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Motulei sengavėlei

Krikščionių Demokratų kongresas

Ateina pavasaris, ateina seniai lauktasis gegužės mėnuo. Pra
siskleidžia pirmieji pumpurai, sužaliuoja gležni lapeliai, smarag
dinė žaluma pridengia pievas. Šilti, malonūs saulutės spinduliai 
gaivina, kelia visą gamtą — ir mažutį daigelį, ir dirvon pabertą 
grūdelį, ir čiulbantį, ulbantį giesmininką paukštelį.

Kaip gerai, kad šiame gražiausiame metų laike esti Motinos 
diena, kada dangūs toks gilus, mėlynas ir tyras, kada pavasario 
vėjai neša per plačius laukus didžiojo atgimimo giesmę. Motinos 
meilė, kaip ir pavasario saulė, yra švelni, globojanti, gaivinanti. 
Tarp šviesios saulutės ir mūsų motutės didelis panašumas: ne
būtų saulės, nebūtų žemėje gyvybės, nebūtų motinos meilės, 
gyvenimas būtų šaltas ir nejaukus.

Pats visagalis Dievas, didižoji Meilė, sukūrė motinos širdį 
užjaučiančią ir gerą. Prie jos mylinčios širdies su pasitikėjimu 
glaudžiasi silpnas kūdikis, su ašaromis akyse ją prisimena it 
žilagalvis senelis.

Tegu .svečios šalys būna ir gražiausios, tegu jaunos dienos 
būna ir veržliausios, bet žmogaus siela ir pačiame amžiaus stip
rume pasiilgsta namų, gimtosios pastogės. Gal ne tiek pačių na
mų, bet motinos — jos mylinčios širdies, jos švelnaus žvilgsnio, 
jos laiminančių rankų.

Motina — antrasis angelas sargas. Ji ir toli būdama ji ir mi
rusi mus globoja, saugo ir veda tiesiu keliu: gundymų valandoje 
iškyla jos šviesus paveikslas, jos maldai sudėtos rankos, prisimena 
iš jos girdėti pamokymai. Ak, to vieno užtenka, kad siela nusi
gręžtų nuo pikto, kad pagalvotų: “Ką man pasakytų motina?”

Kaip neprisiminti, kaip tavęs gražiausiais žodžiais neminėti, 
Motule Sengalvėle, šventosios Gabijos ugnelės kurstytoja, mūsų 
lietuviškojo namų židinio sarge, mūsų pirmoji mokytoja ir ge
riausioji patarėja!

Karys mūšio sūkury, belaisvis priešo žemėje, tremtinys toli 
nuo tėvynės, ligonis ligoninėje, kalinys kalėjime, mirštantis ir 
sveikata besidžiaugiąs — visi apie tave galvoja, visi tavęs ilgisi, 
visi,tavęs laukia. Tu esi didžioji Viešpaties dovana mūsų gyve
nimo kelyje.

Priešų žiaurumui paliktoji tėvų žemė, tai tu. Kalėjimų pože
miuose kenčiantieji, tai tu. Sibiro taigose mirštantieji, tai tu. 
Sulaužyti kryžiai, išniekintos bažnyčios, tai tu, tai tavo skausmas, 
tai tavo dalia, Skausmingoji Motina.

Būk stipri šitoj sunkiausioje Tėvynei valandoje, kaip šimta
metė liepa iškėlusi savo viršūnę į dangaus žydrį. Nenulenk savo 
išdidžios galvos, knygnešiu, savanorių, ir partizanų Motina, prieš 
atėjūnus ir svetingą-"žemšų grobėjus. Mes visados su- tavimi: ir 
maldoj, ir aukoj, ir bendrame skausme. J. G.
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Savaitės įvykiai

Rytų ir Vid. Europos paverg
tųjų krikščioniškosios demokra
tijos atstovai, jau prieš penke
rius metus yra susiorganizavę į 
Vid. E. KrikŠč.. Dem. Sąjungą 
(Christian Democratic Union of 
Central Europe — CDUCE). Da
lyvauja Lietuvos, Latvijos, Len
kijos, Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir Jugoslavijos krikšč. demokra
tinių sąjūdžių atstovai.

1953 m. įvykęs pirmasis sąjun
gos kongresas yra priėmęs są
jungos konstituciją ir išryškinęs 
pagrindinius veiklos kelius. 1954 
m. buvo sutarta, dėl pagrindinių 
federalizmo principų; š.m. ba
landžio 15-17 d. įvykęs kongre
sas buvo naujas žygis pirmyn. 
Priimtoje programoje yra išryš
kintas kovos kelias su komuniz
mu, pasisakyta pragaištingos ko- 
egzistenejoš’ politikos klausimu, 
išreikšta pažiūra į atominės 
energijos naudojimą žmonijųs 
gerovei ir eventualiam agresijos 
karui, nusakyta pagrindiniai tai
kai įstatyti principai ir aptarta 
laisvių samprata asmenims, tau
toms ir politinėms institucijoms 
bei tarptautiniam sugyvenimui.

laisvė yra nedaloma ir ji yra 
neatsiejama sąlyga pastoviai tai
kai. Šia tema buvo suruoštas 
specialus diskusijų vakaras, ku
riam vadovavo Hunter kolegi
jos prezidentas prof. G.N. Schus
ter. o aktingais dalyviais buvo:. 
New Herald Tribune leidėjas O. 
Reid, Amerikos valstybių orga
nizacijos juridinio skyriaus di
rektorius prof. C. Fenwick, žy
mūs JAV žurnalistai bei radijo 
komentatoriai J. Cogldy ir H. 
Flannery; europiečius atstovavo 
profesoriai I. Duchacek ir dr. P. 
Rcmec.

Kongrese buvo priimta visa 
elė rezoliucijų, kuriose pvz. iške
liama ūkininkuos gyvenimo ir 
tvarkymosi pagrindinės proble-į tų kongrese lietuvius atstovavo 
mos, darbininkų būvio ir gero
vės pagrindai, moterų teisių 
krikščioniškas ir demokratinis

žmogaus teisių ir aktuali rezo
liucija dabar vykstančiai Afro - 
Aziios konferencijai Bandunge, 
kurioje primenama komunistinis 
imperializmas ir jo pavojai. Pri
imti ir paskelbti du atsišaukimai 
— i tautas už geležinės uždangos 
ir i laisvųjų tautų bendruome
nes.

Reikia iškelti ir ypatingai pa
brėžti, kad šis kongresas sulau

kė labai gyvo ir ypač didelio so
lidarumo tiek iš JAV augštųjų 
sferų, tiek ir iš kitų kraštų.

Iš amerikiečių kongresą žo
džiu, telegramomis ar raštais 
sveikino: J. F. Dulles JAV pre
zidento ir savo vardu, kardinolas 
Spellman, viceprezidentas R. 
Nixon, Darbo sekretorius J. P. 
Mitchell, Adlai Stevenson ir visa 
eilė senatorių, kongresmenų, gu
bernatorių. Atidaromajame po
sėdy kalbas pasakė kongresma- 
nas Brownson (R., Ind.) ir Niu
jorko miesto burmistras R. Wag
ner, kuris itin buvo iškilmingai 
priimtas.

Labai daug sveikinimų gauta 
iš Pietų Amerikos — iš Hondū
ro, Costo Ricos, Brazilijos, Vene- 
zuelos, Argentinos, Čilės, Peru, 
Kolumbijos, Olandų Vakarų In
dijos. Labai jautriai atsiliepė ir 
kaikurie Azijos kraštai — Japo
nijos, Viet-Nam, Indijos, Filipi
nų, Australijos.

Iš Europos gauta daugiausia 
sveikinimų: iš Vokietijos kanc
lerio K. Adenauerio, Bundesta
go prezidento dr. E. Gersten- 
meierio, dr. von Brentano; iš 
Prancūzijos: G. Bidault, R. ir M. 
Shumanų ir kt.; iš Italijos prem
jero M. Scelba, iš Belgijos buv. 
premjerų P. van Zeelando, G. 
Eyskens. iš Olandijos dr. van 
Doorn, katalikų liaudies partijos 
pirm, ir kt.

Iš lietuvių kongresą sveikino 
VLIKo pirmininkas prel. Myk. 
Krupavičius, vysk. V. Brizgys, 
P. Žadeikis, LLK pirm. V. Si
dzikauskas. .

Kongresas po trijų dienų in
tensyvaus darbo baigėsi iškil
mingu banketu. Buvo perrinkti 
Sąjungos organąi, į kuriuos iš 
lietuvių įeina: prof. K. Pakštas, 
Pr. Vainauskas, dr. A. Trimakas 
ir'Vl. Viliamas. Be čia suminė- 

prel. J. Balkūnas, dr, D. Jasaitis, 
prof. A. Paplauskas - Ramūnas, 
kun. dr. V. Bagdanavicius, H. 
Idzelevičius. d r. J. Petronis, St. 
Lūšys, dr. A. Užupienė, Alg. Ve- 
deckas, A. Benderius ir kt.

Visas kongresas buvo užrašy
tas Voice of Amepca ir Free 
Europe Radio stočių. Ta proga 
i Lietuvą kalbėjo prof. K. Pakš
tas, prel.’J. Balkūnas. M. Galdi
kienė ir kt. New Jersey guber
natorius kongreso atstovus pri
ėmė savo televizijos programo
je. Čia iš lietuviu pasirodė prof. 
A. Paplauskas - Ramūnas.

MOTINA IR MIRŠTANTIS KARYS. Medžio bareljefas, kuris bus Įmontuotas Toronto 
šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje paminklinnėje lentoje žuvusioms už Lietuvos laisvę. 
Skulptūra J. Dagio, projektas arch. inž. dr. A. Kulpavičiaus.

MARIJAMPOLĖ PAVADINTA KAPSUKO VARDU
Vokiečiai senus lietuviškus Į minėjimas, kuriame kalbą pasa- 

vietovardžius Klaipėdos krašte j kė J. Paleckis. Ta proga buvo 
ir Rytprūsiuose keitė į vokiškus.; suorganizuota paroda revol. mu-
Atėję sovietai panūdo sukomu- 
nistinti ne tiktai žmones, bet ir 
vietovardžius. Ikišiol buvo pasi
tenkinta kolūkiais. Pastaruoju 
metu imta komunistinti ir vieto
vardžiai. Antai Marijampolės 
miestas ir rajonas pavadintas 
Vinco Mickevičiaus - Kapsuko 
vardu. Tai padaryta LTSR 
Augšč. Tarybos įsakymu balan
džio 9 d. Kad dar daugiau būtu 
garbės. Lietuvos sostinės Vil
niaus universitetas taip pat pa
vadintas Kapsuko vardu. Be to, 
Taryb. Lietuvos ministeriu tary
bos nutarimu, Vilniuje bus pa
statytas jam paminklas. Vilniaus 
miesto vykd. komitetas buvo 
įpareigotas įmūryti paminklinę 
lentą namuose, kur Kapsukas 
kurį laiką dirbo bei gyveno. Ma- 
riampolėje buvo suorganizuotas būtų pasiekęs. Laimei, raudonie-

SUKILIMAI SOVIETĮĮ STOVYKLOSE
Nekartą buvo rašyta spaudoje 

apie lietuvių ir ukrainiečių va
dovautus sukilimus Sibiro darbo 
stovyklose. Tai patvirtino ir pas
taruoju metu iš Sibiro grįžę ja
ponų karo belaisviai. Vienas jų 
pareiškė, kad didelio masto su
kilimas įvykęs šiaur. Sibire, Na- 
linske, 1953 m. pavasarį. Esą ja
me dalyvavę 150.000 kalinių, ku
riems vadovavusi 150 žmonių 
grupė. Jie surašę 20 reikalavimų 
pagerinti gyvenimo ir darbo są
lygas. Stovyklų sargybiniai gau
dę juos ir šaudę kas tris dienas 
po vieną. Kai ir tas negelbėjo,

RŪPINASI LENKI! POGRINDŽIU
Valst. Departamentas įteikė 

notas Maskvai ii* Varšuvai pra
šydamas informacijų apie lenkų 
pogrindžio veikėjų likimą, kurie 
buvo suimti sovietų 1945 m. kovo 
28 d. Jie—15 asmenų—buvo pa
kviesti augšt. sovietų pareigūnų 
neva pasitarimams, netikėtai su
imti ir nuteisti ilgomis bausmė
mis. Jų tarpe buvo gen. Leopold 
Okulicki, vadovavęs lenkų armi
jai okupacijos metu. Jis buvo 

zėjuj, kuri pavaizdavo Kapsuko 
gyvenimą. Joje buvo išstatytas 
Kapsuko pasirašytas 1918 metų 
gruodžio 16 d. manifestas apie 
tarybinės valdžios įkūrimą Lie
tuvoje.

Kai Lietuvos savanoriai orga
nizavosi prieš bolševikus, kad 
apgintų peskelbtą nepriklauso
mybę, V. Kapsukas, sovietų bu
vo atsiųstas į Vilnių ir paskir
tas valdžios komisaru Lietuvos 
reikalams. 1918 m. gruodžio mėn. 
jis sudarė bolševikinę valdžią. 
“Laikinąją Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių vyriausybę”. Jos 
uždavinys buvo subolševikinti 
Lietuvą ir sukliudyti beauštan- 
čią Lietuvos laisvę. Jeigu raudo
noji armija tada būtų atlaikiusi 
mūšius, Kapsukas savo tikslą 

atvyko augšti pareigūnai iš Mas
kvos, kurie patenkino kalinių 
reikalavimus, bet daug kalinių 
nukentėjo. Kitas sukilimas įvy
kęs Karagandoj, Kazachstane, 
nuo gegužės 15 iki berželio 27 d. 
Jo metu buvę panaudoti tankai 
ir kulkosvaidžiai; žuvę 200 ka» 
linių ir 180 buvę sužeista.

Tų pačių japonų karo belais
vių žiniomis 2000 lietuvių, lat
viu ir estų esą prievarta atga
benti dirbti uranijaus kasyklo
se Kolymos upės slėny rytiniam 
Sibire.

nuteistas 10 m. kalėti, ir šiemet 
turėtų būti jau laisvas. Yra ži
noma. kad kaikurie suimtųjų vra 
mirė kalėjimuose, kiti buvo pa
leisti, bet ir vėl suimti. Du iš 15 
suimtųjų pasiekė Vakarus; vie
nas gyvena Anglijoj, kitas — 
JAV. Valst. Dep. savo notoje pa
žymi, kad lenkų pogrindis kovo
jęs sąjungininkų pusėje prieš 
bendrą priešą.

ji iš Lietuvos buvo išstumti, o su 
jais pasitraukė ir Kapsukas. Jis 
mirė 1935 m. vasario 17 d. Dabar 
gi 75-tų jo gimimo metinių pro
ga Lietuva yra priversta pakel
ti gėdingą vardą. Net tikras V. 
Kapsuko brolis buvo pasitraukęs 
į Vakarus, ir čia prieš kelerius 
metus mirė.

Dėl imigracijos
Balandžio 20 d. New Canadian 

Press agentūra po jos pirminin
ko pasikalbėjimo su pilietybės 
ministeriu J. Pickersgill paskel
bė informaciją spaudai, kurioje 
primenamas įkūrimas naujų pi
lietybės gavimo įstaigų Toronte 
ir Montrealy ir paaiškinamas 
ministerio pareiškimas Viktori
joje dėl kanadiškų kūdikių ir 
imigrantų. Informacijoje sako:

“Viktorijos kalbos klausytojai 
atsimins, kad rūpestingai pa- 
rinkadamas žodžius jis pasisakė 
laikąs, jog geriausia priemonė 
gyventojų skaičiui padidinti yra 
lopšiai, čia pat pridėdamas, jog 
šitai sakydamas nemanąs, kad 
kanadiečiai yra pranašesni už 
kitas tautas ir manąs, jog niekad 
ųebūsiąs toks naivus, kad galėtų 
tai. teigti. Ministeris tik teigė, 
kad Kanadoje gimęs vaikas į ka- 
nadišką gyvenimo kelią gali 
įaugti greičiau ir glaudžiau ne
gu svetimšalis, kuris naujojo gy
venimo būdo turi išmokti. Ta
čiau Kanados lopšiai negali su
teikti tokio skaičiaus gyventojų, 
kokio yra rekalingas mūsų silp
nai apgyventas kraštas, tad yra 
būtina paskatinti imigraciją, kas 
ir yra daroma.- Otavoje dauguma 
stebėtojų todėl pritaria žinomo 
Kanados . redaktoriaus Bruce 
Hutschison Viktorijos Daily 
Times nuomonei. Esą min. Pick
ersgill nustebo, kai nuvykęs 
Otavon radęs savo kalbą iško
mentuota rasistiŠkai. nuo ko bu
vęs labai tolimas. Nors minis
teris tą paneigęs parlamente, ta
čiau kaikurių laikraščių netei
singai pinformuoti kaikurie ka
nadiečiai taip tebetiki, tad tų, 
kurie neteisingai iškomentavo, 
esanti pareiga tą atitaisyti.

Azijos - Afrikos konferencija^ atkreipė viso pasaulio dėmesį. Tai 
pirmas kartas, kad šiedu žemynai susitiko tokio masto konferen
cijoj, kurioje dalyvavo 29 kraštai, atstovaują pusę žmonijos. Va
kariečių atstovai nei stebėtojai nedalyvavo, išskyrus kaikuriuos 
politikus, kurie savo iniciatyva ten buvo nuvykę, kaip pvz. ameri
kietis sen. Smith. Vakariečiai betgi sekė konferencijos eigą su ne
mažu dėmesiu. Mat, buvo laukta, kad konferencija aštriai pasisa
kys prieš kolonializmą, juoba, kad Indijos Nehru pabrėžė esą šios 
konferencijos tikslas — pažadin- •---------------------------- -------------
ti Azijos savarankiškumą. Tiesa, 
kalbėtojai aiškiai pasisakė prieš 
vakariečių kolonijas, bet netrū- 
Jco balsų ir prieš sovietinį kolo
nializmą. Jau konferncijos pra
džioj Irako delegacijos atstovai 
gana aštriai puolė ^komunizmą, 
kuris subversyviniu būdu ple
čiasi Azijoj. Politiniame komite
te panašiai pasisakė ir Ceylono 
min. pirm. Kotelavala. Jis pa
brėžė, kad Sov. Sąjunga koloni
zavusi centrinę ir rytinę Euro
pą nuo Baltijos jūros iki Bulga
rijos ir Albanijos. Afrikoj ir Azi
joj komunizmo tikslas esąs nu
versti teisėtas kraštų vyriausy
bes ir paversti tuos kraštus Sov. 
Sąjungos arba kom. Kinijos sa
telitais. Jei komunistai nuošir
džiai nori taikingo sugyvenimo, 
esą teįrodo tąi savo darbais ir te- 
panaikina komunistų partijas 
Ceylone ir kituose kraštuose, te- 
nukreipia juos į pozityvų taikos 
kelią. Dabargi pvz. Ceylono kom.
partijos vadai yra atvirai pareiš- bartinei Diem vyriausybei, juo-
kę, kad karo atveju, jei Ceylonas 
stovėtų prieš Sov. Sąjungą, jie 
stotų sovietų pusėn.

Tokie sovietų kolonializmo 
puolimai padirgino konferenci- 

min. pirm. Čuenlai. Jis atsakė į 
priekaištus, tačiau nesisvaidė 
keiksmažodžiais, o gana nuosai
kiu tonu pakartojo, kod jo kraš
tas norįs taikaus sugyvenimo. 
Matyt, juodu su Nehru stengėsi! 
ideologiniais klausimais nesukir
šinti pirmosios konferencijos.

Kotelevala pasisakė ir pries 
vakariečių kolonializmą siūly
damas pavesti tarptautinei glo
bai tuos kraštus, kurie yra pake
liui į nepriklausomą gyvenimą.

Daug simpatijų sulaukė arabų 
kraštai savo byloje su Izraeliu. 
Egipto min. pirm. pulk. Nasser, 
matyt, parengė dirvą. Kadangi 
Izraelio atstovas nebuvo kvies
tas, arabai turėjo laisvesnes ran
kas. Paramą jiems pažadėjo Ču
enlai ir kiti kraštai. Tik Indijos 
Nehru ir Burmos atstovas pasi
sakė už taikingą susitariimą su 
Izraeliu.

Galvosūkis Indokinijoj
P. Vietname, Saigono mieste, 

kur yra 2 mil. gyventojų, tebe
vyksta vidaus kovos dėl valdžios.

500 ateivių laukia pagalbos
Apie 500 ateivių iš Graikijos, 

Italijos ir Portugalijos suvažia
vo į Sept-Isles, Quebec© prov., 
ieškodami darbo. Kai jo ten ne
rado, ėmė skųstis spaudai ir 
įstaigoms. Jie pareiškė, atvykę 
į Kanadą, nes girdėję, kad čia 
reikia darbininkų. Kurį laiką gy
venę Toronte, bet neradę darbo 
ir persikėlę į Montreal}. Čia — 
tas pats. Kiek palaukę išvyko į 
Sept-Isles, nes buvę jiems pasa
kyta, kad Ungavos kasyklose esą 
pakankamai darbo. Atvykę čia 
skolintais pinigais irgi nerado 
darbo. Ėmė stoviniuoti grupėmis 
gatvėse, o ties nedarbo pašalpos 
ištaiga susirenka apie 500. Visi 
išalkę ir įsiutę. Buvo prisibijo- 
ma, kad nekiltų riaušės. Miesto 
savivaldybė nutarė pagaliau 
juos maitinti savo lėšomis. Vie
name pensione buvo įrengta val-

ŽUKOVAS RAŠO EISENHOWERIUI
Sovietų krašto apsaugos mi

nisteris maršalas Žukovas at
siuntė laišką Niujorko spaudos 
klubui metinės puotos proga. 
Jame jis perduoda linkėjimus 
prezid. Eisenhoweriui, “kovų 
draugui prieš fašistinę Vokieti- 
ia” ir pareiškia pasitikįs jo tai
kinga politika. Amerikiečiams 
Žukovas siunčia “draugiškus 
sveikinimus ir geriausius linkė
jimus Sov. Sąjungos tautų var
du”. Primena, kad po ITT), karo 
tarp sąjungininkų buvę geri 

Kartas nuo karto įvyksta susidū
rimai min. piirm. Diem kariuo
menės dalinių su sektų kar. da
liniais. Privatinės kariuomenės 
tebesudaro 45.000 ginkluotų vy
rų pajėgą. Yra trys pagrindinės 
tikybinės sektos: Hoa-Hao, Cao 
Dai ir Bien Xuyen. Pirmoji Hoa- 
Hao — įsteigta 1938 m. ir skel
bia suprastintą budizmą: gerbi
mą tėvų, Budos, Vietnamo ir 
žmonijos; turi pusę mil. sekėjų. 
Cao Dai sekta irgi yra budizmo 
atžala, įsteigta 1926 m. Ji yra pa
sisavinusi kaikuriuos elementus 
ir iš krikščionybės. Savo šven
tuoju laiko rašytoją Victor Hu
go; turi 2 mil. sekėjų. Bien Xu
yen sekta yra neaiškių bastūnų 
sambūris, kuris verčiasi opiumo 
ir įvairių lošimų organizavimu. 
Jos priešaky stovi pats generolu 
pasivadinęs Le Van Vien, kuris 
valdo savo karius ir policinin
kus. Jie nuvertė jau ne vieną 
vyriausybę. Tas pats grsia ir da

ba, kad ir prancūzai jo nepalai
ko. Jų gen. P. Ely patarė suda
ryti platesnės apimties vyriausy
bę, bet Diem nesutinka ir nori 
sutriuškinti sektų karines pajė
gas. Ąmerųk^čiaį^L^gniia. noęs 
ir bijo,‘ kad nekiltų pilietinis ka-;~^ 
ras. Amerikiečių misijos šefas 
gen. Collins atskrido į Vašing
toną pasitarti.

Keturi didieji
Maskva prakalbo balandžio 

tonu. Austrijos klausimu ji pa
siūlė keturių konferenciją. Va
kariečiai su tuo sutiko ir tokią 
konferenciją pasiūlė kviesti Vie
noje, kur dalyvautų keturių oku
pacinių kraštų ambasadoriai ir 
Austrijos atstovas, o jų paruoštai 
sutarčiai pasirašyti jau susirink
tų užsienių r. ministerial.

Maskva eina dar toliau. Prem
jeras Bulganinas pareiškė netgi 
norįs susitikti su prez. Eisenho- 
weriu ir min. pirm. Edenu. To
kiu pat balandžio balsu prabi
lo ir Čuenlai, kom. Kinijos min. 
pirm. Jis pareiškė, kad kiniečių 
tauta norinti tiesiogiai derėtis 
su JAV dėl Formozos ir kt. klau- , 
simų. JAV nusiteikusios kalbė
tis, jeigu Čuenlai sutiks tartis su 
Čiangkaišeku. Ar šie pareiški
mai ruošia keturių didžiųjų su
sitikimą, paaiškės artimoj ateity.

gykla, kur suvargę bedarbiai 
gauna šiltų valgių.

Į šį įvykį atkreipė dėmesį ir 
feder. vyriausybė. Darbo min. 
Gregg, gavęs informacijų iš Sept 
-Isles, pranešė parlamentui, kad 
pagal darbo įstaigos statistiką 
ten esą 448 bedarbiai, kurių 120 
esą ateiviai. Iš šių 120 pusė esą 
buvę metalo kasyklų darbinin
kai, laukią kada bus vėl pašauk
ti į darbą. 23 beddarbiai esą grai
kai, ten atsiųsti graikų bendruo
menės. bet ir jie Kanadoje gy
veną daugiau kaip metai. 60 iš 
120 bedarbių gauną bedarbių pa
šalpą; patvarkyta, kad ir likusie
ji perdaug nesiskųstų. Esą šie
met kasyklų darbininkai, atei
viai, sugrįžę į darbą anksčiau 
kaip kitais metais ir tai nelaukę 
pašaukimo. Darbai neprasidėsią 
prieš gegužės 15 d.

santykiai. “Dabar gi — rašo Žu
kovas — praėjus vos 10 metų 
nuo antrojo pasaulinio karo pa
baigos, pasaulis vėl atsiduria ties 
naujo karo grėsme... Papras
tiems žmonėms nereikia kam. 
Jie nenori nei atominių, nei hi
drogeninių, nei bakterinių bom
bų, kad jos būtų numestos ant 
jų namų Niujorke arba Mask
voj ..Sumini Jungt Tautas, 
kurios žadėjusios taiką, bet, de
ja, apvylusios.
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Prisiminkime žuvusius už laisvę
Toronto Lietuviai,
Prieš kurį laiką Toronto lie

tuvių ats. Karių valdyboje kilo 
sumanymas įrengti nors kuklų 
paminklėlį, kuris primintų trem
tyje esantiems tautiečiams mū
sų žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Svarstant galimybes ir renkant 
vietą prieita nuomonės, kad tin
kamiausia vieta būtų atnaujin
toje Šv. Jono Kr. bažnyčioje. 
Gavus bažnyčios klebono suti
kimą, nusistatyta įrengti pa
minklą — bareljefinę lentą. Su
sitarus dėl paminklo idėjos — 
“•Moteris laiko žūstantį”, arch. 
Kulpavičius paruošė eskizinį 
projektą. Dabartiniu metu dail. 
Dagys atlieka paminklo drožinė
jimo darbą (žr. klišę 1 psl. Red.) 
Paminklo įrengimo išlaidų susi
darys iki $400.00

Paminklo žuvusiems sumany
mui pritarė Toronto Šaulių klu
bas ir praeitais metais susiorga
nizavę Savanoriai Kūrėjai. Tam 
patvirtinti š.m. balandžio 15 d. 
susirinko šių trijų giminingų or
ganizacijų: Ats. Karių Sąjungos 
Toronto skyriaus, Savanorių 
Kūrėjų Toronto skyriaus ir To
ronto Šaulių klubo valdybos 
bendram posėdžiui ir konstata
vo, kad paminklo žuvusiems 
Įrengimas nėra- parapijinis rei
kalas, jis turi visuomeninę auk
lėjimo reikšmę. Šios organizaci
jos, jei tik bus galima, visais 
būdais rems panašios idėjos įgy
vendinimą ir kitoje lietuviškoje 
parapijoje, nes tremties sąlygose 
neturime tinkamesnių vietų kur 
tą idėją įkūnyti.

Visi gerai žinome, kad pagar
ba žuvusiems šiame kontinente 
reiškiama netik didingais pa- 

• minklais aikštėse, bet ir daugu
ma bažnyčių turi savo kuklius 
paminklėlius, net su pavardėmis 
už laisvę žuvusių parapijiečių.

Tremtyje, greta kovos už eg
zistenciją, neužmirškime ir tų, 
kurie paaukojo savo ^brangiau
sią turtą — gyvybę. ’ kad mes 
laisvi gyventume. Paminėtų tri
jų organizacijų valdybos kvie
čia Toronto lietuviškąją visuo
menę, o ypatingai buv. karius,

savanorius - kūrėjus ir šaulius 
paremti šio reikalo idėją ir jos 
įgyvendinimą. Vyresnieji gerai 
prisimena kaip Nepriklausomo
je Lietuvoje gerbdavome žuvu
sius. Tautinių švenčių proga 
minios rinkdavosi prie paminklų 
žuvusiems. Kiekvienas, kuris 
aplankė Karo Muzėjų Kaune 
per panašias iškilmes, niekad 
neužmirš to pagerbimo didingu- 
no, prasmingumo ir grožio. Tik
riau pasakius, Lietuvoje jau tu- 
rėome gražų žuvusių pagerbimo 
kultą. Dėkime pastangų šį kultą 
atgaivinti tremtyje nors minia
tiūroje.

Iškilmingas paminklinės len
tos atidengimas bei pašventini
mas įvyks šiais metais, per tra
gišką birželio išvežimų minėji
mą.

Ats. Karių, Savanorių - Kūrė
jų ir Šaulių Klubo valdybos.

Grįžusieji iš TSRS vokiečiai 
suteikė daugiau žinių apie Sov. 
Sąjungoje ar Sibire sutiktuosius 
mūsų tautiečius. Ne vieno iš jų 
įsitikinimu, kurį susidarė per 
pokalbius su darbo vergų sto
vyklose laikomais mūsų tautie
čiais ar iš nugirstų kitų pasikal
bėjimų, Lietuvoje pasipriešini
mas okupantams nėra palauž
tas nė dabar, tik jis turi prisitai
kyti prie naujų gyvenimo ir ko
vos sąlygų. Pvz. Herbertas R. 
pasakojo iš savo draugų klaipė
diečių girdėjęs, jog Lietuvos 

.miškuose tebesą kovotojų su 
bolševizmų. Ernstas K. gerai at
simena transporte matytą 72 me
tų senutę, kuri tegalėjo paeiti 
tik dviejų mergaičhyremiama. 
Visos jos buvo išsiųstos į Sibirą 
apkaltintos, kad maistu rėmu- 
sios partizanus. Inž. B. D. sako, 
kad lietuvių tauta išsiilgusi lais
vės ir tik laukia kada bus su
naikinti bolševikai. Jo. pareiški
mu, “iš Lietuvos nekartą ateina 
žinių, jog kovotojai visą laiką 
neduoda ramybės rusams is tik 
laukia, iš dalies susiorganizavę, 
kada prasidės karas ”. -Arno 
Knorr sakosi girdėjęs iš lietuvių, 
jog Lietuvoj esą rezistencinių 
grupių, kurios kovoja už savojo 
krašto laigyę. Tarp grįžusiųjų

KANADOS SEKMADIENIS

GERB. PONIOS IR 
PANELĖS!

Betkurioje grožio šakoje esu 
pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis;

pusmetiniai, trum
palaikiai sušukavi

mai ir kt.
IRENA NACEVIČIENĖ 
17 Carling Ave., Toronto 

Telefonas LO. 7155 
(Bloor ir Ossington rajone).

(CSc.) Naujieji ateiviai ir tu
ristai dažnai skundžiasi, kad 
sekmadienis Kanadoj, su mažo
mis išimtimis Quebeco provinci
joj, yra nuobodus dalykas. tTik 
Quebeco provincijoje kinų sean
sai yra leidžiami; tik Quebece ir 
Ontario galima stebėti sekma
dienį sporto rungtynes; tik Que
bece ištroškęs žmogus gali lega
liai gauti alaus stiklą.

