
S te i g. Seimo sukaktis
Gegužės 15 d. sukaks lygiai 35 metai nuo Steigiamojo Seimo 

pirmojo posėdžio. Tai didelės dienos, vieno iš reikšmingiausių 
naujosios Lietuvos istorijos įvykių sukaktis. Ir visai teisingai 
npriklausomoje Lietuvoje ji buvo švenčiama lygiai su Vasario 16 
d., kcl 1930 m. vietoje jos buvo įvesta tautos šventę rugsėjo 8 d. 
Ar buvo tikslu didelį tautos gyvenimo įvykį primenančią šventę 
pakeisti dirbtina švente, nebe dabar svarstytinas klausimas, bet 
Steigiamojo Seimo sukaktis neturėtų niekur praeitį nepaminėta.

Steigiamasis Seimas arba konstituanta visada nutiesia naujai 
kuriamos valstybės pagrindus. Kokiuos pagrindus sukuria steigia
masis seimas, tokia būna valstybės ateitis, žinoma, jei neįsimaišo 
kokios nekonstitucinės ar smurto jėgos. Ir nepriklausomos Lie
tuvos valstybei pagrindus padėjo Steigiamasis Seimas., Bolševikai 
šiandien pasauliui skelbia, kad, girdi, Lietuvos liaudis buvusi 

. prisidėjusi prie Rusų revoliucijos ir sukūrusi sovietinę Lietuvos 
valdžią. Tik buržuazinių nacionalistų grupė, pasikvietusi svetimos 
pagalbos, užgniaužusi tą liaudies valdžią ir valdžiusi, kol liaudis 
numetusi jungą 1940 m. padedama Sovietų. Kai kas pasauly tuo 
gal kartais ir patiki, nes nieko tikro nežino, yra tik girdėję, kad 
ten buvęs kažkoks parversmų kraštas. Steigiamojo Seimo sukak
tis yra gera proga ir pasauliui paskelbti, kad nepriklausomos 
Lietuvos valstybė nebuvo kažin koks klikos ir svetimų jėgų pada
ras, bet kūrinys demokratiškiausiu būdu išrinkto steigiamojo 
seimo. Ta proga mes privalome iškelti demokratinę Steigiamojo 
Seimo priimtą konstituciją ir kitus jo didžiuosius darbus. Tokios 
radikalios žemės reformos, kokia buvo .pravedama Lietuvoje pa
gal Steigiamojo Seimo priimtą įstatymą, dar iki šiol nėra prave- 
dusi jokia demokratiška pasaulio valstybė. Taip pat Steigiamojo 
Seimo pasididžiavimas yra Lietuvos valiuta, nustatymas santykių 
su kaimynais, įvedimas Lietuvos valstybės į pasaulio valstybių 
šeimą ir sudarymas pagrindų Lietuvos ūkiniam bei kultūriniam 
klestėjimui. Vargu ar rasime kurią nors nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo sritį, kuri nebūtų rėmusis į Steigiamojo Seimo sukur
tus pagrindus. •

Paminėdami šią didelę sukaktį mes turime puikios progos pa
sakyti pasauliui, kad lietuvių tauta sukūrė savo gyvenimą demo
kratijos pagrindais ir kad dabartinis okupanto primestas rėžimas. 
yra jai visiškai svetimas. Ypač gražu būtų, jei palyginimą, kokią 
Lietuvą jie kūrė ir kokią ją padarė bolševikinių okupantų teroras, 
paskelbtų ir išsiuntinėtų viso pasaulio parlamentarams bei vals
tybių politikams tebesą gyvi ir laisvajame pasauly buvę Steigia-
mojo beimo nariai, 

ir mes patys- rre
darbų vertę, nes ilgai apie jį buvo nemada kalbėti. Sukakties 
proga privalome visa tai išaiškinti ir jaunimui, kuriam nedera 
nepažinti savo tautos didžiųjų dienų. Reikia tikėtis, kad mūsų 
organizacijos ir apylinkių valdybos KLB Krašto Valdybos mesto 
šūkio surengti Steigiamojo Seimo minėjimus negirdomis nepra
leido ir jau yra suplanavę tai įvykdyti, nors viešumoje atgarsių, 
berods, tik iš Toronto ir Montrcalio tebuvo girdėti. Jau pats laikas 
sukrusti, net pasiskubinti, nes iki jubiliejinės dienos beliko vos 
vienas mėnuo. '

Laisvė arba mirtis
9

John H. Noble, amerikietis 
Vorkutos kalinys, praėjusią sa-l 
vaitę JAV spaudoje sutrauktai 
atskleidė sovietinio pragaro vaiz
dą. Pragaro, kur šituo štai Vely
kų momentu kentė milijonai pa
vergtų. Siaubas sukrečia skai
tant 1953 metų sukilimo Vorku
toje aprašymą, kuriam, anksty
vesnių liudininkių žodžiais, vado
vavo lietuviai ir ukrainiečiai. 
Noble pasakoja, kaip kulkosvai
džiais ginkluoti MVDistai reika
lavo ir paskutinę stovyklą pasi
duoti ir grasino mirtimi. Kiek
vienu kartu sovietinių vergų mi
nia betgi suūždavo: “Reikalau
jam laisvės arba verčiau mir
sim”. .. MVD juos sušaudė, kaip 
įpratę — Katyne, Červenėj, Ode
soj — iš automatų ir kulkosvai
džių. Šimtai sukniubo, tūkstan
čiai liko sunkiai sužeisti, tūks
tančiai vėliau buvo ištremti mir
čiai į Ledinuoto Vandenyno pa
kraščių kasyklas. Koks tragiz
mas tebeglūdi motto 1948 metais 
arch.. Vizgirdos išleistoj, o dr. A, 
Šapokos parašytos, istorinėj kny
goj, nusakiusioj “Lithuania 
through the Ages” likimą: “As 
for me. give me death or give 
me liberty!”

Virginijos valstijos atstovas 
Patrick Henry, 1775 metais nu- ■ 
sakė žodžiais ir Amerikos didy
bę. Po šimtmečio prezidentas 
Linkolnas praplėtė sąvoką visam 
pasauliui, kuris negalįs egzistuo
ti, jei jame kur nors tarpsta ver
gija. Deja, didžio jį teisybė buvo

Niujorko bendradarbio
ALMALS

•gyvenimą su sovietais”, apie “lai
mėjimą”, nedrįstantį tironų va
dinti tikraisiais vardais! Po kiek
vieno griežtesnio JAV Preziden
to ar Mr. Dulles pareiškimo jie 
klykia apie “būtinybę” taikingai 
sugyventi su “sąjungininkais”, 
skleidžia mitą apie sovietų, ir 
kom-kinų “nenugalimumą”. Ga
liausiai Amerikos kariškiai įsiki
šo. Neseniai NYTimes paskelbė 
JAV gen. Įeit. P., A. Del Valle 
viešą laišką, užbaigiamą klausi
mu: “Kaip ilgai 'mūsų užsienio 
politika bus veikiama baimės po
pieriniu milžinų tariamos galy
bės?”

NYTimęj^dvi nuomonės
Užpraėjušlą Savaitę citavome 

NYTimes pasisakymą, kad Jaltos 
dokumentų paskelbimas yra 
žingsnis į išlaisvinimą. “Darbi
ninkas” Brooklyn^ betgi citavo 
sekančios dienos ^NYTimes, ta
rytum1 apgailintį .vakarykštį iš
vedžiojimą, kad “Amerika nepri
valo ir nesiruošia 'nieko laisvin
ti”. O praėjusį sekmadienį dien
raštis dar kartą glostė Maskvos 
tironus, esą jeigu ||e laisvojo pa
saulio nekliudys, tai this OK. Iš
eitų, kad pavergtųjų kraujas, 
ašaros ir maldos laisvajam pa
sauliui ir Amerika' “nepričiom”. 
Prez. Eisenhowers, praėjusioje 
spaudos konferencijoje prasita
rė, kad turįs’ būti^šytšsffgus, įkal
bėdamas apie pasijarimus su so-’

tiniais dešimtmečiais.. Skaudu, 
kad net 1955 m. Amerikoje te-, 
bėra gausi ir perdaug įtakinga 
srovė “liberalų”, kurie mano iš
liksiu paneigę didžiąsias tiesas. 
Nežiūrint, kad visi žino sovieti
nius tironus, jų žiaurumą ir su
gebėjimą nužmoginti, nežiūrint 
vis garsėjančio pabėgėlių šauks
mo, ši srovė tebekliedi apie “su-

ARGENTINOS PERONAS TEBESIAUTĖJA
Kasmet Did. Ketvirtadienį Bu

enos Aires katalikai darbininkai 
organizuoja procesiją į katedrą. 
Šiemet tokia procesija buvo už
drausta, nes bijota didelio žmo
nių susitelkimo katedros aikštėj, 
prie kurios stovi ir vyriausybės 
rūmai. Darbininkams buvo pa
tarta žygiuoti į kitą bažnyčią, 
bet jie nepaklausė — 100.000 mi
nia, mosuodami baltom skepe
taitėm, atžygiavo į katedrą. Nuo 
pr. metų gruodžio mėn., kai pra
sidėjo kova tarp prez. Perono ir 
Kat. Bažnyčios, buvo uždraustos 
visos procesijos. Įtempimas, už
uot atslūgęs, šiuo metu dar padi
dėjo. Vyriausybės žmonės kalba 
apie visišką Bažnyčios atskyrimą 
nuo valstybės. Diktatorius Pero
nas kerta vieną smūgį po kito. 
Jisai panaikino šventes: Trijų 
Karalių, Dievo Kūno, Dangun 
Ėmimo, Visų Šventųjų ir Nek. 
Prasidėjimo motyvuodamas, kad 
reikia pakelti krašto darbingu
mą, nors neliečia valstybinių ir 
režimo švenčių: gegužės 1 d., lie
pos 9 ir 26 (Jevos Peronienės 
mirties metinės) spalio 17 — iš
tikimybės dienos prez. Peronui. 
Jis išleido perskyrų įstatymą. Jo 
spauda puolė Buenos-Aires mer
gaičių kolegijos direktorę — se-

šerį Angela Gonzales Alzaga, esą 
ši įsakiusi palikti kolegiją ketu
rioms mergaitėms, kurių motina 
persiskyrusi ir gyvenanti su kitu 
vyru. Už tai buvo uždaryta visa 
kolegija. Jo įsakymu buvo laiko
ma kalėjimuose daugiau .< kaip 
šimtas studentų, kurie dalyvavo 
demonstracijose. Juos paleisti 
prašė Čilės ir Urugvajaus stu
dentų organizacijos.

Pastaruoju metu Argentinos 
vyskupai paskelbė ganyt, laišką,

kuriame pasmerkia procesijų ir 
susirinkimų uždraudimą; reika
lauja, kad katalikams būtų leis
ta naudotis radiju, kaip ir kitoms 
tikyboms, bei laisvai mokyti re
ligijos viešose mokyklose; pro
testuoja prieš katalikų tarnauto
jų atleidinėjimą iš valdinių tar
nybų. Peronistų dienraštis “Dė- 
mocracia” paneigė visus vysku
pų daromus kaltinimus ir pereiš- 
kė, kad jie esą didžiausi Perono 
vyriausybės priešai.

Kipriečiai kovoja už laisvę
Kai kipriečiams nepavyko per 

Jungt. Tautas suorganizuoti ple
biscito dėl prisijungimo prie 
Graikijos, buvo pradėta viešai 
demonstruoti prieš anglus,. ku
rie tebevaldo sala. Kuri laika 
betgi Kipro saloje buvo ramu. 
Tk pastaruoju metu prasidėjo 
teroristiniai veiksmai prieš ang
lus. Kipro sostinėj Nicosi sprogo 
šešios bombos. Viena jų sprogo 
prie viešbučio, kur salos guber
natorius Sir Robert Armitage 
dalyvavo Rotary bankete. Na
cionalistinio sąjūdžio laikraštis 
“Etnos” kaltina gubernatorių 
esą jis prašęs įgaliojimų paskelb-

vietalš st?
pasaulyje esą “. . . daug žmonių, 
kurie interpretuoja mūsų veiks
mus, o taip pat ir žodžius. Jie 
mūsų pasisakymus girdi per
spektyvoje savųjų pergyvenimų 
ir tuoj spėlioja, ką numatomi su
sitikimai jiems reikštų. Dėlto tu
rime būti labai atsargūs"!.. .’’ Vi
siškai nebuvo atsargus NYTimes 
vienam puslapy pranešdamas 
apie prancūzų min. pirm. Faure 
viltį, kad “Paryžiaus sutartis ra
tifikavus Amerika nesiruošia 
“roll back” politikai siekiančiai 
išstumti sovietus iš Rytų Euro
pos, vedamajame skelbė šitokį 
naivų ir sunkiai suprantamą iš
vedžiojimą... "Rusai lengvai 
gali gauti užtikrinimus, kurie 
garantuotų pasauliui taiką de
šimtmečiams. Jokia propaganda 
šių faktų nepaslėps”.

Anglosaksų “nuolaidų” politi
kos atstovai sovietų atžvilgiu ne
pasislepia nuo įžvalgesnių lietu
vių intelektualų žvilgsnio. Pra
ėjusią savaitę lietuvis istorikas 
laiške rašė: “O kas bus jei atei
ties konferencijoje “Didieji” ir 
de jure patvirtins Curzono sie
na?... Anksčiau nei bus prieita 
prie pasaulinio kataklizmo dar 
gali pasikartoti 1933 metų “roo- 
seveltiadą”! Šiais laikais didvy
rių nėra — yra tik politikai. Aiš-

ti karo būklę, nors Londonas tai 
paneigė.

Apskritai, visame krašte varo
ma stipri propaganda už anglų 
pasitraukimą iš Kipro salos. Po
licijos daliniai saugoja visus kiai matome, kad Amerikos val- 
miestus ir miestelius. Anglai at
skraidino lėktuvais specialius 
šunis iš Irako ir Suezo saugoti 
aviacijos įrengimų. Visi siunti
niai iš Kipro salos tikrinami ir 
tik tada kraunami į laivus.

Kadangi Kipro sala anglams 
yrit svarbus strateginis punktas, 
nelengva bus kipriečiams su jais 
susitarti.

džia ir visuomenė griežtai pasi
sako tik už laisvę tautoms šiau-

rėje pradedant Lenkija; kas už 
Curzono linijos, nesirūpina. Pa
baltijo padėtis aiškiai skirtinga 
nuo satelitinių kraštų ... Turim 
būti visiškai tikri, jog laisvę Lie
tuva atgaus tik TSRS subyrėjus. 
Jei jau būtų prieita prie to, kad 
JAV reikalaujant TSRS ati
trauktų Raudonąją ir MVD ar
mijas iš Pabaltijo, TSRS dienos 
jau būtų suskaitytos!

Dulles seniai mato dilemą
Jau prieš penketą metų John 

Foster Dulles, kurį James Res
ton (NYTimes) pavadino kaip 
“nevykusiai siekiantį atlikti ge
rus darbus” knygoje “War or J jį d?džiausYu 20 amž/anglu“ 

Ypač pabrėžtini jo nuopelnai 
1940-5 m. laikotarpyje. I D. karo 
metu jis buvo admirolu ir tai žy
miu kovotoju, nors vėliau jo var
das nebuvo garsus. Politiniame 
gyvenime jis buvo laikomas 
nuošaliai, nes turėjęs sunkų bū
dą. Tik po minkštos Chamberlai- 
no politikos išplaukė vadovau- 
jančion vieton Churchillis kaip 
kietos rankos politikas. II D. ka
ras labiausiai jį ir iškėlė, nors 
Jaltos pasitarimai paliko ir ne
mažų šešėlių, juoba, kad<Roos- 
velto laikysena, daug kur jo ne
rėmė. <

D. Britanijos vairas liko pati
kėtas A. Edenui. 57 m. amžiaus, 
turinčiam 30 m. politinės patir
ties. Jis pertvarkė min. kabi
netą pavesdamas užsienio reika
lus Mac Millan, buv. gynybos 
min., o gynybos ministeriu pasi
kvietė S. Lloyd. Atnaujintas ka
binetas, spėjam a, ^paskelbs rinki- 
maj, nors- dai.l^^ėtC 'laųkti^lft- 
lOSe m. rudens. Per 10 dienų jis 
ketina apsipręsti. .Skelbti rinki
mus tuojau skatina ta aplinky
bė, kad jų opozicija — darbie- 
čiai yra suskilę, ir rinkimus lai
mėti esą pavyktų konservato
riams.

Nutraukia sutartis
Vakarų Europos gynybos or

ganizavimas praktiškai jau įvyk
dytas. JAV prezidentas pasira
šė kongreso ratifikuotas Pary
žiaus sutartis, kuriomis V. Vo
kietijai grąžinama nepriklauso
mybė ir ribota teisė ginkluotis. 
Liko tik Olandija su Danija, ku
rios Paryžiaus sutarčių dar nera
tifikavo, bet eina prie galo. Sov. 
Sąjunga pasijuto gana nemalo
niai— propaganda ir įvairūs 
grasinimai nieko nepadėjo. Kad 
perdaug neapsijuoktų, S. Sąjun
ga, kaip buvo pareiškusi,-prane
šė nutraukianti draugiškumo su
tartis su Prancūzija ir D. Brita
nija. Kad būtų iškilmingiau, nu
traukimas bus paskelbtas Augšč. 
Tarybos. Sutartys buvo pasira
šytos 1942 m. ir 1944 m. dvide
šimčiai metų. Pasak sovietų, jos 
likę nesuderinamos su Paryžiaus 
sutarčių ratifikavimu.

Austrija nepriklausoma?
Molotovo kviečiamas Austri

jos kancleris J. Raab su savo už
sienio reikalų min. L. Figl, vice- 
kancl. A. Schaerf ir vicemin. B.

Savaitės įvykiai
ChurchSlis pasitraukė iš min. pirmininko pareigų. Ilgokai spė

liojo spauda su parlamento atstovais kada pasitrauks Churchillis. 
Dar prieš pat pasitraukimą kaikurie atstovai bandė suktais klausi
mais išpešti jo pasisakymą, bet veltui — “ateitis dengiama tamsos”, 
atsakė jis. Pagaliau po vizito pas karalienę oficialiai buvo paskelb
ta, kad Churchillis nebe min. pirmininkas. Minios akivaizdoj jis 
iškėlė savo tradicinį V-victory, įsėdo automobilin ir nuriedėjo į 
ramesnį gyvenimą. Iš politinio gyvenimo visiškai pasitraukti jis 
visdėlto nemano — jis ir toliau •------------------------- -------------- -
bus eiliniu parlamento nariu, ku
riuo išbuvo 52 metus, o ministe
riu — 28.

Vakarų valstybių vyriausybės 
pareiškė pagarbų Churchillio 
įvertinimą. Anglo-saksų spauda

SUMAŽINO MOKESČIUS
— Bogota. — Rastas džiunglė

se aukso ir platinos krovinys 
$1.500.000 vertės kovo 8 d. sudu- 
žusiame lėktuve.

ir jau įsigaliojo. Nėra sumažini
mų televizijos ir radijo apara
tams, svaig. gėrimams; rūkalams.

Grįžtantiems kanadiečiams iš 
užsienių, kur išbuvo metus ar 
daugiau, leidžiama įsivežti ten 
įsigytus asmeninius namų apy
vokos daiktus be muito, jeigu jie 
buvo įsigyti- bent prieš 6 mėn. 
Šis pasikeitimas jau įsigaliojo. 
Anksčiau panašią privilegiją tu
rėjo kariai ir valstybės tarnau
tojai.

1955-56 rh. numatoma valsty
bės biudžeto deficitas — $160.- 
000.000. Finansų min. Harris ma
nymu, tai esą normalu, kai kraš
to ūkinis gyvenimas nėra pakan
kamai gyvas. Jis tikisi, kad mo
kesčių sumažinimas pagyvins su-

Kanados vyriausybė paskelbė 
ateinančių metų biudžetą, kuria
me numatyta sumažinti mokes
čius $148.000.000. Asmeninių dar
bo pajamų mokesčiai sumažina
mi 10% nuo liepos 1 d.; kažku
rioms kategorijoms sumažinama 
12-13'i. Šis sumažinimas pilnai 
taikomas tiktai 1956 metų paja
moms. Tuo pasinaudos 3.800.000 
mokėtojų. Sumažinami mokes
čiai ir bendrovėms. Nuo š. m. 
sausio 1 d. jos' mokės 45% nuo 
sv»vo pelno, anksčiau mokėjo 
47%. Tai liečia betgi tiktai tas 
bendroves, kurių pajamos pra
šoka $20.000. Visoms kitoms mo
kesčiai lieka tie patys.

Sumažinti akcizo mokesčiai 
standartinio modelio automobi- vartojimą ir tuo būdu paskatin- 
liams, padangoms ir dalims 10% siąs gamybą.

LAIKAS DEKLARUOTI 
PAJAMAS

Kiekvienais metais visi, kas 
kuriuo nors būdu uždirba pini
gų, iki balandžio mėn. pabaigos 
privalo įteikti mokesčių įstaigai 
savo pajamų deklaraciją.

Mokesčių deklaracijų blankų 
galima gauti visose pašto įstai
gose, mokesčių įstaigose, ban
kuose ir kit bendrovėse.

Prie užpildytos deklaracijos 
turi būti pridėti ir pajamų dydį 
įrodą dokumentai, bei dokumen
tai, kurie įrodo, kokia pajamų 
dalis neapmokestinama: labda
rybės bei bažnyčioms paauko
tos sumos, gydymosi išlaidos ir 
tt. Nesugebantiems pareiškimus 
užpildyti padeda ir mokesčių įs
taigų tarnatftojai.

Peace” skundės, kad didieji prin
cipai ir religinės tiesos nesisten
giama įgyvendinti praktikoje: 
“... Esame prieš sunkią dilemą. 
Kadangi jos neišsprendėme, mū
sų įtaka pasaulyje šumenkėjo ir 
laikosi tik mūsų pabūklų ir ga
minių skaičiumi... Turime gerb
ti JAV dvasinį palikimą. Turime 
gerbti savąsias religines tiesas... 
Fizinė jėga šiais materializmo 
laikais gali mus pražudyti”. Ap
gailėtina, kad dėl siaurakakčių 
Amerikos ir Europos politikų 
prez. Eisenhoweris ir Mr. Dulles 
turėjo vingiuoti, atitolindami 
laisvės valandą. Nesuprantama 
betgi, kodėl šiandieninė Ameri
ka, siekdama žmonijai gerovės 
ir pavergtųjų išlaisvinimo bijosi, 
turi dangstytis ir slėptis? Kodėl 
Vašingtono Valstybės Departa
mentas nesiryžta perduoti Pabal
tijo užpuolimo bylos Jungtinėms 
Tautoms? Kodėl nesiryžtama nu-

' su tiraniškąja Rusi j a. jei nenori
ma užmegzti santykius su komu
nistiškąja Kinija? Ar tik dėlto, 
kad Rusija turi daugiau karo pa
būklų ir pajėgia iščiulpti iš pa
vergtųjų tautų .daugiau turto???

Laisvasis pasaulis ginkluojasi
JAV karinė galybė yra pasie

kusi tokio laipsnio,, kad Maskva, 
paniškai mėtydamas! ir nutrauk
dama “amžinosios draugystės” 
sutartis su D. Britanija ir Pran
cūzija. bando karštligiškai įsi
stiprinti Europoje. Paskutinėmis 
spaudos žiniomis, sovietai feeva 
jau parengę milžiniškus žibalo 
išteklius karui ir visomis prie
monėmis siekia sutvarkyti žemės 
ūkio gamybą. “Gabiausius” ka
riškius, naujai paskirtuosius mar 
šalus, sovietai susodino labiau
siai pažeidžiamose srityse: Le
ningrado fronte — Kiril A. Me- 
retskov, Baltijos —• Ivan K. Ba- 
gramijan, Gudijos — Semijon K. 
Timošenko, Ukrainoje — Vasily 
I. Chuikov, Kaukaze — Andrėj 
I. Jeremko, Maskvos — Kiril S. 
Moskalenko. Įdomu, kad trys 
maršalai susodinti ruože, kuriuo 
nekartą Rusijon traukė iš Vaka
rų lietuviai, lenkai, prancūzai ir 
vokiečiai.

Naujausi pasiruošimai
karui Amerikoje
Priešlėktuvinė apsauga paves

ta Peterson, kuris derins visą eilę 
(Nukelta į 2 psl.)

Kreisky išskrido Maskvon. Jie 
tikisi išsiderėti nepriklausomy
bę. Sovietai reikalauja garanti
jų, kad Austrija nesusijungtų su 
Vokietija, kaip tai įvyko 1938 m., 
ir kad neprisidėtų prie jokios 
karinės sąjungos bei neleistų 
kurti bazių jokiai svetimai ka
riuomenei. Austrijoj manoma, 
kad po 10 m. Molotovas tapęs 
austrams palankesnis, nes paty
ręs, jog amerikiečiai norį staty
ti Tirolyje karinius sustiprini
mus. Kad to išvengtų, siūlo Aust
rijai nepriklausomybę ir reika
lauja atitraukti visas okupaci
nes pajėgas.

Vakariečiai neturi nieko prieš, 
jei Austrija liktų neutrali šalta
jame kare, tik pabrėžia, kad jos 
nepriklausomybė negali būti iš
siderėta vien Maskvoje.

Braška Italijos vyriausybė
Min. pirm. Mario Scelba, grį

žęs iš kelionės po JAV ir Kana
dą, rado savo vyriausybę kri
zėje. Kr. demokratai, socialde
mokratai ir liberalai, sudarą vy
riausybę, nebesutaria socialiniais 
klausimais. Liberalai yra labai 
konservatyvūs ir priešinasi re- 
formoms, o soc. demokratai įiūio

u v , nis išrinktas • 
naujas respublikos, prezidentas. 
Derybos su Nenni socialistais kol 
kas buvo nesėkmingos. Jei da
bartinė koalicija suirs, kr. de
mokratams teks dar kalbėtis su ' .
kairiojo sparno socialistais arba 
aesines grupėmis — monarchis- 
tais ir neofašistais, kad sudary
tų naują vyriausybę.

