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Pergales belaukiantKiekviena armija gyvena pergalės mintimi. Vjfi jos ginklai ir smegenys vien tam paskirti. Ir jeigu ta pergalė ateina — ji visuomet yra ginklo bei jėgos pergalė. FraeiriaTBetgr kiek metų, ir didžių pergalių laurai nuvysta, o nugalėtojai tampa nugalėtais. Armijų pergalė niekad nėra labai pastovi Istorijos bėginėje iškyla didžiuliai žmonių telkiniai, kurie, kaip stambi vandenyno banga, nusiaubia paviršių ir pati ištyška. Tokios pergalės yra laikinės. Jos imponuoja, patraukia mases, iškelia vadus, kurie žada tūkstančius metų trunkančias karalystes, tačiau sužlunga kartais dar bežadant. —Tokių trapių pergalių akivaizdoj atsiveria nepraeinančios pergalės regėjimas. Ir tai tokios pergalės, kuri ateina ne durtuvų viršūnėmis ir ne atominių sviedinių sprogimais, o Golgotos jėga. Tai Dievažmogio pergalė, kurios atėjimo keliai yrą skirtingi nuo armijų nešamos pergalės. Tiesa, ir Dievažmogio pergalė neateina be kovos, be kančios, be agonijos, be mirties, bet ji iškovojama ne štabų strategija, ne aviacijos eskadrilėmis, ne dinamitu, o atpirkimu, kurios ženklas yra Golgotos kryžius. Dievažmogio pergalė kyla iš pakelto suniekinimo, iš kentėto pasmerkimo, iš persekiojimo, iš kapų. Tos pergalės dėka persekiotojų niekinamos kartuvės tampa naujo laimėjimo ženklu, krematoriumai — nauju aukuru, deportacijos bei trėmimai — nauju keliu į Golgotą. Visa, ką pasaulis paprastai laiko pralaimėjimu, veda į Dievažmogio pergalę, nes Jis nugalėjo pasaulį. Būdamas gyvenimo ir mirties Viešpačiu skina jis pergales ten, kur, rodos, viskas yra pralaimėta. Savo Prisikėlimu Jis akivaizdžiai parodė/ kad dieviškoji Pergalė yra nesunaikinama nei Piloto teismu, nei farizėjų sąmokslu, nei išdavimu, nei kareivių jietimis, nei nukryžiavimu.Pergalė yra visuomet prieš mūsų akis. Tik mes nevisada mokame ją pamatyti. Paprastai pergale laikome tai, kas ginklu iškovota, rinkimais laimėta, pasisekimu atžymėta. Dievažmogio pergalė yetgi nevisada rodosi tokiu apdaru. Ji apsireiškia labai dažnai kančios veidu, pasiaukojimu ir net mirtimi. Tokiais atvejais mūsų akys regi tiktai tamsius debesis ir lengvai nusimena. O kad už juodųjų debesų tebešviečia saulė, nevisada prisimenam. Tiktai nesužalotas tikėjimas pajėgia matyti toliau už debesų ir laukti kol saulė nušvis visu plotu. Su tokiu tikėjimu įmanoma išlaukti kad ir ilgiausia, kad ir tamsiausia naktis. Tokio tikėjimo žmonėms Dievažmogio pergalė visuomet yra tikra, tarsi ranka pasiekiama. Užtemęs jos veidas nereiškia pralaimėjimo, o tik paskatinimą budėti ir laukti, nes dieviškoji pergalė matuoja- ma ne viena diena ir ne vienu.kuriuo įvykiu, o gyvenimo visuma. r’-^Tiktai^^kų'-pBbaiga parodys; kas istorgos bėgmėje buvo pergalė ir kas pralaimėjimas. Tai, kas šiandieną mums atrodo Dievažmo- gio pralaimėjimu, iš galutinės pergalės perspektyvos atrodys laimėjimu. Jau dabar, žvelgiant į tolimos praeities įvykius, matyti, kad sunkūs krikščionybei laikai daugeliu atžvilgiu buvo pergalės laikai, ir kad vadinami gerieji laikai nevienu atžvilgiu buvo nenaudingi krikščioniškajai dvasiai. Juk šv. Rašte pasakyta, kad Dievo mintys nėra žmonių mintys. Žmonių pergalė nevisada yra Dievo pergalė. Todėl šiuo metu, kai Prisikėlimo proga mūsų mintys krypsta į Dievažmogio triumfą, gera tai prisiminti ir Jo pergalės nematuoti siauru gyvenamojo dešimtmečio ar šimtmečio "■ mastu/ ■ 7 7 ■Mūsų gyvenamojo momento uždavinys yra ne pranašauti, ne • teisti ir ne matuoti, o kovoti gerąją kovą, kuri yra ne kas kita kaip tikėjimo kova. Mūsų žmonės yra pasklidę po visą pasaulį ir gyvena labai įvairiose sąlygose. Visų betgi frontas yra bendras toj pačioj gerojoj kovoj, vedančioj į galutinę Dievažmogio pergalę. Juo stipresnis bus kovotojų tikėjimas, juo lengvesnis bus budėjimas, ir juo ilgesnė bus viltis, juo trumpesnė atrodys naktis.Pr. Gaidamavičius.

Sveiki sulaukę šv. Velykų! 
Aleliuja!

Kalbės popiežiusPijus XII ketina pasakyti kalbą per radiją Velykų sekmadienį. Jo sveikata yra žymiai sustiprėjus ir yra pajėgus beveik normaliai dirbti Pastaruoju laiku pagausėjo audiencijos. Velykų proga susirinkusiems maldininkams Šv. Petro aikštėje suteiks palaiminimą.
Anglijos kardinolas 
atsakė Lenkų "kuni
gams patriotams”Lenkijos “kunigų partijotų” komiteto nariai Wozny ir Zalewski, einą su komunistine valdžia, atsiuntė manifestą Londono kardinolui Griffin prašydami pasmerkti Paryžiaus sutartis. Kardinolas atsakė jiems per BBC radiją. Jis pareiškė gavęs per Lenkijos amabasadą raštą, pasirašytą dviejų kunigų — pirmininko ir sekretoriaus, kurių vienas esąs suspenduotas. Esą jie prašo įsikišti Bažnyčios vardu į politinį reikalą, kai tuo tarpu toks gestas sovietuose laikomas nusikaltimu. Kunigai, nepaisą vyskupų autoriteto, netarnauja nei taikai, nei savo tėvynei.Krokuvos vyskupijos “genėralVr karas” komunistinės valdžios pastatytas po to, kai buvo suimtas vysk. Baziak. Pastarasis buvo L vivo arkivyskupu, bet kai ta sritis buvo paimta sovietų, jis buvo paskirtas kapitulinio vikaro teisėmis vieton mirusio kardinolo Sapiegos.

RELIGIJA KOMUNISTINIAME

Belgijoje padėtis dar įtemptaPo susirėmimų Briusely, kur buvo suimta 34 asmenys, demonstracijos persimetė į provinciją. Katalikų visuomenė jaučiasi nuskriausta ir įžeista socialistų - liberalų vyriausybės, kuri užsimojo pertvarkyti švietimą, skaudžiai paliesdama privatines mokyklas, kurių daugumas yra katalikų rankose. Kai atvyksta į provinciją socialistų ministerial, katalikai organizuoja demonstracijas. Tongres miestely susirinko 2000 minia, kai sužinojo, kad atvyko vid. r. min. Ver- meylen j socialistų susirinkimą. Jvyko susirėmimas; buvo sužeisti trys demonstrantai ir vienas poticininkas; 20 asmenų suimta. Panašus susirėmimas įvyko Mons mieste, kur buvo nuvykęs šviet. min. Lėo Callard dalyvauti atominių studijų centro atidaryme. Policija išsklaidė manifestantus.Vyskupai paskelbė ganytojišką laišką, kuriame išdėstė nesėkmingus žygius susitarti su vyriausybe ir- ragino tikinčiuosius kovoti už savo mokyklas.Katalikų atstovai parlamepte atsisakė dalyvauti komisijoj, kuri svasto švietimo reformos įstatymo projektą. Taip pat jie atsisakė dalyvauti ir konstitucijos reformos komisijoj. Dėl to jos darbai nutraukti, nes reikia % daugumos.

istorijos ir ateizmo muzėjaus darbus Leningrade. Muzėjus turįs apie 300.000 priešreliginių eksponatų ir esąs įrengtas buvusioj katedroj. Remonto darbai baigiami ir netrukus būsią atidaryti visi skyriai. Jau esą atidaryti skyriai: popiežių istorija, sovietinio mokslo kova prieš religiją, religija ir ateizmas senovės Graikijoj ir Romoj, krikščionybės kilmė. 7

Gautomis iš Sovietų Sąjungos žiniomis, ten pastebimas neįtikimas religinio jausmo atbudimas. Dedasi tokių dalykų, kurie dar prieš 6 mėnesius būtų buvę neįmanomi. Pasirodo, jau ten pradedamos švęsti visos svarbiausios religinės šventės — ir. žmonių niekas negali priversti tomis dienomis eiti į darbą. Seniau už tokius dalykus būtų grė- sę bent 10 metų ištrėmimo, o dabar į tokį reiškinį pradedama žiūrėti jau kaip į eilinį, veik normalų. ir tai, kas dar svarbiau, kad toks
religinis atgimimas pastebi
mas kaip tik jaunojoj bolše
vikų išauklėtoj kartoj.Tiesiog anekdotiškai skamba žinia. kad, niekam nenorint pasiimti po Jaroslavskio vadovauti antireliginei akcijai, buvo verčiamas to darbo imtis vienas pa-

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

KRISTUS IR JERUZALĖS MOTERYS

Vėl atidarytas priešreliginis 
muzėjus• Maskvoje posėdžiavo sovietinės mokslų akademijos prezidiumas, kuris, be kitų klausimų, svarstė priešreliginės kovos reikalą. Akademikas Tichomirovas padarė pranešimą apie religijų*

— Neverkit, dukterys Jeruzalės, neverkit, 
Neliekit ašarom savų jaunų dienų.
Naktis jau artinas, ir saulė merkias — 
Ir aš kaip saulė jums ir vėl rytoj tekėt 
Ir kaip diena žmogaus mirties take 
Jo gyvasčiui už jį numirt einu.
— Cidrono kedrų aukštosios viršūnės 
Taip vėjo laužomos neoš ir nedejuos, 
Kaip be tavęs mes likusios klajūnės,
O Viešpatie, o Viešpatie, kaip be tavęs... 
Neplaks širdis, ir pilnaty mėnulis nebešvies. 
Ir mūsų maldos, kaip juodų varnų būrys, pajuos.
Kai vakarais šlamėt ims tamarisai 
Ir rožių kvapą šiltas vėjas neš, 
Kai šiurpulys šią žemę pėreis visą, 
Grims aukštumos, kalnai, ir uolos skils, 
Ir kris kruša, ir po liūties vaivorykštė nekils, 
Kas pasakys “Neverkit, dukterys, tai aš?”
— Neverkit, dukterys Jeruzalės, po skausmo aureole, 
O. motinos šventųjų vyrų, ir tranų, ir budelių visų, « 
Jei bus rasa ant jūs širdžių nupuolus,
Jei kelsis džiaugsmas nuo rytų lig vakarų, 
Jei gyvos eisit jus iš sumaiščių, pagundų ir kerų, 
Neverkit, dukterys, tai balsas — “Aš esu!”
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sižyfhėjęšr'37 metų profesorius. Tačiau jis vis atsisakinėjo ir atsisakinėjo. Tada kp sugalvojo pravesti tariamai “spontaniškas” studentų demonstracijas, kurios jį priverstų “nelikti be atbalsio į liaudies šauksmą”. Galų gale profesorius neiškentęs ir per vieną iš tokių demonstracijų atsistojęs paaiškino, kodėl jis negalįs šiam visam “liaudies sąjūdžiui” vadovauti: jis tikįs į Dievą...' / "■'7\..Iš Lenkijos ateina kiek prieštaraujančių žinių. Iš vienos pusės rodomą religiniam gyvenimui ir jo apraiškoms tam tikro palankumo, pvz. paleidinėjant anksčiau suimtuosius kunigus, net ir vysk. Kaczmarek ir žadant paleisti patį kard. Višinskį, o net pačiai valdžiai skiriant subsidijų bažnyčiai statyti, bet iš kitos pusės — suiminėjami nauji kunigai. jiėms
steigiamos naujos koncent
racijos stovyklos ir visa “an- 
tiklerikalinė akcija” bolševi-

. f

PASAULYJEkų vadovų dar daugiau pa- griežtinama.Tačiau ir ten, kaip ir Lietuvoje, visokie mėginimai atskirti katalikus nuo Romos ir sukurti “nepriklausomas tautines katalikų bažnyčias” toli gražu neduoda tų rezultatų, kurių tikisi komunistai. Net daugiau: ir čia pastebimas tam tikras vis didėjantis tikinčiųjų sąmonėjimas ir bolševikiniams kėslams atsparumas.Šiaip, kiekybiškai, antireliginė akcija visur plečiama. Štai ir paskiausiai kovo pradžioje bolševikai paskelbė Tarybų Lietuvos “Katalikų Bažnyčios atstovų” Lietuvos tikinčiųjų vardu “karštą pritarimą ir pilnutinę paramą“ visokiems bolševikiniams atsišaukimams “taikos reikalu”. Ryšium su tuo atsišaukimu minimi vysk. Paltaroko, kan. J. Stankevičiaus, kan. Maželio ir kt. vardai. Bet kas bolševikinę tikrovę pažįsta, gerai žino, ko tokie pareiškimai yra verti. V. R.

Nauja komunistų klasta(CSc.) esantiems “Taikos Komitetams” visame laisvame pasauly, Kanados “Taikos Kongresas” rengia naują peticijų kampaniją Kanadoje. “Canadian Tribune”,- kpmunistų laikraštis, vasario 14 d. laidoje pranešė, kad peticija Against the Preparation for Atomic War” (prieš pasirengimus ^atominiam karui vesti).Yrasvarbu, kad nei vienas kanadietis nebūtų prigautas pasirašant šią peticiją, kuri yra tik naujas komunistų propagandos išmišlas. Nuo 1945 m. laisvieji Vakarai kvietė ir ragino liautis gaminti atomines bombas karo reikalams ir palaipsniui suma- žinti-kitą apsiginklavimą bet tik vieninteliai galimu praktišku keliu ją visose šalyse. Sovietai betgi atsisakė įsileisti pas save bet kokią tarptautinę komisiją, tuo pačiu Sudarė nenugalimą kliūtį vesti sėkmingai derybas toliau. Jų paskutinis pasiūlymas šiek

užvardinta: “Appeal

.per tarptautinę inspekci-

tiek keičia padėtį ir dėl pačios tarptautinės komisijos, bet tai dar nėra konkretus pasiūlymas. Tuo tarpu sovietų propaganda klaidingai nušviečia visą situaciją, pasisakydami, kad tik jie vieni stovi už atominių ginklų uždraudimą. Faktas lieka faktu, kad tik vieni Sovietai yra svarbiausioji kliūtis pasaulio nusiginklavimui. •
Anglikonai norį vienybėsD. Britanijos anglikonų grupė, kuri vadina save “anglo- katalikais”, paskelbė brošiūrą; joje išdėsto savo pažiūras į krikščionių vienybę ir išreiškia norą dėtis tokion vienybėn, kuriai vadovautų popiežius. Ji pabrėžia vad. žemosios anglikonų Bažnyčios indiferentišką pažiūrą į krikšč. vienybės apaštalo Petro reikšmę apaštalų kolegijoj. Popiežystė ir vyskupystė turinčios būti neatskiriamos — gyvuoti arba išnykti drauge.

Paskutinis vynuogyne
NELĖ MAZALAITĖ •Rytmetį pakilę iš miego, kurpius louvo labai nustebintas, neš prie ugnies stovėjo jo žmona ir gamino valgį. Ji gi mėnesių mėnesiais gulėjo patale serganti ir nedaug tegalėjo pavaikščioti, o dirbti tikrai nepajėgė.— Visi mano skausmai paliko mane, — atsiliepė ji džiugiai, — ir mes galėsime atšvęsti Velykas, kaip pridera. Tikėk, mano širdis kiekvieną kartą nerimo, kada regėjau tave šalia tavo paties darbo, tepant savo rankas moteriškais, tvarkant namus, kas yra mano dalia. .7Ir kurpiui buvo malonu valgyti, kada jie du sėdėjo prie savo namų stalo, ir kitokia yra kalba žmonių, kada jie regi vienas kitą priešais, o nereikia vienam pasilenkti ties kito lova — galvojo vyras. Jis atsistojo durų tarpangyje ir žiūrėjo, jog saulė yra labai skaisti, ir oras tarytumei pilnas gaivios rasos, ir tarė sau, kad visiškai suprantama, kodėl sopėjimai išlindo iš jo moters kaulų.Atsisukęs į trobos pusę, jis regėjo, kaip ji tvarkė aslą ir lietė kiekvieną daiktą lengvai ir stipriai, tarsi būtų atjaunėjusi ir kiek džiaugsmo ji turėjo iš to užsiėmimo ir jisai pats atsisėdo prie savo darbo stalo. Nes Šventės buvo čia pat ir dar keletas žmonių iki pavakarių ateis pasimti savo naujas ar pataisytas avalynes.Tačiau jis nebuvo spėjęs paimti jokio įrankio į rankas, kai ant j jų užkrito šešėlis, ir atsisukęs jis pamatė žengiant per slenkstį ; kaimynę. Ji dviem pirštais nešė vieną kojos apavą ,taip, kad iš į karto galėjai matyti, kad raištis buvo nutrūkęs, ir niekaip nega- : Įėjai juo avėti, bet pataisyti neilgai būtų trukę.— Sveikinimas jums, — tarė moteris, ir pamačiusi kurpiaus i žmoną besidarbuojant, vos nepametė ką nešusi. — Ar nebuvo užklydęs čia Stebukladaris iš Nazareto, kad tu vaikštai, kaip stirna, o ką tik regėjau tysančią, kaip supuvusį medį?— Tu regėjai mane ne anksčiau, kaip prieš septynias dienas, — pasakė kurpiaus žmona linksmai, jeigu ji ir buvo kada pykusi už kaimynės įkyrų liežuvį, ne šiandien buvo toji diena, kad ji rūstautų. Ne tokią dieną, kada ji atsikėlė.Tada kurpius pagalvojo, jog bus ramiau, kad kaimynė greičiau pasitrauktų, ir atsiliepė:— Kas gi atsitiko tavo apavui? — ir paėmęs jį iš moters rankos apžiūrinėjo ir kraipė galvą: raištis buvo stiprus, stačiai negalėjai apimti, kad jis trūktų netyčia. Ir kurpiu? tarė: — Niekuomet dar mano darbo apavas nebuvo taip greitai pasidavęs, juk nepraėjo ne dtešimt dįęnų^ Jiaip pasiuvau. Jęigj^rąištį^iartrauH^. puldama, ar neiššišūkaTTkojos?Kaimynės veidas pasidarė rausvas, jai nepatiko tas juokavimas, bet ji tepratarė:— Tiktai susidaužiau vieną pirštą.— Susiusiu raištį, — pasakė kurpius, o jo žmona pridėjo:— Sėskis ir palauk.Ji nubraukė dulkes nuo suolo, kur pakvietė viešnią sėsti, ir pati ėmėsi valyti apdulkėjusias indų lentynas. Kaimynė žiūrėjo, kaip kurpiaus žmona iškeldavo rankas augštai, siekdama nuimti molinius puodus, arba, nepritekdama, lipo ant kėdės, žiūrėjo ir prašneko:— Ar tu nepersmarkiai dirbi? Kad liga negrįžtų. Gal tau reikėjo, ištikro, nukeliauti pamatyti tą, kurį vadina Mokytoju, ir žmonės sako, jog niekas, kas prašėsi Jo pagalbos, neliko neišklausytas. Jis net numirėlius taip lengvai prikelia, sako, jog sunkiau būtų sveikam žmogui iš miego pabusti ryte. O visokios ligos, stačiai Jo vienu kvapu nupūčiamos. Gaila, kad dabar pervėlai.—- Kodėl? — paklausė kurpiaus žmona, jai nė kiek nerūpėjo ką pasakojo kaimynė, tik šiaip sau pasakė, bet kada praėjo kelios akimirkos ir kaimynė tylėjo, ir kurpius tarė: ?— Kodėl? 7 7 7 -—- Mano vyras šį ryt prieš aušrą grįžo iš Jeruzalės ir girdėjo- didelių naujienų. Vyriausieji kunigai ir Pilotas pasmerkė Nazarie-1 tį mirčiai. Jis bus prikaltas šiandien ant kryžiaus Golgotos kalne. -— Kodėl? — pakartojo kurpius, ir iš toliau jo žmona tarė:— Kodėl, jeigu Jis darė tiktai gera? ' -— Jis vadino save žydų karaliumi, — pasakė kaimynė, — tokių- daiktų nė mūsų vyresnieji, nė Roma negali praleisti be bausmės/ Bet Jis bus nukryžiuotas, kaip valdovas, — ji susijuokė, — su palydovais. Jam iš šonų bus nukryžiuoti du nusikaltėliai. Galvažu-’ džiai, — tarė ji pasipiktinusiu balsu. — Ir patylėjus, nekaltai pradėjo: — Sako, kad vienas iš tų, yra jums gerai žinomas.Iš kurpiaus rankos iškrito taisomas apavas, tarytum dar kartą raištis buvo nutrūkęs.Ir staiga kaimynė pasijuto taip, kad ji daugiau nieko nepajėgė ištarti, net jeigu būtų norėjus išsiginti ką pasakė, arba prabilti raminimą. Jie tylėjo visi, ir po kurio laiko svetimoji nebeiškentė tylos, ji pasiėmė savo apavą, ir nė netarusi padėkos, nei sakė apie atlyginimą — ji išėjo, per kurpiaus trobą lėtai, o už durų bėgtinai, ir jos žodžiai vijo ją.O tie, kurie liko viduje buvo be žado, lyg kaimynė išsinešė jų kalbą, bet namų šeimininkė jau nedirbo — ji tik stovėjo ant kėdės, kaip buvo pasilipusi, ir kurpius tebelaikė nuleidęs rankas, iš kurių iškrito paskutinis jo taisytas apavas.Ir staiga moteris pasižiūrėjo į atidaras duris ir sušuko:” — Diena bėga, kaip plakama botagu! Reikia skubėti!— Kur? — .paklausė kurpius, tačiau nesijudino.— Kaip gali klausti, kur, — šaukė ji balsu, —.gal aš dar galiu spėti išgelbėti savo vaiką. Mūsų sūnų, — pasakė ji pilna kartumo į kurpių, — argi tu nesupranti, mūsų sūnų nuves šiandien į Kaukolės kalvą.— Ar nėra jis mums seniai žuvęs, labiau negu miręs, — tyliai kalbėjo kurpius, — ar neatskyrė jis save nedorais darbais nuo motinos ir tėvo, ir joks kaimynas neatidarytų jam savo durų, iš: vydęs vagį, žmogžudį ir plėšiką. Ar mes neprisiekėme sau, moterie mano, kad nebeturime sūnaus.— Aš einu į Jeruzalę! — sušuko kurpiaus žmona dar garsiau, ir ūmai sudejavo, skaudžiai ir ilgai, ir griuvo žemėn. Visi buvę sopėjimai sugrįžo į jos- kūną, ir kai kurpius pakėlė ją nuo aslos ir paguldė į patalą, ji buvo dviguba ligonė, nes jos širdis gėlė, kaip žaizda, niekuomet pilnai neužgijusi ir nūnai žiauriai atnaujinta. Ji plėšėsi savo guolyje, nežiūrėdama, kad vos gali pasijudinti, ji veržėsi keltis, ir be atlydos kalbėjo: ~— Leisk, aš turiu eiti į Jeruzalę.Kaip galėjo kurpius suteikti jai jėgos, kaip galėjo nuraminti"? Tačiau jis neišdrįso prieštarauti jos niūriam raudojimui, nes tokiais pat skundais bylojo ir jo dvasia: I— Kad ne šitas, kuris skelbėsi karaliumi, — laužė ji rankas, ~ argi būtų mūsų kūdikis pasmerktas šventės metu. Jis dar galėjo pabėgti, argi vieną kartą jam tai buvo pavykę. Jis dar galėjo pataisyti savo gyvenimą, juk daugybę yra buvę blogi ir paskui dorai gyveno. Jeigu jiems nereikėtų pasityčioti iš to, kurį vieną nori(nukelta į 7 psl.)
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Prisikėlimo išvakarėseGyvenimas čia nėra ir nebus tobulas. Jis yra nuolatinis statymas ir atstatymas. Confi- -1 e o r — išpažįstu savo kaltes — ■••yra prisikėlimo išvakarių išganingas aktas ir paties prisikėlimo sąlyga. Confitęor žmogui - tenka dažnai kartoti, kad pažadintų savyje tikrąjį žmogų: kil- ♦•nų ir šventą. Tenka jį kartoti ir tada, kad vis tobuliau gyventu
me. Confitęor nėra žmogaus pa- 
•žeminimas, bet išaugštinimas. 
Kiek kartų jį kartojame, tiek

• kartų prisikėlimą švenčiame. Velykų rytą, Kristaus Prisikėlimu gyvenant mumyse naujasis — prisikėlęs žmogus dar labiau su- _~štiprėja, gyvąja dvasia pilnai atsigauna: Kristaus Prisikėlime . mūsų nuodėmių ir amžinosios mirties palaidojimas. Kristuje -tat mūsų prisikėlimo ir amžinojo pavasario garantija.■ ■ Taigi prisikėlimo išvakarėse prie klausyklos renkasi ne menkaverčiai žmonės, bet dvasios kovoje sužeisti didvyriai! Jie tenai eina prašyti sielai balzamo, -naujai kovai jėgų. Išpažintis — tas Confitęor — Įlieja sielai die- -viškos jėgos. Tada žmogus keliasi ir eina: eina ne aprištomis ■žaizdomis, bet visiškai sveikas, lyg naujai užgimęs. Nors gyvenimo aplinka gal nepasikeitė, •blogi žmonės nedingo, pašaukimo pareigos nepalengvėjo, maištaująs pagundų jausmas nenurimo, bet esi dvasiškai sveikas, stiprus, kantrus, atsparus. Atgautas sielos giedrumas skatina daugiau nebesudrumsti jos gelmių, patirtas atlaidumas moko kitų pasigailėti. Ir kaip nesijausi didingai: nuodėmės išpažintos, apgailėtos ir atleistos, esi savas Dievui ir geros valios žmogui.Todėl apaštalai nuolat skatindavo tikinčiuosius Į prisikėlimo šventę, nuolat primindavo išpažinties reikalingumą, be kurioj Šiuo metu Kanades atominės nepatirtume pergalės džiaugsmo energijos specialistai tyrinėja, ir gyvenimo prasmės. Todėl kaip pigiausiu būdu paversti “daug tikinčiųjų ateidavo, išpa- atominę-energiją elektra. Nori-

Vargingas mūsų lietuvės mo
tinos kelias amžių bėgyje: bau
džiauninkė motina išsinešė savo 
vaiką (ne vienintelį!) į laukus, 
padėjo pabarėje ir per visą dieną 
grėbė javus; vėliau ūkininkė ar 
kampininkė prie ratelio pramokė 
poterių, o ateinantis siuvėjas ar 
muzikantas slapta išmokė to už
drausto lietuviško rašto iš “Auk
so altoriaus” ar giesmyno.Mokytojas atėjo į pagalbą lietuvei motinai apie šimtą metų pavėluotai, palyginus su kitais vakarų Europos kraštais. Tik I Pasaulinio karo metu mūsų mokyklos pradėjo kurtis ir kaimuose. Pagaliau laisvoje Lietuvoje kiekvienas vaikas gavo pilną pradžios mokyklos išsilavinimą. Neturtingiems ne tik knygas, bet net rūbus, o kai kur ir priešpie-

žindavo ir skelbė, ką buvo padarę” (Apd. 19,18).Visais laikais žmogus klydo ir klys. Bet nevisuomet jis galėjo būti tobulai išteisintas, nes nebuvo Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Velykų Ryto... Dabar ir kiekviena proga gali kiekvienas sugriautą arba apgriautą gyvenimą atstatyti, tik- čįuS parūpindavo valstybinės irrąjį žmogų atkurti, nauju žmogumi — nova creatura — tapti...
Velykų išvakarėse C o n f i- 

teor gailesčiu veržiasi tik iš 
karžygių krūtinių, kad didvyriu 
pakiltu, nekalto, gyvenimo takais 
koptų į nuostabias dvasios Alpių 
viršūnes!

Tomas Žiūraitis, OP .

savivaldybinės įstaigos bei tėvų komitetai. Lietuvė motina įprato beveik nesirūpinti savo vaiko mokslo reikalais: “Mokytojas išmokys, tai mokytojo darbas”, virto beveik nuolatiniu posakiu. Mokiniai be mušimo (Lietuvoje tai buvo uždrausta, palyg. Vokietiją, Angliją,-Kanadą ir k.) įver-
Elektros jėgainių statybaAtominės energijos bendrovės vicepurn. W. B. Lewis pareiškimu, Kanada ruošiasi statydinti atomines jėgaines elektros energijai gaminti. Tai daryti verčia vis didesnis elektros suvartojimas. 1951 m. Kanada suvartojo 1.000.000 kws Sekančio šimtmečio pradžioj jai reikės 100.000.000 kw. Šiuo metu 90% elektros energijos pagamina vandens jė? ga, kuri visam kraštui gali duoti maksimum 50.000.000 kw. Tuo tarpu už 45 m. reikės 100.000.000 kw.! Ją reikės gaminti iš anglių arba natūrai, dujų, pagal sričių galimybes. Labai galimas daiktas. pigesnė elektra bus iš ura- nijaus. Jau dabar Ontario prov. vandens jėga elektrai gaminti yra išnaudojama beveik iki maksimumo. Gali būti, kad Ontario prov. ims trūkti elektros energijos dar prieš 1965 m., nes ji kasmet pareikalauja 20.000 kw. daugiau. Manoma todėl, kad tiktai atominės jėgainės bus pajėgios aprūpinti kraštą elektra.

tino mokytojų darbą ir pasiekda
vo gerų rezultatų. Mokytojo autoritetas visų tėvų bei mokinių 
buvo augštai vertinamas. Per ei
lę metų mokytojas atjautė var
gingą žmonių būklę ir laisvu savo laiku atėjo jiems į pagalbą: soduose, žemės ūkyje, suaugusių švietime, organizacijose. Dažnas šiandien mokytojas nežino, kur jis daugiau įdėjo darbo: už atlyginimą — mokykloje ar. be atlyginimo — už mokyklos. Mokytojas aukojo tautai ne tik savo darbą, bet dažnai pridėjo iš ne per- gausios algos ir savo pinigą. Juk pirmoji literatūrinė premija — 1000 litų — buvo skirta pradžios mokyklos mokytojos. Visuomenė matė daug dirbantį mokytoją,; bet vis daugiau ir daugiau iš jo I reikalavo. Jo malonės ir geros ■ širdies darbą paskaitydavo jo darbo pareiga, nors žinojo, kad jam už tai niekas neatlygina. Paskutiniais nepr. Lietuvos metais kai kurie apskričių viršininkai prašė pradžios mokyklų inspektorių paskolinti mokytojus vasaros atostogų metu į valsčių raštines be atskiro atlyginimo —- jie nesutiko. Kas veža, tą ir plaka. Užėję bolševikai tikrai įvertino lietuvių mokytojų darbą tautai labiau negu bet kurios kitos profesijos darbininkų, tat ir Sibiran mokytojų išvežė daugiausia. *Tremtyje, tik pradėjus rinktis į stovyklas, matomas mokytojas su saujele vaikų medžio pavėsyje ar pastato koridoriaus gale, nes dėl jų dar nebuvo atliekamo kambario. Vėliau tik gaunamos geresnės ar blogesnės patalpos. Susikuria vėl pilnos lietuviškos mokyklos, tik be vadovėlių, o daug kur ir be. kitų priemonių. Su laiku jr tas kliūtis mokytojas nūgali: perspausdina vadovėlius, kuriuos mokiniai įsigyja po pusę cigaretės už knygą. Dažnai dar stovyklų komitetai ir tas išlaidas užmokėjo. Mokytojai viską mokiniams parūpino be vargo tėvams. Stovyklose tėvai susėdę šnekučiuojasi, “vaizbūnauja” bei kritikuoja ką nors be rūpesčio apie savo vaikų mokymą.Deja, stovyklose žmonės retėja. Jie išvyksta į Angliją, Kanadą ir visą platų pasaulį. Vėliau! 1 į naujus miestus (jau ne stovyklas!) renkasi iš miškų, iš kasyklų, atvyksta šeimos su vaikais. Klebonijos rūsys, privatus kambarys, salė virsta mokyklų užuomazgomis. Mokytojai, susiran-

ma, kad ji būtų nebrangesnė kaip ir anglimis gaminama. Chalk River vietovėje studijuojami atominių jėgainių statybos planai. Pirmoji tokia jėgainė numatoma pastatydinti 1958 m. ir paleisti į darbą. Jei elektros kaina bus žemesnė už dabartinę,-'j a galės naudotis ir tolimoji Kanados šiaurė.
— Maskva. — Sovietų inžinierių grupės, lankiusios Švediją, vadas Nekrasov pareiškė, jog jie jau turį 50.000 kilovatų elektros jėgainę, varoma atomine jėga.

