendradar
bė, tuo tarpu dar liko Brazilijo
je, kur gyvena jos tėvai ir kur 
ji pati augo.

Aleksandras Kalūza, iškėlęs 
bylą namų pirkimo firmai Ellis 
už klaidingų žinių suteikimą 
perkant vieną Toronto rytuose 
esantį kiną teisme bylą laimėjo, 
maudamas pilna ieškinį sumoje 
$10.000.

nepamirškite užsukti lietuviskon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS ST.W. Tel: LA- 9547
J. Beržinskas.

, Užsakymai priimami ir paštu.

NAUJAI ATIDARYTA

batų taisymo 
dirbtuvė

984 DUNDAS ST. W., TORONTO
Pigioi ir greito i pataisomi vyriški, mo
teriški bei veikų botoi. Taip pat dir
bom nauji.

Sev. PETRAS MASALSKIS.

JEIGU
JŪS IEŠKOTE PIRKTI NAMĄ ARBA NORITE'PAR
DUOTI — VISOKERIOPAS INFORMACIJAS JUMS 
SUTEIKS IR MIELAI TARPININKAUS

B. Sakalauskas
Telefonai: K E. 3216, namų LO. 1410

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį pasirin-. 
Rimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

856 COLLEGE ST. (netoli Ossington)
I. BRKOVICH REALTOR

*

Atstovės j LKM D-jos 
suvažiavimą

Toronto Lietuvių Katalikių 
Moterų D-jos skyriaus narių su
sirinkimas pereitą sekmadienį 
išrinko atstoves į draugijos sky
rių atstovių suvažiavimą, kuris 
įvyks Montrealy balandžio 30 — 
gegužės 1 d. Išrinktos: O. Jonai
tienė, Br. Sapijoriienė, Br. Pabe- 
dinskienė, Iz. Matusevičiūtė, V. 
Dalindienė ir P. Abromaitienė.

Susirinkimas sprendė dar visą 
eilę kitų klausimų, išklausė Iz. 
Matusevičiūtės paskaitos ir vieš 
nios sesers Augustos kalbos.

Dail. A. Tamošaitis 
pereitą savaitgalį buvo atvykęs 
iš Kingstono į Torontą ir ta pro
ga pasistengė atkreipti mūsų vi
suomenės akis į tautinius drabu
žius. Tuo klausimu buvo praves
tas svečio pasikalbėjimas Tėvy
nės prisiminimų radijo progra
moje. Klausimus teikė KLB Kul
tūros Fondo kultūros skyriaus 
pirmininkė Iz. Matusevičiūtė.

5 vai. p.p. TLN dail. A. Tamo
šaitis skaitė paskaitą “Lietuvių 
tautiniai drabužiai”. Prelegentas 
apžvelgė šaltinius, iš kurių mes 
sužinome apie lietuvių senovės 
drabužius ir aptarė įvairias jų 
formas bei sritinius skirtumus, 
pailiustruodamas paveikslais.

Gal nepatogus buvo laikas, ar 
kitos priežastys veikė, kad to- 
rontiečiai šia įdomia paskaita 
mažai tepasinaudojo. Klausytojų 
buvo per mažai, ypač moterų. 
Gaila.

Detroito Liet. Vaidybos 
Mėgėjų Sambūris Toronte

S. Curlionienės 3 veiksmų ko
medija “Pinigėliai”, pavaizduo
janti komiškas gobšių giminių 
kolizijas mirštančios turtuolės 
namuose, jau daug kartų yra 
mačiusi lietuviškąją sceną ir 
šiuo metu tebestatoma Lietuvo
je. Detroito LVM Sambūris, va
dovaujamas aktorės veteranės Z. 
Arlauskaitės - Mikšienės, pasi
rodo, yra suaugęs į darnų viene
tą, komediją suvaidino įtikina
mai ir darniai. Įdomu būtų pa
matyti šį kolektyvą vaidinant 
komplikuotesnių situacijų dra
mą. Vaidino: mirštančią turtuolę 
Normantienę pati režisorė Z. Ar
lauskaitė, jos sūnų joną — V. Že- 
bęrtavičius, Raudonauskienę — 
P. Heįningienė, jos sūnų Mamer
tą— P. Salynas, šio žmoną — D. 
Racevičiūtė, automobilių pirklį 
Karaitį — Joneckis (pakeitęs 
staiga susirgusį J. Marcišauską), 
jo žmoną — E. Gerulaitienė, jų 
dukterį — V. Banvtė, Surinski 
Motiejų — K. Balys, tarnaitę — 
I. Laurinavičienė, gydytoją — L. 
Heiningas.

