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Laimėjimu, vertės Savaitės įvykiai
Neretai dar ir dabar išgirstame sakantį kad didžioji lietuvių 

tautos nelaimė, dėl kurios kelios dešimtys tūkstančių lietuvių 
atsidūrė tremtyje, gal turėsianti nors tą prasmę, jog sustiprisianti 
ankstyvesniosios išeivijos lietuviškąją dvasią, pagyvinsianti lie
tuviškąjį išeivių gyvenimą, atseit ir čia tiksiąs bendras dėsnis, 
kad nėra tokio blogio, kuris neišeitų į gerą. Tačiau stebint tą 
patį gyvenimą, deja, tokių išvadų vargu ar galima prieiti. Yra 
neabejotina tiesa, kad atplūdus tremtinių bangai lietuvių garsi-, 
nirhasis žymiai pakilo, kultūrinis gyvenimas paintensyvėjo bei 
pagilėjo, tačiau, deja, negalima pasakyti, kad visa tai būtų apėmę 
platesnes lietuvių mases. Gaila, bet neprivalome užmerkti akių, 
kad įvyko priešingas reiškinys. Anksčiau judinusiejei lietuvišką 
reikalą pasitraukė, užleido vietą naujiems ateiviams. Teisybė, 
šieji daugeliu atžvilgiu buvo pranašesni, mokytesni, platesnių 
horizontų, tačiau jie visdėlto nepajėgė išvengti didžiulės klaidos 
— vietoj stoję greta, vietoj sustiprinę senųjų gretas, jie papras
čiausiai užėmė jų vietas ir dar dabar dažnai nepastebi, kad šita 
klaida gali būti lietuviškos išeivijos masei fatališka, kurios jau 
niekas nebepajėgs atpirkti. Nedidelis reikalas ir visiškai nėra kuo 
didžiuotis, kad naujieji ateiviai pajėgia didesnį triukšmą sukelti, 
reikia susirūpinti, kad anie liko rezervuotais abejingais stebėto
jais arba net nepalankiais skeptikais ir nuo viso viešojo gyvenimo 
šalinasi. Tokioje Kanadoje naujieji nors sudaro bent 50% ar 
daugiau visų lietuvių. O juk JAV tie naujieji nesudaro net 10% 
tų, kurie 1950 m. surašinėjimo metu užsirašė lietuviais (249.000). 
Argi pasiekiami šiokie- tokie rezultatai politinės kovos lauke ga
lės atstoti tą milžinišką nuostolį lietuvybės ateičiai, kai didelis 
procentas senesniosios kartos lietuvių, nepritapdami prie naujos 
linkmės, negalėdami susigyveni su naujais veikėjais, nusišalina, 
ir kas blogiausia, nuošalumo j lieka ir jų vaikai. Tai nuostolis, 
kurio ir labai dideli kitokie pasisekimai lietuvių tautai niekad 
neatlygins. Tai yra reiškiniai, kuriais reikia susirūpinti visiems 
ir ieškoti receptų. Ir tai kuo greičiau.

Visokiems karštiems patriotizmo moralizuotojams reikėtų 
pagalvoti ne vien apie gražų principą, bet ir kiekvieno plano 
tikslingumą esamosiose sąlygose. Tremtinių didelė dalis jaučiasi 
tarytum čia tebėra tremtiniškas gyvenimas. Daugelis net viešose 
kalbose, pvz. tautinėse šventėse ar minėjimuose, kalba, bei laik
raštiniuose straipsniuose rašo “mes tremtiniai, kai buvome sto
vyklose, kai bėgome iš, Lietuvos, ir t.t.”, tarytum kitokių ten 
nebūtų -ar -kitoks TSi^^r^žodzio/fieskaitytų. Taip senasis išei
vis, kuris tremtiniams čia kelią pramynė, kuris pakvietė juos ir 
priglaudė, pasijunta tokioje aplinkoje lyg pašalaitis ar svečias, 
pasijunta išstumtas iš gyvenimo, dėl to jaučiasi nejaukiai. Ir 
geriausių norų turėdamas, kitą kartą jis į tokią aplinką eis ne
noriai.

Tai yra didžiulė ir labai opi problema, kuri turėtų saistyti 
daugelį žygių, daugelį veiksmų ir užsimojimų. Nes pirmoji pa
reiga yra išsaugoti kiekvieną lietuvį, kiekvieną lietuvišką žmogų, 
o visa kita savaime ateis.

Pavergtųjų protestas Nehru
Pavergtųjų Europos Tautų 

Seimo Bendrųjų Reikalų komi
sijos pirmininkas dr. Vilis Ma- 
sens pasiuntė Indijos ministeriui 
pirmininkui ir Indijos delegaci
jos Azijos - Afrikos konferenci
joje Bandunge (Indonezijoje) 
šefui šią telegramą:

“Turimomis žiniomis, Tamsta 
balandžio 22 d. politinės komisi
jos posėdyje sutikai su kom. Ki
nijos premjero teigimais, esą. 
Rytų Europos tautos laisva valia 
išsirinkusios savo valdžias, ir, be 
to, pareiškei tas valdžias esant 
suverenines. Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas atstovauda
mas devyniems už “geležinės 
Uždangos” nutildytiems ir pa
vergtiems kraštams, yra pri
trenktas Jūsų pareiškimo, kuris 
pateikia visiškai išvirkščią tik
rųjų faktų prasmę. Iš tikro mū
sų valstybės buvo paverstos so
vietų kolonijomis. Jų valdžios 
niekad nebuvo išrinktos, bet bu
vo sovietų jėga primestos, esant

Italijos komunistai pralaimi
Komunistų partija Italijoj po

kario metais buvo sulaukusi ne
maža pasisekimo. Dar prieš du 
mėnesiu, ypač šiaur. Italijoje, ji 
turėjo savo rankose didžiųjų 
įmonių darbininkus. Pastaruoju 
laiku jos įtaka jau ėmė mažėti. 
“Fiat” įmonėje, kur dirba 49.600 
darbininų, unijos vadovybę per 
ištisą dešimtmetį turėjo komu
nistai. Per paskutiniuosius rin
kimus jie betgi pralaimėjo. Pa
naši reakcija prasidėjo ir kitose 
įmonėse. Milano sunkvežimių 
įmonėje Officina Meccanica ko
munistai surinko tiktai 37% bal
sų nors pernai gurėjo 80%. 
“Falk” plieno įmonėse Milano 
priemiesčiuose pernai ill komu-, 
nistų uniją balsavo 4900 iš 7000; 
šiemet 1000 jų atsimetė ir balsa
vo už prieškomunistinę uniją, 
kuri tuo būdu gavo daugumą 
balsų.

Didėja prieškomunistinis nusi
statymas ir Italijos kaimuose. 
Neseniai buvo suorganizuota 
plačiu mastu ligonių kasos bei 
sveikatos pagalba provincijoj. 
Ūkininkams buvo pavesta iš
rinkti tos kasos valdytojus. Ko- 

sovietų karinei okupacijai. Ir jau 
dešimt metų po karo tebetrun
kančioje mūsų kraštų okupaci
joje valdžią laiko tos pačios jė
gos. Tūkstančiai vadinamųjų so
vietinių patarėjų kontroliuoja 
vyriausybes. Kultūrinis pavel
dėjimas sunaikintas ir pakeistas 
svetima sovietine kultūra. Žmo
gaus teisės visiškai panaikintos, 

.ir ūkinis gyvenimas rikiuojamas 
išimtinai sovietų labui. Sovieti
nis ūkinis išnaudojimas viršija 
bet kokį kada buvusį kolonializ
mą. Jūsų pareiškimas giliai nu
vilia šimtą milijonų pavergtų 
žmonių, kurie neseniai moraliai 
rėmė pačios Indijos laisvės kovą 
ir pagarbiai dar tebeprisimena 
Mahatmą Gandį.

Šių žmonių vardu mes apgai
lestaujame moralinį abejingumą, 
parodytą atstovo didžiosios tau
tos, kuri ką tik gavo laisvę dėka 
pasaulio opinijos nemažos mo
ralinės paramos”.

munistai, norėdami jas paveržti, 
nėrėsi iš kailio agituodami ūki
ninkus, net lankydami juos na
muose. Pasekmės betgi buvo 
jiems liūdnos: iš 7.649 valsčių jie 
telaimėjo 142. Net tokiose rau
donose vietovėse kaip Tuscania 
ir Emilia jie laimėjo 18 iš 603. 
Prieškomunistinės grupės laimė
jo 98% balsų. Komunistų vadas 
Togliatti tuo ypač susirūpinęs. 
Jo dar paguoda, kad Genujoj 
komunistai ir toliau tebevaldo 
darbininkų unijas.

— Vašingtonas. — Prezidentas 
Eisenhoweris patvirtino, jog jis 
jau trys savaitės kaip susirašinė- 
įąs su Sovietų karo ministeriu 
maršalu Žukovu. Bet nepasakė 
nei katras susirašinėjimą pradė
jo, nei ką katras yra rašę. Esą. 
tai privataus pobūdžio susiraši
nėjimas. »

— Londonas. — Darbo parti
jos lyderių nutarimu Bevanas 
vėl priimtas į darbiečių frakciją 
parlamente. Jis buvo pašalintas 
kovo 16 d.
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ŠAUKSMAS Į PASAULIO PARLAMENTARUS
BUVUSIŲ LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO NARIŲ ATSIŠAUKIMAS Į LAISVŲJŲ VALS
TYBIŲ PARLAMENTŲ NARIUS LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO SUŠAUKIMO 35-TOS SU

KAKTIES PROGA 
ra, beatedairinis anksčiau klės- *’7 • A -Pirmasis Pasaulinis karas, 

ed Powers) valstybių vestas ir 
laimėtas teisės tautoms laisvai 
apsispręsti šūkiu, sudarė sąlygas 
ir lietuvių tautai, kurios valios 
būti laisvai nepalaužė 120 metų 
laisvės sutemų, atstatyti savą 
nepriklausomą valstybę, egzista
vusią nuo 123- ligi 1795 m. Lie
tuvos valstybės atstatymo ir jos 
žemės gyventojus su kitomis 
valstybėmis siejusių ryšių nu
traukimo aktas buvo paskelbtas 
istorinėje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje 1918 m. vasario 16 d. 
Tame akte buvo taip pat pareikš
ta, kad atstatytos Lietuvos vals
tybės santvarką ir jos santykius 

.su kitomis valstybėmis nustatys 
demokratiniu būdu išrinktas 
Lietuvos Steigiamasis Seimas. 
Dėl vykusių laisvės kovų su sve
timomis kariuomenėmis, kėsinu
siomis į Lietuvos laisvę ir jos že
mes, Lietuvos Steigiamasis Sei
mas susirinko tik 1920 m. gegu
žės 15 d. Demokratiniu būdu iš
rinktas ir reikšdamas autentišką 
lietuvių tautos valią, Steigiama
sis Seimas

1. Vieningai priėmė iškilmin
gą Lietuvos Nepriklausomybės 
deklaraciją, tuo suteikdamas ir 
formalinę visos lietuvių tautos 
sankciją Lietuvos valstybės at
statymo aktui;

2. Davė atstatytai Lietuvos 
valstybei demokratinę santvar
ką ir grąžino svetimos okupaci
jos panaikintas parlamentines 
institucijas;

3. Ratifikavo Taikos Sutartį su 
Sovietų Rusija, kuria pastaroji 
atsisakė visiems laikams nuo bet 
kokių jos turėtų teisių į Lietu
vos žemes;

4. Priėmė žemės reformos įs
tatymą, apkarpantį stambiąją 
žemvaldystę ir davusį žemę 
tiems, kurie ją dirba;

5. Jvedė auksu paremtą savo 
valiutą.

Tik 22 metus lietuvių tauta 
džiaugėsi laisvės ir nepriklauso
mybės palaima. Kremliaus tiro
nų 1939 m. rugpjūčio 23 d. kri
minalinis sąmokslas su Hitlerio 
Vokietija prieš taiką, išprovoka
vęs Antrąjį Pasaulinį karą ir pa
žadinęs tradicinį Rusijos impe
rializmą, buvo pirmas Sovietų 
Rusijos agresijos prieš Lietuvą, 
taip pat prieš Lenkiją, Suomi
ją, Latviją. Estiją ir Rumuniją 
veiksmas. 1940 m. birželio 15 d. 
suvereninė Lietuvos valstvbė. 
turėjusi galiojančius nepuolimo 
ir agresijos apibrėžimo paktus 
su Maskva, buvo pastarosios re
guliarios visų ginklų rūšių ka
riuomenės okupuota. Toliau ėjo 
Lietuvos susovietinimas, sun
kiai įsivaizduojamas teroras, pa
stangos pavergti žmonių mintį ir 
sielą, masiniai gyventojų areštai, 
žudymai ir deportacijos į Sibi-

i

skurdinimas. Kremliaus despotai 
siekia įsitvirtinti rytiniame ir 
pietiniame Baltijos jūros kran
tuose, pasidaryti Baltojos jūros 
viešpačiais, kad galėtų plėsti sa
vo ekspansiją į Vakarus ir pulti 
Skandinaviją ir Angliją. Lietu
va yra rusiškojo imperializmo 
ir komunistinio kolonializmo 
auka.