Kanados vyriausybė
- teismeVyr. Tribunolas pradėjo svarstyti bylą, kurioje atsakovu yra feder. vyriausybė. Trys provincijos — Quebeco, Ontario ir Albertos — kaltina feder. vyriausybę dėl darbo įstatymų. 1948 m. Kanados parlamentas priėmė tuos įstatymus, bet prpvincijų vyriausybės užprotestavo, sakydamos, kad tai priešinga konstitucijai, nes pagal Britų Š. Amerikos Aktą nuosavybės ir civili-, da vaikus, susiranda vieną kitą nAn ėzsioA.r' 4--i o rwl L’-l ‘ Z 1— 
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Šimtai mašinų pasirinkimui

nės teisės sritis priklauso provincijų vyriausybėms.Minimi darbo įstatymai liečia darbdavių - darbininkų santykius geležinkelių tarnybose, laivų bendrovėse, oro linijose ir susisiekime šeinančiame iš provincijos ribų. Bylai pradžią davė Toronto uosto darbininkų dviejų unijų ginčas — kuri yra kompetentinga kalbėti uosto darbininku vardu? Tai besiaiškinant suabejota feder. vyriausybės kompetencija darbo srityje.
STATYBININKAMS IR 

NAMŲ SAVININKAMS!
Naujai atvykęs lietuvis plytelių, mar- 
muro ir vitrilaito specialistas jums ii- 

; klos plytelėmis bei marmuru virtuves 
sienas ir grindis už prieinamą kainą.
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mielai kviečiame
atvykti ir susipažinti su naujomis
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automašinomis.

Visas informacijas suteiks ir mielai 
patarnaus

/ V.PESECKAS
' Tel. OL. 2371, namų RE. 0067.
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1638 BLOOR ST. W., TORONTO

!

INTER - CITY 
Heating 

Installation
Atlieka visus namų apšildy
mo, gazo, vandentiekių, dre- 

,nažo įrengimus bei pataisy
mus.

JONAS PUTERIS
67 ESSEX ST. Tel. OL. 8010.

knygą ir visi renkasi kas šeštadienis (kaimuose sekmadieniais) kelioms valandoms pasimokyti apie tėvynę, apie tai, ko nė viena šio krašto mokykla mūsų vaikui neduoda. Tik per kelias valandas savaitėje vaikai gauna žinių apie savo gimtą kalbą, tėvynės praeitį, geografiją, tėvynės papročius ir meilę jai, apie visa tai, kas griežtai yra draudžiama žinoti ir mokytis mūsų tėvynėje. Mes turime tik džiaugtis, kad galime visa tai laisvai perduoti savo vaikams.Deja, laisvė ir riebesnis kąsnis daugelio tėvų dėmesį nukreipia į kasdieninius rūpesčius'bei pramogas, ir jie savo vaikais nepakankamai rūpinasi. Daugelis tėvų (ne visi!) leidžia savo vaikus į šeštadienines lit. mokyklas. Iš atėjusių vaikų į mokyklą, apie pusė jų neturi knygelių, sąsiuvinių bei rašomųjų priemonių. Įsakmiai paprašo mokytojai, bet tam tikra dalis vaikų neskaitant knygų (jas turi tik maža dalis!), net pieštuko ir lapo popierio neatsineša.Ne tik vaikams, bet ir kiekvienam tėvui bei broliui, seseriai būtų naudinga pasisakyti apie savo krašto istoriją (kelios yra),

geografiją (A. Benderius - Lie
tuva), lietuvių klasikų ir naujo
sios literatūros knygų. Knygų 
yra, bet už jas reikia mokėti dau
giau negu pusę cigaretės, nėra 
savivaldybinių ar valstybinių įstaigų bęi tėvams tėvų komite
tų, kurie tas knygas veltui atneš
tų. Knyga kainuoja $2-3 tiek pat vaikui laikraštėlis metams, tai didžiausios išlaidos ir šiandien tėvai, uždirbdami į savaitę 40-70 dol. (jei dirba vienas), “neišgali” atidėti tų kelių dolerių metams, kad jų vaikas galėtų gauti savo krašto pažinimą, Ir kada po metų pamato, kad tas jų vaikas, lankęs šeštadieninę lit. mokyklą po kelias valandas savaitėje, neįgauna tiek žinių, kiek jie įgavo Lietuvos pilnoje mokykloje, kaltina lietuvį mokytoją, žemina šeštadieninę lit. mokyklą.Mieli tėvai, pasirūpinkite, kad j ūsų vaikai ateitų į šeštadieninę mokyklą pasiruošę: a) atsineštų sąsiuvinius užrašams, pieštukus ar plunksnas, kad nereikėtų tų dalykų neštis mokytojui į klasę vaikams “skolinti”; b) atsineštų knygeles - vadovėlius, nupirkit arba, jei esate tiek neturtingi, prašykite aukų savo vaikams per tėvų k-tus ar organizacijų valdybas; c) prižiūrėkite, kad vaikai tikrai lankytų šeštad. mo- kyką ir paruoštų namuose jiems duotus darbus, nenutraukdami jų darbo savo pramogomis; d) sukurkite namuose aplinką, kad vaikas eidamas į mokyką nejaustų darąs malonumą mokytojui, bet einąs įgyti daugiau žinių apie savo tėvynę. Tada jumis bus patenkinti lietuviai mokytojai, o jūs galėsite pasidžiaug ti savo vaikų žiniomis bei dar gražesniais pasirodymais mokyklos šventėse.Mieli tėvai, jei dar jūsų sūnus - duktė nelanko lietuvišką mokyklą, būdami mokyklinio amžiaus, jūsų namuose yra mažas tėvynės kalėjimas, kuriame uždaryta maža tautos dalelė, kad neišvystų tiesos apie savo tautą. Išleiskite juos!Dabar liet, šeštadieninėse mokyklose dirba tik idealistai mokytojai. Jie stengiasi vaikams padėti kuo tik galėdami. Jų darbas nėra apmokamas, o dažnai net tramvajų išlaidos nėra grąžinamos. Kas tai yra nuvažiuoti kiekvieną šeštadienį į pamokas? Jei taip mažas darbas, tai aš pasiūlau išmėginti dar lengvesniu kiekviena šeštadienį tiksliai nustatytu laiku pamėgink nuvažiuoti tramvajum du ar tris sustojimus, išlipti, nusikosėti ir grįžti namo. Niekada nepavėluok, jei atvažiuosi anksčiau — palauk. Mokytojas, nuvažiavęs į mokyklą, praleidžia dar tris valandas. Jis pavargsta, bet jis ir džiaugsmo patiria, nes mato savo darbą įdėtą į savo tautos ateitį. Jau šiandien Kanadoje yra mokytojais (įsigiję Kanados mokytojų cenzą) ir dirba šešt. mokyklose, kurie Vokietijoje stovyklose lankė pradžios mokyklą. Ar tai nėra mokytojui džiaugs mas, kai jis mato savo mokinį, stojantį dirbti jo darbą? Jie bus ir tautos ateities vadovai.Šiandien visoje Kanadoje yra: 13 šeštad. pr. mokyklų su 545 mokiniais ir 39 mokytojais (25 vyr., 14 mot.); 2 vaikų darželiai su 44 auklėtiniais ir 4 mokytojom; 2 augšt. lit. kursai su 64 mokiniais ir 17 mokyt. (14 vyr., 3 mot.). Viso 17 lituan. įstaigų su 653 . mokiniais ir 60 mokytojų (39 vyrai ir 21 moter.)Visi mokytojai (išskiriant 2 baigusius gimnazijas ir 2 spec, augštesniąsias mokyklas) turi pilną mokytojo cenzą. Mažiau lietuviškų šeimų apgyventose vietovėse kartais išvykdavo idea-

listai mokytojai ir tą jų darbą ne visada perimdavo kiti, nors ir gavę mokytojo paruošimą bei tinkamus parodyti pažymėjimus, jei tas darbas būtų pilnai apmokamas. Taip tokiose vietovėse kartais trumpam laikui nutrūkdavo lietuviško žodžio pamokos, kol kas nors kitas pavaduodavo. Dabar yra žinoma tik viena vietovė, kurioje būtų apie 30 lietuvių vaikų, bet neatsiranda, kas juos užimtų, nors ten gyvena žmonių ir su augštuoju mokslu. Gal būt, jie bijo, kad perdaug neišmokytų...? Geriau jie būtų likę siuvėjais (kaip Palangos Juzė) ar kalviais (kaip “generolas” J. J.). Mūsų tautai yra žinomi toki sūnų palaidūnų atvejai ir prieš I Pasaulinį karą, vaizdžiai aprašyti Lazdynų Pelėdos bei Vienuolio. Išvykę iš Lietuvos į plačią Rusiją su viduriniu ir augštuoju mokslu, ten ištaigingai gyveno, nekreipdami dėmesio (riet gėdydamiesi jos) į savo vargstančią tėvynę, bet senatvėje vėl sugrįždavo bent mirti tėvynėje su aštriu sąžinės priekaištu, kad nepanaudojo savo įgytų žinių bei lengvai įgyjamo turto (dažnai dar lengviau išleisto).Šia iškyla labai svarbus klausimas:— Ar tik mokytojas - tėvas turi pareigą palaikyti lietuvišką dvasią, priaugančioje kartoje? Ne! Pirmiausia, aišku, kad tėvo ir mokytojo pareiga padėti jauniesiems, tačiau, jei kurio nors nėra arba jis nesupranta bei pasitraukia nuo savo pareigų, tada kiekvieno lietuvio pareiga padėti savo jaunam tautiečiui. Nepalikime jų auginti prie svetimųjų durų ir svetimai globai.Greta tėvų ir mokytojų turi stoti į šį kilnų darbą jaunimo organizacijos ir apjungti visą lietuvišką jaunimą į savo darbą. Organizacijose bedirbdami jaunuoliai sueina į artimesnes pa-

žintis, ir jų bendri subuvimai artina juos prie tos tolimos tėvynės papročių, dainų, pašnekėsiu, tėvynės meilės. Organizacijose išugdomi jaunuolių tvirti charakteriai, kurie palieka užmiršimui kaubojiškus šautuvėlius ir grąžina jiems tikro žmogaus sąvoką. Organizacijose jaunuoliai įgauna atsparumo ir gyvenimo praktikos nepasiduoti kiekvienai pasitaikiusiai kliūčiai, bet eiti ir jas nugalėti pagal savo siekiamą tikslą. Svarbu, kad jaunuoliai būtų skatinami visų vyresniųjų įsijungti į bet kurią jaunimo oganizaciją.Į šį jaunimo organizacijų darbą, kaip ir šeštad. mokyklų darbą, turi įsijungti ne tik jaunimo organizacijos, bet kiekvienas tėvas - motina, skatindami savo vaikus stoti į bet kurią jaunimo organizaciją. Visos kitos organizacijos turi remti savo narių ir visos visuomenė^ tarpe mintį, kad tik per lituanistines mokyklas, ir jaunimo organizacijas mes išugdysime tvirto charakterio jaunąją lietuvių kartą. Be tėvų sąmoningo pritarimo, be visuomenės skatinimo bus vargingos mūsų lituanistinės mokyklos, skųsis jaunimo organizacijos, suaugusiųjų ideologinės bei ekonominės organizacijos neturės pakankamo skaičiaus ir vertės vadovaujančių žmonių. Jei šiandien tėvai gaili vaikui nupirkti knygą už du ar tris dolerius, jie neturės teisės laukti iš to vaiko paguodos senatvėje, nes jei tėvai nekreipia dėmesio į tėvynę, kodėl vaikai neturėtų sekti jų pavyzdžiu dėl jų pačių. Jaunuolis, perėjęs jaunimo ideologinės organizacijos programą susirinkimų, stovyklų ir kursų būdu, bus ateities visuomenės vertingas asmuo, mokąs ir be atlyginimo įdėti savo jėgų visuomenės ir tautos labui.Tik visų (tėvų, mokytojų ir visuomenės) sutartinas ir vieningas darbas padės išlaikyti lietuvišką jaunuomenę mūsų tautos ateičiai.
V. Matulaitis

50 melu Montrealio

PASKOLOS ™
VISIEMS REIKALAMS *

Į Jūs gausite 
Į grynais

Mėnesiniai 
mokėjimai

Mėnesių 
skaičius

f 100.00 | 7.64 1 15
1 300.00 I 17.91 | 20
[ 400.00 | 23.88 | 20
Į 500.00 Į. 29.85 1 | 20

758.98 | 39.00 1 24

992.51 ] 51.00 1 24

1206.58 1 62.00 I 24

f 1517.96 | 78.00 1 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 JV AIRIŲ 
KITŲ PLANŲ.

Paskolos duodamos tik Toronto rajono gyventojams. 
Skolinama įvairiems reikalams.

Kodėl nepasiteirauti šiandien — jokių įsipareigojimų.

EQUITABLE
E. R. LANE, Mgr.

25 Bloor St. W.

FINANCE 
CORPORATION 

LIMITED

WA. 4-7731

lietuviu gyvenimo
F. DUBAUSKASčiams lietuviams:/‘Neužmirškite ,■ Dievo, o Dievas jūsų neapleis”.Šis linkėjimo žodis išsipildė ir neilgai trukus, tais pačiais 1912 m. susilaukėme gerbiamo kunigo Juozo Vyšniausko. Matydamas didelį reikalą, kunigas Vyšniauskas pasiryžo pastatyti bažnyčią ir tuoj aus ėmėsi darbo. Lankė kiekvieną lietuvio namą, ■ šaukė susirinkimus ir kalbėjo, kad .lietuvis, kur bebūtų, pastumdėliu negali būti. 1913 m. užėjo nedarbas: sumažėjo darbai, sumažėjo uždarbiai, dalis lietuvių išvažinėjo iš Montrealio į tolimesnes Kanados sritis, bet kun. Vyšniauskas nenuleido rankų, surinko pakankamą skaičių lietuvių ir gavo vyskupo leidimą statyti bažnyčią. ’Bažnyčios statymo darbai buvo pradėti 1913 m., o baigti 1915 m. Visiems buvo malonu. Iš kur tik lietuvis atvažiavo, turėjo vietelę užeiti, kaip į savo tėviškės namus. Tai Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia, kuri ir šiandien tebestovi.

Kunigų permainos. Kun. Juoz. Vyšniauskas nuo 1912 iki 1919 m. Kun. Jurgis Šimkus nuo 1919 iki 1922 m. Tai buvo vietinis, čia įšventintas kunigu. Parapija jo laikais tvirtai stovėjo. Kun. Petras Vanagas nuo 1922 iki 1924 m. Kun. Juozas Daknys nuo 1924 m. iki 1925 m.
Abu pastarieji kunigai dėl 

įvairių nesusipratimų buvo pa
šalinti vyskupo, paprašyti para
piją apleisti. Parapijonių reika
lus tada pasiėmė tvarkyti ir sek
madieniais. pamaldas atlaikyda
vo vyskupijos kunigai. Tuo tar
pu kun. J. Šimkus, kuris klebo
navo iki 1922 m., buvo išvykęs 
į Romą augštesnius mokslus eiti, 
o paskum iš ten buvo nuvykęs į 
Lietuvą. 1925 m. jis gavo žinią 
iš Montrealio lietuvių, kad ten 
nėra lietuvio kunigo, o nesant 
patikimo vado silpnėja ir tikėji
mas, tad mielai sugrįžo į Mont
realį ir parapijonių buvo malo
niai sutiktas. Pabuvo jis vėl ne 
ilgai, bet per tą laiką sustiprino 
tikėjimą, sustiprino ir parapijos 
finansus. Pabuvęs porą metų ne
tikėtai per pamokslą pranešė, jog 
antrą kartą apleidžia parapiją, 
savo vietoje palikdamas marijo
ną Tėvą Juozą Mačiulionį, MIC. 
Bet šis būsiąs laikinai, kol bus * 
išventintas kuni-m Jonas Bobi- 
nas, kuris tada mokėsi semina
rijoje.

Kun. J. Šimkus buvo stiprus 
dvasios vadas ir dėl jo išvykimą 
buvo nepatenkinti visii Ir para- 
pijonys ir parap. komitetas pra
šė, kad pasiliktų, bet jis atsiprar 
šė, sakydamas, jog pakeisti bųtų, .

Pirmieji lietuviai iš Škotijos Glasgovo pradėjo važiuoti Kana- don 1902 m. Pirmieji dar neapsigyveno Montrealy. Čia keletas šeimų ir viengungių apsigyveno, tik 1903 m., o 1904 m. pradėjo daugiau atvažiuoti ir kurtis. Daugumas viengungių betgi važiavo toliau geresnių darbų ieškodami. Dalis jų vėliau vėl grįžo į Montrealį, o kiti jau nebepasirodė. Daugeliui Montrealy nepatiko, kad čia buvo šaltos žiemos ir maži uždarbiai — dirbtuvėse būdavo mokama 25 centai už 2 valandas. Kaikurię iš pirmųjų Montrealio lietuvių išvažinėjo į Jungt. Amerikos Valstybes, tačiau iš 1904 m. atvažiavusių kelios šeimos dar ir šiandien teebegyvena Montrealy.1905 m. atvažiavo dar daugiau. Lietuvių skaičiui padidėjus, sumanesnieji pradėjo rūpintis dėl tolimesnės ateities susikurti sau kokią užvėją ligai ar bėdai ištikus. Pirmieji organizatoriai buvo Simonas Kvietkauskas, J. Balsys, P. Ladukas ir kiti. Jų pastangomis 1905 m. lapkričio mėn. buvo įkurta Šv. Kazimiero Pa- šalpinė Draugija, apie pabaigą 1906 m. draugija turėjo apie 100 narių.
Lietuviška parapija1906 m. pradėta tvarkyti ir dvasiškus reikalus. Iš pradžių išpažinčiai būdavo pakviečiami lietuviai kunigai iš JAV. 1906 m. pradėta organizuoti savą parapiją ir buvo apsidėta parapijiniu mokesčių. Tų metų pabaigoje susilaukėme lietuvio kunigo Siamo. Buvo susitarta su lenkais sudaryti bendrą parapiją ir išnuo-. mota bažnyčia Fullum ir St. Catherine gatvių kampe. Pamaldos būdavo bendros lietuviams ir lenkams, o pamokslai sakomi lietuviškai ir lenkiškai. Bet 1908 m. vyskupas kun. Slamui atšaukė leidimą ir jis turėjo išvykti, lietuviai liko be savo kunigo. Svarbesnius reikalus atlikdavo vietinės parapijos.1910 m. susilaukėm kun. Kučo. Dabar lietuviai su lenkais nebe- susidėjo, bet sudarė savą lietuvišką parapiją, nes ir skaičius a lietuvių buvo jau padidėjęs.

1912 m. kun. Kučas, niekam nie- 
, ko nepranešęs, nepranešęs ir 

vyskupui, matyt, dėl kažkurių 
a savų reikalų, apleido Montrealį. 
\ Lietuviai vėl liko be savo kuni

go. Nepoilgo Montrealį aplankė 
kapucinas Tėvas Kazimieras, ku
ris čia pravedė 8 dienų misijas, 
sakydamas pamokslus ir klausy
damas išpažinčių. Matydamas 
pilną bažnyčią lietuvių, dar ne- 

’ senai suvažiavusių, ir be lietuvio 
kunigo, pradėjo šauktis prie 
šventųjų, sakydamas montrealie-
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Glaudžiau su visuomene
Autoriui jau teko kelti ir pri

minti galimai didesnio tarpusa
vio bendradarbiavimo būtinumą. 
Tuo suprantamas kuo tampres
nis ryšys tarp visuomenės ir mū
sų įvairių institucijų bei veikėjų. 
Ir tuo turi rūpintis visam lietu
viškajam gyvenimui vadovau
jantieji slugsniai. Visi turi šįie- 
tis arčiau vieni kitų. Tik tada 
galima bus kalbėti apie bendro
jo darbo darną.

Tokių minčių vedamas, Al. Gi
mantas jau nekartą kėlė reikalą 
mūsų laikraščiams įsivesti nuo
latinius ir galimai platesnius 

. laiškų redakcijom? skyrius, kur 
visi skaitytojai galėtų laisvai pa
teikti savąją nuomonę, savuo
sius samprotavimus visais bėga
mojo momento reikalavimais. 
Lygiai taip pat neretai buvo ra
ginama nevengti savo laiškučiais 
priminti ir didesniems lietuviš
kiems organizaciniams viene
tams, išlaisvinimo organams, pa
našioms įstaigoms ar ir atski
riems veikėjams, kaip kuris gal
voja tokiu ar kitokiu reikalu. To
kios rūšies informacija, aišku, 
daug padės mūsų redakcijoms 
turinį skaitytojų pageidaujama 
tobulinti ir įvairinti laikraščių 
linkme, gi mūsų' politin. veiks
niams primins, kokios yra visuo
menės nuotaikos tam tikrais 
klausimais. Mes dažnai kaltina
me vadovaujančius nedarant 
taip, kaip mes norėtume ar kaip 
mums atrodytų geriau, bet nepa
galvojame ar jiems savo nuomo
nes esame pareiškę, ar jie jaučia 
visuomenės nuotaikas. Atsieit, 
neretai daug kas priklauso ir nuo 
mūsų pačių. Jei visuomenė Į vi
sus reiškinius reaguos greitai, 
gyvai, nuoširdžiai ir gausiai, ne
reikia abejoti, kad ir išvados ga
lėtų būti visiškai kitokios. Tokį 
reiškinį beveik kasdien sutinka
me amerikinėje spaudoje. Su vi
suomenės balsu skaitosi ir redak
cijos ir senatoriai ir kongreso 
nariai.

kiek stabtelėti Rašančiajam yra 
žinoma, jog tautiečiai turi pa
grįstų nusiskundimų, kad pasi
taiko, jog į nusiųstus laiškus kar
tais neatsakoma. £e abejo, toks 
reiškinys yra ganėtinai liūdnas 
ir tikrai perdaug garbės nedaro 
tiems tylintiesiems. Čia jau bū
tina priminti ir pakartoti “Drau
go” vedamojo (š. m. sausio 18 d.) 
mintį:.. .“Žinoma, blogiau su to
kiais asmenimis ar įstaigomis, 
kurie veikia slaptoje ir bijo vie
šumos. Tokiu atveju jau nenoro
mis tenka galvoti, jog tie, kurie 
vengia viešumos, jaučia ar turi 
gal ir nevisiškai ramią sąžinę”. 
Neatsakyti į laišką, ypač jei ja
me yra ko nors specialiai paklau
siama yra daugiau nei nemanda
gumas. Tačiau tokių neigiamų 
reiškinių dar vis pasitaiko. Ko 
norima tokia tyla pasiekti? Štai 
ir šių minčių autorius jau nuo 
gruodžio mėn. pirmosios pusės 
tebelaukia atsakymo į savo oro 
paštu pasiųstą laišką vienu labai 
svarbiu lietuviškojo gyvenimo 
klausimu vienam žymiam mūsų 
veikėjui Čikagoje. Tiesa, paklau- 
sėjas nėra tos pačios pasaulėžiū
rinės grupės atstovu, kaip adre
satas, bet, bendrųjų reikalų var
dan, vis dėlto, atrodo, galima bū
tų tą palikti šalyje ir atsakyti. 
Kitą kartą vėl teko laukti gana 
svarbaus atsako iš Niujorko, ku
ris atėjo pa pusantro mėnesio ir 
naujai priminus. Na, jau vis ge
riau vėliau, nei niekad.

Tebūna gera iliustracija ir pa
vyzdys mūsiesiems: asmeniškai 
teko įsitikinti, kad net į tokius 
laiškus, kurie ir nebūtini jokio 
atsakymo, vis dėlto laiškų gavi
mo pažymėjimai ar net ir malo
nūs atsakymai čia gaunami labai 
greitai. Štai, sen. Knowlandas 
yra atsakęs per 6 dienas, V. Sekr. 
Dulles per 8 d., kai kurių Kon
greso narių atsakymų teko lauk
ti nuo 4 iki 6 dienų. Įdomiausia 
ir tai, kad buvo rašyta ne savo 
valstijos senatoriams ir ne savo 
srities Kongreso atstovams, bet

ir tokie laiškai rado pilną dėme
sį ir greitą eigą. Tai tik parodo, 
iog laiškų atsakymas nėra ia»i 
paprastas balsų medžiojimas ai i 
tik į tokius dalykus dėmesio 
kreipimas. Pirmoje eilėje čia vy
rauja mandagumas ir pilietinė 
pareiga.

Deja, mums to neretai trūksta. 
Jei stovį pirmose eilėse nerodys 
pavyzdžio, jei šalinsis tes pačios 
visuomenės balso, kurios atsto
vais tariasi esą, aišku, 'nereikia 
ir stebėtis, kad vis dažniau gir
dimi nepasitikėjimo ir pasipiktir 
nimo balsai. Tiesa, rasis teigimų, 
jog mūsų pareigūnai neturi to
kių štabų ir sekretorių, kurie ga
lėtų sėdėti ir atsakinėti kores
pondenciją, bet čia lygiai tiesa, 
jog netaip jau gausus gaunamų 
laiškų skaičius, vis dėlto įgalina 
juos atsakyti, blogiausiu atveju, 
kad ir kiek užvilkinus. Laikraš
tininkai turėtų tokius reiškinius 
kelti aikštėn, nes visų pareiga 
siekti ko geresnio tarpusavio su
pratimo ir bendrųjų problemų 
įvertinimo. Be abejo, kiekvienas 
tautietis turi neginčijamą teisę 
savo klausimus pateikti suinte
resuotiems asmenims ar įstai
goms, lygiai tokia pati jo teisė 
ir į atsakymą.

Mažiau slėpinių, mažiau neaiš
kumų bei delsimų ar ... tylėjimo 
ir visą mūsąją veiklą pasukime 
sveikesniu keliu.

Al. Gimantas.

TĖVIŠKAS ŽIBURIAI

TRIUMFUOJANTIS KRISTUS. Kristaus statulos galva Toronto Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčios didžiojo altoriaus kryžiaus papėdėje. Sta
tula yra 9 pėdu augščio — J. Vainausko medžio drožiii^s, projektas 
inž. arch. dr. A. Kuipavičiaus.

&

Iš “Tiesos” puslapių

draugaą Jakšts, Justo Justs, kol
ūkio vedėjas”... Tekstas, kaip 
matome, primena MVD apklau
sinėjimų blankus, kur šalia pa
vardės net reikia ir tėvo vardą 
pridėti... Jeigu jau tokios 'dai
nos laikomos liaudies dainomis,
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FAUSTO TAURĖ IR VELYKI! GIESMĖ

Tiesa, šioje vietoje reikėtų

Seagramo parodos atidarymas 
Copacabana rūmuose.

VISI KALBA

RIO

JIE
APIE KANADĄ

DE JANEIRO MIESTE

Po didinga karūna iš cukraus gabalų Rio 
De Janeiro gyventojai sveikino Seagramo 
Kanados Miestų Paveikslų kolekciją.

Rodant pirmą kartą Brazilijoje garsiuo
siuose Copacabana rūmuose, vėliau Meno 
Muziejuje, tūkstančiai entuziastiškų pilie
čių apžiūrėjo šią parodą.

Visoj Pietų Amerikoj ir Europoj Sea
gramo kolekcija parodė Kanados gaivališ
kumą: jos pramonės ekspansiją, jos kultū
rinį progresą,••jos darbus ir talentus. Išbū
dama pilnus metus užsienyje, Seagramo 
kolekcija padėjo milijonams žmonių visuo
se pasaulio kampuose geriau suprasti ir 
įvertinti Kanadą.

Che JLouse of Seagram
T

Dainuok, lietuvi, okupantams
Komunistai organizuoja 
dainų šventę
Kremliaus įkurta Lietuvos ko

munistų partija neriasi iš kailio 
norėdama įtikti savo viešpačiams 
Maskvoje. Šią vasarą Vilniuje 
numatyta surengti respublikinę
dainų šventę, kurioje dalyvautų liaudimi turėtų būti suprantama 
visų mokslo įstaigų, fabrikų ir . LKP(b) partija, o kūrybos lai- 
kolchozų meniniai ansambliai, i kotarpiu tektų laikyti 1944-1955 
Žiūrint maskvinio komunizmo : m. Taigi, jauna, labai jauna* ta 
akimis — juk tikrai gražu, kada tarybinės Lietuvos liaudis, kuri, 
pavergtieji dainuoja dainas pa- ko gero, net ir pasenti nesuspės, 
vergėjams ir dar gi >$oka links- Prie kolūkio dainų pridedamas 
mus šokius. Tačiau lietuviai, at- importas iš plačiosios tėvynės — 
rodo, šiuo klausimu yra kitokios tovarišč Tulikov “Tarybinio jau- 
nuomonės, negu komunistų par- i nimo maršas”. Tas “Tarybinio 

jaunimo maršas” yra tikrai svei
kintinas dalykas — tik, žinoma, 
jį reikėtų išmokyti dainuoti vi
sus komjaunuolius. Buvo labai 
liūdna 1941 m. birželio mėnesį, 
kada komjaunimo vadai, bėgda
mi į Maskvą, nė vieno komunis- 
tnio maršo nemokėjo. Jie vis dar 
dainavo “Jesli zavtra voina.”, 
nors toji “voina” jau buvo trijų 
dienų senumo...

Dainų šventei 
išgrąžintas Vilnius
O dabar meskime trumpą 

žvilgsnį į mūsų senąjį Vilnių, 
kur vyks respublikinė dainų 
šventė. “Tiesos” redakcija prieš
rinkiminės kampanijos proga 
šaukia: "Agitatoriau, papasakok . 
rinkėjams — AUGA, GRAŽĖJA 
MŪSŲ VILNIUS”.. . Ir suprask 
dabar tokią komunistinę antraš
tę. Jeigu jau Vilnius tiljrai auga 
ir gražėja, patys rinkėjai tą tu
rėjo seniai pastebėti'. Agitatoriai 
tokiu atveju nereikalingi. Rim
čiausia prielaida būtų, kad rin
kėjai netiki Vilniaus gražėjimu. 
Ir. žinote, jie turi rimto pagrin
do. Duokime žodį “T i e s a i”:- 
"Anksčiau buvusio apleisto Lu
kiški o turgaus vietoje įrengta 
puiki Lenino aikštė. Joje pasta
tytas paminklas Tarybų valsty
bės įkūrėjui V. I. Leninui. Re
konstruotas visas stoties rajonas. 
Čia įrengta erdvi aikštė, kurios. 
viduryje pastatytas paminklas 
Lenino reikalų tesėjui J. V. Sta
linui. Gražiai sutvarkyta Čemiar 
ebovskio aikštė su didingu pa
minklu armijos generolui I. D. 
Čemiachovskiui”...