Esama padėtis susidarė dėka 
Lord’s Day Alliance organizaci
jos veiklos. 1886 metais pradėjo 
veikti presbiterionų dvasiškuos 
suorganizuota grupė, 1888 m. 
prie jos prisidėjo anglikonų, me
todistų ir baptistų pasekėjai. 
1906 m. šita Alliance pravedė 
visai Kanadai įstatymą, žinomą 
vardu “The Lord’s Day Act”, 
kuris reguliuoja prekybos ir vi
so kito gyvenimo sekmadieniais 
veiklą. . ' ’

Pradėjus tais pačiais metais 
įstatymui veikti api<5 80 000 dar
bininkų buvo paliuosuoti nuo 
darbų sekmadieniais. Bet su lai
ku įstatymo jėga ėjo silpnyn. 
Kanadiškas šventadienis šian
dien yra daug laisvesnis, ne°u 
kad jis buvo prieš 25 ar 30 metų. 
Policija, kuri . prižiūri šio, kaip 
ir visų kitų įstatymų, veikimą, 
elgiasi atsargiai ir nepersekioja 
šiandien daugelio nusižengimų 
prieš Šį įstatymą. Kitaip šimtai 
tūkstančių kanadiečių atsidurtų 
teisme. Pvz. yra nelegalus daly
kas pardavinėti šventadieniais 
laikraščius ar žurnalus, ką dau
guma krautuvių daro. Yra nele
galu sarhdyti sodininką ar kitą 
kurį amatininką dirbti sekma
dienį, nors yra visai legalu dirb
ti sodininko, dailydės ar kito ku
rio amatininko darbus savo na
me.

Toronte Alliance kovojo labai 
gyvai nuo 1891 m. ligi 1897 m., 
kad būtų uždraustas mieste gat- 
vėkarių judėjimas sekmadie
niais. Buvo pravestas miesto gy
ventojų atsiklausimas ir judė
jimas paliktas.

Dar 1937 m. vienas torontietis 
buvo atvestas į teismą kaltinant 
jį pirkus sekmadienį tabako. 
Teismas rado jį kaltu ir nubau
dė sumokėti du doleriu arba vie
ną dieną kalėjimo. Pilietis atsi
sakė mokėti pinigus ir praleido 
naktį kalėjime. Nuo to laiko šios 
rūšies nusikaltimai nebuvo per
sekiojami;

Po II Pasauk karo vėl buvo 
prasidėjęs judėjimas Ontario 
provincijoj dėl sekmadienio 
šventimo, bet Attorney General 
pranešė, kąpl jis neduos leidimų 
persekioti tam tikrus nusikalti
mus prieš šį įstatymą. Įstatymo 
numatyti nusižengimai dabar 
jau gyvenime yra praktikuojami 
visuotinai: suvenyrų, ledų, taba
ko pardavinėjimas; luotelių nuo
mavimas; nuoma arklių pasijo
dinėjimui ir dviračių; ruošimas 
ekskursijų; aprūpinimas lėktu
vų. Pagal Ontario patvarkymus 
dabar valgių krautuvės ir mėsi
ninkai vasarvietėse gali laisvai 
pardavinėti savo prekes visais 
šventadieniais ir ūkininkai gali 
parduoti savo produktus pake
lėse.

Bet Alliance tęsia savo darbus 
ir išleidžia kasmet apie $40 000 
savo uždaviniams siekti. Ir jeigu 
ne Alliance veikla, daug tūks
tančių darbininkų turėtų dirbti 
ir sekmadieniais. Jų pastangos 
yra. dar sėkmingos ta prasme ir 
Kanadoj sekmadienio darbų yra 
daug mažiau negu kituose ang
liškai kalbančiuose kraštuose.

GERIAUSIAS DVIRATIS

kanadiečiams

esama poros vokiečių karių, ku
rie teigia kovęsi drauge su lietu
viais prieš raudonuosius okupan
tus. Kai kuriems vokiečiams lie
tuviai net parūpinę dokumentus.

Tarp mūsų tautiečių esama ir 
tokių, kurie buvo bolševikų sau
gumo suimti ir išvežti. Bet dau
gelis tokių, kuriems nebuvo su
darytos bylos, neturint pakan
kamai įrodymų, po kelenų me
tų buvo paleisti. Kai kur sugauti 
partizanai buvo kariami viešai. 
Grįžusieji sakosi žiną, kad pvz. 
viešai keli partizanai buvo pa
karti Marijampolėje. Pakaunėj, 
apie 3 km. nuo Iviškių, bunkery 
žuvę 4 partizanai. 1948-49 m. pa
sitaikydavę viešų didesnių susi
šaudymų, o kai kur jie net pul
davę transportus. Be kitų, buvo 
užpuolę ir laikomus suimtuosius 
Prayėniškių stovykloje. Gyven
tojų santykiai su rezistentais, 
grįžusiųjų teigimu, yra neblogi. 
Kuo galėdami gyventojai juos 
paremia, suteikia reikalingų ži
nių, dalinasi maisto atsarga etc. 
Per tautines šventes pasirodo ir 
atsišaukimų. Dar užpernai Kau
ne prie stulpų ir prie bažnyčių 
jų buvo iškabinta. Tačiau po
grindžio kovotojai į atvirą kovą 
šiaip nesileidžią. Įvyksta kauty
nės, jei nesti kitos išeities ir ten
ka brangia kaina paaukoti savo 
gyvybę. Bolševikai visokiais bū
dais stengiasi išniekinti nukau
tųjų lavonus. Sakysime, kad ir 
Garliavoje nukautieji, atgabenti 
būdavo numetami prieš bažny
čią, o žmonės varomi žiūrėti, ar 
kas nors jų neatpažins. Dar 1952 
m. žuvusieji Garliavos apylin
kėse buvo paguldyti kluone, o 
juos lankiusieji žmonės atsidė
jus sekami, ar neišsiduos kas, 
nepradės verkti etc. Tačiau žmo
nės su tokiais esti labai atsargūs: 
žino, kad tiems, kuriems prie 
šnipų nuriedėtų ašara, atsidary
tų kelias į Sibirą. Pasitaikydavo, 
kad Kaune vienas kitas laisvės 
kovotojas vaikščiodavo civiliš
kai apsirengęs po miestą, bet už 
diržo ar kišeniuje turėdavo 
ginklus.

Kai kurie iš grįžusiųjų papa
sakoja, kad MVD, kovodama 
prieš aktyviąją rezistenciją, daž
nai imasi ir provokacijų. Oku
pantų saugumas, nujausdamas, 
kur gyventojai palankiai prita
ria rezistentams, nekartą pa
siunčia savo ag®itus, kad jie dė
tųsi tariamais partizanais ir pra
šytų maisto ar kitokios paramos. 
O paskum tuos, kurie jiems to
kią pagalbą suteikia, kiti MVD 
daliniai suima ir išsiunčia į Si
birą. .• .

Religinis gyvenimas. Gyven
tojai krašte brangina savo seną
sias tautines bei religines tradi
cijas, tėvų tikėjimą ir senuosius 
lietuviškus papročius. Toks pri
sirišimas prie visa, kas sava, 
vengimas mišrių santuokų, nesi- 
davimas rusifikacijai ir visur 
brukamai okupantų propagan
dai, daro įtakos net patiems 
okupantams. Žinoma visa eilė 
atsitikimų, kad net kai kurie iš 
rusų karininkų ar policininkų, 
savaime suprantama, tik nepa
prastai slaptai, ir tai dažniausiai 
labai tolimame nuo jų gyvena
mosios vietos rajone, atvyksta 
pas lietuvius dvasininkus prašy
dami, kad pakrikštytų jų vaikus 
ar net juos sutuoktų. Keli neat
sargesni lietuviai kunigai už tai 
buvo net pasodinti į kalėjimą. 
Įspūdis ėsti labai graudus, kai 
grįžę iš Sibiro arba viena ar kita 
proga laikinai parvažiavę į gim
tinę, po daugelio metų vėl už
eina į bažnyčią, kurios buvo ilgą 
laiką nematę.

Kaune prieš karą veikė 15 baž-

nyčių, o 1953 m. buvo laikomos 
pamaldos jau tik 8. Klaipėdoje 
per karą buvo sugriautos katali
kų ir protestantų bažnyčios, o 
pamaldos vyko tik nedidelėj 
koplyčioj. Ukmergėj abi bažny
čios buvo uždarytos. Viena iš jų 
vėliau buvo atidaryta lankymo 
tikslais, bet pamaldos nevyksta. 
Tauragėje veikia tik viena kata
likų bažnyčia, viena metodistų 
ir cerkvė kapinėse. Evangelikų 
bažnyčia atidaroma retai. Ša
lčiuose veikia viena bažnyčia, 
evangelikų uždaryta. Marijam
polėje liko tik viena bažnyčia, 
Klebonas pašalintas, o kleboni
joj apsigyveno rusų kariai. Baž
nyčia buvo laikinai uždaryta už 
mokesčių nesumokėj imą, bet 
paskiau, juos įnešus, vėl buvo 
įeista atidaryti. Panevėžy veikia 
dvi bažnyčios. Buvusis vienuo
lynas atiduotas raudon. armijos 
reikalams, o mokinių bažnyčia 
paversta sandėliu. Telšiuose vei
kia viena, o kitos uždarytos. Tas 
pat Varniuose, Raseiniuose liko 
viena katalikų bažnyčia, taip pat 
veikia evangelikų ir pravoslavų 
cerkvė. Kėdainiuose Kalvinų 
bažnyčia uždaryta, Radvilų 
karstai išnešti ir pergabenti į 
kalvinų kapines.

Okupuot. Lietuvoje bolševikai 
taip pat norėjo sukelti sąjūdį, 
kuris pasisakytų prieš “Romos 
imperialistus” ir sukurtų jų pa
geidaujamą “nepriklausomą tau
tinę bažnyčią”. Tačiau iš tų pa
stangų bolševikai džiaugsmin
gesnių rezultatų nesulaukė, nors 
vienas kitas, kaip pvz. paskuti
nis Vilniaus katedros dekanas 
Tarvydis ir kai kurie kiti, ir no
rėjo bendradarbiavimu su bolše
vikais “išgelbėti bažnyčios padė
tį Lietuvoje”. Vilniaus katedra 
greičiausiai bus paversta mu
ziejumi. Tai rodo kad ir faktas, 
jog iš jos buvo išvežti šv. Kazi
miero palaikai. Arkiv. M. Reinys 
buvo suimtas 1947 m. gegužės 
mėnesį ir išvežtas, o po sunkių 
kalinimo metų galiausiai mirė 
Vladimiro kalėjime. Arkiv. Jal- 
bzykowskis nuo 1952 m. gyvena 
Balstogėje, valdydamas tą Vil
niaus arkivyskupijos dalį, kuri 
priklauso Lenkijai. Vrž.

(CSc.) Niekur komunistų pa
stangos nepasireiškia taip stip
riai kaip tarpe jaunimo ir tai vi
sur. Kanadoje, kaip ir Europoje, 
Azijoje ir Afrikoje, Komunistų 
Internacionalas siekia paveikti 
jaunimo galvojimą. Centras šios 
visos veiklos yra Pasaulinė De
mokratinio Jaunimo Federacija 
su centru Budapešte. 1954 m. 
rugpiūčio mėnesį ši organizacija 
gyrėsi turinti 85 milijonus narių 
97 kraštuose. Ji skelbiasi esanti 
“galingiausia, aktingiausia ii 
plačiausiai atstovaujanti pasau
linį jaunimą organizacija”. Ka
nadoje šios Federacijos narys 
yra National Federation o 1 
Labor Youth su centru Toronte 
Ji yra nusėjusi skyriais visą Ka 
nadą ir skverbiasi į visas kitas 
jaunimo organizacijas. Ji organi
zuoja klubus pramonės jauniem: 
darbininkams, studentams i? 
augštesniųjų mokyklų moki
niams. Šie klubai veikia akty
viai rengdami šokių vakarus ir 
gegužinės, sporto ir šiaip kultū
rines šventes, paskaitas ir įvai 
rias studijų grupes.

Komunistai deda pastangų lai
mėti pramonės jaunimą ginčiam- 
“jaunimo reikalą”, perdėtai iš 
pūsdami tikras ir įsivaizduota: 
neteisybes. Nuolat kartojama 
tema — kaip daug geriau dar
bininkams yra Sovietų šalyse. 
Taip vadinami “Factory Sheets” 
yra dalinami darbininkams prie 
dirbtuvių vartų. Ruošdami kul
tūrinius ir šiaip draugiškus su
buvimus komunistai įtraukia 
lengvai patikinčius prie paskaitų 
ir studijų grupių, kur, supranta
ma, aiškinama sovietų pažiūra. 
Stengiasi pasėti nesutikimus, iš
naudoti nepasitenkinimus — as
muo, turįs pykčio ir kartume 
prieš visą visuomenę, yra pri
nokęs vaisius komunizmui.

National Federation dirbdama 
tarpe studentų universitetuose 
naudoja daugiau intelektuali
nius metodus, gi jausmus vei
kiančius šūkius skleidžia dirbtu
vių jaunimo tarpe. Augštesnėse 
mokyklose National Federation 
įsiskverbia į įvairius klubus, kad 
paskui verbuotų narius į savuo
sius. • ,

Pagal Kanados komunistų

JULES VERNE IR JO FANTAZIJ
1870 metais, Jules Verne, pran

cūzų rašytojas išleido knygą 
“20.000 mylių jūros gelmėmis”. 
Ten jis aprašo kapitoną Nerrio, 
kuris su savo povandeniniu lai
vu “Nautilus” raižo vandenyno 
dugną ir*skandina priešų laivus. 
Neužilgo po knygos išleidimo 
Verne pasakė: “Nors šį. knyga 
yra grynas mano vaizduotės pa
darinys, bet ateis laikas ir vis
kas iki. mažiausių smulkmenų 
pavirs tikrovė”.

Jules Verne neklydo. Įvairaus 
tipo povandeniniai laivai jau se
nai nardo vandenynų gelmėse. 
Bet juos visus atrodo pralenks 
“Nautilus”. 1954 m. Amerikos 
laivynas paleido kelionėn pirmą
jį atomo energija varomą povan
deninį laivą ir pagerbti kapito
nui Nemo, laivą pavadino Nauti
lus vardu. Suprantama, kad Ne
mo vardu tuo pačiu pagerbiamas 
ir jo tvėrėjas Jules Verne.

Povandeninis laivas nebuvo 
vienintelis Verne lakios fantazi
jos išradimas. Tas žmogus su 
kiekviena knyga įpynė veikėjus 
į naujus,.tuo laiku dar nebūtus 
dalykus. Taip “Roburas užka
riautojas (Robur the Conqueror) 
skraido lėktuvu, visai panašiu į 
dabartinį helikopterį su tikrais 
malūnsparniais. “Pilis Karpatuo
se” veikėjai naudojasi visais

U

Dviračiu važinėjimo sąlygos Kanadoje 
yra skirtingos. Nuotoliai yra dideli, kli
matas keičiasi staiga, o be to, ir keliai 
kitokie.

Bet, nežiūrint kokios bebūtų sąlygos, su 
C.C.M. važiuosi visuomet puikiai. Ma
žiau reikalauja jėgos, patogesnis, ilgiau 
laiko, o operavimas kainuoja pigiai, nes 
C.C.M. dviračiai gaminti Kanadoje ir 
pritaikinti šio krašto sąlygoms.

C.C.M. yra aprūpinti žinomu “Herku- 
les” Coaster stabdžiu, kuriuo galima la
bai greitai sustabdyti. Pas mus yra mo
delių su įvairiais greičio prietaisais ir 
rankiniais stabdžiais, jei to pageidauja-

ma. Apžiūrėkite pas savo C.C.M. par
davėją. -
SUPER JĖGOS ratoi — trigubai sunituoti rėmai, 
chromo plokštelės, nerūdijančio plieno stipinai.

C.C.M. "HERKULES" Coaster stabdžiai — leng
vas stabdymas, veikia saugiai ir staigiai. Žvilga 
visą amžių, padengti specialiais geležies dažais, 
gražūs apvedžiojimai.

GERO CHROMO, nikelio plokšteles gamina virš 
20 metų.

DUNLOP padangos — geriausios pasaulyje.

Busite patenkinti

SAMDA
TEABAGS"'

Įvedamas naujasis C.C.M. CYCO
Štai naujausios C.C.M. laidos geros rūšies, pigios kainos 
dviračiai — pagaminti, kad puikiau veiktų, ilgiau lai
kytų ir parduodami už mažesnę kainą.
Naujasis CYCO, augštos rūšies, žvilgantis, trigubai ni- 
tuotų rėmų C.C.M. gamybos dviratis . . . gaminys, ku
rio niekas kitas už šią kainą negali pagaminti.
Apžiūrėkite šiuos naujus gražius, iš žvilgančio,metalo 
pagamintus, dviračius pas savo artimiausią C.C.M. 
pardavėją.

C.C.M. tarnyba ir dalių sandeliai visoje 
Kanadoje. Yra virš 3000 C.C.M. pardavėjų.

»0»Wtt»K« t Knot

SALADA
TEA .

DVIRAČIŲ, TRIRAČIŲ IR VISOKIŲ KITŲ VAIKAMS VEŽIMĖLIŲ GAMINTOJAI NUO 1899 M.

DĖŽUTĖSE arba MAIŠELIUOSE — tai yra

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA

principais dabartinės televizijos, 
tik dar daugiau ištobulintos nei 
mūsų mokslininkai iki šiol pa
siekė.

Gal būt nuostabiausias jo fan
tazijos išsipildymas yra aprašy
tas knygoje, “Amerikos renorte- 
rio diena 2890 metais”. Čia jis 
pilnai aprašo dabartinius kelei
vinius lėktuvus, traukinius, su
sikalbėjimą radijo bangomis, 
hidroelektrinę jėgą ir daug kitų 
dalykų šiuo metu virtusių realy
be. Vernę tikėjo, kad tas. kas 
tuo laiku buvo jo fantazija, su 
laiku pavirs tikrovė. Ir savo laiš
ke rašytam vienam prieteliui 
aiškiai pasakė: “Viskas, ką aš 
prasimanau ar įsivaizduoju su 
laiku liks žemiau tikros realybės, 
nes ateis laikai, kada mokslas 
prasistums toli virš mano įsi
vaizdavimo”.

Koks teisus jis buvo. Kaip vis
ką pramatė. Vos. tik sukankant 
50 metų nuo jo mirties, mokslas 
ne tik kad įgyvendino jo įsivaiz
davimus, bet dar toliau pasistū
mė. O laikui bėgant gal atsiras 
visiškai panašus Nautilus, apra
šyta televizija, elektriniai šau
tuvai ir visi jo įsivaizduoti daly
kai.

Verne kūrė savo veikalus iš to, 
ką matė apie save, pridėdamas 
turtingos fantazijos pagražini
mus. Jis gimė mažoje salelėje 
tarpe dviejų Loire upės žiočių. 
Vaikystėje ištyrinėjo kiekvieną 
grūdelį tos mažytės salelės. Iš 
mažens buvo svajotojas. Prisi
skaitęs nuotykių knygelių mėg
davo sėdėti prie upės, paleisti 
laisvėn mintis ir įsivaizduoti, kad 
plaukia tolyn į nežinomą pasaulį. 
Tas įsivaizdavimas būdavo toks 
stiprus, kad jaunuolis rodos ma
tydavo save einantį per nežino
mas vietas atogrąžų kraštuose ir 
net kvapą augmenijos bei žvėrių 
pajusdavo. Jules tėvas buvo ad
vokatas ir, kaip vidutinio luomo 
šeima, jie gyveno neblogai. Bet 
jaunas svajotojas savo gyveni
mu nebuvo patenkintas, ir taip 
vieną dieną slaptai sėdo į laivą 
besiruošiantį išplaukti Indijon. 
Deja, jam kelionė nepavyko, nes 
tėvas, kaž kaip tai sužinojęs, 
nuotykių ieškotoją nusivarė na
mo. Jų namuose dažnas svečias 
būdavo jo dėdė Chateaubourg, 
talentingas tapytojas bei geras 
pasakorius, čia Jules klausyda
vosi dėdės pasakų ir žavėjosi jo 
fantastiniais kūriniais. Jis di
džiavosi savo protėviais de Cha
teaubourg, iš kurių vienas kelia
vo per Naująjį Pasaulį J Ameri
ką) kariaudamas su indėnais, 
ieškodamas kelio persikėlimui į 
Aziją.

Baigęs vidurinius mokslus 
(Nukelta į 9 psl.)

partiją (Labor Progresive Par
ty) National Federation “yra 
partijos jaunoji armija... ypa
tingai universitetų partijos ir jų 
nariai gali suteikti neįkainuoja
mą pagalbą organizuojant judė
jimą augštesnėse mokyklose”.

Svarbiausias Kanados komu
nistinio jaunimo laikraštis yra 
“The Voice of Young Canada”, 
leidžiamas Toronte ir platina
mas visam krašte. Paskutiniais 
metais jis smarkiai patobulėjo 
ir jo varoma propaganda moka
mai maskuojama, kas jį daro dar 
-jąVojingesniu. Prop a g a n d o s 
technikoj vis labiau naudojama 
žinomų asmenybių, nieko bend
ra neturinčių su komunizmu, 
biografijos. Šie garbingi žmonės 
iažniausiai net ir nežino, kad jie 
yra panaudojami komunistų rei
kalams.

“Taika” ir jaunųjų komunistų 
yra svarbiausias šūkis klaidinti, 
visuomenei, nelyginant kaip 
meškerės sliekas, kurį toji pati 
visuomenė nurys. Kiekvienas 
nori taikos. Ir kada organizacija 
:kelbiaztaiką ir dirba jos naudai, 
net jeigu logika kalbėtų ir ki
taip, tai tas savaime patinka tam 
tikram lengvatikių, o net ir rim
tųjų skaičiui.

Pasaulio Federacija šiais me
tais dalina “Diary* for Youth” 
(Dienynas Jaunimui) — malo
nus ir švelnus rašinys, įrištas į 
raudonos odos viršelius su šūkiu 
“Jaunime vienykis — pirmyn 
prie , pastovios taikos”. Viduje 
tarp kitų informacijų jis talpina 
Pasaulinės Federacijos skelbi
mus ir atsišaukimus ir duoda 
savo Federacijos radio trumpų 
bangų programas.

Dabar Federacija užverčia pa
saulį, žinoma kartu ir Kanadą, 
su savo gana įdomiu ir patrauk
liu kas du mėnesiu leidžiamu 
dviejų spalvų žurnalu “Festi
val”. Jis skelbia ir reklamuoja 
“Jaunimo ir studentų pasaulinį 
festivalį taikai ir laisvei”, kuris 
įvyks šiemet Varšuvoj ir tęsis 
nuo liepos 31 ligi rugpiūčoi 14 d. 
Reikia laukti, kad ’’Kanados 
Jaunimo Festivalio Komitetas” 
pradės rinkti visoje Kanadoje 
pinigus komunistų jaunimo de
legatams apmokėti kelionę. 
Rinks visokiais būdais, paren
kant pačius nekalčiausius pre
tekstus.

Šis karas už jaunimo pasau
lėžvalgą nesitenkina tik didžių
jų miestų centrais. Kaimo jauni
mas yra taip pat traukiamas į 
šiuos sukūrius. Aktyvi propa
ganda jau yra prasidėjusi ir ten.

Atlyginimas nacių 
režimo aukoms

Vokiečių vyriausybės oficiozi- 
nis “Bundesgesetzblatt”, lyg mū
sų buvusios -‘Vyriausybės Ži
nios”, š.m. balandžio 7 d. Nr. 11 
paskelbė trečiąjį patvarkymą 
vykdyti Įstatymo papildymui, 
nustatančiam, kaip turi būti at
lyginama nacių režimo aukoms. 
Kadangi tokių nacių režimo au
kų yra ir tarp mūsų tautiečių, 
tai jos šiame patvarkyme ras 
smulkesnių nurodymų, kaip to
kie atlyginimai turi būti teikia
mi, apskaičiuojami ir tt.

padarė mane 
piniguočių

I

pirmą kartą 
mano gyvenime.

The Bank of
Nova Scotia asmeninis 
Taupymo Planas 
(Personal Security Plan) 
išlaikys jūsų santaupas 
kol pasieksite savo 
tikslą.

jums sunku prisiversti toupyti. .. 
garantuoja, kad jūsų nurodytas as
muo gaus pilnų nomatyta sutau
pyti sumų, jeigu jūs prieš tai nu
mirkite. Toli ii^ informacijų ir 
veltui PSP reikalaukite
jums Bank of Nova
Scotia skyriuje

Kanados augime.

BANK of NCVA^GOTIA
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BRANGŪS LIETUVIAI KATALIKAI!
13 d. lietuvių tauta buvo paau , 
kotą Nekalčiausiai Marijos Sir 
džiai. Daugelis laisvojo pasaulio 
lietuvių parapijų, kolonijų ar at
skirų kraštų bendruomenių su 
giliu pasitikėjimu ir meile pasi
šventė Marijai paaukodami sa
ve ir savo šeimas Jos tarnybai 
ir globai, pasirinkdami savo šū
kiu: “Mariją mylėti trokštu vi
sados, Jai vienai tarnauti 
džiaugsmuos ir varguos”, lietu 
viai katalikai dideliu uolumu 
padaugino savo maldas, pragau 
sino aukas ir visame gyvenime 
Marijos garbinimo banga sukė
lė naujų vilčių.

Ne taip senai pasibaigę Jubi
liejiniai Marijos metai, atnešė 
taip pat gausingų vaisių. Visas 
pasaulis šventė juos pakilusia 
nuotaika ir atgimusia dvasia. 
Milijonai tikinčiųjų pamaldžiai 
keliavo į stebuklingąsias Mari
jos šventoves pelnyti jubilieji
nių atlaidų, ir melsti paguodos 
nesibaigiančiuose varguose skęs
tančiam pasauliui. Lietuvių bal
sas. tame pasaulio chore nebuvo 
nustelbtas, Marijos Metus lietu
viai visa širdimi pergyveno ir 
parodė esą i&ikimi Marijos gar
bintojai. Grasios iškilmės tiek 
Vokietijoj, tiek Anglijoj, Itali

joj, kaip įr plačioje Amerikoje 
bei kituose pasaulio kraštuose, 
leido parodyti mūsų tautos mei
lę ir ištikimybę pasaulio Kara
lienei, kurios oficiali šventė šiais 
Marijos metais šv. Tėvo buvo 
visam pasauliui iškilmingai pa
skelbta Visų šventųjų šventėje.

.Reikšmingi tai įvykiai ir labai 
svarbūs, bet jie nustos savo 
reikšmės, jei pasiliks kaip ban
ga jūros paviršiuje. Nuaidės 
giesmių aidai ir nutils. Marijos 
Metus.-ir Nekalčiausios Jos Šir
dies garbinimą turi sekti darbai 
Marijos garbei .Visas gyvenimas 
turi būti išjudintas, persunktas 
Marijos dvasia, turi paliesti sie
los gelmes ir atnaujinti pasaulį. 
Kupinas energijos jaunimas pri
valo savo jėgas kreipti į amži
nąjį Gėrį, Tiesą ir Grožį ir ne
paskęsti materialistinio pasaulio 
verpetuose. Nors daug pavojų 
tyko jo sielą užburti ir suvilioti, 
atitolinti nuo Dievo ir Bažny
čios ir padaryti šio pasaulio ver-. 
gaiš, Marijos globa ir pagalba 
jaunimo tikrai neapvils! Jauni
mas tačiau turi likti ištikimas 
Jos vadovybei!

Šeimos tėvai ir motinos negali 
paliauti budėję savo ir jiem pa
vestųjų sargyboje. Nuolat, kas
dien, savo pavyzdžiu, žodžiu ir 
darbu turi puoselėti tas kilnias 
dorybes, kurios mus jungia su 
Marija. Tik nuolatiniu pasiau
kojimu, malda, nusigalėjimais, 
ir aukomis, šeimos židinys spindi 
laime ir tampa tikras atspindis 
šventosios šeimos Nazarete. Kas
dieninis šv. Rožančiaus kalbėji
mas, Marijos švenčių ypatingas 
šventimas, Marijos paveikslų 
laikymas savo namų garbingiau
sioje vietoje, medalikėlio ar 
škaplėrių nešiojimas, pirmųjų 
mėnesio šeštadienių atsiteisimo 
Komunijos už savo asmeniškas 
ir kitu nuodėmes, ištikimas Die
vo įsakymų laikymas sudaro pa-

COKE... TAI PUIKUS GĖRIMAS 
“DARBO PERTRAUKOS METU”

"C®k<" y»< registruotos lenkias.

7ę
Įskaitant fed. mokesčius

COCA-COLA LTD.

Pasistenk, kad darbe 
pertraukos metu 

tikrai atsigaivintum.
Paimk šalta bonka tikro 

skanaus Coca-Cola ... 
ir vėl pasijusi esąs 

tvirtas,

grindinius Marijos reikalavimus, 
;uriuos ir kiekviena lietuvių 
eima gali ir privalo ištikimai 
/ykdyti. Mus pasiekė džiaugs- 
ninga žinia, kad Marijos mylė- 
ojai skaitlingai organizuojasi į 
iktingą Mėlynosios Armijos są- 
lūdį, trokštantį kaip tik įgyven
anti visus tuos Marijos duotus 
pasauliui apreiškimus Fatimoje 
Tai reali programa ir konkretus 
uždaviniai, kuriuos mes, naudo- 
iamiesi šia proga, ir trokštame 
jriminti visiems Lietuvos kata- 
'ikams. Švenčiant ketvirtąsia.' 
Lietuvos paaukojimo Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai metines 
panaujinkime savo uolumą ir 
vis didėjančiu pasitikėjimu mal- 
iaukime Marijos pagalbos ii 
malonės.

Šv. Bernardas savo maldoje j 
Mariją, teisingai tvirtina: Nuo 
amžių negirdėta, kad tas, kuris 
šaukėsi Marijos globos, nebūtu 
Jos išklausytas. Išklausys Ji ir 
lietuvių tautos skunda ir prašy
mus ir tikrai suteiks* mums ir 
mūsų kenčiantiems Broliams 
Tėvynėje laisvės ir nepriklauso
mybės dovaną. Juk Ji pažadėjo

JUOZAS KĖKŠTAS

MOTINAI

Žinau, kad naktimis nemiegi.
kad skausmas ašarom akis tau čiulpia, 
žinau, kad soduos paukščiai tau (taip kaip ir man) 
linksmų dainų jau nebečiulba.
Žinau, kad motinišką tavo širdį peiliai raižo, 
juk paėmė nevalion sūnų. ' ..
Prisimenu, kai ėmė, ašaras stengeis paslėpt nuo to, 
kurį pavadinai tu palaidūnu.
Aš jas mačiau, ir tu tai pastebėjai.
Nusisukel Paskui nusišypsojai.
Kai išvedė — ilgai prie lango dar stovėjai, 
atsigrįžau — man skarele šlapia pamojai...
O motin, motin mąno:
tavo sūnus taip sunkiai įserga!
Širdy jo meilė dega didelė, kaip saulė!
Taip noris jai išsprukt, nuvyt šešėlį sargo, 
Priglaust prie savęs išniekintą pasaulį...
Neverki, motin, ir nekeik sūnaus, 
jis grįš, jis< mama grįš, 
jei tik rūsy drėgnam nežus, jei nepamiš . . . x

Iš eilėraščių rinkinio “Etapai”

KLB ŽENKLELIS
kosios pusės. Sakoiha, kad ženk
lelis būsiąs išpildytas metale ir. 
emalyje ir nešiojamas atlape.

Reikalas visiškai tvarkoj. Čia 
norėtųsi tik pareikšti tą savo 
“techniškąjį” pasiūlymą, nusa
kant, kaip tas ženklelis turėtų 
laikytis atlape, kad būtinai jo 
pritvirtinimas prie atlapo būtų 
daromas sraigteliu, tik jokiu bū
du ne kokiu smeigtuku. Prisi
menant Lietuvoje buvusius šau
lių ženklus — didžiuosius ir ma
žus — reikėtų ir KLB ženklelį 
daryti tik sraigteliu pritvirtina
mą. Taip pritvirtintas ženklelis 
niekad nepasimeta. Nors jo pa- 
gamininmas truputį brangesnis, 
tačiau tai apsimoka, ženkleliai 
nesimėto patvoriais, kaip kad at
sitikdavo su kokios nors parodos 
ženkleliais, kurie, dėl primity
vaus įsegimo greitai pasimesda
vo. ' ■" .