Tokiose tragiškose aplinkybė
se drauge su visa lietuvių tauta 
minėdami jai istoriškos reikš
mės Lietuves Steigiamojo Sei
mo susirinkimo 35-ją sukakti, 
mes, išlikusieji gyvi ir pasprukę 
į laisvę buvusieji to Seimo na
riai, laikome savo šventa parei
ga kreiptis į Jus, laisvųjų vals
tybių parlamentų atstovai, ir 
prašyti Jus:

1. Neišleisti iš akių darant po
litinius sprendimus ir balsuo
jant įstatymus, kad Kremliaus 
diktatorių vadovaujamasis pa
saulinis komunizmas ir rusiška
sis imperializmas yra laisvės ir 
vakarietinės civilizacijos priešai 
ir nuolatinė grėsmė laisvajai 
žmonijai ir taikai;

2. Veikti savo vyriausybę, kad
ji ' / ■5

a. ir toliau nesuteiktų diplo
matinio pripažinimo Sovietų ag
resijos veikmais sudarytai poli
tinei padėčiai Lietuvoje,

b. nedarytų sandėriij su Sovie
tų Sąjunga, kuriais būtų legali
zuotas ar pratęsiamas Lietuvos 
ir kitų Centro ir Rytų Europos 
valstybių pavergimas,

c. ryžtingai panaudotų Jung
tinių Tautų Chartos nuostatus 
atstatymui Lietuvos suverenu
mo ir sudarymui lietuvių tautai 
sąlygų išsirinkti valdžią, kokios 
ji nori,

d. paremtų Pavergtųjų Jung
tinių Tautų Pilnaties daromus, 
žygius Jungtinėse Tautose ir vy- ginti juos nuo parašiutininkų 
riausybėse prieš komunistinių ‘ staigaus puolimo. Nesą sekimo

Kanados premjerų konferencija
Balandžio 26-27 d. buvo susi

rinkę Otavoje Kanados provin
cijų min. pirmininkai aptarti 
naujai iškilusių problemų. Vie
na tokių problemų — nedarbas, 
vpač paaštrėjęs praėjusią žiemą. 
Fed. min. pirm. St. Laurent pa
siūlė ši klausimą spręsti bend
rom jėgom — feder. ir provinci
nėms vyriausybėms. Jis pareiš
kė, kad feder. vyriausybė sutin
kanti prisidėti prie bedarbių šel
pimo fondo 30-50'/. Likusią dalį 
turėtų irrešti provincinės vyriau
sybės. Kadangi bedarbių būklė 
nėra lengva, konferencija nuta
rė tuojau sudaryti žinovų komi
siją klausimui išstudijuoti ir pa
ruošti konkretų planą. Į komisi
ją įeina po vieną atstovą nuo 

režimų vartojamą prievartinį 
darbą ir-vergų stovyklas, religi
jos persekiojimą, masines žmo
nių deportacijas, žmogaus nu
teisinimą ir išnaudojimą, fizinį, 
kultūrinį ir moralinį genocidą.

Buvusieji Lietuvos Steigia
mojo Seimo nariai:

Lietuvių Krikščionių Demok
ratų Partijos, Lietuvos Darbo 
Federacijos ir Lietuvos Ūkiniu 
kų Sąjungos atstovai: Galdikie 
nė, Magdalena. 186 Hale Avė. 
Brooklyn 8, N.Y. Dr. Draugelis, 
Eliziejus. Utinga, Antverpia 93, 
Sao Paulo, Brasil. Jočys, Petras. 
252. Union St., Hudson, N.Y. 
Msgr. Krupavičius, Mykolas. 
(14b) Pfullingen, Goethestr 16, 
Germany. Milčius, Antanas, 328 
Stanton St., Wilkes Barre, Pa. 
Msgr. Šaulys, Kazys, via Colloni 
14, Lugano, Switzerland. Šmulkš 
tvs. Vincas. 1037 'Darrow Ave., 
Evanston, Ill. Valaitis,. Jonas, P. 
O. Box 1004, Waterbury, Conn.

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Steigiamojo Seimo atstovai: 
Bielinis, Kipras, 350 West 85th 
St., apt. 2-E,'New York 24, N.Y. 
Digrys, Stasys. Eroica Gasse, 8a, 
Wien XIX, Austria. Prof. Ka
minskas, Juozas, 403 Stanhope 
St., Brooklyn 37, N.Y. Pakalka. 
Jonas, 1127 Putnam St., Brook- 
Ivn 21, N.Y. Požėla, Vladas, 4, 
Kingston Ave., Adelaide, See- 
combe - Gardens, S. Australia.

(Nukelta į 2 psi.)

Atsakingų sąjungininkų pa
reiškimu, Vak. Europos gynyba 
dar nesanti išbaigta. Ypač jai 
trūkstą priešlėktuvinės apsau
gos. Ji neturinti dar radaro sis
temos ir apskritai priešlėktuvinė 
gynyba nesanti sutvarkyta. Tu
rimi aerodromai nesą aprūpinti 
■kariniais daliniais, kurie galėtų 

kiekvienos provincijos, o pirmi
ninku paskirtas feder. vyriausy
bės finansų vicemrnisteris K. W. 
Taylor. Komisija turi paruošti 
visą medžiagą iki spalio 3 d., nes 
tą dieną vėl įvyks Kanados prem 
jerų konferencija.

Buvo paliesti ir kiti klausimai. 
Per dvi konferencijos dienas su
daryta*, sekančios konferencijos 
darbotvarkė, kurioje numatyta: 
feder. ir provincinių vyriausybių 
kompetencija mokesčių srityje, 
krašto žemės turtų išnaudojimas, 
sveikatos ir socialinės pagalbos 
organizavimas ir kt. Jau kuris 
laikas keliamas pasiūlymas įves
ti visame krašte sveikatos drau
dimo sistemą, kurioje dalyvau
tų feder. ir provinc. vyriausybės.

Ilgai pintos P. Vietnamo politinės intrigos išsiveržė sukilimu. 
Krašte gyvuojančios keturios nepriklausomos kariuomenės nesu
gebėjo rasti bendros kalbos. Min. pirm. Diem buvo patartas pa
sitraukti su visa vyriausybe ir bandyti apjungti visus krašto po
litinius veiksnius. Ypač tokiam kompromisui buvo linkę prancū
zai. Sakoma, jie iš seno nepatenkinti Diem politika ir užkulisiuose 
pynę intrigas prieš jį, pasinaudodami tikybinių sektų karikais 
daliniais-’-Be to, Prancūzijoj ištaigingoj viloj gyvena P. Vietnamo 
valstybės-galva Bao Dai ir per®-----------------------------------------
ji prancūzai bandė daryti spau-. Čiangkaišeko dalyvavimo nebe- 
dimą į min. pirm; Diem, kuris ■ minėdamas. Nors prie tiesioginių 
prancūzams nėra palankus, bet pasitarimų dar nėra prieita, bet

buvo patarta nusileisti tikybinių 
sektų kariniams daliniams, jis 
atsikirto, esą norima jį pašalinti 
tuo momentu, kai jis galįs juos 
sunaikintlgUžsitikrinęs JAV pa
sitikėjimą,; min. pirm. Diem pa
sipriešino š Xuyen ginkluotam 
puolimui. Sąigone, P. Vietnamo 
sostinėje, kur gyvena 2 mil. gyv., 
prasidėjo gatvių kovos. Smul
kesnių susidūrimų būdavo ir 
anksčiau, bet’šįkart užvirė dide
lės gatvių kovos, kuriose buvo 
šimtai užmušta ir tūkstančiai 
sužeista. Valstybinė min. pirm, 
kariuomenė, kurią apmoko ame
rikiečių karinė misija, visdėlto 
gavo persvarą. Tuo momentu 
įsikišo Vietnamo valstybės gal
va Bao Dai įsakydamas min. 
pirm, skubiai atskristi į Prancū
ziją pasitarti. Prancūzijos 'gi. 
min. pirm. E. Faure pareiškė 
spaudai, esą, Diem, P. Vietnamo 
min. pirm., nebesąs tinkamas 
kraštui suvienyti. Diem betgi 
suprato; kad-'/Si reiškia jo paša
linimą ir, užuot vykęs į Prancū
ziją, padarė revoliucinį ėjimą: 
pagrasino iš Bao Dai atimti vals
tybės galvos teises. Šis ėjimas 
buvo suorganizuotas patikimų 
karininkų revoliucinio komiteto, 
kuris paskelbė pašalinęs iš pa
reigų Bao Dai, ir tuo pačiu metu 
pasiūlė Diem sudaryti naują vy
riausybę. Atrodo, kad Diem te
belaiko valdžią savo rankose. 
Buvo prieš jį sukilęs Bao Dai iš
tikimas generolas Van Vy, turė
jęs perimti kariuomenės vadovy
bę, bet neatsilaikė ir pabėgo iš 
Saigono. Taikos atstatyti krašte 
Bao Dai pasiuntė iš Prancūzijos 
gen. Van Hinh, kurį prieš kiek 
laiko buvo pašalinęs min. pirm. 
Diem, bet ir šis vargiai galės sa
vo misiją įvykdyti. Dar neaišku, 
ar Bao Dai galutinai pašalintas.

* Derybos dėl Formozos
Kom. Kinijos min. pirm. Ču- 

enlai pasiūlymas betarpiškai de
rėtis su JAV rado atgarsio. Pra
džioje iš JAV buvo statoma sąly
ga, kad derybose dalyvautų ir 
nacionalistinės Kinijos atstovai. 
Pastarieji betgi pareiškė, kad su 
raudonaisiais nesiderėsią. Tuo 
reikalu pas Čiangkaišeką buvo 
nuvykę JAV pareigūnai, bet jo 
nepalenkė deryboms. Tada JAV 
Valst. Departamentas paskelbė 
norįs kalbėtis paliaubų reikalu 

VAKARU EUROPA TEBĖRA NESAUGI
ounktų, kurie stebėtų priešo 
lėktuvų judėjimą tose srityse, 
kur nesiekia radaro stotys; esą 
trūksta lakūnų - pilotų, kurie ga
lėtų atmušti priešo žvalgybinius 
lėktuvus. Taip esą todėl, kad V. 
Europos priešlėktuvinė apsauga 
nebuvo organizuota europiniu 
mastu. Atskirų kraštų nesude
rintos pastangos esančios nepa
kankamos. Pats gen. Gruenthe- 
ris, Š. Atlanto Sąj. karinių pajė
gų vyr. vadas, pareiškė, kad 
priešlėktuvinė apsauga esanti 
silpnoji sąjungininkų vieta.