Torontiečiai svečių taip pat ne
apvylė — salė buvo pilna. Rengė
jos — KLMB-nė -- įteikė sambū
rio vadovei Jankaus premijuotą
ją knygą ir gėlių puokštę.

Toronto gudai kovo 27 d., sek
madienį, šventė nepriklauso
mybės paskelbimo 37 metines. 
KLB vardu sveikino inž. Sližys.

Vėl plauks per ežerą
Šią vasarą Kanados tautinės 

parodos metu vėl bus suruoštas 
40 mylių plaukimas per Ontario 
ežerą iš Youngstown, N.Y., į To
rontą. Numatoma, kad dalyvaus 
pernai už $10.000 turėjusi per
plaukti amerikietė Florence 
Chadwick. Brenda Fisher iš Ang
lijos ir, gal būt, atvyks varžovų 
iš Egipto. Pernai ežerą perplau
kusi Marilyn Bell šiemet neda
lyvaus, nes dalyvaujant parodos 
vakarinėse programose nebebus 
laiko treniruotis. ' .

Vandens mokestis Toronte per 
tvarkomas ir atrodo bent kiek 
padidės, nors galutinai tai dar ir 
nepatvirtinta.

— Toronto. — Ontario provin
cinė vyriausybė savo miestams 
padovanojo $7.250.000. Torontui 
su priemiesčiais teko 1.572.666.75.

PLASTERIAVIMAS 
senas ir naujas. 

Pigus ir geras darbas. 
Tel. RO. 7-1948 

48 Boustead Avė., Toronto.

VERBŲ SEKMADIENĮ 4 vai. pp. iv. Pranciškaus bažnyčioje 
(Grace gatvė) kartojama įspūdingoji

a, •, ,,CHARLES DUBOISJJRATORŲFA.

Septyni Kristaus žodžiai
Sbto pagijai št!&Q T&istai: PRl RAfefcVlČIŪTfc BR. MARI- 
JOSIUS, L. JONUŠKA ir AL. KUOT .AS choro partijas — iv. 
Jono Krikštytojo parapijos choras, vadovajamas kun. B. PACE- 

VICIAUS. Vargonais ąkomponuoja dr. J. RQFF.
Prie įėjimo — laisvos aūfcOs priešvelykiniam vargšų šelpimui.

Toronto lietuvių Caritas.

c r k

r j

MONTREAL. Que.
AV bažnyčios kertini akmenį, A v bažnyčios kertinį akmeni naus susinnkin 

pašventins šį sekmadieflį'Jo Eiti.
Icarinolas P. E. Leger.* Šventini- A S* r “ ■

Šv. Andriejaus liuter. bažny
čioje, Carlton ir Jarvis gt. kam
pe, lietuvių pamaldos įvyks šia 
tvarka:

Didi j į Penktadienį, balandžio 
8 d., 9 vai. rytą lietuvių pamal
dos su komunija. Jos prasidės 
8.45 vai. vargonų preliudu. Pa
maldų metu Herbertas Rožaitis 
giedos solo du liturginius pos
mus. - ’

Velykų šventadienį ,*■ balandžio 
10 d., 9 vai. įvyks velykinės lie
tuvių pamaldos. Jos prasidės šv. 
krikšto apeigomis. Giesnjes*puš‘ 
giedamos dūdininkams .dąįyya'u-. 
jant. Kun. dr. Mi< Kavolis.-
Kanadiečių anglų šeimų klubas 
Toronte pakvietė dr. M. Kavolį 
padaryti pranešimą apie*jfežny- 
tinį gyvenimą Lietuvoje. Prane
šimas įvyko klubo susirinkime 
kovo 22 d. vakare Maple vieto
vėje, Toronto šiaurėje.