Izraelio ir Egipto ginčai
Pasienio neusipratimai tebesi

kartoja. JT komisija, pirminin
kaujama kanadiečio gen. Burns, 
kreipėsi į Egipto ir Izraelio ka
riuomenės vadus, prašydama 
stipriau kontroliuoti pasienio 
dalinius. Komisija išreiškė papei
kimą abiem pusėm už kruviną 
incidentą prie Nahal Oz, kur žu
vo du egiptiečių ir du Izraelio 
kariai.

gegužes men

L eis grįžti į ko m. 
Kiniją

JAV studijavo 5000 kiniečių. 
Kai kilo komunistinė revoliucija 
Kinijoj, paėmusi 1949 m. valdžią 
į savo rankas, JAV vyriausybė 
neleido daliai jų grįžti manyda
ma, kad jie savo įgytas žinias pa
naudos prieš JAV. Šiomis dieno
mis JA Vvyriausybė pranešė lei
sianti grįžti 76 studentams. Tai 
padaryta norint paskatinti Pei- 
pingą paleisti 56 amerikiečius, 
kurie yra kaltinami šnipinėjimu. 
Jų tarpe yra 15 karių, kurie pa
teko nelaisvėn Korėjos karo me
tu arba po jo.

Manoma, kad kiniečiai studen
tai, gavę leidimus, grįš i kom. 
Kiniją. Svarstoma visa eilė kitų 
studentų prašymų. Birželio 30 d. 
prasidės repatriacija.

Pietuose šilta, o Kanados šiaurėj žiema. Traukinys gabena reikmenis į Lake Mani- 
touwadge, kur įrengiamos naujos vario kasyklos.

Sudegė 40 žmonių
Belgijoje, Liėge priemiesty 

Sclessin, kur dirbo ir tebedirba 
eilė lietuvių anglių kasyklose, 
viename kino teatre įvyko gais
ras, kuriame žuvo apie 40 asme
nų. Kai ties ekranu pasirodė 
1 iepsnos ir dūmai, apie 200 žiūro
vų metėsi lauk pro duris, bet ne 
visi suskubo išsigelbėti. Rasta 22 
vaikų. 14 moterų ir 1 vyro lavo
nai. Kaikurie lavonai taip sude
gę. kad nesą galima atpažinti.

Minima 13 metų mergaitė Jo
nė, kur didvyriškai gelbėjusi sa
vo globotinius. Ji atėjusi į kiną 
su trim mažesnėm mergaitėm. 
Kai pasirodė liepsnos, ji išėjusi 
su viena drauge, paskui grįžusi 
pasiimti antrosios ir dar bandžiu
si grįžti trečią kartą ieškoti li- 
kūrios draugės, bet dingusi lieps
nose.

Tai didžiausia šios rūšies ne
laimė Belgijoj ikišiol. ,
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LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI
Jei Niujorko lietuviai net savo Nepriklausomybės šventę paminėti lenda į neskoningas sales kur nors senamiestyje, tai Lietuvos žydai savuosius koncertus ruošia ištaigingiausiose Niujorko salėse, o koncertų lygiu toli gražu lenkia daugumą mūsiškių Kanadoj ar Amerikoj. Neseniai Lietuvos Žydų Sąjungos padalinys, “Women Aid Society for Lithuanian Jews, Inc.” suruošė koncertą, kurio pelną paskyrė Izraelyje besikuriantiems “Lietuvos žydų jšlikėliams” paremti. Rose Arens’ pirmininkė, pradėdama koncertą pareiškė, kad nuo susirinkusių priklawso Lietuvos žydų gerbūvis Izraelyje. Ji priminė, kad siunčiamos pašalpos yra išskaičiuojamos iš mokesčių ir pateikė Lietuvos Žydų Sąjungos adresą Niujorke, 905 West End Avenue, N.Y. 25, NY. Nors tarp laisvų lietuvių ir Lietuvos žydų tebėra įtempimas, paskiri abiejų tautybių asmenys norėtų artimesnio bendradarbiavimo Lietuvos laisvinimo ir kultūrinėje veikloje.

na už mintį organizuoti bendras Pabaltijo kultūros parodas — Mažytėlė juodviejų suorganizuota naminė parodėlė atskleidė faktą, kad svetimtaučiai vis daugiau domisi didvyriškai prieš tironus kovojančiomis Pabaltijo tautomis. .Gerai suorganizavus, gerai pagarsinus būtų atliktas didelis darbas — bet kas imsis? Gal politinės partijos, frakcijos, sambūriai? Gal bendruomenės?

ietnamo likimas
Laisvąjį pasaulį domina žinios, 

ateinančios iš Indokinijos — kas 
bus su Vietnamu? Neseniai tame 
krašte lankėsi vokiečių “Christ

Misininkų Žodis”

Stipriausioje kompaktinėje tautinėje bendruomenėje JAV— žyduose vis dažnėja skilimai, kai vis daugiau žydų išminčių atmeta šūkius, jog “žydai Amerikoje esą tik dvasinėje ir fiziškoje tremtyje“. Jei neperseniausiai, prel. Balkūnas tvirtino, jog “lietuvybė neprieštarauja ameriko- nizmui” tai dabar Los Angeles Žydų Religinio Instituto rektorius dr. Nelson Glueck įtikinėjo Judaistų tikinčiuosius, “jog judaizmas taipgi neprieštarauja amerikonizmui” ir kad būdami patriotais žydais, jie kartu galį būti patriotais amerikiečiais.Spaudoje vis dejuojama dėl jaunimo nutautėjimo, nesidomė- — lietuyi^telfcžreikąlaisf Apsi- 
» dairius tokiarrT Niujorke, neatrodo taip blogai. Ypač kai stebi studentiją, kuri daugiausiai yra sVetimų nuotaikų veikiama ar jaunus lietusius kultūrininkus, vedusius svetimtautes, kai'šnekiesi su jaunais lietuviais, užsimojusiais leisti svetimtaučiams kultūrinius žurnalus. Kiek pas juos meilės kenčiančiai tėvynei— tiesa, gal jie ir nesugebėtų drožti prakalbų apie patriotizmą, ar reikalą aukoti tam, o ne šitam fondui, bet jų meilė gili, dievaži. Kaikurie studentukai, dažnai žymių tėvų — profesorių, veikėjų vaikai, parvažiavę su gera doza pašaipos kalba apie lietuviškąją veiklą, kultūrą ar kūrybą. Amerika, Amerika — jie šūkauja be perstojimo. Iš šalies įspūdis: - “Biesukai...” Bet atsitiktinai sutikės jų klasės draugus amerikiečius nustembi, kaip tie patys “nutautėję” lietuviukai garsėja universitetuose ir kolegijose savo lietuviškumu, kiekviena proga sugebą svetimtaučiams priminti tėvų žemės Skaudų likimą.

Neperseniausiai NYTimes ir JAV keli universitetai minėjo Maskvos universiteto 200 metų sukaktį. Kiek gražių komplimentų rusų kultūrai buvo prišnekėta — Maskvos un-tas davė pasauliui Lermontovą, Turgenevą, Herzeną ir Čechovą. Bravo baltieji rusai, kad žino, kaip savąją kultūrą panaudoti propagandai. Kai lietuviai ir Vilniaus lenkai minėjo Vilniaus un-to 375 metų jubiliejų, svetimtaučiai apie tai nežinojo. Nebuvo kam informuoti. Lietuva mat buvo ir tebėra laisvinama vien tik savų ir svetimtaučių politikierių kalbo- i mis ir prakalbomis. O svetimtaučiams gal būtų buvę įdomu pasiskaityti, kaip rusų kultūrininkų buvo uždarytas Vilniaus universitetas, įkurtas tada, kada rusai apie kultūrą tik svajojo. Laimingos tautos sugebančios suorganizuoti rimtą ir objektyvią

savo skaitytoj ains pateikė būdin
gų apie tą kraštą ir jo ateitį duo
menų. “Chr. u. W.” skelbia, kad beveik niekas itetiki, jog Ho -či-j Mino kariai jėga įsiveržtų į pietinį Vietnamą ir jį okupuotų. Pagaliau tam nesą nė reikalo. Komunistai tikisi, kad jis pats dėl savo nesutarimo ir vidaus negerovių atiteksiąs jiems kaip prinokęs vaisius. Prancūzų daugumas mano, kad Vietnamo negalės išgelbėti nė aiški amerikiečių pagalba. Amerikiečiai nusiskundžia, kad jie atėjo prancūzams į pagalbą prieš komunistus ir suteikė nemažą karinę paramą, tačiau dabar prancūzai jų dovanuotus šarvuočius ir kitą karinę medžiagą, užuot palikę vietnamiečiams, išsigabeną į Afriką ar į. Europą. Klausimas, ar pavyks atstatyti tvarką ir energingam ministeriui pirmininkui Diemui. “Chr. u. W” bendradarbis sakosi sutikęs visame laisvajame Vietname tik dvi savimi pasitikinčias grupes, kurios yra įsitikinusios, jog dar ne viskas pralaimėta. Tai amerikiečiai ir antikomunistiškai nusiteikę katalikai pabėgėliai, kurie drauge su artimaisiais ministerio pirmininko šalininkais ir stengiasi išgelbėti kraštą nuo chaoso. Vietname yra galybė įvairiausių sektų, turinčių net ir savo ginklo pajėgas, kurios kai kur tiesiog siaustė siaučia. Kai kurios iš jų sau mokestį surinkdavo iš įvairių lošimo namų ir naktinių pramogų vietų. Tačiau Diemui pavyko šias landynes uždaryti, Jam pavyko sutvarkyti ir nepaklusnią armiją. Tik klausimas,

nistams.
Pagal Ženevos sutartį 1955 m. 

liepos 20 d. turi būti pradėtos 
derybos,, kaip prave^ąhvisame 
Vietname, tiek šiauriniame, val
domame komunistų, tiėkjrpieti- 
hiame, nuo jų laisvanie/visuoti- 
:nius rinkimus. P^gal^Krinkijų duomenis turės būti sudaryta nauja bendra visam Vietnamu! vyriausybė. Tačiau kas pažįsta dabartinius santykius, iš anksto pagal prancūzų nuogąstavimus į reikalą žiūri- labai pesimistiškai. Prancūzai teigia, kad pvz. tokiame Saigone 95% pasisakys už komunistus. Savaime aišku, šiauriniame Vietname, kaip ir visuose kituose komunistiniuose kraštuose, per rinkimus nori nenori 99,99% pasisakys už komunistus. Kadangi šiaurė turi J2 #mil. gyventojų, o pietinis Vietnamas tik apie 8 mil., tai netenka abejoti, teigia dažnas prancūzas, kad komunistų pergalė gali būti tie-

siog triuškinanti. Tačiau toli gra
žu tokios nuomonės nesilaiko ak
tyvūs antikomunistai veikėjai. 
Tarp 8 mil. ^pietiečių yra 1 mil. 
katalikų, kurie aiškiai balsuos 
prieš komunistus. Nebalsuos už 
komunistus ir Cdodai sekta, tu
rinti apie 2 mil. pasekėjų. Opti
mistų įsitikinimu, jei rinkimai 
tikrai bus laisvi, tai ne tiek pie
tuose bus sudaryta reikalinga 
antikomunistinė dauguma, bet ir 
šiaurėje balsuotojai pasisakys, 
bent nemaža jų dalis, prieš ko
munistus, kurių režimą jie jau 
gerai patyrė patys rsavo kailiu.

Šiuo metu apie min. pirminin
ką Diemą susispietę jo šalinin
kai stengiasi įgauti gyventojų 
masių pasitikėjimą socialinėmis 
ir žemės reformomis. Jau dabar 
nuošimčiai už nuomą •'žemės ge
rokai sumažinti. Su laiku tikima
si pravesti ir kitų daugiau rei
kalingų reformų. J. R.

Motinų šalpos įstatymas

propagandą, tiksliau informaci- ar pavyks išgelbėti kraštą, nuo ją. (al.) Į legaliu būdu perdavimo komu-(ai.) Į legaliu būdu perdavimo komu-
LAISVĖ ARBA MIRTIS

Reginai Sidzikauskienei ir estei H. Perandi Niujorke dėkoti-

Prancūziško 
stiliaus kelnaitės

Patogias, vMm, serai »u kirpto* . . .
ĮM3 SIŪTOS IS mtRKSTOS ITiOCI ▼ HflCS • • • 

lygio*, visur eloitriko*, prieki* ir jua»- 
■ mua <Mjuba* — tvirtos. tinka prie

jersey*. . WI9-54

(Atkelta'iš 1 pusi.) įstaigų; skubinami planai įtaisyti radaro stebėjimo stotis Atlanto vandenyne ir šiaurės ašigalyje. Kongrese atgaivinta krašto gynybos pakomisė, veikusi Korėjos karo metu; kongrese tikimasi, kad iki baland'^jp 25 d. bus .paruoštas automatiškai, karui kilus, įsigaliojgs įstatymas, ir prezidentui suteikiąs diktatoriaus teisės.Artimuose Rytuose Š. Atlanto Sąjungos pozicijos labai sustiprėjo per Turkiją prisijungus Irakui. Šio krašto aerodromų tinklas amerikiečius generolus seniai viliojo, nors britai seniai jais naudojosi. Irakiečiai taip gi dar daugiau teisių į šiuos aerodromus suteikė britams su sąlyga, kad įtempimui praėjus Irakui bus atiduota visiška nepriklausomybė. Artimiausiomis savaitėmis britai žada ten permesti eskadriles atominių delta ketur- motorių bombonešių ’’Valiant”.Vokietijoje planai jau “beveik” pradėti realizuoti. Į centrinės Europos komandą įjungiama 12 vokiškų divizijų, 1.300 vokiškų sprausminių naikintojų ir “vertingas vokiečių karo laivynas, kuris veiks Baltijos jūroje”. Nors JAV jungtinio štabo admirolas Radfordas manė, kad iki vokiečiai bus pilnai pasirengę praeis 3-4 metai, Kongresui karininkai užtikrino, kad ginklai vokiečiams bus įteikti artimiausiais mėftesiais. (Po jų karininkai atstovai klausėsi Amerikos lenkų ir žydų protestų dėl Vokietijos apginklavimo). Iš Bonuos informuojama, kad rugsėjo mėn. pradžioje Sonthofene, Bavarijoje, prasidės vokiečių kadrų paruošimas. Vokiečiai skundžiasi betgi, kad nors daug šnekama, vakariečiai tikrumoje mažai ką padarė. Be to, pas pačius vokiečius aršiai ginčijamasi. Karininkai norėtų Wehrinachto tipo reguliarios kariuomenės, gi vakariečių orientacijos vokiečiai — “demokratinės” armijos. Karininkai taip pat reikalauja atmesti Š. Atlanto vado Gruentheriol strategiją, pagal kurią vokiečių | “Panzerspitzai” turėtų kontra- 1 atakuoti ruselius Rytų Vokietijoje. Jie sako: “nėr durnių! Tegul puola, kas atidavė”... Karininkai taipgi norėtų skubėti ir mano, kad Paryžiaus sutarčių kariuomenė pilnai būsiarfti paruošta tik apie 1960 m. Gal šios opozicijos akivaizdoje Mr. Dulles prasitarė kviečiąs i didžiųjų pasitarimus ir Vak. Vokietijos atstovus! ;
Manevrai svarbiausiam fronte;
Thomas Brady, NYTimes Ytcn 

respondentas prie Š. Atlanto Sąj. 
pateikia įdomių pranešimų «ę>iė 
neseniai vykusius NATO manev
rus Baltijos fronto bare, kuriam 
“ginti” sovietai paskyrę net tris 
maršalus. Š. Atlanto Sąj. karo 
aviacijos vadas gen. Norstad va
dovavo pratimams puolant prie
šą pajudėjusi į Europos vakarus. 
Paskelbus aliarmą, karo aviaci
jos štabas tuoj persikėlė į pože-

mines patalpas ir susisiekė su Baltijos fronto baru, iš kurio alarmas buvo paskelbtas. JAV 49 karo aviacijos divizijai Anglijoje buvo duotas įsakymas pulti lengvaisiais atominiais bombonešiais - naikintojais. Brady sako, kad Š. Atlaųto Sąj. vadovybė . po^ šių' manevrų sutikusi 49 oro eskadros vadui Baltijos fronte gen. maj. Homef L. Saunders leisti pasiruošti “Forward strategy” šiaurėje. Šių žodžių interpretavimas betgi jaudina “taikingo sugyvenimo” šalininkus. Dabar esą manoma, jog Sanders lėktuvai višdėlto galėtų išlaikyti Danijos, Norvegijos, Baltijos jūros ir Murmansko kontrolę; anksčiau tuo buvo abejota. Taip pat Brady pastebi, kad karas “galįs iškilti be sąjungininkų pritarusio ar noro, jei gen. Gruen- ther, kuris kartu yra ir JAV pajėgų Europoje vadas, nu tartų gintis “puolimu”. Š. Atlanto karo aviacijos panaudojimui reiktų 14 narių pritarimo, bet jis gali, prezidentui sutikus, įsakyti pulti nepriklausomiems JAV-ių daliniams Afrikoje, Guajame ir Amerikoje. Iš minimų manevrų aiškėja, kad nors britai Baltijos jūrą laiko savo “zoną”, tačiau lėktuvai, kuriuos išvystų pavergtieji ■ lietuviai, būtų JAV.
Noble pasikalbėjimas
“ELTAI”John H. Noble padarė lietuviams gražią išimtį suteikdamas “Eltos” bendradarbiui Detroite pasikalbėjimą. Jis sakės Vorkutoje sutikęs daug lietuvių. Vargas, kad jį dabar varžo visokios “sutartys”. Jo knyga netrukus pasirodys knygų rinkoje.
— Londonas. — Manoma, kad į atominės energijos konferenciją Genevoje rugpjūčio mėn. Sovietai prisius bent 100 narių delegaciją- . .........................
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Betkurioje grožio šakoje esu 
pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis;
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mai ir kt.
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7B4 DUNDAS ST. W.r TORONTO į 
fteloi Jegreltoi potoitomi vyrffci, Sto-' 
Urtfti b«i velky betai. Taip pat dir
bom nauji.

Sav. PETRAS MASALSKIS. '

KAIP GYVENA GUZENKAI?
Koi Igoris Guzenko 1945 m. rugsėjo 

mėnesį apleido Sovietų Sgjungos amaba- 
sadę Otavoje su savimi išsinešdamas di
di įjlį ^lėbį slaptų dokumentų, neabejo
tinai paaiškėjo Vakarams, jog jų "ge
riausios alijantos" -— Sovietų Sgjunga 
yra sistematingas išdavikas. Nuo to lai
ko, jau devynetas metų, Guzenko ir jo 
Šeima slepiasi Kanadoje, vyriausybės glo
boj, ir išvengia raudonųjų keršto. Čia 
paduodamas žymiai sutrumpintas Svet
lanos Guzenkienės straipsnis iš "The 
American Weekly", kuriame autorė pa
pasakoja kaip Guzenkai gyvena, tik ne
pasako kur...Kartą mano vyras ir aš pietavome su draugais, kurie gyvena netoli mūsų Kanadoje. Kažkuris iš pietavusių draugų užsiminė to meto laikraščių pirmuosius puslapius, kuriuose didžiulėmis raidėmis buvo pranešama, jog JAV senatoriai atvyksta į Kanadą su Igoriu Guzenko, buv. Raud. Armijos slaptų žinių skyriaus raštyedžiu Sov. S-gos ambasadoj Otavoje, pastudijuoti raudonųjų šnipinėjimo metodų ir galimų kontrapriemonių prieš sovietinius šnipus.Mūsų draugai tuomet buvo užvedę ilgesnį pokalbį apie Guzenko, aptardami kaip jis pabėgo iš savojo tarnybinio posto 1945 m., kaip pabėgdamas išsinešė apie 100 ©fmalių slaptų raportų apie šovietinį špijonažo tink1 lą ir t.t.— Aš abejoju, ar kuriam nors iš mūsų teks kada nors sutikti tą “fellow Guzenko” — vienas iš kalbėjusiųjų pabrėžė. — Laikraščiai teigia, kad jis, jo žmona ir vaikai gyvena čia, kažkur Kanadoj. Deja, niekad ir niekas nėra pasakęs kur Guzenkai gyvena, nes tokiu atveju sovietų slaptieji šnipai tuojau panorėtų ištiesti savo rankas jų link ...Aš žvilgterėjau slaptomis savo vyro pusėn, tačiau jis, tarytum negirdėdamas jokio pašnekesio apie Guzenkus, nudavė labai užsiėmęs su mėsos kaulu...Vis dėlto, labai keistai atrodė, kad žmonės, sėdintieji su mumis prie vieno stalo ir rodą šitokį susidomėjimą Guzenkos atžvilgiu, nė pagalvot nepagalvojo, kad tas žmogus, begraužiąs kepsnio kaulą, yra ne kas kitas, tik tas pats Guzenko...— Jeigu rusai sužinotų, kur Guzenko slepiasi — vienas iš vyrų sako — būtų galas su juo. Jis, jo žmona ir vaikai, reikia manyti, gyvena labai vienišą gyvenimą ...Aš nebeiškenčiau ir susijuo- 'kiau net pusbalsiai,. nors, pą to turėjau pataisyti savo išsišokimą. .. *Tas tiesa, jau devinti metai mes gyvenome ne savo pavardėmis ir ne savu gyvenimu, bet dėl mūsų “vienišumo” — nieko ypatingesnio nebūtų galima pasakyti...Vieninteliai kurie žinojo ir žino, kur Guzenkų šeima gyvena, tai Kanados valdžios tam tikri pareigūnai, be to, mūsų šeimai paskirtasis specialus sargybinis, iš karališkosios Kanados Raitosios Policijos (Royal Canadian Mounted Police). Tas pareigūnas visuomet vaizduoją mums samdytą tarną ir šoferį. .Labai ir labai .maža žmonių čia, Kanadoje, yra sutikę mus, kaip Mr. ir Mrs. Guzenkas. Iš tokių asmenų tėra tik mūsiškis advokatas, laikraščių redaktoriai, kuriems ma-

no vyras yra rašęs straipsnių ir kai kurie amejikiečiai bei kanadiečiai žurnalistai, turėję su Igoriu interview...Kada mums buvo būtinas reikalas sutikti šitokius lankytojus, mes juos sutikdavom savo draugo namuose, kuris, nors būdamas mūsų draugu, taip pat nežinojo, kur mes gyvename...Kuomet važiuodavom į interview vietą, savo automobilį pa- statydavom ypatingai toli nuo tenai, o likusį kelią atlikdavom pasisamdę taksį. Mūsų tikrieji vaikai niekad nėra girdėję ir nežino kokia tikra jų pavardė.Nežiūrint to, mes nesame baikštūs ir vieniši. Esame toli nuo to.Pagal pasirinktą slaptą pavardę ir vardus mes vedame itin intensyvų gyvenimą. Mes esame susiradę ypač daug gerų naujų draugų, einame į parengimus sportuojame ir t.t. Aš pati esu aktyviai įsitraukusi į moterų klubo veiklą ir kitur. Mano vyras ir aš tikime, kad šitoks mudviejų įsitraukimas į normalų gyvenimą daro mums saugesnes sąlygas...Nežiūrint to, džiaugdamiesi viešuoju gyvenimu, mes esame visada labai atsargūs. Jūs turėtumėt man atleisti, jeigu aš nepaminėsiu net kokį sportą aš la- labiausiai mėgstu. Viena iš mano draugių, su kuria dažnai sportuoju, gali skaityti šituos žodžius ir dasiprotėti, kas aš esu...Dabartiniu metu, o taip pat ir seniau mūsų gyvenime yra buvę įvairiausių įvykėlių. Prieš keletą savaičių vienas žmogus sustojo lygiai ties mūsų durimis, neva pakeisti sprogusios automobilio padangos. Igoris pasidarė neramus. Pro saliono langą jis greitai nufotografavo to žmogaus automobilį, jo licensinę lentelę(Nukelta į 6 psl.)