Jau pradėti pasitarimai esa
mai negerovei pašalinti. Nors 
dar nėra sudaryta bendro plano, 
tačiau tikimasi netrukus jį tu
rėti.

Paskelbta darbininkų šventė
Romoje gegužės 1 d. įvyko di

delės iškilmės šv. Petro aikštė
je, kur buvo suvažiavę iš visos 
Italijos apie 300.000 darbininkų. 
Šv. Tėvas Pijus XII pasakė kal
bą, pareikšdamas, kad dar ir da
bar tebėra platinamas melas, 
esą “Bažnyčia einanti drauge su 
kapitalizmu prieš darbininkiją”. 
Ta proga jis paskelbė naują 
šventę, būtent, Šv. Juozapo dar-

jąusomybę jau 
dorių kortferenci-

pasitarimų dar nėra prieita, bet 
Indijos Krišnai Menon rodant 
iniciatyvos, atrodo, ta kryptimi 
ruošiama dirva. Anglijos min. 
pirm. Edenas tam yra palankiai 
nusiteikęs.

• Nauja sov. politika
Sovietų užs. politika visada 

buvo lanksti. Šiuo metu ji nuste
bino vakariečius savo nauju ėji
mu Austrijos klausimu — pasiū
lė jai nepriklausomybę už neut
ralumą. Austrijos parlamentas 
su šia kaina -lengvai sutiko. Sov. 
politikos žinovai spėlioja sovietų 
posūkio motyvus. Vieni mano, 
kad padidėjusi įtampa Formozos 
srityje verčia sovietus ją mažin
ti Europoj. Kiti gi mano, kad tai 
spąstai Vokietijos apginklavi
mui. Esą, šis reikalas nebaigtas. 
Bonnos parlamentas turėsiąs dar 
balsuoti 12-kos divizijų mobiliza
cijos įstatymą, kuriam reikia 
dviejų trečdalių daugumos. Tam 
reiksią daug laiko, ir V. Vokieti
ja galinti susižavėti Austrija, 
kuxi^.-, jneg^i 
svarstč amirasai 
ja Vienoje.

Iš kitos pusės JAV atskubėjo 
stiprinti kancl. Adenauerio pozi
cijos: atsiuntė į Bonną.augšt. ko
misarą Conant su Paryžiaus su
tarčių ratifikavimo dokumen
tais. Ta proga buvo iškilmingai 
pasirašyti atitinkami protokolai, 
nelaukiant kitų sąjungininkų — 
anglų ir prancūzų, kaip anksčiau 
buvo sutarta. Adenauerio pozi
ciją sustiprino ir prancūzų - vo
kiečių derybos praėjusią savaitę 
dėl Saaro. Buvo likęs neišspręs
tas klausimas dėl Roechling plie
no įmonių, kurios sudaro Saaro 
krašto pramonės pagrindą. Buvo 
susitarta, kad jos būsiančios pa
dalintos pusiau tarp Prancūzijos 
ir Vokietijos.

Prezidento rinkimai
Italija turi naują valstybės 

prezidentą — Giovanni Gronchi, 
buv. seimo pirm. Rinkimai ne
buvo lengvi. Jungtiniame abiejų 
rūmų posėdy jis negavo % per 
tris pirmuosius balsavimus. Po 
pertraukos buvo ketvirtas bal
savimas, nebereikalaująs % dau
gumos, bet Gronchi gavo žymiai 
daugiau: iš 833 — 658. Mat, už 
jį balsavo ne tik krikšč. dem., 
bet ir socialistai su komunistais. 
G. Gronchi yra kr. dem. kairiojo 
sparno žmogus.

Tuo tarpu sovietai rodo savo 
dantis. “Pravdos” vyr. red. Še- 
pilov, kalbėdamas Lenino 85 me
tų gimimo sukakties proga pa
reiškė, kad kapitalizmas būtų 
paverstas griuvėsiais, jei Rusija 
būtų užpulta. Lenino ekonomi
niai ir politiniai principai tebesą 
lygiai geri ir aktualūs kaip ir 
1917 metais.

JAV kariniai vadši, jų tarpe 
gen. M. Ridgeway, kongreso ka
rinei komisijai yra pareiškę, kad 
sovietų sausumos kariuomenė 
esanti šiuo metu stipriausia pa
saulyje ir galinti kiekvienu mo
mentu pradėti puolimą. Esą ši 
aplinkybė neleidžianti sumažin
ti JAV sausumos kariuomenės, 
kaip siūloma.

bipinko: “Paprastasis Nazareto 
darbininkas ne tiktai atstovauja 
prieš Dievą ir Bažnyčią darbi- ' 
ntnko vertingumą, bet yra kartu 
ir apvaizdingas jūsų ir jūsų šei
mų globėjas1'. Tuo būdu gegužės 
1 d. duota krikščioniška prasmė.

Komunistiniuose kraštuose ge- 

tom iškilmėm. Maskvoje kalbą 
pasakė maršalas Žukovas.
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KLB KULTŪROS FONDAS
____ APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAMS ^ : L.
I. Paskutiniame K. Fondo valdybos^pĮentfįno posėdyje patvir|

į

tinti šie nauji apylinkių įgaliotiniai*' 1
Ottawos — inž. A. Taške 
Windsoro — B. Statkevičienė, 
Vai d’or — inž. J. Rutkauskas, 
Hamiltono — A. Mikalauskas, 
Port Arthuro — L. Mitalienė, 
Londono — O. Gešventas, 
Winnipeg© — E. Federavičius.

2. Išklausius Švietimo .skyriaus vadovo pranešimo apie dieno
raščio ir dainų rinkimo konkurso eigą, paskirta premijoms $170. 
Mokytojų suvažiavimas davė $3.20 nuostolio.

3. Finansų skyrius pranešė, kad pirmuoju K. Fondo mecenatu 
įsirašė torontiškis V. Abromaitis, paaukodamas $100. Pirmuoju 
garbės rėmėju yra Toronto liet, bankelis “Parama”, paaukojęs 
$80, Kitų aukotojų sąrašas bus skelbiamas atskirai. Apgailestau
jama, kad K. Fondui iki šiol aukojo labai mažas tautiečių skaičius.

4. Svarstyti studentų šalpos tvarkos principai ir nutarta pavesti 
Toronto K. Fondo įgaliotiniui J. Jankaičiui paruošti atitinkamo 
statuto projektą.

5. Išklausius Kanados liet, sporto apygardos vadovo pranešimą, 
nutarta paskirti $50 pereinama j ai dovanai nupirkti..

6. Akademinis sambūris Montrealyje savo iniciatyva yra įkūręs 
V. Krėvės vardo literatūrinę premiją. Nutarta šiam reikalui šie
met paskirti $50, kaip simbolinį įnašą. Klausimą dėl šios premijos 
perėmimo ateityje K. Fondo žinion tuo tarpu negalima buvo iš
spręsti, atsižvelgiant į lėšų trūkumą.

7. Liet. Archyvo įgaliotinis Kanadoje Aug. Kuolas įjungiamas 
į Kultūros Fondo Kultūros skyrių, kaip nuolatinis K. Fondo val
dybos narys.

KLB Kult. Fondo Valdyba.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

SOVIETŲ PRAMONĖS-GAMYBA
Po Stalino mirties Malenkovas 

pranešė, kad Sov. Sąjungos pi
liečiams bus pradėta gaminti 
daugiau lengvos pramonės gami
nių ir žmonės galės gauti pirktis 
pakankamai adatų, siūlų, peilių, 
šaukštų, puodų, rūbų ir kt. kas
dienio naudojimo prekių. Laukė 
žmonės kada tie pažadai bus pra
dėti vykdyti tačiau taip ir nesu
laukė — Chruščiovas nuvertė 
Malenkovą ir pasisakė už sun? 
kiosios pramonės prodūkcijoš 
padidinimą yisai nebeužsirųe 
rfant1 hpię lėngvpsios' ĄrAi^onė: į
plėtimą. ' |

Iš paskelbto plano išpildymą 
1954 m. statistikos nerandame 
palyginimo kiek kartų pramonės 
produkcija padidėjo nuo 1940 m. 
Praėjusiais metais buvo paskelb
ta, kad 1950 . m. pramonės pro
dukcija pasiekė 1940 m. gamybą^ 
37 metų revoliucijos šventės pro-> 
ga Saburovas pareiškė, kad visa 
pramonės produkcija 1954 m. 2,8 
kartų padidėjo plg. su 1940 m., 
o sunkioji pramonė 2,4 kartų. Ta
čiau tai aiškiai falsifikuoti davi
niai.

Paimkime vilnonių medžiagų 
gamybą. 1950 m. SSSR pagami
no 158 mil. metrų vilnonių me
džiagų. Pardavimui skirta tik 
70% t.y. 110,6 mil. m. Vienam 
sovietiniam piliečiui teko 0,53 m. 
medžiagos. 1954 m. buvo paga
minta 242 mil. m. ir pardavimui 
išskirta 80% t.y. 0,93 m vienam 
piliečiui. Atrodo, kad gamybos 
padidėjimas yra didelis, o vie
nam žmogui netenka per metus 
vieno metro medžiagos.

Stebint sunkios pramonės pro
dukcijos eigą per paskutinius 4 
penkmečio metus:

Anglies milij. to ..................
%% nuo praėjusių metų .... 
Nafta milj. to .....................
% % nuo pr. metų —J.........
Plieno milij. io ...................
% % nuo pr. metų - .........
Keto milij. to ____ ..............
% % nuo pr. metų .............
Elektros energija mil. kilov. 
% % nuo pr. metų ....... ........
Statistika rodo, kad produkci

ja auga.reguliariai, bet n^-taip 
kaip šaukia bolševikų propagan
da,- net au^noį.i^ijp^ 
kiek sumažėjo.

To negana, bolševkų statisti
ka įvairiais būdais suka savo gy- 
vntojų galvas,, kad tik parodytų 
niekad nebuvusią laimę. Tai ga
lima pademonstruoti kad ir to
kiu pavyzdžiu: 1952 m. buvo už
planuota 100 mil. porų batų, o

1951 1952 1953 1954
281,0 301,0 320,0 345,0
112 112 112 112
42,3 47,4 53,0 58,0

108 107 106 108
31,3 34,3 38,0 41,0

115 110 110 109
22,0 25,0 27,0 29,0

114 114 109 109
103,0 117,0 133,0 147,0
114 113 113 III
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“Teisininkų Žodis”

Tarptautinė Teisininkų Sąjunga
INTERNATIONAL LAWYERS ASSOCIATION

ELTOS žinios
VLIKo pirmininkas balandžio 

22 d. pasiūlė susitikti su min. S. 
Lozoraičiu Keturių Didžiųjų 
konferencijos akivaizdoje pasi
tarti ryšium su tuo kylančiais 
Lietuvos reikalais. VLIKo pirmi
ninkas pasiūlė į tą pasitarimą pa
kviesti taip pat ALT ir LLK at
stovus.

V. Sidzikauskas, Lietuvos Lais
vės Komiteto ir lietuvių delega
cijos Pav. Jungtinėse Tautose 
pirmininkas, gegužės 4 d. “Liber
te” laįvu iŠ JAV išvyksta'į Eu- 
ropą.

Inf. T. Valdytojas M. Gelžinis, 
dėl skleidžiamų gandų, kad arti
miausiu laiku emigruojąs į JAV, 
pareiškė: “Turiu patikslinti, kad 
aš’ pats stengiuosi likti Europo
je kiek galėdamas ilgiau, nes pa
siimtąjį uždavinį — kovoti su 
bolševizmu — geriausiai galima 
įvykdyti tik esant Europoje”.

Inf. Tarnybos Radijo skyrių 
nuo 1955 m. vasario 21 d. tvarko 
laikraštininkas Simas Miglinas.

ĮSIGYKIME
Steigiamojo Seimo 

prisiminimu
Gegužės 15 d. visi laisvojo pa

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

Ta proga Sp. B-vė “Žiburiai” 
platina STEIGIAMOJO SEIMO 
PRISIMINIMĄ — Steig. 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.