Leninas, Stalinas, Černiachov- 
skis — trys naujieji senojo mūsų 
Vilniaus “papuošalai”. Gaila, kad 
dar nebuvo pastatytas pamink
las Berijai. Juk jis taip pat pasi
tarnavo daug Lietuves “išlaisvi
nimui” masinių deportacijų bū-

tija. Kultūros ministro pavaduo
tojas drg. J. Grigalavičius, sun
kiai dūsaudamas, bėdoja: “Ne
sirūpina dainų šventės organiza
vimo klausimais Jonavos, Šir
vintų, Joniškėlio, Ramygalos ir 
eilės kitų rajonų vadovai. Dėl to 
čia dainų šventės organizavimo 
komisijos iš esmės nedirba, daug 
kur netgi nė karto nebuvo susi
rinkę pasitarti”... Kas juokin
giausia — dainų šventei ruošti 
kai kuriuose rajonuose vadovais 
paskirti tokie jau labai geri “lie
tuviai” kaip, pvz., drg Andru- 
chov (Vilijampolėje) ir drg. Kar
penko (Zarasuose). Nenuostabu, 
nes juk ir pati dainų šventė, anot 
“Tiesos”, ruošiama paminėti ta
rybinės Lietuvos 15 metų sukak
čiai, atseit, Lietuvos pavergimui. 
Aišku, šiam reikalui tokie yra 
geriausi.

Naujas “liaudies” dainų 
repertuaras
Kaip rengėjai giriasi — dainų 

šventėje bus pademonstruota 
“socialistinė savo turiniu ii’ na
cionalinė savo forma lietuvių 
liaudies kultūra*’.. Didžiausias 
komunistinio socializmo šedev
ras Lietuvoje, be abe>o. yra so
vietų sukurti kolchozai arba, lie
tuviškiau tariant. kdlūkiai, kur 
žiemos metu neužtenka pašaro 
gyvuliams, o vasarą nepakanka 
traktorių. Todėl dainų šventės 
repertuare yra visa eilė “liaudies 
dainų” kolūkinėmis temomis: 
“Kolūkietiškas ačiū”, “Kolūkie
tiškas valsas” ir t.t. Kartais kol
ūkinės temos užmaskuojamos 
liaudies dainos pavadinimu. Pvz. 
dainoje — “Ar jau žinot, mergu
žėlės?” choras turi dainuoti to
kius “liaudiškus” žodžius: “...

prikelti. Kas turi sąžinę, lietu
višką širdį, p r i v a 1 o jungtis į 
bendrą kovą. Šiandien nesvarbu 
dešinė ar kairė, o svarbu kovos 
baras už Tautos laisvę. Pertrum- 
pas mūsų amžius, per rimta pa
dėtis pešioti viens kitams plau
kus.

Tegu šios Velykos neša visur 
naują renesansą, jaunystės ugnį 
ir pasiryžimą laimėti garbingai 
laisvės kovą. Tautos kovos kri
terijum negali būti politinis - 
partinis dalykas, o visos Tautos 
išdava. Ne kairysis, ar dešinysis 
ten žūsta, o žūsta lietuvių tauta. 
Ne tautininkai ten kovoja, bet 
miršta lietuvis partizanas, kuris 
tikrai neužgirs linksmaus Velyk 
kų varpų aido. R. Medelis.

tą “žaidimą”. Prieš akis daug 
šampano bonkų neišgertų, daug 
cigarų nesurukytų ir daug dar 
kruvinų tostų nepakeltų . .. Bet 
dar saugūs Pompėjos pirkliai, 
galbūt, lava nepasieks mūsų 
miesto. Puotaukim. Vergių ir 
vyno užteks. ... bet puota buvo 
baigta po lavos jūra ...

Visur tas pats. Nerandam 
bendros kalbos'. Pešasi šeimos, 
pešasi draugai, pešasi tautos. Ir 
mūsų dar niešmokė Tautos tra
gedija. Spaudos puslapiai, radijo 
509< pamazgos kitiems ant vei
dų. Knisam viens kitą nuo liė- 
saus jovalo lovio. Bet kodėl ne
gali skambėti linksmas ir bend
ras Aleliuja! Vienas kelias, vie
nas vargas, vienas likimas ir vie
na bendra keva:- Vienos motinos ; 
vaikai turim rasti vieną kelią, i 
Daugiau noro ir jaunystės ųg- į 
nies. Be Mefistų mes tūriui būti _ . .
jauni. Velnių perdaug priperėta organizuota pogrindinė Lenkų 
mūsų pavergtam krašte. Ne vie- ; armija — AK ŲArmija Krajowa) 
nas Pinčiukas ten gūžtą susira- bolševikams okupavus kraštą 
do. Prisiminkim baltą jaunuolį buvo likviduota. Jos vadą gen. 
Vaižgantą. Visur visada jaunas.'! L. Okulicki susėmus nauju va- 
linksmas. tolerantas ir pirmas i du. kuris turėto AK likviduoti, 
Lietuvos pilietis. Daug skausmo.; buvo paskirtas pulk. J. Rzepicki. 

---- -  ------- — pergyvenimų, laukimo nies pra-;1947 m. balandžio mėn. jis buvo 
kapų, nenuskaidrins veidų dar-j leidom. Bet tas mūšų nepateisi- ’ suimtas ir "nuteistas”' 8 m. kalė- • 
bo stovyklose. Jų aimanos ir aša-1 na. Yra valia suvaldyti nervus, ti- tačiau tuojaus pat prez. Biė-i 
ros nesugriaus storų Kremliaus Politinius skirtumus lyginti ne į i uto malonės aktu buvo paleistas j 
sienų, nenuplaus Londono, nesu- laikas, kada Tauta šaukia kovos, ■ ir nei paskirtas karinio istorijos j 
naikins Vašingtono. Prateskiin1 Velvku varpu giesmė turi mus biuro viršininko pavaduotoju. |

SAVI BANKAI IR SUTAUPOS I
Prancūziškoji visuomenė Que- ! AK dalinius, kurie buvo kviečia- 

beco provincijoje savo Caisse Imi likviduotis ir žadama nelie- 
Populaire turi bemaž kiekvie-i čiamybė. Kąi tas vilfojimo peri- 
noje parapijoje, gi Credit Union ' jodas praėjo. Rzepicki 1949 m. 
bankeliai su 6 milijonais narių buvo vėl suimtas. Jis nebuvd 
apima visą Kanadą ir JAV. Dau- į teistas, bet net iki šiol laikomas 
gelis tų bankelių turi milijoni- tardytojo žinioje. Dabar jis pa
muš kapitalus, kurių didžioji da- leistas, mat, vėl paskelbta nauja 
lis investuota į “mortgage”, savo linija buvusių AK karių atžvil-

Pasenęs Faustas. Jis viską ži
no, tik negali žvaigždžių nuraš
kyt nuo dangaus. Nusivylimas, 
Nuodų taurė paruošta. Keliama 
prie lūpų, bet ji sustingsta už- 

, girdus Velykų varpus. Mefisto
felis grąžina jaunystę, ir Faus
tas vėl leidžiasi į gyvenimo sū
kurius ...

Tai Faustas. O jo keliais einan
čių daug. Mes pakinkėm elektrą. 
Negana. Kelią atomui’ Neilgas 
laikas, kada pradėsim raškyti 
žvaigždes nuo dangaus. Bet ar 
nuodų taurė tuščia? Ne. .
dina. Ji putoja. Nenoriu būti 
Rousseau sekėju, kad pažanga. - 
civilizacija laimės neatneša. Nei 
vienas nenorės grįžti i Afrikos 
juodukų šokį, palikęs su visais 
patogumais namus. Ne. Dar žen- 
kim pirmyn, dar skriskim aukš
čiau. Bet pasauly saulės ir šyp
senos nedaugėja. Nusivylimas, 
apatija, nervai. Pasaulis stovi 
ant užgesusio ugniakalnio krate
rio. Jis laimingas, kad lava ne
degina jo kojų. Gyvenkim, ūž- 
kim, o po mūsų tegu ir tvanas. 
Teheranai, Jaltos, Potsdamai mi
lijonų krauju parašyti. Jų pa
skelbimas neprikels žuvusių iš

Neilgas

Ji skli-

Kas kraujas ir širdis žmogaus 
kūnui, tas pinigas ir bankai eko
nominiam gyvenimui. Mūsų ūky
je pinigas yra lyg šviežias, ener
gijos prisotintas kraujas, kuris 
stato namus, tiesia kelius, steigia 
fabrikus, krautuves ir atlieka 
kitus įvairiausius darbus. Be pi
nigo nieko nepadarysi. Gi pinigą 
surenka ir paskirsto po mūsų 
ekonominį kūną bankai. Kas to
li nuo jų, tam sunku gauti pini
gą ir sunku ką nors didesnio pra- 
dėti.

Lietuviškoji visuomenė toli 
nuo bankų. Toli ne myliomis, bet 
įtaka į bankų valdymą. Kanado
je yra daug senų ir gerų bankų, 
bet mes juose esame tik smulkūs 
taupytojai ir jokio balso jų tvar
kyme ar pinigų paskirstyme ne
turime. Tuo būdu sunkiai dirb
dami, mes savo centus sunešame 
į didžiuosius bankus, bet retai 
tegalime gauti iš jų didesnes pa
skolas. Dideli bankai nesuinte
resuoti mažomis apyvartomis ir 
bepradedančiais biznieriais.

Kitų tautybių žmonės šitą 
liūdną padėtį jau senai suprato 
ir savo sutaupąs pradėjo dėti į užsispyrimas. Palengva visi pra- 
savus kooperatinius bankus. Ši- j dės suprasti, kad geriau taupyti 
tokiais bankais JAV ir Kanadoje 
yra kooperatiniai Credit Union 
bankeliai, o Quebeco provincijo
je dar ir Caisse Populaire. Šitie 
kooperatiniai bankeliai steigiami 
vienos kurios tautybės žmonių, 
didesnio fabriko darbininkų, vie
nos parapijos ar vieno miesto 
gyventojų ar kuriuo nors kitu 
susigrupavimu. Tačiau visi jie 
turi vieną bendrą savybę: jie 
steigiami savitarpinės pagalbos 
reikalui. Visos jų sutaupos nau
dojamos tik savo narių finansa
vimui Dar svarbiau, kad tuos 
bankelius tvarko ir paskolų rei
kalus sprendžia pačių bankelio 
narių išrinkti žmonės. Tuo būdu 
čia ir smulkus taupytojas tampa 
vienu iš bankelio savininkų ir 
turi sprendžiamą balsą jo valdy
me.

narių nuosavybės igyjimui.
Lietuviams, kurie taip mėgsta 

įsigyti nekilnojamą turtą bei 
verstis prekyba, šitie bankeliai 
yra vienintelis realus kelias grei
tesniam ekonominiam sustiprė
jimui. Džiugu, kad nors ir vėlo
kai, bet ta kryptimi jau einama. 
Pirmasis toks taupmenų banke
lis pernai buvo įsteigtas Toronte, 
o šįmet jau ir Montrealyje bei 
Hamiltone. Pirmieji jų žingsniai 
nėra lengvi, nes visi mūsų tau
tiečiai jau turi savo einamąsias 
sąskaitas kituose bankuose. Ne
lengva juos Įtikinti, kad nauja
me bankelyje jų sutaupos bus 
taip pat saugios ir net neš di
desnius procentus, kaip sename, 
dideliame banke. Tačiau didelių 
dalykus daro laikas, kantrybė ir

ten, kur pats turi balsą banko 
valdyme ir kur tie pinigai eina 
pačių narių reikalams.

Mes nesame turtingi, tačiau po 
keletą šimtų dolerių sutaupų tu
rime. Neperdėsiu pasakęs, kad 
Montrealy ir Toronte tikrai yra 
po 1000 lietuvių, kurie per metus 
sutaupo po 500 dolerių. Jeigu te? 
sutaupos būtų padėtos į vieną 
savo tautinį banką, tai per vie
nus metus susidarytų $500.000 
kapitalas. Su šitokia suma ban
kelis jau iš pat pirmų metų ga
lėtų patenkinti netik trumpalai
kių paskolų reikalus, bet ir su
teikti “mortgage” daugumui sa
vo narių, įsigyjančių nuosavybę. 
Žinoma, niekas nesitiki, kaa su 
savo tautinio bankelio įsisteigi- 
mu, visi tautiečiai tuojau užda
rys savo einamąsias sąskaitas

Lenku pogrindžio vadu likimas
Vokiečių okupacijos metu su

giu.
Prieš Rzepicki buvęs AK va

das gen. L. Okulicki 1945 m. bir
želio mėn. buvo nuteistas 10 me
tų kalėti. Jis kartu su kitąis 15 
lenkų pogrindžio vadų buvo iš* 
vežtas į Maskvą ir nuo to meto 
nieko apie jį nežinoma.

Pabėgo iš Lenkijos druskos 
vagone

Kovo 8 d. pietų Švedijos Trol- 
leborg uostą pasiekė du lenkai 
— vyras ir moteris, — pabėgę 
pasislėpę eksportuojamos drus
kos vagone. Abu lenkai, nepa
stebėti kontrolės, 6 dienas ke
liavo druskos vagone didelių 
šalčiu metu iki Rugijos salos ne
toli Stettino bei Swinnemiindes. 
Iš Rugijos sales traukinys Sa- 
suitz uoste buvo užstumtas ant 
kelto, kuris ji nuvežė į Trolle- 
borgą. Ir Švedų muitininkai ten 
bėglių nepastebėjo ir jie gal bū
tų baigę sušalti, nes sekantį 
kontrolė būtų buvusi tik Gothe- 
borge už 5 d., bet netyčia vienas 
švedų geležinkelietis pastebėjo

kituose bankuose ir persikels su 
visomis sutaupomis į naująją. 
•Tačiau būtų geistina, kad bent 
dalį sutaupų visi nąriai padėtų 
į savąjį bankelį, o.jį turintieji 
kituose bankuose — dalį perkel
tų naująjį. Bankeliui svarbu tu
rėti daug narių, bet dar svarbiau, 
kad tie nariai būtų ir geri tau
pytojai.

Yra ir daug kitų pirmenybių 
taupyti savame kooperatiniame 
banke, tačiau apie tai kitą kartą.

Pr. Rudinskas.

. , v , , ■ . mmui masiniu aepoiiauiju uu-
jų duodama ženklą ?r vagonas gtai kodėi rinkėjas netiki * 
buvo atidarytas. Bėgliai buvo; Vilniaus gražėjimu. Jis niekada . 
rasti vos gyvi. j juo, žinoma, netikės, nepaisyda-

' mas visų LKP (b) agitatorių 
gražbylysčių, nes Vilnius, deja, 
ne gražėja, bet sovietiškėja ir 

' sovietiškoj a labai stachanovietiš- 
i ku tempu. Taigi kuriama socia
listinė savo turiniu (kolchozų 
ubagynai) ir nacionalinė savo 
ferma (Lenino. Stalino ir Čer
niachovskio* paminklai) liaudies 
kultūra.; . . Vyt. Kastytis.

— Oslo. — Norvegijos Bergen i 
j uoste lenkas jūrininkas staiga į 
nušoko nuo savo laivo į norvegų .

i valtį priplaukusią su remonto < 
į darbininkais ir paprašė politinio
i pabėgėlio globos. J
■ — Otava. — Naujasis baudžia- ■ 
i masis Kanados kodeksas įsigalio
jo balandžio 1 d.

Garantuotos anglys yra geriausios

Visų rūšių anglis ir malkas užsa-
kykite per mūsų atstovus DOMINION

COAL & WOODVYT. ir SIGITA AUŠROTUS

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro).
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P aver g toje tėvynėje
Prienų rajono “Birštono” kol

ūkio pirm, yra agron. Levanas. 
Čia gyvuliai net po 2-3 dienas 
kartąis nešeriami. Kolūkiečio 
Barausko sodyboje esą sukrauti 
pašarai ir laikomi 14 veršelių, 
kuriuos jis šeriąs tik šiaudais, o 
savo karvei sušeriąs jiems skirtą 
pašarą (kaip ta karvė ir suėda 
net 14 porcijų!) Zootechnikas 
Savickas esąs nuolat girtas.

“Pergalės” kolūkio pirm, žmo
na Liudvinavičienė esanti kiau
lių šėrike. Jos pačios 4 kiaulės 
neblogai atrodą, o kolūkiniai 5 
paršai dėl blogos priežiūros nu- 
dvėsę.

Dambravos MTS dir. Kudve- 
šovas, vyr. zootechn. Treščins- 
kaitė.
. ‘.Tiesos” korespondentai. V. 
Steponavičius ir S. Manovas pik-, 
tįnasi, kad rajone esančių dvie
jų; spirito varyklų broga išpar
duodama asmeniškiems gyvu
liams šerti, bet ne kolūkių.

Pakruojo rajono laikraščio 
“Žvaigždė” redaktorius V. Ni- 
kontas, mokytoja A. Vaidelaus- 
kaitė, pradedančių rašytojų, bū
relio pirm. R. Narečionis.

Disertacijas gynė Vilniaus uni
versiteto medic, fak. Laima Ka- 
razijait-ė “Naujagimių asfiksijos 
etiologijos ir patogenezės klausi
mu” --- medicinos mokslų kandi
dato laipsniui. Mokslų akad. bio
logijos institute biologijos m-, 
kandid. f Leonas Tymukas — 
“skirtingo šėrimo įtaka galvijų 
prieauglio kaikuriems fiziologi
niams procesams”; Oponentai: 
vet. dr. prof. J. Žemaitis ir vet. 
m. kandid. M. Babenskas. M. 
Akad. eksperim. medic.'institute 
VI. Minius med. k. 1. — “Anks- 
tyvasekstra ple’urinis destorak- 
sas kaverninėms plaučių tb for
moms gydyti.” Oponentai prof, 
dr. J. Kupčinskas ir doc. P. Nor
kūnas.

LTSR Mokslų akad. bibliote
kos adresas dabar yra K. Požė 
les g. 2 8.

Geriausių melžėjų “Tiesa” va
sario 18d. skelbia 31. Jos primel- 
žę daugiausia pieno per pasku
tini 1954 m. ketvirtį — nuo 1130 
iki 500 kg iš karvės. Būdinga, 
kad 20 yra iš Marijampolės ra
jono ir net 9 iš to paties “Šešu
pės’’ kolūkio. Matyt, ten dar ne
spėjo sunaikinti senųjų lietuviš
kų karvių bandų. Kitos ■’yra' fš 
Viliampolės 4 (3 iš to pat kol
ūkio “Bolševikas”), 2 yra iš Dot

nuvos, po 1 iš Linkuvos. Joniškio 
ir Joniškėlio.

t Dotnuvos rajono Montviliškio 
kolūkio pirm yra Kazys Mace
vičius; kolūky yra 4000 ha žemės.

Šeduvos “Naujosios Sodybos" 
kolūkio zootechnikė Jadv. Vaš- 
kėliene. kalbėjo kolūkio mitinge, 
garbindama valdžios darbus. Jai 
pritarę kolūkiečiai: Genė Jurevi
čiūtė, Romas Patalaiiskas, Nijo
lė Bložytė ir Povilas Vaškelis.

Prof. K. . Baršauskas, dabar 
Kauno Politechnikos Instituto 
direktorius, išrinktas į augšč. ta
rybą, esąs gimęs 1904 m. Vilka
viškio apskr.. Gižų kaime, smul-

kaus valstiečio šeimoje. 19*25 
baigęs Marijampolės real, gim
naziją, 1929 m. Gamtos mat. fak. 
fizikos - matėm, skyrių. 1’938 m. 
gavęs gamtos mokslų dokorato 
laipsnį dirbdamas universitete j. 
laborantu. (1932 m. jis buvo pa
keltas j. asistentu. Red.) 1941 m. 
“liaudies vyriausybė” jį pasky
rus fizikos katedros vedėju Kau
no universitete. Nuo 1947 m. jis 
technologijos fak. dekanas, vė
liau elektrotechnikos fak. deka
nu, 1950 — Polit. Instit. direkto
rius. Tais pat metais jis įstojęs į 
partiją. 1945 m. apdovanotas 
“medaliu už šaunų darbą Tėvy
nės karo metu, 1948 — garbės 
raštu už vaisingą mokslinį peda
goginį darbą ir 1950 m. — Darbo 
Raud. Vėliavos ordinu”. *

Plungės linų priėmimo punkto 
rūšiuotojas Preihys visada esąs 
neblaivus ir be kišio linus skiriąs 
į menką rūšį jų net neperžiūrė
jęs. Dėl to ir artimieji vežą į 
Karteną.

Dėl Kauno hidroelektrinės sta
tybos augšč. tarybos sesijoje tau
tybių taryboje M. Gedvilą skun
dėsi, kad iki šiol nesą paskirta 
statybai lėšų. Statyba buvusi nu
matyta dabar vykstantį penkme- 

įčio planą sudarant, o nieko nesą 
padaryta, nors jau paskutiniai 
penkmečio metai prasidėję. Ged
vilą sako: “Mes prašome TSRS 
Min. Tarybą užtikrinti, kad šie
met būtų bent pradėta statyti 
Kauno hidroelektrinė”. Ji esą la
bai prisidėtų prie Lietuvos rėsp. 
žemės ūkio elektrifikavimo. M. 
Gedvilą kalbėjo dėl biudžeto, 
ners tame biudžete hidroelektri
nei prie Kauno sumos nenuma
tytos, jis visdėlto baigė siūlyda
mas biudžetą priimti taip, kaip 
jis paruoštas.

m.

HAMILTON, Ont.
Paremkime biblioteką

Balandžio 23 d. Royal Con- 
aught Kotelyje Hamiltono vyr. 
ateitininkai ruošia nuotaikingus 
ir pirmuosius pavasario šokius. 
Numatytas geras orkestras, tur
tingas bufetas, loterija ir • kitos 
staigmenos. Pelnas skiriamas A. 
Vartų parapijos bibliotekos sko
loms padengti. Hamiltoniečiai 
maloniai prašomi paukoti loteri
jai fantų. Fantus galima įteikti 
sekmadieniais po pamaldų spau
dos kioske, arba tuo pačiu laiku 
veikiančioje bibliotekoje. A. Z.

Priešvelykinęs rekolekcijos 
praėjo didžiausio susikaupimo 
ženkle. Jas vedė iš Čikagos atvy
kęs Tėvas -Borevičius, SJ, palie
tęs daugumą šių dienų negerovių 
ir išnagrinėjęs priemones, kurios 
galėtų žmogų grąžinti į jo tikrąją 
paskirtį. Rekolekcijos baigtos 
sekmadienį, kovo 27 d., iškimin- 
gomis pamaldomis 9 ir 11 vai. ir 
bendra šv. Komunija. Klebono 
kun. dr. J. Tadarausko teigimu, 
šiemet rekolekcijomis pasinau
dojo didžiausias lietuvių skai
čius.

“Aukurui” vasario 21 d. suėjo 
5 metai. Jo pirmoji iniciatorė, 
steigėja ir nuolatinė vadovė bu
vo Elena Dauguvietytė - Kuda
bienė. Su pagalba kitų, tautiečių 
dramos mėgėjų, šis sambūris 
daug nuveikė lietuviškame kul
tūros bare. Čia tik norėčiau dar 
priminti tą nepalaužiamos ener
gijos ir didelės tėvynės meilės 
kupiną Ant. Šalčįūną, kuris šiuo 
metu gyvena Jungt. Valstybėse. 
Jo netekimas “Aukurui” buvo 
didelis nuostolis.

Sukaktuvinius metus “Auku
ras” ruošiasi atžymėti nauja 
premjera — Grušo “Tėvu”, ku
rio pastatymas dėl susidėjusių 
nepalankių sąlygų nukeltas į ru
dens sezono atidarymą — rug
sėjo mėnesį. Sukaktuvinių metų 
proga E. Kudabienė deda visas

50 mėty Kanadoje
Prisiųsdama prenumeratos mo

kestį iš New Westminster, BC, 
p. Ona Kazlauskienė - Stankevi
čiūtė rašo, jog jau peržengusi 70 
metų, tačiau laikraščius skaityti 
mėgstanti ir skaitysianti “T. Ži
burius”, kol galėsianti matyti. 
Šiose Velykose būsią lygiai 50 
metų kaip atvykusi iš Lietuvos, 
pas savo brolį į Saskatchewan, 
vedusi 1906 m. Ilgai gyvenę Sas- 
katchewane, o paskum gyvenę 
4 metus Toronte, kaip tik tuo 
metu, kai buvo organizuojama 
Šv. Jono Krikštytojo lietuvių 
bažnyčia. Jie taip pat priklausė 
Šy. jono Kr. draugijai ir dabar 
dar turi Toronte nemažai pažįs
tamų.

O. Kazlauskienė ypatingai ma
loniai prisimena savo gimtąjį 
kaimą Kubilius prie Kudirkos 
Naumiesčio, kur gimė ir Jonas 
Jablonskis. Jo brolį, gyvenusį 
Kubiliuose p. Kazlauskienė gerai 
prisimena. Kubiliai ir K. Nau
miestis jai labai mieli ir brangūs, 
nors jau 50 meti| kaip jų nematė.

Redakcija sveikina p. Kazlaus
kienę, išgyvenusią Kanadoje 50 

■ metų. Linki jų dar daug daug 
išgyventi, sulaukti to laiko, kada 
ir su brangiaisiais Kubiliais bus

1 galima susisiekti.

Lietuviai pasaulyjeHospital. Gyveno 19 Wentworth 
St. N., buvo 47 m., kilęs iš Jotkai- 
nių km., Svėdasų valse., Rokiškio 
apskr. Į Kanadą atvyko 1927 m. 
Ilgesnį laiką gyveno Toronte, o 
paskutinius 3 metus Hamiltone. 
Mirties priežastis—kraujo jram- 
bozė, įvykusi po nesekmmgos 
kojos operacijos, kurią sulaužė 
darbo metu. Turimomis žiniomis 
velionis giminių Kanadoje netu
rėjo. Turto nepaliko. Mirė aprū
pintas šv. Sakramentais.

Laidojimu rūpinosi -ir aukas 
tam tikslui rinko Jonas Visoc
kis, 36 Elgin St. ir Kazys Pruns- 
kis, 19 Wenworth St. N. Bažny
tines apeigas atliko kun. dr. J. 
Tadarauskas, pasakęs labai gra
žų pamokslą. Velionį į amžino 
poilsio vietą palydėjo apie 20 
mašinų.

TF v-ba labai maloniai tautie
čių prašo nedidelės pagalbos. 
Mums žinoma kanadietė p. Edith 
Hyder labai daug padeda mūsų 
veikime. Po sėkmingo “Čiurlio
nio” koncerto, kurį ji taip nuošir
džiai reklamavo per CHML radi
ją ir po jos gražios kalbos Vasa
rio 16 išvakarėse mes prašome 
visus lietuvius paskirti kelias 
minutes laiko ir parašyti jai’pa
dėkos laiškučių. Juos siųsti šiuo 
adresu: Mrs. Edith Hyder, CM 
HL Radio Station, Hamilton, 
Ont. Pora gražių padėkos saki
nių, nesvarbu, kad ir lietuviškai, 
jei juos parašytumėm šimtas - 
kitas hamiltoniečįų, daug sustip
rintų jos padėtį radiofone ir bū
tų mums daug lengviau gauti ra
diofono pagalbos ateity. Perskai
tę čią žinutę, neatidėlioję tuojau 
sėskim ir parašykim. Didelis 
skaičius pasiųstų laiškų parody
tų mūsų augštą tautinį subrendi
mą. TF v- ba Už tai iš anksto dė
koja.

Knygas platinant gražių įspū
džių teko patirti Blekaičių šei
moje, 140 Homewood St. Ponia 
Blekaitienė, pasirinkusi “Jauno
jo galiūno keliu” ir “Gatvės ber
niuko nuotykius”, pakvietė savo 
vyriausiąjį sūnų Sigitą, 12 m., ir 
čia pat jas padovanojo. Sigitas 
sužinojęs, kad “Ant ribos” yra 
“Nuotykių“ tęsinys, su ašaromis 
maldavo mamytę ir ją pasilikti. 
Negavęs sutikimo iš motinos, pri
kėlė tėvuką, kuris miegojo po 
naktinės pamainos, ir leidimą 
gavo. Turint minty, kad Blekai
čių šeima augina 4 vaikus, o dir
ba tik vienas tėvas, iškarto išleis
ti liet, knygoms $12, nėra jau taip 
lengva. Daugiausia pasigėrėjimo 

šokiai, grojant Vyt. Babecko va- j suk?lė m?žo^° toks PTrje‘

kime Sigitui išaugti tvirtu Lie
tuvos galiūnu ir parnešti laisvę i 
tėvu žemei! Sk. St. |

P II n n II n V A I i Pa^ansas> kad mūsl.> mėgėjai ne- 
w II U U U I* § Unt atsiliktų nuo profesionalų'

Visi puikiai žinome, kad bet 
koks didesnis darbas neatskiria
mai susijęs su atitinkamomis iš
laidomis. Tuo tarpu gi “Aukuro” 
kasa apytuštė. Ši padėtis jo val
dybą verčia ieškoti kelių šiai 
kliūčiai pašalinti. V-ba tikėda
ma, kad hamiltoniečiai supras 
padėties rimtumą ir neleis už
gesti “Aukurui”, kviečia visus 
tautiečius Atvelykio šeštadienį, 
balandžio 16 d., atsilankyti į ruo
šiamą linksmą vakarą — šiupinį 
parapijos salėje. Po programos I

Rekolekcijos šiemet sutraukė 
daug tautiečių iš Sudburio ir 
apylinkės. Buvo matyti ir visai 
naujų veidų, tačiau būtų galėję 
būti dar ir daugiau. Rekolekci
jas vedė kun. V. Kriščiūnevičius 
iš Detroito. Nors pamokslininkas 
Sault Ste Marie lietuvių koloni
joj misijonieriaudamas ir buvo 
gerokai persišaldęs, tačiau ir čia 
sėkmingai vedė rekolekcijas. Jo 
iškalbingi gražūs pamokslai dar 
ilgai pasiliks sudburiečių atmin
tyje. Šiemet visa lietuviška kle
bonija buvo pas vaišinguosius 
A. M. Lapienius, J. M. Kriaučc- 
liūnus ir pas Sof. ir St. RakŠius, 
kur buvo suruoštos šaunios re
kolekcijų užbaigtų vės ir drauge 
kalėdojimas. .lose dalyvavo visi 
jų namuose gyvenantys lietuviai 
viengungiai ir nemažas skaičius 
kviestinių svečių. Misijonierius 
turėjo progos arčiau susipažinti 
su tolimosios šiaurės nikelio ir 
vario kasyklų lietuviais ir pra
leisti vakarą malonioj draugys
tėj. St. Tolvaišą savo mašina pa
vėžino ir aprodė įdomesnes Sud
burio vietas. Pirmadienį pas J. 
M. Kriaučeliūnus buvo gražios 
išleistuvės.

dovaujamam orkestrui “Aidas”.
Jau netekome choro, tautinių 

Šokių grupės, tad neleiskime iš
blėsti ir mūsų “Aukurui”. Ir da
bar tenka nugirsti nemaža nusi 
skundimų, kad jau senokai jo ne
matėm. Betgi, atvirai kalbant, ar 
ne mes patys kalti, kad i jo vai
dinimus paskutiniu laiku susi
rinkdavom neperžengdami šim
tinės? Atsiminkim, kad nuo šio 
atvelykio vakaro pasisekimo la
bai daug priklausys “Aukuro" 
tolimesnė veikla, o mes gi neno 
rim, kad “Aukuras” užgestų.

A.A. Antanas Trečiokas, anks
tesnės imigracijos lietuvis, mirė 
kovo 25 d. 6.30 vai. rytą, General

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

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

susitarimą.

57 Burris SL, Hamilton, Ont. 
Telcf. JA. 8-8275.

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE LTD.
2446-8 Danforth Ave. Tel. OX, 9-4444, OX. 9-0977

McCLARY turi 13 modelių gazo ir 
elektros virimo krosnių. TIK 
McCLARY turi “Broadway oven” 
— 20” pločio keptuvę.
Šiais metais McCLARY Jums už
tikrina kokybę ir didžiausią vertę 
už Jūsų pinigus.

V Al .ST Y BES

TILLSONBURG, Ont.
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubas balandžio 16 d., šeš
tadienį, 7 v.v. Tillsonburgo mies
telyje (Columbus Hall) ruošia 
pasilinksminimą. Pradžioje bus 
rodoma kultūrinė filmą. Po to 
šokiai. Bus geras bufetas; griež 
geras orkestras.

Visų apylinkių lietuvius kvie
čiame atsilankyti..

Rengėjai.

JA
Amerikos Lietuvių Taryba įtei

kė Amerikos lietuvių studentų 
žurnalui “Lituanus”, kurio nese- . 
niai išėjo antrasis numeris, $150. Mincęvičiuš, Via Casalmonfer- 
Graži pradžia talkos, kurion tik
riausiai prisidės ir kiti veiksniai.