Be to, patartina dalį ženklelių 
padaryti ne paprastame metale 
ir emalyje, bet sidabre ir emaly
je. Jie, be abejonės, būtų bran
gesni, tačiau, reikia tikėtis, dau
gelis norėtų įsigyti ir sidabrinius 
ženklelius. ‘ Kanadoje sidabras 
nėra perdaug brangus.

Pr. Alšėnas.

> KLB Krašto Valdybos mintis 
ir iniciatyva' pagaminti KLB 
ženklelį labai pagirtina. Tokio 
ženklelio mums tikrai reikia. Jis 
ir tolimoj ateity mums bus dide
le atmintimi. Prisiminsime, kad 
ir svetimoj žemėj gyvendami — 
dirbom, krutėjom, veikėm mū
sų kenčiančios Lietuvėlės labui, 
urėjom vieną bendrą ir didele 

organizaciją PLB ir stengėmės 
nepaskęsti svetimųjų jūroj, išsi
laikyti nors ant menkučio plaus
to, kad ir didelių audrų blaško
mi...,,- ■: . .

Ta pačia proga norėtųsi pa
reikšti ir savo kai kurių pageida
vimų bei sugestijų dėl ženklelio 
pobūdžio, gal daugiau iš techniš-

savo ištikimiems garbintojams 
ir nelaimingosios Rusijos atsi
vertimą ir pasaulio taiką!

Norėdami būti verti šių malo
nių, mes privalome, kaip šv. Raš
te sakoma, “duoti vertingų at
gailos vašių” (Mat. 3,8), esmi
niai pakeisti savo gyvenimo ke
lią, Marijos pasiuntinybę ir 
Kristaus Evangeliją, imti kaip 
realybę ir visa siela pasišvęsti 
pasaulio Karalienei. Kas tarnau
ja “Marijai — tas negali būti 
nuodėmės vergu. Nekalčiausioj i 
Marijos Širdis labiausiai kenčia 
dėl žmonių nedėkingumo ir nuo
dėmių, kurios suardo bet kokį 
ryšį su Dievu ir iššaukia Jo rūs-’^ųTr didžio pasTaukoji'ino/ Tik 
tybę ir bausmes. Neveltui tad prie kapo duobės pravirkstam 
mes kartojame su Bažnyčia nuo- gailiomis ašaromis, pajuntam ne- 
!ankų prašymą: Melsk uz mus tekę brangiausio, ką‘šioje žemė-
Šventoji Dievo Gimdytoja, kad 
būtumėm verti Kristaus paža
dų!”

Per Nekalčiausios Panos už
tarimą tikrai būsime ir mes iš
klausyti ir sulauksime Jos pa
guodos.

Dr. Juozapas J. Skvireckas.
Kauno Arkivysk. Metropolitas.

Z a m s in Tirol, 1955. III. .10. *

T

Pragyvenimas Kana
doje kiek atpigo

Pagal feder. statistikos biuro 
duomenis, pragyvenimas Kana
doj truputį atpigo. Tiesa, atpigo 
labai nežymiai — puse taško To
ronte, 0.4 Montrealy ir Vancou- 
very, 0.2 Otavoj. Kiek pabrango 
pragyvenimas Newfoundlande; 
jokio pasikeitimo — New Bruns- 
wicke. Visame krašte atpigo — 
kava, jautiena, bekonas, kumpis; 
pabrango — arbata, kiaušiniai ir 
šviežios daržovės. Automobilių 
ir baterijų kainos krito veik vi
suose centruose, nors kaikur vie
toj šių nuolaidų pakilo kainos 
automobilių reikmenų, vietinio, 
susisiekimo ir laikraštinio popie- 
rio. Butų Ifainos penkiuose cent
ruose pasiliko tos pačios, kituose 
penkiuose — pakilo.

Katalikų spauda Volttktijoj 
kuri Hitlerio buvo beveik sunai
kinta, dabar turi 9 mil. skaity
tojų. Vokiečių katalikų žinių 
agentūra K N A yra reikšmin
giausia tos rūšies įstaiga Euro
poj. Ji įsteigta 1952 m. ir aptar
nauja religinę ir pasaulietinę 
spaudą. Jos patarnavimu naudo
jasi apie 100 savaitraščių, 130 
dienraščių Vokietijoj ir 45 už
sieny. *

Motinos Dienai X3> X jp"3 A4Jt^*A wę

Pirmasis gegužės sekmadienis, 
papuoštas pirmaisiais žiedais, 
skirtas Tau, Mylima Mamytei

Mes privalome Tau atsilyginti 
meile už meilę, bet niekuomet 
nepajėgiam prilygti Tavo galin
gos ir amžinos meilės jausmams. 
Tu trokšti visa savo siela ir 
jausmais, kad ir mes Tau atsi
lygintume meile už meilę. Bet 
Tu slepi šį jausmą ir niekad ne
reikalauji iš mūsų meilės, nors 
kartais atsidūsti gailiai.

Kol mūsų motina gyva, daž
nas iš mūsų nesupranta ir neį
vertina jos švelnios meilės jaus- 

je turėjom. Prie Tavo kapo pra
virksta ir garbingi vyskupai, 
drąsūs generolai ir paprasti sū
nūs ir dukros.

Tavo gili, švelni ir amžina 
meilė neišmatuojama jokiais 
matais. Tai begalybės meilė. Ir 
kaip gi mes galim atsilyginti ly
giai tokia pat meile! O tačiau 
privalom nors tiek, kiek gali 
mūsų sielos galios.

Mamyte! Tu ne tik mylėti mo
ki tyra meile. Bet Tu sugebi ir 
perduodi savo meilę Tavo vai
kams iš kartų į kartas. Ne per 
kūną ir kraują, bet į pačias sie
los gelmes. Meilė nėra medžiaga, 
bet dvasinių jausmų pasireiški
mas. Tartum-savo sielos dalį Tu 
paaukoji savo vaikams. Gal Ta
vęs, Mamyte, vaikas niekad net 
nepažino, gal Tu atidavei savo 
gyvybę, aukodamos! už jo gyvy
bę, gal jis niekados nematė nė 
Tavo veido, negirdėjo nė vieno 
Tavo meilaus žodelio, tačiau 
Tavo būdo bruožai visdėlto per
sidavė į jo sielą. Tikrai ir ne
išvengiamai. Štai kur slypi tikė
jimo paslaptys...

Na, o koks Tavo tikėjimas, 
Mamyte? — Tvirtas ir nepalau
žiamas. Kokias tikėjimo formas 
Tu išugdei savo vaikelių sielose, 
tokios tvirtai ir pasilieka visą 
gyvenimą. Tu pirmutinė, Mamy
te, išmokei savo vaikeli kryžiaus 
ženklo. Už rankelės paėmus, 
skaisčiai baltais drabužėliais ap
rengtą, nuvedei prie Pirmosios 
Komunijos. Pati būdama tvirto 
tikėjimo, nori, kad ir Tavo vai
kai tokie būtų. Ir šis Tavo troš
kimas išsipildo, nes Tu padėjai 
daug pastangų.

Kur Tu bebūtum, Mamyte, 
bet spindinti viltis taip giliai Ta
vo sieloj įaugus, kad jokios vėt
ros negali šios, Kūrėjo Įdiegtos 
dorybės, išrauti. Jei Tu tremty
je, Tu tūri-vilties, kad vėl grįši 
į savo šalį, į savo’namelius. Kur 
yra Motina — ten tikri namai. 
Namai, ne tik vaikams, bet ir 
šeimos tėveliui. Jaukūs, malonūs 
ir šilti namai. Kur nėra motinos
— ten ne namai. Tai tik mūsų 
gyvenimo kelionės užeiga — tuš
čias, tylus, tamsus ir šaltas kam
pelis. Net žmoniškai pailsėti ten 
negali. Kur nėra motinos, nėra 
nė jos meilės šilimos. Ten šalta 
ir nejauku. Vaizdingai poetė A. 
Karvelytė išreiškia: '

"Motin, šiandien palmių soduose 
paklydau,

O, ateik, parvesk! į gimtus namus — 
Čia nėra berželių, nei medinių kryžių. 
Be T avęs čia nyku, baisiai neramu",..

Dabar mūsų Tėvynėj naktis. 
Bet ir ši naktis juk neamžina. 
Ir per šią naktį, baisiai audrin
gą. Tu budi ir lauki aušros. Bet 
lauki ne rankas sudėjus, žiūrė
dama sustingusiu beprasmiu 
žvilgsniu. O ne! Tavo didžiau
sias rūpestis — kad Tavo vaike
liai šią naktį nepaklystų audroje
— nenutautėtų. Tu juos auklėji
ir mokai būti gerais ir teisingais 
pasaulio piliečiais, o kai laisvės 
rytas* išauš jie bus laisvos Tė
vynės garbingais vaikais. Kiek 
šiandien mūsų tautos vaikų sie
loj dar švyti geri jausmai ir kil
nios idėjos, tai Tavo, Lietuve 
Mcftina. rūpesčių ir nepalaužia
mos vilties vaisiai. O kas žino, 
kaip ilgai ta naktis tęsis?... Gal 
tas kelias per audringą naktį dar 
ilgas ir skaudus?!... Neviena 
motina laisvės ryto jau nesulau
kė. Gal ir Tu, Mamyte, nesu
lauksi? Gal. Bet tą viltį Tu per
duos! vaikams, kad jie, kaip ži
bintą neštų per šią audringą ir 
pavojingą naktį. Ir jie neš. Jie 
paklausys Tavęs, Mamyte, nes 
Tu mylėjai. Jie atsilygins bent 
paklusnumu. •

O nepalūžk. nepalūžk, Mamy
te; po šia taip sunkia našta! Aš 
tikiu? kad Tu ištversi. Tu nepa- 
praštai ištverminga.

Mamyte! Tu esi pirmutinė sa- 
vcAzaikų aiuklėtoja ir mokytoja.

l^Eatipyk Lietuviškame Kre- 
;<|jto Kooperatyve
Barama”.

Indėliai apdrausti. Augftn palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Ava., Toronto. TeL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta- 
dfeniais 7-9 vai. rak.
šeitadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Tu pirmutinė supranti savo kū
dikio pirmuosius žodžius. Nie
kas kitas nesupranta. Tu mokai 
jį žengti pirmuosius žingsnius. 
Tu, net skaityti mokyti pradėjai. 
Ypatingai dideli Tavo nuopelnai 
spaudos draudimo gadynėj. Prie 
ratelio Tu pradėjai mokyti skai
tyti tuo laiku draudžiamą raštą 
ir įdiegei meilę' savajai kalbai. 
Tėvynės laisvės laikais Tu, Ma
myte, paėmusi mane už ranku
tės pirmą kartą man parodei ke
lią į mokyklą. Iš tohmo kaimo 
Tu vedei į mokyklą, nes Tu su
pratai mokslo vertę. Lietuve 
Motina, kaimiete, aš Tave la
biausiai noriu pagerbti. Ne gėda, 
bet garbė, kad lietuvių tauta — 
kaimiečių* tauta.

Laisvės metais besimokantis 
kaimo jpunūnas buvo tiek dvasi
niai sveikas, kad vien džiaugtis 
ir žavėtis tenka. Besimokydamas 
gimnazijoj, o vėliau universite
te, palaikė artimą ryšį su tėvais. 
Per mokslą išvydo ne tik šviesą, 
bet įgavo gerų idėjų, buvo įskie
pyti tvirti Tėvynės meilės jaus
mai. Tu nesipriešinai, Motute, 
kas., kilnu, grąžu ir gera, bet Tu 
pasipriešinai neigiamoms mo
dernizmo srovėms. Tau jos buvo 
svetimos ir nepriimtinos. Tu ne
leidai jų prisiimti ir Tavo vai
kams. Ir kad mes turėjom di
džių žmonių garbingoj praeityje 
ir dar šiandien turime, tai Tavo, 
Mamyte, iš žaliojo kaimo nuo
pelnai. Ar ne motina suteikia 
kiekvienai tautai skirtingas tra
dicijas, skirtingą tautos būdą, 
ne tik kalbą, bet net to paties 
tikėjimo skirtingas formas.

Tik Tu, Motina,- įdiegei darbo 
meilės ir pareigingumo jausmus. 
Tu pati darbšti, kaip bitelė ar 
skruzdėlė. Tu pareiginga ir tvar
kinga iki mažiausių smulkmenų. 
Ir šių vertybių ugdytoja Tavo 
vaikuose — tik Tu. Ir darbštu
me kaimiete Motina vėl pirmoj 
vietoj. ė.

Anglai — Motherland, vokie
čiai— Mutterland dažnai išreiš
kia Tėvynės vardą. O ir mūsų 
poetai ne kartą Tėvynę vadino 
— “Mano Motinos Žemė”.

Mūsų liaudies dainų, pasakų, 
patarlių bei'priežodžių nežinomi 
kūrėjai dažniausiai —- motinos. 
Čia slypi švelnūs jausmai; mo
čiutės su dukrele pasikalbėjimai, 
darželio gėlių grožis ir vaikelio 
užliūliavimas dainele ar pasaka. 
Motina net savo vardo nepaliko. 
Ji tas daineles perdavė iš lūpų 
į lūpas naujoms kartoms. Kalbi
ninkai jas pavadino liaudies dai
nomis. Ar neteisingiau būtų pa
vadinti — Nežinomos Motinos 
Daina. Ir tais kęjiais žodžiais Tu 
būtum kukliai pagerbta ir bent 
mažutė padėka Tau būtų išreikš
ta.

Tepuošia Tavo šventę, Brangi 
Mamyte, skaistūs obelų žiedai, 
pievų žaliavimas, miškų ošimas 
ir paukštelių čiulbėjimas.

Baigsiu mūsų poeto. Bernardo 
Brazdžionio žodžiais:

"Motina, man saulė Tavo veidą mena.
Vargo raukšlės šviečia, kaip 

žvaigždžių keltai, 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu švies man Tavo veido spinduliai"

Pranas Mačiulaitis.

Ą'B.

“TOBOGGAN” žodis indėnų kalboje reiškia plokščias rogutes, 
padarytas iš-plonų lentelių, su išriestu gahf. 

Važinėjimas ant tobogano nuo kalnelių yra populiarus 
Kanados vaikų, o taip pat ir suaugusių sportas.

ŽODIS

Marytė Melnikaitė Korėjoje
Lietuvos komunistai 
garbina Kiniją
Vasario 14 d. suėjo penkeri 

metai kai buvo pasirašyta drau
giškumo sutartis tarp Sovietų 
Sąjungos ir kom. Kinijos. Lais
vajame vakarų pasaulyje jau 
nekartą buvo keliama mintis, 
kad sovietų ir Kinijos komunis
tų draugystė nėra amžina. Iš tie
sų, komunistinei Kinijai nieke 
gero nedavė “ukazas” iš Mask
vos įstoti į Korėjos karą. Jis tiK 
suteikė jai agresoriaus vardą 
uždarydamas duris į Jungtinių 
Tautų narių eiles.

Vietoje padėkos Maskva save 
sąjungininkui nesigaili propa
gandinio limonado. Penkerių 
metų draugystės proga Krem 
liūs dabar mėgina šviesiausio
mis spalvomis piešti Sovietų Są
jungos ir kom. Kinijos santy
kius. Ir Lietuvos komunistų par
tija yra gavusi įsakymą pagar
binti komunistinę Kiniją. “Tie
sa” savo duoklę Kinijos komu
nistams pradeda per du pusla
pius einančiu propagandiniu šū
kiu: “Tegyvuoja ir klesti Tarybų 
Sąjungos - Kinijos tautų broly
bė ir draugystė”...

Marytė Melnikaitė 
tarnauja agresijai
Drg. V. Reimeris, paviešėjęs 

komunistinės Kinijos pasienyje, 
pasižvalgęs iš tolo į Tian-šanio 
kalnų viršūnes, mėgina piešti 
lietuvių ir kom. Kinijos tautų 
bendradarbiavimą. Komunistų 
partijos dėka, girdi, buvo apsi
keista literatūriniais kūriniais. Į 
kiniečių kalbą išversti kai kurie 
propagandiniai P. Cvirkos raštai 
ir dalis Salomėjos Neries poezi
jos. Jau ir nemačius tos knygos 
kiniečių kalboje, galima drąsiai 
spėti, kad pagrindinę vietą už
ėmė Salomėjos Neries nelaimin
goji “Daina apie Staliną”. Pana
šaus pobūdžio, be abejo, yra ir 
komunistinė H. Korsakienės 
knyga moksleiviams — “Klasės 
garbė”. Tačiau drg. Reimeris 
ieško dar konkretesnio bendra
darbiavimo tarp lietuvių ir ki
niečių tautų: “Mes žinome tokį 
jaudinantį faktą, kad filmas apie 
lietuvių liaudies didvyrę Marytę 
Męlnikaitę įkvėpė kiniečių jau
nus patriotus, ir jie, sudarę jos

Pilsudskio institutas
Nuo 1943 m. Niujorke veikia 

Pilsudskio vardo lenkų institu
tas, kurio tikslas sukaupti me
džiagą anaujausiu laikų Lenkijos 
istorijai tirti. Jame jau esą su
kaupta kelios dešimtys tūkstan
čių originalų arba jų fotokopijų 
dokumentų iš prieškarinio laiko
tarpio, karo meto, pogrindinės 
veiklos Lenkijoje, Varšuvos' su
kilimo ir tt. Institutas turi didelį 
rinkinį karo meto ir pokario len
kų spaudos ir 3000 tomų knygų, 
liečiančių naujųjų laikų Lenki
jos istoriją. Yra daugiau 2000 že
mėlapių, filmų bei fotografijų.

Institutas jau yra išleidęs kele
tą leidinių, kurių žymiausias yra 
3 tomų leidinys iš Britų parla
mento diskusijų Lenkijos klau
simu. Instituto reikalų vedėjas 
yra J. Kowalski, o jo adresas: 
1Q5E — 22 St, New York, N.Y. 

Kas yra

T oboggan

POPULIARUS
KANADIEČIU

vardo kovotojų - savanorių būrį, 
išvyko į Korėją grumtis su sve- ' 
timšaliais užpuolikais”... Komu
nistai, kaip matome, savo propa
gandoje kartais mėgsta šiaip jau 
pas juos neegzistuojantį roman
tizmą. Marija Melnikaitė nieka
da lietuvių liaudies didvyre ne
buvo. Geriausiu atveju ją gali
ma būtų pavadinti — “herojka 
Sovietskovo Sojuza”, kas žino
ma, nieko bendro neturi su lie
tuvių liaudimi. Pagaliau prakti
koje taip pat neegzistavo jokie 
kiniečių savanorių daliniai Ko
rėjoje, nes Korėjos kare dalyva
vo reguliari komunistinės Kini
jos kariuomenė. Užpuoliku - J. 
Tautos pakrikštyjo komunistinę 
Kiniją, ko “Tiesa” dėl “Tasso” 
cenzūros, atrodo, dar ligi šios 
dienos nesužinojo...

Be komunistų nėra Kinijos...
Ko verta komunistinės Kini

jos literatūra — geriausiai liu
dija “Tiesoje” atspaustas kinie
čių kom. rašytojo Van Šiue-bo 
eilėraštis, jeigu jau pigią propa
gandinę prozą iš viso galima pa
vadinti eilėraščiu: “Komunistai 
šviečia liaudžiai pergalių aušra, 
ir be komunistų Kinijos nėra”... 
O juk, rodos, istorija aiškiai skel
bia, kad Kinija buvo anksčiau 
už Leniną, Staliną, anksčiau už 
Marksą su Engelsu. Japonija ii-' 
gus metus kovojo su Čiangkąį- 
šeku, vadinasi, Kinija jau buvo 
ir tada, nors apie Mao Tse-tungą 
niekas nieko negirdėjo, kol vo
kiečiai neužpuolė “matuškos Ro- 
sijos”... _»

Žymiai suprantamesnis kito 
kiniečių komunistinio “poeto” 
šūkis politinės estrados fone: 
“Didysis mūsų draugas — Šalis 
Tarybų — visad su mumis, drau
ge mes nešam vėliavą taikos ir 
ją iškelsim virš pasaulio viso”... 
Kadangi abi vėliavos yra rau
donos, tokią taiką, be abejo, ga
lima įsivaizduoti tik kraujo 
spalvos... \

“Taivanis — neatskiriama Ki
nijos teritorijos dalis”, — užgie
da apie Formozą kiniečių propa
gandistas Liu Ke-lin. Tolimes
nius jo sakinius būtų pravartu 
įsidėmėti Churchilliui, Dulles ir 
kitiems vakarų politikos meiste
riams: “Teritorijos ir suverenu
mo paaukojimas tegali vesti tik' 
į tolesnę agresiją”... Štai kodėl 
reikia ginti ne tik Formozą, bet 
ir visas kitas salas. •

Venclova viešėjo Peipinge 
Tarybinis rašytojas Antanas- 

Venclova buvo pasiųstas į ko- . 
munistinės Kinijos jubiliejų. 
Garbindamas negriūvančią drau 
gystę tarp sovietų ir Kinijos ko
munistų, Venclova aprašinėja 
kiniečių tautinį meną Peipingo 
teatruose. “Tiesos” puslapiuose 
šis komunizmo garbintojas ci
tuoja posmą iš kiniečių vaidini
mo. Tas posmas nuostabiai tin
ka pačiam raudonų plunksnų ta
rybiniam povui A. Venclovai: 
“Aš panašus i gervę, kuri grįžta 
iš pietų atsilikusi nuo pulko. Aš 
panašus į gėlę, kurios lapelius 
vėjas išblaškė, Aš panašus į strė
lę be lanko. O mirtie. Priimk 
mane. Tu būsi man prieplauka, 
į kurią veržiasi laivas be vairo 
ir be burių”... Vyt Kastytis.



= TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje
Elektrinės

LTSR žmės ūkio min. elektri
fikavimo valdybos vyr. inžinie
rius T. Šarinskas giriasi, kad esą 
pastatyta eilė hidroelektrinių 
stočių: 1948 m. buvę pastatytos 
Uosininkų - Naujosios Vilnios 
rajone, Jašūnų - Šalčininkų raj. 
Ši dabar priklausanti Budiony 
vardo kolūkiui 1951 pastatyta 
“pirmoji tarpkolūkinė Žežumb- 
rės hidroelektrinė Anykščių ra
jone”. Jau esą eksploatuojamos: 
Kuršėnų rajono Sukančių, Ak
menės raj*. Kapėnų, Marijampo
lės rajono “Šešupės” ir kt. Kol
ūkiuose esą 17 šiluminių stočių, 
kurios turį 20-80 kilovatų galin
gumo. 1954 m. pradėtos eksploa
tuoti “4 tipinės kolūkinės elekt
rinės”, dabar esą statomos 7 kai
mo hidroelektrinės. 1955 esą nu
matoma paleisti į darbą 5 hidro
elektrinės. Pastrėvio Žiežmario 
raj. ant Strėvos būsianti atidary
ta pirmam ketvirty. Toliau 
Skaudvilės raj. Šaltuonos hidro
elektrinė, Neveriškės hidroelekt
rinė N. Vilnios rajone.

Eduardą Mieželaitį, kaip kan
didatą į augšč. tarybą, “Tiesa” 
išgarbino kaip kaunietį proleta- 
riškos kilmės. 1940 m. jis redaga
vęs “Komjaunimo tiesą”. Jis ra
šąs ir vaikams.

“Įsisavinti naujų žemių” vasa
rio 25 d. iš Vilniaus gelež. stoties 
išsiųsta 97 šeimos, daugiau 400 
žmonių. Jie išvykę į Novosibirs
ką. Išvykusių tarpe “Tiesa” su
mini klaipėdiečius — V. Savoš- 
ką, V. Zmetinį, N. Litvinovą, J-. 
Gorskį su šeimomis, be to, buv. 
Vilniaus elektros skaitiklių fab
riko darbininkus: Stašelį ir Mor-1 
kūną. Sako išvykusieji buvę iš 
Vilniaus ir Klaipėdos miestų ir 
Dūkšto ir Priekulės rajonų.

Iš Lietuvos kolūkių, rašo M. 
Gedvilą Tiesos Nr. 49, geriausiai 
stovį Marijampolės ir Linkuvos 
rajonų kolūkiai. Linkuvos raj. 
iš 20 kolūkių 10 esą milijonieriai.

“Revoliucinis judėjimas Lietu
voje 1905-1907 m.” — dokumentų 
rinkinys iš Vilniaus, Kauno ir 
Maskvos bei Leningrado archy
vų, esąs redaguojamas J. Žiugž
dos, turėsiąs 20 lankų.

Utenos raj. Klevinių kolūky 
veikia savišalpos kasa. Ji sergan
čiam kolūkiečiui Kežui išdavusi 
950 rb. ir 200 klg grūdų pašalpos. 
Kolūkietei Kalinauskaitei, Lei- < 
puvienei ir Stroliui paskyrusi po 
1000 rb. karvėms įsigyti.

Senosios architektūros pamink
lais, pasak G. Karpačiovo (Tie
sa, Nr. 65), esą labai rūpinamasi. 
Vilniuje esąs restauruotas Gedi
mino pilies bokštas, universiteto 
kolonų salė, grafo Tiškevičiaus 
rūmai, reprezentaciniai rūmai 
(dabar karininkų namai), Šv. 
Mykolo bažnyčia (Tiesa rašo be 
“šv”). Esą apsaugotos nuo irimo 
ir sutvarkytos Trakų, Kauno, 
Biržų pilių liekanos, bet “yra 
.puikių architektūrinio meno pa
vyzdžių, kurie ne tik nerestau-

ruojami, bet darbi neapsaugoja- 
mi nuo gedimo. Vienas iš tokių 
yra Vilniaus katedros pastatas. 
Čia nesutvarkytas stogas ir van
dens nutekamieji vamzdžiai, o 
taip pat kolonų papėdės. Taip pat 
apleisti ir kaikurie kiti vertingi, 
architektūriniai paminklai. t

Didelė atsakomybė už tai ten
ka mokslinei-restauravimo dirb
tuvei, kuri dažnai atlieka dar
bus ne pagal paskirtį”...

Alytaus rajono komjaunimo 
komitetas giriasi gavęs “dešimtis 
jaunųjų patriotų pareiškimų iš
vykti įsisavinti naujų žemių. 
Komjaunimo kelialapiai buvo 
įteikti 12 iš jų — goriausiems iš 
geriausiųjų”. Su jais atsisveiki
nant kalbėjęs rajono komjauni
mo sekretorius Petkauskas, kom
jaunuolė Jakučionytė ir kt. Iš
vykstančių vardu pasisakę Ci- 
bulskaitė, Kažinas ir Juozuiynas. 
Jie dėkoję už pasitikėjimą ir ža
dėję neapvilti.

Radviliškio MTS dirbtuvių ve
dėjas yra Glaubermanas, vyr. 
inžinierius Mišeika, MTS direk
torius Jancas, vyr. agronome 
Bucįrikaitė, remonto mechanikas 
Normantas. Darbas vykstąs blo
gai, nes nesuderintai, be siste
mos, detalių trūksta ir t.t.

Kalbininkai. “Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyną”, turintį 
apie 45.000 žodžių (XVI-(-990 p.) 
redagavo kolegija: J. Balčikonis, 
K. Korsakas, B. A. Larinas, J. 
Kabelka, J. Kruopas (ats. red.), 
A. Lyberis, K. Ulvydas, o jį re
cenzuoja “Tiesoje”: V. Grinavec- 
kis, J. Palionis ir V. Urbutis.

L. Vartotojų kooperatyvų Sąj.
I tarybos pirm. Murauskas.

Vilniaus miesto taryba išrinko 
vykdomąjį komitetą iš 17 asme
nų: pirm. J. Vildžiūnas, I pavad. 
V. Mackevičius, pavaduotojai — 
S. Jurčenko, J. Abišala, ir sekr. 
Narkus. ■

Agr. A. Dučinskas neretai pa
rašo “Tiesoje” gyvulininkystės 
ir žęm. ūkio kultūrų klausimais.

Klaipėdos ra j. “Tauralaukio” 
tarybinio ūkio daržininkės M.s 
Čurun ir M. Kybartaitė pasisiū-' 
lę vykti į Kazachstano dykras.

Šiaulių dviračių fabriko direk
torius Avižienis.

Kauno m. hutų valdybos vir
šininkas Arštikis, vyr. inž. Lin
kevičius. Jais skundžiasi kaunie
čiai J. Čepinskas, Br. Dumbliaus
kienė ir J. Virbyla, kad Būgos g. 
36 Nr. .“dar iki šiol” trečiame 
augšte nėra kanalizacijos įrengi
mų, o II augšte viename bute 
nesą virtuvės.

Konipozit. J. Juzeliūno ir ba
letmeisterio V. Grivickio baletą 
“Ant marių kranto” pastatė ir 
Rygos operos ir baleto teatras. 
Jie yra pakviesti gastroliuoti 
Vilniuje, o vėliau Vilniaus teat
ro artistai vyks į Rygą — G. Sa
baliauskaitė. T. Šventickaitė, H. 
Banys ir H. Kunavičius.

Vilniaus universiteto chore 
esą 200 dalyvių; vedėjas Sližys.

ŠIUO PRANEŠAMA VISIEMS TAUTIEČIAMS, kad šių metų 
BALANDŽIO 30-tą dieną, 7-tą vaL vakaro, ST. PATRICK’S salė
je NIAGARA FALLS, ONT., LIETUVIŲ KLUBAS rengia'didelį

KONCERTĄ - ŠOKIŲ VAKARĄ
Scenoj pasirodys ROCHESTERTO LIETUVIŲ MIŠRUS CHORAS, 
ved. muziko P. Armono ir TAUTINIAI ŠOKIAI, ved. St Ilgūno. 
Tai pirmas šio žymaus choro pasirodymas šiame mieste ir todėl 
jau iš anksto visus iš toli ir arti kviečiame BALANDŽIO 30-TĄ 
DIENĄ rezervuoti važiavimui į Niagarą.
Kaip ir visados, taip ir šį kartą, stengsimės visus svečius patenkin
ti. Mėgstančius šokti linksmins geras MĄRTIN’S orkestras. BU
FETE — pasirinkimas įvairių valgių ir gėrimų.

VISŲ LAUKIAME!
Niagara Falls, Ont., Lietuvių Klubas.
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Motinos dienos minėjimą ruo
šia apylinkės valdyba gegužės 
1 d. 4.30 vai. pp., St. Michaele sa-

Programoje numatyta Iz. Ma
tusevičiūtės paskaita, Motinų pa
gerbimas ir vysk. M. Valančiaus 
vardo šeštadieninės mokyklos 
mokinių . meninis pasirodymas.

Apyl. v-ba kviečia Hamiltono 
jaunimą ir visas šeimas in cor- 
pore atsilankyti šiame minėji
me irpagerbti mūsų motinas čia 
esančias, likusias pavergtoje tė
vynėje ir Sibire kenčiančias.

V. Krėvės - Mickevičiaus pa
minklui statyti Hamiltono apy
linkės valdyba aukų lapais su
rinko $43,25 aukų. Valdyba nuo
širdžiai dėkbja visiems aukoto
jams, savo aukomis prisidėju- 
siems prie šio kilnaus tikslo.

siu atsilankymu.
Po programos nuotaikingi šo

kiai, grojant Vyt. Babeeko ve
damam liet, orkestrui “Aidas”. 
Įėjimas tik $1.25. Skyriaus vba, 
norėdama duoti galimumo vi
siems lietuviams savo atsilan
kymu pagerbti šias sukaktuves, 
šį kartą parengimo tikslu pasi
statė ne pelną, bet suteikimą 
progos visiems į šį puikų ir ori
ginalų koncertą atsilankyti.

Tikime, kad. gerieji hamilto
niečiai ir šį kartą rengėjų ne
apvils, paremdami jų darbą vi
suotinu dalyvavimu!

Sutikime pavasarį lietuviškų 
dainų jauname skambėjime!

“Čiurlionio” koncertas, įvykęs 
kovo 19 d. Hamiltone, yra įrašy
tas į plokšteles, kurias galima 
užsakyti pas A. Šimkevičių, 11 
Florence St., Hamilton, Ont., tel. 
JA. 9-1223. Jų visų kainą $20. Jų

bus gaminama tiek, kiek bus 
gauta užsakymų. Plokštelės iš- 
tikrųjų vertos dėmesio. Ypač 
jose ryškiai perduodama kank
lių muzika.