ŠAUKSMAS Į PASAULIO 
PARLAMENTARUS i
(Atkelta iš 1 pusi.)

Inž. Sirutavičius, Vladas, 911 E. 
Broadway, So. Boston 27, Mass.

Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gos: Bildušas, Jonas ,57 E. 99th 
St., Chicago 28, Ill. Kupčiūnas, 
Kazys, 127 Osgode St., Ottawa 
Ont. Canada. Makauskis, Jonas. 
701 Willoughby Ave., Brooklyn 
6, N.Y. Pronckus, Juozas, 49 Ka
te St., Winnipeg, Man. Canada. 
Škirpa, Kazys, 2715 Terace Rd., 
S.E., Washington 20, D.C. Vai
dotas, Vaclovas, 218 Dovercourt 
Rd;, Toronto, Ont. Canada, 
kas, Kostas, 13434 E. 66th 
Cleveland 2, Ohio.
JAV ir Vakarų Vokietija, 
1055 m. gegužės 15 d.

Žu- 
St„

*

Paminėta gegužės 1 Toronte
“Ethnic Council” — Tautybių 

Taryba, sudaryta prieš keletą 
mėnesių prie CCF — Kanados 
socialistų partijos, balandžio 30 
d. 8 vai. vak., Plieno darbinin
kų unijos salėje, 33 Cecil St. pra
vedė gegužės 1 d. minėjimą.

Programa prasidėjo baltgu- 
džių, žydų, lietuvių, lenkų, ita
lų ir vokiečių socialdemokratų 
sveikinimais, kurių metu kalbė
tojai pabrėžė gegužės 1-mos die
nos — kaipo darbininkų šventės 
reikšmę, kurią šiuo metu komu
nistai, apsimesdami esą darbi- 
nikijos draugais, stengiasi išnau
doti savo propagandiniams tiks
lams.. ,

Internacionalizmas neturi būti 
stipresniųjų tautų vartojama 
priemonė silpnesnėms paglemž
ti, taip kaip šiandien praktikuo
ja sovietinė Rusija.

Vietoje komunistų metamo 
šūkio: “Visų šalių proletarai vie
nykitės!”, socialdemokratų tiks
las ir siekimas turi būti visų — 
mažų ir didelių tautų susivieni
jimas lygybės principu.

Toliau sekė šito vakaro pagrin
dinis kalbėtojas Ontario CCF ly
deris Donald MacDonald.

Pasidžiaugęs europiečių kil
mės darbininkų solidarumu ir 
gausiu atsilankymu, Mr. MacDo
nald iškėlė faktą, kad šiuo metu

Ontario provincijoje iš 5 milijo
nų gyventojų yra virš 1 milijono 
ateivių, daugiausiai iš Europos 
kraštų. Jis kvietė ateivius, ku
rie čia daugiausiai turi sunkiai 
kovoti, kad susikūrus sau pasto
vesnę ateitį, aktyviai dėtis į šio 
krašto politinę, demokratinę 
veiklą.

Šiaurės Amerikos kontinente, 
turint pasauly * didžiausias gam
tos turtų atsargas ir galingą pro- 
monę, neturi būti nei vieno be
darbio. To negalima atsiekti, jei
gu į darbininką žiūrima tik kaip 
į daiktą (commodity), kuris yra 
perkamas, kai jis reikalingas.

D. MacDonald taip pat kaltino 
dabartini Ontario premjerą Mr. 
Frost, kuris visiškai nesugebąs 
ir nenorįs rūpintis šiuo metu On
tario esančia skaitlinga bedarbių 
armija. Viskas, ką premjeras 
Frost nuveikė yra tai, kad nu
važiavęs į federalinę valdžią 
Otavoje, pats sukūrė ir parsive
žė neefektingą planą nedarbui 
sumažinti.

Minėjime taip pat dalyvavo 
Kenneth Bryden, bu v. Saskat- 
chevano darbo ministeris ir kiti 
Toronto miesto CCF partijos vei
kėjai. '

Po neilgų kalbų sekė linksmi 
šokiai, kurių metu grojo R. 
Buschmann kapela. Šm.

VOKIEČIAI IMA PRIEŠINTIS
Gautomis žiniomis iš R. Vokie

tijos, studentai kelią streikus 
prieš mobilizaciją. Esą imami 
jaunuoliai į vd. karinį policijos 
skyrių arba prievarta siunčiami 
j ūkius dirbti. Greifswaldo mies
te, prie Baltijos jūros, sukilę stu
dentai ,nes buvę prievarta paim
ti į kariuomenę ir įsakyti studi
juoti mediciną. Jie boikotavę, su
sirėmę su policija ir už tai buvę 
suimta 20 studentų. Visoj R. Vo
kietijoj varoma stipri propagan
da už stojimą į karinį policijos 
skyrių.

Vakarų Vokietijoj stiprėja bal
sai prieš Šiaurės Atlanto Sąjun
gos karinius planus. Jie reika
lauja juos peržiūrėti, nes kitaip 
Vokietija galinti vėl tapti mūšio 
lauku. Kaip žinoma, sąjunginin
kų gynybos linija anksčiau buvo 
numatyta Rheino upė, vėliau El
bės. Vokiečiai norėtų, kad puoli
mo atveju sovietai nebūtų įleisti 
i tirštai apgyventą Vak. Vokie
tiją. Karin, komentatorius Wien- 
stein įtakingame laikrašty “Ali— 
gemeine Zeitung siūlo oro ir jū
rų gynybą pavesti sąjunginin
kams, o 150 000 vokiečių savano
riu karių išstatyti išilgai “gelež. 
uždangos, įrengti bunkerius, 
duoti 15000 prieštankinių pa-

802 BATHURST ŠT. (kampas Bloor) 
Telefonas KE. 3884

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokftėt nuotakoms b«t įvairioms kitoms progoms — 

europietHkame ir konadižkame stiliuje.
* įvairiausig rūžig skintos gėlds bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokig iždirbinig dovanoms.

Kalboms taip pot vokiikoi ir rusiikoi.

buklų, įrengtų cement įtvirtini
muose ir turėti dar keturias šar
vuotas vokiečių divizijas, pasi
rengusias priešpuoliui. Dėl tokio 
plano anksčiau buvo atleistas iš 
pareigų pulk, von Bonin. Dabar 
jis randa daug pritarimo.

JAV karinių dalinių vadas Vo
kietijoj gen. A. McAuliffe pa
reiškė, kad sąjungininkai ginsią 
kiekvieną turimą žemės pėdą, ta
čiau vokiečiai nelabai tuo tiki ir 
mano, jog V. Vokietija būsianti 
nusiaubta didelių mūšių.

— Varšuva. — Lenkija dabar 
importuoja 1 mil. tonų javų, bet 
prieš karą dar daugiau ekspor
tuodavo. Esą, sumažėjęs sėjamos 
žemės plotas, tad ir derlius. Gal
vijų esą 2,5 mil. mažiau, nei bu
vo prieš karą.

— Varšuva. — Lenkijos preky
bos laivynas, kaip oficialiai skel
biama, palyginus su prieškari
niu, padidėjęs trigubai, atseit tu
ri siekti apie 450.000 tonų.

Aukos “TŽ” namų fondui
Winnipeg© lietuviai, patyrę, 

kad “TŽ” tebevargsta rūsyje ir 
po 5 m. sukakties, net neprašyti 
davė aukų patalpoms įsigyti:

Ginkuvienė Elena $10.00
Yauniškis Pov., Uršulė 5.00 
Bujokas Stasys ............ 7.00
Januška Mykolas 25.00

Didžiai dėkingi 
“Tėviškės Žiburiai”

VASARVIETĖ
MERCURY LODGE

Laiveliai, kabinos, kambariai 
Autobusai privažiuoja prie 
vietos. Randasi rytinėje Lake 
Simco pusėje, 1 mylia į šiaurę 
nuo KESWICK, Ont.

Sav. L. P. Krilavičiai

Šio savaitraščio skiltyse jau 
kartą buvo minėta apie tokios 
sąjungos įsisteigimą. Š. m. kovo 
20 d. įvykusiame visuotiniame 
Tarptautinės Teisininkų Sąjun
gos narių suvažiavime paaiškėjo, 
kad Sąjungon įsijungė apie 200 

’(iš 14 Europos valstybių) Onta
rio provincijoje gyvenančių tei- 
įsininkų, buvusių teisėjų, proku
rorų, advokatų ir buv. žymių 

_ _ _ _ politikos veikėjų savo kraštuose,
minta J10 miL, tai planas išpil-Į Sąjungos centras — Toronte.

- per palyginamai trumpą savo
_ ______ . gyvavimo laiką (įst. 1954 m. lap- 

plano išpildymą. Taip daroma kričio mėn.)TTS-ga puikiai už
sirekomendavo, kaip visų (ne tik 
savo) čia taip vadinamų “new 
Canadians” interesų gynėja ir 
tapo žinoma Kanados Fed. ir On
tario prov. valdžių organams, 
Kanados teisininkų sluogsniams 
bei visuomenei. Savo pirmu vie
šu memorandumu, tilpusiu To
ronto dienraštyje “The Globe 
and Mail” š.m. vasario 5 d., TTS 
Taryba ir Vykdomasis komitetas 
atrėmė taip dažnai vietos spau
doje tilpusius šmeižtus, nepa
grįstus užsipuolimus, pažemini
mus bei niekinimus naujųjų atei
vių šiame krašte. Po šio memo
randumo neatsiliepė daugiau nei 
žymiausias tų šmeižiamų straips
nelių autorius Mr. J. V. McAree 
(iš “United Empire Loyalist” la
gerio), nei kas kitas. Vieton to 
mes dabar dienraštyje “The Te
legram” kas kart dažniau mato
me pasirodantį specialų skyrių 
“About new Canadians”, kuria
me gražiai paminimi naujųjų 
ateivių svarbesnieji gyvenime 
įvykiai. Savo rimtu tonu ir ju
ridiškai motyvuotu atsakymu 
Europos teisininkai parodė, kad 
ir demokratinė spaudos laisvė 
turi turėti savo moralę — kad 
demokratinė spauda negali būti 
išnaudojama paskirų asmenų 
anarchiškam palaidumui, neapy
kantai ir visuomenės kiršinimui. 
Naujai atvykusiųjų vardu buvo 
pareikštas noras ir pasiryžimas 
bendrai dirbti ir kovoti dėl jų 
naujai pasirinktosios tėvynės 
laisvės, ir teisingumo principų 
įgyvendinimo tarp visų kanadie
čių /senųjų ir naujųjų), kaip na
rių bendros civilizuotos tautos. 
Šių principų vedini dauguma 
naujai atvykusių ir yra apleidę 
savo dabartinėje vergijoje esan
čius kraštus, pasirinkdami laisvę 
ir teisingumą. Kaip bendrame 
viešafne gyvenime, taip ir spau
doje, laisvė turi būti neatskiria
mai jungiama su teisingumu. 
Jeigu jau yra duodama laisvė 
per spaudą šmeižti, tai juoba tu
ri būti laisvė pagrįstai ir kultū
ringai į šmeižimą atsakyti. Tai-- 
gi kai kurių vietos asmenų už
metimas, buk ILA vadovybė sa
vo kalbamu memorandumu sie
kianti, įvesti Kanadoje spaudos 
cenzūrą, yra neteisingas demo
kratinės spaudos laisvės princi
pu supratimas.

Tuo pačiu memarandumu bu
vo atremti dabartiniam Kana
dos min. pirm. St. Laurent ir jo 
vedamai Vyriausybei kai kurių 
opozicionierių propagandos tiks
lais daromi priekaištai dėl įmi- 
gracijos politikos, buk tai norin
čios panaikinti anglosaksų dau
gumą šiame krašte.