Gen. konsulas J. Budrys kovo 
31 d. dalyvavo Niujorko miesto 
burmistro suruoštuose priešpie
čiuose pagerbti Italijos min. 
pirm. Scelba.

Tėvai Marijonai gegužės gale 
ar birželio pradžioje pradės sta
tyti Čikagoje du didelius pasta
tus — vienuolyną su koplyčia ir 
“Draugo” redakcijos bei spaus- j 
tuvės. Abu pastatai kainuosią 
apie $450.000.

BALFo pirmininkas kan. J. B. 
Končius kovo 25 d, kartu su kitų 
didžiųjų' šalpos organizacijų at
stovais dalyvavo iškilmingame 
posėdy su prezidentu Baltuosiuo
se Rūmuose. Kalbėdamas su kan. 
Končių Prezidentas prisiminė 
Hanau stovyklos lietuvius, kurie 
jam ten lankantis padarę labai 
didelio įspūdžio.

Dr. A. Trimakas, LLK narys, 
po širdies smūgio atsigavo ir jau 
vra grįžęs iš ligoninės.

Gabijos knygyną Brooklyne is WentworthvHes 
Juozo Sodaičio perėmė Antanas s Lictuviu Australijoje pagal 
Rimydis. Knygynas dabar pava J cfjcjaL davinius vra arti i0.000.

Rabino seminarija.-savu motu Auslrabjos Kraslo Valdyba, 
buvusi Telšiuose; dabar vra isi- i vykdydama ALB Kr. Tarybos 
kūrusi JAV. Clevelande. Pažy- j nulanmus pradeda organizuoti 
motina, kad toji seminarija vi- 1 P"? K[- Valdybos centrini soc. 
suomei pažvmi atvvkusi iš Lie- S ‘r rūpinasi pačią
tuvos, Telšių. Liet. Bendruome- globa .sples-n, steigiant skyrius 
nės susirinkime Clevelande iš- ‘.r tolnan.t ?arbj dabar valklan- 
keltas sumanymas su ta semina 
rija/jos veikėjais užmegsti ry
šius. .. /'
VOKIETIJA Pirmajame Austrai liet, kata- ,
. Tarptautinis jaunimo susitiki- |ikų suvažiavime 1954 m. gruo- 
mas neseniai įvyko Steinbachc į džio 27-28 d. Melbourne išrink-

; prie Euskircheno. Jame buvo \ t;i Australijos Lietuvių Katalikų 
svarstytos įvairios jaunimui su- į Federacijos Valdyba pradėjo eiti 
sidarančių pavojui problemos. Iš- i savo pareigas sekančioje sudėty-

tiems lietuviams prisiminti anks 
ėiau minėtiems faktams. Norin- 
tieij įsigyti tokius vokus prašo
mi kreiptis šiuo adresu: Kun. V.

rato 20, Roma, Italia.
PS Pinigus siųsti čekiu.

D. BRITANIJA
Pukščių šeima pagyvenusi 10 

mėn. Kanadoje, vėl grįžo į Ang
liją. Pukščiai Kanadoje nepajėgę 
įsikurti dėl nedarbo.
PRANCŪZIJA

Sorbonus un-te kovo 13 d. bu
vo 12 tautų meninis pasirody
mas, kuriame dalyvavo ir lietu
vių taut, šokių grupė. Lietuvių 
grupė pasirodė šiemet jau tre
čius metus iš eilės. Ta proga per 
AB žodį j Kraštą tarė Prancūzi
jos LB Kr. Valdybos pirminin
kas E. Turauskas.
AUSTRALIJA

Austr. L. Bendruomenė turi 14 
apylinkių: Sydnejaus, Melbour
ne, Adelaides, Geelongo, Brisba- 
nes, Pertho, Newcastlio, Hobar- 
to, Lancesteno, Woolongongo, 
Canberros, Cabramattos, Albu- 
ry. Be to, dar yra 3 seniūnijos — 
Sales, Snieguotoji} Kalnų ir

ir derinant darbą dabar veikian
čių soc. globos draugijų bei ko- 

v_ mitetų. Ateityje numatyta ypa
tingą dėmesį kreipti į jaunimo 
švietimą.Delhi, Ont.

Velykų margutis. Balandžio 17 
d., per Atvelykį, 3 vai. p.p. Cort- 
lando miesto salėje lietuvių far- 
merių vaikams ruošiama Velykų 
pranioga. Už giažiausius maigu- samjaj į,uvo nušviestas taip pat Į jc: Feder. V-bos pirmininkas — 
cius bus skinamos i\s piemijos. jjoiseyizmo pavojūs. Be vokiečių j kun. Pianas Vaseris, vicepirm. 
Kitos trys premijos bus skina- jaunjmo atstovų, taip pat daly- Silvestras Balčiūnas, sekr. Bro- 
mos uz gražiausiai padeklamuo- vavo Belgi jos, Olandijos. Austei-’ 
tus eilerascius. Kviečiame, visus į jQS ir kitų’kraštų. Suvažiavusius

27-28 d. Melbourne išrink-

i

šioje apylinkėje gyvenančius 
vaikučius kartu pabūti ir pažais
ti. Rengėjai.

PLASTERIAVIMAS 
senas ir naujas.

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

48 Boustead Avc., Toronto.

Dr. J. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

95 DELAWARE AVE., HAMILTON
Bendroji praktiko, moterų ligos su 

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

Šeštadieniais nuo- 9.30-12 vgl.
Kitu laiku pagal susitaritnq.

Telefonas JA. 8-5340.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU šveicariškos, vokiškos ir ame
rikoniškos gamybos laikrodžius ir ža
dintuvus. Už darbą duodu mėtoms 
garantiją. Darbą atlieku pigiai ir są
žiningai.

1228 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. Tel. KE. 10S0

nius Zumeris, iždininkas Pranas 
Švambys, nariai — Monika Šeš- 
takauskienė, Vytautas Samulis, 
Jurgis Gylys ir Algirdas Grigai
tis; Dvasios Vadas kun. Juozas 
Kungys. Feder. V-bos nariai su
daro specifiniams uždaviniams 

į atlikti įvairias komisijas. Fede-

PARDUODAME geriausius ir gražiausius McCLARY 
šaldytuvus ir virimui krosnis —.gazo ir elektros.

PIRKITE geriausia ir gražiausia, 
pirkite Kanados gamybos 
McCLARY pas lietuvius.
Visus modelius turime krautuvė
je, atvažiuokite pažiūrėti. Krau
tuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

McCLary šaldytuvai Šiais metais pripažinti ge
riausiais ir už tai apdovanoti N.LD.C. medaliu 
— augšciausiu atžymėjimo ženklu.

When 
the

North 
Wind 
doth

have

Comfort!
WITH 

zfflaterburi|

ANO AIR CONDITIONERS

Gazas ar alyva 
Mūsų užjiėmimoi — 

automatinio žildymo (rengimai

KREIPTIS:

GARNEY & CO.
IS BARTON AVENUE 
Telefonas ME. 2554

su Lietuvos padėtimi supažindi
no Amerikos lietuvis Alg. Že
maitis. kuris, atlikęs karinę prie
volę ir gavęs JAV pilietybę, stu
dijų pagilinti atvyko Į Bonnbs 
universitetą Vokietijoje. ___

Hanntn er - Stockcn lietuviai; racijos Valdybės būstinė Mel- 
prisįuntė redakcijai padėką už boulnc. Pirmininko adr.: Rev. 
siunčiamus “Tėviškės Žiburius” 
ir linkėjimus sėkmingo darbo.
ITALIJA

l’LB Italijos Kr. Valdyba kar
tu su “Elta-l’ress" vadovybe, rea- j 
guodama prieš lenku pastanga.. , 
panaudoti savo propagandai Va
tikane išleistus pašto ženklus su 
Aušros Vartų Marijos paveikslu: 
“Mater Misericordiae” Marijos 
Metams atžymėti, išleido labai 
gražius su Aušros Vartų Dievo 
Motinos keturių spalvų paveiks
lu filatelinius vokus su įrašu: 
“Stebuklingoji Aušros Vartų 
Madona Vilniuje, Lietuvoje”. 
Ant vokų yra užlipdyta išleistų 
ženklų visa serija su 'pirmosios 
išleidimo dienos Vatikano pašto 
antspaudu. Vokuose yra Įdėta 
“Elta-Press” kortelė (anglų k.), 
kurioje paduodamos žinios apie 
stebuklingąjį Aušros Vartų pa
veikslą. Staigus tokių vokų pa
sirodymas sukėlė lenkų susijau
dinimą ir net grasinimus eiti į 
teismą. Skundžiamasi, kad lietu
viški vokai yra žymiai gražesni 
už jų ir todėl filatelistų mieliau 
perkami, o tai sudaro jiems di
delių nuostolių. Vienas toks lie 
tuviškas vokas su keturių spalvų 
stebuklinguoju Aušros Vartų 
Marijos paveikslu ir minėta se
rija kainuoja Italijoj 700 lyrų, 
užsieny $1 plius persiuntimo 
išlaidas. Toks pat vokas su vie
nos spalvos paveikslu Italijoje — 
300 lyrų, užsieny — $0.50.

Eventualios pajamos bus ski
riamos paremt PLB Italijos Kr. 
Valdybos veiklai, nes Italijos LB 
yra nedidelė ir varginga, o savo 
užimamu postu yra viena iš svar 
besniųjų PLBendruomenių. Spe 

! cialistai pripažįsta, kad šitie vo- 
* kai turi didelę filatelinę verte, 
i Jie gali būti labai pigi ir graži 
! dovana Lietuvos draugams ir pa-

Pr. Vaseris, 116 Cecil Str. Vil-
1 i.nhstown, Vic. .Me 1' b o u r n e 
Australia. Sekretoriato adresas: 
Mr Br. Zumeris. 37 Roxburgh 
Str. Ascot Vale, Vic. Melbourne.

...... j Australia.eas ..: . .. ■ ■ ■ ■ .. . ■ .t Mclhoui no apylinkės vaUyba: 
pirm, Silvestras Balčiūnas, vice
pirn). Jonas Molokas ir Juozas 
šcšlaūskas, sekr. Valentinas Či- 
žauskas. iždin. Zen. Saumalis.

Jaunimo stovyklą buvo suruo
šus Adelaidės apyi. valdyba. Ji 

i truko 15 dienų, stovyklavo per 
50 vaikų 7-16 m. amžiaus.

Melbourne Liet. Studentų Sąj. 
skyrius surengė stovyklą Mt. 
Martha pajūryje sausio 28 - va
sario 1 d. Dalyvavo 30 studentų 
ir abiturientų.

Sy?ncjujc ir kt. NSW mies
tuose šiemet augštesniąsias mo
kyklas baigė 14 lietuvių: G. Pu- 
relytė, A, Grincevičiūtė, J, Za- 
karauskaitė. R. Dumšaitė, D. 
Pctniūnaitė. E. Stankevičiūtė, I. 
Venclovas, Ladyga, K. Protas, K. 
Kemcžys, J. Kovalskis, G. Dan
te, R. Katauskas.

Martynas Pocius, studijavęs 
Kaune ir Vokietijoje, gavo inži
nieriaus diplomą Adelaidės uni
versitete.

Medicinos Praktikos Akto pa
keitimu NSW valstijoje numato
ma leisti praktika verstis ir eu
ropiečiams gydytojams, kurie 
iki šiol turėdavo papildomai 3 
metus studijuoti šio krašto uni
versitetuose. Dabar, išlaikę* nu
statytus egzaminus, bus skiriami 
į provinciją arba į tuos priemies
čius, kur nėra gydytojų. Po 5 m. 
darbo nustatytoje vietoje ’bus 
registruojami ir turės teisę vers
tis praktika NSW pasirinktoje 
vietoje. Egzaminų komisija nu
matyta sudaryti prie Sidnio uni
versiteto.

Perkant ar parduodant namus

HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmai Didžbalį
1291 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558

K. TESLIA le«il Estate
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Savaitės įvykiai

SVEIKINA SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS,

Tėvai Pranciškonai.

Nauja Lietuvos „vyriausybė”

Ha

Nr. 14 (274)

VISUS PARAPIJIEČIUS, PRISIKĖLIMO BAŽNY
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NUS NARIUS IR RĖMĖJUS

LINKĖDAMI PRISIKĖLUSIO KRISTAUS RAMY-
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Ką reiškia “kalbėtis su rusais”?
Neseniai šveicarų laikraščio 

“Neue Zūricher Zeitung” skilty
se Salvador de Madariaga, Ox- 
fordo profesorius, žinomas libe
ralinių pažiūrų mąstytojas stip
riai pakedeno kaikurių Vakarų 
politikų leidžiamą šūkį “kalbėtis 
su rusais”. Visų pirma, pažymi 
jis, tai reiškia norą kalbėtis ne 
su rusais, bet su komunistiniais 
galiūnais, kurie laiko rusų tautą 
milžiniškoj koncentracinėje sto
vykloje. Pats šūkis iš tikrųjų su
galvotas taip, kad išduotų rusų 
ir kitų pavergtųjų tautų teisę į 
laisvę.

Ypatingai keista, kad šito šū
kio uoliais skelbėjais ir platinto
jais yra tapę dauguma Europos 
socialistų, kuriems autorius už 
tai nepagaili karčių tiesos žodžių. 
Gausūs Belgijos, Anglijos, Pran
cūzijos, Vokietijos ir Italijos so
cialistai nekantriai laukia ma
žiausio Maskvos galiūnų ženklo, 
kad galėtų užmegsti kalbą. Kal
bą su kuo? O gi su didžiausiais 
pasaulio išnaudotojais, kurie įve
dė vergų darbą ir spaudžia pa
vergtas Europos tautas labiau, 
negu savo laikais kolonijas. Jau 
vien tik šitas nepaneigiamas fak
tas turėtų atbaidyti. Deja, tikro
vėje ne taip. “Daugelis socialis
tų atrodo yra nuomonės”, rašo 
S. de Madariaga, “kad darbinin
kai Kolynoje ar Vorkutoje ra
miai ir toliau vergijoje gyventų 
iki savo gyvenimo galo, kad tik 
jie patys ir jų tautos galėtų to
liau pusryčiams valgyti kumpi 
su kiaušiniene ir žiūrėti futbo
lo rungtynių”.

Tokia laikysena ne-tik atstu
mianti, bet ir pavojinga. Apie ką

“TŽ” Nr. 11(271) buvo žinutė 
apie Vilniaus vardu Kanadoje 
pavadintas lenkų gyvenamas 
vietoves. Norėčiau ir aš prie to 
pridėti dar daugiau. Kaip žino
ma, lenkai mūsų sostinės Vil
niaus vardą keičia žodžiu “Wil
no”. Ontario provincijos šiauri
nėje dalyje netoli miesto Pem
broke, prie N r. 60 plento yra ma
žas miesteliukas “Wilno”. Jis ap
gyventas daugumoje lenkų taip 
vadinamų “Kašubų”, siekiančių 
jau trečios generacijos. Tie Ka
šubai neturi nieko bendro su 
Vilniumi ir net gero supratimo 
apie jį. Jiems tą vardą, teko su- 
'žinoti, yra įpiršęs vienas lenkas 
dvasininkas.

Tuo vardu netik Kanadoje, bet 
ir kituose išeivių kraštuose dar 
daugiau atsiranda. Bevartyda
mas JAV lenkišką laikraštį su
randu dalies lenkiškų gyvenvie
čių (osiedle) sąrašą. Jų tarpe ir 
6 Wilno: Washington, Pennsyl
vania; Barnes, North Dakota; 
Williams, Ohio; Grant, New 
Mexico; Jefferson, N.Y; ir North 
Wilna, Jefferson, N.Y.

Ta pačia proga noriu pridurti 
apie lenkų radijo stotis Buffalo, 

. N.Y.. kur yra viena iš stipriausių 
ir didžiausių lenkų kolonijų JA 
V-bėse. Ten jie sugeba miesto 
majoru išsirinkti savo’ tautybės 
asmenį. Savo reikalams jie ten 
išlaiko net kelias radijo stotis 
per kurias karts nuo karto pasi
sakoma ir lietuvių adresu, ypač 
varoma didelė agitacija mūsų 
sostinės Vilniaus reikalu. Visos 
stotys kiršina savo visuomenę 
prieš mus. “Wilno - Lvov” nau
dojami kaip ir propagandinis šū- 
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Klapėdiečiu pilietybė

kys ir dr. Z. Ašoklis.

f m

Federalinės Vak. Vokietijos Į anksčiau jos atsisakę arba per 
Vyriausybės Žiniose, vad. “Bun-įmetus nuo šio įstatymo paskel- 
desgesetzblatt”, Nr. 6 (1955. II. 
25.) paskelbtas naujasis Vokiečių 
pilietybei tvarkyti įstatymas. Ja
me pirmojo paragrafo pirmojo 
straipsnio b pastraipoje pažymė
ta. kad, remiantis 1939 m. liepos 
8 d. Vokietijos Reicho ir Lietu
vos Respublikos sutartimi Klai
pėdos krašto gyventojų piliety
bės reikalu (Reichsgesetzblatt II 
S. 999), vokiečių tautybės Klai
pėdos kramto gyventojai, kurie 
tuo įstatymu automatiškai pasi
darė Vokietijos piliečiai ir dabar 
gyvena Vokietijoje, laikomi Vo
kietijos piliečiais, nebent būtų

gi būtų galima kalbėti su so
vietais, ko iš jų tikėtis? Taikos? 
Ir kokia tokios fikcijos kaina? 
Be abejo — oficialus faktiškos 
Sovietų Sąjungos valdžios. už
imtoje Europoje pripažinimas. 
Tačiau toks sprendimas reikštų 
pilnutinę komunistų pergalę šal
tame kare. Jų prestižas ir galia 
tik dar labiau sustiprėtų, o rezis
tenciniai sąjūdžiai anapus gele
žinės uždangos būtų galutinai 
suparaližuoti. O kas iš to Vaka
rams? Geriausiu atveju — ne
puolimo sutartis. Bet ko vertos 
tokios sutartys su sovietais, au
torius primena Pabaltijo valsty
bes, su kuriomis Molotovas iš
kilmingai pasirašė nepuolimo 
sutartis tam, kad lengviau jas 
prarytų. -

Ir iš viso tai bereikalingas 
energijos eikvojimas. Kodėl Va
karai turėtų skubintis “kalbėtis 
su rusais”? Ar žmonės, kurie 
nuolat apie tokias kalbas šneka, 
negalėtų bent porą mėnesių pa
tylėti? Argi jie nemato, kad to
kiu būdu jie tik stiprina savo 
priešą iš lauko ir iš vidaus? Juk 
totalistinė Sov. S-gos sistema ro
do aiškių susidėvėjimo ženklų. 
Jos žlugimas atneštų Rusijai ir 
visoms pavergtoms tautoms lais
vę, o visam pasauliui taiką. Tie 
kurie leidžia kalbas, kad reikią 
kalbėtis su rusais, iš tikrųjų eina 
prieš pavergtųjų tautų laisvę ir 
viso pasaulio taiką.

Tai retos ir teisingos mintys. 
Bet ar ne todėl, kad pats jų au
torius yra taip pat tremtinys. 
Taip ir pasitvirtina gyvenimo iš
mintis, kad sotus neužjaučia al
kano, e laisvėje gyvenantieji — 
pavergtųjų/ Bkl. (ELI) 

DAR DĖL VILNIAUS VIETOVIŲ
kis. Ypatingai daugiausiai tais 
užsimojimais pasižymi L. Wys- 
zatycki’o “Polonez”, M. Korpan- 
tcgo “Polonia”, Mikolaiczyk’o ir 
K. Toronia stotys.

Praėjusiais metais “Polonezui” 
dėl dažnų propagandinių išsireiš
kimų; ypatingai sveikinant gen. 
Maczką, vietos VKLS-gos sky
riaus iniciatyva lietuviai susita
rę su vietos ukrainiečiais parašė 

■raštišką atsakymą. Toks atsaky
mas anglų kalboje buvo pasiųs
tas radijo stotims. Buffalo N.Y. 
ukrairių stotis jį paskelbė- per 
savo radijo pusvalandį ukrainų 
kalboje. Bet lenkų stotys nėkiek 
nesulaikė savo propagandos. Vis 
dar savo “generalskos“ politikos 
kuo daugiau svetimų žemių pasi
grobti negali išmesti iš galvos. 
Įdomiai š. m. kovo 19 d. pasisakė 
redaktorius Bohdan Pawlowicz 
darydamas Jaltos konferencijos

KAS GINS
Busimajame kare neabejotinai 

didelį vaidmenį vaidins oro ke
lias per šiaurės polių. Amerikos 
kontinentas nelaukia puolimo 
nei per Atlantą nei per Ramųjį 
vandenyną, bet per arktiką, per 
kur ir arčiau ir saugiau, nes ten 
niekas neturės nei naikintuvų 
bazių, nei priešlėktuvinių pa
būklų. Dėl to apsauga ir budėji
mas šiaurėje štabų yra laikomas 
vienu svarbiausių ir didžiausių 
uždavinių. Nuo to ar priešo lėk
tuvai bus ten pastebėti ir sulai
kyti, priklauso saugumas Kana
dos ir JAV didžiųjų miestų bei 
strategiškai svarbių vietovių.

bimo įsakmiai įps atsisakytų, 
įstatymu galutinai . sutvarkomi 
pilietybės reikalai tų vokiečių 
tautybės asmenų, kurie buvo 
1938-1945 m. laikotarpy automa
tiškai įpilietinti. Įstatymo nuos
tatais gali pasinaudoti net ir 
emigravusieji iš Vokietijos. Įsta- 
tvmas pasirašytas Š. m. vasario 
22 d. Vak. Vokietijos prezidento 
T. Heusso, federalinio kanclerio 
Adenauerio, fed. vidaus reikalų 
ministerio dr. Schroederio, fed. 
finansų ministerio Schaeferio ir 
fed. ministerio pabėgėlių, trem
tinių ir nukentėjusių nuo karo 
reikalams dr. Oberlaenderio.

Kovo 16-18 d. Vilniuje susirin
kus naujai išrinktai augšč. tary
bai, Gedvilą paskelbė, jog jo vy
riausybė atsistatydinanti, o ta
ryba tuojau pal pavedė jam su
daryti naują vyriausybę. Jis 
naują ministerių sąrašą greitai 
pateikė: premjeras M. Gedvilą, 
pirmasis pavad. E. Ozarskis, kiti 
pavad. A. M. Čistiakov, J. Lauri
naitis ir K. Preikšas; vad. Sąjun
ginių - respublikinių (priklau
sančių Maskvos atatinkamom 
ministerijom) ministerijų minis
terial: auto transporto ir plentų
— St. Jankevičius, finansų — A. 
Drobnys, kultūros — J. Smilge
vičius (vietoje Gųzevifiaus), 
maisto pramonės — E. Maušo S. 
Bilevičius - Sarin, mėsos ir pieno 
pr. pr. — Ks. Kairys, miestų ir 
kaimų statybos — J. Maniušis 
miško pram. — P. Kuris, plataus 
vatoj imo pr. pr. — St. Pilipavi
čius, prekybos — A. Mikutis, ry
šių — N. M. Bielenin, statybos 
medžiagų — G. A. Molotok, svei
katos apsaugos — Br. Penkaus- 
kas, tarybinių ūkių — P. I. Kun- 
čin, teisingumo — A. Likas, už
sienio — Ig. Gaška, valst. kontro
lės — A. M. Jefremov, vidaus r. 
.— A. Gailevičius, žemės ūkio — 
VI. Augustinaitis, žuvies pram.
— V. Mickevičius, toliau vad. 
respublikinių ministerijų min.: 
komunalinio ūkio — J. G. Svis- 
čiov, socialinio aprūpinimo — J. 
Stimburys, švietimo — St. Pu- 
peikis, vietinės ir kuro pram.
— Ve. Boreika. Valst. planavimo 
kom. pirm. — A. M. Petrov, v. 
saugumo komiteto pirm. — K. 
Liaudis.

Didžiausia šiame prtvarkyme 
naujiena, kad Guzevičius nebe 
ministeris, jo vietoj buvęs Šiau
lių kp. komiteto trečiasis sekre
torius Smilgevičius. Nebėra ka
binete ir Šumausko, buvusio 
Gedvilo pavaduotoju, bet tebe
sančio CK sekretorių ir išrinkto 
į augščiausią tarybą.

Vilniaus radijas š.m .kovo 19 
d. paskelbė, kad kovo 18 d. per 
vakarinį posėdį Taryb. Lietuvos 
Augščiausioji Taryba, K. Korsa
kui, seniūnų tarybos vardu pa
siūlius, “vienu balsu išrinko šios 
sudėties T. Lietuvos AT prezi
diumą”: AT prezidiumo pirmi
ninkas — J. Paleckis, pavaduoto
jas — M. Junčas - Kučinskas, se
kretorius — St, Naujelis. AT pre
zidiumo -nariai —- A. Balsevičie- 
nė, J. Bartačiūnas, Pr. Dobro-

apžvalgą iš Buffalo N.Y. “Polo
nia” radijo stoties vedamos M. 
Korpanto. Jis didelę dalį apžval
gos skyrė vietos Lenkijos sienų 
aptarimui. Kalbėdamas apie ry
tų sienas išsireiškė, kad ten ati
duota komunistiniam slibinui 
suryti Lenkijos (?) žemės, su 
Vilniumi ir Lvivu, nuo amžių 
apgyventos lenkų, kurie, nieko 
neatsiklausus, prievarta atiduoti 
kruvinai vergovei. Teisybė, Jal
ta yra viena iš didžiųjų vakarų 
politikų dėmių, atnešusi milijo
nams žmonių tikrai kruviną ver
giją. Bet nemažesnis yra prasi
kaltimas, tuomi pridengti savo 
šovinistiškai imperialistinį nusi
statymą, iškreipus istorinius fak
tus. Gal galėtų jis tada pasakyti, 
kurgi gyveno lietuviai ir Ukrai
nai. jeigu Vilnius su Lvivu buvo 
lenkų apgyventi? Turbūt jų vie
ta buvo Varšuvoje ir Krokuvo
je... j

ŠIAURĘ?
Dangaus skliautų sekimui yra 

statomas tinklas radaro. Jį stato 
ir aptarnauja daugiausia JAV, 
kurios tuo reikalu yra sudariu
sios su Kanada specialią sutartį. 
Bet nepakanka priešo lėktuvą 
pastebėti. Reikia turėti dar pa
kankamų priemonių jį nudėti ar 
nuvyti. Tam reikia oro bazių ir 
pakankamo skaičiaus naikintuvų 
kuo toliau į šiaurę, kad oro kovos 
vyktų kuo toliau nuo gyvenamų 
centrų, kad užpulto priešo lėktu
vo numesta atominė bomba ne
padarytų didelių nuostolių. Bet 
Kanada neturi tiek lėktuvų, kad 
galėtų tinkamai apsaugoti tokį 
milžinišką barą. Spėjamą, kad 
tuo reikalu buvo kalbamasi Ota
voje per paskutinį Valst. sekreto
riaus Dulleš atsilankymą. JAV 
yra pasiruošusios prisiųsti savo 
lėktuvų eskadras. Tačiau Kana
da nenori jų priimti, nes tada 
JAV aviacijos Kanadoje būtų žy
miai daugiau negu ji turi savo
sios ir ne be pagrindo būtų gali
ma priekaištauti, jog JAV kari
nės pajėgos nustelbia kanadiš- 
kąsias pačioje Kanadoje, atseit, 
yra ją lyg okupavusios. Dėl to 
Kanada būtų linkusi ieškoti kitos 
išeities. Galimas dalykas, jog Ka: 
nada paprašys, kad jos šiaurės 
sričių sargybas perimtų Š. At- 
Itnto Sąj. valstybės, kad į Ka
nadą būtų prisiųsta daugelio 
valstybių aviacijos, ne vien JAV. 

volskis, E. Kasnauskaitė, M. Ka
nevičius,/. Matulis, V. Muraška, 
K. Pečiokas, A. Randakevičius, 
A. Sniečkus ir N. Timotiejevas.

Per AT sesiją buvo aštriau 
vienas kitas žodis pasakytas ir 
apie sovietines negeroves Lietu
voje. J. Paplauskas aštriai kriti
kavo Lietuvos vartotojų kopera- 
tyvų sąjungą, kuri ne laiku ir ne
pakankamai aprūpina kolūkines 
statybas cementu, čęrpėmis ir tt. 
Kunčinas pasižadėjo, kad šiemet 
“bus žymiai išplėstas kukurūzų 
auginimas”. Pupeikis pasigyrė, 
kad šiuo metu T. Lietuvoj vei
kiančios 960 septynmečių ir 341 
vid. mokykla. Lopato skundėsi, 
kad miestų ir kaimų statybos 
ministerija ir žemės ūkio mi
nisterija “silpnai vadovauja gy
vulininkystės irkitų; ūkinių pa
statų statybai kolūkiuose bei fer
mose”. Šiuo metu MTS-se dirba 
daugiau kaip 2000 žemės ūkio 
specialistų. Januškevičiaus pa
reiškimu, respublikoje yra “82 
rajpninės ligoninės, 84 kaimo li
goninės, veikia platus konsulta
cijų, medicinos punktų ir vaikų 
lopšelių tinklas”. Dep. Leonas 
prikišo žemės ūkio ministerijai, 
kad “neryžtingai atsisako popie
rinio vadovavimo metodų”. Bet 
kas iš tų visų jų sakymu? “Tie-

ELTOS
Vasario 16 gimnazijoje kovo 19 

19 d. buvo susirinkusi posėdžio 
Vokietijos LB Tarybos išrinkto
ji komisija, turinti nustatyti 
gimnazijos mokymo kryptį. Po
sėdyje dalyvavo krašto valdybos 
pirmininkas inž. Pr. Zunde, gim
nazijos direktorius dr. V. Liters- 
kis, tėvas Bernatonis, evangelikų 
kun. Keleris, dr. A. Rukša, dr. J. 
Grinius. V. Gailius, mokytojas S. 
Antanaitis. Komisijai pirminin
kavo VT pirmininkas K. Žal- 
kauskas, sekretoriavo dr. J. Gri
nius. Komisija nuodugniai per
žiūrėjo dabartinę pamokų lente
lę ir ją kiek pakeitė, pasirinkda
ma vidurio kelia. Be to, komisi
ja išrinko savo ruožtu pakomisę, 
turinčią smulkiau peržiūrėti visų 
dėstomų dalykų programas. Ki
tame komisijos posėdyje bus pa
skelbti jos rezultatai. Pasitari
mas vyko- labai sklandžiai.

Tą pačią dieną buvo susirinku
si posėdžio ir LIT . švietimo ko- 
rnigfa;''

Didž. Britanijos Liet. Sąj. 8 vi
suotinis suvažiavimas, išklausęs 
centrinių organų pranešimo, ap
svarstė eilę organizacinių klau
simų ir išrinko naujus valdomuo
sius organus: M. Bajoriną — Są
jungos pirmininku, kun. A. Kaz
lauską, prof. S. Žymantą, inž. J. 
Vilčinską ir rašyt. F. Neveravi- 
čių — centro valdyboj nariais. 
Akc. Lietuvių Namų B-vės įsi-Akc. Lietuviu Namu B-vės

Kun. V. šarka 
sveiksta

♦

Kun. V. Martinkus mums pri
siuntė vieno savo bičiulio laišką 
apie kun. V. Šarkos sveikatos 
stovį. Spausdiname tą vietą išti
sai:

“Praeitą savaitę su žmona ap
lankėme kun. Vacį. Šarką, kuris 
guli Bergedorf *ligoninėje. Jo 
sveikatos stovį radome pakenčia
mą. Jis buvo labai sunkiai su
žeistas, būtent turėjo didelę žaiz
dą kaktoje, virš antakių, sužalo
ti viduriai ir sulaužyta kairioji 
ranka alkūnėje. Po katastrofos 
jis buvo tuojau operuotas.

Vakar, kovo 26 d., dar kartą 
telefonu pasiteiravau apie jo 
sveikatą ir sesutė man pranešė, 
kad jis jau atsikėlęs ir galėjo 
vaikščioti, tiktai ranka dar gipse 
ir sunku pasakyti ar jis ją pilnai 
po užgydymo valdyti galės.