CHML radijo stotis savo pro
gramose kiekvieną antradienį 
nuo 9 iki 9.30 vai. vakare įsivedė 
tautybių pusvalandžius. Juose 
klausytojai supažindinami su 
okupuotų kraštų kančiomis, ir 
duoda tautinių dainų bei muzi
kos. i

Už šį gražų darbą padėka ten-' 
ka Mrs. E. Hyder ir naujajam 
stoties direktoriui Mr. Thomas 
Darling. Sk. St.

Nuoširdžiai dėkoju 
gerajai gydytojai O. Valaitienei, kuri 
taip motiniškai mane prižiūrėjo ir gydė 
mano sunkioje ligoje, sergant man na
muose, o vėliau gydantis ligoninėje.

Atsižvelgdama į sunkią mano šeimos 
materialinę padėtį, gydyt. O. Valaitienė 
paėmė labai ir labai kuklų atlyginimą.

Priimkite Didžiai Gerbiamoji Daktare 
mano ir visos mūsų šeimos nuoširdžiau
sią padėką! Kazė Čeikauskienė.Dėmesio liet.' organizacijoms. 

Montrealyje, įvykstančios 3-čio- 
sios Lietuvių Dienos proga, bus 
išleistas platus leidinys apie Ka
nados lietuvių gyvenimą. Vieta 
jame yra skiriama ir mūsų kolo
nijai, todėl kiekviena Hamiltono 
lietuvių organizacija prašoma 
prisiųsti trumpą veiklos apžval
gą K. Baronui, 131 Kensington 
Ave. N., telėf. LI. 5-0979 ikii š.m. 
gegužės mėn. 20 d.

Lietuviai prekybininkai, norį 
šiame leidinyje patalpinti skel
bimus, prašomi taip pat kreiptis 
į augščiau minimą asmenį.

Dviejų sukakčių koncertas, 
kurį rengia TF Hamiltono sky
rius, įvyks gegužės 7 d. Royal 
Connaught Crystal salėje. Ly
giai šią dieną baigiasi spaudos 
sukaktuviniai metai, o gegužės 
27 "d. Harinltono vėiklusis TF 
skyrius švenčia savo intensyvaus 
darbo ketvirtąsias metines. Joms 
atžymėti, žaliuojančio pavasario 
fone, TF v-ba kviečia visus tau
tiečius į-originalų ir įdomų kon
certą, kurio programą . atliks 
komp. prof. Lanko P. Lankov 
dainų ir muzikos studija, daly
vaujant pačiam kompozitoriui ir 
garsiai koncertų solistei Karinai 
Zankov (Mėjeraitei). Programai 
paįvairinti -S. Lukoševičiūtė iš
pildys porą baleto dalykų, akom 
ponuojant jaunai, gabiai pianis
tei Lilijai Šukytei.

Studijos dainininkų tarpe gir
dėsime mūsų jaunąsias lietuvai
tes solistes-. Laimutę Šturmaitytę 
— dramatinį sopraną ir Liliją 
Šukytę — koloratūrinį sopraną. 
Be jų dar dainuos puikus teno
ras E. Edwards ir studijos dai
navimo mokytoja Karin Meje- 
raitė-Zankov. Visiems solistams 
akomponuos. prof. Zankof. Di
desnioji atliksimų dainų dalis 
bus mūsų tautinės kompozicijos, 
sukurtos ar harmonizuotos lie
tuvių muzikų — Gailevičiaus, 
Vanagaičio, Gruodžio ir Talat - 
Kelpšos. Programai konferuos 
K. Baronas.

Visi gerb. tautiečiai maloniai 
kviečiami paremti sunkų TF 
valdybos darbą kuo skaitlingiau-

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

SU

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

susitarimą.

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

Hamiltoniečiai!

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Š.m. gegužės 1 dieną naujai 

atidaromas 

LIETUVIŲ RESTORANAS 

maloniu liet u vilk u patarnavimu

MAPLE LEAF 
187 JAMES ST. W.

HAMILTON, ONT.

Zig ma^ Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9*3558

WINNIPEG Man
Pagerbtos motinos. Onai Ži- 

minskienei, dukrelės Nijolės gi
mimo proga suruoštas moterų 
pobūvis jos namuose. Pobūvį or
ganizavo Bronė Jančiūkienė ir 
Elena Januškienė. Sekantį sek
madienį pagerbta Aldona Rut
kauskienė, sūnelio Arvydo gimi
mo proga. Organizavo Aldona 
Cingienė ir Joana Kurauskienė.

Pakrikštyta Velykų pirmą die
ną Leonardas Juozas Urniežius, 
Vacio ir Elenos Urniežių sūnus. 
Krikšto tėvais buvo: Bronė. Se- 
repimenė ir Pranas Gustys.

Rekolekcijos įvyko savaitę 
prieš Kančios Sekmadienį. Jas 
pravedė kun. dr. P. Gaidamavi
čius. Pasisekimas buvo didelis 
— kas vakarą bažnytėlė buvo 
pilnutė. Užbaigus rekolekcijas, 
sekmadienį buvo suruošti bend
ri pusryčiai, kurių metu mielas 
rekolekcijų vedėjas papasakojo 
daug įdomių dalykų liečiančių 
lietuviškus reikalus.

Povilas ir Uršulė Jauniškiai 
rekolekcijų metu priėmė pas sa
ve rekolekcijų vedėją ir jį visą 
savaitę globojo.

Velykų dovanos L. Šv. Kazi
miero bažnyčiai: Domas Kaz
lauskas— baltą kapą; Adomas 
Miniota — juodą, auksu ataustą 
kapą; Vanda, Jonas ir Algis Ma
linauskai — žalią kapą; Lilija 
Antanas Samulaičiai — $50.00; 
Monika Grabienė — tris tautines 
juostas (pardavimui); Velykų 
dienai altoriaus papuošimui gė
les nupirko Mykolo Januškos, 
Vytauto Jančiuko ir Tado Luko
ševičiaus šeimos.

“Leitenantas Antanas” Win- 
nipege. Šeštadienį prieš atvely
kį parapijos salėje, režisuojant 
J. Sodaičiui, suvaidinta sena, iš 
nepriklausomybės . kovų laikų, 
lietuviška keturių veiksmų dra
ma “Leitenantas Antanas”. Nors 
dramos turinys labai sunkus, 
pilnas didelių išgyvenimų, bet 
artistai savo roles išpildė meist-

riškai. Publika, pamiršusi visą 
aplinką, įsijungė į dramos turi
nį kartu verkdama, kartu juok
damosi. Artistai pajėgė išreikšti 
pilną anų laikų lietuvio netik 
išorinį bet ir vidujinį gyvenimą. 
Ona, našlė (Bronė Jančiūkienė) 
viešpatavo šeimoje jėga ir auto
ritetu. Marytė, studentė (Danu
tė Vidžiūnięnė) savo dramati
niais pergyvenimais išspaudė 
nevienam ašaras. Petrutė, jos 
draugė (Aldona Balčiūnienė) 
gyvai priminė Lietuvos šventa
dienio nuotaiką, neužmiršo į 
maldaknygę ir rūtos šakelę įsi
dėti. Senutė (Elena Juškienė) 
tikra Lietuvos močiutė, kuriai 
visi mieli ir geri. Jonas, miesto 
tarnautojas (Vytautas Radzevi
čius) iš jaunosios kartos, labai 
pažangiai žengiąs scenos keliu, 
savo rolę suvaidino visai vyku
siai. Antanas, leitenantas (Juo
zas Vaitekūnas) kaip ir visada, 
buvo pilnas dramatiškumo ir di
namikos. Gydytojas (Juozas De- 
mereckas) labai tipiškai primi
nė anų laikų dvarponį gydytoją. 
Vestuvių dalyviai (Gertruda 
Galminienė ir Antanas Kumcai- 
tis). Muzikantas (Kazys Kaz
lauskas) traukė lietuviškas ves
tuvių melodijas.

Daug ryškumo vaidinime pri
davė gerai Viktorijos Šmaižie- 
nės ir Lucijos Šmaižytės nugri
muoti artistai.

Programos, kurios visų akį 
traukė savo spalvingumu, buvo 
padarytos jauniausiųjų meninin
kų: Verutės - Danutės Demerec- 
kaičių, Danutės - Irutės Balbo- 
naičių ir Danguolės Januškaitės.

Linksma operetė. Gegužės 7 d. 
7.30 vai. (vaidinimo pradžia 8.30 
vai.) Winnipego Šv. Kazimiero 
bažnyčios salėje .bus vaidinama 
linksma operetė “Viengungiai”. 
Po programos bus galima pasi
šokti, užkąsti ir atsigerti 
kviečiami atsilankyti.

Delhi, Ont.
Balandžio 30 d. 7 v.v.

Delhi apylinkės valdyba ruošia 
šokius Delhi miestelyje slova
kų salėje. Bus įvairių gėrimų. 
Šokiams gros tabakininkams ge
rai pažįstamas slovakų orkestras. 
Visi tabako rajono lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Vyrai, norintieji gauti darbo 
pas lietuvius tabako augintojus, 
neras geresnės progos kaip at? 
vykti tiesiog į šiuos šokius ir as
meniškai susitarti su tabakinin- 
kais. Tai yra pats patogiausias 
laikas, nes gegužės mėnesį vasa
ros darbai jau prasideda.

Rengėjai.

WINDSOR, Ont
Šaunios krikštynos. Balandžio 

16 d kun. V. Rudzinskas pakrikš
tijo Juūzo ir Sofijos Mikelskų 
dukrą Karmen Suzaną. Krikšto 
tėvais buvo Romas Dumčius ir 
Marytė Čiuprinskaitė. Per vai
šes pasakyta daug kalbų ir linkė
jimų naujagimei, kūmams, tė
vams ir kitiems. Sofija Mikels- 
kienė yra vokiečių kilmės, prieš 
mtus tapusi katalike? Myli lie-| 
tuvių kalbą ir lietuviškus papro
čius, drauge traukia ir lietuvišką 
dainą. Ji jau moką kiek ir lietu
viškai kalbėti. Z. T.

JA VALSTYBES
Čikagos Šaulių klubo valdyba 

išrinkta kovo 27 d., balandžio 1 
d. Kybarto bute buvo susirinku
si pirmam posėdžiui. Pasiskirs
tyta pareigomis: pirmininkas 
Valatkaitis, vicepirm. V. Abra- 
mikas, kartu ir jaunųjų šaulių 
vadovu, A. Kybartienė vicepirm. 
ir šaulių moterų vadovė, švieti
mo ir kultūros vadovas kun. šeš
tokas, ūkio vadovas P. Norkaitis, 
tvarkos tarnybos vedėjas J. Pa- 
kalka, kasin. J. Vėpštas, sekr. 
J. Išganaitis ir spaudos bei in
formacijos vedėjas Balys Braz
džionis. Reviz. komisija: Juod
ka, Griškienė, Perkūnas. Garbės 
teismas — Kalmantas, Bagdonas 
ir Varneckienė.

Dr. Kęstutis Nasvytis, mokslus 
baigęs Bonnoje 1952 m. išlaikė 
gydytojo egzamenus Illinois 
valstijoje. 'Į JAV jis buvo atvy
kęs 1949 m., bet sutaupęs pinigų 
1951 m. grįžo mokslo baigti Vo
kietijon.

Kan. Ant. Petraitis išvengęs 
mirties bolševikų kalėjimuose ir 
Červenės masiniame kalinių su
šaudyme, mirė nuo širdies smū
gio balandžio 3 d. Čikagoje.
VOKIETIJA

TF Valdyba savo 1955 m. ba
landžio 4 d. posėdyje naujai pa
siskirstė pareigomis šitaip: pir
mininkas — V. Gailius, vicepir
mininkas — D. Kenstavičius, se
kretorius — J. Jaks-Tyris.

Prof. Z.. Ivinskis atvyko į Bon- 
ną, kur vadovaus metus Baltų 
Institutui. Jo dabartinis adresas 
yra: /22/ Benel - Rh., Friedrich
strasse 30, bei Baumann, Ger
many. ’
PRANCŪZIJA

Mirė prof. Borisas Mirkin Ge- 
cevič (Guetzevitsch). Gecevičius 
yra rusas, 1933 m. gavęs prancū
zų pilietybę; lyginamosios kons
titucinės teisės žinovas. Šioj sri
ty jis daug nuveikė, išgarsėjo ir 
parašė nemaža studijų. Jis bu
vo Paryžiaus universiteto Lygi
namosios Teisės Instituto gene
ralinis sekretorius, teisių fakul
teto Niujorke dekanas, politinių 
mokslų ir konstitucinės teisės is
torijos akademijos vicepreziden
tas ir tt. Mirė eidamas 63 am-

Visi

KLB

L. TESLIA Leal Estate

FRUITLAND, Ont
Apsilankė gandras. Laima ir 

Justinas Kriaučiūnai susilaukė 
dukrelės, kuri gražiai sveika au
ga. Žada būti šaunios krikštynos, 
kurios įvyks kiek vėliau. Lau
kiama daug garbingų svečių iš 
Kanados ir JAV.

SUDBURY, Ont
♦
Lietuviška radijo valandėlė. 

R. Bagdono iniciatyva kas antrą 
sekmadienį, 2.30 vai. p.p., turėsi
me lietuvišką radijo valandėlę 
per vietinę prancūzų CHNO sto
tį. Tuo tarpu tik 15 minučių, bet, 
jei atsiras daugiau mecenatų, 
tai bus galima gauti ir visą pus
valandį. Pirmą kartą čia išgirsi
me lietuvišką programą gegužės 
1 d. Tatai yra labai sveikintina 
ir graži iniciatyva, kuri, be abe
jo, prisidės prie mūsų tautos ir 
jos reikalų išpopuliarinimo.

Kiekvienas susipratęs lietuvis 
turėtų šią iniciatyvą paremti 
Pirmieiji mecenatai — tai I. K. 
Balčiūnai ir KLB vietinis sky
rius. S.

Bendruomenės šokių vakaras 
šį kartą . praėjo blankiai. Nors 
grojo geras orkestras, ir veikė 
lietuviškas bufetas, bet niekad 
nebuvo tiek mažai publikos, kaip 
per šį atsigavę j imo vakarą. Pir
mą sykį parengimas išėjo su 
nuostoliais. Svečių buvo iš To
ronto ir iš North Bay, bet gaila, 
kad jie galėjo susidaryti įspūdį, 
jog sudburiškiai visada tokie 
nepaslankūs.

žiaus metus. Velionis yra para
šęs iš savo srities daug knygų 
ir studijų. Be kita ko, jis plačiai 
rašė apie Lietuvos St. Seimo 
konstituciją ir žemės reformos 
įstatymus. Lietuvos konstituci
ją, palyginęs su kitų kraštų mo
derniomis konstitucijomis, jis 
rado tobuliausia. Taip pat ir že
mės reformos įstatymas buvo 
smulkiai išnagrinėtas ir tinka
mai įvertintas.
ISPANIJA

Lietuviškosios transliacijos per 
Madrido radiją dabar duodamos 
jau dviem bangom, būtent: 32,04 
ir 42,31 m 18,10-18,25 vai. Vid. 
Europos laiku. Ypač gerai girdi- • 
ma banga 42,31 m, nes ji siun
čiama visu 100 kilovatų stipru
mu ir naudoja krypties išspin
duliavimą. Taip pat visą laiką 
atsidėjus tobulinama ir pati į 
Lietuvą siunčiamoji programa. 
Baltų spaudoje rašoma, kad jų 
transliacijos iš Madrido, nepai
sant stiprių trukdymų, Pabalti
jy girdimos gerai.
BRAZILIJA '>

Vila Beloje Vytauto D. vardo 
mokyklos patalpose tebesitęsia 
sekmadienio lietuviškųjų popie
čių lankytojų darbų parodėlė, 
atidaryta kovo 6 d. Į atidarymą 
buvo atvykę daug svečių iš įvai- ■ 
rių Sao Paulo paviečių. Paroda 
daro malonų įspūdį ir kiekvie
ną sekmadienį laukia lankyto
jų. Parodos organizatoriai yra 
nepailstą darbuotojai idealistai 
Gene Teresevičienė ir muz. Jo->, 
nas Kaseliūnas. ; ; .

Švietimo ministerijos radijo 
Vasario 16 d. vakare, skyrė vi-, 
są pusvalandį Lietuvai pagerbti. 
Kalbėtojai cituodami ištraukas 
iš Lituania Ilustrada” knygos, 
sukūrė gražų senos lietuvių tau
tos vaizdą, vykusiai supindami 
jį su lietuviškomis dainomis. 
Pasiuntinybė patiekė radiofonui 
plokštelių gamintų S. Paulyje ir 
Buenos Aires.

Seselių Pranciškiečių vedamo
se mokyklose V. Zelinoje šiemet 
buvo suregistruota 186 vaikai, . 
kurie galėtų lankyti lietuvių k. 
pamokas. Kun. Juozo Šeškevi
čiaus pastangomis yra suorga
nizuota lietuviška mokykla, lan
koma jaunimo, kurio tėvai nori, 
kad vaikai nepamirštų ir pra
moktų gimtosios kalbos. Vado
vėliai gauti didele dalimi per 
konsulą A. Polišaitį.

Lietuvių kalbą Šv. Juozapo • 
mokykloje dėsto: Sesuo Kristi
na, p.p. Valeikienė, Kazlauskie
nė, Antanaitienė, Gudavičienė; 
gimnazijoje: H. Mošinskienė. 
Dainavimą dėsto muz. J. Kase
liūnas, tikybą — kun. J. Šeške
vičius. Visi mokytojai dirba be 
atlyginimo ir mokslas vaikams 
— nemokamas.

Gavėnios metu S. Paulo lie
tuviams Tėvai Jėzuitai misijas 
vedė penkose vietose: V. Zelino- 
je, Parque das Nacoes, Agua Ra
za Bom Retiro ir V. Anastacio.

Eucharistinio kongreso lietuv. 
sekcijos muzikos ir meno sky
riaus garbės pirmininkas konsu
las A. Polišaitis įprašytas pada
ryti pastangas suruošti lietuviš
ko meno parodėlę Kongreso me
tuRio de Janeiro. . .

Sao Paulo LK Bendruomenės 
Choro dirigentas kompozitorius 
J. Strolia su Šv. Cecilijos choru 
pakviesti išpildyti giesmių ir 
muzikos repertuarą Kongreso 
metu. H. D.
ARGENTINA

Kordobos un-to medicinos fa
kultete studijuoja lietuviai J. 
Grigaitis ir L. Toločka, yra bai
gę dr. E. Mackevičius ir R. Mus- 
tikis; ekonominius mokslus eina 
E. Tumosa; inžinerijos — J. Tu- 
mosa, laimėjęs visą eilę premi
jų už architektūrinius projek
tus. Broliai Tumosai atstovauja 
un-tui kaip pirmaeiliai krepši
ninkai. Anglistiką baigia J. Kun- 
caitienė.

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

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga- 
■ — įpinti Kanadai 

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantu6tf^pataisymai, 
' atliekami specialistų radijo mechanikų.

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St W., Toronto - EM. 4-1633
- (priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iŠ Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

Ji!

į
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Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija įsikūrė 1907 m. įvyku
siam moterų suvažiavime Kau
ne. Pirmajame suvažiavime da
lyvavo visų pažiūrų moterys lie
tuvės. Draugijos įstatai buvo pa
tvirtinti Kauno gubernatoriaus 
1908 m.

Draugijos tikslas suvienyti vi
sas .katalikes moteris bendram 
kultūriniam darbui, kelti jų eko
nominę gerovę ir moterų klau- 
siipą tvarkyti pagal Katalikų 
Bažnyčios mokslą.

Iš pirmųjų veikėjų galėtume 
išskirti T. Kobelinskaitę, Z. Čal- 
kytę, J. Stanelytę, E. Vaitkevi
čienę ir daugelį kitų.

1910 m. . jos leidžia savo’ laik
raštį ’’Lietuvaitę”. Draugijos 
skyriai buvo suorganizuoti viso
je Lietuvoje. Draugija turėjo 
savo labdaros iš švietimo įstaigų. 
Jau prieš I Pasaulinį karą lietu
vė moteris stojo aktingai i kul
tūrinį ir švietimo darbą. Nepri
klausomybės laikais draugijos 

‘ gyvenimas pasiekė savo žydėji
mo. Reikėjo tautą pakelti eko
nomiškai, sustiprinti švietimą ir 
kelti religinį gyvenimą.

Šiuo metu draugijai vadovavo 
didelio-pasišventimo ir sugebėji
mo moterys: O. Stulginskienė, 
E. Spudaitė - Gvildienė, S. Ta- 
liulytė, U. Starkienė (mirusi iš
trėmime Sibire), dr. Veronika 
Karvelienė (mirusi tremtyje 

• Vokietijoje), Ladygienė (gene
rolo Lady gos žmona), A. Serei- 
kytė — Sesuo Augusta, Putnam, 
JAV, Jadvyga Drungaitė — “Mo
ters-redaktorė. . /

Viso'veikimb inspiratorė buvo 
didelių nuopelnų šviesi moteris, 
Steigiamojo Seimo atstovė Mag
dalena Draugelytė - Galdikienė.

.Ši draugija yra garbingiausia 
ir skaitlingiausia lietuvių tautos 
or-ja. Su Vilniaus krašto Liet, 
Kat. Moterų D-ja, kuriai vado
vavo O. Girienė, turėjo apie 50.- 
000 narių. • y - - -

Atstatant nepriklausomą Lie
tuvos valstybę Kat. Moterų D-ja 
atliko organizuotą visuomeninį 
darbą. *

Vilniaus krašte draugija gynė 
lietuvybę ir lietuvių kalbos var
tojimą bažnyčiose prieš okupan
tus lenkus.

Bolševikų okupacijos metu žu
vo šios garbingos d-jos visi ar
chyvai.

Tremtyje moterys vėl susior
ganizavo. LK Moterų D-ja buvo 
priimta į Tarptautinę Katalikių 
Moterų lygą. Šiame darbe pasi
žymėjo dr. V. Karvelienė, O. 
Bačkienė, M. Galdikienė, B. Šie- 
petytė - Venckuvienė, dr.' N. 
Bražėnaitė.

Tautos išnaikinimo šmėkla 
žiūri vėl lietuvių tautai į akis. 
Tėvynėje bolševikinio teroro

Tėviškės tautiniai 
šokiai 

’ Serijos Nr. 4 
ČEKOSLOVAKIJA

|towiĮ m
K. L. K. M. D-jos atstovių suvažiavimas
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos atstovių su

važiavimas įvyksta š.m. balandžio 30 d. ir gegužės 1 d. Montrelyje. 
Maloniai kviečiame visas, ypač montrealietes skaitlingai dalyvauti.

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA:
Balandžio 30 d.: ' .
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kankinama lietuvė moteris ne
gali apginti savųjų teisių. Kūry
binis darbas sustabdytas. Rusi
jos carų prięspaųdos laikais apie 
150 metų lietuvių tauta kentėjo 
įvairius tikėjimo ir kultūrinius 
persekiojimus. Lietuva atsilaikė 
„virta ir ištikima katalikybei, 
nors dėl to sudėjo daug aukų; 
prisiminkime Kražių skerdynes, 
mkilėlių žudymus ir trėmimus į 
Sibirą, 40-ties metų spaudos 
draudimą visos katalikiškos ir 
lietuviškos spaudos persekioji
mą.

Šioje ilgoje ir nelygioje kovo
je, gynėsi ne vien dvasiškija ir 
šviesuomenė, bet visa tauta ir 
kiekvienos šeimos moteris.

Tiesos ir meilės idealų švieso
je atsikūrė nepriklausoma Lie
tuva ir darė visose srityse ne
paprastą pažangą. Lietuva buvo 
vieningai katalikiška ir katali
kiškas gyvenimas buvo gyvas ir 
kūrybingas.

Lietuvė moteris iškentusi tiek 
neteisybių ir baudžiavos vargų, 
pati stojo tvarkyti ir kurti gy
venimo savo namuose, savo tė
vynėje. ■ . . ■

Prel. M. Krupavičius sako: 
“Nutautimo šmėkla šiurpiai žiū
ri į akis. Senesnioji išeivija yra 
pavyzdys kiek ji nuostolių yra 
padariusi lietuvių tautai. Orga
nizuota moteris, kaip motina, 
kaip lietuvybės ir tikėjimo sau
gotoja, suvaidins čia pylimo 
vaidmenį (Mūsų keliai, 12 psl.).

Lietuva augo, klestėjo, darėsi 
vis šviesesnė ir turtingesnė. Dėl 
savo palaimingo veikimo tautai 
ir Bažnyčiai draugija buvo lai
minama popiežių; ir globojama 
Lietuvos vyskupų.

Draugija buvo atkurta ir Ka
nadoje. Įsteigti didesnėse kolo
nijose skyriai ir d-jos veikimas 
Kanados lietuvių visuomenei 
žinomas.

Draugijos veikimas nėra galu- 
■ tinai palaužtas^ jis -veikia- visose 
pasaulio šalyse, kur yra dides
nės lietuvių kolonijos.' ■ -

Kanados LKM D-jos Centro 
valdyba šaukia savo ketvirtąjį 
suvažiavimą Montrealyje.

Lietuvė moteris dirba šį kilnų 
darbą iš didelio pasiaukojimo 
artimui ir tikėjimui.

Tarnauti tiesai ir meilei yra 
augščiausias žmogaus idealas. 
Lietuvė moteris šiam idealui yra 
ištikima. Ji verta visuomenės 
pagarbos ir pritarimo, nes šei
mos ir visuomeninis gyvenimas 
yra kuriamas ne ant smėlio pa
matų, bet amžinųjų’ Kristaus 
paskelbtų tiesų.

Linkime, kad šios šviesos spin
duliai pasiektų visų namų židi
nius — kaip Jono Biliūno “Lai
mės Žiburyje”. Reikia daug pa
sišventėlių kopti į -kalno viršū-

M. GALDIKIENĖ, ilgametė Liet. Kat. Mot. D-jos pirmi
ninkė Lietuvoje ir dabar besisielojanti moterų reikalais, 
atvyksta į Montreal} —- KLKM D-jos suvažiaviman.

Suvažiavimui
Liet. Kat. Mot. D-ja savo vei

kimą Kanadoje pradėjo pirmojo 
skyriaus įsisteigimu Toronte
1949 m. balandžio 10 d. Pirmasis 
atstovių suvažiavimas įvyko
1950 m. liepos 1 d. Tuo metu 
jau buvo įsisteigę keli D-jos sky
riai ir veiklos centralizavimui 
buvo išsirinkta Centro valdyba. 
Šiais . metais įvyksta ketvirtas 
suvažiavimas Montrealyje. D-ja, 
veikdama Kanadoje, stengėsi ei
ti vyresniųjų keliu, pradėtu Lie
tuvoje, kur apie 40 metų organ, 
darbas buvo vainikuotas gra
žiais pasisekimo vaisiais. Žino
ma, skirtingos gyvenimo sąlygos 
vertė kai kuriais atžvilgiais tai
kintis prie dabarties statomų 
uždavinių.

Šiuo metu besiartinant suva
žiavimui, norėtųsi iškelti nors 
keletą mums labai rūpimų klau
simų.

nę, kad pasiektų Amžinąjį Ži
burį,, tikrąjį žmogaus laimės lai
dą žemėje. I. M.

“THE LATOV AK” 
Vakarinės Moravijos tautinis šokis.

Populiaraus Latovak šokio pa
grindą sudaro ne judesys, bet ypa
tingai graži muzika, kur staiga 2A 
ritmas pasikeičia į 2/4. Taip pat, 
kaip ir visuose čekoslovakų šokiuo
se, originalūs tautiniai rūbai didi
na šokio iškilmingumą. Iliustraci
joje mes matome žinomą Kyjov 
kostiumą, kai šokėjai atlieka La
tovak šakio vad. vrtak žingsnį.

Tautiniai šokiai, kartu su ki
tomis Čekoslovakijos kultūros for
momis, atsineštomis imigrantų į 
Kanadą, be abejo, turės pagrindi
nės reikšmės kultūriniame jūsų 
naujojo krašto vystymesi.

Prisiminkite tai, kai galvojate . 
apie savo tėviškę.

besiruošiant
Kiekviena gyva ir auganti or

ganizacija turi būti nuolat pa
pildoma naujomis jėgomis. Vy
resniosioms bepavargstant į pa
galbą turi ateiti jaunos, bekylan
čios atžalos su naujais sumany
mais ir su jaunatvišku idealiz
mu. Lietuvoje turėjome atskirus 
ateitininkų būrelius, studenčių 
korporacijas, mergaites pavasa- 
rininkes. - Jaunesniosios augo 
Dvasios vadų ir vyresniųjų glo
bojamos ir nuolat papildė mote
rų visuomenininkių eiles. Todėl 
vienas iš didžiausių rūpesčių or
ganizuoti, mergaičių sekcijas ar 
būrelius prie KLKM D-jos sky
rių. Stengtis ruošti mergaitėms 
kursus, vasaros stovyklas, pa
skaitas ir 1.1. Jei šituo mes dabar 
nesirūpinsime, galime pavėluo
ti ir draugijos ateities gyvavi
mas gali būti labai ribotas.

Su malonumu skaitome laik
raščiuose, kaip gražiai mergaitės 
susirenka vasaros metu ar šiaip 
įvairių atostogų progomis Put
nam Nekalto Prasidėjimo Sese
lių prieglobstyje, kur turi savo 
kursus, rekolekcijas ir stovyk
las. Kokį nors panašų židinį ban
dykime sudaryti Kanadoje.

Labai svarbus yra ir moterų 
spaudos klausimas. Turime Mo
terų Žodį “Tėviškės Žiburiuose” 
vieną puslapį, vieną kartą per 
mėnesį. Tai nėra daug. Dažniau
siai tenkinamės tik svetima kal
ba rašytais laikraščiais bei žur
nalais. Gal būtų laikas pagalvo
ti moterims apie savo laikraštį. 
Jame būtų galima plačiau nag
rinėti moterims rūpimas mintis, 
kelti sumanymus, Įdurti ir ska
tinti jaunesniąsias skiriant kad 
ir nedideles premijas už rašinius. 
Gal sėkmingai pradžiai reikėtų 
tartis su Amerikos Liet, moterį 
mis.

Didesnėse lietuvių kolonijose 
skyrių veikla galėtumėm pagy
vinti pasiskirstant į būrelius. 
Pvz. literačių būrelis rūpintųsi 
moterų spauda, religiniai būre
liai darbuotųsi prie parapijų, 
šalnos, parengimų ir t.t. Skyrių 
valdybos nebūtų perkraunamos 
darbu. Joms liktų tik bendri or
ganizaciniai-reikalai ir atstova
vimas. Šitą pasiskirstymą sekci- 
iomis ragino jau savo aplinkraš
čiais Pasaulio Liet. Kat. Organ. 
Saiungos valdyba 1952 m.

Pabandvkime užmegzti rvšius 
su kitu tautu katalikių moterų 
organizacijomis. Pradžioie, kū
rimosi metu, tai buvo neįmano
ma. nes neturėjome materialinių 
salvgu. Dabar, inusėius įsikūri
mui ir daugeliui iš mūsų pramo
kus kalbos, galėtumėm pasi
kviesti paskaitoms ju atstoves 
Ir apsilankvti ių susirinkimuose. 
Toks bendradarbiavimas pra
plėstų mūsų akiratį. Mums būtų 
nroga supažindinti sn savo tau
tos kančiomis ir didžiule netei
sybė.

Norisi linkėti, kad KLKM D-ja 1
4* iiBįĮ^

vai. rytą gedulingos pamaldos už mirusias ir už geležinės 
sienos vargstančias Draugijos nares Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje Montrealyje;
vai. atstovių registracija parapijos salėje;
vai. Darbo posėdžiai atstovėms Aušros Vartų par. salėje;
vai. vakare pobūvis - vakarienė toje pat salėje.

Gegužės 1 d.:
11 vai. Iškilmingos pamaldos ir KLKM D-jos Montrealio sky

riaus vėliavos šventinimas Aušros Vartų par. bažnyčioje;
12 vai. 30 min. Viešas posėdis su M. Galdikienės paskaita: 

“Žvilgsnis į save ir į savo siekimus”, AV parapijos salėje.
Suvažiavimas vyksta Aušros Vartų parapijoje, klebonas Tėv. 

Kubilius, adr. 1465 Rue De Seve, Montreal, Que. ,
KLKM D-jos Montrealio skyriaus pirmininkė p. Cičkauskienė, 

adr.: 5513 — 13th Ave. Rosemount.
Buvusi pirm. E. Lukošienė — 2005 Holycross St. Montreal.
Suvažiavimo metu, darbo posėdžiuose, trumpus pranešimus 

padarys: M. Galdikienė — Veikla organizacijoj; Seselė Augusta 
— Jaunesniųjų organizavimas; V. Giriūnienė — Ateities gairės; 
St. Prapuolenytė — Mūsų spauda.