Be to, TTS-^a, kaip susidedan
ti iš 14 įvairių Europos kraštų 
teisininkų, turi Sąjungoje atsto
vaujančių tautybių 'tarpe įvairių; 
valstybės pareigūnų ir parla
mentarų. Per šiuos asmenis yra 
daromi žygiai pakeisti naujai 
atvykusiųjų naudai kai kurie da
bar veikiantieji įstatymai, prieš
taraujantieji demokratinio kraš
to teisingumui ir lygiateisišku
mo dėsniams. Pvz. 1) Pagal da
bar, veikiantį “Old Age Pensions 
- Old Age Assistance Act” — tik 
20 metų Kanadoje išgyvenusieji 
turi teisę gauti t.v. senatvės (po 
65 metų) pensiją - paramą ($40 
mėnesiui). Ukrainiečiai teisinin
kai per savo tautybės atstovus per sekmines, gegužės 29 d.

pagaminta tik 90 mil., t.y. planas 
išpildytas 90%. Bet kad 1953 m., 
jayyzdžiįjį, taip’pat užplanuota1 
pagaminti -100 mil. porų o paga-

dytas 110% palyginti su 1952 m., 
tačiau statistika skelbia 122%

visose statistikos lentelėse.
Tai lengva pastebėti iš kai ku 

rių skaičių sėkančios lentelės:

1951
Popierio ir medvilnės audin. mil. mtr. 4654 
% % nuo praėjusių metų.......
Vilnoniai audiniai ...... .........
% % nuo pr. metų ................ .
Šilkiniai audiniai ..................
% % nuo pr. metų
Avalynės milij. porų ų,.........
%% nuo pr. metų .......... .
Mėsa tūkst. to .......................
%% nuo pr. metų .............
Gyvul. taukai tūkst. to .........
c/<7c nuo pr. metų ........ ...... .
Cukraus tūkst, to .. .. .. . ....
% % nuo pr. metų ................. ...
Būdinga, kad visi % % padidė

jimai 1954 m. yra žemesni kaip 
1951 m. Skaitant, kad sovietinė 
statistika 1954 m. buvo tikra ir 
kad 40% produkcijos skiriama 
kariuomenės reikalams, tai so
vietų kiekvienas pilietis galėjo 
nusipirkti:
Medvilnės ir p. audinių 6,3 m
Vilnonių audinių 0,28 ”

122
178
113
180
134
240
117

1419
112
341
106

2976
118

5180 
105 
210 
109 
412 
178 
250 
104 

1750
112 
365 
103 

3430
112

5480
106
245
117
431
129
267
107

1910
109
372
102

4300
111

0,41
0,8
3,7 klg
0,9 ”

10,3 ”

n

1952 1953 1954 
4950'

106 
192 
108 
232 
129 
240 
100 

1632
115 
355 
104 

3065
103

Šilkinių audinių
Odos avalynės porų
Mėsos
Gyvulinių taukų
Cukraus
Kaip matyti iš statistikos so

vietų pilietis iki šiol alkanas ir 
nudriskęs, o Bulganino ir Chruš
čiovo gražios kalbos nepagerins 
vargingo žmogaus padėties.

Syt. But.

ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE 
TIK

1212 DUNDAS ST. W., TORONTO. TELEF. LA. 9547
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI V. V A I D O T A S

IŠ TORONTO Į SAULĖTĄ FLORIDĄ
išgyvenęs 6 metus Kanadoje 

ir gavęs pilietybės dokumentus, 
kurie duoda teisę be vizų ir ki
tų formalumų keliauti į JAV, 
sumaniau sau pavelyti dviejų 
savaičių Velykų atostogas sau
lėtoj Floridoj, nuo Toronto apie 
1500 mylių į pietus. Atostogų 
tikra to žodžio prasme, kaip gy
venu Kanadoje, neturėjau. Dirb
damas ligoninėje iki 1953 metų 
2-jų savaičių atostogas sunaudo
davau sunkiems darbams remon- 
tojant savo namus ir tik po ke
letą dienų nuvykdavau pameš
kerioti i savo kaimyno iš Lietu
vos J. Berseno tabako ūkį.

Dabar esant bedarbiu ir turint 
įvažiavimo teisę nutariau pama
tyti Ameriką,, pravažiuojant ją 
nuo šiaurės iki Key West pasku
tinio taško pietuose. Kad kelio
nė būtų įvairesnė, įdomesnė ir 
pigiausia, pasirinkau Greyhound 
Scenicruiser liuksusinį autobusą, 
kuris iš Toronto nuveža į Miami 
bei atgal už $99.98. Už tuos pa
čius pinigus dar gavau rezervuo
tus kambarius 9 parom Floridos 
kurortuose: Jacksonville vienai 
parai, St. Petersburg 2 parom, 
Miami Beach 6 parom su naudo
jimu plaukymo baseinų ir priva
taus okeano pliažų, o grįžtant — 
Dayton Beach vienai parai. Visi 
hoteliai yra pirmos rūšies, kam
bariai su oro vėsinimu ir atski
rais vonios ir dušo kambariais, 
arti autobusų stočių, tad- taksis 
buvo nereikalingas, išskyrus 
Miami Beach. Prie paminėtos 
kainos prisideda išlaidos mais
tui, kuris yra ten brangesnis, ir 
suvenirų pirkimui, bet tai pri
klauso kiek kas išgali tiems rei
kalams paskirti. Beabejo kiek
vienas dar nori pamatyti dau
giau ar mažiau Floridos įžymes
nių vietų. Jau prieš išvažiuojant, 
galima gauti jų planą su nuro
dymu kiek kiekviena tokia išvy
ka užims laiko, iš kur ją galima 
pradėti ir kiek kainuos. Tokiu 
būdu prieš išvažiuojant galima 
sudaryti iki vieno dolerio tikslu
mo visų išlaidų sąmatą.

Kelionę pradėjau po Verbų, 
pirmadienį 8.15 vai. rytą iš To
ronto autobusų stoties ir grįžau 
ten pat Atvelykio sekmadienį 6 
v.v. Bilietus kelionei reikia už
sakyti prieš porą savaičių. Vie
tos yra numeruotos ir keleiviai 
renkasi prieš pat autobuso išvy
kimą, čia pat bildu-<b> sobnui 
savo bagažą. Autobuse važiavę 
43 keleiviai ir šoferis. Sėdynės 
yra labai patogios, kaip orlaivy 
— paspaudus Lmygtuką sėdynė

atsilošia ir galima patogiai mie
goti, ypač jei kas mėgsta, kad jį 
pasuptų prieš užmiegant. Auto
buse yra ir patogumų kambarė
lis. Juo betgi retai kas naudoja
si, nes autobusas tankiai sustoja 
stotyse. Važiavome per Hamil
toną, Londoną, Windsora, Det
roitą, kur amerikonai patikrino 
dokumentus. Ten pamainė ir šo
ferį. Važiuojant jau Amerikos 
žeme per autobuso langą nega
lima buvo pastebėti žymesnio 
skirtumo nuo Ontario pietinės 
dalies. Pravažiavome Toledo, 
Dayton ir Cincinati didesnius 
miestus; kur sustodavome ilgiau, 
užtekdavo laiko pavakarieniauti, 
pailsėti ir vėl pasikeitęs šoferis, 
palinkėjęs mums- saldžių sapnų, 
dideliu greičiu vežė tolyn į pie
tus. Nakčia judėjimas mažas, 
tad važiuojant per naktį galima 
daug toliau nukeliauti, nes au
tobusas beveik nesustojo iki pus
ryčių. Per naktį ir antradienio 
visą dieną pravažiavom Michi
gan, Kentuky, Tennesee. Geor
gia, o vakare pasiekėm Floridos 
valstiją. Vėlai vakare atvykom 
i Jacksonville, pirmą kurortą 
šiaurės Floridoje, kur mane lau
kė rezervuotas kambarys ir už
tarnautas poilsis po ilgos dviejų 
dienų ir vienos nakties kelionės. 
Trečiadienį, papusryčiavusį - ir 
pailsėjusį, jau kitu autobusu nu
vežė mane į St. Peterburg kur
ortą, vakarų Floridos krante, ša
lia kito kurorto Tampa. Čia tu
rėjau viešbutį dviem parom. Dar 
namie buvau užplanavęs nuva
žiuoti i Silver Springs, kur plau
kiant laivu su stikliniu dugnu 
labai skaidriam vandeny galima 
aiškiai matyti žuvis ir kitus van
dens gvvūnus iki pat gilaus dug
no. Deja, tą dieną autobusas ter 
nevažiavo, o kitos dienos rytą 
♦urėiau važiuoti iš St. Peterbur
go i Miamį — mano kelionės 
*’kslą. Tad paėmiau autobusą i 
Hta iškvla
"ower ir Floridos pasididžiav»-

— Cvpress Gardens. Tai iš- 
•j-vlai bilietas kainavo $635 T?

važiavo 3 autobusai ir šim
tai Ipncnni mašinų. Šoferiai turi 
'farsiakalbi ir visa kelinn° aiški
na ame viską, kas n^kalv nra 
važiuodama, arba ir iš toliau ma- 
♦nma, stengdamasis tas informs 
-’iias oasakvti iuokineai. kelei
vius pralinksminti. įdomesnėse 
vietose važiuoja palengva, arb" 
ir visai sustoja, leidžia išlipti iš 
autobuso, padaryti foto nuotrau
kų, iš arti viską apžiūrėti. Pir-

(Atkelta iš 2 psl.)

jau iškėlė šio įstatymo pakeiti
mo reikalą parlamente — siūly
dami visiems 65 metų sulauku
siems ir bent 5 metus Kanadoje 
išgyvenusiems pripažinti teisę 
gauti senatvės pensiją. 2) Pagal 
“Family Allowance Act”.įstaty
mą tik Kanadoje gimusiems ar
ba mažiausiai vienus metus čia 
išgyvenusiems vaikams duoda
ma $5-8 pašalpą. Daromi žygiai, 
kad yisiems legaliai Kanadon 
įvažiavusiems vaikams po 30 
dienų šios rūšies pašalpa jau bū
tų teikiama — motyvuojant tuo, 
kad kaip tik pirmieji metai nau
jai atvykusioms šeimoms (su 
mažamečiais vaikais) yra sun
kiausi.

Turint galvoje tai, Kanados 
valstybinio, politinio ir bendrai 
viešojo gyvenimo vairuotojai 
daugumoje yra teisininkai, pra
dedama ir su TTS (ILA) skai
tytis kaip su rimtu veiksniu, ga
linčiu daryti įtakos tūkstančiams 
paskutiniame dešimtmetyje Ka
nadon atvykusių, jau esančių ir 
būsimų piliečių, turinčių ar tu
rėsiančių teisę atiduoti savo bal
sus už tuos, kurie geriausiai gali 
atstovauti Kanados demokrati
niams teisingumo, laisvės ir ly
giateisiškumo principams, jų 
vaikų auklėjimui ir bendram 
visų Kanados gyventojų gerbū
viui,' •> "■ ' f ; ■

Šis straipsnelis būtų neužbaig
tas, jeigu nepaminėčiau dar, jog 
TTS-gos Taryba bei Vykdoma
sis komitetas savo ruožtu daro . 
žygių, kad ir Kanadon atvyku
sioms teisininkams (kaip ir gy
dytojams, inžinieriams, techni
kams, architektams, braižyto
jams ir kitų specialybių asme
nims) — pagal jiems nustatytą 
papildomą pasiruošimą — būtų 
suteikta galimybė dirbti savo 
profesijoje arba bent panašiose 
darbo srityse. Tuo reikalu jau 
yra parašyta visa eilė raštų kom
petentingoms valdžios įstaigoms; 
b to, Sąjungos atstovai yra lan
kęsi pas kai kuriuos žymesniuo
sius Ontario provincijos teisinį 
gyvenimą tvarkančius asmenis. 
Savaime aišku, kad tik gerai su- 

. siorganizavę ir vieningai dirb
dami visų kraštų ir visi naujai 
atvykusieji teisininkai galės at
siekti savo pasirinktų tikslų įgy
vendinimo. Per atskirų tautybių 
Skyrių Valdybas dabar praveda
ma visų Ontario provincijoje gy
venančių teisininkų registracija. 
Lietuvius teisininkus prašoma 
registruotis pas Skyriaus vald. 
sekretorių V. Šleževičių, 159 
Grenadier Rd., Toronto, Ontario, 
tel. KE. 4938.