Katastrofa įvyko šitaip: kun. 
Šarka važiavo į Geetstachtą at
laikyti pamaldas, snigo, kelias 
buvo labai slidus. Jis važiavo tai
syklingai, nedideliu greičiu, de- 
širie puse. Priešais pasirodė au
tobusas, kuris pralenkė motocik
lą ir, kadangi buvo labai slidu, 
negalėdamas grįžti į savo pusę 
trenkė į kun. Šarkos mašiną, 
Kun. Šarka taip pat negalėo su
stabdyti savo mašinos. Jis, ži
noma nekaltas šioj nelaimėj. Jų 
mašina buvo visai sudaužyta ir 
jis buvo suspaustas tarp vairo ir 
sėdynės. Pakeliui į ligoninę jis' 
atgavo sąmonę. Mes tikime, kad 
greitu laiku pasveiks. .

Turiu pasakyti, kad kun. Šar
ka neša savo skausmus su humo
ru ir gera nuotaika”.
Kun. Šarkai reikalinga pagalba

Kun. V. Šarkai, apie kurio mir
tį buvo pasklidę klaidingų žinių, 
reikąlinga 'pagalba gydymuisi. 
Jam paremti yra susidaręs komi
tetas Čikagoje. Aukos siųstinos 
šiuo adresu: Rt Re v. I. Albavi- 
čius, 1515 So 50 Ave., Cicero 50, 
Ill., USA.

Į komitetą dar įeina: J. Bobi- 

sa” š.m. kovo 17 d. paskyrė T. 
Lietuvos biudžetui savo vedamą
jį, pažymėdama, kad 1955 m. biu
džetinių pajamų numatoma 1,65 
milipard. rublių ir išlaidų — 1,64 
mihjard. rublių. Per posėdžius 
viskas ėjo pagal iš anketo duotą
sias direktyvas ir bolševikinę 
režisūrą. Tam tokios “sesijos” ir 
tėra reikalingos...

Mirė dail. Z. Petravičius
Zigmas Petravičius, bene se

niausias iš buvusių gyvų lietu
vių dailininkų, mirė š.m. kovo 9 
d. Kaune, sulaukęs 93 m.

Z. Petravičius gimė 1862 m. ne
toli Varnių, mokėsi dailės Var
šuvoje, Paryžiuje, Peterburge. 
Dailininko mirties dieną Kaune 
Dailės muziejuje tbevyko jo kū
rinių paroda. Ją apžvelgdamas 
“Tiesoje” R. Kalpokas sumini ei
lę bolševikinio meto dailininko 
kūrinių. Daugiausia tai žemės 
ūkio darbų scenos ir agitaciniai 
oaveikslai su “Tarybine gur
guole” priekyje.

Dionizas Rudzinskas — Dotnu
vos Ž. Ū. Akad. profesorius, se
lekcinės stoties įsteigėjas yra 
jau miręs. Visos SSSR žemės 
ūkio parodoje Maskvoje jam pa
skirta premija jau kaip miru
siam.

ŽI1II0S
gytame netoli Londono ūkyje š. 
m. liepos mėn. pradžioje bus su- 
rngta skautų ir jaunimo vasaros 
stovykla. Vasarą ūkyje veiks va
sarvietė, kurioje vienu kartu ga
lės viešėti a$e 60 lietuvių. Ūkio 
kūdroje jau apsigyveno dvi gul
bės.

Baltų - Vokiečių Draugijos vi
sos 3 sekcijos š.m. rugsėjo pa
baigoje ar spalio pradžioje drau
ge su Pietų Vokietijos radiofonu 
ir vokiečių Institutu santykiams 
su užsieniu palaikyti ruošia la
bai plačia programa Pajaltiečįų 
Dieną. Tai bus pirmas didesnis 
minimosios draugijos ir jos Vo
kiečių - Lietuvių, Vokiečių - Lat
vių ir Vokiečių - Estų sekcijų 
viešas pasirodymas. Pabaltiečių 
dienos metu numatomas būdin
gesnių lietuvių, latvių ir estų 
kompozitorių kūrinių koncertas, 
iškilmingas bendras Baltų - Vo
kiečių draugijos posėdis Stutt- 
garte ir jos atskįnį sekcijų posė
džiai. Vokiečių - Instituto Santy
kiams sū užsieniu palaikyti rū
pesčiu numatoma šviesiaraščiu 
iliustruota paskaita apie “Baltų 
kraštus”, taip pat svečiai supa
žindinti su baltų lyrika ir kame
rine muzika. Tuo pat metu įvyks 
kultūrininkų suvažiavimas, ku
riame dalyvaus ir pranešimus 
padarys Baltų Institutas, vokie
čių Herderio institutas ir k t. Be 
to, numatytas didelis vakaras su 
Pietų Vokietijos radiofono or
kestru, baltų chorine muzika ir 
liaudies dainomis, baltų meno, 
raštijos ir tautodailės parodos. 
Transliacijose per Pietų Vokie
tijos radiofoną numatoma duoti 
radijo vaidinimas, būdingesni 
baltų kamerinės muzikos kūri
niai, pranešimas apie baltų kul
tūrą, spec, pamaldų retranslia
cija ir transliacija apie baltus

spec, vokiečių mokyklų progra
moje. Programai atlikti reika
lingą medžiagą ir žmones pasi
žadėjo parūpinti draugijos visos 
trys sekcijos.

•ai
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MALONŪS PRISIMINIMAI
ROMOS KOLIZIEJUS

Didžiausias romėnų pasaulio amfiteatras — Koliziejus yra 
Romos garbės simbolis. Čia ateidavo imperatoriai iškil
mingomis dienomis stebėti gladiatorių kovų... if išgirsti 
penkiasdešimties tūkstančių žiūrovų drebinančio riksmo, 
Šiandien, nors praeinantieji šimtmečiai iš. jo paliko tik sie
nas, Koliziejus primena didingo miesto didingą praeitį... 
jis primena anuos laikus... kurie sukelia mums puikius 
prisiminimus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA . : .

BRADING S |
Tariama BREDINGS

BRADINO BREWERIES LIMITED 
Ottawa ■ Windsor • Montreal • Hamilton

Vokietijos apginklavimo reikalas pereitą savaitę pažengė dar 
vieną žingsnį pirmyn, kai Paryžiaus sutartis ratifikavo JAV se
natas. Ratifikavo 76 balsais prieš 2 kraštutiniuosius respublikonus 
izoliacionistus. Formalinių kliūčių Vokietijai pradėti ginkluotis 
nebedaug beliko. Sutartis dar turi ratifkuoti Olandija su Belgija 
ir Luxemburgas. Galima laukti, kad vasarą senai žadamos 12 vo
kiškųjų divizijų pradės stotis kūnu. Sovietai jau metė bauginimus 
ir pradėjo vylioti .naujomis derybomis.

4 konferencijos klausimas bet-e—'■——————————■_ 
gi dar nematyti į kurią pusę ju
da. Vakariečiai, net Churchillis, 
pirmąją sąlygą stato anksčiau 
išspręsti V/Vokietijos apginkla
vimo reikalą. Tik atidarius jai 
duris į Š. Atlanto Sąjungą, tebū
sią galima pradėti kalbas su 
Maskva. Tik kažin ar tada bema
tys kokią šitokios konferencijos 
prasmę Kremlius? Tuo tarpu at
rodo, jog bus einama Vašingto
ne numatytu keliu. Pirma turės 
suvažiuoti visų 4 didžiųjų vals
tybių užsienių r. ministerial ir 
išdirbti darbotvarkę bei techniš
kus klausimus išspręsti. Ar tokis 
4 ministerių susitikimas turi 
įvykti ir ką ten vakariečiai siū
lytų, turės būti aptarta 3 minis
terių susitikime Paryžiuje per 
artėjančią Š. Atlanto Sąjungos 
konferenciją.

Pažiūrose į 4 konferenciją yra 
esminio skirtumo. Kai JAV ma
no, kad ji turėtų prasmės tik pa
ruošus aiškius sprendimo reika
lingus klausimus, Churchillis 
mano, jeg reikėtų susitikti ir 
džentelmeniškai pasikalbėti apie 
viską, be aiškios darbotvarkės.

D. ■ Britanijos darbiečių parti
jos vienybė atrodo yra išgelbėta. 
Bevanas po specialios vykdomo
jo komiteto komisijos apklausi- 
mo partijoje paliktas, nors iš par
lamento darbiečių frakcijos yra 
išskirtas. Atrodo, jog jis dabar 
laikosi santūriai, tad skilimo ne
laukiama. Galimas dalykas, kad 
tokiam atvejykonservatoriai nei 
neskelbs staigių rinkimų, kaip 
buvo laukiama. Nors rinkimai 
gali būti paskelbti ir Churchillio 
pasitraukimo proga. O to laukia
ma šiomis dienomis. Tik kažin ar 
neparūps seniokui dar palaukti, 
kad dar kartą pasaulinius reika
lus galėtų aptarti su kitais di
džiaisiais.

Viduriniuose Rytuose s var- 
biausias įvykis pereitos savaitės 
buvo naujai pasirašyta D. Brita
nijos ir Irako kariško bendradar
biavimo sutartis, kuri leis bri
tam ir toliau Irake laikyti savo 
karines bei orokurios biP 
vo jau bepakimbą ore. Šita kariš
ka sutartis D. Britaniją įveda ir 
į Irako -j Turkijos karinę sąjun
gą, sudaro celę šio regijono tai
kos organizacijai pagal britišką
jį planą, kuris, žinoma, nepriim
tinas arabų pasauliui. Kažin ar 
tai nepakenks JAV kombinaci
joms įtraukti i saugumo sistemą 
ir arabų valstybes, . . Tuo tarpu 
Izraelio, ir Egipto pasieny nuolat 
kartojasi susidūrimai, dėl kurių 
kiekvieni kaltę meta antrai pu
sei.

Tolimuosiuose rytuose dėme-

sio centre tebėra klausimas ar 
puls Kom. Kinija Quemoy ir 
Matsu salas ir ką tada darytų 
JAV. Ankstyvesnieji pranašavi
mai, kad puolimo galima laukti 
balandžio vidury, paneigti paties 
prezidento Eisenhowerio. Tuo 
klausimu nesą jokių tikrų žinių. 
Tačia.u prezidentas rūpestingai 
vengė pasakyti, ką puolimo at
veju darytų JAV. Esą, jis apsi
spręstų puolimui prasidėjus. Jei 
tų salelių puolimas būtų tik pir
mas žingsnis žygio į Formozą, 
JAV, esą stotų jų ginti. Jei puo
limas turėtų tikslo tik tas sa
leles užimti, JAV, atseit, nejudė
tų. Žinoma, betkokį puolimą ga
lima abejaip išaiškinti. Taigi iš
vada, kad karas kils ne dėl tų 
salelių, bet gali kilti ir dėl jų, 
jei jis bus pribrendęs.

Vietname padėtis aprimsta. 
Premjero Diem padėtis dėl sek
tų bei buvusių piratų maišto ne
susilpnėjo. Priešingai, jis sustip
rėjo. Dalis sukilėlių kariuomenės 
perėjo vyriausybės pusėn, taip 
kadSaigone jis jaučiasi jau stip
rus, nors kaikuriose srityse sek
tos savo būrius tebeorganizuoja.

New Delhi - Indijos parlamen
te Nehru smarkiai kritikavo va
kariečių politiką. Esą, jie griau
ną taikos viltis Tolimuosiuose 
Rytuose, kai ten organizuoją ka
rines sąjungas. Savo politika va
kariečiai taip pat suskaldą ara
bus, o Europoje stengiasi apgink
luoti Vokietiją, nors kalbą apie 
taiką. Nehru savo kalboje, deja, 
užmiršo, kad yra pasauly dar 
vienas veiksnys — bolševikinis 
pasaulis. Jo Nehru kažkodėl vi
sai neprisiminė. O vakariečiai gi 
juk ne savo tarpe kariauti ruo
šiasi ...
- —Amsterdamas. — Gegužės 
mėn. Olandija iškilmingai minės 
išlaisvinimo iš vokiečių okupa
cijos dešimtmetį. Yra sumany
mas į iškilmes pakviesti ir 500 
veteranų kanadiečių, kurie tada 
daug kur per Olandiją žygiavo

Ir lietuviai fotografai 
kviečiami dalyvauti 

parodoje
Lietuvos pasiuntinybė Brazili

joje praneša, kad šių metų spalio 
mėnesį. Quintandinej. o vėliau 
Rio de Janeiro mieste įvyksta ’ 
Tarptautinė Foto Paroda, j kurią 
kviečiami irlictuviai fotografai 
atstovauti Lietuvą. Pereitais me
tais toje parodoje buvo atstovau
jama 40 valstybių, iš kurių Vo
kietija laimėjo aukso medalį, 
Austrija ir Portugalija — sidab
ro ir JAV-bės — bronzos medalį.

Pagrindines Tarpt. Foto Paro-- 
dos dalyvavimo sąlygas užintere- 
suoti gali gauti iš Lietuvos gen. 
konsulato Niujorke, atsiųsdami 
savo adresą ir pašto ženklą.

■M
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Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens k oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Perstoto apšildymą iš anglių 

į alyvą,
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co.
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. OL. 8719.

_ t

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(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, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

DOVANŲ SIUNTINIAI
į Lenki ją ir Į visus SSSR kraštus!

MUITO MOKESTĮ PRIIMAME VIETOJE.

- INFORMACIJŲ KREIPTIS: -

J anique T rading Co,
J. KAMIENSKI

835 Queen St. W- Toronto. Tel. EM.4-4025
arba į mūsų naują skyrių

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

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: -

>99 College St., Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

Tremtiniai, prisiminę pokari
nes dienas Vokietijoje, mato, kad 
nuo to laiko labai daug kas pa-:, 
sikeitė. Gal būt tuometinė ne-? 
aiški padėtis visus mus kažkaip 
būrė pcliitinėn vienybėm Drąsūs 
ir demokratiniais principais pa
grįsti VUKo žygiai, tėvynės va
davimo reikaluose visiems teikė 
savotiškai piielą moralinę stip
rybę ir tikėjimą į savo tautos 
gražesnę ateitį. Jau tada buvo 
abejonių. Ar bus VLIKas stiprus 
su daugeliu sąjūdžių? Ar neuž
tektų jame tik trijų pagrindinių 
partijų, kurios per savo gyveni
mo laikotarpį išsilaikė demokra
tiškos. Bet, matyt, nenorėta ki
tus savo pretenzijas reiškusius 
sąjūdžius padaryti politiniais 
vergais. Tikėjome, visi bus pa
kankamai pasimokinę iš netoli
mos praeities klaidų ir ras bend
rą kalbą. Bet, deja, taip neįvyko.

Pakrikus tremtiniams įvai
riuose kraštuose, užvirė įvairiau
sių organizacijų, sąjungų ir vi
sokių vadavimo sąjūdžių kūri
masis. Ir šiandien kiekviename, 
lietuviškame laikraštyje dažnai 
sunku susigaudyti dėl privisusių 
įvairiausių sutrumpinimų.

Nevardinsiu kultūrinių įvairių 
šalpos ir ekonominių organiza
cijų be kurių apsieit negalima. 
Čia ir visuomenė pati yra pasta
besnė, bet yra ir kitokių. Štai 
keletas: L AS, LRS, LTS jie visi 
sudaro LS, iš kurios neseniai at
sirado LNF, o dirigentu pasisiū
lė DŠ. Daina be galo. Kanadoje 
L AS buvo susipešęs savo viduje 
dėl kažkokio LL. Pradėjo byli
nėtis, bet matomai nei vienoje 
pusėje neatsirado mokančio ang
ių kalbos, tad negalėdami teismą 
įtikinti dėl savo “demokratinio” 
teisingumo, apsiramino ir savo 
veiklą sukoncentravo į šokius.

Maždaug tuo pačiu laiku Brad- 
forde, Anglijoje LRS p-kag vie
šai išdrožė kaltinančią VLIKą ir 
kurstančią neremti Tautos Fon
do, kalbą. Jo minčių “teisįngu- 
Aą” parėmė suvažiavę keletas iš 
anksto užverbuotų .pasekėjų iš 
kitų kolonijų,’ lyg pamėgdžioda
mi škotus, kurie dešimtim tūks
tančių važiuoja paremti savo ko
mandą prieš anglus į futbolo 
rungtynes Londone. Po “įspūdin
gos” p-ko kalbos sekė susitikimas 
pas “gudą”, kur iš anksto jau 
laukė po bonką “polskos” galvai.

Beveik po keturių metų ame- 
rikoję LTS oficiozo “Dirvos” 
skiltyse “Netautiniiikas” nurū- 
gojo prieš Taut. Fondą, kartu lyg 
suradęs patikimesnį tautiškešnį 
ir rimtesnį LNF (Tautininku 
“Dirvoje” pasirašyti, matyt, ne
laikoma tinkamu). Taigi, kaip 
tos rūšies veiklą suderinti, su 
tautiškumo jausmais ir tais vi
sais taip mėtomais patri j etišku
mo šūkiais? Pasijunti lyg ano
mis lemiamomis dienomis Lie
tuvos kareivinėse, kai kareiviai 
nors sienas nurašinėdavo patrio
tiniais šūkiais, o tautininkų iš
keptas generolas paskelbė įsaky
mą sutikti priešą su gėlėmis, gė
dingiausiai suniekindamas jų 
prasmę ir karių širdyse jiems 
gimusius jausmus.

Būdingiausia, kad šiandieni
nių sutrumpinimų sąjūdžiai lyg 
jau esą tikri, kad visi pamiršo 
tuos laikus, susidarę apie save 
geriausią nuomonę, grįžta prie 
tų pačių metodų. Nors kiekvie
nam iš jų nei su žvake nerasi 
daugiau penkiolikos narių, bet 
jie pakelia didesnį trukšmą už 
tūkstančius. Visus apšaukia par-

I KA TAI PANAŠU?
(iniais neišmanėliąii, svetimie
siems parsidavėliais ir Lt.

Kiekvienas lietuvis supranta 
partijų reikšmę... Nebūtinai rei
kia priklausyti kurįai nors parti
jai, bet kiekvieno mintys savai
me rišasi su vienos arki tos par
tijos ideologija. Tą-savo prijauti
mą normaliais laikais.kiekvienas 
išreikšdavo laike laisvų balsavi
mų. Deja# nevisada lietuvis tu
rėjo laisvus balsavimus. Ar tai 
svetimų ar tai savų balsavimai 
buvo suvaržyti. Šiandien jau ne- 
paslaptis, kad save laikantis di
džiausiu nepartiniu, priėmęs gy
venamo krašto pilietybę ir įgijęs 
teisę balsuoti, savo balsą atiduo
da už vienokios ar kitokios par
tijos kandidatą. Vargas to krašto 
žmonėms, kuriame partijos ne
egzistuoja, o tik sąjūdžiai. Ten 
amžinai nėra ramybės. Pakanka
mai hties įr patys esame patyrę 
ant savo kailio.

Nenustabu, kad šiandien ma
sės, lietuvių tremtinių yra dau
giau nei bet k^da viskam abejin
gos ir daugiau užsidariusios. Bet 
negalima tvirtinti, kid taipjau

(CSc.) JOr. Gordon Murray 
dirbąs Caven Research Founda
tion TJoronto Medicinos akade
mijoj padarė pranešimą, kuris 
sukelia daug vilčių ir gali būti 
labai reikšmingas medicinos is
torijoj: pradėtas gaminti seru
mas, kuris' sėkmingai kovoja su 
vėžio liga. Dr. Murray perspėjo, 
kad nors yra padaręs 14 vėžio 
aukų įšvirkštimų, bet dar nėra 
pilnai tikras jų pagijimu. Savo 
tyrinėjimus tęsiąs ieškodamas 
dar galingesnio serumo. Be to, 
medicinos mokslas nepripažįsta 
paciento pagydytu, kol nepraei
na penkeri metai be ligos pasi
kartojimo.

Dr. Murray savo tyrimus pra
dėjo Londone, Anglijoj, dar 1920 
m., paskui jis juos tęsė Niujorke 
ir paskutinius septynerius metus 
dirba Toronte Caven Foundation 
įstaigoj. Serumas, kurį jis naudo
ja, yra gaunamas iš arklių, už
krėstų vėžio liga.

Kada vėžys pradeda augti, 
arklio kūne atsiranda stiprūs 
prieš veikiantieji kūneliai, kurie 
ir kovoja su vėžiu. Šis serumas

Naujų mašinų ir sunkvežimių 
PARDAVIMAS

• CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CO. 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.

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

SARA, 
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 SL W., Toronto 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.

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 darbą. 
Išnaudodami laisvą laiką, galite 
puikiai uždirbti. Sveikatos stovis 
ar išsilavinimas nesvarbu. Ne
reiks pardavinėti ar ieškoti pir
kėjų. Uždirbsite iš karto, kai tik 
parduosite pirmus produktus.

Šis biznis nėra tos rūšies, kad 
galima “iš karto” praturtėti. Tai 
duos tačiau nuolatines ir neblo
gas pajamas visana gyvenimui. 
Jeigu jūs tinkamas* bizniui, už
teks pradžiai tik $995. Jūsų in- 
vestaciją garantuos masinos, 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 numeri. Rašykite angliškai: 
Dominion Industries, 1290 Eglin- 
ton Ave, W., Toronto, Telefonas 
OR. 7689.

būtų pradžia vedanti į visišką 
patrijotiškų jausmų užgesimą. 
Ne. Lietuvis tėvynės liūdnais 
momentais niekuomet nesišvais- 
tydavo paviršutiniu patrijotišku- 
mu. Retkarčiais Svetimųjų spau
doje užtinkame gražių atsiliepi
mų apie paskirus mūsų tautos 
asmenis. Sąryšyje su jais vienas 
kitas sakinys nubyra Lietuvos 
istorijai ir jos dabartinėms kan
čioms. Kiekviena tokia žinutė iš
sklaido abejones ir pastiprina 
viltis apie tautos nemarumą. 
Kartu kiekvieną įtikina, kad tie 
tyliai dirbantys paskiri'asmenys, 
daugiau naudos padaro, negu tik 
patriotiniais šūkiais švaistyda
miesi tie visi “narsieji“ sąjūdžiai. 
Dabartinį ’ tremties visuomenės 
padėtį dažnas prilygina Lietuvos 
kaimui. Vargas buvo šeimai, ku
ri dėl kokio liežuvėlio įsivelda
vo į pykčius su kaimynais ir vis
ką atitaisyti tekdavo teismų sa
lėse. Geru žodžiu tokių niekas 
neminėdavo. Sąjūdžiai ir santar
vės to neturėtų pamiršti.

O. Smališkė.

Serumas prieš vėžį
gautas iš arklių yra naudojamas 
dr. Murray pacientams, kurie 
jau neturėjo jokių vilčių pagyti. 
Kai kurie iš jų buvo prie mirties. 
Įšvirkštimai daugumai pacientų 
davė stebėtinų rezultatų: vėžio 
augliai - navikai sumažėjo, žaiz
dos ant odos pagijo, sutinimai, 
pasireiškę po oda, išnyko, vėžys 
pasireiškęs kaule sustojo. Dalis 
pacientų jau galėjo grįžti į nor
malų gyvenimą ir vėl tapti jo 
aktyviais nariais.

Buvęs šnipas sukčius
Vokiečių žurnalas “Der Spie

gei” rašo, kad garsusis vokiečių 
šnipas Turkijoje Cicero, iš britų 
ambasados per karą išvogęs la
bai svarbius karinius dokumen
tus, pilietiniame gyvenime vadi
namas Elias Bazna, dabar darąs 
žulikystes. Neseniai Istambulo 
mieste jį policijai įskundė vienas 
turkų pirklys, Ismail Karali, kad 
Bazna jam už chemikalų siuntą 
įteikęs netikrų br. svarų 290.000 
DM vertės, be to, ji dar apsukęs 
54.684 DM.

TFA Koaad«ie Hamiltono skyriaus 
Pajamų - ižlaidy apyskaita už 1954 m.

PAJAMOS:
Soldo 1954 m. sausio 1 d......................................................

AUKOS.
1. Vosorio 16 d. minėjimo proga ........ ,................................
2. 1954 m. spalio iki gruodžio 15 vajaus metu 
PARENGIMŲ PELNAS.
1. Medžiotojų Balius 1954 m. sausio 9 d...............................
2. Koukių Balius 1954 m. vasario 26 d. ..............................
3. 3 metų sukakties "Metraščio“ pajamos
4. I-jo knygų platinimo vajaus pelnos
5. Jurginų balius 1954 m. rugsėjo 25 d.................
6. II-jo knygų platinimo vajaus pelnas

ĮVAIRIOS.
1. Grąžintas avansas bei permokėjimas
2. Grąžinti pinigai skirti bibliotekai ....
3. Palūkanos banke

IŠLAIDOS:
PASIŲSTA CENTRUI.
1. 1954 m. kovo 19
2. 1954 m. gruodžio

d.
23 d.

SAVO KOLONIJAI.
1. Bibliotekos spintoi
2..Dovanos buvusiems valdybos nariams .......
3. Šalpos Fondui ................................ ;...............
4. šalpa — mokyklai, vorgon patekusių ir 1.1.

įrengti

Viso

Viso pajamų

296.55
830.25

103.55
268.20
468.05
202.54
175.50
302.35

$1520.19 1520.19

33.00
20.00
6.47

Viso $ 59.47 59.47

$3490.40

$ 500.00
830.25*

Vi§o $1330.25 $1330.25

4o.oo
13.00

............. 28.43
............  144.00

Viso $ 225.43 *225.43
PARENGIMŲ IŠLAIDOS - NUOSTOLIAI. ...............
1. Vasario 16 d. minėjimo išlaidos ...............   212.43
2.3 metų sukaktuv. vakaro nuost. 1954 m. gegužės 15 d. 115.39
3. 3 metų sukokt. “Metraščio“ išlaidos ......... 469.10
4. Gegužinės 1954 liepos .7 d. nuostolis ; 147.60
5. Dolyvavimos parengimuose — demonstroc., iškilm. vaka

rienėse, susisiekimo nei. išlaidos ................................. 146.60

Viso $1082.62 
ĮVAIRIOS.
1. Skyriaus narių smulkios bei raštinės išlaidos
2. Išmokėti avansai ................ ....a.............. ..
3. Nuotraukos ...... ... .. ................

63.95
30.00
14.10

Viso $ 108.05 1O'£65~

Viso išlaidu
... $3490.40

$2746.55

$2746.35
Viso, pajamų 
Viso išlaidų

Saldo 1955. I. 2. $ 744.05
St. Bakšys, vedėjas; V. Urba it is, iždininkas.

Importas į JAV-bes 
lieka suvaržytas

Kanada, o taip pat kiti žemės 
ūkio kraštai, kurie savo gami
nius eksportuoja į JAV labai ne
patenkinti, kad Genevoje vyku
sioj vad. GATT (General Agree
ment on Tariffs and Trade) kon
ferencijoje nepasisekė paveikti 
JAV, jog pakeistų eilės žemės 
ūkio produktų importo suvaržy
mus.

JAV Agricultural Adjustment 
Act tarp kitko numato, kad, jei

kurių prekių importas kliudo 
savo krašto reikalams, vyriau
sybė gali jį suvaržyti. Tuo suin
teresuotos valstybės norėjo į 
G ATT sutartį įrašyti JAV įsipa
reigojimą jokių varžtų nedaryti. 
Tarptautine sutartimi tai įsipa- 
reigoj us, būtų tekę pakeisti ir 
savąjį įstatymą. Deja, tai nepa
vyko.

Tuo tarpu daugiausia kliūčių 
yra importui sūrio, avižų, rugių, 
dobilų sėklų, sėmenų ir sėmenų 
alieiaus

NEOKANADIETIS PLIENO DARBININKAS NAUDOJASI SENU KANADIEČIŲ PAPROČIU

“Time out with Weston’s’
Šiam Estijoje gimusiam plieno darbininkui “pietų laikas reiškia “Time Ollt With Weston’s” — tai 

senas kanadiečių paprotys, kurį jis greitai pasisavino. Kasdien mūsų miestuose, miesteliuose ir ūkiuose 

tūkstančiai skanių užkandžių paruošiama vartojant Weston’s duoną. Šio populiarumo priežastis — tai 
tik iš krosnies išimto kepalo šviežumas, kuris nesu sensta iki paskutinės riekės, ’ 

Bet duona yra tik vienas iš daugelio produktų, kuriuos Weston’s kepa jūsų šeimos geresniems 
kandžiams”. Čia yra įvairių rūšių sausainių, puikių “ 

pat Šaltines ir Crackettes. Išmėgink tuojau savo 
šeimoje “Time Ollt With Weston’s” , Klauskite 

Weston’s produktų, kai perkate.

uUŽ- 
erakers”, kaip pvz. Golden Brown Sodas, taip

^Užkandžių pertrauka su Weston's.

Visuomet pirk geriausius - pirk

■ v-'
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BISKVITUS, DUONĄ, TORTUS IR SALDAINIUS.