Motinų šalpos įstatymdavystė 
Ontario provincijoje pradėta 
svarstyti 1920 m. Tais pat metais 
ir buvo išleistas pirmasis “Moti
nų šalpos įstatymas”, kuri sutei
kė galimybę Ontario provincijo
je gyvenančioms motinoms gauti 
piniginę pagalbą. Įstatymas įga
lino motinas išlaikyti, auklėti ir 
mokinti jų tiesioginėje priežiū
roje esančius vaikui, netekusius 
būtinos finansinės paramos dėl 
tėvo mirties, jo nuolatinio ne
darbingumo arba šeimos apleidi
mo.Įstatymas buvo kelis kartus keičiamas, papildomas. Pagal dabar veikiantį Motinų Šalpos Įstatymą motinos gali gauti pašalpą jų globoje esantiems vaikams, nesukakusiems 18 metų amžiaus, lankantiems pradinę ar kurią kitą mokyklą ir darantiems moksle pakankam^ pažangą. Pašalpa gali būti mokama ir tokiu atveju, jeigu vaikai yra netinkami lankyti mokyklas dėl savo protinių ar fizinių trūkumų.Pagal Ontario Motinų Šalpos Įstatymo nuostatus šelpiamųjų vaikų daugelis baigė mokyklals ir daug iš jų tapo net pirmaeiliais šios provincijos piliečiais.Kalbamas Įstatymas liečia taip pat ir tuos vaikus, kurie likę našlaičiais, yra globojami giminių arba ir kurio kito asmens, kuriam globos teisė buvo legaliai pripažinta (foster-mothers).Turint galvoje tai, kad šis įstatymas savo labai nuodugniai ir aiškiai apbrėžtais nuostatais numato kiekvieną atskirą atsitikimą — yra taikomas individualiai — ir sprendžia taip svarbią socialinę problemą, jis yra laikomas Ontario provincijos Įstatymų pažiba ir šios provincijos valdžios pasididžiavimu..Štai jo pagrindiniai nuostatai: 

Kas gali prašyti.1. Našlės, turinčios 'vieną ar daugiau vaikų ,kuriems dar nėra sukakę 18 mėtų amžiaus, išgyvenusios Ontario provincijoje bent vienus metus ir gyvenusios šioje provincijoje vyro mirimu metu.2. Motinos, turinčios vieną ar daugiau vaikų (amžiaus riba ta pati, kaip nurodyta 1 p.), kurias vyrai yra' apleidę ir apie jų bu-nių mažiausiai vienus metus.3. Motinos, kurių vyrai negali išlaikyti savo šeimos dėl protinio ar fizinio nuolatinio nedarbingumo.4. Išsiskyrusios motinos, kurioms teismo yra pripažinta vaikų globa, tačiau neturinčios jokių pajamų vaikų išlaikymui arba, jeigu vaikų tėvas, iš kurio buvo atitęista vaikams piniginė parama, 'nutraukė mokėjimus dingdamas be žinios.5. Motinos (foster - mothers) globojančios našlaičius, išgyvenusios kartu su jais mažiausiai vienus metus prieš pareiškimo padaviiirą.
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Pašalpos dydis mėnesiui1. Motinoms: a.) motinai su vienu nuo jos priklausančiu vaiku — $50; b.) kiekvienam sekančiam vaikui — $10; c.) nuolatiniai nedarbingam vyrui —$10.2. Globojančioms motinoms: a.) globojančiai vieną vaiką — , $24; b.) globojančiai du vaikus — $48; c.) kiekvienam sekančiam globojamam vaikui — $10.Be išvardintų mokėjimų, gali būti paskirta dar papildoma būtinai reikalinga pašalpa.
Visiems šelpiamiesiems yra 

teikiama nemokama gydytojų 
pagalba. Taip pat dantų gydyto
jų, ko nenumato jokios sveikatos 
draudimo bendrovės.Pašalpa ir visos kitos su tuo surištos pirmenybės yra teikiamos motinoms be pertraukos gyvenančioms Ontario Provincijoje ir kartu su šelpiamaisiais.Baigiant dar pažymėtina, kad gaunančioms pašalpą motinoms yra leistina turėti iki $1000 santaupų ir be to dar, — jeigu aplinkybės leidžia ir nekenkiama šelpiamųjų vaikų priežiūrai — laikiną darbą, kuris užimtų ne daugiau kaip 50% normaliai dirbamų valandų toje darbovietėje. Ypatingais atvejais yra leistina įsigyti ir nejudomą turtą, nenustojant teisės gauti pripažintą pašalpą. A. Liūdžius.

Diplomuotas teisininkas t 
V. SLEŽEVIČIUS

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

EMIGRACIJA IR KT. \

Kreiptis šeštadieniais iki 1 vai. p.p.: 
414 Bay St., Toronto, kamb. 107 

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

VIENYBĖJE. GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre- 
dito Koopėratyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti, AugŠtos paluko* 
rios. Būstinė Lietuvių Namuose. 
235 Ossington Avė., Toronto. TeL; 
KE. 3027. Darbo valandos penkto* 
dieniais 7-9 vol. vok. -
Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vol. p.p.

PLASTERIAVIMAS ‘ 
. ^enas ir -naujas^__ į

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

48 Boustead Avė., Toronto. '

VICTOR 
ELECTRIC 

C0.
LIETUVIŠKA ELEKTROS CO.

Visi elektros dalbai atliekami greitai 
ir' prieinamomis Ifainomis. 

SKAMBINTI 
telefonu'LL. 7714 s 
V. JUŠKEVIČIUS.

251 LAUDER AVĖ., TORONTO.

Nepaprasta 
biznio proga
MES IEŠKOME vyrų bei moterų bet kur Kanadoje, k. t. Toronte, Montrealyje, Hamiltone ir kitur. Jeigu bus priimta mūsų kompanijos — jūs nupirksite dvidešimts monetom operuojančias 

mašinas, kurios parduoda prekes automatiškai. Mes pastatysime mašinas į geriausias vietas, su jūsų teise pakeisti, kur padarys geriausią prekybą. Kitais žodžiais tariant, mes iškelsime jus prekyboje. Šita prekyba gali būti operuojama jūsų laisvu laiku, ne- sutrukdant jūsų nuolatinio darbo. Tas biznis gali būti išaugintas Į malonią darbo prekybą.Išsilavinimo laipsnis nesvarbu. Jums nereikia turėti reikalų su pardavimu ar pirkimu bei reikalauti kieno nors malonės. Jūsų pajamos prasidės su pirmos automatinės mašinos pirkimu. Tai nėra greito praturtėjimo biznis. Jeigu jūs būsite tam tinkamas, duos jums šalutines pajamas visam jūsų gyvenimui.
GERA PROGA NAUJIEMS ATEIVIAMS

995 dolerių investavimas yra viskas, kas reikalaujama. 
Jūsų investacija yra apsaugota pagal jūsų nuosavas pelną nešan
čias automatines mašinas, kurios parduoda jūsų prekes laike po
ilsio. Tos mašinos yra fabriko garantuotos visam laikui. Sugedimo 
atveju duodamos dalys bei remontas be atlyginimo. Šimtaprocen
tinis pelnas gaunamas parduodant prekes.

Jeigu jūs esate suinteresuotas ir turite tam palinkimo, 
bei augščiau minėtą sumą pinigų, tuoj pat rašykite lietuviškai 
prašydami tolimesnių informacijų, pažymėdami amžių, adresą ir 
telefono numerį.

DOMINION INDUSTRIES
1290 EGLINTON AVE. WEST, TEL. OR. 7080 
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Atstovas: ALGIRDAS KUTKA
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MEZLIAVOS
Iš tolimosios Australijos kart

kartėmis pasiekia JAV ar Kana
dą ir viena kita nuotrupa ar 
įvairenybė apie tenykščių veik
lą. O ir jie, neatsižvelgdami į di
delius atstumus, pluša, skuba ir 
sielojasi visuomenine veikla, vis 
neleisdami užgesti tautinės sa
viveiklos liepsnelei.

Negausi ir nelabai prašmatni 
ir jų spauda, nors pastangos ir 
visiškai gražios dedamos. Nedi
delis lietuvių skaičius, žinoma, 
neišgali leisti Amerikos lietu
viams įprasto formato ir dydžio 
laikraščių. Aplamai, sakoma, 
Australijos lietuviai nešykšti ir 
pinigu paremti lietuviškąjį gy
venimą, bet išsisklaidymas ir re
tesnės progos susibėgti draugėn. 

.Suprantama, turi atsiliepti ir vi
sai jų veiklai. Tuo būdu, gal ir 
pagrįstai skundžiasi organizaci
jos, draugijos- ar net ir spaudos

“Mezliavos”, Tautiečiams idėja 
patiko ir ilgai netruko, kai kiek
viename pobūvyje, vaišėse, va
karėliuose ar ir šiaip subuvimuo
se, buvo paleidžiama per rankas 
“kepurė” — ir visi dalyviai nesi
varžydami mesdavo variokus.

Rezultatai džiugūs. Pvz. kai 
kur apie 10 žmonių nesunkiai 
sumeta virš svaro, o kitur ir 
daugiau. Surinkti pinigai atiduo
dami pagal aukotojų norą. Gavę 
pinigus, spaudoje tuoj paskelbia 
pakvitavimą, neskelbdami nei 
pavardžių nei adreso, nes kiti 
nenorėtų, kad prie kelių šilingų 
būtų ir pavardė. Štai, laikraštis 
“Mūsų Pastogė” buvo gana sun
kiose materialinėse sąlygose, o 
jukų mažai tegaudavo. Turėjo ir 
spaudai padėti mezliava. Per 3 
mėn. ir šis laikraštis per mez
liavas gavo virš 50 svarų. Tik 
per vieną “Slidaus pusmilijonio”

leidiniai, kad jų lėšos gana ribo- I vaidinimą Sydnėjuje, kurį ste- j * 1 j • 1 • • mb W • * « * 1 Jtos, pajamos ne visada nuolati
nės, nereguliariai mokami nario 
mokesčiai, etc. Berods reikėtų 

’ išskirti sportininkus, kurių veik
lą, jei tikėti kelių tautiečių laiš
kams, susilaukia gražaus visuo
menės pritarimo ir konkrečios 
paramos.

O kaip ir kuriuo būdu Austra
lijos lietuviai sumanė materia
liai sustiprinti savo veiklą? Štai, 
jaunas ir neseniai pradėjęs spau
doje reikštis publicistas Algirdas 
Narbutas, gvildendamas tos rū
šies piniginius klausimus, priėjo 
išvadą, kad nelauktina iš atski- 

‘rų tautiečių, jog jie žymesne au- 
įka sutiktų įsipareigoti remti 
spaudą ar ir kitas veiklos sritis. 
Esą, reikia, kad duotų ne vienas 
ar keli,- bet visi, būtinai visi — 
kad ir nepodaug. Iš tų skatikų 
galėtų susidaryti ir ryškesnė su
melė. Šitam pasiūlymui laikraš
čio redakcija uždėjo antraštę

bėjo 700 žiūrovų, buvo surinkta 
9,5 sv. Visi dėjo ne po daug, o 
laikraščiui susidarė visiškai gra
ži talka.

Taip gražiai savo pareigas su
prato Australijos lietuviai. “O, 
kaip pas jus, Jungtinėse Valsty
bėse ir Kanadoje? Ar praeitų pa
našios mezliavos?” — klausia 
Jūsų bendradarbio iš Australi
jos bičiulis. Al. Gimantas.

— Maskva. —• Užsienių r. min. 
pirmuoju pavaduotoju, t.y. Vi
šinskio įpėdiniu, paskirtas Vas- 
silij Kuznetsov, nuo karo pabai
gos buvęs Sovietų Sąj. profsą
jungų viršininkas, po Stalino 
mirties buvo pakeltas viceminis- 
teriu ir paskirtas ambasadorių 
Kinijoj: Jis moka angliškai, nes 
yra dirbęs kaip praktikantas 
Detroite Fordo įmonėse. Dabar 
rangu jis lygus su Gromyko.

Garantuotos anglys yra geriausios I
Visų rūšių anglis ir malkas užsa

kykite per mūsų atstovus _

VYT. ir SIGITA AUŠROTUS

DOMINION 
COAL & WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
' - (Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)
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Kodėl bastytis mieste sąskaitų apmokėjimui? 
Mokėdami už telefoną, anglis, šeimininkui ar mo
kesčių rinkėjui, nesvarbu kam, jūs sutaupysite 
laiką ir išvengsite rūpesčių, jei mokėsite visas 
sąskaitas, pasiųsdami čekį pagal jūsų einamąją 
sąskaitą The Canadian Bank of Commerce.

Yra ir daugiau palengvinimų jums, jei turėsite 
einamąją sąskaitą. Kiekvieno mėnesio gale jūs 
gausite atgal naudotus čekius ir banko sąskaitą. 
Naudoti čekiai tinka jums kaip kvitai. Tokiu bū
du jūsų finansiniai reikalai bus visuomet tvarkoj.

Jūsų pinigai visuomet bus saugioje vietoje, jei 
laikysite The Canadian Bank of Commerce. Mū
sų aktyvas siekia šiandien virš $2.000.000.000.

The Canadian Bank of Commerce priima mažą 
ar didelę sumą, viskas tinka einamosios sąskaitos 
atidarymui. Apsilankykite artimiausiasme mūsų 
skyriuje dar šiandien ir atidarykite einamąją są
skaitą. Kiekvienas mūsų tarnautojas jums mie
lai patarnaus.

The Canadian 
Bank of Commerce

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS

VIRŠ 680 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

Toronto Lietuvių Choras “Varpas švenčia antras metines
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Mūšy pajėgumo laidas
Šiais laikais lietuvio išeivio da

Toronto lietuvių choras “Var
pas”, vadovaujamas muz. Stasio 
Gailevičiaus, šį šeštadienį Eaton 
auditorijoje, rengia koncertą sa
vo dviejų metų veiklos sukakčiai 
paminėti. Dveji metai tai nėra 
ilgas laiko tarpas, bet “Varpas” 
per tą laikotarpį išaugo tikrai į 
didelį meninį vienetą, kuriuo di
džiuojamės ne tik mes torontie- 
čiai bet jį jau spėjo tinkamai 
įvertinti ir kitos liet, kolonijos 
bei angliškoji visuomenė.

1952 metų rudenį tuometinio 
LOK Toronto apyl. pirmininko 
J. R. Simanavičiaus iniciatyva 
buvo pakviestas muz. St. Gaile- 
vičius iš Montrealio persikelti į 
Torontą ir čia suorganizuoti re
prezentacinį lietuvių chorą. Muz. 
St. Gailevičius kelių savaičių bė
gyje buvo jau Toronte. Neilgai 
trukus buvo sušauktas būsimų 
choristų susirinkimas i kurį at
silankė virš 60 asmenų. Buvo pa
tikrinti balsai ir išrinkta choro 
valdyba. ’ Vyriausiu seniūnu iš
rinktas J. Račys, kuris tiek į to
limesnį choro organizavimą, tiek 
į draugišką susiklausymą įdėjo, 
ypatingai, daug ir nuoširdaus 
darbo, kas, neabejotinai, paleng
vino ir muzikinį darbą.

Iš. pat pirmųjų dienų choristai 
pajuto, kad šį kartą papuolė į 
prityrusio muziko rankas ir todėl 
vos po trijų -mėn. įtempto darbo 
choras jau dalyvavo net dviejuo
se pasirodymuose su visu dešim
čia liet, dainų repertuaru ir abie
juose publikos buvo gana šiltai 
sutiktas. O praslinkus dar vie
nam metų ketvirčiui, gegužės 9 
d., choras jau pasirodė su kon
certu — šventė krikštynas. Ir 
kai pasigirdo pasirinkto himno 
žodžiai: “O, skambink per am
žius vaikams Lietuvos..o fo
ne kilo į viršų varpo emblema, 
nevienam klausytojui akys su
drėko... Su šiuo pasisekusiu 
pirmuoju koncertu Varpas prisi
statė Toronto lietuviškai visuo
menei ir kviestiniams svečiams, 
kiap daug žadantis meninis vie
netas". Ir po 2 metų tenka pasi
džiaugti, kad į Varpą sudėtos 
viltys pilnai pasiteisino. Per tą 
laikotarpį, nuo savo įsikūrimo 
iki šiandien, įvairiomis progo
mis, Varpas turėjo virš 40 viešų 
pasirodymų ir vis su papildyta, 
ar su visai nauja programa. To
dėl šiandien Varpas savo reper
tuare turi virš 50 liet, kompozi
torių kūrinių, apie 20 klasikinių 
ir iš 10-ties operų, statytų Kauno 
valstybiniame teatre, ištraukų.

Iš Varpo koncertų yra keletas 
ypač paminėtini. Vienas iš jų, 
tai Toronte policijos šventėj, kur

dalyvavo 8-nių įvairių tautybių 
chorai prieš 18.000 auditoriją, 
Varpas buvo pripažintas geriau
siu. Antras — Čikagoje, kur bu
vo du koncertai ir kurie praėjo 
su dideliu pasisekimu, nežiūrint, 
kad toj pasaulio lietuvių sostinėj 
panašūs koncertai būna gana 
dažni. Kaip teko girdėti, šiemet 
Varpas vėl yra pakviestas Čika
gon į dienraščio “Draugas” ren
giamą koncertą. O ką kalbėti 
apie Toronto liet, gyvenimą, nes 
nebuvo didesnio minėjimo, kur 
nedalyvautų Varpas, vistiek kas 
jį rengė —- vien tik lietuviai, ar 
kartu su kitomis tautybėmis. 
Šias eilutes rašančiam teko būti 
Varpo repeticijoje, rengiantis š. 
m. Vasario 16 minėjimui, į ku
rią buvo atvykęs Toronto CFRB 
radijo stoties muzikinės dalies 
direktorius Mr. Cambell ir už
sieniečių programos dalies vedė
jas Mr. J. Callingwood Reade, 
kurie rinkosi muzikinius kūri
nius radijo programai Pakanka
mai radę patinkančių, galiausiai 
preiškė, kad tokio augšto lygio

chorą nedažnai tenką girdėti.
Iš šių visų priminimų ryškiai 

matosi, kokio gilumo vagą išarė 
Varpas lietuviškos kultūros dir
vone, kuris, jau pradeda apželti 
doleriais. Visi šie Varpo laimėji
mai buvo pasiekti tik per didelį 
choristų, o ypač jų-vadovo muz. 
St. Gailevičiaus darbą ir pasi
šventimą. To darbo iliustracijai 
reikalinga priminti, kad jau šiais 
metais varpiečiai turėjo 60 repe
ticijų. O kiek jų buvo -per tuos 
du su puse metų? Tai bent soli
darumo mokestis! Garbė Jums 
Varpiečiai už tai!

Švenčiant Varpui savo nuošir
daus darbo antrąsias metines 
linkėtina ir toliau skambančia 
daina skaidrinti mūsų išeivišką- 
jį gyvenimą ir su ta pačia ener
gija kopti į dainos meno viršūnę. 
O labiausiai norisi palinkėti, kad 
išaušus Tėvynėj laisvės rytui sa
vo metines švęstumėt Gedimino 
kalno papėdėje, o tremtyje išug
dytos dainos, garsai skambėtų 
Neries ir Vilnios pakrantėmis.

J. Dvilaitis.

Kodėl puolė Rumunijos atstovybę
Gerai informuoti Rumunijos 

emigrantų šaltiniai šitaip infor
muoja apie Rufhunijos konsula
to Šveicarijoje užpuolimą.

Jau ilgesnis laikas kaip Rumu
nijoje veikia gerai suorganizuo
ta pogrindinė išlaisvinimo orga
nizacija, kuri pridaro daug rū
pesčių komunistinei vyriausybei. 
Paskutiniu laiku tos organizaci
jos akcija labai sustiprėjo. Ru
munijos saugumo organai paste
bėjo, kad organizacija veikia va
dovaujama iš užsienio ir todėl 
jos centrui susekti ir likviduoti 
išsiuntė savo geriausiį bendra
darbį kapitoną G. Petresku.

Atvykęs į Berną kap. Petresku 
užsimaskavo kaip pasiuntinybės 
šoferis ir pradėjo savo darbą. 
Padedamas vieno savo agento, 
kuriam pavyko įsiterpti į orga
nizacijos patį centrą užsieny, jis 
gavo sąrašą organizacijos narių, 
kurie turi ryšį su Rumunija ar 
yra Rumunijoje. Sausio 15 d. tie 
sąrašai buvo pristatyti į Berno 
aerodromą ir Petresku asmeniš
kai juos paėmė, kad vėliau per
siųstų diplomatiniu paštu į Bu
kareštą.

Tuo tarpu užsieninė organiza
cija pasigedo sąrašų. Skubiai 
buvo išsiųsta 8 žmonių grupė, 
kurios uždavinys buvo atimti pa
vogtus dokumentus, nežiūrint 
jokių kliūčių. Dar tą pačią nak
tį, padirbtų dokumentų pagalba,

Sovietų gudrybės ir Vakarai
Ne taip seniai iš Vorkutos kon

centracijos stovyklos į Vokietiją 
grįžo dr. J. Scholmer. Tai senas 
komunistas, Hitlerio laikais dir
bęs pogrindyje ir tik karui be
sibaigiant buvo suimtas Gestapo, 
bet po kurio laiko vėl paleistas, 
o atėjus “išlaisvintojams”... iš
siųstas į Vorkutos koncentraci
jos stovyklą 25 metams! Šis žmo
gus turėjo galimybės gerai pa
žinti sovietų tardymo metodus 
ir sovietų “teisingumą”. Gal būt 
ir kiek mažiau turėjo progos pa
žinti bendrą bolševikų vidaus 
politiką, nes gyvęndamas Rytų 
Vokietijoje susipažino su oku
pantų elgesiu, kuris jo akyse bu
vo pateisinamas kaip okupantų 
elgesys. Dr. J. Scholmer parašė 
iš Vorkutos gyvenimo savo pri
siminimus “Prisiminimai iš ver
gų miesto Sovietų Arktikoj”’ 
Šioje knygoje jis gana daug pa
liečia lietuvių - kalinių reikalus. 
Jis suprato visų pavergtų tautų 
kančias ir jų troškimą išsilais
vinti.

Tačiau ironija — kai jis su
grįžo į Vakarus ir pasikalbėjo su 
čia esančiais “sovietų žinovais”, 
nustebo, kaip mažai tie žinovai 
žino apie Sovietų Rusijos politi
nes gudrybes ir jų aiškius tiks
lus. Tie “specai” žinojo viską, 
tik nežinojo to, kad sovietai yra 
pakelyje sunaikinti juos ir jų 
pasaulį. Jis pastebi, kad jį pri-

slėgė Vakarų abejingumas ir ne- 
reagavimas į tai, kas darosi Ru
sijoje ir kokią ateitį rengia bol
ševikai Vakarams.

Kaip ten bebūtų, žmonėms, 
kurie visą gyvenimą nėra.matę 
bolševikų politinio teroro, gali 
būti daug atleista. Visai kas ki
ta mums, kurie visa tai pergy
veno, kurie viską matė ir dar ne
tikėti tiems, kurie tame terore 
užaugo nuo pat jaunystės iki pa
bėgamo į Vakarus, yra neleistina. 
Šios mintys kyla po to kai kole
ga Pr. Alšėnas nenori patikėti I. 
Guzenkos, pasakyčiau labai gero 
Sov. Rusijos žinovo, nuomonei 
dėl Malenkovo likimo.

Aš gerai pažįstu kolegą Pr. Al- 
šėną ir visai nemanau, kad jis 
yra suminkštėjęs kovoje su bol
ševizmu, tačiau mūsų spauda tu
ri būti negailestinga teroristams 
ir neaiškinti to, ko Sov. Sąjun
goje nėra ir būti negali — dova
nojimo savo konkurentams.

Dar Malenkovas nespėjo pasi
rašyti pirmųjų Elektrinių Staty
bos M-jos raštų, o jau “Pravda” 
pakėlė tnikšmą dėl didelių atsi
likimų toje ministerijoje. Iš to 
jau aišku, kad pasigailėjimo “ap
sileidėliams” nebus. Ar supuoli
mas ar jau toks likimas, ir Troc
kis prieš savo tremtį taip pat tu
rėjo Elektrinių Statybos komi- 
sarijatą.

Visai suprantama, kad mes. 
būdami tikri bolševizmo žinovai,

grupė atvyko į Berną ir jėga įsir 
veržė - į Rumunijos, konsulatą. 
Kap. Petresku buvo nukautas, 
nes panaudojęs ginklą. Tokiu bū
du atentatininkai ne tik pasiėmė 
sąrašus, bet likvidavo asmenį 
žinojusį jų planus ir dokumentų 
turinį.

Gavę savo dokumentus ir iš
grobę iš konsulato spintų daug 
Rumunijos vyriausybę kompro
mituojančių dokumentų, viską 
išgabeno į saugią vietą už Švei
carijos ribų.

Dėka greitos akcijos ir drąsos 
Rumunijos /egzilinės organizaci
jos vadovybė išgelbėjo daugeliui 
savo narių esančių Rumunijoje 
gyvybes, kurie ten kovoja už 
laisvą Rumuniją. St. B.

84 šalys atominėje 
konferencijoje

Jungt. Tautų gen. sekretorius 
Hammarskjold, pavestas JT pil
naties, pakvietė 84 šalis į a to-' 
minę konferenciją Ženevoje rųg- 
piūčio 8 d. Jų tarpe yra 24 ša
lys, kurios nepriklauso JT, bet 
dalyvauja Įvairių komisijų dar
buose. Kom. Kinija nebuvo pa
kviesta, nes ji nėra JT narys ir 
nedalyvauja komisijų darbuose.

Kiekviena pakviesta šalis at
siųs po penkis atstovus — atom, 
energijos specialistus. Jie išdės
tys savo pažiūras bei pasiūly
mus į atominės energijos panau
dojimą nekariniams tikslams, 
kaip yra siūlęs prezid. Eisen- 
howeris. Darbotvarkėj įrašyta 
šimtinė klausimų, liečiančių ato
minę energiją techniniu, teori
niu, pedagoginiu ir praktiniu po
žiūriu. Bene svarbiausias klau
simas bus atominės energijos pa
naudojimas pramonei dar prieš 
20 amž. pabaigą. Manoma, kad 
atominė energija pakeis anglis 
ir žibalą, kurių pradėsią trūkti 
galbūt jau už šimto metų.

lia nėra lengva. Jis, be kasdieni
nio rūpesčio sau gyvenimą už
tikrinti, turi rūpintis ir aukotis 
dėl savo tautos gyvybės išlaiky
mo ir dėl savo gimtojo krašto 
ateities.

Šiandien, laisvame pasaulyje 
gyvena nemažiau pusės milijono 
lietuvių, tai nėra didelis skaičius, 
bet jis pavergtų tautų šeimoje 
turi savo vietą ir tautų išlaisvi
nimo bei pripažinimo sprendžia
mu momentu gali didžiosios po
litikos svarstykles pakreipti į sa
vo pusę.

Lietuvos kaip ir kitų pavergtų 
tautų išlaisvinimas yra didelė 
problema, surišta su didžiųjų pa
saulio valstybių politine kova, 
kurios laimėjimas nulems ma
žesnių tautų likimą.