Gegužės mėn. (tiksli data bus 
pranešta atskirai) numatoma su
kviesti visuotinį Toronte gyve
nančių lietuvių teisininkų susi
rinkimą, o birželio 14 d. — visų 
Ontario provinciioje gyvenančių 
teisininkų suvažiavimą, kuria
me dalyvaus LT D-jos Centro 
valdybos pirm. Skipitis ir Tarp
tautinės Teisininkų Sąjungos 
Tarybos bei Vykdomojo komite
to atstovai. A. Liudžius,

LT D-jos Toronto skyr. p-kas.

Karaliaučiui 700 metų
Jei būtų normalūs laikai, Ka

raliaučius šiemt labai iškilmin
gai švęstų savo 700 metų jubilie- 
iu. Dabartinėse sąlygose Kara
liaučius jubiliejaus beabejo ne
švęs. Tik Prūsijos vokiečių trem
tiniu organizacijos žada paminė
ti Karaliaučiaus įkūrimą specia
liame saskridv šiauriniame Rei
no krašte, Duisburgo mieste. 
Vieta, tur būt, parinkta dėl to, 
kad iš ten buvo kilęs pirmasis 
Prūsijos kryžiuočių kronikinin
kas, smulkiai nupasakojęs visos 
Prūsijos nukariavimą, o taip pat 
ir Karaliaučiaus miesto įkūrimą.

Vokiečių rengiamo sukakties 
paminėjimo programa dar nepa
skelbta. Žinoma tik. kad i is i vyks

pamatvti Box

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Jrengia naujos, visų, apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro or kombinuotos, kūre
namos anglimis, alyva ar gozu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegino daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujino se
nus oil burnerius, krosnis, tvorko ir praveda naujas apšildymo šokas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

'4

db

VL ANDRIJAUSKAS (W. Andrews) 
Active Mortgages Sales Brokeris

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

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI. — __

•TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.
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Į KOVA UŽ VILNIŲ!
dusį netoli Belmonto miško (ke
lias į “prancūzų malūną”) vie
nas vietinis gyventojas su trimis 
sūnumYs, žiauriai nužudė. Vė
liau iš lenkų valdžios už šį savo 
“žygį” gaudavo net pensiją. Už
ėmus Vilnių lietuviams, šis žu
dikas ir toliau liko ramiai gy
venti, nes keli vietiniai lietuviai, 
nors žinojo, apie jo darbą, tačiau 
vietos lietuvių policijai nieko 
nepranešė, sakydami, kad Die
vas jį nuteis ir nubaus.

Nežinau, ar lenkas panašiai 
pasielgtų su lietuviu, kaip lem
tingomis jiems 1939 m. rugsėjo 
mėn. dienomis, kada dar ir kur
ortuose juos patalpinome. Ir tai 
blogai buvo, nes jau teko skai
tyti atsiminimus tų belaisvių 
vietos Hamiltono bibliotekoje, 
apie blogą gyvenimą Lietuvoje.

Taip kaip ir vokietis: jeigu jis 
rėkia — šauk ir tu. Ir žiūrėk — 
nutyla. Panašiai ir su lenkais. 
Jis šaukia — atsiliepk ir tu, lie
tuvi! Užsidega kaip šiaudo kū
gis ir po kurio laiko jau pradeda 
eiti į kompromisus. Tai gal uni
ja ...- Ne! Mes nenorime jokių 
kompromisų.

Ir šaukia lenkas tremtyje ne 
tik per radiją, savo spaudą, bet 
ir puikiais propagandiniais leidi
niais anglų, prancūzų, ispanų, 
italų kalba apie Vilniaus lenkiš
kumą. O mes? Mes paskendę 
savo įvairių veiksnių rietenose, 
nepaj ėgiame išleisti neį vieno 
rimto veikalo svetima kalba. Iš
mušė galutinė valanda stoti į ko
vą, nes be kovos — 19 metų oku
pantas nuo savo pasirinkto kelio 
nepasitrauks!

Šios kovos pradžiai VKLS To
ronto skyrius pasiryžo išleisti 
anglų kalba dr; A. Šapokos “Vil
nius Lietuvos gyvenime”. Apy
tikriu apskaičiavimu, 1500 egz. 
išleidimas kainuosiąs apie $1.500 
- 2.000. Tuo tarpu ir VKLS Cent
ro ir Kanados jų skyrių kasos 
yra beveik tuščios. Bet bendro
mis pastangomis visų lietuvių 
išeivių, šis užsibrėžtas tikslas 
bus atsiektas. Tam reikalui su
darytas vajaus komitetas (gal 
kaip užuomazga Spaudos Fondui 
Vilniaus leidiniams), kuris arti
miausiu metu, atskirais atsišau
kimais kreipsis į organizacijas, 
pavienius asmenis, prašydamas 
aukų šio leidinio atspausdini
mui. Ir ne tik aukos, bet įvairios 
loterijos, parengimai (jau du yra 
rengiami —- gegužės 21 d. St. 
Catherines ir birželio 25 d. Wel- 
lande) turi eiti tam tikslui. O 
kad jis bus atsiektas — nėra jo
kių abejonių ar svyravimų! Taip 
kaip nepriklausomos Lietuvos 
laikais, kada visa lietuvių tauta 
stovėjo už pavergtus brolius Vil
nijoje, remdama juos finansiškai 
ir morališkai, taip šiandien visi 
vėl stojame į kovą už Vilnių! Be 
abejo, mes, vilniečiai tremtyje 
turime atsistoti pirmose linijose, 
atsidėkodami už nė vieną nu
šluostytą mūsų ašarą, spaudžiant 
lenkų batui, ar jaučiant jo bota
go smūgius ant mūsų pečių.

Dr. A. Šapokos “Vilnius Lie
tuvos gyvenime” anglų vertimas 
yra užplanuotas išleisti spalio 9 
d. Pasitempkime ir ilgai negal

iokime. Kiekvienas lietuvis iš 
JAV, Kanados, Australijos ar 
Pietinės Amerikos kiek gali pri
sideda prie šio leidinio, kuris 
nors dalinai užkiš didelę spragą 
mūsų skurdžios informacijos 
svetima kalba apie Vilnių.

Pinigus prašoma siųsti šiuo 
adresu: Mr. J. Cicėnas, 138 Shaw 
Str., Toronto, Ont. Canada.

K. Baronas.

Vokiečių okupacijos laikais 
ėjusiame Vilniuj dienrašty “Wil- 
naer Zeitung” tilpo vieno kariš
kio straipsnis apie Vilnių. Ger
manas, nors pilnas didybės sa
vam kraštui, saviems miestams, 
tačiau džiaugėsi po metų pate
kęs trumpam poilsiui į gražųjį 
ir tikrąjį vakarų Europos mies
tą. Architektūra, gražiosios baž
nyčios su garsiųjų tapytojų pa
veikslais, namų ornamentikos, 
mistiškos, siauros gatvelės — 
dvelkia didinga praeitimi, pri
menančiai Vokietijos, Italijos ar 
Prancūzijos senos kultūros lai
kus. Modernizmas — pasiekia
mas per dešimtmečius ar net 
metus laiko (plačiosios gatvės, 
moderniški namai gali augti, 
kaip grybai po lietaus!Įstačiau 
Vilniuje, neįkainuojami turtai 
sukrauti tik per šimtmečius.

Tai žodžiai kario, kuris per tą 
miestą ar jo apylinkes gal 1941 
m. vasarą žygiavo su ginklu ran
kose, o ne atvyko kaip turistas 
ar menininkas su- teptuku- ran
kose. Jis tą visą Vilniaus grožį 
pamatė.

Oi daug, daug galima būtų 
garsiųjų žmonių atsiliepimų ci
tuoti apie mūsų'sostinę. Jo grožį 
mes taip pat visi žinome, žinome 
ir pažįstame gerai senelį Vilnių 
ypatingai visi tie, kurie vienu 
ar kitu laikotarpiu gyvenome 
mūsų sostinėje. Ir ne tik savo 
grožiu, bet ir kaip mūsų atgimi
mo židinys, mūsų kultūros lop
šys — Vilnius yra brangus kiek
vienam lietuviui ir visai mūsų 
tautai.

Nors statytas lietuvių ranko
mis, lietuviškoje žemėje, puoš
tas dalinai italų ir prancūzų me
nininkų, tačiau savinamas visiš
kai be jokio pagrindo daugiau
siai dviejų mūsų kaimyninių 
tautų — lenkų ir gudų. Skaudu 
ir kartu juokinga darosi, kada 
paskaitau spaudoje apie gudus 
ir “jųjų” Vilnių. Prisimenu tuo
met lenkų okupacijos laikus, ka
da Vytauto Didžiojo gimnazijoje 
jie per Vasario 16 minėjimą, ma
ža grupele susirinkę, po mūsų 
Himno žodžių užtraukdavo sa
vąjį. Jautėsi, lyg jie būtų paten
kinti gyvendami lietuvių globo
je, arba naudodamiesi lietuvių 
Šv. Mikalojaus parapijos bažny
čia savo pamaldoms. Ir tai buvo 
daugiausiai studentai, gimnazis
tai, jų nedidelės inteligentijos 
avangardas, kurios gal būt ne 
vienas, šiandien būdamas trem
tyje (berods ir kun. Stankievič) 
jau skelbia apie gudiškąjį Vilnių 
svetimoje kalboje ir spaudoje. •

O ką bekalbėti apie lenkus. 
Ponaudami beveik 19 metų mūsų 
sostinėje ir visame Vilniaus kraš 
te, jie kiek įmanydami varė po
lonizaciją įvairiais kanalais, įlie
dami lenkiško kraujo per kolo
nistus/ lenkindami pavardes 
(Galatiltis, atsiprašau, vadinasi 
Golotylec). veždami į garsiąsias 
“Kaziuko muges” papigintomis 
traukinio kainomis turistus, už- 
darinėdami lietuviškas mokyk
las, organizacijas, kalindami ir 
žudydami kalėjimuose vilniečius 
lietuvius! Puikiai šį Vilniaus 
krašto lietuvių gyvenimą atvaiz
davo J. Cicėnas “Vilnius tarp 
audrų”. Šią knygą privalėtų įsi
gyti kiekvienas lietuvis!

Tylūs, kantrus ir svetingas 
kaip tas samarietis yra lietuvis. 
Ir per daug mielaširdingas! Vie
nas “kuklus” pavyzdys: 1920 m. 
besitraukiant mūsų kariuomenei 
iš Vilniaus vienas lietuvis sava
noris kareivis su lauko virtuve 
atsiliko nuo savo dalinio. Pakly

■ <

Darbe kojinės

sustiprintos kulnys ir pirštai

NAILONU

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai
** GARSŪS NUO 1848 Nr. WS

Štai puikiouSMJS 
k i mot ilgesnio m nešio
jimui — lob’oi patogios 
~ nepoprostoi vertin
gos. Neplyštončios Pen
mens darbo kojinės jau 
parduodamos ir yra 
įvairiausiu rūšių, tin
kamų įvairios rūšies 
darbams.

WORK SOCKS

Lietuvos kariuomenės vadas gen. St. Raštikis aviacijos šventėje, kalba į aviatorius. Užpa
kaly stovi II divizijos vadas ir Kauno įgulos viršininkas gen. Adamkavičius, aviacijos vir
šininkas gen. A. Gustaitis ir aviacijos štabo viršininkas gen. št. pulk. J. Rapšys. (Iliustra
cija iš tik ką pasirodžiusios J. Vaičeliūno knygos “Tėvynės Sargyboje”).