Nr. 13 (273) TfiVI^ŽS ŽIBURIAI
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Paskutinis vynuogyne
(Atkelta iš 1 pusi.)nubausti. Jeigu ne tas, kuris vadinosi mokytoju! Gal dar šitas Velykas mūsų sūnus būtų pasirodęs tėvų namuose, gal jo širdis būtų taip išsiilgusi, jog nebijotų tėvo rūstumo, ir jis būtų valgęs drauge nerūgintos duonos, ir aš būčiau palietus jo plaukus, kai jis nejustų. Kad ne šitas iš Nazareto! O, aš turiu eiti į Jeruzalę.Ir kurpius neišlaikė, sųsigraužęs tačiau pilnas ryžto, jis tarė:— Aš eisiu į Jeruzalę, nesirūpink, aš eisiu už tave ir save.Ir dabar jie tekalbėjo tiktai, jog reikia surinkti kiekvieną grašį, kpkį jie turėjo, gal būt, pavyks papirkti sargą ar kareivį, kurie saugo jų sūnų. Kurpius pasiėmė sidabro žvakidės ir sidabro taures, kurias iš tėvų saugojo švenčių metui, nes ir tai jis galėjo pakeisti už sūnaus laisvę. Ir jis pasiėmė dar vieną apsiaustą, kad sūnus galėtų gerai paslėpti savo veidą, jeigu jam pasiseks tuojaus pat pabėgti.— Nesirūpink, šiaip ar taip aš išgelbėsiu jį, — nykiai tarė ..kurpius, — net jeigu man pačiam prisieitų nužudyti tokį, kuris kliudytų. Nesirūpink.Ir jis išėjo, bet dar girdėjo ir girdėjo eidamas savo moters balsą:— Skubėk! Aš tau atiduodu visas savo jėgas, aš tau atiduodu savo kojas — skubėk.Jis skubėjo, jam atrodė, jog ištikro jis eina dvejomis kojomis. Ne.tomis, kurios neatkėlė ligonės kūno, tai anos jaunos kojos, kai ji nešė grakščiai ant galvos vandens indą ir nejuto svorio, tai jo; jaunosios žmonos kojos, kurios nešė ją ir mažą sūnų jos glėbyje, Į kai šeima keliavo toliau. Laimingos stiprios kojos, kurios galėjo pavyti linksmą žaidžiantį bernioką — kai bėgo laikas ir sūnus augo.Bet mes nepavijome jo, — karčiai galvoja kurpius, — nepavijome, kai jis tolinosi nuo namų, su nedorais draugais, iki prisidarė sau taip, kad nebegalėjo ateiti namo, nes buvo gaudomas už nusikaltimus. Ir jų kojos, senstančios kojos, nespėjo pabėgti nuo gėdcs, kurią jiems užmetė jų vaikas — nors gyveno jie savo darbu, padoriai ir garbingai, jie žinojo, kad nė vienas nebuvo užmiršęs, koks yra jų vaikas. ' •, Bet tai mūsų vaikas, — mano jis ir atkelia linkstančią savo galvą, — tegu kiekvienas rūpinasi savo atžala ir neliečia mūsų — dabar tikrai reikia, kad tėvų kojos spėtų pavyti sūnų, kad jos būtų greitesnės negu mirtis. Ir kurpius labai skubėjo.Tačiau, kai jis Įžengė i Jeruzalės miestą, jau buvo po trečios valandos. ’Ir dabar, kada buvo, čia atėjęs, jis išsigando, kad nežinojo ką turi daryti, kur pradėti ieškoti. Kur buvo pasodinti kaliniai? Kur yra uždarytas tas, kuris viskuo kaltas dėl šios dienos baisumo? Ar Nazarieti laiko Kunigai, ar Romos Vietininkas? Juk buvo visai tikra, jeigu norėjo jam suteikti kančios draugus, jie visi buvo vienoje vietoje. Jis sukinėjosi, nesumodamas kur pirmiau eiti, ar pasiteirauti sutiktųjų, ir čia jis išgirdo kalbančius, kurie skubėjo pro jį. Ir dėlei jų kalbos, jam pasidarė baugu — jis suspaudė po apsiaustu maišą su pinigais ir sidabru, nes vos nepaleido jo, kai praeiviai paminėjo Golgotą. Jis nuėjo Įkandin jų, jis beveik bėgo, nes anie buvo jauni, ir skubėjo, kaip jis buvo visą kelią skubėjęs, ,o dabar jo keliai drebėjo, ir jis bijojo suklupti, ir bijojo atsilikti. Kad girdėtų. Atrodo, kad skubantieji taipgi ką tik buvo atvykę Į miestą, ir jie pakelėje buvo išgirdę naujieną, ir kada abu susitiko, dalinosi viskuo ką sužinoję. Kurpius nesuprato daugelio žodžių, ir tie nerūpėjo jam, nes abu ėję prieš jį garbino Nazarietį, jų balsai buvo persunkti ašaromis, kai jie sakė vienas kitam, kaip jiems buvo sakyta kitų, jog Mokytojas buvęs neteisingai teistas, išjuoktas, plaktas, ir patsai nešė savo kryžių Į Golgotą.Argi tai yra svarbu — šaukė sau Kurpius, — bet kur yra mano sūnus? Ar jis taipgi buvo pririštas prie stulpo, ar ji vainikavo erškėčiais, ar jis nešė medį, ant kurio turėjo būti prikaltas? Bet jo neminėjo, jo sūnaus nebuvo šių žmonių kalboje, gal jo nėra su anuo pasmerktuoju? Gal jį paleido? Gal baus kitaip? Vėliau? Gal išviso nėra jo Jeruzalėje — nepagautas! Ir šita rytmetinė žinia, buvo pramanyta piktos moters — nepadorus juokas.Bet jis neatsitikdamas, paknopstomis sekė ėjusius prieš jį ir taip jie žengė iki Golgotos papėdės, ir kurpius išvydo danguje, lyg į debesius atremtus, kryžius. Tris.Bet, ar tai būtinai vienas iš trijų yra jo sūnus? — sakė jis sau. Kada jie užsimindavo su žmona sūnų, buvo labai lengva ir paprasta, jog vienas ar kitas tardavo, kad nusikaltėlis prieis prie kartuvių ar kryžiaus, tačiau žodžiai buvo kaip dulkės, niekas daugiau, ir ■ dabar žiūrėdamas į gėdos medį — jis negalėjo nė už ką patikėti, ! kad jo kraujo vaikas tikrai būtų taip nubaustas. .Reikia tiktai užkopti augštyn ir įsitikinti, ir jis galės atsikvėpti ir pasukti atgal, kur laukė jo moteris ir nuraminti ją: — Mus apgavo, tačau tai ir yra laimė — tai ne jį nukryžiavo su žydų karaliumi. -Bet artindamasis pre bausmės vietos, jis žengė nuleidęs akis, jas. pakelti buvo taip pat sunku, kaip Nazariečiui nešti kryžių — juto jis, ir jis judėjo artyn, apstumdomas ir pats stumdydamas minioj. Turiu pažvelgti, — sakė jis sau, — turiu, ir po to galėsiu tuojau pasitraukti, nes kad ir svetimiausias, kad ir didžiausias nusikaltėlis čia mirtų — yra sunku net arti būti. — Bet jis ne-i pažvelgė augščiau, kaip į akmenis kryžių papėdėje. — Žiūrėk, —- šaukė jis sau, — žiūrėk! — Bet jis nepakėlė akių daugiau kaipjis nepakėlė akių daugiau kaip

LIETUVIŠKA 

moterų kirpykla 
JANETS 

BEAUTY SALON
• 407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto. 

Tel. OL. 6415. 
Sav. I. VILIŪNIENĖ

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritoikomos kiekvienai
■ individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

~~ latvIų gėlių krautuvė
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas KE. 3884

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

europietiška me ir kanadiŠkame stiliuje.
* įvairiausiu rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

* Kolbome taip pat vokiškai ir rusiškai.

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami nouĮi visų rūšių namų apšildymai anglimis orba alyva. Keičiamos 
senos krosnys j naujos, modemiškos alyva apšildomas ir pilnai outomotiškos.

įrengiami olyvos^pšUdymai (Oil Bumerioi) j senos krosnis ir taisomi
> seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimakėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltai.

Užsakymai prilmamit

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

g

Šj pirmąjį lino rėžinį aukoju Tau Išganytojau. B r. A b r p m o n i s.

MOTINĄ IR SŪNUS“Jėzus, paragavęs acto, tarė: Atlikta ir, nulenkęs galvą, atidavė dvasią”.(Jono 19, 30)

Melu .laikai Lietuvoje
TORONTO ŠEŠTADIENINĖS MAIRONIO VARDO MOKYK 

LOS VI SKYR. MOKINĖS DA RBAS

iki kojų pirštų — ir buvo taip, kad pirmas jo pažiūrėjimas krito į vidurinį kryžių, ir jis pamatė vinį kojose, ir kraują. — Jis negalėjo atkelti galvos. ’ , . ' . .Kas man tos kojos, — barė jis save — juk tiktai šitos vienos, viduryje ir yra kaltosios, juk tie neklysta, kurie šaukia. — Ir jis klausėsi patenkintas, kad iš minios, kaip akmenys krito balsai:— Kas matė, kad taip mirtų karalius! Tu pasirodei, kad nesi juo!— Ar nesakei, kad . tu gali sugriauti Dievo šventyklą ir po trijų dienų atstaty si?— Gelbėk save, — šaukė garsus balsas — nuženk nuo kryžiaus— jei Tu Dievo sūnus — mes įtikėsime.— Tu sakei, kad ir miręs pfisikelsi — kur Tavo galia?Kurpius lingavo galvą į kiekvieną balsą, pritardamas, nes jo kelionės nuovargis ir nerimas, ir viso gyvenimo skurdas ir sielvartas, atrodė, kilo iš to žmogaus, ant vidurinio kryžiaus. Ir ūmai jis pašoko iš tos vietos, nes tas, kas dabar prabilo, nešaukė iš minios, tai nuo kryžiaus atsiliepė, iš kairiosios pusės sušuko, įžūliai ir su paskutine drąsa jis šaukė: •— Jeigu Tu Kristus, gelbėk pats save ir mus, — ir jis juokėsi nuo kryžiaus, ir tai buvo labai baisu,‘manė kurpius, tačiau jam palengvėjo, lyg jį patį būtų nukėlę nuo kryžiaus.Ir tada nuo dešinės pusės, iš augštai atsiliepė: \— Liaukis! Ir Dievo tu nebijai, nors esi pasmerktas. Mudu teisingai gauname, ko mūsų darbai verti, o šitas nepadarė nieko pikto.Nuo šito balso kuępius buvo pakeltas — juto jis — jis buvo ištemptas visomis savo gyslomis, jis buvo toje pačioje vietoje, pri- kryžiuotas, iš kur prabilo jo sūnus. Jis pametė savo ryšulį ir abi rankas iškėlė į kryžių, jis’ negalvojo daugiau, jog yra gėda prisipažinti prie žmogžudžio sūnaus — jis tiktai laikė ištiestas rankas,: tarytum sūnus buvo mažas berniokas ir negalėjo nulipti pats vienas iš vaismedžio. Bet jis negalėjo prasižioti sušukti jam, kad čia jis yra, tėvas, kad jeigu negali išgelbėti, tai nors padės numirti.Bet jis galėjo tiktai žiūrėti, ir jis matė, kad jo sūnus atsukęs savo veidą į vidurinį kryžių, ir jo iškankintas veidas pilnas pasigailėjimo, ir jo akys buvo pripildytos anuo žmogum, dėl kurio’ du nusikaltėliai buvo pasmerkti nęlaiku. Ir kurpių apėmė neapykanta,' tokia gili, kad užliejo jį visiškai, ir jis vos girdėjo savo sūnų kalbant, ir taip pasitikinčiai, kaip tiktai savo mažosė dienose tardavo tėvams:— iVešpatie, atsimink mane, kai įeisi į savo karalystę.— Iš tikrųjų, sakau tau, šiandien tu būsi su manim rojuje, — tarė balsas, ir kurpius pažvelgė į vidurinį kryžių. Jis tiktai norėjo sušukti, garsiau negu visi kiti, kurie buvo šūkavę čia, kad geriau užmušti gyvą, negu pameluoti mirštančiam — jis norėjo grasyti kumštimis, kad šitokį akimirksnį jo vaikas buvo apgaunamas. Ir kada žiūrėjo į tą, kurį jo sūnus vadino Viešpačiu, po trumpo laiko jis suklupo, nes kaip kitaip galėjo pasakvti savo dėkojimą: Jis yra Viešpats, matė kurpius, Jis yra Tas, Kuris nenumirs, kad ir buvo nukryžiuotas, ir Kuris jo sūnų, nusikaltėlį ir mirusį nedorojo mirtim, nuskaistins ir pasiims su savim. Tai yra teisybė.Ir jis nesikrimto daugiau, kad jo sūnus nepastebi ir nežino esant čia tėvą, kad iš savo sopulio ir merdėjimo vietos,, jis neatitraukia žvilgsnio nuo To, Kuris turėjo netrukus ’ nusivesti jį — ir tėvas savo žiūrėjimą dalijo tarp abiejų kryžių. Ir tada jis pamatė po viduriniu kryžiumi moterį, ir tuojau pažino motiną.Vieną akimoju jo širdį užgulė abejonė: kaip galėjo Jis, Kuris valdė gyvenimo pažadą, kaip Jis leido kentėti savo motinai, lygiai taip, kaip paprastojo motinai, kuri gimdydama jau žino, kad jos vaikas yra mirties grobis? Jeigu Jis yra Viešpats, argi ne ji pirmoji žino tai, ir neprivalo lieti nusiminimo ašarų? — Ir su siaubu jis žiūrėjo į kabantį savo sūnų, ir vistiek, kad pamažu mirštančio' veidas nė pro agoniją neprarado vilties, tėvas jos buvo netekęs. Ir tada jis vėl išgirdo balsą:— Moteriškė, štai tavo sūnus.Ir kurpiaus širdį, kaip šviesa pervėrė — jis matė, jog Viešpats taip kalbėjo savo motinai, ir vienam mokiniui stovinčiam po pat kryžiumi, bet kurpius juto, lyg nuo kryžiaus atėjo naujas pažadas: savo motinai Jis buvo palikęs kiekvieną žmogų. Kurpius matė, kaip motina nuleido akis nuo savo Sūnaus ir peržvelgė žmones — jis iuto, kad jos akys buvo mačiusios jį, ir pajuto ramybę.Vistiek, kad atėjo baisios valandos, koljiftf bebuvo žmonės žinoję nuo amžių, kad skeldėjo žemė, kad buvusi visoje šviesybėje saulė sutemo ir toje tamsoje jis neberegėjo savo sūnaus paskutinio atsidūsimo. Vistiek, kad paskui kareiviai sulaužė blauzdas mirusiems ant kraštutinių kryžių — jis galvojo: mano Sūnus išėjo su Viešpačiu, jis nejunta skausmo.
Kai jis sugrįžo namo, žinios jau buvo atėjusios iš smalsuolių, 

kurie kupriais ir asilais buvo sukeliavę į Jeruzalę ir spėję grįžti. 
Jo žmona gulėjo beviltiška ir išgęsusiomis akimis, iš kuriu jis 
išvydo jos širdį, niūrią ir šalta. Bet kada ji pamatė vyrą paken
kusi ties jos guoliu, ji vistiek buvo išgąsdirtbų nes jis šypsojosi.
- Jis prisėdo šalia jos ir ilgai kalbėjo, ir.pamažu moters veidas 
keitėsi, kaip iš po ledo saulėje atsigauna žemė.

— Tu. gal būt, ir mano akis buvai paėmęs į šita kelione, — 
nasakė ji, — nes aš matau viską. Jis tikrai turi būti Viešpats, 
jeigu tiek daug suteikia net paskutinę valandą. Tam, kuris įtiki.

-W4- . - < » a- •

Kultūrinė kronika
a.

Kun. J. Prunskis paskyrė $1000 šių metų “Draugo” romano premijai. Tuo kun. Prunskis nori paminėti savo spaudos darbo 25 metų sukaktį.
Kun. dr. J. Prunskis paskyrė $500 jaunimo literatūros premijai, konkursą prašydamas pravesti “Draugo” Liet.. Knygos Klubą su meno kolektyvu “Šatrija”. Jie nustatys ar premija bus paskirta jaunimo beletristikai ar dramatiniam veikalui. Tuo būdu kun. Pruųskis šiemet literatūros premijoms paskyrė jau $1500.
Kandidatais į vyr. skautinin

kus jau pasiūlyta: v.s. Stp. Kairys ir v.s. Ant. Saulaitis; į pavaduotojus: ps. Pr. Čeponis, v.s. Br. Kliorė ir v.s. V. Skrinskas; į garbės gynėjus: v.s. K. Grigaitis, s. Ig. Končius ir s. Č. Senkevičius. L. Sk. Sąj. Tarybon pasiūlyta 34 kandidatai. Rinkimai vykdomi paštu iki balandžio 23 d.
Stasiaus Būdavo romanas “The 

Forbidden Miracle” (Uždraustas stebuklas) yra įtrauktas į specialų Maine State Library sąrašą ir išstatytas reprezentacinė j tos valstybės rašytojų vitrinoj ir rekomenduotinas įsigyti ir kitoms Maine bibliotekoms. Autorius dalyvavo autografo partijose, kurias suruošė keli stambesni knygynai ir klubai. Jų metu amerikiečiai įsigijo geroką skaičių St. Būdavo knygos egzepliorių su autoriaus parašu.
St Būdayas rąšo naują knygą, kuri būsianti dvigubai stambesnė už “Uždraustą stebuklą”. Numatoma ir tą knygą paskelbti anglų kalba. Tik autoriaus sveikata yra kiek sušlubavusi.Rokas Židžiūnas, kovo 20 d. nuo širdies smūgio miręs “Darbininko” linotipininkas, tarp kitko buvo ir poetas. Jo “Suginsiu dainužę” plačiai tebedainųojama.Bernardas Berčnsonas, pasaulinio masto meno kritikas gyv. Florencijoje, šiemet švenčia savo 90 metų amžiaus sukaktį. Italijos laikraščiai pradėjo duoti aprašymų iš jo gyvenimo. Visur pažymima, kad yra kilęs iš Lietuvos, Jis .pats savo straipsnyje ’’Diario Romano”, paskelbtame Milano “11 Corriere della Sera”, prisimena gražiai savo jaunystę toje pasakiškai gražioje Lietuvoje, krašte, kuriame turėjo laimę gimti. Berensonas yra žydų kilmės. ,
Redakcija yra gavusi laišką, 

pasirašytą 200 asmenų, kuriuo 
pasmerkiami kaikurioje mūsų 
spaudoje pasireiškė nekultū
ringi puolimai “prieš mūsų ger
biamąjį mokslininką, lituanistą 
bei kultūros darbininką prof. 
Vaclovą Biržišką...” Gavę laiš
ką, kai laikraštis jau sulaužytas, 
mes jo viso Ištisai išspausdinti 
jau nebegalime.

Redakcijai prisiųsta
Br. Daubaras, Uždangai nusi- 

leidus, apsakymas, Nidos Knygų 
Klubo leidinys Njr.6, 1955, Lon. 
don, 120 psl.

Žibintas, relig. kultūros žurna
las, Nr.2 1955 m. kovas, 33*64 psl

Laiškai lietBViasM, 1955 m. ko. 
vas, Vol. VI, No 3, 65-96 psl.

Pedogoginių dienų mintimis gyvenda
mas ir žavėdamasis dar ir šiandien ne
atitrūksta nuo jų. Kiekvieno diena šeš
tadieninėj mokykloj atneša dvasinio bei 
širdies džiaugsmo. Ir štai po paskutinio 
šeštadienio rašomojo darbo buvau nepa
prastai sužavėtas keliais gerai parašytais 
darbais. V^enq iš jų spausdinome šiame 
laikrašty. Tesižavi ir tie, kuriems moky
mo bei auklėjimo darbas nors kiek dar 
rupi. Tejvertino teisingai šį kuklų darbelį 
mokytojai ir tėveliai.

Su skaudančia širdimi netrukus su 
šiais mokiniais reikės skirtis per išlei- 
džiomuosius egzaminus. Gaila! Bet gy
venimas teka savo vaga ir niekaip nega
limo tos srovės sulaikyti. Tegyvuoja mū
sų Jaunoji Lietuva! Te pasėtos nors ma
žutis grūdas jų širdelėse bujoja ir išauga 
į galingų qžuolq prie Nemunėlio.

Rašomasis darbas rašytos 1955 m. 
kovo 26 d. klasėje per 90 minučių.

Pranas Mačiui art is,
Toronto I. šešt. m-klos VI sk. mokytojos.

ŽIEMA
"Per baltę, baltę ryto sniegę 
Nuskuodžia greitakojė stirna. 
Rūpintojėlis pakelėje miego, 
Sapnuoja kadugiai prie svirno".

(Benys Rutkūnos)Lapkričio rytą pažvelgi pro langą ir matai, kad per naktį pasaulis pasikeitė. Vietoj niūros ir lietingos dienos matai tiktai, kad visur baltas sniegas, apklojęs žemę, tvoras ir medelius.Jeigu galėtum pažvelgti pro užšalusį langą į kokią trobelę, matytum šeimininkę verpiančią, audžiančią ar mezgančią. Jos vyras galbūt jau nuo ankstyvo ryto išvažiavęs į mišką malkų kirsti arba medžioti lapių ir kiškių. Ten toliau — nuo kalnelio vaikai važinėjasi rogutėmis ir. šiaip sau žaidžia sniegu.Sekmadienio rytas. Tėvelis kinko bėrąjį žirgelį, o kiti šeimos nariai irgi ruošiasi važiuoti į bažnyčią. Visi įsėda į roges ir varpeliams skambantį važiuoja per blizgantį sniegą į miestelį, kur ant kalnelio, tarp eglaičių stovi apsnigta bažnyčia. Juo artyn važiuoja prie bažnyčios, juo daugiau girdisi varpelių skambėjimas ir arklių prunkštimas. Iš visų pusių privažiuoja žmonių pasimelsti Dievui ir pasimatyti su pažįstamais iš kitų kaimų.PAVASARIS
''Ūžia girios, ūžia 
Pasaka slaptinga, -— 
Skambančiam gegužiui 
Pasakų nestinga",

(Salomėja Neris)Kovo mėnesį, vieną rytą pabundi — saulutė šviečia, paukšteliai čiulba ir visur atrodo, taip šilta, giedra ir miela, kad esi tikras, kad tas ilgai lauktas, šviesą nešąs pavasaris jau atėjo. Bet dar tiktai pradžia viso to džiaugs mo. Gegužės mėnesį pradeda žydėti vyšnios, obelys, ievos ir alyvos ir skleisti savo malonų kvapą. O bitutės tik dūzgia ir skuba, kad tik daugiau medaus surinktų iš kvepiančių žiedų. Upės ir upeliai srovendami plaukia ir tik šviečia, mirguliuoja saulės spinduliuose. Medeliai atskleidžia saulutei savo naujus lape

lius ir beržai bei gluosniai svyruoja vėjelio gaivinami. Kur tiktai pasižiūri, kiekvienam kampelyje šviečia ir spindi pasaulis ši- • luma, džiaugsmu ir šviežumu ir žmogus, atrodo, turi užmiršti visus savo rūpesčius ir tik grožėtis, džiaugtis naujai atgijusia gamta.Vaikai taip ir daro. Jie lekia laukais, vėjo nešami. Pasidarę įtvarus, paleidžia juos į orą ir >ėga. Bet aš manau, kad, jeigu jie tiktai galėtų, jie mielai skristų paskui lekiančius aitvarus.Suaugę žmonės — ūkininkai, skuba arti laukus, sėti javus: miežius, kviečius, avižas, žirnius ir sodinti bulves. Piemenėliai, ganydami gyvulius, dūduoja iš karklų ir žilvyčių pasidarę dūdeles. Visur gyvenimas vyksta ir visi skuba ir dirba nuo mažiausios skruzdėlytės.
"Kas man pavasaris? Ne brolis, 
Ne firougas ir ne gimine.
Bet koks plotus ir vaiskus tolis, 
Kad negaliu — nepaminėt".

(Henrikas Radauskas)VASARA
"Pažers saulutė spindulius 
Ant žilvičių žolių.
Sušvilps vėjelis švilpynes 
Tarp medžių ir gėlių".

(Pranas Genys)Po pavasario ateina rami ir šilta vasara. Pražysta vėlyvesnės gėlės: jurginai, bijūnai, lelijos, katiliukai... Pievos žaliuoja ir žiogeliai smuikininkai groja ne- rūpestngai. Vaikai, vandeniui pakankamai sušilus, .džiaugiasi ir krykštauja bėsimaudydami. Birželio pabaigoje ūkininkai piauna dobilus ir pievas. Už mėnesio ir rugiapiūtė su linksmomis pabaigtuvėmis. Kartais užei na audra ir didelis lietus. Bet po lietaus vėl žolė žalia, medžių lapai gyvi ir tiktai vaivorykštė liudija, kad būta lietaus. Vakare — sutemoj galima girdėti lakštingalos nuostabią giesmę ir kažkur — tolumoj, jaunimo balsūs, dainuojančius liaudies dainas arba armonikos smagų pritarimą suktiniui ar polkutei.RUDUO
. "Šaltas vėjas blaškos 

Po miškus ir sodus 
Kur tiktai pažiūri 
Reginys nuobodus".

(Kazys Binkis)Ruduo. Prinokę obuoliai. Jau laikas skinti juos. Reikia bulves kasti,’daržoves imti, rugius sėti. Ir taip skuba ūkininkai nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro.Rugsėjo mėnesį vaikai jau traukia į mokyklą, o paukščiai skrenda į šiltus kraštus. Kai jau visi rudens darbai vos baigti, pradeda vėjas pūsti, lietus lyti ir taip be galo. Tada žmonės vėl užsiima kitokiais darbais: kulia javus, raugia kopūstus ir ruošiasi pasitikti šaltą žiemą. Taip aš įsivaizduoju metų laikus Lietuvoje.
Violeta Januševičiūtė,

Toronto I. Š. M-klos VI sk. mokinė.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.

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Jrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oi! burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakos. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. ISSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbournę St, Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

r APŽIŪRĖKITE 
NAUJAS

Pen-Flex KOJINES.

VIENINTELĖS IŠTEMPIAMOS 
2 -JV PADŲ KOJINĖS KANADOJE. 

PėrdroJomos 100% nailMM ark* vflitM ir mAom.
13-S-5
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NORĖDAMI PIRKTI AR PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ KREIPKITĖS Į 
DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ FIRMĄ

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 nomas, vandeniu alyva 
šildomas, garažas, gerai užlaikytas, 
įmokėti tik $5.000. Likusi skola 10 
metų. Skambinti Žulys, OL. 6381.

$13.500, Bloor - Rusholme; 8 k., 
mūrinis nomos, didelis kiemas, vieta 
garažui, dvi modernios virtuvės, vie
nos atviras morgičius balansui. Skarrw 
binti B. Sergoutis, OL. 6381. *

$14.900, High Pork; 8 kamb. ant 
dviejų cugštų, vandeniu alyva šildo
mas, garažas. Skambinti: 
OL. 6381.

$5.000 įmokėti, netoli 
bažnyčios, 8 komb., gerų 
mast vieta garažui. Skambinti: B. Mg- 
rijošius, OL. 6381.

Bloor - Pauline, 8 kamb. mūrinis, 
geram stovy, 2 garažai, pilna kaina 
$14.000. Skambinti: Krilavičius, tel. 
OL. 6381.

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

Rusholme - College, 8 kamb., 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 
sunrūmioi, otskiros namas; vandeniu 
alyva šildymas, 2 garažai, $325 nuo
mos į mėnesį. Lobai geras pinigų in
vestavimas. Tinka daktarui, įstai
goms ir bizniui. Skambinti: V. Pliop- 
lys, OL. 7996.

High Parke, 6 komb., atskiros, mū
rinis, gerom stovy nomos, pilno koi
na $17.500. Skambinti: J. Boltokys, 
OL. 7996. ‘ ’

Paleckis;

statomos 
plytų no-

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

Porkdole, 8 komb. otskiros mūri
nis narnos, garažui vieta, vandens 
alyva šildymas, pilno koina $15.000. 
Skambinti: Rimkevičius, SL. 6996.

Roncesvolles - Howard Pork Rd., 
8 kamb.; geras mūrinis namas,* tikrai 
geros pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti: Barcevičius, OL. 6977.

Glenlake - Keele, 11 kamb., ot- 
• skiras, mūrinis namas, garažas, geros 

namas ir pajamos už $20.000. Skam
binti: V. Lunys, OL. 6996.

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

High Parke, 7 kamb., atskiros, mū
rinis nomas, privatus įvažiavimas, ga
ražas, alyvos šildymas, pilna koina 
$17.900. Skambinti: Mociunskos, tel. 

'OL7997.

High Parke, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis namas, trys virtuvės, gerom 
stovy, pilna koina $ 18.000. Skarrv 
binti: Krioučeliūnas, OL. 7996.

High Parke, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už
imti, patogus nuomavimui ir pačiam

Beržonskis, OL. 7996.

$35.000, biznio narnos; Dųndos - 
Dufferin rajone; "Snack-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. •

I

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:

West, 
West, 
West,

W. A. LENCKI, BJk., LJLB.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
2390 Bloor Street
863 Bloor Street
575 Queen Street

Toronto 
Toronto 

_  ___  ____ , Toronto 
''1294 King Street East, Hamilton

Toronto

MIELI HAMILTONIEČIA!'
Perka t, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. NPONAS

REAL ESTATE AND INSURANCE
1291 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
- . perstatant * ' .
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

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

techniškus'patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Mann & Martel
UALTO1S v

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

J. TAMUL1ONIS
1245 BLOOR ST W.

Jst. td. OL 8481. Namif OL 8074.

ANTANAS M1ČICNAS
1245 BLOOR ST. W. 

TEL. OL. 8481, Namų LA. 2143.

SPCRTAS

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir*pla- 

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

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokiq nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, farmų, sklypų ir tt.

HALLAM - DOVERCOURT,
$3.000 įmokėti, 7 kombarių per 
du ougštus, atskiras namas, kiet
medžio grindys, koridorinė siste
ma, alyva šildomas, garažas su 
šoniniu įvažiavimu.

PEARSON - RONCESVALLES,
$3.000 įmokėti, 8 kombarių 
mūrinis namas, naujos kietme
džio grindys, koridorinė sistema, 
naujo krosnis, garažas, geros iš- 
simokejimo sąlygos.

SHAW ST.,
$3.500 įmokėti, 11 kambarių 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, koridorinė sistema, dvigu
bos garažas, 3 virtuvės, vieno 
skola 10-Čioi metų, geras nuo
mavimui.

ARLINGTON - ST. CLAIR,
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, 
puikus šiurkščių plytų namas, 
kietmedžio grindys, kvadratinis 
plonos, alyva šildomas, 2 moder
nios Virtuvės, moderni vonia, 
vieno skola 10-Čioi metų.

CRAWFORD - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 9 kambarių mū
rinis narnos, kietmedžio grindys, 
kvadratinis plonos, 3 virtuvės, 
olyva šildomos, garažas, nomos 
be skolų, geras pirkinys.

WINDERMERE - HIGH PARK,
$6.000 įmokėti, 6 korhbarių, 
grožių plytų, otskiros nomos, 
kietmedžio grindys, kvodrotinis 
plonos, olyvo Šildomas, moderni 
virtuvė, gražus kiemas, gorožoš 
su šoniniu jVažiovimu, geros iŠ- 
simokėjimo sąlygos.

P. KERBERIS
Bur : ME. 2471 . - Res : LL. 1584

visuose Toronto rajonuose.
PERTH - BLOOR,

■ $2.000 įmokėti, mūrinis 6 kom-
barių namas, moderni virtuvė, 
gražios kiętmedžio grindys, di
deli gražūs kambariai, narnos 
švarus iš lauko ir vidaus.

RUNNYMEDE - ANNETTE, 
$3.000 įmokėti, labai gero mū
ro, 6 kambarių namas, korido- 
rinė sistema, moderni virtuvė, 
outomotinis gazo -šildymos, kiet- 
medžio grindys, vieta .garažui, 
lobai švariai užlaikytas namas.

DUFFERIN - ST. CLAIR, 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kam
barių namas, kvadratinis planas, 
al^os Šildymas, dvigubas garo-

DUFFERIN - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, gero mūro, 7 
kor^t>orfų namas, koridorinė sis
tema, 2 modernios virtuvės, gra
žios kietmedžio grindys, alyvos 
šildymas, garažas, viena atviro 
skola balansui.

WESTMINSTER - RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atski
ros, 8 kambarių nomos, korido
rinė sistema, naujas alyvos šildy-

* mos, 2 modernios virtuvės, gro-
* žios kietmedžio grindys, didelis 

kiemas, įvažiavimas.

BARTLETT - BLOOR,
$5.000 įmokėti, gero muro, 9 

% kambarių namas, kvadratinis 
planas, alyvos šildymas, 2 virtu
vės, gerų pajamų nomos.

P. GRYBAS

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

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

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

$6.000 įmokėti, Sunnyside - How
ard, 8 didelių kambarių, atskiras, mū- 

.jints, moderni virtuvė, 3-čiom ougšte, 
vandens alyvos šildymas, labai geros 
namas, viena skola balansui.

$8.000 viso kaina. Bloor - Dufferin, 
mėsos krautuvė, puikioj vietoj, 

: apie $2.000 savaitinė apyvarta, 
f. Vienas kambarys šalia krautu

vės ir 6 kambarių butas viršuje.

$2.500 įmokėti, 11 kambarių na
rnos. Randasi gerom nuomavimo rajo
ne — Parkdale. Tikrai geros pirkinys.

$14.500 pilna kaina, 9 kambarių 
atskiros, plytų namas. 3 virtuves, aly
va apšildomas, įvažiavimas iš linijos. 
Geras morgičius, Porkdole rajone.

$4.000 įmokėti, 6 kambarių plytų 
namas, moderni virtuvė, įvažiavimas, 
dideli kambariai, alyva* apšildomos. 
Randasi Roncesvolles - Geoffrey raj.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ros plytų nomas, alyva apšildomas, 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 LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisien
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

TEL. JUnction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS

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

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

oYfe
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 CLAREMONT STR. -

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Mūsų šios savaitės pasiūlymai

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

$4.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, at
skiros, kvadratinio plono nomos, 2 
virtuvės, alyva šildofnas, turi priva
žiavimo. 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, olyva 
šildomas, 3 virtuves, 2 garažai. Prošo- 
rhd ktftno $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. atskiras, mū
rinis namas, alyva - oru apšildomos, 
pilnas, geros rūsys, privažiavimas 
Oakwood - St. Clair rajonas. *

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

$8.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at
skiras, kvadratinio plano namas, van
deniu - alyva apšildomas, didelis kie
mas su privažiavimu, viena atvira 

‘ skola balansui 8-iems metams. Prašo
ma koina $20.9000. Rusholme Rd. - 
Bloor.

$5.500 įmokėti, 9 k. atskiros, ašt
rių plytų namas, alyva apšildomas, 2 
virtuvės, garažas. Privažiavirtias. Pilno 
kaina $18.000. Viena atviro skola ba
lansui, 7-iems metams. Rusholme Rd.
- Bloor.

$7.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at
skiras, vandeniu - alyva šildomas, 3 
virtuvės, privažiavimas. Prašoma koi
na $19.500. Roncesvolles - High Prk.

$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
kvadratinio plano nomos, dvi modern, 
virtuvės, galimybė garažui. Porkdale 
rajonas. Prašoma kaina $13.500.

$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis, 
pusiau atskiros, alyva šildomas, mod. 
virtuvė, 4 dalių vonia, garažas. Bloor
- Indian Rd. rajonas. Prašomo kaino 
$15.5000.

$4.000 įmokėti, 6 komb. gerų ply
tų namas, vandeniu alyva šildomas, 
garažas. $15.300 pilna kaina. Oak
wood - St1. Clair.