Dr. Kavolis ten kalbėjo apie 
bažnytinį gyvenimą Didž. Lietu-, 
vos kunigaikštystėj, Lietuvos 
Lenkijos unijoj, caristinės Rusi
jos provincijoj, Nepriklausomoj 
Lietuvoj ir rusų bolševikų oku
pacijoje, paliesdamas Mažosios 
Lietuvos bažnytinį gyvenimą 
Prūsuose, kryžiuočių ordino val
džioje, Prūsų valstybėje ir Lie
tuvos respublikoje. Prelegentas 
lietė labiausiai gyvenimą nepri
klausomybės laikais. Bet klau
sytojų paklausimais ir iš to kilu
siomis diskusijomis pranešimas 
buvo išplėstas į religinį gyveni
mą bolševikų okupuotoj Lietu
voj. Po to. sekė pasikalbėjimai, 
žaidimai ir kava su sausainiais.

Padėka
Šv. Jono Kr. parapijos komiteto buv. 

norioms ogr. V. Dailidei ir Ant. Diržiui, 
uoliai prisidėjusiems prie bažnyčios per
statymo darbų, o taip pat buhalteriui 
L. Šalnai, stropiai vedusiam remonto pa
jamų - išlaidų knygas parapijos vardu 
gilią padėką reiškia Klebonas.

Dr. A. Poccvičiui už sėkmingą atliki
mą operacijos, rūpestingą priežiūrą esant 
ligoninėje ir išėjus iš jos, reiškiu širdin
gą padėką. A. Baltrusis.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Tėvui Pauliui, OF 

M., už mano motinos, sergančios namuo
se, nuolatinį lankymą ir, sustiprinimą 
dvasiniai, taip pat už mano vyro lanky- \ 
mą ligoninėje ir spaudos jam užprenu- 
meravimą. Dėkoju taip pat ir Prisikėlimo 
parapijos tretininkėms už maho moti
nos nuolatinį lankymą. Be to, nuoširdus, 
ačiū ukrainiečių Katalikių Moterų drau
gijos narėms, kurios lankydamos savo 
tautiečius, niekuomet neaplenkė ir mane 
vyro, net susidarydamas sau išlaidų.

Adelė Morgevičicnė.

REIKALINGA vyr. amžiaus moteris pri
žiūrėti 1 Vi metu mergaitę dienos metu. 
Skambinti tel. KE. 0419, po vol. vok., 
Alfui. -

NORIU GAUTI darbo tabako ūkyje. Esu 
su šeima, žmona gali šeimininkauti, tu
riu 6 metų berniukų, į mokyklų dar ne
eina. Galim pasirūpinti savo maistų, rei
kalingas kambarys arba atskiras namu
kas prie tabako, dirbti galime viskų, dar
bas gali būti ir su pertraukomis tik ne- 
trumpiau metų, moku laistymo darbų. 
Jagminas, 333 Indian Grove, Toronto, 
Ontario.

VAŽIUOJANTIEJI Velykų šventėms j 
JAV su savo mašina ir gali paimti drauge 
vienų osmenj, prašomi susitarimui pa
skambinti. I. Leščinskui, KE. 9653, 253 
Crawford St. ' ’’ R ■■

“Valandėlė Kauno operoj”, 
taip skelbia mums “Varpas” 
apie ateinantį didįjį koncertą.

Choras “Varpas” yra ne vien 
Toronto, bet ir visos Kanados lie
tuvių pasididžiavimas ir pasigė
rėjimas. Jis skamba ne vien savo, 
;bet kartu ir visos savo tautos 
garbei. Per porą metų choras su
gebėjo pakilti ir išgarsint savo 
vardą. Tai dėka mūsų visų žino
mo ir mėgiamo muziko ir kom
pozitoriaus St. Gailevičiaus, ku
ris “Varpui” suteikė tą'skamban
čią sielą, nesigailėdamas nei dar
bo, nei jėgų. » . -

Štai ir dabar, balandžio 16 d., 
didžiojoj . Eatono ‘auditorijoj, 
“Varpas” savo skąmbėsiu nuneš 
visus klausytojus į praeities lai
kus —’ laikus Kauno operoj. Iš
girsim ten Mendelssohn, Flotow, 
Verdi,; Offenbach ir kitų žymių 
pasaulinio masto kompozitorių 

.kūrinių, klausysimės savo kraš
to muzikų dainų. Koncerte "Var
pui“ talkininkaus jauna, bet gar
si lietuvių žvaigždė — St. Bara
nauskas, plačiai žinomas ir mė- 
gimas visos lietuvių visuome
nės tiek Amerikoj tiek Kanadoj.