Vykdydami propagandą “už 
taiką” bolševikai dabar visame 
pasauly savo šią propagandą re
mia rinkdami parašus, o sovietų 
Sąjungoje yra beto dar vykdo
mos masinės demonstracijos bei 
mitingai ir skelbiami įvairių 
bendruomenių pareiškimai. Pir
miausia per Maskvos radiją ir 
“Izvestijas” (Nr 53), o kovo 25 
d. ir “Tiesoje” paskelbtas taip 
pat ir Lietuvos Katalikų Bažny
čios dignitorių pareiškimas, įvar 
dintas “Lietuvos TSR Katalikų 
Bažnyčios atstovų pareiškimas“. 
Pateikiame jį čia ištisai:

“Lietuvos TSR Katalikų Baž- 
.nyčios atstovai Lietuvos tikin
čiųjų vardu karštai pritaria ir 
visiškai paremia Pasaulinės Tai
kos Tarybos Biuro Kreipimąsi 
prieš atominio karo rengimą.

Visi žmonės yra broliai ir se
serys; visi yra vieno Dangiškojo 
Tėvo vaikai; visi privalo gyventi 
draugystėje, meilėje, santaikoje. 
Visi turi kūrybingai dirbti ge
resnės ateities labui.

Dievas suteikė žmogui protą, 
sugebėjimą išrasti ir kurti. Ko
dėl gi ši brangiausioji Dievo do
vana turi būti panaudota pra
žūčiai, o ne gyvenimui, geres
niam, šviesesniam, kultūringes- 
niam gyvenimui? Argi negali 
kitų šalių tautos taip, kaip Tary
bų Sąjungos tautos, pritaikyti 
atominę energiją technikoje, 
ūkyje, kasdieniniame gyvenime? 
Argi kitų šalių vyriausybės ne
gali pasidalyti žiniomis atomi
nės energijos srityje taip, kaip 
tai yra pasiruošusi padaryti Ta
rybinė vyriausybė? Aišku, kad 
gali. Reikia tik įsiklausyti į pla
čiųjų masių balsą, reikia tiktai 
pasiklausyti Dangiškojo Moky-

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Pone Redaktoriau,
Vadin. tautininkiškos spaudos 

erzelis ir šmeižtų kampanija 
prieš VLIKą bei taip triukšmin
gai iškeltas reikalavimas per
kelti VLIKą į JAV man sukėlė 
minčių, kuriomis norisi ir su ki
tais pasidalyti.

Kad taip nekultūringai toj-i 
“koordinatorių” grupė pasireiškė 
manęs tai nestebina. Kiekvieni 
reiškiasi pagal savo kultūrinį 
lygį. Bet mane visdėlto stebina 
jų akyplėšiška drąsa žiūrėti žmo
nėms į akis ir šaukti apie nuo
pelnus tokių asmenybių, kaip 
ginčo objektu pasidarę herojai. 
Stebėkis, pasauli! Tokį herojų 
turėjo savo atstovu VLIKe! Vi
sos aludės patvirtins!...

Iš JAV spaudos matyti, kad 
Jaltos konferencijos metu, gin
dami Lietuvos reikalus Vašing
tone lankėsi vykd. komiteto na
riai L. Šimutis, dr. P. Grigaitis 
ir M. Vaidyla (tautininkai tada 
dar ALT nedalyvavo). O ką darė 
tuo reikalu “šefas” ir visokie jo 
gynėjai? Bent apie tai viešai nie
ko negirdėti.. Dar daugiau, kai 
tik kur nors pradeda sėkmingiau 
reikštis VLIKas ar jo atstovai, 
tai žiūrėk — nežinia, kokios 
valst. kontrolės kontroliuojamas 
— už Lietuvos pinigus pasiun
čiamas koks nors “šefo” amba
sadorius tam darbui kliudyti ir 
svetimuosius įtikinti, jog tarp 
lietuvių nesą santaikos ir t.t. Pa
našų triukšmelį VLIKe stengiasi 
kelti, sąmoningai didindami ne
reikalingus ginčus ir partines 
rietenas, atstovai tų grupių, ku
rie nori visaip sumažinti VLIKo 
rikšmę. Net ir remdami savo 
partinį “fonduką”, betgi viešai 
aiškina, kad tuo būdu atlieką ne
paprastai svarbų darbą.

Tautininkai spaudoje pasta
ruoju metu pradėjo smarkiai 
pulti mažlietuvių veikėjus M. 
Braką, E. Simonaitį ir M. Gel- 
žinį. Kodėl? Beabejo todėl, kad 
jie geriausiai pažįsta mažlietu-

PRIEVARTAUJA IR DVASININKUS
tojo, davusio nurodymą: “Įsaky
mą naują duodu jums, mylėkite 
vienas kitą” (Jono 13,34). Rei
kia stoti į draugystės kelią,, pa
sitikėjimo kelią, derybų kelią.

Mes esame įsitikinę, kad visus 
ginčijamus klausimus, tarptau
tinius nesusipratimus galima iš
spręsti taikiu keliu.

Įvykiai,' rodantieji dabartinį 
atominio karo propagandos su
stiprinimą, didinantieji tarptau
tinį įtempimą, įpareigoja mus, 
dvasinius Vadovus, pasisakyti 
prieš nusikalstamus ketinimus 
parengti atominį karą.

TSRS Aukščiausios Tarybos 
1955 metų vasario 9 d. Deklara
cijoje sakoma: “Tautos gyvy
bingai suinteresuotos visuotinės 
taikos sustiprinimu”. Šiais De
klaracijos žodžiais išreikšti pla
čiausių masių siekimai. Mes 
sveikiname šią Deklaraciją.

Mes ne tik pritariame ir pare
miame Pasaulinės Taikos Tary
bos Biuro Kreipimąsi, bet ir ra
giname visus Lietuvos tikinčiuo
sius, .visus geros valios žmones 
vieningai pritarti ir paremti šį 
Kreipimąsi. Paremti ne tik mal
domis, bet ir -doru kūrybiniu 
darbu. Mūsų ekonominė galia 
yra ne tik mūsų gerovės, bet ir 
taikos laidas.

Telaimina Visagalis mūsų tai
kos siekimą.

K. Paltarokas,'
Panevėžio Vyskupas; Vilniaus 

Arkivyskupijos Kapitulos 
Vikaras

Dr. J. Stankevičius,
Kauno Arkivyskupijos, Kaišia
dorių ir Vilkaviškio Vyskupijų 

Kapitulos Vikaras
P. Maželis,

Telšių Vyskupijos Valdytojas

vių ir kitų VLIKo grupių santy
kius, taip pat VT ir VLIKo na
rius. Jie puikiai žino, kodėl su 
tautininkų skelbiamu “sąžinės 
balsu” bendradarbiavimas kon
krečiai nėra įmanomas, nors iš 
esmės niekas neturi prieš tauti
ninkų atstovo dalyvavimą VLI 
Ke ir net pageidaujama, kad jis 
būtų ir dar aktyviau į visą veik
lą įsijungtų. Spaudoj buvo rašy
ta, kad visos\ ar beveik visos 
grupės buvo patarusios draugiš
kai tą atstovą pakeisti kitu tin
kamesnių, deja, ligi šiol to nepa
daryta. Priešingai, partinės rie
tenos, matyti, jų sąmoningai dar 
daugiau gilinamos, visą bėdą už 
partiškumą verčiant ne tikrie
siems to partiškumo kėlėjams ir 
vykdytojams, vieningo darbo ar
dytojams, bet visai kitiems žmo
nėms, pirmoj eilėj VLIKo ir VT 
vadovybei. Tuo galiausiai pasi
piktino net ir rimtesnieji tauti
ninkai.

Tam tikroj spaudoj buvo pla
čiai garsinta, kad VLIKo ir VT 
žmonės gauną “riebias algas”, 
nieko nedirba ar neįstengia pa
daryti, tesugebą tik peštis ir t.t. 
“Didelių” algų pagailo, bet kodėl 
tada pvz. tokie V. Sidzikauskas, 
V. Rastenis, K. Bielinis, M. Bra- 
kas ar kiti, ten nevažiuoja? At
sisakę savo “liesų” pajamų JAV 
ir gaudami “riebius vilkinius at
lyginimus” Europoje, gyvenda
mi ir veikdami Bonnoje, Pary
žiuje, Londone, Romoje arba kad 
ir toje pačioje Nicoje, įvykdytų 
jų reikalautus veiklos stebuk
lus ir išvestų Vlik$... iš dabar
tinės “nesėkmės”. Daugelis skep
tikų betgi prisibijo, kad rezul
tatai net nebūtų daug geresni 
už dabartinius... Mat, rašyti, 
veiklos reikalauti iš kitų yra vie- 
viklos reikalauti iš kitų yra vie
na; o veikti patiems — kad ir 
įvykdant praktikoje visus savo 
pačių skelbtuosius reikalavimus 
— yra kita...

M. M-tis,

Apie kan. Stankevičiaus pa
reiškimą kovo 25 d. Vilniuje įvy
kusiame “Respublikinio taikos 
gynimo komiteto ’ plenume” 
“Tiesa” sekančią dieną rašė:

“Dar nespėjo žmonija apverk
ti antrojo pasaulinio karo aukų,
— sako Kauno Arkivyskupijos, 
Kaišiadorių ir Vilkaviškio Vys
kupijų Kapitulos Vikaras Stan
kevičius, — daug motinų nesu
laukė grįžtant savo sūnų, sese
rys — brolių, o pikti gruobonys 
vėl kėsinasi įgyvendinti savo 
beprotiškus agresijos planus. 
Taikos judėjimas yra doros ju
dėjimas. Visi; kurių sąžinę dar 
galutinai neužgęso, palaiko ir 
palaikys šį diena iš dienos stip
rėjantį judėjimą. Lietuvos TSR 
katalikų bažnyčios atstovai ti
kinčiųjų vardu pritaria ir pilnu
tinai remia Pasaulinės Taikos 
Tarybos Kreipimąsi prieš atomi
nio karo rengimą”.

LTSR sentykių tarybos vardu 
pareiškimą prieš “atominio karo 
rengimą“ pasirašo: Kuznecovas
— Augšč. Sentikių Tarybos pir
mininkas ir Jegorovas — Augšč. 
S. Tarybos LTSR reikalų valdy
tojas (Irgi iš “Izvestijų Nr 64).

Min. Pickersgill atsakymas
J pereitame “TŽ” Nr. spaus

dintą Baltų Fed. pirmininko laiš
ką pilietybės bei imigracijos mi- 
nisteris J. W. Pickersgill atsa
kė balandžio 21 d. šitaip:

“Malonus p. Riisna,
Dėkoju už Tamstos,balandžio 

21 d. laišką, liečiantį mano kal
bą Victorijoje. Aš galiu Tamstą 
užtikrinti, jog niekas nebuvo 
taip nustebintas, kaip aš, pama
tęs, kad mano panaudotas toje 
kalboje posakis buvo ištrauktas 
iš sakinio ir suteikta jam kita 
ptasmė.

Manau, Tamstai bus įdomu su
žinoti, kad visas sakinys, kurį aš 
panaudojau, buvo toks: “Mes vi
si norime padidinti šio krašto 
gyventojų skaičių, o šiam rei
kalui — jei jie yra vienodai ge
ri žmonės — nemanau, kad imi
grantas, vistiek iš kur jis atvyk
tų ar kaip geras būtų, kad jis bū
tų tokios pat vertės, kaip kana- 
diškas kūdikis, nes imigrantas 
turi dar išmokti būti kanadiečiu, 
o kūdikis juo yra nuo pradžių”.

Toliau dar pridėjau maždaug 
šitaip: “Mums neužtenka kana- 
diškų kūdikių gyventojų skai
čiui padidinti taip greit, kaip 
mes norėtume, dėl to mes skati
name atrankinės imigracijos bū
du gerus žmones atvykti į šį 
kraštą dalyvauti jo išvystyme. 
Ir didžioji dalis iš to milijono ar 
daugiau ateivių, kurie atvyko į 
Kanadą po karo, yra labai geri 
kanadiečiai”.