Lietuviškų veiksnių ir politi
nių partijų varžybos dėl politi-. 
nės. išminties Lietuvos laisvini
mo reikalu nieko gero lietuvybės 
sustiprinimui neduoda, o tik 
skaldo ir taip jau menkas mūsų 
jėgas. Eiliniam žmogeliui šian
dien sunku susiorientuoti įvairių 
sąjūdžių, santarvių, frontų ir ki
tokių rezistentų maišatyje, ta
čiau lietuviška intuicija ir rea
lus samprotavimas rodo, kad 
mūsų stiprybė ir išganymas glu
di ne veiksnių ir politinių parti
jų centruose, bet pačioje žemiau
sioje vietoje —- tolimoje lietuviš
kos bendruomenes apylinkėje, 
kur lietuvis išeivis aukoja savo 
sunkiai uždirbtą dolerį lietuvy
bei išlaikyti, neklausdamas, kur 
jo pinigas sunaudotas.

Bendruomenės apylinkė yra 
pirmoji grandis apjungianti vi
sus lietuvius į bendrą galvojimą 
ir veikimą. Joje turi koncentruo
tis ir derintis visos pozityvios jė
gos ir planai be jokio politikavi
mo ar skaldymosi.

Bendruomenės apylinkė yra 
lietuvybės išlaikymo tvirtovė. Ji 
turi būti ekonomiškai stipri ir 
sugebanti paimti visą lietuvių 
kolonijos gyvenimą už ragų. Eko 
nomiškai silpnoje bendruomenė
je, panašiai kaip ir šeimoje, kyla 
barniai ir nesutarijnai.

Bendruomenės organų darbas 
neturi ribotis minėjimų ir arba
tėlių su prakalbomis ruošimu, 
bet rimtai organizuoti bendruo
meninį veikimą, įtraukiant dau
giau žmonių ir turint aiškius 
veiklos planus. Bendruomenės

veiklos .gairės buvo nustatytos 
pr. metais Hamiltone Krašto Ta
rybos sesijoje (rezoliucijų formą 
pasiūk J. Strazdas). Jos skamba 
šitaip: ’

1. Kiekvienas lietuvis turi būti 
aktyvus Liet. B-nės narys. Jo pa
reiga mokėti solidarumo mokes
tį. Sustiprinti pastangas kad so
lidarumo mokestis būtų išrink
tas iš visų lietuvių.

2. Ruošti L. B-nės vardu Lie
tuvių Dienas, koncertus ir kitus 
kultūrinius parengimus ir iš tų 
parengimų sudaryti lėšas bėga
miems B-nės reikalams.

3. Lietuvių organizacijoms ir 
tautiniams reikalams reikalingos 
patalpos. Dėti pastangų, kad vi
sos didesnės apylinkės įsigytų 
savas patalpas.

4. Taupymas ir skolinimas yra 
didelis ekonominis veiksnys. L. 
B-nės rūpinasi, kad jos ekonomi
nis gerbūvis kiltų. Kredito rei
kalui spręsti — kurti. kredito 
kooperatyvus.

5. Mūsų jaunimui lietuviškoje 
dvasioje auklėti reikalingas bend 
ravimas savųjų tarpe. Nepakei
čiamos reikšmės tokiam auklėji
mui yra vasaros stovyklos. Dėti 
pastangas kad didesnės liet ko
lonijos įsigytų vasarvietes.

6. Patirtis rodo, kad verslai 
duoda labiau užtikrintą rytojų 
kaip darbininko darbas. Dėti pa
stangas, kad būtų sustiprintas 
lietuvių veržimasis į verslus. 
Tam reikalui didesnėse kolonijo
se įsteigti ekonomines komisijas, 
įtraukiant juristus ir atskaitomy
bės specialistus. Tų komisijų .pa
reiga padėti besikuriantiems 
versluose.

7. Dėti pastangas, kad lietuviai 
verslininkai nenutoltų nuo Liet. 
Bendruomenės ir kad jie Bend
ruomenės kultūriniams reika
lams parūpintų lėšų.

8. Pasirūpinti, kad Bendruo
menės narių palikimai, nesant, 
čia giminių, paliktų Bendruome
nės naudai.

Dalis šių užsimojimų jau įvyk
dyta: Suruoštos Lietuvių Dienos 
1953 m. Hamiltone, 1954 m. To
ronte ir šįmet ruošiamos Mont- 
realyje. Tačiau svarbiausias rei
kalas, bendruomeninio turto dar 
niekur neįsigyta. Tai turi būti 
pirmutinis ir svarbiausias -apy
linkių rūpestis, nes B-nės stip
rėjimas reiškia lietuvybės stip
rėjimą. P. Lelis.

Politiniai JAV-biu rūpesčiai
Daugelis faktorių vedė ir pri

vedė JAV-bes prie sunkios nū
dienės politinės būklės. Visų bė
dų pradžia beabejo, — Jalta, o 
po to dar daugelis kitų klaidų, 
klaidelių. Viena iš svarbiausiųjų 
tų klaidų — Kinijos atidavimas 
raudoniesiems. Jeigu- JAV būtų 
paskyrusios bent pusę tos sumos, 
kurią teko išleisti Korėjos kare, 
niekad raudonieji nebūtų užval
dę milžiniškų Kinijos plotų ir 
šimtų milijonų žmonių masės. 
Deja, tuometiniai patarėjai, ku
rie buvo paskirti prie Čiangkai- 
šeko vyriausybės, dėl įvairių as
meniškų intrigų, klaidingai re
feruodavo Baltuosius Rūmus ir, 
pagal jų pranešimus, JAV vy
riausybė buvo nutraukusi nacio
nalistams teiktąją pagalbą.

Jeigu nebūtų buvusi atiduota 
raudoniesiems Kinija, nebūtų 
buvę Korėjos karo, kuris Ameri
kai kainavo bilijonus dolerių ir 
tūkstančius karių gyvybių. Ne
būtų ir dabartinės itin sunkios 
Formozos ir kt. salų problemos.

Quemoy ir Matsu mįslė
Šias salas raudonieji ruošiasi 

“išlaisvinti”, o nacionalistai — 
pasiryžę jas ginti. Ar įsikiš, ar 
padės JAV 7-tasis laivynas jas 
ginti — ligi šiol dar tebėra mįslė. 
Nieko'konkretaus nepasako apie 
tai nei valst. sekretorius F. Dul
les, nei prezidentas.

Tiesa, valst. sekretorius teigia, 
jog jeigu būsią įmatyta, jog rau
donieji Quemoy ir Matsu salas 
nori užimti tam, kad jos būtų 
panaudotos kaip tramplynas pul
ti Formozai — tuomet amerikie

čiai jas \gins, netgi panaudodami 
mažesnio kalibro atominių gink
lų. Iš ko amerikiečiai tai nuspręs 
— nepasakoma.

Bet amerikiečiai yra tiek pa
žadėję ir neiŠtęsėjo, kad raudo
nieji jau netiki. Neseniai Čuėn- 
lajus netgi viešai savo kalboj 
JAV išvadino “popieriniu tigru”.

Antra blogybė yra ta, kad pa
naudojus atominius ginklus prieš 
kiniečius, būtų įduotas visiškai 
realus propagandinis arkliukas 
Peipingo vadams visa gerkle rėk
ti, kad Amerika atomą naudoja 
vientik prieš spalvotąją rasę. Juk 
pirmoji ant Hirošimos ir antroji 
-— ant Nagasaki miestų juk tai
pogi krito ant spalvotųjų japo- 
nų...

Trečioji blogybė — tai begali
niai didelė reakcija dėl atominių 
ginklų naudojimo ir* netgi dėl 
pačios Quemoy ir Matsu salų gy
nybos, justi iš Amerikos sąjungi
ninkų, ypatingai anglų. Jie kaip 
advokatavo, taip ir tebeadvoka- 
tauja, kad pakrančių salas reikią 
geruoju atiduoti raudoniesiems, 
o Formozoj, esą, reikėtų pravesti 
plebiscitą, atsiklausiant gyvento
jų ar jie norėtų komunistų, ar 
nacionalistų valdžios. Deja, ang
lams nė į galvą neateina mintis, 
kad tokį plebiscitą reikėtų pasiū
lyti visam Kinijos žemynui, ne
tik Formozai... Anglai, atrodo, 
nė galvoj neturi minties, kad, 
laikui bėgant, raudonieji iš jų 
gali pareikalauti Hong-Kongą, 
kuris yra dar arčiau Kinijos, ne
gu Quemoy ar Matsu salos...

Pranys Alšėnas
Radaras dar neatmetamas

Paskelbus,, kad vokiečiai sura
dę medžiagą, kuri absorbuoja ra
daro bangas, jų neatmuša, tad to
kia medžiaga padengtas daiktas 
radare nebepastebimas, specialis
tai atsako, jog tai ne naujiena. 
Vokiečių laboratorijose tokie 
bandymai vykę nuo 1940 m., kai 
britų radaras pasirodė labai pa
vojingas. Tokių medžiagų buvę 
surasta ir po karo jos buvę pa
leistos į rinką. Jei būtų surasta 
tokia medžiaga, kuria galima bū
tų padengti lėktuvą, esą, radare 
tektų tik padaryti kaikurių sąly
gų pakeitimų ir vėl viskas būtų 
tvarkoje.

turime visur ir visada skleisti 
apie Sov. Rusijos vadovus tikrą 
baisią tiesą, nekalbant apie mūsų 
spaudą, kurioje turime galimy
bės tai laisvai pasakyti. Vakarai 
su savo “specais”, kad ir sun
kiai, bėt pradės mums tikėti.

Syt Buteika.
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Pavergtoje tėvynėje
Klaipėdos miesto deputatas 

augšč. taryboje rusas V. Michas- 
ko atvykęs Klaipėdon 1948, kai 
baigęs Chersono žvejybos tech
nikumą ir teturėdamas 20 metų 
buvo paskirtas tralerio kapitonu. 
Su juo dirba pavaduotojas S. Ka
pitonov, radijistas A. Gindulin, 
anksčiau dirbęs G. Drogaicev, L., 
Zorovski, V. Kudin ir t.t. Iš lie
tuvių teminimi Jonas Kniukšta, 
kuris pasiekęs bocmano vietos, 
įguloje dar yra J. Jonušas, Jo
nas Petraitis, Jonas Bervingas. 
Michąsko vis remiąšis savo veik
ioje komjaunimu.

Adelė Korsakienė, Skirsnemu
nės apyl. atstovė Augšč. Tarybo
je, Jurbarko MTS partijos sek
retorė, esanti kilusi iš Alytaus 
rajono, Likiškėlių kaimo, priglu
dusio prie pat Nemuno”. Tėvai 
turėję 7 ha smėlėtos žemės, tad 
ji piemenavusi ir tarnaite buvu
si. Ji “sujungė savo likimą su le
nininiu komjaunimu ir komu
nistų partija. Ir nuo to laiko ji' 
būna ten, kur siunčia partija”.

Superfosfato fabriką Lietuvo
je buvę nuspręsta pastatyti per
nai. Jis turėsiąs pagaminti per 
metus 320.000 tonų superfosfato, 
tačiau pinigų ir šių metų biudže
te jo statybai nepaskirta, skun
dėsi Gedvilą savo kalboje Tau
tybių Taryboje.

Soyietinio biurokratizmo pa
vyzdį nurodė Gedvilą savo kal
boje Tautybių Taryboje vasario 
5 d. Esą, Lietuvos respublikos 
valst. biudžeto projektas buvęs 
sudarytas net daugiau 2000 psl. 
Jame “socialinių - kultūrinių 
priemonių apskaičiavimų išdės
tymas užėmė 720 psl., o žemės 
ūkio priemonių apskaičiavimo 
išdėstymas — 366 puslaoius”. 
Lietuvoje brendęs, buvęs Telšių 
Ligonių kasų vedėjas, Gedvilą 
apie biurokratizmą visdėlto nu
sivokia. Bet argi jam įtikinti 
Maskvos “valstybininkus”.

Pandėlio raj. “Gerkonių” kol
ūkio viešpats D. Sabakin, jo pa
tikėtinis Žibutis. Rajono sveika
tos skyr. ved. gyd. Daunoravi- 
čįus, švietimo skyr. ved. Gaška.

J. Jablonskio mirties metines 
“Tiesoje” paminėjo populiariu 
straipsniu J. Palionis (Vilniaus 
un-to lietuvių kalbos katedros 
vedėjas). Būdinga, kad pat pra
džioje užakcentuojama, jog Ja
blonskis buvęs “įžymiųjų rusų 
kalbininkų mokinys”.

Ariogaloje netvarka, skundžia
si E. Visockaitė, rajono liaudies 
švietimo skyriaus pedagoginio 
kabineto vedėja: kultūros namų 
kino niekas nelanką, nes jis ne
kūrenamas, dažnai filmai nu
trūksta, daromos nereikalingos 
ilgos pertraukos.

Mieste esanti vos viena pirtis, 
bet ir ji‘dažnai neveikianti, nes 
pesą malkų. Ji veikianti kartą 
per savaitę ir tik 2 valandas. Jos 
sienos ir grindy.s esą nešvarios.

Kukurūzus sėti Lietuvoje da
bar raginami visi kolūkiai. Jie 
ten nenunoksta, bet suvartojami 
siloso gamybai - pašarams. Par
tijos suvažiavime selekcijos sto
ties dir. Bulovas teigė, jog tai 
daugiausia žaliosios masės duo
danti kultūra. Galima esą pa
siekti, kad kukurūzai ir nunoktų.

KP raionų sekretoriai: Linku
vos Vėpštas. Akmenės — Pivo
riūnas, Kupiškio — Brazdžiūnas, 
Utenos — Kutka. Tauragės >— 
Bagaslauskas, Telšių — Krasti- 
nas.

Kuršėnų tarybinio ūkio dir. 
Maskoliūnas.

LTSR komjaunimo sekretorius 
Fedostovas.

Pasvalio rąj. Saločių kolūky 
100 ha dirbamos žemės tenka vos 
20 galvijų, jų atrpe 9,5 melžia
mos karvės. Kolūkis valstybei 
atidavęs 195.4 m. 23 tonas kiau
lienos. O kažin kiek sau pasiliko?

LTSR ryšių ministerių augšč. 
tarybos prezidiumas paskyrė Ni- 
kalciu, Michailo, Belianiną.

J. Bulavas, LTSR Mokslų Aka
demijos narys korespondentas,!

“Tiesos” Nr. 42 rašo apie Lietu
vos “buržuazinių” laikų rinki
mus. Esą, formaliai buvę paskelb 
tos demokratinės teisės, bet 
praktiškai buvę taip sutvarkyta, 
jog tik buržuazijos atstovai tega
lėję būti išrenkami. Pavyzdžius 
jis ima daugiausia iš 1919-22 m.

Naujosios Akmenės cemento 
gamyklos gyvenvietė smarkiai 
kylanti. Esą pastatyta per 70 vie- 
naaugščių gyvenamų namų, ku
rių plotas sudarąs 12.000 kv. m., 
atseit kiekvienas vos apie 170 
kv. metrų, t.y. 10x17 m. dydžio. 
Darbininkai pasistatę dar 35 na
mukus.

Vilniuje prie mip. tarybos vei
kia repatriacinis skyrius. Jo ve
dėjas Slavinas, padėjėjas Kaz
lauskas, sekr. Mažeikaitė. Jų rei
kalas priimti grįžtančius, juos iš
tardyti ir pasiųsti, kur katram 
paskiriama.

Tarybiniai ūkiai gavo Maskvos 
žemės ūkio parodoje premijas: 
Troškūnų, Staniūnų, Joniškėlio, 
Tryškiu, Kalno Gražionių, Nara- 
davcs, Dūkšto, Šalčininkų, Ro
kiškio, Kumelionįų, Kuršėnų, 
Žarėnų - Latvelių, Nairių, Pago- 
jaus, Pakruojo, Žeimių, Juodkiš- 
kio, Leonopolio, Jašiūnų, Pikt
upėnų. Apdovanoti ir eilė parei
gūnų, ypač direktorių.

Lietuvos TSR liaudies teisėjai 
gavo Augšč. Tarybos garbės raš
tus: Vaclovas Blažys — Kalvari
jos, Juozas Daukšys — Linku
vos, Ana Golub — Vilniaus II 
apyl., VI. Gutauskas — Klaipė
dos m. III apyl., Aid. Gužauskai- 
tė —- Panevėžio raj., Jonas Ind- 
riulis — Plungės, Vincas Kaspe
ravičius — Varėnos, D. Kasty- 
gov — Prienų, Vasilius Krasavin 
— N. Vilnios, Juozas Labanaus
kas — Marijampolės, Ant. Le- 
sinskas — Pandėlio, Jadvyga 
Luomonienė — Panevėžio m. II 
apyl., Bol. Ralys — Šiaulių rai.r 
Pavel Rancev — Vilniaus raj., 
M. Siniachov — Kretingos, St. 
Sipavičius — Dusetų, B. Surgai
lis — Radviliškio, Br. Venskuto- 
nis — Žiežmarių, Anast. Vilimie
nė — Vilniaus m. Stalino rajono 
I apyl., L. Višomirskis — Smė
lių rajono.

Daugų rajono kp sekr. B. Lo
pata, partijos komiteto instruk
toriai V. Malėča ir M. Golubaus- 
kaitė, gegužės 1 kolūkio kp sekr. 
B. Jankūnai tė.

Apie L. Stuoką Gucevičių ar
chitektūros kandidatas E. Bud- 
reika paskelbė atskirą knygą. 
Recenzentas A. Spelskis “Tieso
je” sumini Gucevičiaus pastatus: 
Verkų rūmus,- Vilniaus rotuše 
katedrą ir sako, jog jo projektas 
esąs ir vad. reprezentacinių rū
mų — dabar “Karininkų namų”, 
kurie buvę perstatyti pagal Sta- 
sovo projektą.

.Kad rotušė dabar muziejus, 
pasakoma, katedra suminima be 
jokios pastabos. Išeitų, kad ki
tam reikalui nepanaudota. Sako
ma, kad kaikuriais Gucevičiaus 
pastatais “nėra dar tinkamai rū
pinamasi”, bet kas turima galvo- 
j, neaišku. Ar tik ne katedra?

Prof. P. Mažylis “Tiesoje” Nr. 
59(3660) išspausdino žiupsnelį 
atsiminimų iš 1905 m. Jis visur 
kelia Kapsuką, palankiai prisi
mena Domaševičių, nepalankiai 
prisimena St. Kairį, prįskirda- ' 
mas jį prie “dešiniųjų socialde- . 
mokratų”. Dar vieną proga pri- j 
simena stud. Vizbarą, sykį kal
bėjusį Šiaulių gegužinėje, ku
riam Kapsukas oponavęs. Dau
giau pavardžių nemini.

Lietuvos TSR,istorijos vadoyė- i 
lis išeisiąs iki sekančių mokslo 
metų pradžios. Būsią 25 spaudos, 
lankai, t.y. 400 psl. Vadovėlį su
daręs LTSR Mokslų Akad. įsto- 1 
rijos ir teisės instituto kolekty- i 
vas, atsižvelgęs į pastabas padą- h 
rytas “aptariant Liet, istorijos I • 
tomo maketą.

J. Čiurlionytė išleido “Lietuvių : 
liaudies dainos” — rinktinė su I. 
tekstais lietuvių ir rusų kalbom.

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

SABĄ,
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG. 

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas. 

Specialiai paga
minti Kanadai

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

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

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

BALANDŽIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ, ST. CATHARINĖJE, RUOŠIAMAS ŠAUNUS

V-A-l\-A I-A-S,
/

Lietuviai pasaulyje
kuris įvyks ukrainiečių salėje, 177 Niagara Street. Veiks turtingas bufetas su įvairiais išgė
rimais ir skaniais užkandžiais. Šokiams gros europietiškas orkestras iš Amerikos.

✓
Artimi ir tolimi atsilankykite į šį pirmąjį povelykinį pasilinksminimą.

Pradžia 7 vai. vak.

HAMILTON,

Stan- 
telef.

vaka-

Rengėjai — parapijos komitetas.

džio 18 d. siunčiamas užsakymas 
“Didžiajai virėjai”. Ši knyga turi 
900 puslapių ir kainuoja tik $6. 
Tai yra geriausia šios rūšies kny
ga. Jos bus užsakoma tik tiek, 
kiek pareikš norą ją įsigyti. Po
nios, suinteresuotos šia knygą, 
prašomos tuojau skambinti St, 
Bakšiui nuo 4.30 iki 5.30 vai. pp. 
kasdien tel. JA. 9-4662.

Sk. St.

’’Aukuro” vakaro nebus
Hamiltono Liet. Mėgėjų Teat

ras “Aukuras” praneša, kad š.m. 
balandžio mėn. 16 d. šokių vaka
ras neįvyks.

HLMT “Aukuras”.
Dėkojame!

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie 
"Čiurlionio" koncerto pasisekimo.

Pirmiausia dėkojame £iurlioniečiams. 
Tamstų atvykimas į Hamiltoną buvo la
bai retos įvykis. Jūs įg,alinote mus tai 
padaryti, tiktai todėl, kad Jūsų širdys 
Rūpinos lietuviško idealizmo! Neimdami 
honoraro, o tik faktines kelionės išlai
dos, Tamstos davėte galimybę mums pa
siklausyti mūsų pasiilgtų dainų, kurių 
taip trokšta mūsų lietuviška siela. Malo
niai dėkojome Tamstoms ir atskirai dar 
muz. Alf. Mikulskiui, O. Mikulskienei, 
Raulinortienei, Malconaitei, o taip pot 
Ansamblio v-boi, jos pirm. J. Nasvyčiui 
ir adm. Liutkui. Tikime kad homiltonįe- 
Čių svetingumas Tamstoms nors mora
liai atsilyginą už vargą. Linkime, kad 
po metų - kitų vėl susitiktumėm!

Dėkojome gerb. tautiečiams suteiku
siems jaukią nakvynės postogę ir vaišin
gai priėmusięms svečius Čiurlioniečius-: 
p.p. Pašiliams, Pauliukams, V. Navickui, 
Adomouskoms, Petkūnams, Milašiams, 
Senkams, Lukoševičiams, šukaičiams, A. 
ir M. Tųmaičiams, Pilkauskams, Bulio- 
nioms, A. ir A- Žuliams, J. Kazlauskie
nei, Lukams, »čeliouskams, A. Mulioliui, 
Gutauskams, Breichmanams, Stankevi
čiams, 225 Hess St., Valevičiams, M. 
Verbickienei, Sakalams, Ant. Grajous- 
kaitei, Bobeckams, Keženaičioms, Pet- 
rūnams, broliams Mikšiams, Lapinskams, 
J. Eidukaitytei ir I. Gaižauskaitei, Pet- 

, rušoičiams, Bobinams, Žukauskams, Ka
činskienei, Kųroms, Bakaičiąms, Kveda
rams,' Zobulionioms, broliui ’ ir sesutei 

,Melnikams, Juodeliams, Orantams, Le- 
vinskams, Vengriams, P. Lukšai, Meš
kauskams, 91 Sonford N., Sauliams 
Giedraičiams, Alf. Patamsiui, Urbaičiams 
ir Strikoms. Tomstų geros lietuviškos šir
dys šio parengimo pelno padidino ma
žiausiai $200. O kur to jauki sava ap
linka,. vaišingumas, kuriuo taip gėrėjosi 
išvažiuodami mūsų svečiai!

Dėkojame mašinų savininkams, kurie 
iš autobusų į nakvynės vietas, o po 1,5 
vai. j koncerto salę, patogiai išvežiojo 
mūsų svečius: Jer. Pleinys, Br. Grajaus
kas, V. Kazlouskos, A- Žulys, J. Stanke
vičius, V. Verbickas, Br. Aselskis, J. Bo- 
joriūnas, V. Sližys, St. Normantas, Mątu- 
liūnas, A. Rimkevičius ir V. Urboitis. Už 
Tamstų didelį solidarumą mūsų darbe 
esame nuoširdžiai dėkingi.

Dėkojame mūšų talkininkams. Tik 
Tamstų dėka galėjome pilnai aptarnauti 
mūsų rengto koncerto svečius. .Mūsų jau
nimas — Aid. Gurgždytė, Reg. Ratins- 
kaitė, D. Ratinskoitė, Vai. Subatninkai- 

. tė, N. Stonaitytė, I. Gaižauskaitė, J. Ei- 
dukaitytė, Aid. MeSkauskoitė, L. Verbic- 

. kaitė, T. Urboitienė, Z. Stanaitis, V. Ver
bickas', V. Kvedaras, V. Venskevičius, A.

TF skyriaus v?ba balandžip 4 
d., iš turimų kasoje pnigų pa
skyrė:

1. Persiųsti centrui į Montrea-
lį $1000,

2. Pervesti Šalpos Fondo Ha
miltono skyriui 10% nuo trijų šių 
metų parengimų, kas sudarė 
$137,59 ir dar paskyrė ekstra 
$100. Viso $2J7,59.

3. Už $26,50 nupirko knygų ir 
pasiuntė Indokinijoje besigydan
čiam lietuviui kariui Maciuns- 
kui.

4. Kasoje paliko per $800.
Jei kas iš visuomenės tarpo 

turėtų kokių sugestijų pinigų pa
skirstymui ateičiai, maloniai pra
šomi rašyti St. Bakšiui, 38 
ley Ave., arba skambinti 
JA. 9-4662.

’Į’F 4 metų sukaktuvinis
ras įvyks šeštadienį, gegužės 7 
d. 7 v,v., Royal Connaught Crys
tal salėje. Programoje įdomus 
koncertas, kuris tęsis 1 vai. 20 
min. ir po jo smagūs šokiai, gro
jant V. Babęęko vedamam or
kestrui “Aidas”. Norėdami kuo 
daugiau sutraukti svečių, rengė
jai nustatė .įėjimą .tik $1.25, pa
liekant staliukus yeltui. Tai yra 
pati žemiausia kaina, kokia gali
ma šioje puikioje salėje. V-ba 
paklausė šį kartą visuomenės su
gestijų ir tikisi, kad hamįltonie- 
čiai jos neapvils. Ateikime visi, 
kurie dar ir nebuvome šioje sa
lėje.