Nepraleiskim šios progos, 
ruoškimės i Valandėlę Kauno 
Operoj” su Kanados lietuvių cho
ru Varpas”. V. S.

Stud, ateitininkų susirinkimas
Kovo 18 d. Prisikėlimo parapi

jos patalpose Toronto Un-to Stu
dentų Ateitininkų draugovės su
sirinkime skaitė paskaitą inž. K. 
Astravas “Moderniojo, pasaulio 
inteligencija pagal J. Dewey”.

Svarbiausia jo paskaitos veda
ma mintis, kad mokyklos progra
mos yra statiškos o gyvenimas 
dinamiškas, todėl mokyklos vi
sada yra ir bus atsilikę nuo gy
venimo. Priėmus aklai vien tik 
viską kas mokyklose yra dėsto
ma ir jas baigus be savų idėjų, 
sekant vien tik mokyklų ar aka
demijų programas, yra garantuo
jamas tapimas reklamos ir kom
panijų interesų aukomis. Inteli
gencija yra viršum visko, bet 
virš inteligencijos yra dar kaž 
kas augščiau. tai proto linksta
mas .panaudojant praeities paty
rimus reikalingoms išvadoms 
daryti.

Pamirštama, kad mokyklų ir 
jaunimo organizacijų tikslas yra 
paruošti žmogų ateities atsakin
giems darbams ir gyvenimo pasi
sekimams. ko galima pilnai pa
siekti tik per proto lankstumą.

... Dalyvis.
Nedarbui sumažinti miesto sa

vivaldybė nutarė atremontuoti 
šaligatvius ir gatves ir paskyrė 
tam $2.000.000.

mo programa taįp suskirstyta;
1. Sekmadienį, balandžio 3 d., 

5 vali, naujos salės atidarymas ir 
iškilminga vakarienė. Vakarie
nėje dalyvaus ir daug kviestų 
svečių. Visi Montrealio lietuviai 
maloniai kviečiami.

2. 7 vai. 30 min. persikeliama 
į bažnyčios patalpas, kur Jo Emi
nencija pašventins kertinį baž
nyčios akmenį ir įmūrys istori
nius dokumentus, Lietuvos že 
mės žiupsnelį, svarbias komitetų 
fotografijas ir parašus tų, kurie 
teiksis ta svarbia proga pasira
šyti ant šių dokumentų.

Yra galimas dalykas, kad sa
voj naujoj bažnyčioj pamaldos 
vyks jau Velykose, BeJ.ji būtų 
dar nedažyta.

AugšL Lituanistikos kursai šį 
šeštadienį bus 10 vai. ryto, 1220 
Mountain St., kampas St. Cathe
rine. Paskaitos: liet, literatūra 
ir liet, kalba — dr. H..Nagys ir 
teatras — J. Akstinas.

Sportininkų arbatėlė. Velykų 
pirmą dieną 3 vai. pp. atvykę Či
kagos lietuvių studentų “Litua- 
nica” krepšininkai turės su Tau
ru draugiškas rungtynes Catho
lic. High School, 3461 Dorocher 
St. Po, rungtynių (apie 6 vai.) 
svečiams pagerbti ruošiama ar
batėlė su šokiais. Norintieji joje 
dalyvauti, prašomi iki balandžio 
3 d. užsiregistruoti pas Juozą 
Piečaitį, tel. RA. 2-4449 arba pas 
Juozą Lukoševičių, tel. HE. 7877.

Lituanica krepšininkai per Ve
lykų atostogas aplankys daugelį 
JAV ir visus Kanados sporto klu
bus, todėl turėjome prisitaikinti 
prie jų kelionės plano priimant, 
kad ir nepatogiu švenčių metu.

Montrealio lietuviai kviečiami 
skaitlingai tiek rungtynėse, tiek 
arbatėlėje dalyvauti, tuo pager
biant pirmą kartą Montrėalyje 
pasirodančius Čikagos sportinin
kus. “Tauras” valdyba.