DĖMESIO STATYBININKAI!

Turime gerų pesirinkimų įvairaus dy
džio sklypu, miesto ir užmiesčio rajo
nuose. Skambinti VLADUI IVANAUS
KU), td. OL. 8443.

$6.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiros, kvadratinio plano na
rnos, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės, garažas, 10 metų atviro 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. Pilna koina $14.000. Dun
das - Dovercourt Rd.

$5-6.000 įmokėti. 7 k. puikus, mū
rinis namas, apšildomas vandeniu - 
alyva, 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

barių, mūrinis, atskiros, vond. - 
olyva šildomos, moderni virtu
vė, geros mokėjimo sąlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilno 
kaina $17.000.

$5.000 įmokėti, viena skola balan
sui, 9 erdvus kambariai, 2 vir
tuvės, alyva šildymas, privažiavi
mas ir garažas. Namas tikrai ge
rame stovyje. Pilna kaina $18.- 
700. Beatrice - College.

Turime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. JUČAS
0L 2324

V. PALIULIS
OL 232S

R. Kuprevičienė
Į OL 2325

•VI. Ivanauskas
J OL 8443

D. KAROSAS 
OL 8444 

J. BUCANTAS
OL 8443

Toronto Vyties B klasės šach
matininkai Toronto tarpkoman- 
dinėse pirmenybėse, Genčiui 
pralaimėjus su estais atidėtą par
tiją, iškrito iš varžybų, nepatek
dami į finalą. Tai, be abejo, skau
dus ir žalingas smūgis mūsų jau
niesiems šachmatininkams, ta
čiau jie dėl to neturi per daug 
nusiminti, nes jiems nebuvo pro
gos sužaisti su .visomis komando
mis, o tie du pralaimėjimai da
linai galėjo būti ir nepasisekimo 
vaisius.

Individualiniai vertinant, ge
riausią įspūdį šiose varžybose 
padarė Ramanauskas. Jis yra lo
giškas lygaus stiliaus žaidėjas, 
nemėgstąs leistis į tokias kom
binacijas, kurių nepajėgia ap
skaičiuoti, vengia net ir mažiau
sios rizikos, kas dalinai yra jo 
silpnybė. Visas tris partijas jis 
baigė lygiomis — laimėjo 1% 
taško, nors turėdamas daugiau 
drąsos ir agresyvumo, jas visas 
galėjo ir laimėti. Kiekvieną kar
tą jis sutiko su lygiomis, jo prie
šams nedrąsiai siūlant. Rama
nauskas, be abejo, yra rimčiau
sias kandidatas į A klasės rink
tinę.

Tarvydas pereitais metais tose 
pat varžybose buvo nenugali
mas, o šįmet telaimėjo vieną 
partiją. Jo nepasisekimas aiškin
tinas per staigiu posūkiu iš prak
tinio į teoretinį žaidimą ir nesu
gebėjimu sau pasirinkti tokių 
partijų, kurios geriausiai tiktų 
jo stiliui. Be to, kaip ir kiekvie
nas naujokas teorijoj, jis ieško 
tokių debiutų, kurie duoda ryš
kią persvarą, o tokių debiutų 
šachmatų teorijoj iš viso nėra. 
Pergyvenęs šią krizę ir suderi
nęs teorinį žaidimą su praktika, 
jis, beabejo, suras save, nes jis 
yra vienas iš rimtesniųjų dau
giausia žadančių šachmatininkų.

Ciplijauskas visas tris partijas 
pralaimėjo ir todėl šiose varžy
bose pasirodė ne pagal savo kla
sę ir lygi. Žaidime jis sukuria 
aštrias kombinuotas padėtis, bet 
per daug daro paprastų pražiū- 
rėjimų, kas augštesnės klasės 
žaidėjų tarpe yra nedovanotina.

Žilys težaidė dvi partijas ir 
abidvi laimėjo. Tai senesnės kar
tos šachmatininkas, žaidžiąs be 
teorijos, bet teorija jam ir nerei
kalinga — laimi ir be jos!

Genčius iš trijų telaimėjo vie
ną partiją. Šie rezultatai, manau, 
.neparodo jo tikro žaidimo lygio 
— tai yra vienas bene iš gabiau
sių jaunųjų šachmatininkų. Jis 
mūšio lauke puikiai moka ma
nevruoti žirgus, kas rodo jį tu
rint kombinacinių sugebėjimų. 
Jo ydos — per didelis pasitikėji
mas savim ir kitų nevertinimas. 
Kasmet jis daro žymią pažangą, 
bet gaila, kad šachmatams jis 
skiria per maža laiko. Jei jis 
daugiau atsiduotų šachmatams 
ir dar nuodugniau susipažintų 
su teorija, tai tikriausiai netru
kus įeitų i A klasės rinktinę.

Mačiulaitis iš trijų partijų lai
mėjo du taškus. Atrodo, šįmet 
jis atgauna anksčiau turėtą žai
dimo klasę. Be to, jis studijuoja

ir persiima sveikais teoretiniais 
principais, kas stiprina ir kelia 
jo žaidimo klasę.

Atsarginis Kuzmarskis težaidė 
vieną partiją ir ją pralaimėjo. 
Tai bene jauniausias vytiečių 
šachmatininkas, turįs kombina
cinių gabumų, bet nei kiek ne
turįs teorinių žinių nei iš prak
tikos nei iš knygų.

Šip apibūdintieji jaunesnieji 
šachmatininkai yra Vyties klu
bo viltis, todėl jų pažanga ir at
sidavimas šachmatams klubui 
yra labai svarbūs — tik jie vieni 
ateity turės papildyti A klasės 
žaidėjų eiles. a .s.

LTSR krepšininkų komanda — 
Butautas, Stonkus, Lauritėnas, 
Stumbrys, Radikas — Maskvoje 
nugalėjo Čėkoslovakų komandą 
72 :66. Daugiausia taškų pelnė 
Stonkus — 35, Butautas — 17.

Lietuvos krepšininkės ten pat 
pralošė čekoslovakėms 68 : 53.

Arklių lenktynėse ant Sartų 
ežero šią žiemą žemaitukų kla
sėje 1600 m distanciją pirmas 
baigė Dusetų rajono “Pirmūno” 
kolūkio bėgūnas Sakalas, kuriuo 
važiavo arklininkas J. Likša. Jis 
nuvažiavo per 2 mim 49,7 sek. 
Antrą vietą laimėjo Tauragnų 
kolūkio bėgūnas Naras — važia
vo J. Musteikis.

Ristūnų grupėje geriausia pa
sirodė Zarasų rajono Kalinino 
v. kolūkio bėgūnas “Ząletas” 
(važiavo E. Minkevičius) — 2 
min. 36,8 sek. Antrą vietą laimė
jo Dusetų raj. “Jaunosios gvar
dijos” kolūkio bėgūnas Baksanas 
—• važiavo J. Kanapeckas.

Komandinėse varžybose I vie
ta teko Dusetų. II — Zarasų ra
jonui.

Paieškojimai
Aldona LAUGALIENĖ gy v. 

Toronte. Ont. yra paieškoma Rū
tos Jauniškienės, 1063 Burns 
Ave.. St. Paul. Minn. USA.

Viktoro TRUMPIO iš Radvi
liškio, ieško Tosca Daubarąitė - 
Skobeikienė, buv. Kauno Valsty
binio Teatro dramos aktorė. Ži
nantieji apie jį prašomi pranešti 
adresu: T. Skobeikienė, 472 Cle
veland Str., Brooklyn 8, NY.

Vokietijoje 71.5 mil. gyventojų
Pagal naujausius statistinius 

(davinius visoje Vokietijoje da
bar yra 71.581.249 gyventojai. 
Vakarinėje Vokietijoje yra 49.- 
652.000. o Ryt. Vokietijoje 17.- 
600.000. Vakariniame Berlyne 
yra 2.194.600, ryt. Berlyne — 1.- 
175.000, o Saaro krašte 959.649.

VICTOR 
ELECTRIC

CO.
LIETUVIŠKA ELEKTROS CO.

Visi elektros darbai atliekami greitai 
ir prieinamomis kainomis.

SKAMBINTI 
telefonu LL. 7714 
V. JUŠKEVIČIUS.

251 LAUDER AVE., TORONTO.

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.

BROLIŲ 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 — neapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.

ADAMONIS & BUDRIONAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Monrealio 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 — Montreolio apylinkėje;
Draudimas — pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums 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. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

TODtL:
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mds gauname 

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

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

nį, malonėkite paskambinti.
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V. VA SIS - Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (p«e ossington Ave.) Telef. ME. 4605 - 4606

1. Bloor - Christie, $1.500 įmokėti, 
6 gražių kambarių atskiros, didelis 
kiemas, garažui vieta.

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

3. Bloor - Ossington Avė., $2.500 
įmokėti, 6 labai dideli kambariai, 
atskiras, alyva šildomos, didelis 
kiemas, gorožos.

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

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

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes.
P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS

PILNI VYRŲ 
IR MOTERŲ 
IŠEIGINIAI 
RŪBAI 
VESTUVĖMS 
IR KITOMS 
PROGOMS

IŠNUOMOJAMI PAS

Vestuvinių rūbų nuomavimas 
256 COLLEGE ot Spadino 
556 YONGE at Wellesley

.'.■'A*’ •
Oshawa — Johnston's Men's Wear, 

8 Simcoe St. N.
Hamilton — Mel Allan Limited, 

127 St. E.
Kitchener — Saucier's Men's Wear, 

38 King St. W.
Guelph — Lord's Men's Wear, 

1 60 Wyndham St.
Niagara Falls — Gold's Men's Wear, 

334 Queen St. 
St. Catharines — Jack Nash

298 ST. Paul St.
London — Jack E. Thomson 

421 Richmond St.
Windsor— Richman Clothes 

1235 Ottawa St.
Welland—Jack Rogers, < 

133 East Main St.
Chatham — Gord Wright 

________ 105 King St. W._________

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA

dirbo nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. if šventod. nuo 2-4 vol. popiet.

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

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

8. High Park - Bloor, .$4.900 įmokė
ti, 9 dideli kambariai, 2-jų augštų, 
atskiras, mūrinis, dvi virtuves, 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-

Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu; ME. 4605.

V. VASILIAUSKAS

MONTREALIO LIETUVIŲ 50 METU GYVENIMO
(Atkelta iš 2 psi.) 

jau sunku, nes tai sutvarkyta 
per vyskupiją. Parapijonys su
ruošė kun. J. Šimkui išleistuves, 
kurių metu jo išvykimas buvo 
labai apgailestautas.

Tėvas J. Mačiulionis, MIC, kle
bono pareigas ŠV. Kazimiero pa
rapijoje ėjo nuo 1927 iki 1929 m. 
Su parapijonais gražiai sugyve
no. Būdavo iškilmingos bažnyti
nės pamaldos, gražūs parengi
mai, koncertai, klebonas lanky
davo ligonis ir taip susilaukė, 
kol 1929 m. buvo įšventintas ku 
nigas J. Bbbinas.

1925 m. gegužės 25 d. visi lau
kė su džiaugsmu. Sekančią dieną 
įvyko primicija, pirmos kun. J. 
Bobino šv. Mišios Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Buvo pilna bažnyčia 
lietuvių, vakare pilna parapijos 
svetainė naujo kunigo pagerbi
mo vakarienėje. Programą vedė 
Tėvas Mačiulionis, MIC. Jauna
sis kunigas buvo maloniai sutik
tas, pasakyta daug kalbų su ge
riausiais linkėjimais.

Taip nuo 1929 m. kun. J. Bo- 
binas tebėra Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonu ir šiandien.

Draugijos
Jau minėta šv. Kazimiero ka

talikiška pašalpinė draugija yra 
nuveikusi daug gerų darbų. Mi
rus pirmam nariui Kazimierui 
Petkevičiui buvo palaidotas iš 
bažnyčios ’ lydint per miestą su 
gedulinga muzika. Draugija šel
pė savo narius ligoje, palaidojo 
mirusius, dalyvaudavo bažnyti
nėse procesijose ir kitur pasi
reikšdavo.

Šv. Jono Evangelisto Pašalpi
nė Draugija susikūrė 1917 m. 
Šios draugijos Įstatai buvo pana
šūs i šv. 'Kazimiero draugijos 
Įstatus ir daugumoje buvo tie pa
tys nariai. Pagaliau šį Šv. Jono 
Evangelisto draugija prisijungė 
prie Šv. Kafimiero Draugijos ir 
susidarė du skyriai. 1942 m. šie 
abu skyriai prisidėjo prie Vytau
to klubo ir šiandien gyvuoja 
kaip pašalpinė draugija.

DLK Vytauto Klubas įsikūrė 
1907 m. ir gavo leidimą svaigi
namiems gėrimams. Ir dabar 
klubas gerai gyvuoja, turi gero
kai kapitalo. Nuo 1942 m. susi
darė du skyriai — vyrų ir mote
rų. Vieni nariai priklauso tik pa- 
šalpinei, o kiti yra šėrininkai.

Šv. Onos Moterų Pašalpinė 
Draugija įsikūrė 1910 m., o Šv. 
Elzbietos Draugija 1918 m. Abi 
moterų draugijos gyvuoja gerai, 
turėdamos nemažus skaičius na
rių. Abiejose draugijose ilgus 
metus darbuojasi gabios pirmi
ninkės — šv. Onos D. Girdaus- 
kienė, šv. Elzbietos O. Motuzie
nė.

Šv. Kazimiero - šv. Jono Evan
gelisto labdarybės draugija lik
viduota. Pinigai paskirti AV pa
rapijos bažnyčios reikalams.

Širdies Jėzaus bažnytinė drau
gijėlė, kuri turėjo gražią vėliavą, 
pranyko.

Laisvesniųjų Sūnų ir Dukterų 
Pašalp. D-ja turi nemažai narių 
vyrų bei moterų ir gerokai kapi
talo.

Ūkiniai vargai
Pirmieji į Montrealį atvažiavę 

lietuviai ateičiai gėdos nepadarė, 
nors turėjo daug sunkumų pa
kelti. Jie per'gyveno mažų uždar
bių laikus, pergyveno kelis ne
darbo laikotarpius: 1907-1913 ir 
1931-1933.

1907 m. darbai sustojo, o imi
grantų plaukimas vis nesiliovė. 
Atvažiuodavo įvairių tautų žmo
nių. Daugumas ių išsiskirstyda
vo po plačiąją Kanadą — vieni 
ėjo prie mišku kirtimo darbų, 
kiti prie geležinkelių tiesimo. 
1908,m. padėtis pradėjo kiek ge
rėti. o 1913 m. darbai vėl suma
žėjo. Ypač buvo sunku gauti 
darbo iš kituf atvažiavusiems.- 
Prie statybų siūlėsi darbininkai 

delis kiemas ir 2 garažai, 'dabar 
tuščias, geras pirkinys, geroj biz
nio vietoj.

10. Bloor - Polmerstone Blvd., 9 at
skirų butų, 9 vonios, 9 virtuvės, at
skiros gero muro, vandeniu šildo
mas, apie $8.000 pajamų j metus, 
$7.000 įmokėti.

11. College - Gladstone, ^-nių butų 
po 5 kambarius. Viso 45 kamba
riai. Gero mūro, atskiras pastatas, 
vandeniu alyva šildomas, augŠtos 
metinės pajamos, įmokėti $10.000.

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

dirbti po 10 centų už valandą. 
Kontraktoriai mokėdavo 25 cen
tus už 2 vai. Ir tokių darbų dar 
buvo sunku gauti.

Darbų daugiau atsirado pra 
sidėjus 1914 m. pasauliniam ka
rui. Tada pakilo ir atlyginimas 
už darbą. 1918 m. pasibaigus ka
rui darbininkai pradėjo organi
zuotis į unijas. Jų dėka atlygini
mas už darbą palaipsniui vis ki
lo. Taip tęsėsi iki 1930 m., kada 
darbai pradėjo mažėti. Ir atlygi
nimas buvo pradėtas mažinti ir 
iššaukė 1931 - 1933 m. nedarbą. 
Likę be darbo, darbininkai pra
valgė visas santaupas. Valdžia 
bandė gelbėti padėtį organizuo
dama viešuosius darbus — kasti 
kanalus, gatves grįsti, taisyti 
miesto parkus ir t.t. Bet tai ma
žai tegelbėjo, nes tokių darbų 
neužteko. Vieną dieną užsidir
bęs, žmogus kitą dieną vėl nori 
valgyti. Visai nedirbantiems val
džia pradėjo duoti pašalpą per 
katalikų ir kitų tikybų parapijas 
po $1 savaitei. Tai buvo, žinoma, 
maža. Vėliau buvo padidinta,’bet 
tik iki $1.25 savaitei. Lietuvių 
šelpiamų buvo apie 90, nęs ne
darbas buvo palietęs beveik kiek
vieną šeimą.

Po kurio laiko šalpos darbą 
valdžia perdavė miesto tarybai, 
kuri kaikuriems parūpindavo 
darbo nors 3 dienoms. Būdavo 
padirbi 3 dienas ir. vėl lauk kada 
galėsi vėl kitas 3 d. dirbti. Visai 
nedirbantiems buvo padidinta 
šalpa. Taip ir tęsėsi iki 1933 m.

Išvarginti nedarbo, žmonės 
pradėjo nerimauti. Žemės ūkio 
gamyba ir gyvulių auginimas 
nupuolė, nes buvo nepaprastai 
puolusios kainos ir niekas neži
nojo kas iš to visko išeis. Būda^ 
vo nuostabu. Išeini į laukus, ten 
matai, kaip gražiausios javų var
pos svyruoja, gėlės žydi, sodai, 
pilni gražiausių vaisių^ o mieste 
visai kitas vaizdas. Čia pilna be
darbių, kurių kaikurie jau neturi 
iš ko pavalgyti ir eina Į viešąsias 
valgyklas, prie kurių ilgos eilės 
ateinančių pavalgyti. Juos tvar
kė raiti policininkai. Pavalgiu- 
sieji, išėję Į gatvę dairėsi, ką pa
prašyti kelių centų tabokai. 
Žmonės nerimavo, rašė prašy
mus ir skundus valdžiai, rašė ko- 
respoiįdencijas į laikraščius, ta
čiau ilgai niekas nesikeitė.

Laikui bėgant betgi dirbtuvėse 
ratukai pradėjo palengva suktis. 
Juo toliau, tuo tankiau. Valdžia 
pradėjo prižiūrėti, kad nebūtų 
dirbama perilgų valandų ir kad 
būtų mokamas nustatytas mo
kestis. Buvo įvesta pagamintų 
daiktų kainų kontrolė, kad nerei
kėtų mokėti kelis sykius bran
giau kaip kainuoja.

Prasidėjus antram pasauk ka
rui darbų padaugėjo ir pakilo 
darbininkams atlyginimas.

Daugelis lietuvių, pagyvenę 
kurį metą Montrealy, išvažinėjo 
į Jungtines Amerikos Valstybes 
ir Į Kanados tolimesnius kraš
tus. Kanadoje mažai rastume 
miestų, kur nebūtų lietuvių gy
venusių Montrealy. Taip pat jau 
nemažai yra tokių, kurie atsisky
rė nuo savųjų ir iš šito pasaulio.

Po pirmojo pasaul. karo suva
žiavę lietuviai nekūrė atskirų 
oartijų. Prisitaikė prie parapijos 
įr pašalpinių organizacijų, vyrai 
ir moterys darbavosi, ruošė pa
rengimus, paskaitas, vakarienes, 
koncertus, gegužines, pasirodė 
ištikimi tautas patriotai ir šian
dien tebesidarbuoja tautos rei
kalams. Po antro pasaul. karo 
pirmutiniai atvažiavo kun. Anta
nas Vilkaitis, Tėvas S. Kulbis, 
SJ, ir daugiau kunigų. Privažia
vo ir su augštu mokslu, įvairių 
profesijų, o katrie dar nebuvo 
baigę mokslo, užbaigė Montrea- 
lio universitete, gavo šios šalies 
teises1 dirbti" savo profesrjoje 
daktarai, advokatai, inžinieriai,

Pirmas toks nuomininkas
Mikaitienės nuomininkas gavo 

kitą kambarį ir išsikrausto. Šei
mininkė ateina apžiūrėti ar vis
kas tvarkoje paliekama.

— Bet, ponas Petrai, staltiesė
je štai cigarete pradegintos dvi 
skylės. Tamsta turi sumokėti už 
staltiesę.

— Aš, ponia, nerūkau ir nepra
deginau.

— Tai, tamsta, nemokėsit.
— Nemanau.
— Tai nachalas. Per penkis 

metus atsirado pirmas toks, ku
ris nemoka ... — reiškė pasipyk- 
.tinimą šeimininkė.

Vėduoklė
Iš Maskvos sugrįžo čekų pre

zidentas Antonin Zapotocky ir 
parvežė dovanų savo žmonai 
vėduoklę. Kai žmona pradėjo 
vėduotis vėduoklė subyrėjo.

— Marija, kodėl tų tokia atsi
likusi, — subarė vyras. — Argi 
nežinai, kad pagal sovietų pro
gresyvius metodus, reikia tvirtai 
laikyti vėduoklę rankoje, o gal
vą judinti?!

mokytojai ir kitokie profesiona
lai. Suvažiavusių tarpe yra ne
mažas skaičius Įvairių amatinin
kų, namų statybos, siuvėjų ir ki
tokių išdirbysčių specialistų. Su
važiavo daug jaunimo, kurie su
kūrė šeimas. Savo darbštumo dė
ka daugelis lietuvių Įsigijo na
mus — vieni perka, kiti patys 
pasistato. Tėvai jėzuitai suorga
nizavo naują Aušros Vartų para
piją, kur žmonės, nežiūrint katro 
Įvažiavimo būtų, atlieka visus 
reikalus, Įkurti vakariniai kursai 
mokytis prancūzų ir anglų kal
bų, vaikai mokomi lietuviškai 
šeštadieninėse mokyklose. Mo
kyklų reikalais daugiąusia rūpi
nasi Tėvas J. Kubilius, S J, Auš
ros Vartų parapijos klebonas. Jis 
turi pagalbininkų, kurie keičiasi 
— vieni atvažiuoja, kiti išvažiuo- 
ja- '<• :

Montrealy gimusių bei augu
sių vyrų ir moterų yra jau ne
mažai. Yra ir maišytų su svetim
taučiais šeimų. Lietuvių vaiku 
vaikai, deja, lietuviškai jau ma
žai bekalba arba visiškai nesu
pranta... . ' v

Kaik.atrię_N|pntreaHo lietuvių 
vaikinai ir mergaitės yra išėję 
augštąjį mokslą. Toks yra lietu
vis gydytojas dr. Edvardas Ąn- 
driukartis, yra keletas mokytojų, j 
kurie ir dabar tebemoko mokyk
lose, yra ir kitokių specialistų. 
Malonu būtų matyti, kad čia gi
mę ir augę lietuvių vaikai pasi
rodytų lietuviais, užimtų savo 
tėvų vietas parapijose, organiza
cijose, nepamirštų esą lietuviai, 
nepamirštų lietuviškos kalbos.

Per 50 metų ir pats Montrealis 
pasikeitė, labai išaugo. 1905 m. 
buvo 500.000 gyventojų, o 1955 

‘m. su priemiesčiais jau 2 milijo
nai. Kur būva laukai, sodai, ga
nyklos, dabar gražiausia miesto 
dalis, užstatyta dideliais namais, 
didelės krautuve s, dirbtuvės.

Mes lietuviai savo gyvenimo 
pusės šimto metų Montrealy ne
paminėjome. Gal tai nesusiprati
mas, gal kitos priežastys. Tie, ku
rie išgyveno 50 metų mažai te
tiko kokiems parengimams bei 
prakalboms, o vėliau suvažiavę 
nekreipė dėmesio, nors buvo kal
bėta. O galime pasidžiaugti ir 
dėkoti Dievui, kad naudodamiesi 
tos šalies pilnom teisėm per tą 
50 metų mūsų tautiečiai augštai 
iškilo. Yra lietuvių stambių ūki
ninkų. mieste yra net keliolikos 
namų savininkų, verslininkų - 
biznierių, yra augštus mokslus 
išėjusių ir t.t. Linkėtina, kad per 
antrą pusę šimto metų padidėtų 
lietuvių skaičius šioje šalyje ir 
kad jie nuveiktų svarbesnius 
darbus lietuviškoje dirvoje.

Red. pastaba. Mes džiaugia
mės, kad vienas iš pirmųjų 
Montrealy įsikūrusių lietuvių p. 
Fr. Dubauskas pasiryžo paminėti 
lietuvių kolonijos Montrealy 50 • 
mėtį surašydamas savo atsimini
mus, kurie bus brangūs visų Ka
nados lietuvių istorijai. Gal būt, 
autorius kaikurių dalykų nebe
prisiminė arba šiaip nepaminėjo, 
gal kur ir redakcijoje perrašinė- 
Įant įsibrovė klaidų, nes p. Du
bausko buvo rašyta ranka ir gal 
kaikurios vietos nebuvo tiksliai 
išskaitytos. Jei kas galėtų kaiką 
papildyti ar pataisyti būtume la
bai dėkingi. Būtų labai miela, jei 
kas parašytų prisiminimų iš lie
tuvių kūrimosi bei gyvenimo ir 
kitose Kanados vietose. Mes mie
lai tokiuos prisiminimus išspaus
dintume. -

Vadų pėdomis
— Aš visiškai tikras, jei visi 

kcmunistai pasektų Lenino ir 
Stalino pėdomis, pasaulyje būtų 
ramybė.

— Bet Leninas ir Stalinas yra 
mirę... *

— Tai aš ir sakau ...
K

Paskutinis sunkiausias
Sustojusios prie kailių parduo

tuvės merginos kalbasi:
— Tik įsivaizduok! Vieniems 

kailiniams pasiūti, tiek daug rei
kia tų žvėrelių.

— Tai niekis. Žvėrelių ne
trūksta giriose. Žymiai sunkiau 
pagauti tą paskutinį žvėrį, kuris 
tuos kailinius nupirktų.

Gerai, kad. paskutinė
Redakcijoje jaunas rašytojas 

klausia redaktorių: ■
— Pone redaktoriau, kokios 

Tamsta nuomonės apie mano pa
skutinę novelę?

— O! Labai puiku, jei tai, sa
kot, paskutinė...

Tėvynės ilgesys
Per karštus Sacharos smilty-

nūs žygiuoja būrys legionierių. 
Staiga vienas jų puola ant smė
lio ir guli kniubščias. '

— Kas yra? — klausia virši
ninkas.

— Nebegaliu pakelti tėvynės 
ilgesio!.. .

— Visi mes jos ilgimės — pa
stebi viršininkas.

— Bet ne taip, kaip aš. Mano 
tėvas turi alaus bravorą . ..

Aiškus reikalas
— Na, Jonuk, jei aš tau duosiu 

dolerį ir tu turėsi jį pasidalyti su 
broliuku, kiek jis gaus?

— Dvidešimts centų, dėde.
— Nesąmonė, Jonuk. Bet tu vi

siškai nemoki skaičiuoti.
— Moku, dėde, gerai moku, 

bet mano broliukas juk dar ne
moka.

Labai lengva
— Rūkyti mesti labai lengva.
— Ar tamsta tai sakai iš savo 

patyrimo?
— O taip, Aš jau kokį šimtą 

kartų esu metęs...
Gali ir klysti

Parlamento debatų metu vie
nas atstovas šaukia kitam:

■— Tai ką, aš kvailys?
—-Visai ne — ramiai atsako 

tas, — bet aš galiu ir klysti.;.

Diplomuotos teisininkas
V. SLEŽEVIČIUS 

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

EMIGRACIJA IR KT.
Kreiptis šeštadieniais iki 2 vai. p.©.: 

414 Bay St., Toronto, kamb. 107 
(advokato ir notaro A. Lundy įstaiga), 

tel. EM. 4-0425 arba vakarais: 
tel. KE. 4938.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

■ ■ ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-8532.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telef.: OL. 8431 ir OL. 8432.

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St, Toronto

Telef. EM.6 5255 
Prašoma kreiptis į 

N. ČEPULKAUSKIENĘ

BALČIAUSIAI ir ŠVARIAUSIAI 
baltiniai išskalbiami Metropolitan 

Toronto rajone

Canada Laundry 
KE. 1146

Mes paimome iš namu ir pristatome 
BE ATSJdRO MOKESČIO.

Jūsų patogumui turime CASH & 
CARRY krautuvę 1 125 Dundas St. W.

Kalbame ukroinietiškoi, lenkiškai, vo
kiškai ir lietuviškai.

A. STANČIKAS 
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

y TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui. 
Darbas garantuotos.

Pralau skambinti ME. 1602, kasdien 
ano 4-vai. iki 9 vai. vakaro ir Šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

• DR. W. K. WLODKOWSKI 
buvęs Varšuvos ir Gdynės ligoninių 
ordinatorium ir Vienos bei Paryžiaus 

universitetų klinikų asistentu.
DARBO VALANDOS: 

10-12 vai. ryto ir 3-8 vai. vok.
223 SHAW ST., TORONTO 

(tarp Queen ir Dundas) 
Telefonas KE. 5885, 

Bendra praktiko, genekologija ir gim
dymo pagalba.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

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

namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
108i BLOOR ST. W.

" (prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.

Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakaręis nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rushoime Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. V. P. Baltrušaitis
1 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai;

Kabineto tel. LL. 9184 
Namų WA. 1-0537 

Priėmime vai.: 1.30 - 3.30 po pietų, 
5.30-8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ 1
1 BEAVERBROOK - KIPLING AVE. 

KAMPAS. 
ISLINGTON, TORONTO, ONT. 

Telefonas BE. -1-1310.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimg.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

nanHf 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 kofbončius prašomo kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 vo. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 0636.

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

prie Gladstone
-. < ■

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN
B.A., M.D., L.M.C.G
GYDYTOJAS ir

CHIRURGAS
MMm vai.: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp. 

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų specialistai.

3 Spūdina Rd., Toronto
(8loor - Spadina kampos) 

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

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

Tel. WA. 1-6708

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

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas it 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 telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kompas Eucl’d Avė.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodie-
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
tam. Htirig akių nervus, kuri* dot 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
ĘM. 3-7461 BE. 3-0978

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt.

PERKĖLĖ 
savo biurą i 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

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

575 QuswuSt. val. v. 
Telef. EM. 8-2646 *
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1OEONTO. En t.
'Velykinės pamaldos

Šv. Jono Kr. parap. bažnyčioje
Did. Ketvirtadienį 10 vai. mi

šios, procesija į šoninį altorių, 
jnišparai.

D»d. Penktadienį 9 vai. pamal
dos, Kryžiaus pagarbinimas; 3 
vaL Kryžiaus keliai.

Did. Šeštadienį 8 vai. šventini-

Prisikėliino parapijos žinios
— Verbų, sekmadienį par. kle

bonas darė pranešimą apie staty
bos stovį ir ateities planus. Galią 
padėką jis pareiškė parapijie
čiams už nuoširdų statybos rėmi
mą, pranešdamas kad bažnyčios 
statybai iki šiol suaukota $83.- 
030,48, jau išleista $115.011,60.
Turimais ištekliais, įskaitant 
$100.000 paskolą, statybą bus ga
lima tęsti vos kelias savaites, 
praktiškai, atlikti tik mūro dar
bus. Kad būtų galima naudotis 
pastatais dar reikia $100.000. Kle
bonas ragino kiekvieną dirbantį 
parapijieti, kuris dar nepaauko
jo $100, dviejų mėnesių bėgyje 
juos paaukoti, kitaip reikės nu
traukti statybą. Į jo raginimą 
tuoj reagavo parapijiečiai ir pir
moje rinkliavoje suaukojo $1.- 
258,35. Pirmieji po $100 atnešė: 
Masys A., Kviecinskai S. S., N. 
N., Ropienė Irena, Slapšys M. jr. 
ir po $50: Danaitis A. S., šiukšte- 
ris F., Mickus J. O.

— Didįjį Šeštadienį bus klau
soma išpažinčių vakare 7.30-8.30 
vai. šv. Antano bažnyčioje, Bloor 
ir Rusholme Rd. kampas.

— Velykų ryto resurekcija su 
šv. mišiomis ir procesija įvyks 6 
vai. ryto toje pačioje šv. Antano 
bažnyčioje. Velykų rinkliava ski
riama BS Fondui. .