Apyl. vjios iždin. Jer Pleinys 
praneša, kad iš Vasario 16 šven
tės minėjimo gauta aukų $29.4,55, 
turėta išlaidų $320,10 ir dar at
skirai sumokėta už radijo pusva
landį $45. Šia prasme dalinai.ati
taisoma žinutė atspausdinta “T 
Ž” Nr. 10.š.m. kovo 1,0 d.

Lietuviška .knyga yra mūsų 
tautinės gyvybės laidas. Hamil
tono ateitininkai atliko didelį 
kultūrinį darbą, įsteigdami liet, 
biblioteką, kurioje gailine, rasti 
beveik visus tremtyje išėjusius 
leidinius. Ji veikia kiekvieną 
sekmadienį tuojau po pamaldų.

Nuolatinis jos papildymas nau
jomis knygomis reikalauja dido
kų išlaidų. Tuo tikslu balandžio 
23 d. 7.30 vai. vak. Royal Con
naught Normandie salėje ateiti
ninkai rengia puikų šokių vaka
rą, kurio pelnas numatomas kny
gynui plėsti.

Visi tautiečiai maloniai kvie
čiami šį gražų lietuvybės išlai
kymo darbą paremti kuo skait
lingiausiu dalyvavimu.

Didelė skautų šventė įvyks ba
landžio 24 d. įdomi savo progra
mos spalvingumu. Pamatysime 
puikų istprinį vaidinimą “Žemai
čių krikštas”, pritaikytą scenai 
pagal to paties vardo Abelkio 

, romaną. ' _
Šeimininįkių dėmesiui. Balan- Į Jankauskas ir Vyt. Sližys — yra nema-

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburneriųs. 

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St-, Toronto. Tel. O L. 6X23 .
ANT. JUOZAPAITIS.

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.

Perkant ar parduodant namus

HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmą. Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558

I

TOLIA eal

iiau solidarūs už vyresniuosius. Už toms- 
tų pagalbą mūsų darbe tariame gilų ačiū!

Labai dėkojame visiems, padegusiems 
mums platinti bilietus. Tik Tamstų akty
vumo pasekmėje, mes galime džiaugtis 
palyginti didoku pelnu — per $600. Po 
20 ir daugiau bilietų išplatino: Rimkus 
Alf. Pilipovičius, J. Jasimienė, J. Tre
čiokas, S. šemienė, Strafodville, Ont; 
A. Podolskis, Paris, Ont.; ir nemažas bū-; 
rys tautiečių, išplatinusių po mažiau. Už 
šj sunku Tomstų darbą maloniai esame 
dėkingi!

Atskira ir didelė padėka priklauso p.p. 
Bobinoms, poruošusiems be atlyginimo 
32 asmenims vakarienę ir veltui leidu- 

.siems naudotis jų puikiu butu 106 East 
Ave., S.

Hamiltono lietuvių vieningumas dar 
kortą įrodė, kokių gražių vaisių galima 
pasiekti ir mažesnėje bendruomenėje.

Mūsų didelė pagarba ir gražiausia pa
dėka visiems kuo nors prisidėjusiems prie 
šio didžiojo koncerto pasisekimo.

TFA Kanadoje Hamiltono skyr. v-ba.

St. Catherines, Ont.
Dalyvaujant Hamiltono atsto

vams, St. Catharinėje balandžio 
3 d. įvyko vilniečių pasitarimas. 
Tarp kitų sprendimų buvo ap
tarti kun. V. Šarkos šelpimo rei
kalai ir Vilniaus klausimu anglų 
kalboje knygų išleidimo reikalai. 
Ryžtasi dabar remti ir ypatingai 
prisidėti užsibrėžtą tikslą atsiek
ti, dr. A. .Šapokos “Vilnius Lie
tuvos gyvenime“ išleisti anglų 
kalba. Tam, žinoma, reikalinga 
lėšų. Jų tikimės daugiausia su
rinkti per parengimus. Toks vie
nas parengimas — piknikas ge
gužės 21 d., St. Cahtarines VKLS 
skyriaus rūpesčiu yra -ruošiamas 
Port Weller, Garden City Beach 
aikštėje, viąai prie pat Ontario 
ežero. Visi kas tik norėtų malo
niai ir linksmai laiką praleisti, o. 
ypač pasišokti, tegul prisimena 
šią datą — gegužės 21 dieną. O 
taipgi atvykę parems bendrą ir 
svarbų mums lietuviams visuo
meninį darbą. Galima pasigirti, 
kad St. cathariniečiai dabar iš
leistos “Vilnius Lietuvos gyve
nime” jau yra išpirkę virš 20 
egz. Kas rodo, kad gal palankiai 
ir noriai atsiliepė ir tikėkim atei
tyje neatsisakys tame darbe rem
ti, supratę pilną jo reikalingumą. 
Kas dar norėtų gauti minimą 
knygą, prošame kreiptis į Kazį 
Bogušį. j.d.

Niagara Falls, Ont.
Niagara pusiasalio lietuviams 

kariams. St. Catharines, Wei 
land, Niagara Falls ir Port Col- 
borne, Ont., lietuviai kariai kvie
čiami į Kanados Lietuvių Karių 
Sąjungos “Ramovė”- organizaci
jos steigiamąjį susirinkimą, ku
ris įvyks balandžio 24 d. 5 vai. 
vak., Allanburg, Ont., p. Ubeikų 
salėje. Iniciatoriai.

WELLAND, Ont.
“Žalgirio” Vietininkijos jūrų 

skautai-ės balandžio 17 d., sek
madienį, Ubeikių ūkyje ruošia 
linksmavakarį.

Kviečiami visi broliai ir sesės 
skautai, tėvai, rėmėjai ir skautų 
mylėtojai, linksmai praleisti po
pietę jūrinėj pavasariiškoj nuo
taikoj. Pradžia 3 vai. p.p.

Važiuojant nuo Hamiltono — 
20 keliu ligi Welland kanallo, 
pirmas ūkis kairėje, kur Robin
son cabins.

Važiuojant iš Amerikos — 20 
keliu link Hamiltono, pervažia
vus Welland kanalą, pirmas ūkis 
dešinėje. Nuo Niagara Falls apie 
5 mylios į vakarus. B. S.

JA VALSTYBĖS
JAV LB Krašto Taryba renka

ma gegužės 1 d. Kandidatų yra 
95, o atstovų reikia išrinkti 27.

Liet. Rezistencijos buv. Polit. 
Kalinių Sąjungos nariai, gyve->, 
nantieji Niujorke ir jo apylinkė
se, kovo 11d. Ėuvo susirinkę Bal
tic Freedom House aptarti ak
tualių savo tolimesnės veiklos 
reikalų. Netrukus numatoma at
likti rinkimus Sąjungos nau
jiems organams sudaryti kores- 
pondenciniu būdu, Rinkiminėn 
komisijon įeina dr. B. Nemickas, 
V. Vaitekūnas ir P. Brazauskas.

Niujorke įsisteigė vyrų kvar
tetas, kuriam vadovauja rnuz. A. 
Kačanauskas. Kvartetas pasiva
dino Sakalais. Kvartetą sudaro:' 
I ten. Povilas Dulkė, II ten. Juo
zas Nakutavičius, barit. Klemen
sas Bagdonavičius ir bosas Vin
cas Savukynas. Sakalų kvarteto 
adresas: A. Kačanauskas, 14 
Kearny Ave,, Kearny, N JT. Tel. 
Kerany 2-4814; arba V. Savuky
nas, 186 Milford St., Brooklyn 8, 
N.Y. Tel. MI. 7-4036.

BALFas vasario mėn. iš Kana
dos yra gavęs $72 — Sudbury, 
Ont. S. Poderienė $52 ir Vancou
ver, B.C. būrelis Nr. 88 —- $20.

Kovo mėn. gavo $86 — Long- 
lac, Ont. A. Puida $70, Montreal 
Que. A. Lapinas $16.

Vyresnio amžiaus jūrininkams 
šelpti iki kovo 15 d. yra surinkta 
$342 aukų. Aukojo šie asmenys:

yra 178 lietuviai — 113 suaugu
sių ir 65 vaikai. Visi esą neblo
gai įsikūrę* Iš 75 dirbančių^”' 
verčiasi prekyba, 2 inžinie, , 
1 chemikas, 2 technikai, A^ a- 
monės ir prekybos tam'J; j, 
27 amatininkai ir 20 darbini. 4* 
kurių didelė dalis jau išsispecia- 
lizavę ir gerai uždirbą. Esą ir ne
mažai turto užgyvenusių, net iki 
200.000 bolivarų.

Ir Austrijoje “pagarsino” 
lietuvius

Vokiečių “Bild-Zeitung” apra
šo, kaip Grąžo mieste, Austrijo
je, lietuvis pabėgėlis M. Kripas 
padarė pačią didžiausią Austri
joj pokario laikais statybos afe
rą, palikdamas apie 6.5 mil. ši
lingų skolų (daugiau kaip 1 miL 
DM). Grąžo kriminalinė polici
ja laikanti šią aferą pačia di
džiausia Austrų kriminalistikos 
istorijoje. Kaip iš spaudos pra
nešimų matyti, 34 m. statybinin
kas M. Kripas 1946 m. Graze pa
sirodė tik su penkiais pirštais, 
bet paskiau sukūrė statybos b-vę 
ir pradėjo “statyti namus”. Pats 
samdė visą eilę gražių sektorių, 
nusipirko liuksusinį automobilį, 
gyveno liuksusiniame 7 kamba
rių bute ir visokiais būdais rinko 
tariamoms statyboms pinigus. O 
kai viskas išėjo į viršų, tai 800 
nuskriaustųjų keiksmų palydė
tas, dingo kažkur Vokietijoje. 

Į Pasirodo, jei visa tai, ką rašo 
JAV: Juozas Babilius $80, Jo- sPayda, yra tiesa, tai esama ir 

seph Vardauskas $55, Mykolas Jokių musų tautiečių, kune non 
Slapšys $40, Albinas Kudirka sluo budu tafiarsmU lietuvių 
$30, Bronius Stašinskas $28, Ro- vardą- 
manas Vilčinskas. $25, Po v las
Labanauskas $10, Tadas Jagėlal Stipendijos studijuoti Europoj 
$10, Antanas Šimkus S5, Juozas Į (CSc.) 27 kanadiečiai šiemet 
Ginkus $3, kiti aukotojai $7. gaus stipendijas studijuoti Pran- 

Kanada: A. Jurjonas $10, S. iCū2ijoj arba Olandijoj. Šias sti- 
Baltauskas $10, B. BagdžiūnasĮ 
$5, D. Baltrukonis $5, Pr. Butke
vičius $5, L. Balsys $5, A. Keblys 
$5, V. Šurkus $4.

Visiems aukavusiems nuošir
džiai dėkojame. .

Šalpos reikalais rūpinasi Lie-j 
tuvių Jūrininkų Sąjunga Užsie
nyje reikalų vedėjas Mykolas 
Slapšys, 101-43-113th Street, 
Richmond Hill ,19, L.I., N.Y.

Aktorius Algim. Dikinis Čika
goje režisuoja Vinco Krėvės kū
rybos fragmentų pastatymą. Jis ___ ______ _____
ir pats atlieka keletą vaidmenų, ropoj. Tie, kurie gaus tas stipen- 
Vinco Krėvės kūrybos vakaras di j as, turės daugiausiai lai*

pendijas — S4000 ir $2000 — pa
rūpins Kanados federal, vyriau
sybė. Šie pinigai pareina iš su
mų, kurias skolingos yra Pran
cūzija ir Olandija Kanadai, ir 
kurie bus išmokėti tų kraštų va
liuta.

Esant iškeitimo sunkumams 
buvo jaučiama, kad tiksliausias 
šių fondų sunaudojimas, kurių 
kilmė siekia dar antrojo karo 
laikus, bus pasiunčiant kanadie
čius studijuoti socialinius, huma
nitarinius ir fizikos mokslus Eu-

Jamęs B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė. 
Tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama susitarus iš anksto.

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

Darbo valandos:
1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal1 

susitarimą.

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

Dr- J. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas JA. 8-5340.

Čikagoje įvyks balandžio 23 d.
Čikagos Liet. Vyrų Choras, va

dovaujamas muz. VI. Baltrušai
čio, ruošiasi sukaktuviniam kon
certui balandžio 24 d. Marijos 
Augštesniosios mokyklos salėje.

Veterinarijos gyd. Leopoldas 
Buivydas mirė kovo 28 d. Staten 
Island ligoninėje. Velionis dirbo 
valdinėje tarnyboje savo specia
lybėje.
VENECUELA

“Venezuelos Lietuvis”, tai nau
jas, jau trečias tame krašte, lie
tuvių žurnalas, kurio Nr. 1 iš
ėjo vasario mėn. Jį leidžia VLS 
B-nės Maracay apyl. valdyba, 
redaguoja A. Diržys ir J. Kuka- 
nauza. Žurnalas yra iliustruotas, 
22 psl. ir viršelio.

Maracay mieste ir apylinkėje

I

tailors
’S' •; .

—j—, ——Ji 4r 
praleisti Olandijoj ir Prar. Vi
joj. bet kartu turės galimybių 
aplankyti ir kitus Europos kra> Ą 
tus.

Manoma, kad apie 400 prašv- 
mų bus paduota šioms stipendi
joms gauti ir jie bus peržiūrėti 
ir svarstomi Royal Society vyk
domųjų organų.

— Otawa. — Prekybos min. 
Howe pareiškė, kad 1956 -m. nu
matytas prerijų provincijų gy
ventojų surašymas būsiąs pra
plėstas visoje Kanadoje. Tačiau 
i is būsiąs paprastesnis kaip kas 
10 metų daromieji surašymai.

— Otava. — Maskva pakvietė 
ir Kanadą pasiųsti aplankyti S. 
Sąjungos grupę parlamentaru. 
Vyriausybės atsak^Tnas dar ne
žinomas.
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Liet.viy Studentę Centre Valdybei pavedus veda redakcinis sambūris. 
Adresas: B. Vaškelis, 23 Oa k mount Road, Toronto, Ont. Telefonas kO. 2965.

Humanitariniai mokslai ir lietuviai studentai

Studijos korespondenciniu keliuNevisiems sąlygos leidžia reguliariai lankyti universitetus bei kitas augštojo mokslo institucijas. Gyvenantiems didesniuose miestuose,, tiesa, galima lankyti įvairius kursus universitetuose bei kitose mokyklose vakarais, tačiau jie neveda į akademinį laipsnį. Be to, ivairies pamainos fabrikuose dažnai priverčia mokslo siekiantį žmogų atsisakyti nuo šių galimybių. Ir kas gi kita belieka tokiam žmogui, kaip visą amžių praleisti fabriko vergu, besiklausant monotoniško mašinų ūžimo. Pagaliau nuvargus nuo fizinio darbo ir žmogui . tapus “mašina”, dingsta ir noras ko nors gyvenime siekti. Ir taip bėga diena po dienos, nežadėda- mos šviesesnės ateities.Tačiau žmogui, kuris užsispyrusiai siekia mokslo, yra būdų tam troškimui atsiekti — tai studijos korespondenciniu keliu. Keletas Kanados universitetų, kaip Otavos Un-tas, Western Ontario Un-tas Londone ir kai kurie JAV universitetai, turi Įsteigę specialius humanitarinių mokslų (arts) korespondencinius skyrius, kuriuos baigus suteikiamas bakalauro laipsnis. Deja, be humanitarinių mokslų, susirašinėjimo būdu jokia profesija, kaip architektūros, medicinos, odontologijos bei inžinerijos neįgyjama. 'Norint įstoti į universitetą ir susirašinėjimo keliu studijuoti, įsirgistruojant reikia pristatyti gimnazijos baigimo pažymėjimą ir registracijos mokestį, kuris, palyginus, nėra labai augšfas. (Neturi gimnazijos baigimo pažymėjimo ir gyveną didmiesčiuose, kaip Toronte, Montrealy, gali vakarais, arba net ir korespondenciniu keliu užbaigti gimnaziją. Besiįdomaųiantieji gali parašyti į provincijos švietimo valdybą, Board of Education, iš kur jiems bus prisiųstos visos informacijos).. Mokestis už kores- pondencinį mokslą universitetuose imamas atskirai už kiekvieną akademinį dalyką. Jisai yra skirtingas kiekviename universitete. Pavyzdžiui Western Ontario un-te, Londone, tas mokestis yra $42 už vieną dalyką, kai tuo tarpu Otavos un-te tik $25.---i-,/^?:‘VRegistravimas vyksta rugsėjo mėnesi žiemos semestrui, kuris tęsiasi nuo rugsėjo ligi gegužės mėn., o gegužės mėnesį — vasaros semestrui. Kandidatas, užsiregistravęs žiemos semestrui, negali imti daugiau kaip 4 dalykus, o vasaros semestrui — nedaugiau kaip du. Per metus kandidatas, taipogi, negali surinkti daugiau kaip 40 taškų. Norint gauti bakalauro laipsnį reikia surinkti 150 taškų, kurie gan įvairiai paskirstyti tarp dalykų. Kai kurie dalykai yra privalomi, kai j

pasirenka.
Kiekvieno semestro gale didatas turi laikyti tuos pačius egzaminus kaip ir reguliarūs studentai klausą paskaitas universitete. Tačiau, jeigu kandidatas gyvena toliau kaip 50 mylių nuo universiteto, jis gali egzaminus laikyti kitur, kituose universitetuose. kolegijose, ar kitose mokymosi institucijose esančiose arčiausia prie kandidato gyvenamos vietovės. 2inoma, kandidatas turi, pats susitarti dėl egzaminų vietos bei gauti universiteto patvirtinimą. Tai daugiausia liečia Otavos un-tą. Kituose universitetuose mokymo sistema šiek tiek skirtinga.Asmenys, susiinteresavę studijomis gali parašyti bet kuriam universitetui ir visa informacija dėl studijų korespondenciniu keliu bus jiems prisiųsta. Patartina kreiptis į University of Ottawa, Otavoje, ir University of Western Ontario, London, Ont.Ieškant kęlių per mokslą į šviesesnę ateitį ir šiame kontinente kliūtys nugalimos. Tiktai daugiau blaivaus galvojimo, pasiryžimo ir darbo! B. Petrulytė.

kan-

fakultetai sutraukia g.ana daug 
lietuvių. Argi šio mokslo šakos 
yra žemesnio lygio, kaip prak
tiškosios profesinės šakos? Ištie- 
sų jos stovi net augščiau už kitas 
mokslo šakas. Filosofija po teo
logijos yra augščiausia mokslo 
šaka, nes ji yra susirišusi su ab
strakčiais dalykais ir nagrinėja 
esmės bei būties problemas. 
Kuo daugiau mokslo šaka yra 
atsipalaidavusi nuo materijos, ir 
kuo mažiau jinai yra išreiškiama 
materi j alinių sąvokų pagalba, 
tuo arčiau ji stovi prie žmogaus 
intelektualinio pažinimo viršū
nės — išminties.

Tuo pačiu principu vadovau
jantis galima teigti kad humani
tariniai mokslai yra reikalin
giausi ir naudingiausi krašto ge?

Mūsų lietuvių spaudoje yra 
diskutuojama daug klausimų, 
nagrinėjama įvairios problemos, 
bet vienas iš svarbiausių ir es
minių klausimų lieka dažniau
siai nepaliestas. Kas bus mūsų 
ateities redaktoriai, kas kūrens 
ir puoselės tą ugnelę, kurią da
bar taip kruopščiai saugo mūsų 
rašytojai ir visuomenininkai, kai 
jų jau nebebus?Kam teks tą pareigą perimti ir tęsti tokį sunkų ir kilnų laisvinimo ir auklėjimo darbą, jei ne dabartiniam studijuojančiam jaunimui. Jie bus tie žmonės, iš kurių lauks ir reikalaus tėvynė ir visuomenė darbo, mokslo, pasišventimo, jie turės būti užtenkamai išsilavinę ir pakankamai patyrę bei pasiruošę tam didžiam L „ ,darbui. Bet deja, daviniai rodo, i rovei. Gal pati charakteringiau-
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Eup GRUODIS 
SAPNAI

VISI jie pradeda prie lango — 
balkšvo ir niūraus vitražo prieblandoj.
Už lango — melsvas takas, atkastas per sniegą, 
ir girdis žingsniai — Motinos su naščiais.
Graži jo Motina —
šilti, kaip saulė skruostai ir šviesiais plaukais...
Ir girgžda sniegas, dunksi grindys, skamba dusliai priebutyje 

naščiai,
ir už lango — keistas, didelis pasaulis.
Sutirpsta aštrios arabeskos smilkstančio alsavimo rasoj, 
ir šiltas rūkas driekiasi į mėlynas akis ir tolimus sapnus.

kad tokių žmonių mes labai mažai turėsime. Tikrai permažai!Ir kokia yra ta priežastis,, kodėl mums trūks tokių žmonių, gal būt, nevienas nustebęs paklaus. Argi nėra universitetuose lietuvių studentų besiveržiančių į mokslą ir į šviesesnę ateitį! Taip, studijuojančių lietuvių yra nemažai, taip pat netrūksta inžinierių, bet mums reikia studentų, kurie studijuotų humanitarinius mokslus (arts). Šios mokslo šakos yra labai apleistos tiek Kanadoje, tiek JAV.Kaip statistika rodo, labai mažas procentas studentų studijuoja augštesnio išsilavinimo humanitarinius mokslus, tuo tarpu kai inžinerijos ir prekybos administravimo (ypatingai Amerikoje)
KLSC VALDYBOS RINKIMAINominacijos į Kanados Lietuvių Studentų Sąjungos Centro Valdybą sekantiems mokslo metams baigtos ir visi Kanados universitetuose studijuoją lietuviai studentai turi teisę bei pareigą dalyvauti rinkimuose.Į Valdybą renkami penki nariai. Rinkimai įvyksta korespon- denciniu keliu. Visiems sąrašuose esantiems studentams bus prisiųsti balsavimo lapeliai, kuriuos prašome nedelsiant grąžinti rinkiminei komisijai nevėliau š.m. gegužės 1 d. šiuo adresu: R. Mickevičiūtė. 37 Vine Ave., Toronto, Ontario.Rinkiminė komisija gavo šiuos kandidatus: V. ' Aperavičiūtė — Chemija, A. Ankudavičius — Inžinerija, A. Banelis — Architektūra, G. Mitalas — Inžinerija, B. Petrulytė — Psichologija. A. Pu- sarauskas — Matematika, V. Senkus — Inžinerija, P. Stauskas — Inžinerija, B. Vaškelis -— Psichologija. Visi iš Toronto, išskyrus A. Pusaraūską, kuris ' iš Montrealio.Kolegos, kurie dėl kokių nors aplinkybių negautų . balsavimo lapu, yra prašomi patys prisiųsti penkių renkamų kandidatų pa
vardes. Rinkiminė komisija— Solistas Vaclovas Verikai- tis, lankąs Toronto Konservatorija, kovo 10 d. dalyvavo Toronto Un-to simfoniniame koncerte, išpildydamas dvi solo ir vieną trio partijas. Tenka pasidžiaugti, kad šis jaunas garsėjąs solistas suranda laiko bei noro kiekviena

kaip lietuvis kanadiečių visuomenėje.— Šiuo metu vykstančioje “National Home Show” Tautinės parodos koliziejaus patalpose Toronto Un-to architektūros fakultetas turi savo skyrių. Iš dviejų rezidencinių projektų vienas yra antrų metų kurso studento V. Petrulio. Džiugu, kad mūsų studentai pirmauja savo kolegų tar- pe- ■ J '-.— Turimomis žiniomis Montrealio įvairiuose universtetuose studijuoja 17 lietuvių studentų, o Toronto Un-te—43. Pageidautina, kad studentai iš kitų universitetų praneštų savo adresus Kanados Studentų Sąjungos C. Valdybai arba šio skyrelio redakcijai.— Šiuo pranešama, kad Algimantui Ankudavičiui pasitraukus iš rinkiminės komisijos i jo vietą įeina Juozas Stankevičius.— Iki šiol negauta jokių žinių apie Londone studijuojančius lietuvius. Prašoma nedelsiant pranešti valdybos bei jos narių adresus sąryšyje su įvykstančiais KLSS Centro Valdybos rinkimais.—• Nepranešę savo adresų iš kitų Kanados universitetų taip pat prašomi kuo skubiausiai pasiųsti KLSS Centro Valdybos rinkiminei komisijai.

šia ypatybė, skirianti šiuos mokslus nuo praktiškųjų yra tai, kad humanitariniai mokslai yra susiję vienokiu ar kitokiu būdu su žmogaus dvasišku gyvenimu, tuo tarpu kai praktiškosios šakos rūpinasi vien kūno gerove. Todėl, yra nenuostabu, kad dvasiškiai, poetai ir rašytojai vaidina tokį didelį vaidmenį tautos ir pavienio žmogaus gyvenime. Jų kūriniai jaudina ir džiugina kiekvieną; jų tikslas yra bendrauti, pasiekti ir patraukti žmonių sielas, kurios, būdamos vertingesnės už kūnus, yra reikalingos daug didesnės priežiūros, rūpesčio ir meilės. Neveltui poetai senovėje buvo vadinami pranašais.; Ir kas gi atstos Lietuvai mūsų Maironį?! Keli tiltai, dangoraižiai ar keli tūkstančiai dolerių?!Rimtai pažiūrėjus ir pasvarsčius, kyla klausimas ar nėra tie keli tūkstančiai dolerių (dažnai daug mažiau), kurie atitraukia mūsų jaunimą nuo pasirinkimo šios šakos. Įvairūs pergyvenimai karo metu, okupacijos, bėgimas iš Lietuvos, turto ir artimųjų netekimas turėjo didelės įtakos į dabartinę lietuvių galvoseną ir psichologiją. Bet vietoj, kad visa tai pergyvenę ir patyrę “ant savo kailio” lietuviai suprastų turto nepastovumą ir jo laikiną vertę, jie dar su didesniu užsidegimu kimba į dolerius bei į kitokias žemiškas vertybes. Tik dabar jie jau gudresni, pamokyti patyrimo žino, kad turtas yra nepastovus ir todėl, kas gali, stengiasi jį įsigyti tokioje formoje, kad būtų galima su savim nešiotis. Tokie žmonės studijuoja praktiškuosius mokslus, kur kalba nesudaro didelio skirtumo, ir nesvarbu kur likimas lems jiems gyventi, jie darbu ir užmokesčiu bus visuomet užtikrinti.Patys studentai dažnai nėra tiek kalti, kiek tėvai, kurie, remdamiesi gyvenimo patirtimi, į- įkalba savo vaikus studijuoti mokslus, kuriems jie gal visai neturi gabumų ir kurių, tikriausia, turėdami laisvę nepasirinktų. Šis reiškinys jau taip toli yra pažengęs, kad kartais ir mergaitės planuoja studijuoti inžineriją vien todėl, kad būtų užtikrin-

tuo tarpu kitus kandidatas pats i proga pasirodyti kaip solistas ir
ŽUKLAVIMO

IR ĮVAIRIUS kitus sporto 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

LIETUVIŠKA 

moterų kirpykla 
JANETS

407 Roncesvalles Ave. 
prie Howard Park Ave. 

Toronto. 
Tel. OL. 6415. 