Praeitą sekmadieni Montreal} 
užkliudė^didžiūlė pūga ir anksty
vo pavasario rūpesčius užvertė 
pusnynais. Dėl blogo oro neįvy
ko Montrealio skautų tunto sto
vyklinis laužas, LKM D-jos sky-

riaus susirinkimas ų- kitų orga- 
r"?.'“:?”“-

Apylinkės valdybos posėdžiui 
neįvykus dėl blogo oro praeitą 
sekmadienį, pranešama, kad 
Montrealio naujai išrinktas vi
suomenės ir organizacijų atstovų 
seimelis pirmojo posėdžio bus 
sušauktas balandžio 17 d. Vietą 
ir laikas bus paskelbta vėliau.

Klebonas kun. J. Kubilius su
grįžo iš misijų JAV-bėse.

Lietuvių Akademinis Sambū
ris praneša, kad balandžio 23 d., 
palicijos salėje ruošia linksmą su 
įdomia ir įvairia programa vaka
rą. Vakaro pelnas skiriamas pir
majai Kanadoje grožinės lietu
vių literatūros premijai. Vakaro 
metu įvyks daug netikėtumų, ku
riems vadovaus Dramos teatro 
aktoriai. Bus išleista speciali hu
moristinio laikraštėlio laida, pra
vesta turtinga loterija. Maloniai 
kviečiame Montrealio visuome
nę tą šeštadienio vakarą praleisti 
jaukioje 5£|ėje, šviesioje nuotai
koj e paremiant šį gražų ir. kilnų 
tikslą. • »£ į

v K1 ' *- * » > j t ■*-

Šv. ’Jono liuter. bažnyčioje, 
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, Verbų sekmadienį ■ 
balandžio 3 d., 1.30 vai., lietuvių ; 
pamaldos su komunija.

------- .----------—.—-------- įima**
ČIKAGON dažnai važiuoja. Paimsiu ke
leiviu. Pasiuskit man . telefono' pamarį: 
P.O. Box 182, Richmond. Hill, Ont, .Kie
le, ar skambinkit vakarais RO^9-8715.

kovo mėn. gauto:
J. Kuzmickis Marija mums kolba* 2.00
R. Spalis Ant Ribos ...................... 5.00
V. Rimšelis Yėvas Pijus 2.00
B. Daubaras Uždangai nusileidus 1.25
Literatūros lankai ..........................  1.00

Išnuomojami kambariai su virtuve, be ar
ba su baldais. 477 Dovercourt Rd., Il-ras 
augštes, po 6 vai. rak.

Išnuomojamas didelis kambarys l-mc 
augšte, be baldų, yra garažas, apstatyta 
virtuvė rūsyje. St. Clair - Bathurst rajo
ne. Skambinti po 6 vai. vak. KE. 0419.

Išnuomojamas naujai baldais apstatytas 
kambarys. 926 Dundas St. W., prie Bdl- 
woods. Tel. EM. 4-1633.

Išnuomojamas frontinis kambarys su bal
dai*. 2 vyrams ar mergaitėms, galima 
virti. 213 Delaware Ave. tel. OL. 8575.

Išnuomojamas didelis kambarys dviems 
asmenims, pageidaujamo vyresnio am
žiaus. Yra virtuvė. Td. OL. 8056, nuo 
11 vai. ryto. į

Išnuomojamas didelis kambarys ir virtu
vė. Be trafdų. Taip pot viena* kambarys 
su baldais 1 ar 2 asmenims. Galima vir
ti ir 1 kamb. 1 asmeniui. Tel. KE. 6337,. 
po 6 vai. vok. 315 Indian Rd.

TĖVELIAI, 
nepalikite mažųjų be “Eglutės"! 
Kad vaikų laikraštis būtų vi
siems prieinamas, “Eglutės” ad
ministracija naujiems skaityto
jams duoda specialų papiginimą: 
tik $2.00 metams.

Šis papiginimas galioja tik ri
botą laiką. Tad pasinaudokite šia 
proga.

Užsakykite per V. Aušrotą, 180 
Glenholme Avė, arba “Eglutės” 
administracijoje.