— Toronte lankėsi T. Jurgis 
Gailiušis, privinciolas. Ta proga 
aplankė Kardinolą ir turėjo eilę 
pasitarimų su atsakingais para
pijos statybos asmenimis.

— Ateinantį pirmadienį, t. y. 
balandžio 11 d., 3 vai. p.p. kle
bonijos patalpose įvyks mergai
čių susirinkimas. Bus įvairi pro
grama su žaidimais. Mergaitės 
nuo 6 iki 12 m. amžiaus kviečia
mos dalyvauti.

— Orkestro studijos pamokų 
tvarka: pirmadienį nuo 6-7 vai., 
trombonai, instruktorius Dagy- 
lis; 7-8 vai., klarnetai, instr. Du
donis. Antradienį nuo 6.30-7.30, 
trempelai, instrukt. Kuzmarskis. 
Ketvirtadienį nuo 6-7 vai. teorija 
visiems, instr. Vacį. Verikaitis. 
Penktadienį nuo 6-7 vai. barito
nai, o nuo 7-8 vai. bosai, instruk
torius P. Razgaitis.

— Balandžio 6 d., trečiadienį, 
7.30 vai. p.p., klebonijos patal
pose įvyks parapijos komiteto ir

mas ugnies, velykinės žvakės ir 
vandens; 9 vai. Mišios.

Visomis trimis dienomis vaka
rais susikaupimas ir pamokslas 
prie Kristaus karsto 7.30 vai. Šv. 
Komunija daloma Did. Ketvirta
dienį, Did. šeštadienį ir Velyko- 
:e. Išpažinčių bažnyčioje bus 
klausoma rytinių ir vakarinių 
pamaldų metu.

Velykų I d.: 7 vai. Rezurekci- 
ja,. procesija ir mišios. Pamaldos 
dienos metu: 9.30 ir 11 vai.

šv. Jono Kr. parap. žinios
— Su pasisekimu praėjusią sa

vaitę užsitesusios parapijos re- 
koieKcijos. Jas pravedė Tėvas K. 
Peėkys SJ. Rekolekcijos baigtos 
religiniu koncertu Šv. Pranciš
kaus bažnyčioje.

— Lietuviška tradicija Didž. 
Savaitę bažnyčioje įrengiamas 
Kristaus karstas. Dekoratyvinį 
įrengimo darbą atlieka kun. B. 
i acevičius pagal jo naujai šiais 
metais pieštas dekoracijas. Lie
tuviškąjį jaunimą, ypač mokyk
linį, maloniai kviečiame aktyviai 
prisidėti prie adoracijos prie 
Kristaus karsto, prieš tai užsire
gistruojant specialiuose sąrašuo
se zakristijoje. Gėlės prie Kris
taus karsto yra mielai priimamos

— Velykų šventėms restauruo
ta parapijos bažnyčia pasipuoš 
didžiule, devynių pėdų augščio, 
triumfuojančio Kristaus stovyla 
virš didžiojo altoriaus esamojo 
kryžiaus papėdėje (žr. klišę 3 p).

Didįjį Penktadienį 7.30 v.v. 
Šv. Jono Kr. parapijos bažnyčio
je, ■ laikė vakarinio susitelkimo 
prie Kristaus karsto, dalyvau
jant solistams ir parapijos cho
rui bus išpildyta keletas esminių 
vietų iš Dubois “Septynių Kris
taus Žodžių”.

— Gautame parapijos sklype
Springhurst (Wasagos kurorte) 
vykdomas viso sklypo išplanavi
mas jaunimo vasaros stovyklai, 
o su lietuviu rangovu aptarti va
sarvietės vasarinių pastatų įren
gimai. : PBRM Būrelio valdybos narių

— Pirmąją Velykų dieną 11 i susirinkimas.
vai. pamaldų metu giedos sol A. 
Ščepayicienė, : 
Kairys.-

-- Kvitai, sekmadieninių rink
liavų aukotojams bažnyčioje, ga
lioja prijungti prie pajamų mo
kesčių užpildymo, išduodami per 
visą balandžio mėnesį parapijos 
raštinėje.

— Parapijos komitetas rengia 
Jurginių parengimą parapi j<?s 
salėje šeštadienį, balandžio 23 d.

■— Jaunimo klubo" susirinki 
mas dėl didž. Savaitės bažnyti
nių apeigų, neįvyks.

— Pakrikštyta: Jonas Lapins
kas. ; *<.■

“Jėzaus Kristaus kančia”
Mcndęlsoho choras šį trečia

dienį, balandžio 6 d., 8.25 V.V., 
Massey Hall išpildys Bacho “Jė
zaus Kristaus Kančią” pagal šv. 
Jono evangeliją. Išpildymas bus 
transliuojamas per CBC radiją. 
Tai pirmas atsitikimas, kad Kris
taus kančia bus išpildyta pagal 
šv. Jono evangeliją, kai per 30 
metų buvo išpildoma pagal šv. 
Matą. ■

Jo Ein. kardinolas McGuigan ‘ 
gegužės 15 d. švenčia 25 m. su
kaktį nuo įšventinimo vyskupu. 
J o. Eminencija pranešė ta proga 
nėpriimsiąs jokių asmeninių do
vanų, tad specialus šiai sukak
čiai paminėti komitetas paskelbė 
vajų šios sukakties proga surink
ti $3.000.000 naujų bažnyčių sta
tybai bei statybų skoloms pa
dengti. Jubiliejaus dieną 10.000 
savanorių rinkėjų aplankys pra
šydami aukos kiekvieną katalikų 
narna visoje archidijecezijoje. 
Naujų bažnyčių statymas pasi
darė labai aktualus, nes katalikų 
skaičius archidijecezijoje nepa
prastai padidėjo ir jų gyvena
mieji rajonai labai išsiplėtė. Šiuo 
metu yra planas įkurti 10 naujų 
parapijų. Kiek gyventojų skai
čius didėja, rodo*faktas, kad per 
pastaruosius 10 metų krikštų 
skaičius padidėjo 3 kartus.

Jubiliejinio vajaus komiteto 
pirmininku yra Arthur Kelley, 
Q.C., garbės pirmininku vra JE 
vysk. Fr. V. Allen.

Prašome pranešti ligonius
smuikuos —• Stp. ir negalinčius ateiti bažnyčion

šeštadienį, balandžio mėlt. 16 d. EATON auditorijoje Toronte,
7 JO vai. vak. įvyksta

ANTRŲJŲ METINIŲ “VARPO” CHORO SUKA££#yiNIS KONCERTAS:

" Falandelė KaufyO operoj "
PROGRAMOJE: 1. Liaudies dainos ir liet, kompoz. kūriniai. 2.<įvairių operų ištraukos.
Chorui vadovauja muz. ST. GAILEVIČIUS. Koncerte dalyvauja sol. ST. BARANAUSKAS. 
Bilietai gaunanti: Margio vaistinėj, Beržinsko krautuvėj ir,pas choro valdybos narį Al. Kuolą. 
Bilietų kaina: $2.00, $1.50 ir $1.00. Visus maloniai kviečiame atsilankyti.

•< r T. L. Choras “Varpas”.

MONTREAL, Oue.

Toronto Liet. Evangelikų Su
sivienijimo parapijos pamaldos 
su Komunija įvyks balandžio 8 
d., Didįjį Penktadienį, 1 vai. pp., 
1442 Davenport Rd. Grace Luth
eran Church. Pamaldas laikys 
kun. P. Dagys. V-ba.

Motinos diena
Gegužės 1 d. pirmą kartą Mo

tinos dienos iškilmingą minėjimą 
Toronte ruošia lietuviškasis jau
nimas.

Šventės programoje dalyvauja 
Maironio vardo šešt. lietuvių pr- 
mokykla,' augšt. lituanistiniai 
kursai, ateitininkai ir skautai.

Moterų organizacijų atstovės 
bus kviečiamos’ atlikti gražų pa
protį — įteikimą gėlių motinoms 
ir svečiams. Mažieji ir mokslei- 

kuo 
mo-

kad galėtume aptarnauti velyki
ne šv. komunija.

Polyna Stoska Toronte
Balandžio i d. Massey ktall po

puliarių koncertų eilėje buvo pa
kviesta Polyna Stoska, dainavusi 
Toronte jau šeštą kartą. Tik gai
la, kad programoje ir reklamose 
nebuvo paminėta, jog ji yra lie
tuvaitė.

Su Toronto simfoniniu orkest
ru ji dainavo Mozarto, R. Straus- 
so, Ką Įmano Von Suppc kūri
nius. Solo su pianinu dainavo R. 
Stoltzo, F. Lėliai’ ir.Strausso kū
rinių. Akompanavo Leo Barkin.

Dainininkė susilaukė iš pub
likos didelio pritarimo. Salė bu
vo apypilnė.

Polyna Stoska su koncertais 
yra daug kartų lankiusis Europo
je ir plačiai JAV-bėse. Šiuo metu 
ji rengiasi pusei metų gatsro- 
lęms Europoje, o ateinančiais 
metais vėl dainuos- Toronte. Ta 
pačia proga dainininkė pažadėjo 
koncertą ir lietuvių visuomenei.

Toronto meno kritika Polyna 
Stoską vertina kaip ąugšto lygio 
dainininkę ir labai malonią ir 
patrauklią asmenybę, kuri suža
vi savo daina tūkstančius klau
sytojų.

Toronte ukrainiečiai leidžia 
net du perijodinius mėnesinius 
'eldinius anglų kalba. Vienas jų 
vra leidžiamas veteranų legijeno 
ir vadinamas “Opinion”. Kain: 
veteranų organas jis eina jau XI; 
metus, bet naujuoju vardu ir J 
naujo pobūdžio tik nuo šių metų 
pradžios.

Antrasis leidinys “Pace” pra
dėtas nuo š.m. sausio mėn., yra 
32 psl. normalaus magazino for
mato ir yra užsimojęs apjungti ■ 
įvairiausias tautas..

vija iš anksto jau ruošiasi 
iškilmingiau pagerbti savo 
tinas.

“Varpo” koncertas
Kaip ir su kiekvienais metais 

taip ir šiemet, balandžio mėn. 30 
d., TLO “Trirditas” rengia savo 
metinį koncertą. Orkestras Puo
šia įvairią ir labai įdomią pro
gramą, kuri muzikos ir dainos 
mylėtojui suteiks progos pra
leisti malonią laiko valandėlę. 
Todėl vertėtų visiems šį koncer
tą išgirsti, tuo atlyginant orkest
ro dalyvių įdėtas pastangas.

Organizacijos maloniai prašo
mos visais TLO “Trimito” reika
lais kreiptis į A. Žiobaką, 845 
Shaw Str., tel. LO 1604.

Pedagoginė konferencija
Balandžio 11-14 d. Toronte, 

Royal York viešbutyje, įvyks 
Ontario prov. katalikų mokytojų 
mokyklų komisijų ir tėvų suva
žiavimas. Atidarymo žodį tars 
JE kardinolas McGuigan ir prov. 
mi'n. pirm. Frost. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas Godfrey 
Schmidt. Fordham un-to teisės 
profesorius.

Jer. Gaižutis išvyksta į JAV
Balandžio 2 d. vakare šv. Jono 

Krikštytojo parapijos patalpose 
buvo suruoštas atsisveikinimo 
pobūvis Jer. Gaižučiui, išvyks
tančiam į JAV. Pobūvį rengė 
Maironio vardo šešt. liet, mokyk
la ir Kultūros Fondo Švietimo 
skyrius.

Pobūvio metu buvo pasakyta 
daug gražių kalbų dėkojant už 
jo įdėtą darbą lietuviškajai mo
kyklai ir labai kruopščiai eitas 
sekretoriaus pareigas Švietimo 
Komisijoje per trejetą metų.

Jer. Gaižutis yra vilnietis, nuo 
Švenčionių ir lietuviškoje kultū
rinėje veikloje reiškiasi nuo pat 
savo ankstybų gimnazijos laikų.

Mokytojai ir ar-jų vadovybės 
jį labai mėgo ir brangino dėl jo 
sąžiningo pareigingumo ir ištver
mės darbe.

Dar atskirai su išvykstančiu 
atsisveikino VKLS Toronto sky
rius ir skautai.

GERB. PONIOS IR 
PANELĖS!

Betkurioje grožio šakoje esu 
pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis;

pusmetiniai, trum
palaikiai sušukavi

mai ir kt.
IRENA NACEVIČ1ENĖ
17 Carling Avė.. Toronto 

Telefonas LO. 7155 
(Bloor ir Ossington rajone).

"TŽ" KNYGYNE 
kovo mėn. goirto:

Kuzmickis Morijo mums kolba 
Spalis Ant Ribos 
Rimšelis Tėvas Pijus
Daubaras Uždangai nusileidus

Literatūros lankai ........... ......

R.
V.
B.

2.00!
5.00 !
2.00 i
1.25
1.00

NAUJAI ATIDARYTA 

batu taisymo 
dirbtuvė

984 DUNDAS ST. W., TORONTO 

Pigiai ir greitai pataisomi vyriški, mo
teriški bei vaikų batai. Taip pat dir
bom nauji.

Sav. PETRAS MASALSKIS. 
■■ ..—..... ... ■ .... .......... r

MK

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

Užaakymai priimami ir jxritu.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu,, 
suveniru, ir įvairią reikmenų krautuven 

■i U JT, zr

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimo $ Toronte ir tolimomis 
dfttanciįomrs. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
spectolfctoi. Vitas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas sovoitf į Mont
real), Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

x.,\

Užsakė “TŽ” ligoniams ir 
seneliams Europoje

L. Kat. Moterų D-jos Toronto 
skyrius jau penkti metai iš eilės 
užsako 6 prenumeratas sene
liams, įgioniams ar invalidams 
Vokietijoje bei Austrijoje. Šie
met užsakė sekantiems: kun. V.
Šarkai, Hamburge; J. Vaivadai 
ir kt. ligoniams Gautingo sana
torijoje; Lietuvių komitetui Va
rei i. Old. senelių prieglaudoje; 
Lietuvių komitetui Bad Cann- 
stadte; V. Vaškiui ir kt. ligo
niams Neustadt Holst, ir S. Glio- 
nertui Lager Asten, Austrijoje.

Vacį. Vaidotas
KLB Krašto Valdybos bei Šalpos 
Fondo Toronto apylinkės komi
teto narys išvyko porai savaičių 
pailsėti į Floridą.

Toronto liet: “Caritas^ ’' 
gilią padėką išreiškia kun. Bol. 
Paceyičiui, sutikusiam pakartoti 
religinį koncertą “Caritas” šal
pos tikslams, ir visam koncerto 
sąstatui: solistams — Pr. Radze
vičiūtei, Br. Marijošiui, L. Jo- 
nuškai, Al. Kuolui, Šv. Jono Kr. 
parap. chorui, akompaniatoriui 
dr. J. Roff ir muz. St. Gailevi- 
čiui bei gerb. Toronto liet, vi
suomenei, šalpos reikalams suau
kojusiai $96. Gautos aukos ‘.‘Ca
ritą” įgalina prieš Velykų šven
tes padaryti kuklaus džiaugsmo 
lietuviams ligonims ir keletai 
varge esančių liet, šeimų.

Teisininkų Žodis
Lietuvių Teisininkų D-jos To

ronto skyriaus valdyba, suside
danti iš pirm. A. Liudžiaus, sekr. 
V. Šleževičiaus ir kasin. J. Pi
kelio, norėdama pasitarnauti lie
tuvių visuomenei, savo pasku
tiniame posėdy nutarė rengti 
viešas paskaitas ir paruošti eilę 
populiarių straipsnių aktualiais 
teisiniais ir finansiniais klausi
mais. Jau susitarta su “TŽ” re
dakcija dėl specialaus skyrelio 
— “Teisininkų žodis”, kuris pra
dedamas nuo sekančio Nr vald. 
pirmininko A. Liudžiaus straips
niu “Motinų šalpos įstatymas”.

Visus LT Draugijos narius val
dyba kviečia bendradarbiauti — 
valdybai paprašius neatsisakyti 
paruošti paskaitą arba parašyti 
atitinkamą straipsnį.

LTD Toronto sk. valdyba.
Avro Aircraft aviacijos fabri

kai Maltone jau sausio mėn. at
leido 1 100, o dabar numatė ge
gužės - liepos mėn. paleisti dar 
1000 darbininkų. Priežastis esan
ti' ta, kad CF-100 tipo lėktuvų 
gamyba sulėtinama, užsakyto 
kiekio pagaminimas užtesiamas 
2 metais ilgiau.

Nuo polio Toronte pereitą pir
madienį įskiepyta 20.136 vaikai.

NORIU GAUTI darbo tabako ūkyje. Esu 
su šeima, žmona gali šeimininkauti, tu> 
riu 6 metų berniukų, j 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.

AUTOMOBILIAI, , 
UGNIES DRAUDIMAS 
BALDAI, 
ANTVANDENFNIAI 
PASTATAI, . ■ 
GYVYBĖS • 
DRAUDIMAS, 
PENSIJŲ PLANAI, 
NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ — SVEIKATOS 
DRAUDIMAS, '■ 
STIKLO DRAUDIMAS, 
LAIVELIAI-MOTORAI, 
ATSAKOMYBĖ, 
MORGIČIŲ *
DRAUDIMAS.

Šv. Andriejaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jarvis gatvių 
kampe, Jietuvių pamaldos įvyks 
9 vai. rytą: Did. Penktadienį, ba
landžio 8 d., ir Velykų Sekmadie
nį, balandžio 10 d. Bus giedama 
solo ir gros dūdininkai.

Kun. dr. M. Kavolis.

Viešieji darbai Toronte
.jau pradedami. Tačiau kitokiu 
būdu. Darbininkams bus moka
ma vos po $20 per savaitę. Dar
bas, be abejo, nebus sunkus — 
reikės apvalyti miesto parkus. 
Svarbu čia bus ne produktyvu
mas, bet sušelpimas darbininkų. 
Paskirta tam Ontario vyriausy
bės duota suma — $504.227. Į dar
bą bus priimami neturį darbo 
darbininkai, gyveną Toronte jau 
bent nuo 1954 m. pradžios, ir jau 
neturį teisės gauti pašalpos iš ne
darbo draudimo įstaigos.

Ontario prov. policijos atlygi
nimai nuo balandžio 1 d. padidi
nami. Eilinio policininko alga 
pakelta - $450 metams. Augštes- 
nių pareigūnų — po daugiau.

P o d ė k a
Nuoširdžiai dėkojame MUTUAL BE

NEFIT apdraudos kompanijaruž suteiktą 
piniginę paramą žmonos operacijai ir li
goninės išlaidoms padengti.

Ypatingą padėką reiškiame kompa
nijos atstovui p. Todui Vodauskui už 
dideli rūpestingumą apdraudą išgaunant.

J. U. Bleizgiai.

REIKALINGA MOTERIS virtuvės dar
bams. Baltic Restaurant, tel. EM.6-7060.

IEŠKAU KAMBARIO vienam asmeniui su 
garažu, arba vieta pastatyti mašinai. 
Gladstone - Manning - College *' Dundas 
rajone. Tel. KE. 9308, nuo 7-9 vai. vak. 
trečiadienį ir penktadienį.

Išnuomojami 2 kambariai II augšte, vie
nam, ir kitas dviems asmenims; galima 
naudotis virtuve, yra garažas. Telefonas 
HM. 8-0948.

Išnuomojamas butas iš 5 kambarių ir vir
tuvės, moderniška; alyvos šildymas. 1299 
Dundas St. W., prie Dovercourt Rd., tel. 
LL.3222.

Išnuomojami 2 kambariai ir maža virtu
vėlė III augšte, be baldų, tcl. KE. 2245.

Išnuomojami 2 kambariai, ir virtuvė II 
augšte, be baldų, High Pork rojonc, tcl. 
LA. 4706, po 5 vai. vok.

Išnuomojamas kambarys viengungiui, yra 
virtuvė, galima virti. Tcl. OL. 8056, po 
1 1 vai. ryto.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, yra garažas, be baldų. Bartlett - 
Bloor, telef. LO. 1357.

Išnuomojamas kambaryj II augšte 1 as
meniui, su baldais, galimybė virti. 65 
Northcotc Ave., Queen - Gladstone, tcl. 
OL. 7328.

Išnuomojamas didelis kambarys ir virtu
vė su baldais. Tinko vedusių porai. High 
Park rajonas. Tel. Ro. 2-3858.

Dėl išvažiavimo i JAV pigiai ir greitai 
PARDUODAMAS automobilis "Mercury" 
turėtos visą laiką vieno savininko. Yra 
radio, Heater, Air Condition etc. Atrodo 
kaip naujas. Tiktai už $800. Kreiptis: 
pas Mrs. Rolande Josenas, 162 Rose 
Ave., Toronto, Ont. tel. WA. 1-5086.

SPECIALUS PASIŪLYMAS šią savaitę: 
Pigiomis kainomis parduodama Philips, 
Blaupunkt, Halicrafters ir kiti radio apa
ratai, prosai. Srovės keitimui motorai, 
laikrodžiai, patefonai ir kita už keletą 
dolerių. Radio mechanikas Riekus, 921

VINCO KRĖVĖS VARDO 
LITERATŪRINĖS PREMIJOS, 
kurią Montrealyje šiais metais 
įsteigė Lietuvių Akademinis 
Sambūris, įteikimo iškilmės nu
matomos š.m. gegužės- mėnesio 
pabaigoje. Šiai premijai skirti 
sudaryta sekanti jury komisija: 
Jonas Žmuidzinas (Liet. Rašyto
jų D-jos atstovas), Jonas Karde
lis (KLB Montrealio apylinkės 
atstovas), dr. Henrikas Nagvs, 
Vytautas Jonynas ir Kazys ve-r 
selkd (Liet. Akademinio Sambū
rio atstovai). Jury komisija su
sirenka pirmojo posėdžio balan
džio mėn. pirmąją savaitę.

Liet. Akademinis Sambūris 
Montrealyje, Kanadoje.

Seimelio sesija. Montrealio lie
tuvių organizacijų ir visuomenės 
išrinkti seimelio atstovai kviečia
mi susirinkti pirmajai sesija 
balandžio 17 d.. 5 vai. p.p., A\ 
naujosios bažnyčios salėje.

Dienotvarkė:
1. Seimelio pirmosios sesijo* 

atidarymas ir sveikinimai,
2. Laikinojo prezidiumo suda 

rymas,
3. Mandatų komisijos rinki 

mas,
4. Sesijos nuolatinio prezidiu

mo rinkimai,
5. Seimelio atstovų pasisaky

mai organizaciniais ir veiklos 
reikalais,

6. 1955 metams apylinkės val
dybos rinkimai,

7. 1954 metų apyE v-bos pirmi
ninko L. Balzaro apyskaitinis 
pranešimas už 1954 veiklos m.,

8. Revizijos, Kultūros Fondo 
igaliotinio ir kitų komisijų1 rin
kimai,

9. Klausimai ir sumanymai.
KLB Montr. apyl. v-ba.

nėlė, Naginionis Stasys, Lapinas 
Zigmas, Toliušis Kostas, Norke- 
liūnas Domininkas, Mališkienė 
Dana, Juškevičius Jonas, Luko
ševičienė Irena, Adomaitis Jo
nas, Kudžma Augustinas, Povi
laitis Povilas, Valiulis Jonas, 
Ivaškevičius Kostas, Andriuške
vičius Kostas, Adomonis Jonas, 
Cipkienė Teodora, Lukošienė. 
Eugenija, Baltonienė Jadvyga, 
Puniška Jonas, Matulis Antanas, 
•Adomonis Henrikas, Šipelis An
tanas, Kiškis Walteris, Aniuo- 
lauskas Julius, Strėlienė Julija, 
Judzentavičius Vytautas, Šul- 
mistras Jonas, Paukštaitis Pra
nas. Kandidatais liko: Trasikis 
Algirdas, Parojus Juozas, Valka 
Vytautas.

Visoms Montrealio lietuvių or
ganizacijoms. Seimelio I-os sesi
jos data paskelbta, bet dar ne vi
sos Montrealio lietuvių organi
zacijos yra užsiregistravę KLB 
‘DKON” §5 remiantis vietos 
įpylinkės valdyboje.

Prašome tai atlikti ne vėliau 
s.m. balandžio mėn. 16 d.-išima
mai, šiuo adresu: L. Balząras, 
3935 Mazarin St., Montreal 20, Q. 
Telef. PO. 6-6232. - •

KLB Montr. apyL v-ba.
Atstovės į LKM D-jos suvažia

vimą. Montrealio Liet. Kat. Mot. 
D-jos skyriaus narių susirinki
mas šeštadienį išrinko šias atsto
ves į draugijos suvažiavimą, ku
ris įvyks balandžio 30 -gegužės 
1 d.: M. Gaputytę, V. Giriūnienę, . 
E. Lukošienę, A. Mališkienę, V. 
Rimgailaitę, G. Rudzinskienę ir 
M. Šegamogienę. ■■

LKM D-jos Montrealio skyr. 
naują valdybą sudaro: pp. Gra
žienė, O. Čičkauskienė, T. >.Čip- 
kienė, O. Leknickienė ir O. Stan
kūnaitė.

Skelbimas. Remiantis KLB di
džiųjų kolonijų nuostatų pąragr. 
5 šios Montr. liet, organizacijos 
iki š.m. balandžio mėn. 1 d. už
siregistravo ir pareiškė noro 
siųsti savo atstovus į Montr; or
ganizacijų ir visuomenės rinktų 
atstovų seimelį:

1. Liet. Jūrininkų Sąjunga iš
eivijoje, Montrealio skyrius,

2. PLIAS — inžinierių ir ar
chitektų S-ga, Montr. skyrius,

3. Liet. Kat. Moterų D-ja, M. 
skyrius,

4. Sporto klubas “Tauras”,
5. Liet. Tautinė S-ga, M sk.,
6. LAS, Montre. skyrius,
7. Liet. Akademinis Sambūris 

Montrealyje,
8. Lietuvos kariuomenės kūrė

jų - savanorių S-gą, M. skvrius.
9. Liet. Studentu S-ga, M. sk., 
Augščiau paminėtos- organiza

cijos nėra sumokėję $10 metinio 
mokesčio apylinkės reikalams. 
KLB Montrealio apyl. v-ba savo 
posėdyje balandžio 3 d. šias orga
nizacijas nuo to mokesčio atlei
do. Šis v-bos nutarimas turės bū
ti seimelio pirmojoje sesijoje pa
tvirtintas.

KLB Montre. apyl. v-ba.
Visuomenės atstovai išrinkti i 

apylinkės seimelį (pagal balsų 
daugumą):

Norkeliūnas Albertas, Kęsgai
lą Steponas, Juškevičienė Petro-

Dundas St. West.

VISŲ RŪSIŲ

‘Draudimai
Ronald A. Cowan

Solidurumo mokestį
už 1955 m. sumokėjo: Kl. Meiliūnos, M. 
Meiliūnienė, J. Sližys, A.' Petkauskos, J. 
Nqvogrodskis, J. Strazdas, J. Barzevičius, 
kun. P. Ažubalis, J. Prakapas, A. Kont- 
vydas, P. Sidaras, J. Bakšys, V. Jurevi
čius, J. Morkūnas, L. Gotceitas, J. Mor- 
dosas, K. Žulys, L. Bartusevičius, V. Sle
ževičius, J. Kairys, J. Genutis, J. Droga- 
šius, A. Drogašienc, A. Diržys, K. Bolt- 
ramaitis, A. Paršeliūnas, J. Bieliūnas, U. 
Korpicnė, V. Puga, V. Aušrota, A. Saulis, 
A. Juozapavičius, A. Ašoklis, J. Ažuba
lis; už 1954 m.: A. Kontvydos ir K. Da- 
linda. Viso 36 asm. 72 dol. Išviso nuo 
pradžios 1955 m. 122 asm. 244 dol.

Užsimokėjusių pavardes skelbiamos 
kiekvieno mėn. gale. Nepilnai užsimo
kėjusių — neskelbiamos. Solidarumo 
mokestį priima jau skelbti asmenys ir 
rajonų seniūnai: V. Bačėnas, S. Banelis, 
A. Paršeliūnas, A. Kontvydos, Pr. Kud- 
rcikis ir Br. Vaškelis. Seniūnai ateina 
mokesčio paimti j namus. Solidarumo 
mokestis tai nėra auka bet bendruome
ninė pareiga. ini. P. Lėti*,

Apylinkės iždininkas.

AUSTRALIJOJE TRŪKSTA 
DARBININKŲ

Australijos min. pirm. Men
zies, lankydamasis Kanadoj, pa
reiškė, kad jo krašte daugiau yra 
darbo nei darbininkų. Australi
ja, turėdama 9 mil. gyventojų, 
kasmet įsileidžianti 135.000 at
eivių, proporcingai imant—dau
giau nei Kanada. Darbininkų 
unijos Australijoje nuoširdžiai 
pritariančios imigracijai, kai tuo 
tarpu Kanados — gana šaltai. 
Apie 50% imigrantų atvykstą iš 
Anglijos, likusieji —iš Europos: 
Olandijos, Vokietijos, Italijos, 
Graikijos. Darbininkų Australi
joj esą trūksta todėl, kad karo 
metu pradėjusi augti pramonė 
tebesįplečia. Be to, karo metu 
buvusi sustabdyta namų staty
ba. Užtat pokario metais buvę 
statoma 75.000 namų kasmet. Bu
tų stoka neleidusi didinti imi
grantų skaičiaus.

Australijos kat. vyskupai išlei
do ganyt, laišką, kuriame prime
na, kad. nežiūrint vieno milijono 
naujų ateivių, kraštas turi dar 
permažai gyventojų, b krašto 
turtai dar neišnaudoti.

Balionai su literatūra 
į Lenkiją .*

Vasario 12 d. į Lenkiją buvo 
paleista daugybė balionėlių su 
pabėgusio saugumiečio Siviatlo 
parodymais apie komunistinio 
teroro Lenkijoje aparatą bei jo 
atskirus veikėjus. Tokių lapelių 
pasiųsta 1 milijonas egzemplio
rių. Valdančiajai komunistų kli
kai tai, beabejo, labai nepatiko, 
nes tuojau pat prasidėjo per ra
diją ir spaudą koliojimas lenkų 
pabėgėlių bei jų organizacijų ir 
JAV-bių, kurios taip negražiai 
teršią Lenkijos vyriausybę ir vi
są Lenkiją, nors valstybių santy
kiai yra normalūs. Kas tuose la
peliuose rašoma, žinoma, nekar- 
tojama, lygiai nieko nesakoma, 
jog tai daro ne JAV vyriausybė, 
bet privati organizacija — Lais
vosios Europos Komitetas.

— Toronto. — Ontario provin
cijos vyriausybė ruošiasi sukur
ti naują miškų pramonės centrą 
Ontario šiaurės vakarų srityje 
Sioux Lookout. Jau yra sudary
tos atitinkamos sutartys su vie
na stambia firma.

TELEFONAI:
ME. 2748, 
LO. 3493, 
KE. 3216.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:

6 k o mbmūrinis nomas su garažu, Bloor - Dufferin rajone, alyva apšil
domas, tuojau galima užimti, įmokėti $3.500. Viso — $13.500.

8 kamb. mūrinis, atskiras namas, garažas, 2 virtuvės, College - Crowford 
rojonc. $18.000 pilna kaina; įmokėti apie $6.000. ,

1 1 kambarių dupleksas su vieta garažui, viso $20.000, įmokėti apie 
$7.000, 7-nių kamb., baldai įeino į tg pačių kainų.

Žemės sklypai Westone, 72 x 280.

B. Sakalauskas
Telefonai: KE. 3216, namų LO. 1410

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

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

REKOMENDUOJA
HIGH PARK - BLOOR, $23.000, atskiros mūrinis nomas, 10 kamb., prie 

pot Bloor gatvės, vandens - alyvos šildymas, 2 garažai, dideli, erdvus ir neper
einami kambariai, įmokėti opie $8.000, vienas atviras morgičius 10 metų ba
lanse ; i —

RONCESVALLES - GRENADIER, $14.500, geros plytų numos, 6 kamb., 2 
garažai, oro - alyvos šildymas, 2 modernios virtuvės, nepereinami kambariai, 
greitas įėjimas, įmokėti opie $5.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE

Mfl BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vokorais HU. 9-1S43.

Vteeis turto pirkimo or porciovimo reikalai* kreialcfėū* vWI ..rodyto odroMk 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