Sav. I. VILIŪNIENĖ

Dėmesio Ponioms ir PaneHmt!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami 

šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai. ■

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

t-..r

1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547
Čio po t galimo užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

ta ateitis!
Savaime aišku, daugelis tuoj 

prikaišios, kaip galima smerkti 
inžineriją ar kitas profesines ša
kas, juk Lietuvą reikės atstatyti 
ir tokie žmonės bus labai nau
dingi ir reikalingi. Be abejo, to
kių žmonių reikės, ir mes jų nie
kuomet prdaug neturėsime. Jie 
vaidins didelę rolę Lietuvos ma
terialiniame atstatyme. Tačiau 
nereikia pamiršti ir kultūrinės 
srities, kuri yra nė kiek nemen- 
ksnė savo verte. Kas mokins mū
sų jaunimą, kas profesoriaus mū
sų universitetuose, kas pasakos 
apie Geležinį Vilką įkvėpiant
stiprybės ir pasididžiavimo mū-’ 
sų praeitimi ir kas gi aprašys su 
meile ir nostalgija Lietuvos so
džius bei bakūžes? Tikriausiai 
.kiekvienas sutiks kad geriau yra 
turėti tris inžinierius, vieną fi
losofą ir vieną kalbininką, negu 
penkis inžinierius.Taip pat būtų neprotinga galvoti, kad studentai, baigę praktiškuosius mokslus, bus užtenkamai pasiruošę perimti į savo rankas vadovavimą ir kultūrinį darbą. Buvo, yra ir bus tokių žmonių, kurie turi įgimtų gabumų vadovavimui ir, visuomeniniam darbui ir kuriems nereikia mokslo tiems gabumams išlavinti, bet tokių yra labai mažai. Patys inžinerijos fakultetai, suprasdami visapusiško išsilavinimo trukumą, stengiasi kiek galint įjungti literatūrą, ekonomiją ar kitus humanitarinius mokslus (daugelio ir lietuvių nepasitenkinimui) į dėstomų dalykų skaičių, ir tuo- mi dalinai užpildyti tą spragą. Bet tos ekstra paskaitos toli, gražu neparuošia studentų šioje srityje. Yra didelis skirtumas, kaip kiekvienam aišku, tarp studento, kuris tik susipažįsta per vienus metus su literatūra, pažvęsdamas tam reikalui dvi ar tris valandas paskaitų per savaitę, ir tarp to. kuris studijuoja keturis metus pašvęsdamas visą laiką literatūrai ir dalykams, kurie glaudžiai rišasi.Pagaliau, jeigu mes žiūrėsime ir iš materialinės pusės, humanitarinius mokslus baigiusieji nėra taip blogai atlyginami, kaip kad daugelis galvoja. Studentas, baigęs pedagoginius mokslus, turi nemažiau pasiūlymų pasirinkti darbą, kaip kad ir inžinerijos studentas. Atlyginimas labai mažai tesiskiria (Pvz. Kanadoje pradedantis' inžinierius gauna apie $3500-$4000, mokytojas — $3300-$3800). Yra net pagrindo teigti, kad studentas, baigės humanitarinius mokslus, turi daug daugiau progos iškilti ir vaidinti didesnę rolę valstybės gyvenime, negu kad architektas ar inžinierius (Pvz. Kanadoje House of Commons 1945 m. turėjo 17 mokytojų, 76 teisininkus, 7 inžinierius, 7 daktarus, 7 žurnalistus irReikia tikėtis, kad ateinantieji metai bus turtingesni besiekiančiais išsilavinimo humani tariniuose moksluose lietuviais studentais, kurie, užuot siekę vien tik asmeniškos —- materialinės naudos, pažiūrės į reikalą daug rimčiau. Ir tegul atgarsį randa visų mūsų širdyse Maironio žodžiai:

"Kaip vyrai, be baimės mes stokim į 
kova, 

Kaip milžinas amžfų baisus, 
O meilė tėvynės tebūnie vadovu 
Ir Dievus, kurs valdo visus? 
Darbuosmės ir eisime, kur šaukia 

tėvynė!
Mylėsme ir gerbsme, kaip proseniai 
_ gynė!
Tėvynė iš miego pabus?"

R. Mickevičiūtė.

PJŪTIS
LAUKAI šiltoj saulėj šiurena...
Švelnūs vėjai 
nubėga, tarsi drungnos vilnys — lengvai — 
per žybsinčias, nusvirusias į žemę varpas — 
šviesūs vėjai —- 
lyg dievai — 
gelsvom derliaus tunikom, 
nubrenda per laukus 
ir pasilenkę glosto, glamonėja varpas 
bręskit, skubinkit, javai —■ 
tuojau bus varpas...

BOHEMA 
NETURIU aš pastogės 
ir nesu susituokęs, 
gyvenu, kaip žiogas, 
kaip apuokas 
be žemiško balasto. 
Mūzų apašai... 
giedam tik ir mąstom — 
tik jiedu nerašo.(Iš spaudai ruošiamos eilėraščių knygos)

NAUJOS
Dimitri Tosevic, THE WORLD CRISIS 
IN MAPS, The Ryerson Press-Toron
to, 1954, IV laida, 128 psl. kieti vir
šeliai su aplanku, kaina $3.50.Dabartinė pasaulinė įtampa, kurią teisingai galima vadinti krize, privertė susimąstyti daugelį protų — nuo didžiųjų šio meto minties galiūnų iki eilinių laikraštininkų, dažnai ir neoriginaliai su didelių trukšmu tas sunkias problemas sprendžiančių.Jugoslavas, priėmęs Kanados pilietybę jau 1947 m., Dimitri Tosevic ryžosi tą krizę lukštenti gana originaliu būdu. Jis ne tiek siekia minties originalumo, kiek išaiškinti tos krizės esmę vidutinio masto laisvo pasaulio piliečiui. Tam autoriaus pasirinkta gana originalus ir, atrodo, sėkmingas kelias. Jis kiekvienam skaitytojui stengiasi pavaizduoti dabartinės krizės esmę -ir pavojus žemėlapiais. Beabejo, tai taiklus kelias. Šiaip laikraščiuose apie pasaulio įvykius visi pasiskaito, bet dažniausiai tai viskas lieka tinkamai nesuprasta, nes negaunama tinkamo vaizdo. Laikraščiuose skaitomi kraštai bei vietovės daugumai dažnai yra tušti vardai, neįsivaizduojamoje geografinėje padėty. O kai negaunama tinkamo vaizdo, tai ir įvykių svarbą įvertinti neįmanoma.Tosevic dėl to viską pavaizduoja ryškių spalvų žemėlapiais, kurių kiekvienas turi savus komentarus, o be to, visos problemos aptariamos įvadiniuose ir baigiamosiuose skyriuose. Dabartinė bolševikinio imperializmo grėsmė laisvajam pasauliui autoriaus aptarta leidinio pirmuosiuose 42 puslapiuose, o pavaizduojama tai net 24 žemėlapiais. Pirmiausia 11 žemėlapių pavaizduota sovietų užgrobimai!

KNYGOStoliau 12-18 žemei, pirmojo ir antrojo pasaulinių karų krizės. Toliau seka 6 žemėlapiai (19-24) tiesiogiai vaizduoją bolševikinio imperializmo grėsmę pasauliui, o viskas baigiama bolševizmo ir laisvojo pasaulio jėgų įvertinimu bei laisvojo pasaulio ir laisvojo žmogaus uždaviniais.Apskritai tenka pasakyti, jog ir dėstymas yra įtikinantis ir daug kas galėtų padovanoti šį leidinį tiems, kurie bolševikinio pavojaus grėsmės nesupranta.

PASKOLOS
VISIEMS REIKALAMS

Jūs gausite 
grynais

Mėnesiniai Mėnesių
mokėjimai skaičius

100.00 1 7.64 | 15

300.00 1 17.91 Į 20

400.00 | 23.88 ’| 20

500.00 | 29.85 | 20

758.98 | 39.00 | 24

992.51 | 51.00 | 24

1206.58 | 62.00' | 24

1517.96 ( . 1 78.00 | 24

IMAMAI:
1. NAUJI 

IŠSIMOKĖJIMO 
LAIKOTARPIAI.

2. NEAUGŠTI 
PROCENTAI.

3. ASMENINĖ 
PATIKIMA 
TARNYBA.

4. DUODAMA UŽ
‘ JŪSŲPARAŠA.

5. PASKOLOS NUO 
$50 IKI $2.000.

TURIME DAR ĮVAIRIŲ 
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

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.

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naujų

Oldsmobile,

S

ROSE HEATING & TINSMITH 00.
įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombmiiotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gaxu. Doro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnertus, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšHdymo šokas. Atlieka vi
sut skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKtIIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

VL. ANDRIJAUSKAS (W. Andrews) 
ctive Mortgages Sales Brokerisi

1147 DUNDAS ST. W. 1EL. LL. 1346 
TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

Chevrolet
ar vartotu auto mašiną

Weston Motors
LTD.

Kreiptis J. VAINAUSKAS 
Telefonas RO. 2-3008

Šimtai mašinų pasirinkimui

Kultūrinė kronika
Vasario 16 gimnazija sveikinaPrisikėlimas yra didelio džiaugsmo šventė. Ta proga Vasario 16 gimnazija visiems rėmėjams siunčia nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus.Dabar pasibaigė mokslo metai. Baigiamuosius egzaminus išlaikė 4 mokiniai. Kitais metais bus dviguba laida. Viso yra 170 mokinių. Mokslo atžvilgiu mūsų gimnazija prilygsta vokiečių gimnazijoms. Geros valios žmonių sudėtos gimnazijos išlaikymui aukos yra pateisintos. Gina- ‘ nazija prašo savo rėmėjus nenustoti kantrybės ir toliau tęsti paramą. Religijų ir pasaulėžiūrų atžvilgiu mokiniai turi vienodą respektą.Visiems rėmėjams priklauso didelis gimnazijos dėkingumas.

Dr. VI. LiterskisGimnazijos direktorius.
Skulptorius V. Kašuba daro Prisikėlimo bažnyčiai Toronte medines statulas.
Teisininkas K. Truska Mont- 

realio un-te rašo daktaro diser
taciją “Lietuvos sovietizacija”.

JAV rytinių valstybių studen
tams studijų dienos rengiamos 
balandžio 16-17 d. Philadelphijo- 
je. Tomis pačiomis dienomis Bos
tono Studentų Sąj. skyrius ren
gia akadem. jaunimo savaitgalį.

koncertas, disku-Programoje 
sijos ir t.r

Heidelbergo universitete šie
met studijuoja 7 lietuviai studen
tai. Iš jų’4 atvykę tęsti studijų iš 
JAV — V. Rockauskas, medic., 
V. Kepalas, filos., P. Sutkus, me
dic., Ged. Čekas, med. — ir 3 yra 
iš Vokietijos — A. Venclauskie- 
nė ir dr. K. Pempkus, soc., Alg. 
Černius, filosofijos fak.

Redakcijai prisiųsta
Leonardas Andriekus — Atvi

ros Marios, lyrika, Brooklynas, 
1955, iliustravo Tel. Valius, iš
leido Tėvai Pranciškonai, 134 
psl., parduodama po $2. Užsako
ma “Aidų” administracijoje, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. *

Lituanus, Lithuanian Acade
mic Youth Bulletin, March 1955,

Turinys: L Čepėnaitė, Lithua
nia 1795-1940; J'rėedom forever; 
J. Šmulkštys, The Annexation 
of Lithuania by Soviet Union; 
J. Rimašauskas, Lithuania under 
the Sign of Swastika.

Sabaliauskas, ŠDB, Lietuvių Sa
leziečių leidinys, 1954, 1® psl, 
kaina nepažymėta.

Ateitis. 1955 m. kovas, Nr.3, 
49-72 pel. Numeris skirtas iv. 
Kazimierui paminėti.
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NORĖDAMI PIRKTI AR PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ KREIPKITĖS Į 
DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ FIRMĄ Mann Martel KAIP GYVENA GUZENKAI?

JOINT REALTY LTD REALTORS

899 BLOOR ST. W.» TEL. OL. 6381 arba 1609 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997,

Indian Rd. - Bloor; 12 kamb., ma
rinis, atskiras namas, vandeniu alyva 
šildomas, garažas, gerai užlaikytas, 
įmokėti tik $5.000. Likusi skolo 10 
metų. Skambinti Žulys, OL. 6381.

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

$14.900, High Park; 8 kamb/ant 
dviejų ougŠtų, vandeniu alyva Šildo
mas, garažas. Skambinti: 
OL. 6381.

$5.000 įmokėti, netoli 
bažnyčios, 8 kamb., gerų 
mas, vieta garažui. Skambinti: B. Ma
ri jošius, 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 
wicta, pilna kaina $15.000. Skambin
ti: Jucevičius, OL. 6381.

College - Concord, $7.000 įmokė
ti, loboi gero muro, 11 kamb. ir 2 
sunrūmioi, atskiros namas,, ‘vandeniu 
olyvo šildymas, 2 garažai, $325 nuo
mos į mėnesį. Labai geras pinigų in
vestavimas. Tinka daktarui, įstai
goms ir bizniui. Skambinti: V. Pliop- 
lys, OL. 7996.

High Porke, 6 kamb., atskiros, mū
rinis, gerom stovy namas, pilna koi
na $17.500. Skambinti: J. Baltakys, 
OL. 7996.

Poleckis,

statomos 
plytų na-

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

High Parke, 7 kamb., atskiros, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ga
ražas, alyvos šildymas, pilna kaino 
$17.900. Skambinti: Mociunskas, tel. 
OL.7997.

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

Parkdale, 8*komb. atskiros mūri
nis namas, garažui vieta, vandens 
olyva šildymas, pilna koina $15.000.

> Skambinti: Rimkevičius, OL. 6996.

Roncesvalles - Howard Park Rd., 
z 8 kamb., geras mūrinis namas, tikrai 

geras pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti: Barcevičius, OL. 6977.

Gleniake - Keelę, 11 kamb., at
skiras, mūrinis namas, garažas, geras 
nomos 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, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis namas, trys virtuvės, gerom 
stovy, pilno koina $18.000. Skom 
binti: Kriaučeliūnas, OL. 7996.

High Parke, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už
imti, patogus nuomavimui ir pačiom 
gyvenfrrfnr~ŪF’$20.000. Skambinti 
Beržanskis, OL. 7996.

$35.000, biznio namas; Dundas - 
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; vienos morgičius balansui 
10-ties metų. Skambinti: Senkus, tel. 
OL. 7996.

$9.000 pilno kaina. Visai arti Bloor 
ir Brock. 6 kambarių atskiras namas, 
reikalingas vidaus pataisymo, tinko 
perpardavimui arba pigiai turėti sau 
gerą namą. Skambinti J. Tomulioniui.

$12.000 pilno kaina. High Park 
rajone. 7 kambarių dupleksas, 2 vir
tuvės ir 2 vonios. Garažas. Įmokėti 
apie $3.000. Skambinti J. Tamulio- 
niui.

$4.000 įmokėti. Bloor - Concord. 
8 kambarių puikus mūrinis namas, 3 
modernios virtuvės, kambariai puikiai 
dekoruoti, alyvos šildymas, vieta gara- 
žni. Puikūs morgičiai. Viso apie 
$17.000. Skambinti J. Tomulioniui.

$4.500 įmokėti. Prie naujai stato
mos bažnyčios. Atskiras, mūrinis na
mas, 2 virtuvės, gert kambariai, van
dens alyvos šildymas, šoninis įvažia
vimas ir garažas. Viena skola balan- 
suj. Skambinti J. Tomulioniui.

$2.500 įmokėti, 11 kambarių na
mas. Randasi geram nuomavimo rajo
ne — Parkdale. Tikrai geras pirkinys. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$14.500 pilna kaina, 9 kambarių 
atskiros, plytų namas. 3 virtuvės, aly
va apšildomas, įvažiavimas iš linijos.-

Geros morgičius. Parkdalf rajone. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$4.000 įmokėti, 6 kambarių plytų 
namas, moderni virtuvė, įvažiavimas, 
dideli kambariai, alyva apšildomas. 
Randasi Roncesvolles - Geoffrey raį. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras plytų namas, olyvo apšildomas, 2 
virtuvės. Randasi College - Gladstone. 
Skambinti A. Mičiūnos.

$9.000 įmokėti, krautuvė ir 7 k., 
judriausioje Tqronto gatvėj — Bloor 
p>ie Duffcrin. Dėl tolimesnių informa
cijų prašau paskambinti A. Mičiūnui.

$12.500, Bloor - Runnyjrnede, mū
rinis, 6 k., gero plano, moderni virtu 
ve, kietos grindys, garažas. Skambin
ti S. Kuzmas.

$1.900 įmokėti. Indian Rd. - Bloor, 
6 kamb. per du augštus, aliejumi šil
domas, greitas užėmimas. Skambinti 
S. Kuzmas.

$6.000 įmokėti. Roncesvolles - 
Westminster, atskiras, mūrinis, 11 k., 
vandeniu ir alyva šildomos, 4 virtuvės, 
dvi vonios, du erdvūs garažai, šoninis 
įvažiavimas. Visi kambariai dažyti. 
Skambinti S. Kuzmas.

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

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!

Joint Realty Limited
R. TESLIA W. A LENCKI, B.A., L.L.B.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

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

namus, paskolas, biznius ir tt
BIURAI: . - '

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

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

Nepamirškit manęs!

E. KRONAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar
■ , .—perstatau:
europietiškus ir vietinius rodijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

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

techniškus patarimus*
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

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 nekilnojama nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime dideli pasirinkimą
namu, biznių, formų, sklypų ir tt.

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

PEARSON - RONCESVALLES, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių 
mūrinis namas, naujos kietrne- 
džio grindys, koridorinė sistema, 
nauja krosnis, garažas, geros iš- 
simokejimo sąlygos.

SHAW ST.,
$3.500 įmokėti,’ 1 1 kambarių 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, koridorinė sistema, dvigu
bos garažas, 3 virtuvės, viena 
skola 10-čioi metų, geras nuo
mavimui.

ARLINGTON -^ST. CLAIR, 
$5.000 įmokėti, 6 kombortų, 
puikus Šiurkščių plytų nomos, 
kietmedžio grindys, kvadratinis 
plonos, olyvo šildomos, 2 moder
nios virtuvės, moderni vonia, 
vieno skolo 10-čioi metų.

CRAWFORD - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 9 komborių mū
rinis nomos, kietmedžio grindys, 
kvodrotrnis plonas, 3 virtuvės, 
olyvo šildomos, garažas, namas 
be skolų, geras pirkinys.

WINDERMERE - HIGH PARK, 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių, 
gražių plytų, atskiros nomos, 
kietmedžio grindys, kvadratinis 
plonos, olyvo Šildomas, moderni 
virtuvė, gražus kiemas, garažas 
su šoniniu įvažiavimu, geros iš- 
simokėjimo sąlygos.

visuose Toronto rajonuose.
PERTH - BLOOR, 

$2.000 įmokėti, mūrinis 6 kam
barių namas, moderni virtuvė, 
gražios kietmedžio grindys, di
deli gražūs kambariai, namas 
švarus iš lauko ir vidaus.

RUNNYMEDE - ANNETTE, 
$3.000 įmokėti, labai gero mū
ro, 6 kambarių nomos, korido
rinė sistema, moderni virtuvė, 
automatinis gozo šildymas, kiet
medžio grindys, vieta gorožui, 
loboi švorioi užlaikytos nomos.

DUFFERIN - ST. CLAIR, 
$3.000 įmokėti, mūrinis, 6 kom
borių narnos, kvadratinis plonos, 
alyvos Šildymas, dvigubas gara
žas.

DUFFERIN - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, gero muro, 7 
komborių nomos, koridorinė sis
tema, 2 modernios virtuvės, gra
žios kietmedžio grindys, alyvos 
šildymas, gorožos, vieno atviro 
skolo bolonsui.

WESTMINSTER - RONCESVALLES, 
$5.000 įmokėti, mūrinis, atski
ros, 8 komborių nomos, korido
rinė sistema, naujos alyvos Šildy
mas, 2 modernios virtuvės, gra
žios kietmedžio grindys, didelis 
kiemas, įvažiavimas.

BARTLETT - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, gero muro, 9 
komborių nomos, kvodrotrnis 
plonas, alyvos šildymas, 2 virtu
vės, gerų pajamų narnos.

P. KERBERIS
ME. 2471 - - Res.: LU 1584

P. GRYBAS

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisicn
Pilnas BUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

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

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

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

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:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
- 30 metų valymo patyrimas

(Atkelta iš 2 psl.) 
ir, kokioj galėdamas pozoj, — jį 
patį. ’ .

— Aš žinau, kad automobilis
tui gali nuleisti padangą, bet ko
dėl jam taip atsitiko lygiai prieš 
mūsų duris? — Igoris sampro
tavo ...

Tas žmogus, nuleistosios pa
dangos savininkas, buvo patik
rintas rait. policijos pareigūnų. 
Jis turėjo visiškai pagrįstą prie
žastį stabterėti prieš mūsų na
mus, nes jis gyvena lygiai toj 
pačioj gatvėj, kur ir mes gyve
name.

Igoris ir aš savo kalboj turime 
perdaug užsienietiško akcento, 
todėl negalime vaizduoti čia gi
musius kanadiečius, tačiau mū
sų draugai ir mūsų vaikai iš ku
rių sūnus 10 m. amžiaus ir duk
tė — aštuonių — jokio suprati
mo neturi, kad mes būtume gi
mę sovietų Rusijoj. Jie galvoja, 
kad mes atvykom Kanadon iš ki
to Europos krašto. .*

Aš niekad nesu buvusi tame 
Europos krašte, kurį vaidinu 
esant mano gimimo vieta, tačiau 
aš galėčiau daug jums pasakyti 
apie jį. Mane prie to labai rūpes
tingai paruošė Kanados saugu
mo organų pareigūnai ir aš ži
nau apie tai iš širdies . . . Aš ži
nau kiekvieną detalę apie tą vie
tą: “tą miestą, kuriame augau’’, 
pavardes krautuvių laikytojų, 
mokytojų vardus ir pavardes, tą 
namą, kuriame “gyvenau” net jo 
baldais apstaty mą, medžių'ir gė
lių rūšis namo kieme ir pan. Tai
gi, nors ir gerai žinanačiam tą 
mano “gimtini miestą”, būtų 
sunku mane sugauti...

Savo gyvenimo Kanadoje me
tu, mes esame pakeitę savo pa
vardę jau du kartu. Deja, nebe
galime jos keisti daugiau. Vaikai 
jau pakankamai dideli ir sunku 
jiems bebūtų paslaptingai • išaiš
kinti, kodėl keičiame...

Tris kartus paskutiniųjų šešių 
metų bėgyje mes kraustėmės i 
naujas vietas. Igoris galvoja, kad 
yra sveikiau, kai nepasilieki per
ilgai vienoje vietoje. Aš nesibi
jau dabar, nes tikiu, kad pats 
pavojingiausias laikas yra pergy
ventas gana- seniai. Tikiu, kad, 
jeigu sovietų agentai nepačiupo 
mūsų 1945 m,, jie nebepačiups 
niekada...

Kada Igoris uždarė užpakaly 
savęs Sovietų ambasados Otavo
je duris, spausdamas slaptus po
pierius už marškinių, užantyje. 
1945 m., tada prasidėjo mums 
pavoj ingiausias gyvenimo laiko
tarpis.. Sovietų oficialūs pareigū
nai žinojo, kad jis išnešė labai 
svarbius dokumentus, tačiau jie 
nežinojo, kam' jis tuos dokumen
tus atidavė: amerikiečiams ar 
kanadiečiams. Tuomet jie despe
ratiškai jo ieškojo, stengdamiesi

surasti ligi jis pradės kalbėti...
Pirmąją naktį po Igorio dingi

mo, keturi Sovietų amabasados 
vyrai išlaužė mūsų apartamento 
duris, Somerset Street Otavoje, 
ir išieškojo kambarius, kuriuose 
mes gyvenom. Deja, Igoris, aš ir
mūsų mažytis sūnelis slėpėmės 
kaimyno namuose, tiktai už ke
liolikos jardų. Ryto metą,- Kan. 
Raitoji Policija, kuri matė NK 
VD desperatišką mūsų ieškoji
mą, klausėsi mano vyro pasako
jimo ir tikrino pristatytus doku
mentus. Mes jau buvom sauges
ni. Tie dokumentai nurodė, jog 
uranijaus pavyzdžiai jau buvo 
pasiųsti į Maskvą iš amerikietiš
kų atominiu laboratorijų ir kad 
dr. Alan Nunn May, vienas iš 
pagrindinių mokslininkų, dirbąs 
atom, bombų gamyboje, yra da
vęs raudoniesiems detališkus a. 
bombų gamybos aprašymus. Vė
liau dr. May prisipažino ir buvo 
įkalintas Anglijoj. Visa tai pas 
kiau nuvedė ir iki kitų sovietams 
dirbusių asmenų: dr. Fuchs, Ro
senberg ir t.t.