Kaip džiaugtis vaikais
Jeigu norite turėti laimingus, 

sveikus normalius, tikrus vai
kus, džiaukitės jais, įspėja Niu
jorko’psichiatras, dr. A. Blazeris 
knygoje “What’s Your Prob
lem?” Vaikų ir tėvų santykiuose 
ne tai svarbu, ką jūs žinote, bet 
ką jaučiate. Jeigu jūs su vaikais 
pasilsite ir esate jiems draugiš
kas, jie jaus jūsų pripažinimą ir 
malonumą.

Dr. Blazeris siūlo motinoms 
keletą nurodymų:

1. Nemanykite, kad jūsų parei
ga praleisti visą jūsų laiką su 
vaiku. Dvi laimingos valandos, 
praleistos su vaiku, bus naudin
gesnės jums ir jūsų vaikui kaip 
dvylika kankinančių valandų.

2. Nepasakokite jūsų bėdų su 
vyru arba skalbiamąja- mašina 
kitoms moterims.

3. Ginčykitės su vaiku, jei jūs 
norite ginčytis ir kai pasitaiko 
proga.

Kada kviesti 
vaikų gydytoją

Vaikui staiga susirgus drugiu, 
dar nebūtinai reikia kviesti gy
dytoją, sako GP, Amerikos Aka
demijos Bendras Praktikos žur
nalas. Pagal dr. K. Hammondo 
iš Paoli, Ind., dažnai gydytojo 
telefoninio patarimo motinai ga
li pakakti, be to, tas jai pigiau 
kainuos. Bet, jeigu iš ryto vaikas 
dar negaluoja, būtinai reikalin
ga, kad gydytojas tuojau patik
rintų jo sveikatą. -

Vaikams, netenkantiems są
monės, žinoma, tučtuojau rei- 

-kalinga gydytojo parama. Dr. 
Hammondas pataria tėvams pa
uostyti vaiko kvėpavimą. Šiuo 
atveju jie gali pasakyti, ar vai
kas nėra valgęs arba gėręs ko 
nors nuodingo.

Staigių skausmų atvejais, dau
gumas rėkiančių vaikų arba al
kani arba turi pilvo dieglius 
(koliką). Šie skausmai daugiau
siai iš ryto pranyksta.

Vėmimas yra toks dažnas ir 
toks painus reiškinys, kad vien- 
tik šiuo ligos pažymiu neįmano
ma ligos priežasties nustatyti. 
Tačiau, dažnai tai būna dėl per- 
simaitinimo.

Vaikams, sunkiai kvėpuojan
tiems, gresia rimtas pavojus ir 
motinoms patariama negaišti iš
kviesti gydytoją. Kvėpavimo su
trikimai, pvz. gerklės uždegimo 
atveju, yra mažiau pavojingi, 
bet dr. Hammondas įspėja, kad 
ir tokiais atvejais atitinkamas 
dėmesys turi būti atkreiptas.

(Science Digest, May 1953)

nuolat augtų ir apjungtų visas 
tikinčias lietuves moteris bend
ru šūkiu — Tiesa ir Meilė! Ir 
kad gražiu bendradarbiavimu 
ugdytume savyje ir savo šeimų 
židiniuose gilų religingumą ir 
negęstančią romantiškų meilę 
savo brangiai vargstančiai tėvy
nei. K. J.

Prof. dr. Agota Šidlauskaitė 
taip pat atvyksta į LKM D-jos 
suvažiavimą Montrealyje.

— KLKM Dr-jos Hamiltono 
skyrius išrinko atstoves į suva
žiavimą: St. Prapuolenytę, K. 
Meškauskienę ir S. Rickienę.

ĮSIGYKIME 
Steigiamojo Seimo 

. prisiminimą
Gegužės 15 d. visi laisvojo pa

saulio lietuviai minės Steigiamo
jo ’Seyno sukaktį. Tai svarbi su
kaktis nes Steigiamasis Seimas 
padėjo Lietuvos valstybės pa
grindus, ypač išlėisdamas pir
mąją konstituciją.

Ta proga Sp. B-vė “Žiburiai” 
platina STEIGIAMOJO SEIMO 
PRISIMINIMĄ — Stetg. Seimo, 
išleistosios ir kitų konstitucijų 
rinkinį.

Patogaus formato knygelė 
gaunama pas visus spaudos pla
tintojus ir B-vės centre — 941 
Dundas St W: Toronto, Ontario 
Canada. Kaina $0.70.

4. Negyvenkite tariamą “meilų 
ir šviesų gyvenimą” vien tik dėl 
to, kad taip pataria laikraščių 
kai kurie straipsniai.

5. Padėkite vaikui subręsti 
emociniai (jausminiai), skati
nant jį būti su kitais žmonėmis, 
kurie bešališkai su juo elgsis. 
Nelaikykite vaiko visą laiką vie
natvėje.

6. Jei vaikas vemia, turi gal
vos skausmus, būna užsidaręs, 
arba visą laiką maištingas, tam 
turi būti priežastis, ir ta priežas
tis, galbūt, esate jūs.

7. Užmirškite viską, ką jūs 
skaitėte apie vaikų neurozę. 
Dažniausiai, tai nėra moksliniai 
pagrista!

8. Juokaukite su vaiku. Jeigu 
jūs negalite juokauti su vaiku, 
kažkas netvarkoje jumyse.

9. Jeigu jūs džiaugiatės vaiku, 
jis nevien tiktai džiaugsis jumis; 
dar svarbiau, jis džiaugsis gyve
nimu, pasitikės savimi ir bus 
sėkmingas žmogus.

(Science Digest, August 53)

PAVASARIO SIMFONIJA
Pražydo japoniškos vyšnios 
Pasirėdė žemė baltai 
Balandžio pirštai sugrubę 
Pumpurėli užgaus nepiktai. 
Vėlek žemėje šviesu ir gera, 
Pradingo vasario rūkai. 
Ant žalio, kaišyto kilimo 
Raudonskruosčiai dūksta vaikai 
Kameliją rausvą nuskynus 
Kasas padabinti gražu, 
Kai pavasaris žiedus lukštena 
Ir metas dienos nesvarbu. 
Dėl mūsų vėl saulė prašvito 
Dėl mūsų erdvė ir giedra, 
Dėl mūsų berželio žalumas 
Dėl mūsų žolė kiekviena. 
O, varsos, kvepėjimas, muzika 
Banguoja iš kur nežinai... 
O žeme! O tėviške miela! 
Kada vyšnios žydi baltai...

SIESTA
Ištieski ranką — nuraškyk tą skują.
Šilta, sakais pakvipusi skuja, šilta ranka, 
Šiltas žiedais liepsnojantis uolynas. 
Laumės plaukai surizgę kiparisuos. 
Pasipuošė augmenija auksinėm diademom.
Tingioj tyloj sutingę snaudžia pušys. 
Novicijate iš lėto skambina varpais. 
Pats laikas retina žingsnius 
Per snūduriuojančius saulėtus vandenis.

MATERIJALISTAS
Antai, klevo kamienu kyla gyvybės sultys 
Apreikšdamos besikartojantį gamtos Stebuklą.
Tuoj pumpurus suplėšys gležni lapai
Ir tvirtos, plačios šakos apsidengs žaliom vėduoklėm.
Tavęs nelinksmina švelnučiai lapai;
Nesukrėtė tavęs pirmas griaustinio trenksmas 
Ir pirmas šilto vėjo pūstelėjimas neprikėlė. 
Tau liūdna — kad klevas nesugrįš sėklon 
Neišaugins — dangoraižio.
Atomo Ženkle auštantis pavasari!
Praėjusių pavasarių bailus Pasiuntiny —
Su šmėklomis neatpirktų, grasinančių košmarų 
Grūmojančių rūsčiai iš įelektrinto dangaus, 
Būki pasveikintas.

GEGUŽĖS MĖNESIUI KNYGA 
J. KUZMICKU) ___ ______

Marija mums kalba
Platintojams 25% nuolaidos 

ŽIBURIŲ’* knygynas, 
Str. W., Toronto, Ontario.

Kaina $2.00 
“TĖVIŠKĖS 
941 Dundas

Dėmesio Ponioms ir Ponelėmsf 

Vondos Žukouskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE 

Pusmetiniai 
garantuojami

I
ARTISTIC BEAUTY SHOP 

Tri. KE. 4731.

5 PUSI*

Motina kovotoja
Dabartiniam Lietuvos gyveni

mui pavaizduoti yra būdingas 
sekantis aprašymas, neseniai pa
sirodęs komunistinėje spaudoje: 

“Prieš porą metų Lazdijų rajo
no liaudies teismas mūsų socia
listinės tėvynės vardu padarė 
sprendimą, atėmusi pil. Žemai
tienei motinystės teises. Priežas
tys tam buvo retos mūsų tėvy
nėje, bet svarbios. Žemaitaitienė, 
buvusi mokytoja, nenorėjo eiti 
su mūsų liaudimi. O jos duktė, 
keturiolikametė Genutė, gyveni
mą matė kitokį: gražų, įdomų, 
viliojantį savo šviesia ateitimi.

Motina plėšė nuo dukters kak
lo pionierišką kaklaraištį, trypė < 
kojomis tai, kas mergaitei buvo 
brangiausia, drabstė purvu duk
ters sielą.

Tarybų valstybė įkurdino Eu
geniją. Buvusi pionierė, dabar 
jau komjaunuolė Eugenija Že- 
maitaitytė mokosi Seirijų vidu
rinėje mokykloje, gyvena vals
tybės išlaikoma, mokyklos inter
nate”.

Tolimesnis aprašymo tekstas 
neįdomus. Kalvarijos komjau- • 
nuoliai vyksta į Seirijus aplan
kyti liūdnai pagarsėjusią mer
gaitę ir ta proga kliūva visiems, 
pradedant bendrabučio vedėja if 
baigiant komjaunuolių direkto
rium, vien tik už tai, kad perma-. 
žai lepina “valstybės Įdukrintą”'- 
komjaunuolę.

Eugenija Žemaitaitytė — nau- 
joviška Raseinių Magdė. Jauna 
mergaitė, lengvai patikėjusi ko-. 
munistiniams suvedžiotojams, 
anksčiau a» vėliau praregės gavo., 
klaidą, ją apgailės, o gal būt ir 
atpirks.

Mūsų dėmesio ir pagarbos nu
sipelno motinos drąsa pasiprie
šinti ir ginti jai priklausančias.’ 
teises. Mokytoja Žemaitaitienė • 
— tai tikras šiandieninės kovo*. 
jančios lietuvės motinos paveiks
las, kuriuo mes galime didžiuo
tis. Kaip spaudos draudimo lair 
kais, taip ir kovoje prieš komu
nizmą, motina reiškiasi kaip nėr. 
paimama lietuviškumo tvirtovė.

Bkl. (ELI)

LIETUVIŠKA 

moterų kirpykla 
JANETS 

BEAUTY SALON 
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto. 

Tel OL. 6415. 
Sav. I. VTLICNIENĖ

i
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JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W.t TEL. OL. 6381 arba 1699 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997.

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

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

$14.900, High Park; 8 kamb. ant 
dviejų augštų, vandeniu q)yva šildo
mas, garažas. Skambinti: Paleckis, 
OL. 6381.

$5.000 įmokėti, netoli statomos 
bažnyčios, 8 kamb., gerų plytų na
mas, vieta garažui. Skambinti: B. Ma
ri jošius, OL. 6331.

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

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

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

College - Concord, $7.000 įmokė 
ti, lobai gero mūro, I 1 kamb. ir 2 
sunrūmioi, atskiras nomps, vandeniu 
alyva Šildymas, 2 garažai, $325 nuo
mos j mėnesį. Lobai geros pinigų in
vestavimas. Tinka daktarui, įstai
goms ir bizniui. Skambinti: V. Pliop- 
lys, OL. 7996. V

High Parke, 6 kamb., atskiras, mū
rinis, geram stovy namas, pilna kai
na $17.500. Skambinti: J. Baltakys, 
OL. 7996.

Jas - Dupont, 10 komb., otski- 
irinis dupleksas, per du augš-ras

tus, garažas, pilna kaina tik $15.000.
Skambinti: Budreiko, OL. 7997.

Parkdole, 8 komb. atskiros mūri
nis namas, garažui vieta, vandens 
alyva šildymas, pilno kaina $15.000. 
Skambinti: Rimkevičius, OL. 6996.

Roncesvalles - Howard Pork Rd., 
8 kamb., geras mūrinis namas, tikrai 
geras pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti: BarcevUįius, OL. 6977.

Glenlakc - Keele, 1 1 komb., at
skiros, mūrinis namas, garažas, geros 
narnos ir pajamos už $20.000. Skam
binti: V. Lunys, OL. 6996.

Dundas - Queen, 10 * komb., mūri
nis, garažui vieto. 3 vrrtuvės, tikras 
pajamų namas už $15.500. Skambin
ti: Pošius, OL. 6997.

High Parke, 7 komb., atskiros, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ga 
ražas, alyvos šildymas, pilno kaina 
$17.900. Skambinti: Maciunskas, tel. 
OL.7997.

High Parke, 10 komb., atskiras, 
mūrinis namas, trys virtuvės, geram 
stovy, pilna kaina $18.000. Sl^am 
bihti: Kriautei tunas, OL. 7996.

High Parke, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis dupleksas, tuojau galimo už
imti, patogus nuomavimui* ir pačiom 
gyventi, tik už $20.000. Skambinti 
Beržonskis, OL. 7996.

$35.000, biznio nomas; Dundas - 
Dufferin rajone; "Snack-Bar" ir visi 
įreng., mašinos ledams - Ice Cream 
gaminti. Nuomos $400 per menesį; 
sukant biznį pačiom savininkui paja
mos būtų dar didesnes; įmokėti apie 
$10.000; vienas morgičius balansu? 
10-ties metų. Skambinti: Senkus, tel. 
OL. 7996.

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

Joint Realty Limited

R. TESLIA
REAL ESTATE

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

Advokatas — Notaras

Maim & Martel
r. '4 £*

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

$2.000 įmokėti, Bloor - Brdek, 8 di
delių kamborių, mūrinis namas arti 
susisiekimo, vieta garažui, gerfmorgi- 
čici. Skambinti J. Tomulioniui.

$4.000 įmokėti. Bloor - Montrose, 
7 nepereinamų kamb., 2 augštų, at
skiros, mūrinis namas, 2 modernios 
virtuves ir 2 vonios, dideli kambariai, 
kietos grindys, šoninis įvažiavimas, 
namas be skolų. Skambinti J. Tumu- 
lionis.

$4.900 įmokėti, Roncesvalles - Mo
rion, 8 kamb., mūrinis dupleksas, 2 
virtuves ir 2 vonios, puikūs kamba
riai, alyvos šildymas, geras moigičius, 
vieta garažui, bkombinti J. Tomu- 
lionįs.

$12.500 pilno kaino. Bloor - Run- 
nymede, 6 nepereinamų kambarių, 
labai gero mūro, puikiai atrodęs vi
dus, šoninis įvažiavimas ir garažas. 
Skambinti J. Tomulioniui.

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

$14.500 pilno kaino, 9 kambarių 
atskiros, plytų namas. 3 virtuves, aly
va apšildomas, įvažiavimas iš linijos.

Geros morgičius. Parkdale rajone. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$4.000 įmokėti, 6 kambarių plytų 
namas, moderni virtuvė, įvažiavimas, 
dideli kambariai, alyva apšildomos. 
Randasi Roncesvalles - Geoffrey raj. 
Skambinti A. Mičiūnas.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras plytų namas, alyva apšildomas, 2 
virtuves. Randasi College - Gladstone. 
Skambinti A. Mičiūnas.

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

$12.500, Bloor - Runny mede, mū
rinis, 6 k., gero plano,'moderni virtu
vė, kietos grindys, garažas..Skambin
ti S. Kuzmas.

$1.900 įmokėti. Indian Rd. - Bloor, 
6 komb. per du ougštus, aliejumi JUk 
domes, greitos užėmimas. Skambinti 
S. Kuzmas.

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

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision

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
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

100 Adelaide St. W
Room 107

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

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

561 - 567 KEELE ST.
l’Z» Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

West, Toronto

Telefonas EM. 6 4182
Toronto

M*

MIELI HAMILTONlEčIAIf
Perkat, parduodat Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
' E. IWCNAS

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

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taiso u, patikrinu, prijungiu ar 
persta ta u:

europietiškus ir vietinius radijo opoto 
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus.- Kintamos ar tiesiogines sroves 

motorus.
8a to, apimu nomus’‘pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

teenniškus 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

Td. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpen tinas
* 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 betkokių nekilnojamq nuosavybę, paskambin
kite į šių lietuviams genai žinomų firmų. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimų 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

SHAW ST.,
$3.000 įmokėti, 11 kambarių, 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, koridorinė sistema, dvigu
bas garažas, 3 virtuves, viena 
skola balansui 10-čiai metu.

PACIFIC AVE. - HIGH PARK, 
$4.000 įmokėti^ 6 kambarių 
mūrinis namas, kietmedžio grin
dys, koridorinė sistema, alyva 
Šildomas, 2 mod. virtuvės, gra
žus kiemas.

WESTMINSTER - RONCESVALLES, 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, at
skiras mūrinis namas, koridorinė 
sistema, alyva Šildomas, kietme
džio grindys, garažas, didelis kie
mas.

SUNNYSIDE AVE.,
$4.500 įmokėti, 13 kambarių, 
puikus atskiras mūrinis namas, 
kietmedžio grindys, kvadratinis 
planas, karštu vandeniu Šildo
mas, 3 virtuvės, 2 vonios, labai 

* geras pirkinys, skubus pa r dovi- 
mo\.

CRAWFORD BLOOR,
$5.000 įmokėti, 9 kambarių 
puikus atskiras mūrinis namas, 
vandeniu olyvo šildomas, kvad
ratinis planas, kietmedžio grin
dys, dvigubas garažas. Savinin
kas išvyksta.

DURIE - HIGH PARK,
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiras, Šiurkščių plytų namas, 
kvadratinis planas. Vandeniu ir 
alyva šildomos, garažas su pri
vačiu. įvažiavimu, vieno skola 
10-£iai metų.

P. KERBERIS
Bus.: ME 2471 • - Res.: LL 1584

CHRISTIE - BLOOR, 
$1.500 įmokėti, atskiras 6 k. 
namas, moderni virtuvė, nauja 
šildymo sistema,’didelis kiemas, 
galimybė garažui.

PARKDALE,
$3.000 įmokėti, mūrinis, 8 k.> 
namas, koridorinė sistema, 2 
modernios virtuvės plius 3 sin- 
kos kambariuose. Visi baldai įei
na į pirkimo kainų, namas pri
taikytas išnuomavimui, dabarti
nės pajamos apie $3.000 j met.

OSSINGTON - BLOOR,
$3.500 įmokėti, pusiau atskiras 
7 kamb. per 2 ougštus namas, 
koridorinė sistema, 2 gražios vir
tuvės, kietmedžio grindys, ga
limybe gorožui.

CHRISTIE - BLOOR,
$4.000 įmokėti, atskiras šiurkš
čių plytų, 6’ kambarių namas, 
kvadratinis plonas, vandeniu - 
alyva Šildomas, moderni virtuvė, 
didelis kiemas, dvigub. garažas.

OAKMOUNT - BLOOR,
$4.000 įmokėti, atskiras, gero 
mūro, 6 kamborių ir saulės kam
bario namas, koridorinė siste
ma, vandeniu alyva šildomas, 
moderni virtuvė, didelis kiemas.

garden - sunnysideJ
$8.000 įmokėti, atskiras, gero 
mūro, 9 kambarių nomos, kvad
ratinio plono, vandeniu šildomas, 
2 virtuvės, garažas, vieno skola 
atvira likučiui.

P. GRYBAS

| Kanados sporto apygarda 
skelbia

? 1. Apygardos sporto komitetas, 
vadovaudamasis <iaviniais balsa
vimo dėl geriausio lietuvio spor- 
tiniinko Kanadoje, pravesto Ka
nados lietuvių ;ųx>rū> klubpms ir 
sporto apygardai bendradarbiau
jant, nutarė Toronto ,Vprties 
sporto klubo narį Pr. ;G^v ii d į 
pripažinti geniausiu ’ lietuvių 
sportininku Kanadoje 1954‘ me
tams, už jo laimėjimus stalo te
nise. •

2. Kanados S. A. Pabaltiečių 
Sporto Federacijos, FASK-to ir 
paskirų sporto klubų ruošiamų 
1955 m. sportinių varžybų kalen
dorius:

miško bėgimas •— gegužės 1 d. 
Toronte;

Pabaltiečių Olimpijada — ge
gužės 27-28 d. Toronte;

V-tosios Žiemos Žaidynės — 
gegužės 28-29 d. Niujorke;

Pabaltiečių futbolo turnyras 
— birželio mėn. Toronte;

Komandinės lauko teniso rung 
tyrės — liepos 2-3 d. Toronte.

Pabaltiečių lengv.' atletikos 
rungtynės — liepos 9 d. Toronte.

Kanados lietuvių..Ihufco teniso 
pirmenybės liepos 23 d. Toronte.

V-tosios ’ Vasaros žaidynės — 
įrugpiūčio mėn. CleVęlande.

Lietuvių Dienos vyrų ir jau
nių krepšinio turnyras — rug- 

• šėid 3-4 d. MontreaĮy.
Kanados vyrų ir jaunių krep

šinio turnyras — lapkričio mėn. 
Hamiltone. KSA

Artėjant- sportinių rungtynių 
sezonui ir kad jam tinkamai pa
siruošti, t-.y. pripratinti širdį, 
plaučius'ir raumenis prie dides
nio darbo anksti pavasarį yra 
ruošiami lauke --miško bėgimai. 

' Primename, kad pirmas toks bė
gimas Toronte įvyks gegužės 
mėn. 1 d. 9 vai. rytą High Park 
rajone prie futbolo aikštės. Bė
gimas bus pravestas vyrų ir jau
nių grupėse, vietoje nurodant 
bėgimo nuotolį bei linkmę. Kvie
čiame visus futbolininkus lengv. 
atletus, krepšininkus ir kitus 
sportininkus gausiai dalyvauti.

KSA
KLUBO

I

J

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

1 Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiiniame ir pristatome.

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

Sli sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
rQpestjngai saugomi. Kai.

S p c c i a 1 y b ė: darysite rudenini apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

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

30 metų valymo patyrimas

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ j 
KREIPKITĖS į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

REAL ESTATE

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

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

$4.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, at
skiras, kvadratinio plono namas, 2 
virtuvės, alyva šildomos, turi priva
žiavimų. Pilna kaina $15.500. St. 
Clair - Bathurst.

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

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, olyvo 
šildomas, 3 virtuves, 2 garažai. Prašo
mo kaina $16.000, Concord - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, pu
siau atskiros, vandeniu - alyva apšil
domos nomos, dvi virtuvės. Prašoma 
kaino $16.500. Glenloke - Indian Rd.

$2.500 įmokėti, 8 k. dviejuose 
ougštuosc, 2 virtuves, vandeniu šil
domos, garožos. Pilno komo $12.500, 
Bathurst - College.

$6.000 įmokėti, 8 k. ofskiras, mū
rinis narnos, olyvo - oru apšildomos, 
pilnas, geros rūsys, privažiavimas 
Oakwood - St. Clair rajonas.

$2.000 įmokėti, 8 k. dviejudse 
ougštuose, dvi virtuves, labo i erdvūs 
kambariai, naujai dekoruotos, balan
sas, vienai atvirai skolai, 10-Čiai me
tų. Pilna kaino $11.700.

$8.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at
skiros, kvadratinio plano namas, van
deniu - alyva apšildomas, didėlis kie
mas su privažiavimu, viena atviro 
skola balansui 8-iems metams. Prašo
ma kaina $20.9000. Rusholme Rd. - 
Bloor.

$5.500 įmokėti, 9 k. atskiroj, ašt
rių plytų namas, olyvo apšildomas, 2 
virtuvės, garažas. Privažiavimas. Pilna 
kaina $18.000. Viena atviro skola ba
lansui, 7-iėms metams. Rusholme Rd.
- Bloor. V ' ‘

$7.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at
skiros, vandeniu - alyva šildomos, 3 
virtuvės, privažiavimas. Prašomo kai
na $19.500. Roncesvalles - High Prk.

$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
kvadratinio plano namas, dvi modern, 
virtuves, galimybe garažui. Porkdole 
rajonas. Prašoma koina $13.500.

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

$4.000 įmokėti, 6 komb. gerų ply
tų nomos, vandeniu alyva Šildomos, 
garožos. $15.300 pilna kaino. Oak
wood - St. Clair.

DIMESIO STATYBININKAI!

Turime gėrę pasirinkimg įvairaus dy
džio sklypų, miesto ir užmiesčio rojo- 
nuošė. Skambinti VLADUI IVANAUS
KUI, td. OL. 8443. ” 1

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

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

$2.000 įmokėti. 10 nepereinamų 
komb. mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos šildymas, reikia vidaus 
remonto. 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
no skola balansui. Rusholme Rd. • 
Dundas.

$10.000 įmokėti ir daugiau, nauji 
14 kambarių tripleksai. Bloor ir St. 
Clair rajone. .Modemiškai įrengti, gc- 
ruosce išnuomavimui rajonuose, ne
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
verti dėmesio objektai.
$5.000 įmokėti, 6 nepereinamų kam

borių, mūrinis, atskiras, vond. - 
alyva Šildomos, moderni virtu
vė, geros mokėjimo sęlvęos. 
Rusholme Rd. - College. Pilno 
kaina $17.000.

$5.000 įmokėti, viena skola balan
sui, 9 erdvūs kambariai, 2 vir
tuvės, alyva Šildymas, privažiavi
mas ir garažas. Namas tikrai ge- 

w rome stovyje. Pilno kaina $18.- 
700. Beatrice • College.

“VYTIES” SPORTO 
ŽINIOS

Stalo tenisininkų
Sporto klubas Vytis valdyba 

praneša, kad vyrų ir moterų sta
lo teniso, treniruotės vyksta 
kiekvieną antradienį ir ketvirta
dienį nuo 7-10 v.v. Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje, 941 Dundas St. 
West. ■.

Visais stalo teniso reikalais 
reikalais prašome kreiptis Į spor
to vadovą Pr. Gvildį arba į sek
cijos vadovus: Sofiją Kašpera- 
vičiūtę. tel.' KE. 2245 ir Pr. Do
vydaitį, tėl. KE; 6558.

. Lauko tenisininkų žiniai
Pirmoji Vyties sporto klubo 

lauko . tenisininkų treniruotė 
įvyks šį šeštadienį, balandžio 30 
d., 10 vai. lyto Christie parko 
aikštelėse (Christie ir Dupont 
kampas). Visi lauko tenisistai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

Sporto Klubo Vytis valdyba, 
norėdama plačiau išvystyti spor
tinę veiklą viso Toronto lietu
viško jaunimo tarpe, balandžio 
24 d. lankėsi pas Sv. Jono Kr. 
lietuviiį parap.' kleboną kun. P. 
Ažubalį. Nuoširdžioje nuotaiko
je praėjusio pasikalbėjimo metu 
gerbs Klebonas savo parapijos 
vardu klubui pažadėjo moralinę 
bei medžiaginę paramą bei glo
bą. Šia pro^a tenka pastebėti, 
kad Šv. Jono Kr. parapija ir pra
eityje, o ypač klubo kūrimosi 
laikotarpyje . nuoširdžiai reni ė 
sportininkus. . '

T. Sporto Klubo Vytis v-ba.
Sportas Niujorke

Vienam iš didžiausių Ameri
kos lietuvių centrų — Niujorke 
sportinis judėjimas labiausiai, 
arba, teisingiau pasakius — iš 
viso reiškiasi tik dviejose srityse 
— .futbole ir krepšinyje. Save? 
laiku buvo sukrutę stalo tenisi
ninkai, bet ilgainiui išsislapstė. 
Po truputį ir patylom dar veikia 
šachmatininkų būrelis, o kitos 
sporto šakos liko visiškai apleis
tos. Futbolininkai ir krepšinin
kai turėjo laimės (ir noro) susi
organizuoti į stiprius klubus, ku
rie metai po metų gražiai pasi
rodo. Turint galvoj Niujorko lie
tuvių skaičių, būtų galima tikė-

žiniai

tis daug sėkmingesnio veikimo 
ir kitose sporto šakose, tačiau 
mūsų visuomenės apatija ir ne
įvertinimas saujelės pasiauko
jančių sportininkų yra svarbiau
sia sportinės veiklos apmiri- . 
ino priežastis. Tenka tik stebėtis 
ir pagerbti nenuilstančią grupe
lę sportininkų ir organizatorių, 
kurie laisvą laiką ir pinigo die
vaitį paaukoja sąmoningam spor 
tiniam gyvenimui.

Futbolininkai, susiorganizavę 
į Lietuvos Sporto Klubą, jau 
kelinti metai visai neblogaį at
stovauja savo tautiečius vieti
niam organizuoto futbolo gyve- 
nimę. Šiuo metu mūsų vienuo
likė, dalyvaujanti Niujorko ir 
apylinkės vokiečių augštojoj ly
goj, pirmenybių lentelėj užima 
•8-tą vietą ir sėkmingai gina vals
tijos futbolo taurę, kuri pernai 
buvo mūsų vyrų iškovota. Var
žybose dėl taurės LSK vienuoli
kė supylė SC Albany pasekme 
5:2 ir Niujorko lenkų Warszaw 
— 2:1. Linkime sėkmės ir toliau. 
Per penketą metų gražioš futbo
lininkų veiklos labiausiai pasi
žymėjo šie vyrai: Adomavičius, 
Sabaliauskas, Gražys, Kalašins- 
kas, Stenanavičius, Saldaitis, 
broliai Kligiai, Vaitkevičius, Mi
leris, Jokūbaitis, Daukša, Belec
kas, Bagdonas ir kiti. Kadangi 
iš jų šiandien tik keletas akty
viai tebedalyvauja futbolo aikš
tėse, LSK buvo priverstas pasi
remti ir svetimtaučių (daugiau
sia latvių) žaidėjų pagalba.

Krepšininkai sėkmingai gy
vuoja Brooklyno Lietuvių Atle
tų Klubo rėmuose. Prieš keletą 
metų mūsiškiai buvo tikrai pa
jėgus krepšinio vienetas ir, be 
lainiėjim'a- -vietinės - YMCA . pir
menybių, turėdavo gražių rung
tynių ir su stipriais amerikiečių 
klubais. Po poros metų apsnū
dimo šiandien lietuvių krepšį- 

, ninkai Niujorke vėl naujomis 
jėgomis veržiasi į laimėjimus. 
Vietinės Brookylno YMCA baž
nytinės lygos pirmenybėse LAK 
šiuo metu pirmauja, apstatyda- 
mi netik Niujorko latvius bei 
estus, bet ir amerikiečių parapi
jinius, vienetus. Turint galvoj 
amerikietiško krepšinio augštą 
lygi, reikia stebėtis mūsų vyrų 
pasiekimais. Lietuvių Atletų 
Klubo krepšinio komandoj šiuo 
metu žaidžia: A. Birutis, Daukša, 
Mikulskis, Kazlauskas, Narbu
tas, Keskonis, Šlepetys, Remėza, 
J. Birutis, Kreivėnas ir Ruzgas.

Rengiantis ir laukiant besiar
tinančios lietuvių sporto šven
tės (gegužės 28-29-30 dienomis 
Niujorke), tikimės, kad bent vie
tos futbolo ir krepšinio vienetai 
bus rimtas priešas svečiams iš 
kitų Amerikos bei Kanados vie
tovių. Neturėdami arti priešinin
kų, niujorkiečiai nekantriai lau
kia progos išbandyti jėgas su 
atvykstančiais varžovais.