Ižnuomoiamas butas ll-me augite H 3 
kambarių ir virtuvė*. Be baldų. 45 Beat
rice St. Tel. OL. 8135.

Hnuomojamas frontinis kambarys su bal
dais, l-me augite. Galima naudotis vir
tuve. Tel. KE. 9308.

Išnuomojamas kambarys su baldais mo
teriai. $5 savaitei. Tel. OL. 5485.

linuomojami 2 žviesūs kambario!, vir
tuvė, veranda ir garažas, prie High Par
ko. 147 Quebec Ave.

Toronto Prisikėlimo bažnyčiai statyti 
aukojo:

H Ontario: $1 — Ivanauskas J. Port 
Credit; po $2 — Liaudinskas S., Sudbu
ry; Trečiokas V.z Otawa; Vaičeliūnas A., 
S. Porcupine; Vidmont T., Tillsonburg; 
Sipelis P.; Gratche; Vaičeliūnas J. Sud
bury; Poškauskas S., Belleville; Paškevi
čius A., Camp Robinson; Zlabis E., Camp 
Robinson; Bcndikas D., Courtland; Gim- 
butis J., Oakville; Bračius B., Oakville; 
BruskcviČius A., Sudbury; Malinauskas
S. , Porcupine; Mačiulis A., Tillsonburg; 
Karas S., London; Burbulevičius R., Tim^ 
mins; Budrys A., Sioux Lookout; Nekrash
T. , Chippawa; Vilkas A., Lasalette; Avu- 
lis J., Kirkland Lake; Matukas A., Wood- 
stock; Satkevičius B., St. Catherines; Ra
monas K., Sudbury; Katelė A., Sudbury; 
Paškonis J., Kitchener; Staugaitis A., 
St. Catherines; Zalatorius J., Port Credit; 
Zlatkus A., Sudbury; Trečiokas A., Sim
coe; Rutkauskas L., Glen Meyer; Puida 
A., Longlac; Pronckus J. Sudbury; Pe- 
likys J., Port Arthur; Paškevičius A., 
Ottawa; $2.50 — Budrys J., Paris; po 
$3 — Kripaitė E., Clinton; Mikonis A., 
Port Arthur; Zujus V., Sioux Lookout; 
Zazeckas J., Preston; $4 — Augustine 
S., Tillsonburg; $5 — Anisimovicz, Oak
ville; $6 — Suslavičius, Fort William; 
$12 _ Miklovaitis E., Whitby; $20 — 
Žilinskas A. Coniston.

Hamilton: po $2 — Ryckis T.; Inkra
tas J.; Grajouskaitė A.; Verbickienė; 
Riekus Z.i Brikna B.; M i klosi us E.; Laz- 
dutis M.; Vainauskas T.; Bakšys S.; La- 
buckas S.; Skripkienė; $4 — Rcpčys $5 
— Masalkis P.; $10 — Vilimas J.

Montreal, Que.: po $2 — Jodelis; 
Lukošius E. P.; Poznok R.; Alenskas V.; 
Gaudze J.; Žižiūnos K.; Parojus J.; Ja
kubauskas; Norkeliūnos A.; Gražys D.-; 
Gegžnas K.; Stankevičius J.; Vazalins; 
kas A.; Mozūros B.; $2.50 - - Remeikai-, 
tč S.; $3 — Jankauskas S.; $10 — 
Dubauskas F.

Noranda Que.: po $2 — Paulauskas 
A.; Babrauskas J.

Manitoba: po $1 -— Žilinskas J.; Fir- 
dole; Lcnio A., Winnipeg; po $2 — Ži- 
minskienė O., Winnipeg; šopaga P., 
Winnipeg; Žalys V., Lac du Bone.

Alberta: po $2 — Griggs V., Calgary; 
po $3 — Vaitkus E.; Sodaitienė V., Leth
bridge; $4 <Sureckas S., Drumhille.

Boston Bar. BC: $2 — KenstavičiuS.