Ištyrę, jog ką mano vyras tei
gė Buvo tiesa, Kanados saugumo 
organai mus perkėlė gyventi į 
visiškai saugią ir slaptą.vietą.

Nežiūrint mūsų slėpimosi ir 
slaptos vietos turėčiau pasakyti, 
kad mes ligi šiol gyvenome, ga
lima sakyti, visiškai laisvai. Ka
nados .valdžia niekad nėra mums 
suvaržiusi jokios judėjimo lais
vės, nei apribojusi socialinio vie
šo gyvenimo malonumų. Mes 
esame keliavę skersai ir išilgai 
visą Kanadą, tik niekad nesame 
buvę JAV, tačiau ne dėlto, kad 
tai būtų mums uždrausta, tik at
sargumo dėliai.. ?

Igoris paskutiniuosius keturis 
metus yra praleidęs rašydamas 
ilgą romaną apie gyvenimą So
vietu Sąjungoj — “The Fall of 
the Titan”.

Demokratija gerai atsilygino 
mums. “Twentieth Century. - 
Fox” užmokėjo Igoriui $75.000 
už filmos teises i jo pabėgimo 
isteriją; “The Iron Curtain and 
Cosmopolitan” užmokėjo $50.000 
už teises naudotis medžiaga, o 
be to, kiekvieną mėnesį mes gau
name po $100 ir gausime iki gy
venimo pabaigos iš tam tikro 
fondo, kuri sudarė privatūs Ka
nados piliečiai už Igorio nuopel
nus šiam kraštui...

Šioji sontrouko, tikiu, padės skaityto- 
įųi suprasti kaip gyvena Guzenkos 
Kanadoje. Pr. Alšėnas.

Igor Guzenko
gaus Kanados gen. gubernato
riaus medalį už knygą “Titano 
kritimas”. Ikišiol Guzenko vie
šuose pasirodymuose nešiodavo 
kaukę, bet per medalio įteikimo 
iškilmes jos nėužsidėsiąs.

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444 
579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$3.000 įmokėti, 7 k. mūrinis, 2 vir

tuvės, olyvo šildomas, 2 garažai, na
mas visai gerame stovyje. Prašoma 
kaina $15.500. Crawford - College.

$4.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, at
skiras, kvadratinio plono nomas, 2 
virtuvės, alyva šildomos, turi priva
žiavimą. Pilna kaino $15.500. St. 
Cloir - Bathurst.

$4.000 įmokėti, 8 nepereinami k., 
gerų plytų name; 2 virtuvės, alyvos 
šildymas, privažiavimas. Prašomo kai
na $15.500, Havelock - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, alyva 
šildomos, 3 virtuvės,*2 garažai. Prašo
ma kaina $16.000, Concord - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūriniu pu
siau atskiros, vandeniu - olyvo apšil
domas namas, dvi virtuvės. Prašoma 
kaino $16.500. Glenloke - Indian Rd.

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

$6.000 įmokėti, 8 k. atskiros, mū
rinis nomos, alyva - oru apšildomos, 
pilnas, geros rūsys, privožiovimos 
Oakwood - St. Clair rajonas.

$2.000 įmokėti, 8 k. dvidįųosė 
ougštuose, dvi virtuvės, labai erdvūs 
kambariai, naujai dekoruotas, balan
sas, vienai atvirai skolai, 10-čiai me
tų. Pilna kaina $11.700.

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

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

$7.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at
skiras, vandeniu - olyvo šildomas, 3 
virtuvės, privažiavimas. *Prošoma kai
na $19.500. Roncėsvalles - High Prk.

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

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

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

DĖMESIO STATYBININKAI!

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

Turime daugelį kitų lobo! gerų Ir (vairiomis kainomis bei (mokėjimais namų, kurių

V. JUČAS 
OL. 2324 

V. PALIULIS 
OL 232S

$6.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras, kvadratinio plano na
mas, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės, garažas, 10 metb atvira sko
la. Geoffrey - Roncesvolles. Prašomo 
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 
kamb. mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos šildymas, reikia vidaus 
remonto. Pilna kaina $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 komborių tripleksoi. Bloor ir St. 
Clair rajone. Modemiškai įrengti, ge- 
ruosee išnuomavimui rajonuose, ne
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
verti dėmesio objektai.
$5.000 įmokėti, 6 nepereinamų kam

barių, mūrinis, atskiros, vond. - 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, geros mokėjimo sąlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilna 
kaino $17.000.

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

dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

R. Kuprevičienė D. KAROSAS
OL 2325 OL 8444

VI. Ivanauskas J. BUGANTAS
OL 8443 OL 8443

............. ...................... -H. - .......  j. -ė ...........  ■

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato 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.

SAVI PAS SAVUS ! !
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 1
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS. į 

Įsitikinkite— neapsivilsite.
JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAL

T. M o R KI .
REAL ESTATE & BUSINESS BROKĘR. 

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

TODĖL:
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname

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

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 (prie Ossington Ave.) Telef. ME. 4605 - 4606

1. Bloor - Christie, $1.500 įmokėtų 
6 grožių kambarių-atskiras, didelis 
kiemas, garažui vieta.

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

3. Bloor - Ossington Avė., $2.500 
įmokėti, 6 labai dideli kambariai, 
atskiros, olyva šildomas, didelis 
kiemas, garažas.

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

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

PARDUODAMA:
6. High Park - Roncesvolles, $4.000 

Įmokėti, 6 dideli komborioi ir 2 ap
šildomos verandos, 2-jų ougštų, at
skiras opynoujis narnos, vandeniu 
olyvo šildomas, 4-rių gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

7. Geoffrey - Indian Rd., 11 didelių 
komborių, gero mūro, atskiros, 4 
modernios virtuvės, dvi vonios po 4 
gabalus, vondeniu alyva šildomos, 
gražus kiemas, šoninis įvažiovimas 
ir garažas, vertas dėmesio pirkinys.
High Park - Bloor, $4.900 įmokė
ti, 9 dideli kambariai, 2-jų ougštų, 
atskiras, mūrinis, dvi virtuvės, van
deniu alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas.
Bloor prie Dovercourt Rd., krautu
vė ir 7 kambariai, atskiros, gero 
mūro, vondeniu olyva šildomas, di-

8.

9.

Canadian ir International Real

O • jypf ENCI • o

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
skiras gero mūro, vandeniu šildo
mas, opie $8.000 pajamų į metus, 
$7.000 įmokėti.

11. College - Gladstone, 9-nių butų 
po 5 kambarius. Viso 45 kamba
riai. Gero mūro, atskiras pastatas, 
vandeniu olyvo šildomas, augštos 
metinės pojamos, įmokėti $10.000.

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

Estate Board.Priklauso Toronto, Ontario,
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

K reiptis telefonu:

V. VASILIAUSKAS
nuo jame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui.
P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS

Sudarome paskolas, įkai- 
ME. 4605.

VERTAS DĖMESIO KANADIŠKAS 
VARDAS

Kaip “Geros rūšies prekės už 
prieinamą kainą” šūkis pa
dėjo kompanijos augimui...

(NCP) Daugiau kaip prieš 80 
metų jaunas vyras John Penman 
iš JAV atvyko Kanadon ir apsi
gyveno Paris, Ontario. Čia jis 
atidarė mažą verpyklą — The 
Penman Manufacturing Co, iš 
kurios šiandien išaugo daugybė 
fabrikų, kurie gamina visame 
krašte žinomas tekstilės prekes.

Jau savo darbo pačioje pradžio
je John Penman turėjo idealą— 
pagaminti visuomenei augštos 
kokybės prekių už prieinamą 
kainą. Jau daug metų praėjo, kai 
John Penman nebegyvena mūsų 
tarpe, tačiau jo įsteigta kompa
nija laikosi tos pačios politikos. 
John Penman vargu ar tikėio, 
kad vardai PENMANS arba 
PEN-ANGLE vieną dieną pasi
darys visiems kanadiečiams var
dais, reiškiančiais garantija ir 
augštą kokybę. Šiandien Pen
mans Limited fabrikai gamina 
visų rūšių vyrų baltinius, mo
terų ir vaikų baltinius, sporto 
aprangą, darbo kojines, nertus 
^apatinius baltinius visokios rū
šies, taip pat Įvairiausias vilno
nes, medvilnines ir kt. medžia
gas, imamai nertinę aprangą, 
nertinukus ir sporto rūbus.

Penmano 71’s, 95’s, 27’s ir 251’s

yra žinomi, galbūt, kaip geriausi 
apatiniai baltiniai Kanadoje. Per 
generacijas buvo žinoma, kad 
tos rūšies baltiniai turi gražiau
sią stilių, gaminti iš geros me
džiagos, bet svarbiausia — par
duodami nebrangiai. Kiekviena 
vyrų rūbų krautuvė laiko šios 
rūšies baltinius, arba pareikala
vus, tuoj pat gali gauti.

Penman’s Limited dar gamina 
darbo ir išeigines vyrų kojines, 
taip pat apatinius baltinius mo
terims ir vaikams. Ir čia Pen- 
man’o gaminiai išlaiko savo 
augštą vardą.

Paskutinis Penmano gaminys 
— revoliuciškos dvigubų padų 
kojinės. Pradėtos gaminti prieš 
metus jau spėjo užimti svarbią 
poziciją rinkoje. Šios kojinės pa
sižymi tuo, kad jos minkštesnės 
vaikščiojimui, vėsios vasarą, šil
tesnės žiemą, be to, jos laiko il
giau.

Po’ 20 metų darbo John Pen
man išplėtė savo prekybą, nu
pirkdamas The Watson Manu
facturing Co., kurie gamino apa
tinius baltinius vyrams, mote
rims ir vaikams. Watson’s gami
niai taip pat garantuoti, augštos 
kokybės ir visiems žinomi Kana
doje. Šiandien Watson’s vardą 
rasi ant visų apat. lengvų balti
nių vyrams, moterims ir mergai
tėms.

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mad. ir Šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ
Siuvėjas

A. BERESNEVIČIUS
Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

Busite patenkinti

SALADA
DĖŽUTĖSE arba MAIŠELIUOSE — tai yra

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI I
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia.
CENTRINĖ IŠTAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025. 
SKYRIAI:

WINNIPEG, Man., 677 Moin St. Telefonas 927695. 
HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonas 5-7480. 
EDMONTON, Alta., 10649 — 97th St.
i r ki t o s e vietose.

Neturi priešų
Mažą miestelį aplanko vyriau

sybės galva. Jam pristato mies
teli© įžymybes ir seniausius as
menis.

— Man jau 93 metai 
vienas, — ir mieste aš 
nei vieno priešo.

— Tai puiku! — sako 
ris.

— Taip, pone Ministeri, 
Dievui, visi išmirė ...

— sako 
netariu

f
ministe-

ačiū

Nepasikeitė
— Žinai, brangioji, aš nerami 

dėl Juozo. Kai jūs vedėte jis rė
dėsi geriau — uošvė sako dukrai.

— Kodėl? Juk tai jo tas pats 
kostiumas...

Praktiškas maldininkas
■— Ar tu, Petriuk, kasdien mel

diesi iš ryto ir vakare? — klau
sia kapelionas mokinuką.

..— Ne ... aš meldžiuosi tik va
karė. ..

v—O kodėl tu nesimeldi rytą?
— Kad dieną aš nieko nebijau.
Ar jau pasiektas socializmas
Stalinizmo dėstytojas aiškina 

kas.-tai yra socializmas;
—’ Draugė lektoriau, — pasi

teirauja vienas iš studentų — ar 
mes jau pasiekėm socializmą ar 
ar dar gali būti blogiau?...

Ne jo
— Ar negėda!’ Tu vedęs ir adai 

kojines...
— Š š š ... tai ne mano. Tai 

žmonos...

Stebuklas
— Na, Pranuk, pasakyk, kas 

yra stebuklas — mokytoja klau
sia vaiko.

—- Mama sako, jog bus stebuk
las, jei panelė mokytoja neište- 
kėsit už mūsų naujojo mokytojo.

Buvo pavojuje
Vienos firmos metiniam baliu

je'jaunas buhalteris visą laiką] 
šoko su jauna gra’žia panele nuo 
jos visai neatsitraukdamas.

— Džiaugiuosi dar, kad šian
dien čia nėra mūsų šefo — šokiot 
metu salo jaunuolis.

— O kodėl jis Tamstai nepa
tinka — pasiteiravo panelė.

— Nemėgstu, kad jis toks 
las, tikras asilas.

— Tamsta, matyt, nežinai,
aš esu, — atsipalaiduodama nuo 
šokėjo ir ruošdamasi nueiti, atsi
liepė panelė, — aš "esu Jūsų šefo 
dukra...

-— O tamsta ar žinai, kas 
esu? — susigriebė buhalteris.

— Ne!.
— Ačiū Dievui!
Ir nusilenkęs jis išnyko.

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 praktika, 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

au

kas Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

v, as
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.
Vancouver, B.C

Aukos Lietuvos išlaisvinimui

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

IMtariuM vai.: 2-4.30 Ir 7-9 vai. pp. 
386 Bathurst St. Toronto

Telef. EM. 8-1344

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų specialistas.

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

Darbo volandos: 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. 
Vidous ligų speciolistos: 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 
1 1 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

PILNI VYRŲ 
IR MOTERŲ 
IŠEIGINIAI 
RŪBAI
VESTUVĖMS 

$ IR KITOMS 
PROGOMS 

IŠNUOMOJAMI PAS

STATYBININKAMS IR 
NAMŲ SAVININKAMS!

Naujai atvykęs lietuvis plytelių, mar
muro ir vitrilaito specialistas jums iš
klos plytelėmis bei marmuru virtuvės 
sienas ir grindis už prieinamą kainą.

2500 BATHURST ST., TORONTO
Telefonas OR. 4562

B. AMBAKAS

INTER - CITY
Heating 

Installation 
Atlieka visus namų apšildy
mo, gazo, vandentiekių, dre
nažo Įrengimus bei. pataisy
mus.

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

1
Vestuvinių rūbų nuomavimas 

256 COLLEGE at Spadina 
556 YONGE at Wellesley

Oshawa —.Johnston's Men's Wear, 
8 Simcoe St. N.

Hamilton — Mie’l Allon Limited, 
127 St. E.

Kitchener — Souder's Men's Wear, 
38 King St. W.

Guelph — Lord's Men's Wear,
160 Wyndham St.

Niagara Falls -— Gold's Men's Weor/ 
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.______ __

Vasorio Šešioliktosios proga šiois me
tais Britų Kolumbijos lietuviai Lietuvos iš
laisvinimo reikalams aukojo:

Po $20 — dr. Anzelmas Gailius, Jo
nas J. Juškoitis; $15 — Petras Vilenci- 
kos; $12 — Kazys Minioto; Po $10 — 
Aldono Baronienė, Marija Johnson, Jo
nas- Kartocius, dr. ir ponia Sakalauskai, 
Kozimieros Skrinskas; Po $5 — Jonas 
Baltrušaitis, Stefanija Baronienė, Julija 
Česoitytė, Pranas Judickas, Jonas ir Ona 
Macijauskai, Augustas Voloitis; $4 — 
Stasys Nokvošas; Po $3 —— Lydi jo Juo- 
zopaitytė, Juozas ir Lilija Klimovičiai, 
Balys ir Danguolė Rodzevičioi, Jokūbas 
Urbonas; Po $2 — Gustavas Andruloitis, 
Artimavičiuš, Juozas Butkus, Pranas 
Dainius, Stasys Deveikis, Aleksos Koz- 
louskas, Vincentas ir Aldono Skobeikiai, 
Mečys Šilinskos, Feliksas Skrinskas, Juo
zas ir Adelė Šmitai, Emilis Smilgis, Albi
nos Smilgys, Antanos Stolionis, Petras 
Stalionis, kun. Antonas Troškevičius, 
Juozas Treška, Jonos Venckus, Balys 
Vileita, Antonas Virbickas; Po $1 — 
Pranas Balsevičius, Antonas Doraškevi- 
čius, G. Feldmanis, Ivanauskas, J. Lo- 
cis, Edvardas ir Antonina Mociulaičiai, 
Pranas Yukno, Zubrienė; 25c — F. A. 
Aller.

Viso surinkto $209,25. isi .tie pinigai 
pasiųsti Tautos Fondo Atstovybei.

Ta proga reiškiama didelė padėka vi
siems geraširdžiams aukotojoms ir vi
siems tiems, kurie šalia piniginės para
mos Toutos Fondui ir savo darbu prisidėjo 
prie pasisekusio Vasorio 16 minėjimo 
pravedimo.

Kultūros 
Kolumbijos 
dama KLB
ragrafu, nutorė pasiūlyti Kultūros Fondo 
įgaliotiniu Britų Kolumbijai buv. gimna
zijos mokytoją ir ilniaus Pedagoginio Ins
tituto lektorių dipl. teisininko Jono J. 
Juškoitį. 1954 metais surinkto solidoru- 
mo mokesčio 20% nutarta pervesti j 
Kultūros Fondo kasą.

KLB Br. Kolumbijos apyl. v-ba.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvolles Avė.

Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vol. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vok.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 1 1 -3 vai. p.p.

Kitu ioiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)
S

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

ii

SVEIKATA VIRŠ VISKO!

iii
■ USCI

THEATMC.VF 

rroMACH 

remedy

Kodėl vilkinti skilvio, kepenų, skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius 
negalavimus? Laiku neatkreipus dėmesio, galbūt ir medicinos 
mokslas jau nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, nevirškinimo, ne
reguliarių' ėjimų laukon, skilvio dujų skausmų, skausmų skil
vio’dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nimo gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar. artritinių skausmų,

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
— nes gali būti per vėlu. ŠIANDIEN, tuojau paimk arbatini šaukšteli 
RUSCI TREATMENT STOMĄCH REMEDY.

Imti prieš kiekvieną valgį. Tūkstančiai kosdien vartoja šiuos vaistus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultato? nuo pirmo buteliuko. 
Koino tik $6 buteliukos. Gaunama voistinėse, arba rošant sekončiu__adresu:

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

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVE.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vantų 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.

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiomi nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškos alyva opšildomas ir pilnai outomatiškas. 

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burnerioi) į senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

Fondo įgaliotinis. KLB Britų 
apylinkės valdyba, posirem- 
Kultūros Fondo Statuto 5 pa-

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos 
gimdymo pagalba specialiai. 

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

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

susitarimą.

su

1

Dr. John
Chirurgas ir

REKAI
akušeris

Dr. Paul
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

REKAI

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

IT
chirurgas t

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave. 
Priima vakarais oagal susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ ] 
BEAVERBROOK - KIPLING AVE. 

KAMPAS. 
ISLINGTON, TORONTO, ONT. 

Telefonas BE. 1-1310.

Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist)

CTO
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

I

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 vol. vak. (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 

W.
ir pagal

260 St. Clair Ave.
Darbo vai. 2-7 vai. pp. 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556

namų LL. 5228.

Mes paimame iš namu ir pristatome 
BE ATSKIRO MOKESČIO.

Jūsų patogumui turime CASH & 
CARRY krautuvę 1125 Dundas St. W.

Kalbame ukrainietiškai, lenkiškai, vo
kiškai ir lietuviškai.

A. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

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

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
tMW. litirle akių nervus, kuri© dož 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškoi kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; antr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 0636.

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir plotus 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. ištaigos:
EM. 3-7461

Telef. namų:
BE. 3-0978

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

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

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

i
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Steigiamojo Seimo 35-ių metų 

sukakties minėjimas
KLB Krašto Valdybos inicia

tyva yra sudarytas škrentės mi
nėjimo komitetas, į kurį pakvies
ta Lietuvos Steigiamąjį Seimą 
sudariusių pąrtijų ir jų grupių 
atstovai.

Gegužės 14 d.bus politifiių pra
nešimų studijų diena. Paskaitas 
skaitys kiekvienos grupės atsto
vas — buvusieji seimo nariai.

Gegužės 15 d. College -Dover
court kino teatre įvyks iškilmin
gas minėjimas - akademija, ku
rioje pagrindinę kalbą pasakys 
adv. Skipitis.

Steigiamasis Seimas yra tik
rosios demokratijos reiškėjas. 
Jis priėmė ir patvirtino Lietuvos 
konstituciją. Mažytė Lietuva iš
drįso labai anksti 1922 m. pri
imti žemės reformos Įstatymą. 
Lietuvos Seigiamasis Seimas kū
rė valstybę ant teisingų ir tvirtų 
demokratinių pagrindų.

Lietuva savo praeityje yra .tu
rėjusi ir pragaištingų seimų uni
joje su lenkais, kur mūsų sulen
kėjusi bajorija, naudodama libe
rum veto teisę, pražudė galingą 
Lietuvos valstybę.

Šios politinės akademijos ir 
politinių studijų diena nori pa
tarnauti lietuviškajai visuome
nei, kad būtume sąmoningi, ko
kie teisiniai pagrindai ir įstaty
mai turi būti sukurti ateities lai
mingai Lietuvai.

Šventės minėjimo komitetas.
Moksleivių ateitininkų arbatėlė

Ketvirtadienį, balandžio 14 d. 
8 v.v. Toronto moksleivių atei
tininkų kuopa Šv. Jono parapijos 
salėje rengia arbatėlę. Bus įdo
mi programa. Į arbatėlę kviečia 
tėvus, narius ateitininkus ir atei
tininkų draugus. :

Toronto Moksleiviai At-kai.
Mokyklos pobūvis

Šį sekmadienį, balandžio 17 d., 
3 vai. p.pž Šv. Jono Kr. parap. 
salėje įvyksta pobūvis Toronto 
liet, mokyklos mokiniams. Pa
rengimas rengiamas mokyklos 
mokytojų iniciatyva duodant 
proga lietuviams mokiniams lie
tuviškoje d 
lėtų valandų. Numatoma taip

Sv. Jono Kr. parap. žinios
- Per visą savaitgalį lietuvių 

ir kitų tautybių katalikų gausiai 
buvo lankomas parapijos bažny
čioje .skoningai įrengtas Kristaus 
karstas, kurio įrengimu uoliai 
lūpinosi kun. B. Pacevičius, tal
kininkaujamas jaunimo. ^Didžio
jo penktadienio vakarą,* pilnutė
lei bažnyčiai žmonių, buvo išpil
dytos charakteringesnės vietos 
iš garsiosios Dubois oratorijos 
“Septyni Kristaus žodžiai”.

— Švenčių išvakarėse virš di
džiojo altoriaus kryžiaus fone 
buvo įmontuota 9 pėdų augščio 
Triumfuojančio Kristaus statula. 
Naujosios statulos išlaidoms pa
dengti Velykose bažnyčioje ti
kinčiųjų buvo suaukota $510.26.

— Pagal susitarimą Toronto 
skautų tuntai galės pasinaudoti 
Šv. Jono Krikštytojo sale kiek
vieną antrą penktadienį. Šį 
penktadienį, balandžio 15 dieną, 
skautai renkasi pirmą kartą.

— Jurginių proga, šeštadienį, 
balandžio 23 d. parapijos sąlėje 
rengiamas parengimas. Šį sek
madienį vakare — jaunimui po
būvis.

— Parapijos bažnyčioje su
tuokta: Jonas Dobilas ir Ilse 
Kestner. Pakrikštyta: Robertas 
Tomas Viruišis, Edmundas Vla
dislovas Gulbinas ir Rimantas 
Viktoras Žalneriūnas.

— Šį šeštadienį 9 vai. ryto ge
dulingos mišios už a.a. pulkinin
ką* Prahą Kauną, jojo vienerių 
metų mirties metinėms prisimin 
ti. Sekmadienį 11 vai. pamaldos 
aukojamos už Sibire mirusio a.a. 
Mykolo Jokūbaičio vėlę.

Prisikėlimo parapijos žinios
Prie gražaus pavasario oro pa

rapijos statyba smarkiai varoma 
pirmyn. Gerai koordinuotos sta
tybos bendrovės, priežiūroje J. 
Augusta, statybos rangovo, ir 
par. arch. dr. S. Kudoko, tikisi 
statybą greitu laiku užbaigti. Ne
mažo rūpesčio tačiau kelia para
pijos finansiniai- ištekliai, ku
riuos parapijiečiai yra pasiryžę 
išlyginti. Prieš savaitę paskelb
tas dviejų mėnesių vajus, duoda

< geru vaisių. Astuonių dienų bė
gyje parapijiečiai suaukojo $3- 
108 48. Po $100 aukojo: Regina 
M. D., Puškorius Paulius- Gedi
minas, Jagėla A., Gataveckas J., 
Burągaš V., Karasiejus M.; po 
$50 aukojo: Šalvaitis V., Rukšys 
J., Vaškelis V., Ignatavičius Š.. 
Ignatavičius M., Jurkštas K., ir 
Butėnas P.

— Prie parapijos statybos dir
ba* nemažas lietuvių skaičius. 
Jiems iki šiol išmokėta 6.706.10. 
Be architekto ir rangovo, lietu
viai inžinieriai darė apšildymo - 
vėdinimo, elektros ir konstrukci
jos planus, Samdant statybines 
bendroves pirmoje vietoje krei
piama dėmesio į esamas lietuviš
kas kompanijas ir į pajėgumą 
pravesti šios rūšies darbus.'Tik 
joms atsisakius, duodama nelie
tuviams. Elektros vedimo darbai, 
kurie kainuoja $9.580, atiduoti 
lietuvio Smito kompanijai.

— Tenka padėkoti parapijie
čiams už nuoširdų pasiaukojimą, 
platinant žiemos bazaro bilietus 
kanadiečių tarpe. Bazaras iš To-* 
ronto jau įnešė $1.190.80. I rijoje baigia. Kitą

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Dundas St. E. ir W., Vine 
Ave., Brad Ave,, Beresford Ave., 
Windermere Ave., Durie * St., 
Willaid Ave., Colbeck St., Evans 
Ave, Deforest Drive, Mayfield 
Ave., ir Easson Ave.