' Bajoras

Jungtinės Valstybės 
-taikos laidas

Daug kas pasikeitė pasauly 
laikui bėgant. Prieš 60 ar 70 me
tų niekam ir į galvą neatėjo, kad 
tiek daug naujovių galėtų įvyk
ti. Komunizmas pavergė dides
nes ir mažas šalis ir negailestin
gai jose šeimininkauja. Ir lietu
vių tauta išblaškyta, vieni šal
tajame Sibire vargsta, kiti yra 
žuvę, treti pasklido po platųjį 
pasaulį, jų kraštą ir jų turtą už
valdė komunistai, o daugelis ir 
šeimų yra išardytos. ,

Pasaulinės konferencijos ieš
ko pasauliui taikos, bet ne tam, 
kur ji gludi. Reikia ieškoti, žmo
nijai geresnio gyvenimo tautoms 
susijungiant į vieną valstybę 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
Tai turi įvykti pasaulinėje kon
ferencijoje, kurioje dalyvautų ir 
didžiųjų ir mažųjų bei paverg
tų tautų atstovai. Tame valsty
bių junginy atskiros tautos pa
liktų lyg provincijos, o jose būtų 
visiška laisvė ir pilnos demokra
tinės teisės. Panaikinus komu
nizmą visi kaliniai ir tremtiniai 
galėtų grįžti į savo tėvynes ir 
laisvai jose gyventi, atgavęs pa
liktas nuosavybes, savo tėvų pa
likimą.

Fr. Dubauskas (Montrealis)

turime dougelį Htų lobai gerų k (voniomis komomis bei (mokėjimois namų, kurių dėl vietos stokos neimonomo tMskelbti

V. JUČAS
OL 2324

V. PALIULIS
OL 2325

R. Kuprevičienė
OL. 2325

VI. Ivanauskas
OL 8443

D. KAROSAS

J. BUCANTAS
OL 8443

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

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

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

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

nį, malonėkite paskambinti.
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Posėdžiavo Montrealio Seimelis Bandung.ir pavergtieji Trečiosios Lietuvi; Dienos reikalu

in-

Niujorko bendradarbio
- ALMAUS

vai. p.p.. Aušros Vartų parapi
jos naujoje salėje įvyko Mont
realio pirmosios sesijok posėdis. 
Posėdžiui nusitęsus iki H vai. 
buvo nutarta jį pertraukti ir tęs
ti toliau sekantį penktadienį, 
7.30 vai. vak., kas ir buvo pada
ryta.

Posėdį pradėjo KLB Mpntre- 
alio apylinkės valdybos pirm. L. 
Balzaras, pakviesdamas atsisto
jimu pagerbti žuvusius už Lie
tuvos laisvę. Laikinuoju posė
džio pirmininku pakvietė seniau- 
sį amžiumi atstovą p. Šipelį ir 
sekretorium — jauniausį amžiu
mi P. Povilaitį. Žodžiu dalyvius 
pasveikino Aušros Vartų parap. 
klebonas Tėvas J. Kubilius, SJ., 
palinkėdamas vieningo ir dar
naus darbo. Raštu — Darbinin
kų d-ja.

Mandatų komisijon išrinkti: p. 
p. Pakulis, Adomaitis ir Puniška. 
Patikrinę mandatus, jie pranešė, 
kad posėdyje dalyvauja 28 iš 30 
visuomenės rinktų atstovų ir 14 
iš 18 įsiregistravusių organiza
cijų atstovų. Remiantis KLB sta
tutu nutarta KLB apylinkės val
dybos narius, iki sekančios val
dybos išrinkimo, laikyti turin
čius balso teisę.

Po mandatų komisijos prane
šimo buvo išrinktas posėdžio Į 
prezidiumas iš A. Norkeliūno, 
St. Kęsgąilos, A. Kudžmos, J. 
Puniškos ir L. Balsio.

Daugiausiai laiko užėmė pasi
sakymai dėl tolimesnės veiklos, 
kurios visus galima apibūdinti 
vienu klausimu: kuo žada būti 
Montrealio seimelis? Pirmiausia 
buvo pasiūlyta deklaruoti, kad 
seimelis yra Kanados Lietuvių 
Bendruomenės padalinys ir lai
kosi jos statuto, iki speciali ko
misija išdirbs naują statutą, ku
ris turi būti KLB centro patvir
tintas. Tatai didesnių ginčų ne
sukėlė. Tačiau bemaž prie krizės 
buvo privedęs seimelio nuolati
nio vykdomojo organo vardo 
klausimas. Vieni kietai laikėsi, 
kad pagal susitarimo rezoliuciją 
renkamas seimelio prezidiumas, 
o kiti — kad pagal KLB statutą, 
kuriuo vadovautis seimelis tik 
ką nutarė, turi būti renkama 
Montrealio apylinkės valdyba. 
Atstovai nubalsavo už antrąjį 
pasiūlymą. Tada, priėjus prie 
valdybos rinkimų, prezidiumo

Hamiltono “Spectator” recenzavo Ramono “Kryžius”
Hamiltono lietuviai jau senai 

rūpinosi, kad netruktų Lietuvą 
liečiančių knygų miesto c. bi
bliotekoje ir kad jos būtų pagar
sinamos. Vien pereitais metais 
miesto centrinei bibliotekai apy
linkės valdyba įteikė 15 knygų. 
Jų tai^pe ir Liet. Enciklopediją. 
Ji rūpinosi, kad tokios knygos 
būtų pagarsintos ir vietos spau
doje. Prieš porą mėnesių K. Ba
ronas šu P. Vaitoniu, kuris tame 
laikrašty veda šachmatų skyrių, 
įteikė “The Hamilton Spectator” 
redakcijai 3 knygas: V. Ramono 
“Kryžių” anglišką laidą, apylin
kės valdybos išleistą albumą 
“Hamiltorto lietuviai” ir Ig. Kon
čiaus “Drožiniai gimtajam kraš
tui prisiminti”. Albumo recen
zija buvo išspausdinta Vasario 
16 proga Hamiltono kronikoje. 
Ramono “Crosses” recenzija pa
sirodė balandžio 16 čL, pavadin
ta “Lietuvos tragedija*. Kartu 
pridėta ir autoriaus nuotrauka.

Recenzentas neatrodo labai 
įžvalgus? iir Ramono tikslo bei 
užsimojirflo gerai nesuprato. Ta
čiau gal bus įdomu mūsų skai
tytojams susipažinti, ką sveti
mas galvoja apie lietuvišką ro
maną, tad pateikiame čia ištisą 
tos recenzijos vertimą:

“IZėtuviški kūriniai anglų kal
boje yra tokia retenybė, kad pa- 

. sirodęs ilgesnis romanas, tampa 
jeigu ne sujudinančiu, tai bent 
platesnį dėmesį sukeliančiu lite
ratūriniu įvykiu. V. Ramono 
“Kryžiai” yra ilgokas romanas, 
kuris pasistato uždaviniu, pasi
telkiant kaimo žmonių grupę, jų 
paprasto gyvenimo fone, per
duoti Lietuvos tragediją, kada

Apžiūrėkite naujas

PEN-FLEX

kojines

2-GUBŲ 
pad; kojinės

Vienintelės ištempiamos 2-gubų padų kojinės Kanadoje 
GAUNAMA 100% NAILONO AR VILNOS SU NAILONU 

17-S-5

vardo šalininkai atsisakė kandi
datuoti, duodami suprasti, kad 
iš šio seimelio ir viso susitarimo 
nieko nebeišeis. Tada Pr. Ru- 
dinsko iniciatyva buvo padaryta 
10 min. pertrauka ir po to jo pa
siūlymu nutarta atnaujinti dis
kusijas tuo klausimu.

Po ilgesnių diskusijų nutarta 
laikytis susitarimo raidės ir 
rinkti seimelio prezidiumą, ku
ris eitų ir KLB Montrealio apy
linkės valdybos pareigas. Svar
biausias to nutarimo motyvas 
buvo tas, kad naujo nukrypimo 
nuo KLB statuto seimelis tuo sa
vo žygiu nedaro, kadangi tatai 
buvo pramatyta susitarimo re
zoliucijoje. Gi galutinas seime
lio apipavidalinimas KLB ribo
se visokiu atveju paliekamas 
statuto ruošėjams, kurių paruoš
tas projektas, seimeliui priėmus, 
bus pateiktas KLB Krašto Tary
bai patvirtinti.

Seimelio prezidiuman balsų 
dauguma išrinkti: St. Naginio- 
nis, A. Norkeliūnas, D. Norke- 
liūnas, K. Toliušis; I. Lukoševi
čienė, A. Kudžma ir J. Puniška. 
Kandidatais liko: Aniuolauskas, 
D. Mališkienė ir J. Valiulis.

KLB Montrealio apylinkės 
valdybos pranešimą padarė pir- 
min. L. Balzaras. Iš jo buvo ga
lima konstatuoti, kad valdyba, 
o ypač jos pirmininkas, buvo ak
tyvūs ir savo pareigas atliko. Pi
niginės pajamos siekė tik virš 
$1000, solidarumo mokestis su
rinktas iš 144 asmenų, bet ir tai 
iš dvigubai didesnio skaičiaus, 
kaip pernai. Seimelis buvusiai 
apyl. valdybai priėmė padėkos 
rezoliuciją.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Juozas Lukoševičius, Pr. Rudins- 
kas ir Z. Lapinas. Kandidatu li
ko H. Adamonis.

Statuto komisijon išrinkti: Pr. 
Rudinskas, St. Kęsgailą, A. La
pinas, L. Girinis ir I. Lukoševi
čienė. Kandidatais liko A. Nor
keliūnas ir J. Paukštaitis.

Posėdžio eigoje dar buvo iš
rinkta delegacija dalyvauti 
Montrealio burmistro lietuvių 
priėmime: A. Norkeliūnas, P. 
Juškevičienė ir A. Navickas.

Lietuvių Dienos reikalu ' J. 
Kardelio pasiūlymu priimtas 
specialus atsišaukimas ir nutar- 

(Nukelta į 10 psl.)

jinai pakaitomis buvo okupuota 
nacių it rusų. Atrodo, jog šios 
didžios savo paprastumu temos 
autorius visgi nesugauna. Regis, 
mes keliaujame su kiekvienu 
charakteriu bei fantazijos taku 
ir šalikelių, ligi vėl grįžtame, 
susimaišę ir sugaišę laiką, prie 
pagrindinės temos.

Centrinis šio romano charak
teris yra mažažemis Kreivėnas, 
gudrus, akylas, mažos moralės 
individas. Jis yra perdėtas ir dėl 
to bent dalinai nustoja savo įti
kinamumo. Kaip pagrindinis ro
mano šulas jis yra daugeliu at
veju. įdomus piktadėjas, nors jo 
motyvai ne visuomet aiškūs. 
Paskutinis knygos skyrius yra 
ypatingai gerai parašytas, ir įro
do, kad kuomet p. Ramonas iš- 
tikrųjų “susiima” su savo tema, 
jo talentai iškyla į viršų ir jis 
valdo savo temą, kaip ekspertas 
dramatiškai ir dinamiškai. Ta
čiau negalima nepastebėti, kad 
atskiruose perskyrimuose jo pa
sakojimas vystosi sunkiai ir 
kiekvieną colį viso kelio turi bū-

PAVERGTŲJŲ JUNGTINIŲ TAUTŲ SESIJA
Balandžio 14 d. Niujorke vėl 

posėdžiavo Pavergtosios Jungti
nės Tautos. Priešpietiniame po
sėdyje prievartos darbų klausi
mu rezoliuciją pasiūlė Lietuvos 
delegacijos narys V. Vaitiekū
nas, primindamas to klausimo 
svarstymus JT ir pabrėždamas 
reikalą išryškinti prievartos dar
bų supratimą, kuris ligišiol la
bai ribotos prasmės ir neatitinka 
faktinės padėties sovietų paverg
tuose kraštuose. Rezoliucija bų-

Austrijos “diplomatiškas” lais
vinimas tebesitęsia; JAV gene
raliniame štabe ginčijamasi: 
naudoti hidroatominius ginklus 
prie Formozos ar ne? Bandomoji 
JAV-bių rezervo — “National 
Guard” — 400.000 vyrų mobili
zacija, netikėta admirolo Arthur 
W. Radford ir pasekretoriaus W. 
S. Robertson misija Formozon— 
praėjusią savaitę rodė, jog “šal
tojo karo” frontai jau braška. 
Laisvųjų karinė galybė, o su ja 
ir dvasinė stiprybė, verčia ko
munistus klastingiausiai rangy- 
tis ir vaipytis. Maršalai Žukov, 
Bulganin saviesiems kartojo, 
“kad taika priklauso tik nuo 
Amerikos.

Azija užtaria pavergtuosius
Seniai žinojom, kad Bandun- 

ge, Javos saloj, kitapus pasaulio, 
rinksis Afrikos ir Azijos atgimu
sių ir užgimusių valstybių poli
tikai. Maskva savajai linijai pa
laikyti pasiuntė gabųjį Kom. 
Kinijos premjerą Čuenlai ir ti
kėjosi simpatijų iš induso Neh
ru. Amerikiečiai pasitikėjo Azi
jos tautomis, kurias ji išlaisvino 
ar padėjo išlaisvinti, gera valia. 
Nehru jau pirmajam posėdyje 
bandė pagriebti iniciatyvą ir 
“patarė” susirinkusiems ypač 
neliesti temų nemalonių “didie
siems draugams” iš rytų, ir tuoj 
pat iškėlė kolonijalizmą, iško
neveikė Š. Atlanto sąjungą kaip 
“galingą koloninių pajėgų glo
bėją”. Besiginčydamas su Nehru 
Irako atstovas dr. Fadhil-al-Ja- 
mali toliau pasiūlė konferenci- 
jon sukviesti visų pavergtų ir 
kolonizuotų tautų atstovus. Ma
žosios tautos nesutiko nė su Neh
ru reikalavimu savo kalbas pa
tiekti prezidiumui raštu! Netru
kus po to išryškėjo, kad Nehju 
konferencijos kontrolę buvo pra
radęs dar prieš ją pradedant! 
Pirmajame įvadiniame posėdyje 
iš 29 valstybių nedalyvavo 7 tau
tos, kurios konferenciją forma
liai pradėjus tuoj ir kibo komu
nistams į gerklę. Tai parodė, kad 
Ču nėra Azijoj laikomas “geni
jum ir išlaisvintoju”. Niujorke 
nesistebėta, kad prieš komunis
tus griežtai kalbėjo gen. Carlos 
Romulo iš Filipinų, princas Wan 
Waithayakon iš Siamo, Pakista
no premjeras Mahomed Ali, bet 

ti “stumiamas į kalną”.
Ypač charakterhį atžvilgiu 

p. Ramonas yra jautrus ir įžval
gus. ’’Kryžiai” padės suprasti 
lietuvius tam, kas niekuomet nė
ra Lietuvoje lankęsis. Tačiau 
būtų pravartu, kad p. Ramonas 
ekonomiškiau elgtųsi su savo 
medžiagai Jis turėtų savęs pa
klausti ar tas ar kitas vaizduo
jamasis įvykis yra tikrai jo pa
sakojimui būtinas, ar jis priduo
da vertės pasakojimui, bei pa
stūmi jį priekin ir jei ne — kad 
ir kaip asmeniškai jam tai būtų 
brangu — negailestingai išbrau
kiamas. “Kryžiai” galėtų būti 
perpus trumpesnis ir dėl to dvi
gubai geresnis romanas.

Tačiau nežiūrint į tai, kad p. 
Ramono technika yra dažnai 
klaidinga, jis turi pagrindinę ra
šytojo dovaną, kuri yra įžvalgu- 
mhs ir išgyvenimas, ko negalima 
išmokti. Kas liečia techniką — 
pasakojimo traktavimas, žodžių 
ekonomija, šių galima išmokti 
studijų bei patyrimo keliu.

Vertė S. P.

vo vienbalsiai priimta.
Rezoliucija dėl vergijos panai

kinimo konvencijos priimta be 
diskusijų.

Latvijos delegacijos narys A. 
Blodnieks pasiūlė rezoliuciją dėl 
sovietų praktikuojamų naujos 
rūšies deportacijų, ypač jaunimą 
ir specialistus deportuojant į 
Kazachstaną ir kitas negyvena
mas sritis dirvonų plėšti.

Kultūros paminklų naikinimo 
klausimą referavo Vengrijos de
legacijos narys dr. J. Czako, pa
teikdamas rezoliuciją, kurioje 
paminėti bolševikų šios rūšies 
nusikaltimai ir okupuotoje Lie
tuvoje.

Popietiniame PJT posėdyje 
apie bažnyčių padėtį sovietų pa
vergtuose kraštuose referavo 
Estijos delegacijos pirm., L. Vah- 
teris. Jis vienbalsiai priimtas ir 
persiųstas JT.

PJT Teisių komisija pateikė 
pranešimą ir rezoliuciją dėl prie
glaudos teisės politiniams trem
tiniams. Asmens ir tautų teisių 
tarptautinį respektavimą refera
vo Lietuvos deleg. pirm. V. Si
dzikauskas, pateikdamas atitin
kamos telegramos tekstą šiuo 
metu Ženevoje posėdžiaujančiai 
JT Žmogaus Teisių komisijai, 
kurioje nurodomas Sovietų pa
vergtųjų tautų apsisprendimo 
teisės paneigimas. Prievartinės 
repatriacijos klausimą ryšium su 
Austrijos taikos sutartimi refe
ravo Vengrijos deleg. pirm. dr. 

nustebo mažojo Ceylono prem
jero John Kotelvalos aštriu pa
sisakymu prieš komunistiškąjį 
kolonializmą, ne tik vakarų! 
Kom. Kinijos premjeras Čuenlai, 
matyt, sukrėstas Sir John drą
sos, įsikišo kišenėn paruoštą kal
bą, tik numykė, esą nereikėtų 
ideologinių klausimų išvis lies
ti... Nehru labai skaudžiai per
gyvenęs šitokį mažųjų Azijos 
tautų “išsišokimą” ir net nepa
jėgęs nuslėpti savo nepasitenki
nimo.

Egzilų politikai 
išnaudojo progą 
Niujorko ir Vašingtono sluogs- 

niuose reikštas nepasitenkini
mas Rytų ir Centro Europos 
tremtinių politikų “tikslia ir 
smogiančią” veikla, kuri, mano
ma, prisidėjo prie komunistų 
planų sumaišymo Indonezijos 
konferencijoj. Dar balandžio 10 
Pavergtųjų Tautų Seimo Niu
jorke gen. komitetas Bandungo 
konferencijos busimiesiems da
lyviams ir jų vyriausybėms iš- 
siuntiniėjo memorandumus ir 
net pirmosios seimo sesijos dar
bų apžvalgas. Balandžio 15-16 
Bandungo konferencijai sovieti
nės vergijos ir kolonijalizmo 
problemas vėl priminė Niujor
ke vykęs Krikščioinių Demokra
tų kongresas. Remdšmasis, ma
tyt, P T Seimo memorandumu 
“The New York Times”, kurio 
mintys yra transliuojamos per 
“Amerikos Balsą” ir skaitomos 
visam pasaulyje, įsidėjo veda
mąjį — “Bandungo posūkis”. 
Esą, karui pasibaigus laisvę at
gavusios 14 valstybių ir tautų, 
kurių bendras gyventojų skai
čius — 600.000.000: Indija, Pa
kistanas, Ceylonas, Burma, Fili
pinai, Indonezija, Pietų Korėja, 
Vietnamas, Laosas, Kambodija, 
Formoza. Libija, Abisinija ir 
Sudanas. Tuo pačiu metu 17 
valstybių per tą patį laikotarpį 
buvusios komunistų jėga arba 
klasta pavergtos: Kinija, Tibe
tas, Šiaurės Korėja, Š. Vietna
mas, Tannu Tuva, Mongolija, 
Lietuva, Latvija, Estija, Lenki
ja, Rumunija, Bulgarija, Veng
rija, Albanija, Čekoslovakija, R. 
Vokietija ir Rytinė Austrija. 
Įdomu, kad- -kaip . tite tekančią 
dieną apie rusiškąjį kolonializ
mą prabilo ceilonietis. Ta proga 
Žaliojo Internacionalo politikų, 
štabas Niujorke skubos keliu 
pasiuntė Bandungo konferenci
jai savuosius komentarus.

Atpažinti užtarėjai
Filipiniečiai, irakiečiai, ceylo- 

niečiai Bandungo konferencijoje 
pasirodė besą Europos pavergtų
jų nuoširdūs draugai ir užtarė
jai. Gaila, kad nepajėgėm jų 
anksčiau supažindinti su tikro
ve. Labai galimas dalykas, kad 
jei ne tremtiniai politikai, nė 
NYTimes, nei Sir John nebūtų 
Lietuvos ir kitų prisiminę. Be 
kitko, dienraštis pridėjo', esą 
Azijoje mažai kam yra žinoma, 
jog rusiškasis kolonializmas yra 
nepalyginamai baisesnis nei Va
karų (Praėjusiais metais Pietų 
Amerikoje bene Gvatemalos užs. 
reik, ministeris patarė lietu
viams daugiau jo kontinentą in
formuoti apie padėtį pavergtuo
se kraštuose). Ūmai pajutom, jog 
Azijos gausios mažosios valsty
bės, kovojančios dėl savo nepri
klausomybės, yra nuoširdžiausi

KANADOS TRAKTORIAI 
TITO VYRIAUSYBEI

Anglų - kanadiečių firma Mas
sey - Harris - Ferguson, gami
nanti žemės ūkio mašinas, par
duos Jugoslavijai 25.000 trakto
rių ir 500 pjaunamųjų mašinų. 
Tai didžiausias šios rūšies užsa
kymas, siekiąs 20 mil. sv. sterlin
gų. Manoma,, kad vėliau Jugo
slavijai būsiąs duotas leidimas 
gaminti “Ferguson” traktorius 
sav krašte prižiūrint bendrovės 
inžinieriams.

T. Echhardt, nurodydamas, kad 
Austrijos taikos sutarties pro
jekto 18 str. sudaro didelį pavo
jų Austrijoje esantiems 30.000 
politinių pabėgėlių. PJT priėmė 
atitinkamą rezoliuciją. Čekoslo
vakijos deleg. pirm. dr. S. Osu- 
sky pateikė deklaracijos projek
tą dėl Vakarų politikos ryšium 
su projektuojama keturių Di
džiųjų konferencija. Deklaraci
joj reiškiama baimė dėl Vakarų 
nuolaidumo sovietams, kurie sie
kia savo užgrobimus įteisinti. 
Liet, deleg. pirm. V. Sidzikaus
kas referavo PJT sesijos Euro
poje klausimą. Sesija numatyta 
Strasbourge gegužės mėnesį.

Kor.

Katalikų Bažnyčia 
ir Rusija

Rusų kolegija Romoje išleido 
mėnesinį žurnalą anglų k. “Rus
sian Review”, kurio tikslas pa
teikti Kat. Bažnyčios nusistaty
mą Rusijos problemų atžvilgiu. 
Pirmame nr. ypač pabrėžiamas 
skirtumas tarp bolševikų parti
jos ir tautos. St Tyszkiewicz 
duoda straipsnį apie kolegijos 
narius, nukankintus bolševikų ir 
nacionalsocialistų. Bolševikai ru
sų kolegiją Romoje vadina “Va
tikano parašiutistų mokykla”, 
nors tai tėra kunigų seminarija.

mūsų nelaimės klausytojai!
Visi stokoja informacijos 
apie Lietuvą
Eltos dėka esame puikiai

formuoti apie padėtį Lietuvoje; 
kaikurie laikraščiai sugeba net 
daugiau ir anksčiau pranešti nei 
Elta (Dirva, Naujienos). Daugu
mas tų žinių, tinkamai paruoštų 
anglų kalba, būtų sensacijos Pie
tų Amerikos, Azijos ir Afrikos 
žmonėms. Pasiskaiičus turimą jų 
iinformaciją apie Lietuvą, ste
biesi kaip labai ji yra persenusi 
ir dažnai abejotinos vertės. O 
štai “Darbininke” dr. Musteikis 
dejuoja, kad puikioje dr. George 
Schuster knygoje “Religion be
hind the Iron Curtain”... deja, 
autorius turi apie Lietuvą ma
žiau konkrečių duomenų” (Kny
goje cituojamas labai jau neįti
kinantis “lietuvės laiškas iš Si
biro”). Jūs nerasite paskutinių
jų duomenų, kurių ‘tiek gausu 
lietuviš.koje spaudoje, jokioje 
naujesnės datos TSRS ūkinę, 
pramonės ar vergijos padėtį na
grinėjančioje svetimtaučių moks 
linėje knygoje. Niujorke mano
ma, kad lietuviškoji informaci
jos padėtis nepasikeis, jei per
mainų bus laukiama iš senųjų 
viršūnių. Kai kas viliasi Bend
ruomene, bet tai dar tolimas ke
lias.

Lai Nehru aplanko Lietuvą!
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 

pirmininkui V. Rasteniui bai
giant ruošti memorandumą 
spaudos laisvės tėvynėje reika
lu, Niujorke esama minties iš
naudoti induso Nehru vizitą į 
Tarybų Sąjungą Lietuvos reika
lui. Siūloma, kad Lietuvos lais
vinimo veiksniai pakviestų “ru- 
žavą” demokratą Nehru, lanky
sianti birželio mėnesį “Matušką 
Rosiją” pakeliui į Lenkiją būti
nai apsistoti porai valandų Lie
tuvoje ir be tarybinių čekistų 
priežiūros pasikalbėti su vieti
niais gyventojais, palyginti tau
tos ir valstybės pažangą per 15 
nepriklausomybės ir 15 rusiško
sios ir rudosios tiranijos metų! 
Pvz. mūsų veiksniai galėtų pa
ruošti atitinkamą memorandu
mą ir išsiuntinėtų jį Azijos di
diesiems laikraščiams, pasaulio 
radiofonams, Jungtinių Tautų 
politikams!

Montrealio Lietuvių Organi
zacijų ir visuomenės rinktų at
stovų Seimelis, 1955 m. balan
džio 17 d. susirinkęs pirmojo po
sėdžio, visiems lietuviams pra
neša, kad šiais 1955 metais rug
sėjo mėnesio 3-5 dienomis Mont
realio Seimelis Montrealio mies
te ruošia Trečiąją LIETUVIŲ 
DIENĄ, į kurią kviečia atsilan
kyti visus Kanadoje gyvenan
čius lietuvius, o taipgi labai pa
geidauja, kad ir kaimyninėse 
JAV-se gyveną lietuviai taip pat 
dalyvautų Kanados Lietuvių 
Dienoje, kaip gausiausiame Ka
nados lietuvių susibūrime ir vie
šame jų pasirodyme prieš Ka
nados vyriausybę, visuomenę ir 
kitas tautas.

Seimelis praneša, kad yra nu
matoma, bendrais bruožais 
imant, ši Trečiosios Kanados 
Lietuvių Dienos programa:

1. Rugsėjo 3 d., šeštadienį, di
delėje salėje, bus visų lietuvių 
subuvimas - vakaras - balius,

Buv. Augsburgo sto
vyklų gyventojams
Prieš mėnesį ar du spaudoje 

buvo paskelbta žinutė, kad lie
tuviai likusieji Vokietijoje — 
Augsburge tveria knygynėlį ir 
prašo visų lietuvių, o ypatingai 
tų, kurie Augsburge gyveno, pa
remti juos knygomis. Pirmieji 
atsiliepė St. Catherines lietuviai, 
kurie pasiuntė 12 knygų. Tai bu
vo graži pradžia. Užsimezgė, ge
riau pasakius, atsinaujino san
tykiai buv. Augsburgiškių lietu
vių su likusiais ten lietuviais, 
kurių Augsburge yra apie 70. 
Jie yra organizuoti, turi išsirin
kę B-nės valdybą.

Jie rašo: “Jūs jau nepažintu- 
te Augsburgo: griuvėsių nėra, 
mieste visa nuvalyta, gatvės 
praplėstos, o tos pievos, ką sto
vėjo prieš Hochfeldo stovyklą 
užstatytos 8-10 augštų namais. 
Futbolo aikščių nėra, švabų su 
avimis nėra, jų ten . negano . ..

Visa pasikeitė iš pagrindų, tik 
likusių lietuvių skurdi buitis ne
pasikeitė nei kiek, greičiau pa
blogėjo. Jie rašo: “Gauname iš 
valdžios pašalpos. Gyventi nėra 
iš ko, o kad mirti badu tai per
daug”. •

Taigi St. catheriniečiai, seniau 
gyvenę Augsburge sumanė 
kreiptis į .visus lietuvius, kurie 
anksčiau. į gyveno Augsburge 
(Hochfelde ar Haunsteteno sto
vyklose), o dabar gyvena Kana
doje ar JAV, prašydami parem
ti savo senus pažįstamus pinigi
ne auka. Pinigus prašome siųsti 
šiuo adresu: J. Navasaitis, 61 
Rykert Str.. St. Catherines. Ont., 
Canada. Iniciatorių būrelis.

—•Maskva. — Sovietų vyriau
sybė paskelbė grąžinsianti Vo
kietijai Rafaelio Madoną Siksti- 
nietę ir 749 kitus paveikslus, ku
rie po karo buvo išvežti į Mas
kvą.

Apžiūrėkite Kanados pigiausiu K

geresnes TV
2VIT modelio TV
certini? gortrakalbfc įmontuotai 
priekyje. Galit* pasirinkti 3-jų na
tūralių medžio rūiių arba trijų

liuks asini T. V,
Naujas
didesnis
21” stiklas
duoda Kanadoje didižaųsį 2T’ pa
veikslą.

Naujas 
moderniškesnis 
spintelės stilius
Pastatytas ant pasukamų kojelių, 
patogu žiūrėti kiekvienoje kam
bario vietoje.

* Naujas 
šviesesnis

J aiiuminijuotas
\ paveikslas

Dvigubai paaiškina paveikslą ir 
padaro realiu.

WESTINGHOUSE išrado
chassis. Geriau atlieka savo paskirtį, galima pasi
tikėti, bet aparato pagaminimas kainuoja vistiek 
pigiau. Šis su taupymas atiduodamas jums, nes tai 
Kanadoje augščiausios vertės TV. Apžiūrėkite šį 
naują TV pas savo Westinghouse pardavėją dabar.

Westinghouse 21” TV
*

7 PUSL,

kad visi lietuviai galėtų susitik
ti vienoje vietoje. To vakaro me
tu numatomas trumpas Trečio
sios Lietuvių Dienos rengėjų 
pranešimas - sveikinimas ir vai
šės bei šokiai.

2. Rugsėjo 4 d., sekmadienį: a) 
iš ryto pamaldos bažnyčiose, b) 
sporto rungtynės, c) organizaci
jų susirinkimai, d) vakare aktas
- koncertas.

3. Lietuvių Dienos metu: a) 
ruošiama individualaus meno ir 
liaudies darbų ‘paroda, b) išlei
džiamas Kanados Lietuvių Met
raštis.

4. Rugsėjo 5 d., kuri yra Dar
bo šventė, Trečiosios Kanados 
Lietuvių Dienos dalyvių pasisve
čiavimas ir išsiskirstymas į na
mus.

T. Lietuvių Dienos ruošimas 
vykdomas pasiskirsčius atskiro
mis! komisijomis, kurios skelbs 
savo pranešimus ir visuomenė 
prašoma juos sekti ir į juos at
siliepti. ' ‘

Bendrai žinių gauti prašoma 
kreiptis į Informacijų ir Metraš-.. 
čio komisiją, kurios adresas yra: 
7722 George Str., Ville Lasalle,. 
Montreal 32, P.Q., Canada.

Montrealio Lietuvių Organi
zacijų ir Visuomenės rinktų 

Atstovų Seimelis.
Pastaba: Šiuo adresu, šiai ko

misijai, jau prašoma siųsti viso
kią informacinę medžiagą apie 
Kanados lietuvių gyvybės, gy
venimo, organizuoto ir indivi
dualaus darbo bei veiklos pasi
reiškimus. Nors detalizuoti ko
misijų pranešimai seks, bet jau 
dabar pranešama, kad Metraštis 
apima visokiausio Kanados lie
tuvių gyvenimo pasireiškimo 
faktus: KL Bendruomenės, lie
tuviškųjų parapijų, organizacijų
— savitarpinių, pašalpinių, kul
tūrinių, politinių, jaunimo, skau
tų, ekonominių, finansinių, drau
dimo ir .t.t. Visa, kas buvo lig- 
šiol ir kas yra šiemet. Visa tai 
pageidaujama pavaizduoti foto 
atvaizdais. Visokis individualios 
privačios kūrybos - profesijos, 
amato, verslo ir t.t. pasireiški
mas yra vertinama lygia verte. 
Daugiausia tekalba faktų kalba.

Visus kviečiame i bendra dar
bą, kad pasitarnautume savo 
tautai, tėvynei, žmonijai ir Ka
nadai.

mielai kviečiame
atvykti ir susipažinti su naujomis 

FORD ir MONARCH
1955 metų modelio 

automašinomis.