KANADOJE ĮSTEIGTA

Vinco Krėvės vardo 
literatūrinė premija

K

Lietuvių Akademinis Sambū
ris Montrealy (Kanadoje) įstei
gė Vinco Krėvės vardo literatū
rinę premiją (500 dolerių); Pre
mija bus pirmą kartą paskirta 
šių metų gegužės mėnesį už 1954 
metais bet kuriam laisvo pašau* 
lio krašte išleistą ir dar nepremi
juotą lietuvių grožinės literatū
ros (poezijos, prozos, dramos) 
veikalą.'

Lietuvių Akademinis Sambū
ris, premiją skirdamas, kviečia 
Kanados lietuviškąsias organiza
cijas šią tradiciją perimti ir tęsti. 
Pirmoje eilėje kreipiamasi į ne
seniai Kanados Lietuvių Bend
ruomenės suorganizuotą' Kana
dos Kultūros Fondą.

Premijai skirti sudaroma pen
kių asmenų Jury komisija, ku
rios sąstatas šiomis dienomis bus 
paskelbtas visoj lietuviškos išei
vijos spaudoj.

Visos lietuviškos leidyklos yra 
raštu pakviestos atsiųsti 1954 rh. 
išleistų grožines literatūros kny
gų- :

Pageidaujantieji smulkesniu 
informacijų prašomi kreiptis į 
Lietuvių Akademinio Safnbūrio 
pirmininką Kazį’ Veselką, 5561 
Esplanade Ave., Montreal, Que., 
Canada.

Lietuvių Akad. Sambūris 
Montrealyje, Kanadoje.

KITCHENER, Ont
Šį šeštadienį, balandžio 2 d., 4 

vai. pp., St. Annes bažnyčioje, 
East Ave. ir Cameron St. N., būs 
klausoma išpažinčių lietuviškai 
Verbų sekmadienį, balandžio 3 
d., 9.30 vai. ten pat bus laikomos 
šv. mišios su pamokslu.■. 7

GERB. PONIOS IR 
PANELĖS!

Betkurioje grožio šakoje esu 
pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis;

pusmetiniai, trum
palaikiai sušukavi

mai ir kt
IRENA NACEVIC1ENĖ 
17 Carling Ave., Toronto 

Telefonas LO. 7155 
(Bloor ir Ossington rajone).

A. Garbenis

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN
lietuvio advokato įstaiga - • i L.
nuo š.m. kovo 26 dienos C ’ ‘

persikėlė naujon vieton > i »f ft* BALTIC. MOVERS & CARTAGE' 
BeMų' pervežhnes Toronte ir tolimomis 
dJ*t*ncijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
speciolistei. Vitos vežama* turtas op- 
drausto*. Važiuojam kas »avoitų j Mont
real!, Loadona, Wind*orų, Hamiltonų, 
North Boy, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

35 HAYDEN Str.
(blokas į pietus nuo Bloor ir pusė bloko į rytus nuo Yonge)

Tel.: įstaigos EM. 3-7461, namų BE. 3-0978

REKOMENDUOJA
Bloor - Crawford, Įmokėti $3.000, otskiros plytų nomos, 5 kamlxxioi per du 

ougštus, naujos vandens - alyvos Šildymas, naujas garažas, arti Bloor gatvės. 
Viso $ll.900

Bloor - High Park, $11.900, dupleksas, 7 kamb., atskiros vonios ir vir
tuvės, pusiau atskiras plytų namas, Įmokėti apie $2.500 . *

Westminster - Ronccsvolles, $13.900, 7 kamb. namas per 2 ougŠtus, 
moderni A^irtuvė, naujos garažas, įrryokėti apie $2.000.

Dutrerin - Bloor, $11.000, pusiau atskiros, 6 kamb. namai, moderni vir
tuvė, alyvos šildymas, nėra garažo. $2.000 įmokėti. C * . i

Indian Rd. - Bloor, $17.000, 9 kamb. atskiros namasp .3 virtuvės/ įvažia
vimas, ir garažas, įmokėti apie $7.000. # w va

Alhambra • Bloor, $20.500, 10 kamb. atskiras plytų namas, alyvos šil
dymas, didelis daržas, garažas, įmokėti $7.000. Vienas atviraš 10 m. morgičlus.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefone!: LO. 2738, LA. 8772. Vekorste HU. 9-1S43.

Vbob tarto pirkimo or pardavimo reikalai* kretokitėt viri nurodyta odramb 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