— Pakrikštyti: Rūta Adelė 
Danaitytė, Pranas Jonas Jacikas, 
Silvija Rasa Čcrškutė, Julius Bi- 
gauskas. Rūta Teresė Vaškevi- 
čiūtė, Edvardas Jonas Ignatavi
čius. Algis Raimundas Skrebū- 
nas ir Rimantas Stanislovas 
Škėma.

Toronto liet. “Caritas”
Velykų švenčių proga aplankė 

34 lietuvius ligonis įvairiose 
miesto ar priemiesčio ligoninėse 
ar sergančius privačiai namuose, 
o taip pat sušelpta keturios liet, 
šeimos. Ligonių lankyme ypač 
aktyviai prisidėjo dr. E. Norvai
šienė, A. Ščepavičienė, E. Stcpai- 
tienė ir J. Jonuška.

šeštadienį, balandžio mėn. 16 d. EATON auditorijoje Toronte, 
y 7JB vai. vak. įvyM<I0
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ANTRŲJŲ METINIŲ “VARrO”.CMORO SUKAKTUVINIS KONCERTAS:
' - i - * . j

(,<’ Valandėlė Kauna operoj ”
t

PROGRAMOJE: 1. Liaudies dainos ir liet, kompoz. kūriniai. 2. Įvairių operų ištraukos.
Chorui vadovauja muz. ST. GAILEVIČIUS. Koncerte dalyvauja sol. ST. BARANAUSKAS. 
Bilietai gaunami: Margio vaistinėj, Beržinsko krautuvėj ir pas choro valdybos narį Al. Kuolą. 
Bilietų galima gauti ir prie įėjimo.
Bilietų kaina: $2.00, $1.50 ir $1.00. Visus maloniai kviečiame atsilankyti.

? T. L. Choras “Varpas”.

Iš “Dainos” Grupės veiklos
Balandžio 3 d. įvyko mėn. gru

pės susirinkimas. Dalyvavo 20 
narių ir susilaukta naujos — Ju
lijos. Rimienės — sveikiname.

Pirm. Br. Žiobienė, padarė 
pranešimą iš metinio Grupės va
karo kovo 26 d. Šv. Jono parap. 
salėje. Oras, pasitaikęs blogiau
sias iš visos praėjusios žiemos, 
sulaikė daugelį “Dainos”- rėmė
jų, bet dėka tų geradarių, kurie 
atsilankė ir narių, kurios taip 
gausiai suaukojo maistą tam va
karui pelno susidarys apie $109.

Perskaityta 8 laiškai — padė
kos ir prašymai. Ypatingai gra
žus laiškas nuo Č. Mačiulaičio, 
kurio vienas laiškas tilpo “TŽ” 
prieš kelias savaites ir esą davęs 
gražių rezultatų, nes skaitytojai 
jau spėjo tą šeimą, pusiau ser
gančią ir su 2 m. berniuku — 
pasiekti su dovanomis.

Velykų dovanos paskirstytos 
šitaip: virš 100 senelių — po $1 
ir kelioms sergančioms šeimoms 
bei pavieniams ligonims iš viso 
arti $200.

“Daina” turėjo išnuomavus L. 
Namų salę gegužės 14 d. Kartū
no Baliui, bet Steig. Seimo su
kakčiai paminėti rengėjai prašė 
tą datą užleisti šiam lietuviškam 
tikslui. “Daina” priėjo išvados, 
kad negalima tokiam tikslui ne
užleisti, nors ir “Dainai” tas va
karas buvo labai pravartu. Bet, 
nėra to blogo, kas neišeitų į ge-

DĖMESIO! DĖMESIO!
Š. M. BALANDŽIO M^S

UNF AUDITORIJOJ.
ĮVYKSTA LINKS

PUMPURfi VAKARAS

i. 16 D. 8 VAL. VAKARO 
E, 297 COLLEGE ST., 
MAS PAVASARIO

ŠOKIAMS GRO^ 
Taip pat veiks bufetą^

TLO “TRIMITAS
iu gaivinančiais gėrimais. 

Įėjimai doleris.

"T t" KNYGYNE 
kovo mėn. gauto:

J. Kuzmickis Marija mums kalba
R. Spalis Ant Ribos
V. Rimšelis Tėvas Pijus
B. Daubaras Uždangai nusileidus
Literatūros lankai

2.00
5.00
2.00
1.25
1.00

dvasioje praleisti ke- Štai jau dabar galima pr^ieš-
• _ Numatoma taip b kaį IPaulos, tradicinis Kar

pai kultūrinė programa ir mo- tuno Bulius įvyks gegužes 21 d., 
kyklos tėvų komiteto vaišės. Į šį! 
mokinių parengimą kviečiami i 
mokiniu tėvai ir lietuviškos mo-i , -■ . . - ,- ; tik kartūnines suknes, nes tik

I bus skiriamos dovanos.
Susirinkimas Įvyko EI. Ali

šauskienės namuose o visas gra
žiai ir skaniai pavaišino EI. Ast- 
ravienė. Joms abiems širdingai 
dėkojame.

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 24 d. 3 vai. p.p. pas na- | 
rę M. Tamulaiticnę. 102 Quebec 
Ave.. Visos narės ir viešnios, 
kviečiamos gausiai atsilankvti.

M. F. Y.
"Dainos" padėka

Metmie•'vakaro proga "Dainos" salpos 
tikslg perėmusioms: programos pildyto- 
jams — solistei A. Sčepdvičięnėi, akomp. 
D. ščepovičiūtei, sol. Br. Marijošiui, 
okomp. St. Goilevičiui, V. Kastyčiui už 
feljetono paskaitymą, dcklomuotojoms: 
p-lci Dambrauskaitei ir J, Rukšienei; vi 
siems aukotojams prie įėjimo; gerb. kun. 
P. Ažubaliui, tik pusę kainos paskaičiu- 
siam už salę; Ant. Daukšai, E. Abromai
čiui, J. Ažubaliui už parūpinimą ir su
teikimą plokštelių muzikos. Visiems vy-' 
rams gelbejusiems sunkesnėse pareigo
se, ypač Pr. Kundrotui, kuris dirbo su vi
sa savo šeima; St. Dervinienei, kuri ir ne
būdama nore, o visuomet "Dainos" tikslą 
remia, ir šiuo kartu su p. Pabedinskienc 
išvirė viso bušelį Žagareiių! Bendrai vi
siems mūsų visų širdingiausios ačiū!

"Dainos" vakaro rengimo komisija.

ti, kad “Dainos” tradicinis Kar-

Top Hat didelėje ir įspūdingoje 
salėje! Tad prašome jau dabar 
visas ponias ir paneles siūdintis

kvklos bičiuliai. ; .i uz kartūnines tris gražiausias.
Vaikų radijo valandėlė 

Ateinantį šeštadienį, balandžio l. 
16 d., apie 3.15 vai. “Lietuvos; 
atsiminimu” valandėlės metu.! 
bus trumpa programėlė vaiku
čiams bei jaunimui, kurią išpil- į 
dys patys vaikai. Radijo stotis — 
CHUM. banga -- 1050. i
K. Liet, Taut. Są.i. nauja valdyba 
išrinkta kovo 20 d.: pirm. F. Kve
daras. vicepiriu. F. Valys, seku,;
M. Abromaitis, ižd. P. Budreika, 
ir K. Kalendra.

“Dirva” džiaugiasi, kad vadi
namam NčT>r. 'Fondui skyrius 
paskyręs iš kasos $50, o nariai 
sudėję dar $65.

Sol. V. Verikaitis 
studijas Toronto K. konservato- 

ntradienį, 
balandžio 19 d. 8,30 v.v. konser
vatorijos koncertų salėje įvyks 
jo baigiamasis koncertas - reči
talis. Įėjimas laisvas ir visi kvie
čiami.

Balandžio 25 d. 8 vai. v. sol. 
Verikaitis dainuos kaip svečias 
Civic orkestro koncerte Strat- 
forde.

Gegužės 1 d. sol. Verikaitis 
kartu su operos sol. J. Augaity- 
te dainuos “Aidų” spaudos ba
liuje Brooklyne. Akompanuos 
Jer. Kačinskas.

Sol. Verikaitis yra gavęs vasa- j 
rai stipendiją iš Banf, Altą, Som- i 
mer School of Fine Arts, kur ga- į 
vo svarbiausią vaidmenį stato- ! 
moję Niccola operoje Meri Wives ; 
of Windsor. • . !•

Jo Ein. Kardinolas Mc. Guigan 
vyskupavimo 25 m. jubilėjaus 
proga gavo specialų šv. Tėvo Pi
jaus XII laišką, kuriame iškelia
mi dideli kardinolo nuopelnai 
Bažnyčiai. Ypač pabrėžti jo dar
bai naujiesiems ateiviams: “Mes 
negalime nutylėti fakto, kad Jūs 
su tėviška meile priėmėt žmones, 
kurie palikę savo tėvynes ieško
jo naujų židinių Kanadoje. Jūs 
tai padarėte su ypatingu dėme
siu įgyvendindamas principus, 
kuriuos mes nurodėme apaštali
škoj konstitucijoj “Exsul Fami- 
lia” pačių ateivių naudai”. Po 
karo Toronto arkivyskupija pa
didėjo daugiau nei dvigubai ir 
siekia 300.000 asmenų. Daugiau 
kaip du trečdaliai prieauglio yra 
naujieji ateiviai. Kaip žinoma, 
vyksta vajus sukelti 3 mil.' dol., 
kurie bus panaudoti naujų diev- 
namių statybai. Tai bus dovana 
kardinolui, kurio jubilėjus bus 
minimas gegužės 15 d.

Šv. Jono Kr. liet, bažnyčios 
Kristaus statula klišelę įsidėjo 
didžiojo altoriaus su naująja 
Toronto dienraštis “The Tele
gram” savo skyriuje “At Chur
ches. Kartu įdėti atvaizdai para
pijos klebono kun. P. Ažubalio 
ir statulos kūrėjo J. Vainausko.

Apie “Varpo” choro koncertą 
Eaton auditorijoje šeštadienio 
Nr. kultūros puslapy pranešė ir 
The (Slobc and Mail.

Sužalotas mokinys
Paskutinę mokslo dieną, prieš 

Velykų atostogas, žaidžiant Oak
wood Delasalle berniukų gimna
zijos aikštėje, per neatsargumą 
bgant vieno klasės draugo stip
riu smūgiu buvo partrenktas 11 
klasės mokinys Apolinaras Sake- 
vičius. Jaunuoliui griūnant, lū
žo dviejose vietose kairioji koja 
(kelyje ir prie raktikaulio). Pa
darius operaciją, ligonis patal
pintas Šv. Juozapo ligoninėje 106 
kambaryje. Gydytojų manymu, 
ligonis gipse ligoninėje turės gu
lėti bent 3 mėnesius. Būtų gera, 
kad lietuviai, ypač mokyklinis 
jaunimas, nelaimėje ištiktąjį, 
stengtųsi aplankyti. Apolinaras 
yra geriausias klasės mokinys.

Seserys kotrynietės išvyksta
Seserys kotrynietės prieš 3 me

tus ėmėsi iniciatyvos kurti lie
tuvišką vaikų darželį. Pradžia 
buvo gana kukli — buvo vos keli 
vaikai. Vėliau jis išaugo į didoką 
būrį. Delaware gt. 46 susikūrė 
naujas lietuvių auklėjimo židi
nys. Pirkdamos tenai namus, ko
trynietės sudėjo savo uždirbtas 
santaupas, gavo paramos iš To
ronto arkivyskupo, J.E. kardino
lo McGuigan, iš savo ordino va
dovybės ir lietuviškosios visuo
menės. Visa tai įgalino jas pritai
kyti namus vaikų darželiui ir iš
mokėti dalį skolų.

Su vaikų darželio įkūrimu se
serų kotryniėčių vienuolyno rei
kalai betgi nebuvo išspręsti. Bū
damos tiktai keturios seserys, 
negalėjo sudaryti kanoniškai pil
no vienuolyno. Buvo tikėtasi, 
kad .ordino vadovybė atsiųs lie
tuvaitėms į pagalbą kij.es tauty
bės seserų. Viso reikalo ištirti iš 
Romos buvo atsiųsta vizitatorė 
sesuo Josefa su padėjėją Ange
lika. Ištyrusios padėtį, jos pain
formavo ordino vadovybę Ro
moje. Iš čia buvo sužinota, kad 
vadovybė neįstengsianti siųsti 
seserų į Kanadą. Per karą jos 
prarado Vokietijoje apie 100 se
serų ir dabar nebepajėgia aprū
pinti net būtiniausių vietų. Ne
matydama galimybių išlaikyti 
Toronte pradėtą vienuolyno už
uomazgą, juoba, kad ir liet, se
serys dėl savo tvarkymosi nebu
vo vienos nuomonės,, — ordino 
vadovybė nusprendė atšaukti 
savo narės iš Toronto, o įsigytus 
namus su vaikų darželiu perleis
ti kitai lietuvių kongregacijai — 
Nekalto Prasidėjimo seserims, 
kurių centras yra Putname, JA 
V-se. Jos Toronte aptarnauja 
kardinolo pavestą kūdikių prie
glaudą ir sutiko perimti seserų 
kotryniėčių įstaigą su visom sko
lom ir visais įsipareigojimais. 
Tuo būdu vaikų darželis galės 
veikti ir toliau. Tam yra gautas

IEŠKAU didelio kambario ir virtuvės. Be 
baldų. Turi būti name gazas. Telefonas 
OL. 8934.

Išnuomojamas I augšte frontinis kamba
rys viengungiui — moteriai ar vyrui. 63 

, Rusholme Rd. Tcl. LA. 4295, skambinti 
po 5 vai. vak.

MONTREAL. One.
Seimelio sesija. Montrealio lie-' skubėjo svečiuotis, nes antroji 

tuvių organizacijų ir visuomenės. Velykų diena liko už jūrių ma- 
išrinkti seimelio atstovai kviečia-1 rių. 
ini susirinkti pirmajai sesijai 
balandžio 17 d. 5val. p p., A V 
naujosios bažnyčios salėje.

Dienotvarkė:
1. Seimelio pirmosios sesijos 

atidarymas ir sveikinimai,
2. Laikinojo prezidiumo suda

rymas,
3. Mandatų k-jos rinkimas,
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 apyl. v-bos pirmi
ninko L. Balzaro ąpyškaitinis 
pranešimas už 1954 veiklos m.,

8. Revizijos, Kultūros Fondo 
įgaliotinio ir kitų komisijų rin
kimai,

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

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 
apylinkės valdyboje.

Prašome tai atlikti ne vėliau 
balandžio 16 d. išimamai, šiuo 
adresu: L. Balzaras, 6935 Maza
rin St., Montreal 20, Que. Tel.
PO. 6-6232. Apyl. v-ba.

Augštesn. Lituanistikos kursai 
pradės darbą po švenčių balan
džio 15 d., šeštadienį, 10 vai. rytą. 
Paskaitos: prancūzų kalba, tiky-

1 ba ir teatras.
Šv. Velykos Montrealyje atėjo !

drauge su gražiu pavasario oru ir j WINDSOR, Ont. 
beslūgstančiais potvyniais. Iš-• _ ,
skyrus keletą ligoniu ir šiaip jau ! Tautybių pasirodymas ind- 
gyvenimo sunkumu daugiau pri-1 so,re ruošiamas kasmet. Jame at
spaustų tautiečių, visi kiti susi- slanko augstų valdžios žmonių, 
rinko į liet, parapijų bažnyčias ; Siemet žada dalyvauti sveikatos 
pamaldoms Velykų ryta, o po to

nų.
■ Kertinio akmens šventinimas 

Aušros Vartų parapijos bažny
čios įvyko sekmadienį, balandžio 
3 d. 7.30 vai. Šventinimą atliko 
Jo Eminencija kardinolas P. E. 
Leger, asistuojant parapijos kle
bonui Tėvui J. Kubiliui, SJ, pa
rapijos kunigąms ir komitetui. 
Savo kalboje Jo Eminencija iš
gyrė lietuvių tautos ištvermin
gumą kovoje už savo religiją ir 
ragino likti ištikimiems savo tė
vų tikybai ir įsitikinimams.

Prieš kertinio akmens šventi
nimą naujosios bažnyčios salėje 
įvyko parapijos vakarienė, ku
rioje dalyvavo virš 400 parapi
jiečių. Vakarienės metu buvo 
pasirašytas bažnyčios statybos 
aktas, kuris vėliau tapo įdėtas į 
kert, akmenį. Pasirašymo metu 
parapijiečiai suaukojo bažnyčios 
statybos reikalui keletą tūkstan
čių dolerių. .

Vakarienė ir šventinimas pra
ėjo sklandžiai ir įspūdingai.

Buv. Montrealio Lietuvių cho
ro dalyviams - ėms pranešama, 
kad likęs pelnas $145,33 yra nu
matomas paskirti Vasar. 16 gim
nazijai Vokietijoje. Turintieji ki
tokių sumanymų dėl pinigų pa
skyrimo, prašomi ne vėliau ge
gužės 1 d. apie tai pranešti buv. 
choro seniūnui Petrui Lukoševi
čiui, P.B. 190 Macdonald College, 
P.Q., priešingu atveju bus skai
toma, kad buv. choro dalyviai su 
pasiūlymu sutinka ir pinigai bus 
persiunčiami gimnazijai.

Muv. seniūnas.

DĖMESIO!
Šiomis dienomis 1156 College St. 
lietuviai atidarė naują moder
niai įrengta MAISTO KRAU
TUVĖ. kuri vadinasi SHERI-!

MARKET. Tclcfo- 
KE. 8165.

DAN FOOD
nas

Apylinkėje gyveną lietuviai 
maloniai kviečiami.

Užsakiusiems maistas pristato 
mas į namus.

AUTOMOBILIAI, 
UGNIES DRAUDIMAS. 
BALDAI, 
ANTVANDENINIAI 
PASTATAI.
GYVYBĖS 
DRAUDIMAS. 
PENSIJŲ PLANAI. 
NELAIMINGU ATSITI
KIMŲ — SVEIKATOS 
DRAUDIMAS.
STIKLO DRAUDIMAS 
LAIVELIAI-MOTORAI. 
ATSAKOMYBĖ, 
MORGIČIŲ 
DRAUDIMAS.

VISŲ RŪSIŲ
Išnuomojami 2 atskiri kambariai. Gali
ma naudotis virtuve, apstatyti. Telefo
nas OL. 4004. 210 Rusholme Rd.

Draudimai
Į Išnuomojamos kambarys viengungiui. 
: KE. 0743, skambinti vakarais po 5 vai.

Ronald A. Cowan
856 COLLEGE ST

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

Išnuomojami 2 kambariai. Vienas su ir 
kitas be baldų. Galimo naudotis virtuve. 
Tcl. RO. 2-6190. 137 High Park Ave.

F l,r ’
Išnuomojamas butas ir atskiri kamba
riai. Dovercourt - Dundas ir College ra
jone. Tel. OL. 5358, po 6 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, ga
lima su vaikais, l-mc augšte. Telefonas 
EM. 6-1349, po 6.30 vai. vak.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė. Be 
baldų, lll-mc augšte. Tcl. LL. 3064, po

UK

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu,, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DVMDAS ST.W. Tek LA-9547 
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu. ■

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:
6 komb , mūrinis narnos su garažu, Bloor - Dufferin rajone, alyva apšil

domas, tuojau galimo užimti, įmokėti $3.500. Viso — $13.500.
8 komb. mūrinis, atskiros namas, garažas, 2 virtuves, College - Crawford 

rajone. $18.000 pilna koino, įmokėti apie $6.000.
1 1 kambariu dupleksas su vieta garažui, viso $20.000, įmokėti opic 

$7.000, 7-mų kamb., baldai įeina į tą poČią kainą. ~ C %
Žemes sklypas Wcsfone, 72 x 280 . V >

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

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

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

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augšte arba 1 kambarys ir virtuvė. 106 
Beatrice, tel. ME. 0779, skambinti po

ir Toronto kardinolo, ir kotry- 
niečių ordino vadovybės sutiki
mas. ■

Toronte liet, visuomenė seserų 
kotryniėčių išvykimą apgailes
tauja. Jos savo darbštumu daug 
pasitarnavo mažųjų auklėjimui 
ir susigyveno su visuomene. To
dėl suprantama, kad ir joms pa
čioms atsisveikinimas su Toron
tu nėra lengvas. Kol kas juos 
ruošiasi apsistoti Romoje, kur 
galės kuri laiką pailsėti, nes po 
įtemptų darbų kaikurių sveikata 
gerokai nusilpo. Tolimesni pla
nai nėra žinomi. Galima tiktai j 
spėti, kad jų patarnavimai gal? 
būti naudingi lietuvių šv. Kazi
miero kolegijai, kurią dabar ap- 
•tarnaūja vokietės kotrynietės. 
Ar visas seserys kotrynietės iš
vyks iš Toronto, tuo tarpu dar 
nevisai aišku.

Ir Velykose apie Vilnių 
svajoja

Torontiškis lenkų “Glos Fols- 
ki” velykiniame numery išspaus-! 
dino J. L. Pągowskio straipsnį i 
“Vilniaus Velykos”.

Pradėjęs, kaip Lenkai 1919 m. 
balandžio 19 d. užėmė Vilnių, 
paminėjęs Pilsudskio “votą” 
Aušros Vartų Marijai — aukso 
lentelę su įrašu “Ačiū Tau, Mo
tina, už Vilnių”, autorius pasa
koja kaip jis “livonietis” pami
lęs tą miestą, užakcentuoja, kad 
1944 m. lenkų partizanų armija 
oadėjusi bolševikams išvyti vo
kiečius, baigia reikšdamas vilti, 
kad po visų armijų pasikeitimų 
į Vilnių vėl ateisianti Lenkų ar
mija. kuri jau nebeišeisianti ir 
ateisiąs prisikėlimas.

De La Salic College savo laik
rašty paskelbė gimnazijos pasi
žymėjusių mokinių sąrašą. Jų 
tarpe Xllla. klasėje yra A. Dva
rionas.

— Otawa — 1954 m. Kanadoje 
buvo pradėta statyti 117.000 gy
venamų namų, baigta 106.000. 
50% statomų namų buvo finan
suojami National Housing Act 
tvarkomos korporacijos.

Unuomojami du komborioi ir virtuvė be 
baldu ir vienos kambarys su baldais. 
Skambinti RO. 2-9558.

linuomoiami 2 kambariai ir virtuvė UI 
augšre. TN. KE. 22 4S.
linuomojami II augšte 2 did. kambliai 
ir virtuvė. Be baldų. Yra garažas. Arba 
kambarys ir virtuvė. 44 Bartlett Ave., 
prie pat Bloor. Tcl. LO. 1357.

Išnuomojamas didelis kambarys dviem*: 
asmenims, pageidaujama vyr. amžiaus. 
Yro vi rtu ve. TtL o L. 8056, PO 1 1 V. ry to.

Išnuomojamas frontinis kambarvs su bal
dais l-me augšte. Tel. KE. 9308.

Išnuomojamas II augšte kambarys su 
baldais vienam asmeniui; galimybė virtL 
65 Northcote Avė. — Queen - Gladstone, 
telef. OL. 7328.

ir imigracijos ministerial; Pasi
rodymas įvyks balandžio 22 d. 
lenkų salėje Langlois gatvėj. Da
lyvaus ir lietuviai. Programą iš
pildyti pakviesti Detroito tauti
nių šokių grupė, vadovaujama p. 
Guobienės, kuri jau ne vieną 
kartą savo grakštumu žavėjo 
vvindsoriečius ir jauna solistė Ji- 
na Varis - Variakojytė, tai atei
ties meno žvaigždė. Geriausiai 
pasirodžiusiai tautybei bus ski
riamos premijos. Tikėkimės, kad, 
kaip ir visada, lietuviai pirmaus. 
Tik dėtroitiečįų pagalba mes ga
ilime tame pasirodyme dalyvauti 

ž tai pagarba jiems.
Vakaras - balius. Balandžio 23 

d.; šeštadienį, naujoje vokiečių 
salėje “Teutonia Club”, Edn- 
bourgh ir Oullette g. kampas, 
apylinkės valdyba ruošia vakarą. 
Pradžia 7 vai. v. Šokiams gros 
žinomas vokiečių orkestras. Nc- 
prab'iskime progos jaukiai prie 
atskirii staliukų lietuviškoje 
kompanijoje praleisti vakarą. 
Laukiame. Veiks turtingas bufe
tas. ’ KLB Windsoro ap. v-bą.

Vaisių ir uogu 
mėgėjai!

PATSAI LAIKAS SODINTI SKIEPUS: 
kriaušių, obelų, vyšnių, slyvų ir pyčių. 
Taip pat ir vaiskrūmių: serbentu, ag
rastų ir aviečių.

Jų visokių rūšių gausite pas 
MAČJ, NILESTOWNE, prie London, 

Ontario.

BALTIC MOVERS & CARTAGE
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real}, Londone, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
HIGH PARK - BLOOR, $23.000, atskiros mūrinis namas, 10 komb., prie 

pot Bloor gatvės, vondem - alyvos šildymas, 2 garotai, dideli, erdvūs ir neper
einami kambariai, įmokėti opic $8.000, vienos atviras morgiėius 10 metų ba
lanse

RONCESVALLES - GRENADIER, $14.500, geros plytų parkas, 6 komb., 2 
garažai, oro - alyvos šildymas, 2 modernios virtuvės, nepareinami kambariai, 
greitas įėjimas, įmokėti apie $5.000.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

U n BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Teutonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarais HU. 9-1543.

Visais tarto pirkimo ar pardavimo reikalais kreipkitės viri nurodyto ūdros*. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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