Visos informacijas suteiks ir mielai
patarnaus

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

CHURCH MOTORS
1638 BLOOR ST. W„ TORONTO

S
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ŽUKLAVIMO
IR {VAIRIUS KITUS SPORTO
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

J.Berzinskas
1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA 9547 

čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

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.

Kanadoje yra vietos 
išbandyti JŪSŲ stiprumą.

Garantuotos anglys yra geriausios ! LONDON, Ont
visų rūšių anglis ir malkas užsa

kykite per mūsų atstovus j
* i

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS į

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

DOMINION 
COAL & WOOD

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

Duodu išsimokėjimiii iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van-1 
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Tel. OL.6123
ANT. JUOZ’APAITIS.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJ1MO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St., Toronto. W A. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI. ;;

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

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

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naujų

Oldsmobile*

Prieš kurį laiką apylinkės val
dybos pristatytas ir Kult. Fondo 
Centro organų patvirtintas savo 
darbą pradėjo Kultūros Fondo 
Įgaliotinis. Jis daugeliui tautie
čių išsiuntinėjo K F atsišauki
mus, kuriais kviečiama įsijungti 
į Kultūros Fondo rėmėjus.

K. Fondo įgaliotinis, būdamas 
įpareigotas organizuoti apylin
kės švietimo ir kultūrinį gyve
nimą, maloniai prašo ir laukia 
iš visų tautiečių pritarimo ir pa
ramos, nes lietuvybės išlaikymo 
bei gaivinimo reikalams reikia 
nemaža lėšų. Iš sutelktų lėšų 
pirmiausia norima paremti mūsų 
mažąjį švietimo židinėlį — šeš
tadieninę mokyklą, be to, reika
lingos paramos ir mūsų jaunimo 
organizacijos. Todėl KF įgalioti
nis be aukų rinkimo numato su
ruošti ir kultūrinių parengimų, 
į kuriuos lauktina gausaus tau
tiečių atsilankymo.

Taip pat K. Fondo įgaliotinis 
maloniai prašo visų apylinkės 
organizacijų skirti tam tikrą pel
no dalį iš savo ruošiamų paren
gimų.

Visas aukas nukreipti į apy
linkės valdybą arba įgaliotinio 
adresu: 106 Inkerman St. Lon
don, Ont.- E-tas.

VISI Į LONDONO 
PASILINKSMINIMĄ

Jei kas rengiasi vykti Londo
nan ar nori sutikti pažįstamų iš 
apylinkių nuo Toronto ligi Det
roit, neturėtų pamiršti, kad tam 
geriausia proga — mūsų links- 
mayakaris, įvykstąs balandžio 
30 d., šeštadienį 555 Dundas St. 
(Dundas - William g-vių kam
pas, vienas blokas į vakarus nuo 
Adelaide St.), greta benzino sto
ties - garažo “Rent a car” (Dun
das — svarbiausia miesto g-vė). 
Labai gera, erdvi salė. Visų rū
šių gėrimai ir užkandžiai. Lote
rija. Nuotaikinga programa, at
liekama Danutės Švilpaitės (so
lo dainos) ir kvinteto, vadovau
jamo muz. J. Petrausko. Pradžia 
7 vai. vak. Prašoma nevėluoti, 
ypač tų, kurie nori ir programą 
išgirsti. Gros pilnos sudėties 
Londono lietuvių mėgiamiausias 
orkestras. Pelnas skiriamos kul
tūriniams reikalams ir labdary
bei. Tikimasi sulaukti labai daug 
svečių. Yra pažadėję atvykti iš 
Toronto, Hamilton, Paris, Wood- 
stock, Ingersoll, Rodney, Delbi, 
Windsor ir Detroit. Visi tautie
čiai nuoširdžiai kviečiami i šau- 
niusią šio pavasario lietuvių pa
silinksminimą. Lauksime!

D. E. F.’

Vasario 16 gimnazijos namų 
išpirkimo terminas skubiai ar
tėja. Gimnazijos vadovybė ir 
ypač Lietuvių B-nės Vokietijos 
Krašto /Valdyba tiesiog šaukia 
SOS!

JAV-bėse Lietuvių B-nės LO 
K-tas sudarė net specialią komi
siją sėkmingam vajui pravesti ir, 
atrodo, namų išpirkimo reika
las pajudintas gana energingai.

Prisideda prie akcijos ir Lon
dono lietuvių kolonija. Apylin
kės valdyba sudarė rinkikų kad
rus ir paruošė reikiamus aukų 
lapus. Malonu pažymėti, kad -pu
sę visų rinkikų sudaro vietos 
skautai vyčiai.

Rinkliava bus vykdoma gegu
žės mėnesį. Aukos bus renka
mos: atsilankant pas tautiečius 
į namus, sekmadieniais po lie
tuviškų pamaldų, per parengi
mus ir pramogas ir kiekviena 
pasitaikiusia proga.

Laukiama nuoširdaus visų 
tautiečių pritarimo ir dosnaus 
aukojimo. Netenka abejoti, kad 
ir šį kartą londoniškiai nebus 
paskutiniai. L. E-tas.

Kanada yra didžiulis kraštas, taip pat jauna 
ir auganti tauta. Jos jėga remiasi jos neap
skaičiuojamais turtais . . . ežeruose, upėse 
ir okeanuose, kalnuose, miškuose ir geroje 
žemėje. Bet svarbiausio jos jėga — jos gy
ventojai. Nes Kanada yra jos gyventojai — 
žmonės, kurie dirba žemę, dirbo miškuose 
ir ant vandens . ; . žmonės fabrikuose, 
krautuvėse ir įstaigose. Kanada yra jūs patys. 
Nesvarbu, ar jūs čia gyvenate tik savaitę ar 
viso gyvenimų, nes Kanadoje yra vietos ir 

' JUMS

Rusijoj sprogo atominė įmonė
R.- Berlyno laikraštis “Nacht - * 

Depeche” pranešė, kad Sov. Są
jungoj, Irbit vietovėj — 185 myĮ 
į rytus nuo Uralo — sprogusi 
atominė įmonė ir žuvę 8 700 as
menų. Tai įvykę kovo mėn. pra
džioje. Pasak vokiečių inžinierio 
Wackerling, pabėgusio iš sovie
tų nagų į Stockholmą, sprogusi 
atominė piliulė CP3, pagaminta 
vokiečių mokslininkų, kurie .ten 
buvę atgabenti 1945 m. ■

Kanada rūpinasi savaisiais — stenkis daugiau žinoti apie ją.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

Fort William, Ont.
KLB Fort William, Port Ar

thur, Ont., apylinkė ruošia Mo
tinos dienos minėjimą gegužės 
6 d. C. It. L. Ortono Hali. 513 
Simpson St., Fort William. Ren
kamasi nuo 6 vai. vak. Progra
ma prasidės 7 vai. vak. punk
tualiai. Po to seka pobūvis. Ma
loniai kviečiame visus dalyvauti.

Velykų švenčių proga Šalpos 
Fondo atstovė A. Kaminskienė 
ir V. Sibulis aplankė ligonius ir 
įteikė dovanėles. Taip pat lankė 
ir p. Jonaitienė, J. Špakauskas, 
pp. Drukteniai, Bružienė ir Jo
nas Zigmantas. E. J.

— Viena. — Austrų statistikos 
duomenimis taupiausi turistai 
yra vokiečiai, belgai ir italai, ku
rie per dieną teišleidžia vidu
tiniškai po 50-60 šilingų — apie 
2 dol. Išlaidžiausi yra amerikie
čiai, kurie per dieną išleidžia vi
dutiniškai po 600 šilingų — $23.

— Toronto. — Ontario provin
cijoj kovo 31 d. pasibaigusiais 
fiskaliniais metais pragerta 258 
milijonai dolerių.

When 
the

North 
Wind 
doth

you 
have

ST. CATHARINES, Ont.
“T. Žib.” jau buvo rašyta, kad 

š.m. gegužės 21 d. 4 vai. pp. Gar
den City Beach, Ontario ežero 
pakrantėje rengiamas sezono ati
darymo pirmasis piknikas. Pa
pildant reikia pranešti, jog nei 
lietus, nei blogas oras pikniko 
nesutrukdys, nes ten pat yra 
erdvi šokių salė, kur ne tik ga
lima bus puikiai pasišokti, bet 
surasti skanių valgių ir įvairių 
gėrimų bufetą. Į pikniką geriau
siai važiuoti nuo St. Catharines 
Lake St. per Queen Elizabeth 
Way. Privažiavus pirmą asfal
tuota kelia sukti dešinėn ir už 
poros mylių randama Garden 
City Beach.,

Pasinaudokite pirmutine šią 
vasarą iš pirmesnių gegužinių, 
tai geriausia proga linksmai ir 
nuotaikingai praleisti laiką, ke
letą valandų Ontario ežero gra
žioje pakrantėje, o taipgi parem
ti mūsų spauddą — tautiškai 
svarbų darbą.

Be to, paaiškėjo, kad ir Wel-

S Chevrolet
ar vartotų auto mašinų

T'eston Motors
' LTD. .

VICTOR 
ELECTRIC 

CO.
LIETUVIŠKA ELEKTROS CO. 

Visi elektros darbai atliekami greitai 
ir prieinamomis kainomis. 

SKAMBINTI 
telefonu LL. 7714 
V. JUŠKEVIČIUS.

251 LAUDER AVE., TORONTO.

Kreiptis J. VAINAUSKAS 
Telefonas RO. 2-3008 PILNI VYRŲ 

IR MOTERŲ 
IŠEIGINIAI

landė, St. Stephen Hall, prie 
East Main, Port Robinson Rd., 
(anksčiau vadinamoj ungarų) 
salėje, užmiestyje, tarp miškų, 
š.m. birželio 25 d. rengiamas, 
VKLS rūpesčiu, Joninių . pikni
kas su plačia programa. Pelnas 
irgi skiriamas kultūriniams rei
kalams vajaus komitetui išleisti 
“Vilnius Lietuvos gyvenime” 
anglų kalboje. Tikimės, kad mū
sų šį kultriniai užsibrėžtą visuo
meninį darbą mieli tautiečiai pa
rems. j. d.

Tautinių šokių grupės dalyviai 
kviečiami susirinkti gegužės 14 
d., šeštadienį, 6 vai. v. 73 Rolls 
Avė. Po pasitarimo užkandžiai 
ir pramogėlė.

Niagaros pusiasalio liet, cho
ras, vadovaujamas A. Paulionio, 
ruošiasi birželio liūdnųjų dienų 
minėjimui. Repeticijos vyksta 
sekmadieniais 4 vai. Pranciško
nų namuose.

Liet, šeštadieninės mokyklėlės 
užbaigimui ruošiama pramogėlė 
su programėle. Scenoje bus sta
tomas trumpas vaidinimėlis, ku
rį suvaidins patys vaikučiai. Šis 
pasilinksminimas yra numatytas 
gegužės 29 d., sekmadienį.

Niagaros pusiasalio lietuvių 
šventė įvyks liepos 2 ir 3 d.d. 
Didieji pasiruošimo darbai jau 
atlikti; kalbėtojai, chorai, orkes
trai, patalpos surastos. Gegužės 
mėnesį rengimo komitetas pra
dės smulkiuosius darbus, kad ne
būtų atidėta paskutinėms die
noms.

Laukiama svečių iš didesnių 
Amerikos centrų, kaip Clevelan- 
do, Pittsburgho, Niujorko, Det
roito, Rochesterio, Buffalo ir ki
tų miestų. Norintieji užsitikrinti 
nakvynę, malonėkite iš anksto 
kreiptis šiuo adresu: Franciscan 
Fathers, 73 Rolls Ave,, St. Cathe
rines, Ont., Canada. Mielai bus 
atsakoma į laiškus suteikiant 
patarnavimą.

Šimtai mašinų pasirinkimui 7^ I J^T VESTUVĖMS 
IR kitoms 
PROGOMS 

IŠNUOMOJAMI PAS

PLASTERIA VIMAS 
senas ir naujas.

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

48 Boustead Avė., Toronto.

Comfort!
WITH

A. STANČIKAS
Baigęs National 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.

’lt/Tterburq

AND AIR CONDITIONERS

Gazas ar alyva 
Musu užsiėmimas — 

automatinio šildymo įrengimas.

KREIPTIS:

GARNEY&CO.
15 BARTON AVENUE 
Telefonas ME. 2554

SVEIKATA VIRŠ VISKO!

RUSCI 
tRE.VTME.vr. 
stomach 
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 laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų'skil
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi-; 
nirho gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo; galvos skausmų
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų,

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
— nes gali būti pėr vėlu. ŠIANDIEN, tuojau paimk arbatini šaukštelį 
RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY.

Imti prieš kiekvieną valgį. Tūkstančiai kasdien vartoja šiuos vaistus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaina tik $6 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

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

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

įrengiami alyvos apšildymai (Oi! Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

SAVI PAS SAVUS I I

Vestuvinių rūbų nuomavimas
256 COLLEGE et Spodino
556 YONGE at Wellesley

NAUJI IR VARTOTI DAIKTAI !
VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS į
Muitas ir persiuntimo išlaidos užmokamos čia. ' J
CENTRINE JSTAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025.
SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonos 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonos 5-7480. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St.
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1)62 Broadway, Tel. Fl. 1272

Oshawo — Johnston's Men's Weor, 
8 Simcoe St. N.

Hamilton — Mel Allan Limited, 
127 St. E.

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

Guelph — Lord's Men's Weor/ 
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 — Jock Rogers, 
133 East Main St. 

Chatham — Gord Wright 
105 King St. W,

372
ATLETO 

SPORTINIAI BALTINIAI
Puikus Watson's gaminys! Visi spor
tuojanti vyrai patenkinti Watson's ju
dėjimui patogiu pasiuvimu. ElastiŽka 
liemenė, specialistų sukirpta, lengvai 
išplaunama — nereikalinga lygini- 
no. Neplyštanti. Jerseys medžiagos. 
. ’ ^.W1L54

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ
Siuvėjas

A. BERESNEVIČIUS
Didelis pasirinkimas importuotų me 
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.

*1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 
Tel. LL. 3222.

INTER-CITY
Heating

Installation
AHieka name apšildymo, *<>"- 
denfiekiu, drenažo įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui Hvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

JONAS PUTERIS 
67 ESSEX ST. Tel OL. 8010.

WELLAND, Ont
L. Bendruomenės krizė. Ba

landžio 17 d. buvo šauktas vi
suotinis KLB Wellando apylin
kės susirinkimas. Beveik visi ži
nojo prieš mėnesį laiko, o prieš 
savaitę buvo kiekvienam raštiš
kai pranešta. Iš 105 narių, daly
vavo tik 15. Po valandos laiko 
susirinkimas buvo teisėtas ir se
noji valdyba atsistatydino. Ne
įstengus išrinkti dienos prezidiu
mo, dalyviai išsiskirstė.

L. Bendruomenė Wellande li
ko kaip ir be valdybos, interreg- 
nume. Dar kartą bus bandoma 
šaukti susirinkimą ir jei pana
šiai pasikartotų, beliktų eiti prie 
giliai skaudžios .operacijos — 
likvidavimo. Tikimasi, kad šios 
kolonijos garbė neleis to daryti. 
Tad sekantis L. Bendruomenės 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
15 d., sekmadienį, tuojau po pa
maldų, 11 vai. ryto.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks šį sekmadieni, gegužės 1 
d., tuojau po pamaldų. Progra
moje paskaita, motinų pagerbi
mas ir meninė dalis, kurią išpil
dys vaikučiai, pastatydami sce
noje tai dienai pritaikintą vaidi
nimėlį. Minėjimą ruošia parapi
ja.

Didžioji šio pavasario geguži
nė grynai atvirame ore ruošiama 
birželio 5 d., sekmadienį, p. Bie
liūnų ūkyje. Pradžia 2 vai. p.p.

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

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION)

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

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS. ’ 
.Įsitikinkite — neapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI. ' į

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: 

• 1

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

tionning”,
* Perstata apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos —• 24 mėn. 

T^hniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co.
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. OL. 8719.
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1. Bloor - Christie, $1.500 įmokėti, 
6 grožių kambarių atskiros, didelis 
kiemas, garažui vieta.

2. Bloor - Concord, $2.000 įmokėti, 7 
didelių kambarių, grožiai dekoruo-

L tų, didelis kiemas ir garažas.
3. Bloor - Ossingtan Avė., $2.500 

įmokėti, 6 lobai dideli. kambariai,
- atskiros, alyva šildomos, didelis 

kiemas, garažas.
-4. Rusholme Rd. - Dewson, 15 dide- 

lių kambarių — 3-jų atskirų butų 
1 — 3 vonios, 3 modernios virtuvės,
- vandeniu alyva šildomos, atskiros, 

gero mūro, privatus įvažiavimas ir. 
2 garažai, geras pirkinys.

J5. Roncesvalles - Wright, $3.500 jmo-
- keti, 6 didelių kambarių moderni
- virtuvė, alyva šildomas, lobai gero 
~ muro, didelis kiemas.

PARDUODAMA:
6. High Park - Roncesvalles, $4.000 

įmokėti, 6 dideli kambariai ir 2 ap
šildomos verandos, 2-jų ougštų, at
skiras opynaujis namas, vandeniu 
alyva šildomas, 4-rių gabalų vonia, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

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

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

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

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

10. Bloor - Palmerstone Blvd., 9 at
skirų butų, 9 vonios, 9 virtuvės, at
skiras gero mūro, vandeniu Šildo-' 
mos, apie $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 alyva šildomas, ougštos 
metinės pajamos, įmokėti $10.000.

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

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

JULES VERNE IR JO FANTAZIJA
' 1 (Atkelta iš 2 psl.) *.
Nantes licėjuje, tėvo įsakymu iš-
Vyko į Paryžių studijuoti teisės. 
Po poros studijų metų suprato, 
kad ne tas kelias jam skirtas. 
Parašęs tėvui laišką įrodinėjo, 
kad advokatūroje netik tėvui ne
galės padėti, bet su savo mažais 
teisei gabumais dar daugiau rei
kalą pagadins.

Studentaudamas Jules pradėjo 
rašinėti. Kelios trumpos nuoty
kių istorijėlės jau buvo patalpin
tos Paryžiaus spaudoje. Redak
toriai prašė daugiau. Čia Jules 
Verne, jausdamas stokojąs žinių 
išreikšti savo fantazijai, šu giliu 
įsijautimu griebėsi studijuoti li
teratūros ir mokslo dalykų. Ve
dęs ir turėdamas tarnybą, jis su 
pirmutiniais gaidžiais atsikelda
vo, kad prieš tarnybą galėtų pri
sipildyti įvairioms kelionių bei 
mokslo žiniom. Dieną tas žinias 
suformuluodavo, o vakare rašy
davo.

Praėjus porai metų po vedybų, 
jis iškeliavo su savo broliu Ško- 

- tij on. Siauros Edinburgh© gatvės 
ir gražūs apylinkių kalnų vaiz
dai svajotoją tiesiog užbūrė. Čia 
jis aplankė Hebrides salelę, iš
landžiojo garsųjį Fingal urvą 
Staffa saloje ir 'susigavo mintį, 
kurią išreiškė “Paslaptingoje sa
loje“. Abudu broliai ilgai Škoti
joje nusėdėti negalėjo, o pasilei
do kelionėn Danijos ir Norvegi
jos pakraščiais. Jules nepapras
tai susižavėjo tūkstančiais Nor
vegijos fijordų, saulėje - žėrin
čiais snieguotais kalnais. Iš to 
gimė “Anglai Šiaurės Ašigalyje”, 
“Kapitono Hatteras nuotykiai” ir 
“Ledo laukai”.

Grįžęs į Paryžių susidraugavo 
su mokslininku Nadar, kuris tuo 
laiku vadovavo baliono statybai. 
Stebėdamas savo draugo darbą. 
Jules Verne savo galvoje toli jį 
pralenkė ir parašė “Penkios sa
vaitės balione”. Ši nuotakių kny
ga su nauja baliono pakilimo bei 
nusileidimo teorija turėjo nepa
prastą pasisekimą ir Jules Verne 
vardą išgirdo visas kultūringas 
pasaulis.

Nuo to laiko Verne pradėjo su 
užsidegimu kurti. Jo knygos bu
vo taip populiarios, kad laida po 
laidos sklido pasaulin įvairių 
kalbų vertimuose. Tapytojai pra- 

~§e teisių panaudoti jo fantaziją 
savo kūriniuose. Mokslininkai 
pradėjo skaičiavimus jo trajek
torijų įvairiems konstruktuoja- 
.miems lėktuvams, laivams. Ju
les Verne tapo garsus.

1866 m. kovo 16 d. Jule vėl su 
savo broliu pasileido kelionėn. 
Šį kartą keliavo Great Eastern 
laivu į Niujorką. Šis laivas nese
nai buvo užbaigęs tiesimą trans
atlantinio kabelio. Ta kelionė 
laivu padėjo jam sukurti “Plū
duriuojantis miestas”, kuriame 
jis vėl įsivaizdavo nepaprastų 
patogumų ir greičio laivą. Ame
rikoje broliai aplankė daugelį 

“Žymiu vietovių, jų tarpe ir Nia
gara Falls, kuri taip pat aprašo 
savo knygoje “Šeima be vardo”.

Sugrįžęs į namus iki savo mir
ties nepaleido plunksnos iš ran
kų. Čia vėl gimė “Aplink pasaulį 
per 80 dienų”, “Michael Stro- 
goff” ir daug kitų, Jau ne tiek
populiariu

1905 m. kovo 24 d. varpai pa
skelbė pasauliui žinią, kad mirė 
vienas iš didžiausių nuotykių ro
manų rašytojų. Ir šiandien pra
ėjus 50 metų nuo jo mirties, ne
tik kad išsipildo Vernes fantazi
ja, bet jo knygos laida po laidos 
kasmet išvysta pasaulį tolimuo
se nuo jo tėvynės kraštuose, yra 
mielai jaunimo ir suaugusių 
skaitomos ir, beto, daugelį kartų 
statytos ar statomos filmoše. 
(Praeitais metais Walt Disney 
susuko gražų filmą iš jo “20.000 
mylių jūros gelmėmis”).

Ir kas charakteringa, kad Jules 
Verne, nežiūrint savo domėjimo
si mokslu bei lakios fantazijos, 
nepamiršo Dievo, o kiekvienam 
savo veikale stengėsi Visagalį 
kiek galint augščiau iškelti. Ir jo 
visas pasididžiavimas buvo po
piežiaus Leono XIII jam pasa
kyti žodžiai: “Aš gerbiu Tamstą 
už mokslinių dalykų gvildenimą 
jūsų veikaluose. Bet mane labiau 
džiugina jūsų veikėjų augšta mo
ralė ir pasitikėjimas Dievu. Lai-
minu jus ir tikiu, kad ateityje 
dar daugiau sukursite”.

R. Galinis.

Pasaulyje 12 milijonų 
žydų

‘ Pagal 1955 m. JAV žydų met
raštį, visame pasaulyje esą 11.- 
867.000 žydų, kurių 5 mil. JAV, 
2 mil. Rusijoj, 1.488.470 Izraely; 
Vokietijoje, kuri prieš karą tu
rėjo apie 600.000, dabar tėra 23.- 
000. D. Britanijoj — 450.000, 
Prancūzijoj — 300.000, Argenti
noj — 360.000, Kanadoj — 230.- 
000, Brazilioj — 120.000.

Kaip žinoma, V. Vokietija nu- 
kentėjųsiems nuo Hitlerio žy
dams, išmoka kompensacijas. 
Pastaruoju metu po ilgų derybų 
Berlyno miesto savivaldybė su
tiko išmokėti kompensaciją žydų 
bendruomenei — $2.280.000. Be 
to, savivaldybė sutiko dovanoti 
$333.000 paskolą, kuri buvo , duo
ta atstatyti sinagogoms ir lab
darybės įstaigoms. Ikišiol atsta
tyta 5 sinagogos, viena ligoni
nė, viena salė. :

Per garsiąją Kristaįlnacht — 
Kristalinę naktį — 1938 m. lap
kričio 11 d. nacionalistų daliniai 
daužė žydų krautuvių vitrinas, 
sudegino 14 sinagogų ir 25 mal- 
davietes.

Paieškojimai
Jonui Edvardui JONAIČIUI 

“TŽ” redakcijoje, 9.41 Dundas 
Str., W., yra svarbus laiškas. 
Prašome jį patį atsiliepti arba 
žinantieji pranešti jo adresą.

B ;
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Aktyvištas • stachanovietis
Prie kapų vartų Vokietijoje 

susitinka dvi vėlės — viena nu
tukus, antra liesa, sudžiuvus.

— O tu iš kur? — klausia su
džiūvėlė. — Tu, turbūt, tik ne 
dabar prie rusų mirei? t

— Ne — atsakė nutukėlis, — 
aš miriau 1919 m.

Tuo tarpu jiedu pamatė kapų 
pakraščiu atslenkančią tokią su- 
džiuvusią esybę, kad atrodė, jog 
ir vėjelio dvelkimas ją nuvers.

— Alo! — šūktelėjo storulė — 
o kur tu vargšele vėlele, slenki 
nei gal vos-n e pakeldama?

— Klysti — atsakė toji. — Aš 
nesu miręs. Aš aktyvistas sta
chanovietis grįžtu iš naktinės 
pamainos...

Baliuje
• — Kai su Jumis šoku, Panele, 
man atrodo, kad vaikštau po ro
žių žiedelius...

— Tamsta klystat. Tamsta mi
nėt man ant kojų...

Karo laivas
— Vedybos — sako kalbėtojas

vestuvių puotoje — tai uostas, 
kuriame susitinka du laivai gy
veninio jurose.

— Tai man, matyt, teko susi
tikti su karo laivu — pastebėjo 
vienas iš dalyvių.

Medicina — stebuklingas 
mokslas

— Pone Daktare, labai prašau 
užeiti. Tačiau turiu pastebėti, 
kad moderniška medicina aš rie- 
tikiū... -

— Tai nieko — atsakė gydyto
jas. — Ir Tamstos arklys netikė
jo veterinarijos mokslu, tačiau 
veterinarijos gydytojas jį išgydė.

Sutikimas
Kraušys grįžo iš kelionės. Ge

ležinkelio stoty jo laukė žmona.
— O, tai tu čia! — tarė Krau

šys išlipęs iš vagono žmonai.
Žmona užsigavo dėl tokio pa

sisveikinimo ir sako:
— Na, žinai, argi taip sveiki

namasi su žmona tris savaites 
nesimačius. Žiūrėk štai aname 
perone, kaip vyras apkabinęs 
bučiuoja žmoną...

— Taip, bet jis išvyksta, o aš 
atvykstu!.,

Kokia miegalė
Jau gerokai praaušus vyras 

grįžta namo įkaušęs. Žmona ba
rasi: '

— O tu girtuokli, kada gi grįž
ti. Ar tu nežinai, kad jau 8 vai.?

—Jau aštupnios! Ach tu mie
gale — tu vis dar tebemiėgi...

Kanadiečiu
mandagumas

Diplomuotos teisininkes
V. SLEŽEVIČIUS

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

EMIGRACIJA IR KT.
Kreiptis ieitadienieis iki 1 vol. p.p.:
414 Boy St., Toronto, komb. 107 

tel. EM. 4-0425 orbo vakoroh: 
tel. KE. 4938.

James B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

įstaiga: 220 Roncesvalles Avė. 
tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama susitarus iš anksto.

"ŠYPSOKIS, ŠYPSOKIS, ŠYPSOKIS”

JOHN I.ABATT LIMITEDVietą šiam straipsniui aukoja ;

Tai labai senos dainos žodžiai, kurie seniau Kanadoję buvo dainuo
jami kiekviename baliuje, suėjime ar lauže.

Kodėl? Nes šypsena yra universali visų žmonių kalba. Šypsena, kaip 
saulės spindulys, paliečia visus, padaro, kad net gatvėje, jaučiasi širdingai 
priimamas. ' . į > lil.TKF.

Net ir paties' savęs gerovei šypsena padeda geresnei savijautai, 
geriau dirbti ar sportuoti — galima sakyti, kad padeda abiėms: *ir tam, 
kuris šypsosi,, ir tam, kuriam šypsena skirta.

Didelėje kelionėje šypsenos pagalba galima sutrumpinti mylių ilgu
mą, jei dieną pradėsi *u šypsena, vakare iš jos bus pasidarę šimtai šypsenų, 
nes jūsų šypsena persiduos kitam, o tas perduos kitam... ir taip be galo...

Taigi, pradėk šiandien diėną su draugišku šypsniu — ir gyvenk 
nauju kanadišku gyvenimo būdu.

BREWERS SINCE 1832

Šileris ir kaimynas
Vokiečių poetas Šileris bandė 

išmokti skambinti arfa. Pirmo
sios jo pamokos, žinoma, nebuvo 
patrauklios, tad suerzino kaimy
ną. Tas užėjo į Šilerio kambarį 
ir piktai sako:

— Arfa Tamsta skambini kaip 
karalius Dovydas, tik netaip gra
žiai. <WB

— O Tamsta kalbi kaip kara
lius Salemonas, tik ne taip pro
tingai ... — atsakė Šileris.-

Kaip reikalai?
Vilniuje per Velykas susitiko 

du draugai.
— Na, kaip reikalai? — klau

sia vienas.
— O, žymiai geriau! Tiesą sa

kant, blogiau kaip vakar, bet 
daug geriau kaip rytoj.

Pavyzdingas vyras
Sekančią dieną po vedybų Ka

zys atsikėlė anksti, užstatė kavą, 
paruošė užkandą, išvalė savo ir 
Janės batukus. Jane iš lovos ste
bi savo mylimo vyro darbą. Ka
zys paduoda jai pusrytį į lovą, 
išvalo grindis, išplauna indus.

— Kokį puikų vyrelį aš turiu 
— pasidžiaugia Jane.

— Tu matei, kaip aš viską dir
bau? — klausia vyras.

— Mačiau, brangusis.
—Labai gerai. Nuo ryt dienos 

tu turėsi visa tai daryti . . .

Portugalų priežodis skelbia: 
“Moteris — ugnis, vyras — me
dis, ateina kipšas ir pradeda pus
ti”.

Vienas tėra, kuris gali gyventi 
iš svetimo prakaito kitų ne- 
skriausdamas — skalbyklos sa
vininkas.

Keista kelionė
(CSc.) Anglijoj einąs “Man

chester Guardian” gruodžio 31 
d. pranešė apie keistą šių laikų 
“importą - eksportą”: buvo pa
stebėtas didelis skaičius maisto 
siuntinių, siunčiamų į komunis
tų užimtus kraštus. Patikrinus, 
pasirodę, kad tai daugumoj buvo 
maistas, kuris kaip tik buvo im
portuotas iš tų pačių šalių, tik 
dabar grąžinamas asmeniniais 
siuntiniais.

Vadinamas Westfalijos kum
pis, keletas rūšių dešrų buvo at
ėję iš Čekoslovakijos. Vengrų 
salami taip pat buvo tų skaičiu
je. Tai buvo keisčiausia prekyba 
kurią atliko Londono pirkliai.

Rankioja senas sumas
Karo metais Hitleris buvo di

deles sumas, siekiančias tiesiog 
milijonus dolerių, drauge su Rib- 
bentropu pervedęs įvairioms vo
kiečių užsienio ambasadoms — 
šnipinėjimo reikalams, penkta
jai kolonai stiprinti ir propagan
dai vesti. Dabartinis finansų mi- 
nisteris Schaefferis visur atsidė
jęs ieško tokių slaptų fondų, bet 
vis negali surasti. Tik vienas Pa- 
penas, karo metu’vokiečių atsto
vas Ankaroje, laikęs 1.480.000 
markiu, šveicarų banke, vokie
čių vyriausybei užėjus reikaiin- 

-gą sąskaitą, dabar pats pasisten
gė tą sąskaitą pervesti vokiečių 
vyriausybei.

OKULISTĖ 
B. BEJNAR - BUKOWSKA

dirbo nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

Priėmimo voL: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir švenrod. nuo 2-4 vol. popiet.

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

. Advokatai, Notarai 
91 Yonge St, Toronto 

Tėlėf. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENE

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410 ’
394 Bay St, Toronto, Ont

Telef.: ĖM.4-9912 
orbo EM. 4-8532.

— - ............................

GEORGE BEN, BA.
teisininkas 

advokatas fr notaras.
Kalba slavų kalbomis.

II47Dtm<Jas St W, Toronto
T«M.: OL 8431 ir OL 8432.

DR. W, K. WLOOKOWSKI 
buvęs Vaduvos ir Gdynės ligoniniif 
ordinatorpm 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. WILLIAM J. ZLNCHESIN 
B.A., M.D., L.M.C.C. 

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

MMm 2-4.30 ir 7-9 vol. pp. 
386 Bathurst St Toronto 

Telef EM. 8-1344

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9
Toronto

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

namų WA. 3-5555

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

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

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

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

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

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

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

Tel. WA. 1-6708
Dr. Aleksas Valadka

1081 BLOOR ST. W.
(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

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

TORONTO
(įėjimas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

D r. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė. 

Telefonas O L. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. V.P. Baltrušaitis.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS . 

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

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

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

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

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ]
1 BEAVERBROOK - KIPLING AVE.

KAMPAS.
ISLINGTON, TORONTO, ONT.

Telefonas BE. 1-1310.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietij’oje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

* susitarimo.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant Liudžius ;

buv. advokatas Vilniuje, - 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas. ;
73 Adelaide St. W., Toronto \ 

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

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

STANLEY ShOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—*EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti-telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

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

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Ticket!
Gydytojas

it •; ■ Į
chirurgas /

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampas Euclid Ąve.
Priima vakarais oagol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
< 35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos:. Telef. namų: 
EM. 3-7461 . BE. 3-0978■ ~.. *-------------------

■ ■■ m i i . ....... ... . . i u

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

PER K t j.t 
savo biurą i

21 dundas Square
Suite 501 — Herman Building 

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

575 Queen St W. - 6-8 val v. 
Telet EM. 8-2646
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Motinos dienos minėjimas
Šį sekmadienį, gegužės 1 d., 

Toronto lietuviai mini motinos 
dieną. 11 vai. rytą iškilmingos 
pamaldos visose Toronto lietuv. 
parapijose. Iškilminga akademi
ja įvyksta 3 vai. Šv. Kazimiero 
parap. salėje (Roncesvalles ir 
Garden kampas). Programoje: 
kun. dr. Pr. Gaidamavičiaus pa
skaita ir po to meninė dalis, ku
rią išpildys Toronto lituan. mo
kyklos mokiniai, jaunimo orga
nizacijos (ateitininkai, skautai, 
Jaunimo klubas) ir liet, vaikų 
darželio mažieji. Molinos dienos 
minėjimą rengia Kultūros Fon
do Toronto skyrius talkininkau
jant liet, moterų organizacijoms.
Liet. Inžin. ir Architektų S-ga 

Toronte ruošia balandžio 29 d., 
3 vai. vak. Lietuvių Namuose, II 
augšto salėje arbatėlę - pobūvį 
su šokiais.

Inž. I. Sližys padarys prane
šimą tema: “Iš asmeninių atsi
minimų apie inž. Petrą Vileišį”. 
Kviečiami dalyvauti S-gos na
riai su šeimomis ir svečiais.

PLIAS

Pagerbkime Steigiamojo Seimo 
narius

Gegužės 14-15 d. Toronte mi
nimas Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. Šiemet sukanka 35 metai 
kaip jis susirinko Kaune 1920 m. 
gegužės 15 d. Jo reikšmė ir dar
bai Lietuvos valstybei buvo mil
žiniški. Tarp kitko Steigiamojo 
Seimo nariams pagerbti rengia
mi pietūs St. Regis viešbuty. 
Pakvietimus, juose dalyvauti ga
lima gauti iki gegužės 10 d. pas 
p. Vaidotą T. Lietuvių Namuose, 
Tulpės svetainėje ir pas minėji
mo komiteto narius.

“Dainos” kartūno balius 
ponioms kainuos nedaug. Kartū
nas toks pigus ir toks gražus bei 
modemiškas, o suknios teiks ma
lonumo ne tik tą vakarą, bet 
visą vasarą. Be to, baliaus pel
nas skiriamas paremi tremtyje 
likusius, kuriems valgyt reikia 
ne tik švenčių proga, bet ir kas
dien, kaip ir mums visiems, čia 
geresnėse sąlygose esantiems.

Kviečiame visus, visus Į Top 
Hat salę gegužės 21 d. 8 vai. v.

Vakaro rengėjos.

Filatelistų suėjimas 
įvyks šį penktadienį, balandžio 
29 d., 7.30 vai. Lietuvių Namų 
muzikos kambaryje. Dar kartą 
tenka pastebėti, kad kviečiami 
ne vien šios srities specialistai, 
bet ir šiaip mėgėjai, kurie do- 

i misi filatelija.
Estų meno paroda

Šį ketvirtadienį St. Andrews 
bažnyčios salėje. Jarvis ir Carl
ton gatvių kampas, 8 vai. vak. 
atidaroma dailės paroda, kuri 
veiks iki sekmadienio, gegužės 
1 d., 2 vai. pp. — penktadienį ir 
šeštadienį nuo 2 vai. pp. iki 10 
vai. v., o sekmadienį nuo 10 v. r. 
iki 2 vai. pp.

Vincas Rastenis, Liet. Tautinės 
Sąjungos pirmininkas, atvyksta 

i į Toronte ir gegužės 8 d. 4 vai. 
p.p. T. Liet. Namuose padarys 
viešą pranešimą.

Visuomenės žiniai
Sporto klubo Vytis parengimų 

komisija primena, kad jau pats 
laikas įsigyti bilietus į šokius, 
kurie įvyks gegužės 7 d., St. Re
gis Hotel, 138 Sherbourne St. 
(prie Carlton St). Kadangi^ bilie
tų skaičius ribotas, prašome už
sisakyti staliukus iš anksto. 
Skambinti Jonui Žukui, telefonu 
RO. 9-5433.

Ta pačia proga pranešame, kad 
sekantis klubo parengimas įvyks 
gegužės 21 d. UNF salėje.

Sporto Klubas Vytis.
Krašto Tarybos narys iš To

ronto yra grąžinęs Hamiltono 
fotografui p. V. Zeman sulanks
tytas nuotraukas iš KT suvažia
vimo. Fotografas yra pametęs to 
asmens adresą. Naujas nuotrau
kas jis yra atidavęs K. Baronui, 
131 Kensington Ave.. N. Hamil
ton. todėl prašoma šiuo adresu 
ir atsiliepti.

Šv. Jono Kr. parap. žinios
— Sj tekmadienį, Motinos Die

nos proga, parap. bažnyčioje gie
da sol. A. Ščepavičienė, smui
kuoja Stp. Kairys, vargonais 
akomponuoja muz. St. Gaiievi- 
cius.

— Per visą gegužės mėnesį 
7.30 vai. vakarais parapijos baž
nyčioje bus laikomos gegužinės 
pamaldos: trumpa konferencija, 
o po to giedama Marijos litanija 
ir gale tradicinė šių pamaldų 
giesmė — “Sveika Marija”.

— Parapijos vaikų rengimas 
pirmajai išpažinčiai pradedamas 
gegužės mėn. viduryje Pirmo
sios komunijos iškilmės įvyks 
birželio mėn. gale'. Gerb. tėvai 
prašomi vaikus įregistruoti telef. 
EM. 4-7646 arba pranešant as
meniškai sekmadieniais po pa
maldų.

— Parapijos vardu dėkojame 
ponioms E. Bcinorienei, Br. Či- 
rūnienei, K. Rugienei ir Iz. But- 
vidienei uoliai talkininkavu
sioms parapijos komiteto šešta
dienį rengtame pobūvyje.

— Parapijos klebonas yra pa
davęs prašymą nemokamai gau
ti keletą vasarnamių, kurie būtų 
pastatyti Wasagoje gautame 
sklype jaunimo stovyklai. Pra
ėjusį savaitgalį klebonijoje įvy
ko posėdis, kuriame su stovyklų 
žinovais buvo aptarti stovyklos 
įrengimo klausimai.

— Parapijos bažnyčioje pa
krikštyta Robertas R. Virkutis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Statybos darbai šiuo metu 

yra gerokai sulėtinti, kadangi 
finansiinai ištekliai yra riboti. 
Šio mėnesio pradžioje paskelb
tas suintensyvintas statybos fon
do vajus iki šiol davė $5.093,24, 
bet toli gražu neleidžia statybos 
vesti norima plotme. Ribojama- 
si tuo tarpu tik mūro ir elektros 
vedimo darbais. Jei artimu laiku 
įplaukos fondan nepadidės, sta
tybą reikės dar labiau sulėtinti. 
Paskutinę savaitę didesnėmis 
aukomis atsiliepė: po $100 V. R. 
Semaška ir A. Seliokas ir $50 V. 
Dailidė.

— Šį sekmadienį, gegužės 1 d., 
11 vai. J v. mišios skiriamos mū
sų gyvoms ir mirusioms moti
noms paminėti. Parapijiečiai 
kviečiami ta intencija priimti šv. 
Komuniją. ; -

— Pranciškonų vienuolyne 
visą gegužės mėnesį laikomos 
šv. mišios už gyvas ir mirusias 
motinas tų, kurie savo aukomis 
ar intencijomis prisidėjo prie 
skelbtos Motinos Dienos nove- 
nos. .

— Šį sekmadieni, gegužės 1 d., 
9 vai. šv. mišios skiriamos treti
ninkams. Mėnesinis susirinki
mas bus tuoj po pačių mišių.

— Pamokos pirmai išpažinčiai 
ir Komunijai parengti yra kiek
vieną pirmadienį ir trečiadienį 
6 vai. p.p.

— Parapijos bazar as bus ge
gužės 6 ir 7 d. Bus galima laimė
ti ir pirkti gražių daiktų žemo
mis kainomis. Parapijiečiai ragi
nami platinti greit būsiančios 
parapijos loterijos bilietus, nes 
visas pelnas eis į statybos fon
dą.

—- Parapijos padengimas bus 
geužės 14 d. UNF salėje. Gros 
“Trimitas”,

— Uždaros rekolekcijos mote
rims numatytos birželio 17, 18 ir 
19 d. Cenacle Retreat namuose. 
Registruotis klebonijoje.

—- T. Viktoras šios savaitės 
vidury išvyksta dviem savaitėm 
į Baltimorę, Md., JAV, pravesti 
Motinos Dienos novenos.

— Kitą savaitę parapijos ku
nigai lankys parapijiečius, gyve
nančius vakaruose nuo Weston 
Rd. ir pačiame Westone.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Jonas Girdauskas ir Ona 
PeČkaitytė. Edvardas Jakavičius 
ir Aloyza Makinėnaitė.

— Pakrikštytas: Albertas Ig
nas Žaliauskas.
Lietuvis PARDUODA gerame stovyje no- 
mg 52 Beatrice St., yra dvigubas garo* 
žas, prie gero susisiekimo, netoli šv. 
Jano Kr. parapijos bažnyčios. Teirautis 
po 6 vai. vakare.

VEDYBŲ BIURAS
LAIMĖ. TIKRUMAS per draugystę, romantiką ir VEDYBAS. 
Paslaptį užtikrinanti, tikrai asmeninė tarnyba paštu. Foto, ap
rašymai. pavardės ir adresai — $1. MŪŠŲ ILIUSTRUOTAS 
ŽURNALAS (6 numeriai) — $2. VISA, kas nurodyta viršuje, 
PLIUS nario mokestis, viso — $3. Duokite trumpą aprašymą, 
amžių
CANADIAN STAR BUREAU 388 William St. London, OnL.Can.

1212 DŪMDAS $TW. Tat: LA- 
J. Beržinskas.

Visakymai priimami ir paltu.

» nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
'B suvenirų ir (vairią reikmenų krautuvėn

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:
8 kambarių, mūrinis, presuotų plytų namas su viela garažui. Ossington - 

MarchmouiKi Rd. rajone. $4.000 įmokėti. Viena skola 10 čioi metų. Tuoyoru 
gohmo užimti.

8 didehų koml?anų mūrinis nomos su 2 garažais, olyva apšildomas. A^i^ 
$5.000 įmokėti. Lieko tik vieno skolo. College - Shaw rajone.

1 kambarių dupleksas. High Pork rajone. Dvigubos garažas, alyva apšil
domos. Tuojau golimo užimti. Pilna kaino $19.800.

Maisto produktų krautuve lobai prieinamo kaino. Golimo prasiplėšti.

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 Ossington)
I. BRKOVICH REALTOR

S. m. balandžio mėn. 30 d., 7.30 v.v. Masaryk Memorial Hall 
212 Cowan St. (Queen - Lansdowne), T. L. O. “TRIMITAS’ 
rengia

metini koncertą - šokius

BILIETUS GALIMA GAUTI pas orkestro narius, Lietuvių Namuose arba prie įėjimo.
GAUSUS IR ĮVAIRUS BUFETAS. Visus maloniai kviečia

T.L.O. “TRIMITAS”.

Deinaršas pabalticčių vardu
Baltų Federacijos pirmininkas 

Ed. Riisna balandžio 20 d. išsiun
tinėjo pabaltiečių spaudai nuo
rašą savo laiško pilietybės bei 
imigracijos ministeriui dėl trukš 
mėlį sukėlusio jo pareiškimo 
Victoria, B.C. Baltų Fed. pirmi
ninkas rašo:

"Mes pastebėjome, jog Tomstos ne
senai Vancouvery pasakytos kalbos pa
staba, jog kiekvienas Kanadoje gimęs 
kūdikis yra. vertesnis už betkokį imi- 

*grantę, yra sukėlusi gan didelę reak
ciją spaudoje, o taip pat ir jvairiose 
Kanados etninėse grupėse. Jaučiu, jog 
privalau pasakyti, kad mes —- estai, 
latviai ir lietuviai — kurie esame Susi
jungę j Baltų Federaciją Kanadoje, taip 
pat esame nemaloniai paveikti. Iki šiol 
mes iš Jūsų ir Jūsų pirmatako Hon. 
Walter Harris ir kitų vyriausybes pa
reigūnų esame girdėję daug įvertinan
čių žodžių dėl mūsų įnašo į Kanados 
pramoninį, ūkinį ir kultūrinį gyvenimą. 
Šitas įvertinimas mus akino didesnėms 
pastangoms mūsų naujosios tėvynės la
bui ir. mūsų siekimui geresnės j r grei
tesnės integracijos. Buvo malonu gir
dėti, jog Kanados vadai yra priėmę 
faktą, kad imigrantas praturtina Ka
nados darbo rinką be jokių pačios Ka
nados išlaidų, nes jo išauklėjimo bei 
profesinio paruošimo kaštus yra pakė
lęs kitas kraštas.

. Tamstos žodžiai gali sudaryti įspūdį, 
jog Tamsta greičiau esate kitokios nuo
monės apie imigranto vertę. Tačiau 
mes tikime, kad Tomstos pastaba ne
turi būti imama literolinė prasme, kaip 
ji buvo interpretuojama, ypač, kad ji 
apimtų ir kaikuriuos parlamento no
rius bei vyriausybės pareigūnus, kurie, 
kiek mums yra žinoma, yra gimę ne 
Kanadoje.

Tamstos laikysena imigrantų ir neo- 
konadiečių atžvilgiu iki šiol nerodė, 
kad Tamsta neokanadiečius laikytumėt 
antros, rūšies piliečiais. Tad mes tiki
me, jog Tomstos šios pastabos paaiš
kinimas patvirtins mūsų turėtąjį įspūdį.

Tamstos* nuoširdus
E. Riisna, prezidentas".

Pareiškime, kaip matome kal
bama visų trijų Pabaltijo tautų 
vardu. Ar p. Pirmininkas šitokio 
žygio imdamasis pasiteiravo 
nors B. Fed. narių nuomonės, iš 
turinio medžiagos neaišku. O 
klausimas yra gana opus, kai 
mįnisterio piąsitarimas yrą pasi
daręs partinių grumtynių ark
liuku. Kažin ar nereikia laikyti 
išsišokimu tokį įsikišimą į parti
nes grumtynes? Ar nebūtų tiks
liau, jei BF vadovybė panašaus 
pobūdžio opių pareiškimų be vi
sų trijų tautybių atitinkamų or
ganų žinios nedarytų, ypač kai 
reikalas nėra specifiškai pabal- 
t ietis kas.

Kiek keistoka, kad balandžio 
20 d..laiške dar laukiama minis-

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

PROGRAMOJE: Franz von Suppė kurmiai, instrumentų 
solo ir sol. Br. MAR1JOŠ1US. Orkestrui diriguoja muz. 
St. GA1LEVIČIUS

Pavasario Balius <
ĮVYKSTA ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 7 D., Š

PUOŠNIAME PALACE PIER ANT EŽERO KRANTO. 
Veiks bufetas Rengia Toronto W
Pradžia 8.30 vai. vak. jfc Jūrų skaučių v
Įėjimas $1.50. Rėmėjų Būrelis. *

terio žodžių autentiškos iiffer- 
pretacijos, kai prieš tą dieną 
spaudoje buvo paskelbti net du 
min. Pickersgill pareiškimai tuo 
reikalu — Winnipege žurnalis
tams ir parlamente. Pagaliau 
keistoka, kad p. pirmininkas kal
ba apie ministerio kalbą Van- 
couveryje, kai ištikrųjų jis kal
bėjo Victorijoje.

Socialistai mini gegužės 1 d.
Toronte CCF — “Cooperative 

Commonwealth Federation” yra 
sudariusi tautinių grupių tary
bą vadinamą — “Ethnic Coun
cil” į kurią įeina atstovai iš-įvai
rių tautybių socialdemokratų 
organizacijų, jų tarpe ir lietu
viai.

Palaikydama seną Europos 
darbo žmonių tradiciją minėti 
gegužės 1 d. kaipo Darbo šven
tę, Taryba ruošia balandžio 30 d., 
šeštadienį, 8 v.v. Plieno darbi
ninkų unijos salėje, 33 Cecil St., 
subuvimą, kurio metu kalbės 

•Ontario CCF lyderis Donalld 
MacDonald, paliesdamas svar
besnius šios dienos klausimus. 
Savo 
kins 
italu.

Po 
gros 
kestras. Veiks turtingas bufetas, 
įėjimas 50c. Lietuviai, socialde
mokratai kviečia lietuvišką vi
suomenę skaitlingai dalyvauti, 
susipažinti su kitų tautybių dar
bo draugais ir kartu linksmai 
praleisti šeštadienio vakarą,

Cecil St. yra pirma gatvė ei
nant i pietus nuo College - Spa- 
dina kampo, rytinėje Spadinos 
pusėj.

Lietuviai socialdemokratai 
Toronte.

Naujame “Molson” alaus fabrike 
prasidėjo alaus gaminimas. Pa
tirta, kad iš 7000 prašymų į dar
bą priimta lik 240. Priimtų dar
bininkų tarpe yra keletas lietu
viu.

trumpomis kalbomis svei- 
lietuvių, vokiečių, lenkų, 
ukrainiečių ir kt. atstovai, 
prakalbų šokiai, kuriems, 
vokiečiu “Vorwarts” or-

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS

PERSIKĖLĖ
NAUJON VIETON

1600 Bloor St. W. (netoli 
Dundas). Namų telefonas 
RO. 2-2206.

J. JUKNYS

VISŲ RŪSIŲ

Draudimai
Ronald A. Cowan

856 COLLEGE ST

TELEFONAI: 
’ ME. 2748, 

LO. 3493, 
KE. 3216.

“Simfoninis” išpardavimas
Toronto Simfonijos orkestro 

Moterų komitetas skelbia tokį 
liekanų išpardavimą gegužės 
mėn. 3 ir 4 dienomis, Toronte 
Varsity Arena — Bloor St. West 
nuo Bay St. Pelnas skiriamas To
ronto Simfonijos orkestro išlai
kymui.

Išpardavimas bus viešas. Ant
radienį, gegužės 3 d., vyks vaka
re nuo 7 ligi 9 vai. Įėjimas — 
50c. Trečiadienį išpardavimas 
prasidės 12 vai. ir tęsis kol visi 
daiktai bus išparduoti. Trečia
dienį įėjimas laisvas. Tie, kurie 
nori būti pirmieji ir pasirinkti 
geresnius daiktus, tie antradienį 
ir moka už įėjimą.

Parduodami daiktai bus įvai
riausi — kas ką tam paaukos iš 
savo nebereikalingų atsargų ar 
reikmenų.

— Otava. — Vyriausybė siūly
mo angliškoms vilnonėms me
džiagoms pakelti muitus nepri
ėmė.
Išnuomojamas kambarys vienam arba 
dviems asmenims netoli šv. Jono Kr. pa
rapijos bažnyčios. Skambinti ME. 4973 
po 6 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai su baidais. 1 
l-mc augšte ir 1 — ll-me augšte, gali
ma naudotis virtuve. Tel. KE. 9308.

Išnuomojamas vienas kambarys, tcl. 
EM.3-9596.

išnuomojamas kambarys su bendra vir
tuve 2 asmenims, arba vienam. Telef. 
KE. 3625, po 6 vol. vak.

Išnuomojami 2 kambariai I! augšte, su 
baldais, yra garažas. 681 Crowford St.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, galima su vaikais. 341 Crowford 
St., telef. OL. 9335.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė II 
augšte šeimai;, gali būti su vaikais. Yra 
kas pasaugo vaikus, 21 Sorauren, telef. 
LA. 7134.

Išnuomojami 2 arba 1 kambarys prie 
High Parko ir Bloor tramvajaus, galima 
gauti maistą. Tcl. Ro. 9-1687.

Išnuomojamas front, kambarys 1 augšte 
1 asmeniui^ su ar be baldu; galima nau
dotis virtuve. Telef. LL. 1669.

Išnuomojamas kambarys 1 asmeniui III 
augšte, galima virti. 339 Ossington Avė. 
Telef. LO. 1566.

Išnuomojamas didelis front, kambarys I 
augšte su puikiais baldais 1 ar 2 asme
nims. Karštos vanduo nuolatos ir vonia 
I augšte. 695 Dovercourt Rd. - arti Bloor 
Str. W.; telef. LO. 7358.

Išnuomojamas II augšte kambarys su 
baldais 1 asmeniui; galima virtis. 65 
Northcotc Ave., Gladstone - Queen, tel. 
OL. 7328.

Parduodamas
namas

asmeniniai, labai geras, mūri
nis, 3-jų augštų po 3 kamb. 
kiekviename, yra šiltas - šal
tas vanduo kiekv. augšte, tin
kamas 2 šeimoms, nuomojant 
dar 3 kamb. — mėnesinės pa
jamos $108 padengia namo 
mokesčius. Įmokėti $4.500. 
Likusią sumą susitarus kainą 
5% ilgam terminui. Apžiūrė
jimui kreiptis: P. Nanvay, va
karais: 183 Seaton St, prie 
Shcrbournc - Dundas St. East, 
Toronto.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Boldų pervežime t Toronte ir tolimomh 
dtttoncijomit. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visut vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Moot- 
reolj, Londoną, Windsorą, Hamfltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO
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Persikėlimas į naują bažnyčią. 

AV parapijos klebonas paskel
bė: “Sį sekmadienį 10.35 vai. or
ganizuotai su procesija darome 
eiseną iš mūsų senos banyčios į 
naująją bažnyčią. Visi yra pra
šom^ ateiti į senąją bažnyčią, 377 
W ilhbrord A ve., Verdun, lygiai 
10.30 vai. Visos organizacijos* ei
na, jeigu gali su savo vėlyvo
mis. Skautų ir skaučių prašyk 
čiau ateiti su uniformomis.

Procesija organizuojasi šitaip: 
visi bažnyčios komiteto nariai: 
buvusieji ir dabar esantieji susi
renka zakrastijoje lygiai 10.30 
vai. Tuo pačiu laiku gatvėj orga-, 
nizuojasi procesija: kryžius, vė
liavos, visi tikintieji, viduryje 
choras. Švenčiausiam išeinant iš 
bažnyčios, choras pradeda giedo
ti ir procesija pajuda. Atėjus 
prie naujos bažnyčios durų visi 
sustoja. Į bažnyčią įeina pirma 

■kunigas .su Švenčiausiu. Choras,* 
kuris per šalutines- duris įeina 
pirmiau, užgieda Garbė Augš- 
čiausiam.

Kunigas, padėjęs Švenčiausią 
ir pakeitęs rūbus, pradeda sumą.

Labai džiaugčiausi, jei visi 
Montrealio lietuviai galėtų daly
vauti šioj mūsų šventėje”. ,

Naujoji Aušros Vartų parapi
jos bažnyčia yra 1465 De Sėve 
St.. Montreal 20, tel. PO; 6-5755.

Iš rytinės miesto dalies ge
riausia vykti Sherbrooke auto
busais persėdant į Glen autobu
są ties Lansdowne St., kuris at
veža iki Jdlicouer St. Nuo jos 
reikia eiti, į kairę sekančia Holy 
Cross gatve. Kas važiuotų Notre 
Dame tramvajais,- tiems reiktų 
persėsti į Glen autobusą ties St. 
Rami tuneliu. Važiuojant per 
Verdun, reikia imti Baniian.tyne 
autobusą ir išlipti ties 4th Avė., 
nuo kurios jau tenka eiti pėsčio
mis per 4th Ave. tiltą.

Montrealio Seimelio' prezidiu
mas pasiskirstė pareigomis: St. 
Naginionis — pirm., D. Norke- 
liūnas —- yicepirm.,- A. Norke- 
liūnas — reprezentacijos reika
lams, I. Lukoševičienė — šalpos 
reikalams, K. Toliušis — iždinin
kas, A. Kudžirta — parengimų 
reikalams ir J. Puniška — sek
retorius. Prezidiumas yra kartu 
ir KLB Montrealio apylinkės 
valdyba.

Augšt.Lituanistikos kursai at
einantį šeštadienį bus 10 vai. ry
to. Paskaitos: Lietuvos geografi
ja, Lietuvos istorija ir tautiniai 
šokiai, ■

“Varpo” sukaktuvinis pobūvis
Praėjusį šeštadienį, balandžio 

23 d.. TLCh. “Varpąs” Lietuvių 
Namuose surengė Uždarą pobūvį 
savo veiklos dviejų metų sukak
čiai paminėti ir koncerto įspū
džiais pasidalinti. Prie skonin
gai papuoštų stalų pirmiausia 
buvo prisiminti jurginių proga 
trys choro nariai Jurgiai. Chd?o 
vardu jiems įteikta- po knygą.

Sveikinimo kalbas pasakė K L 
B-n ė s C. Vald. pirm. J. Matulio
nis, šv. Jono Kr. parapijos klebo
nas P, Ažubalis, Tėvas Placidas, 
OFM, šv. Andriejaus liet, liute
ronų parapijos ’ klebonas dr. M. 
Kavolis, kun. B. Pacevičius ir 
apyl. pirm. J. R.; Simanavičius, 
linkėdami chorui siekti dar di
desnio tobulumo ir griebtis di
desnių darbų. J. Matulionis, vie
nas iš “Varpo” krikšto tėvų, cho
ro vadovybei teikė- muziko Ber
tulio iš Los Angeles atsiųstą ope
rete “Abejotinas asmuo”.

Iš choro pušės kalbėjo seniū
nas J. A. Medelis ir buvęs seniū
nas, vienas iš pagrindinių ‘‘Var
po” organizatorių—- Jurgis Ra- 
čys. * r ? j

Pobūvis buvo paįvairintas 
linksmomis dainomis ir šokiais:

SIŪLO DARBO
Jei turite automobili, truputi kalbate 

angįiikai ir nebijote sunkaus darbo, jus 
tinkate iiam darbui. Geras atlyginimas, 
darbas visus metus. Kreiptis anglu kalba* 
je raitu, paradyti trumpg autobiografiig. 
Mr. M. Grim be, 24 Hazelwood Ave., To
ronto, Ont.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

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

pot Bloor gatvės, vandens • alyvos šildymas, .2 garažo^ dideli, erdvūs v* nepef-. 
einami kambariai, įmokėti apie $8.000, vienas atviros morgičius 10. mefu bo
kime

RONCESVALLES - GRENADIER, $14.500, fleros plytų rtpnws, 6 ko mb., 2 
garožoi, oro - alyvos šildymas, 2 modernios virtuvės, nepereinami kambariai, 
greitas įėjimos, Įmokėti opie $5.000.

AL.GARBEKS.
llEAL ESTATE

1411 BLOOR STRUT WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LO. 2731, LA. S772. Vekorsh HU. 0-1543.

UHQ8 NAMAI PARDAVI

Šv. Jono liuteronių bažnyčioje*, 
Jeanne Mance ir Prince Arthur, 
gt kampe, gegužės 1 d., 12.30 v., 
lietuvių pamaldos. Pamokslas 
skiriamas Motinos Dienai.

Kun. dr. M. Kavolis.
Liet. Akademinio Sambūrio 

ruoštas šokių vakaras literatūri
nės premijos naudai davė dvi
gubai didesnį pasisekimą negu * 
pagal plaj>ą buvo numatyta. Drą
siai galima sakyti, kad literatū
rinės premijos maišas jau iki ge
ros pusės pripildytas. Pirmoj ei-1 
lėj tenka prisiminti mūsų me
nininkus, kurie-.paskyrė vakaro 
loterijai tautinių audinių ir pa
veikslų, kurie buvo viso vakaro 
centru ir aukso kasykla. Ponios 
Tamošaitienės audinius laimėjo 
O. Juodgudienė, V. Slėnis ir V. 
Piečaitis, p. Tamošaičio paveiks
lus— D. juodgudienė ir S. Jan
kauskas, J. Akstino paveikslus 
— K. Paužėnaitė ir V. Bruzge- 
levičius, T. Valiaus paveiksią — 
S. Zemlickienė.

Antruoju vakaro pasisekimu 
reikia laikyti programą, kuri de
rinosi šokių nuotaikai. Pažadas 
vakaro svečiams — priimti ir už
imti — buvo išpildytas, lygiai ir 
iš svečių šūlauktas duosnus pri
tarimas.-^ ■-

Bankelis “Litas” veikia, susi
domėjimas gyvas. Iki šiol turi
me 126 narius. Indėlių įnešta 
virš $4.000, paskolų išduota virš 
$3.000. Reikėtų, kad mes susido
mėję sava įstaiga ir ja pasitikė
tume: nėštume; savo santaupas. 
Tada galėsime išvystyti veikimą. 
Jei visi nariai įneštų bent po 100, 
jau turėtume $12:600. Turėtume 
įsisąmoninti, jog, jei tenkinsimės 
įnešdami tik $5, tai ir bankelio 
veikimas bus lygus $5. Tad neš
kime savo indėlius į savą įstaigą. 
Čia gausime augštesnį nuošimtį, 
kaip didžiuosiuose bankuose. 
Bankelis veikia kas sekmadienį 
po pamaldų Aušros Vartų baž
nyčios patalpose, prie spaudos 
kiosko. Bankelio, vedėjas.

Tautų festivalis. Šį penktadie
nį, balandžio 29 d. 8.15 vai. vak. 
Forume įvyksta. tautų fėstivalis. 
Dalyvaują J_. Em. kardinolas ir 
daug garbingų svečių. Lietuviai 
pasirodo su tautiniais šokiais. Bi
lietu kaina 25 centai.

D. juodgudienė ir S. Jan-

Posėdžiavo seimelis 
(Atkelta iš 7 psl.)

ta sušaukti tuo reikalu atskirą 
seimelio posėdį.

Kultūros Fondo ir Šalpos Ko
misijos nutarta pavesti sudaryti 
prezidiumui jš organizacijų at
stovų, kaip tai buvo datoma ligi 
šiol. Tokiu pat būdu pavesta su
daryti ir Steigiamojo seimo mi
nėjimo komisija.

KLB Centro Valdybai nutarta 
pasiųsti sveikinimą rezoliucijos 
forma, kuri buvo vienbalsiai pri
imta.- . -

■... Bendrai,.seimelis pradėjo dar- 
bą\ganda/pozityviai ir neabejo
tinai jau prisidėjo prie kaikurių 
aštrumų sušvelninimo.

Vaisiu ir u ogu 
mėgėjai!

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

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

» Ontario.
-

— Londonas. — Bulgarų bale
to šokėjas Nenkov, 26 m. amž., 
atvykęs su savo teatru gastrolių 
į Londohą, buvo pabėgęs ir pa
prašęs politinės prieglaudos. Vė
liau pakeitė savo, nūomonę ir 
grįžo atgal į savo teatrą.

— Winnipegas. — Gazų vamz
džiai iš Albertos į Winnipegą bus 
Vedami dar šiemet. Darbai yra 
susitrukdę dėl to, kad kompani
ja negavo 300 milijonų pasko- 

‘ los iš valdžios.