Bruce Hutchison, “Victoria 
Times” redaktorius, kuris daly
vavo mano kalboje ir man pri
siuntė vedamąjį, išspausdintą jo 
laikrašty šeštadienį, balandžio 
1 d. Aš siunčiu Tamstai jo nuo
rašą. Man rodos, Tamstai bus 
įdomu jį perskaityti, be to, man

Daugiau kanadiečiu
VAŽIUOJA
4

CCMi 
negu kitos rūšies dviračių sudėjus. 
C.C.M. gamina geros rūšies dvira
čius ir vaikų vežimėlius. Aplanky
kite savo artimiausią C.C.M. par
davėją.

X

K ‘Tiesos” puslapių

TARPTAUTINĖ
Krikščioniškų tradicijų

die-

Nors sovietinė komunistų par
tija nemėgsta krikščioniškojo 
vakarų pasaulio, tačiau ji vis 
dėlto priversta skaitytis su kai 
kuriomis jo tradicijomis. Žino
ma, ji tas tradicijas mėgina įvilk
ti į komunistinį rūbą. Kalėdos 
sovietijoje nešvenčiamos, bet ko
munistai neišdrįso atimti vai
kams Kalėdų Senelio ir kalėdi
nės eglutės. Naujųjų Metų die
ną miestų aikštėse ir privačiuose 
namuos statomos eglutės, o vai
kus lanko Senelis Šaltis ir Sene
lė Šaltė. Panašiai komunistų 
partija yra pasielgusi ir su Mo
tinos Diena — kovo 8 d. propa
gandinės spaudos puslapiuose 
atiduodama duoklė taip vadina
mai “tarptautinei moters 
nai .

Sovietiniai ordinai 
lietuvėms motinoms
Tarptautinės moters dienos iš

vakarėse Lietuvos TSR Augš- 
čiausios Tarybos prezidiumas 
pažėrė visą seriją sovietinės ga
mybos “Motinos šlovės” pirmo, 
antro ir trečio laipsnio ordenų 
daug vaikų turinčioms moti
noms. Mostas labai gražus, bet 
visiškai bereikalingas, nes lietu
vės motinos savo vaikų negimdė 
sovietinei vergijai, taigi, ir so
vietinių medalių jos iš okupanto 
nenori. Komunistai turi labai 
silpną atmintį. Jie užmiršta, kad 
tūkstančiai lietuvių, kurie jau 
mirė ar dar merdėja Sibiro kon
centracinėse stovyklose taip pat 
buvo pagimdyti lietuvių motinų. 
Užmiršta jie taipogi ir tas rhoti- 
nas su mažais kūdikiais ant ran
kų, kurios trėmimų dienomis bu
vo grūdamos į gyvulinius vago
nus, užmiršta, kad didelė kūdi
kių dalis niekada net Sibiro ne
pasiekdavo. Jų lavonai būdavo 
išmetami geležinkelių stotyse. 
Savo gyvuliško elgesio draugai 
komunistai niekada neatpirks 
sovietiniais ordenais ir meda
liais, nes lietuvė motina turi ge
resnę atmintį už LKP (b). Todėl 
“Tiesos” skambi antraštė — Mo
terys aktyvios kovotojos už ko
munizmą — yra tik tuščias mui
lo burbulas.

Minėjimas Vilniaus 
rusų dramos teatre

Tarptautinės moters Tarptautinės moters dienos 
minėjimas buvo surengtas Vil-

rodos, tiek iš mano panaudoto 
išsireiškimo, tiek iš p. Hutchiso- 
no vedamojo vienodai gerai aiš
ku, jog aš tenorėjau pasakyti, 
kad kanadiečiu būti yra leng
viau gimusiam Kanadoje negu 
imigrantui atvykstančiam suau
gusiu. Bet aš nesakiau ir niekad 
nemaniau, kad imigrantai nega
lėtų būti tiek pat geri kanadie
čiai — kartais net geresni — kaip 
daugelis gimusių Kanadoje.

Aš džiaugiuosi, kad Tamsta 
man parašėte, nes tai man davė 
galimybės paaiškinti mano nu
sistatymą Baltų Federacijai Ka
nadoje, ko kitaip būčiau negalė
jęs padaryti. Aš galiu Tamstą 
užtikrinti kaip pilietybės ir imi
gracijos ministeris, kad labai 
vertinu darbą, kurį dirba tokios 
kaip Jūsų organizacijos, padėda
mos ir sutikdamos naujuosius at- 
ivius į Kanadą.

Jūsų nuoširdus...”

Žem. Saksonijoje 
Adenauer nelaimėjo

Žem. Saksonijoj įvyko rinki
mai į provincinį seimą. Aden- 
aurio koalicijos partijos nesurin
ko daugumos. Daugiausia balsų 
gavo socialistai—35,2%, o krikšč. 
demokratai—26,6% . Tai ženklas, 
kad šios srities vokiečiai nepri
taria Adenauerio apsiginklavi
mo politikai. Jo partija ėjo į rin
kimus norėdama laimėti daugu
mą žem. Saksonijos seime, nes 
šis renka 5 atstovus į feder. sei
mą ir nuo jų priklauso Adenaue
rio % daugumos sudarymas. Iki- 
šiol Žem. Saksoniją valdė socia
listai drauge su pabėgėlių parti
ja. Ar ši sutiks bendradarbiauti 
ir toliau, dar neaišku.

MOTERS DIENA
niaus rusų dramos teatre. “Tie
sa” džiaugiasi, kad šventiškai 
papuoštoje salėje buvę susirin
kusios darbo pirmūnės, mokyto
jos, gydytojos, studentės. At
kreipkime dėmesį į kalbėtojų 
pavardes. Susirinkimą atidarė 
Vilniaus kom. partijos sekretorė 
drg. Abečiūnaitė. Sprendžiant iš 
pavardės, ji turėtų būti lietuvai
tė, nors ir tarnaujanti okupan
tams. “Tiesa” paduoda dar tris 
kalbėtojų pavardes: LTSR Augš- 
čiausios Tarybos deputatė drg. 
Verbiejienė, Stalino rajono liau
dies švietimo skyriaus vedėja 
drg. Rosčenko ir vaikų namų nr. 
5 direktorius drg. Pilipionok. Po 
šitomis pavardėmis be jokios 
abejonės tupi rusai ir rusės. Ar
gi nejuokinga, kada tie svieto 
perėjūnai dabar mėgina šviesti 
lietuvę moterį. Klaipėdoje lie
tuves moteris švietė antrosios 
vidurinės mokyklos direktorė 
drg. Petrovskaja. “Tiesą” galima 
būtų paklausti — kur gi dingo 
lietuvės moterys? Ar jos pačios 
nesugeba pašnekėti? Atsakymas
— jos nenori šnekėti ir nenori 
nieko bendro turėti su sovietine 
moters diena. Štai kodėl “Tiesos” 
šūkis — “Moterys aktyvios ko
votojos už komunizmą” yra tik 
muilo burbulas. ..

Valerijos Valsiūnienės 
gimtojo krašto mergelė
Žinoma tarybinė poetė Vale

rija Valsiūnienė dainuoja pro
pagandine proza (poezija tarybų 
Lietuvoje jau mirusi): “Aš ne
žinau, kuo tu vardu, mergele, 
kuriai dainelę savąją skiriu, — 
karšta širdim eini per gimtą ša
lį uždegti komunizmo žiburių. 
Gal tu ceche šią pamainą per 
naktį ne vieną normą spėjai pa
daryt, nepamatei, kaip žvaigždės 
baigė degti, diena prašvito, ra
somis skaidri. Gal kolūkietė tu
— rugių rinkėja, gal traktorinin
ke pergalėm šauni. Auksiniais 
derliais tėviškė gausėja, kai tu 
purent jos žemę išeini”... Taip 
atrodo lietuvės moters gyveni
mas sovietiniame “rojuje” — 
dviguba darbo norma ceche, 
traktoriai, kiaulidės, penktojo 
plano įvykdymas pirma laiko.

Rojus ar pragaras?
Moters dienos proga propa

gandoje ryškus vienas motyvas
— esą, kapitalistiniuose kraštuo
se moterys kenčia vergiją, So
vietų Sąjungoje jos turi lygias 
teises su vyrais. Tenka sutikti, 
kad daugumas moterų, pvz. Ka
nadoje dirba fabrikuose 8 vai. į 
dieną. Darbo savaitė susideda iš 
penkių dienų. Dvi dienos yra 
laisvos. Tuo tarpu “Tiesa” duoda 
straipsnį apie nusipelniusią ver
šelių šėrėją ir augintoją Anelę 
Gudelienę. Jos puikų gyvenimą 
“Tiesa” štai kaip pavaizduoja: 
“Anelė Gudelienė yra nenuils
tama kolūkio feripų darbuotoja. 
4 vai. ryto ji jau būna veršidėje, 
apeina gardus, pasižiūri, kaip at
rodo kiekvienas veršelis. Drg. 
Gudelienė šeria veršelius 4 kar
tus per parą: 5 valandą, 11 vai., 
17 vai. ir 23 valandą”; Vadinasi, 
drg. Gudelienės darbo diena pra
sideda 4 valandą ryto ir baigiasi 
11 valandą vakaro. Jeigu ji 12 
valandą pasiekia namus ir atsi
gula į lovą, lovoje gali gulėti tik 
3 valandas, nes 4 vai. iš ryto jau 
vėl turi būti veršidėje .... Spręs
kime patys ar tai daugiau pana
šu į rojų ar, gal būt, į pragarą. 
Drg. Gudelienė mielai pasirink
tų kapitalistinių kraštų fabrikus, 
kur jai reikėtų dirbti 5 dienas 
po 8 valandas į dieną, ne 19 va
landų. Vyt. Kastytis.

VISUS 
mielai kviečiame

atvykti ir susipažinti su naujomis 

FORD ir MONARCH 
1955 metų modelio 

automašinomis.

Visas informacijos suteiks ir^mieloi 
patarnaus

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

CHURCH MOTORS
1638 BLOOR ST. W., TORONTO

38K
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Pavergtoje tėvynėje
Paimti j armiją lietuviai kiti 

turi tarnybą atlikti net Vengri
joj, Čekoslovakijoj ir kitur.

Milicijoje ypač daug dirba 
Lietuvos rusų. Kaune darbinin
kų žydų labai maža, ne vienas 
NKVD viršininkas vis tebėra 
žydas. Ypač daug žydų yra Vil
niuje.

Daug lietuvių išgabenta yra į 
Krasnojarsko kraštą. Toks Pa
girių kaimas už Kauno veik vi
sas išvežtas.

Jei nori Kaune gauti “kotletų"
— reikia pastovėt eilutėje. “Kal- 
dūnų” galima gauti jau ir be to
kių eilių.. Norint gauti tokius 
pietus, kaip pvz. Vak. Vokieti
joje už 2-3 DM, ten reikia išleis
ti bent 15-17 rb. vienam kartui. 
Litras degtinės kainuoja 44 rb.
— .38 laipsnių stiprumo, papras
tai imama ”100-gramė”, kuri 
kainuoja 4.40 rb.

Kraštas vis daugiau skurdina
mas ir rusinamas. Vis dėlto Lie
tuva dar nemaža “atsilikusi” nuo 
Rusijos “kultūros” — trūksta 
terbų ir rusiškų “vatinukių””. 
Vatinukės jau plačiau eina Į 
apyvartą, tad galimas daiktas, 
kad po 10 metų mūsų tautiečiai 
galės gauti tik terbas... Pasta
ruoju metu ypač paplitę visokie 
apie okupantus anekdotai ir dai
nelės, kaip ši: “Mūsų Stalinas 
čia — su arbūzų koše. Vorošilo- 
vas silkių neduoda; mūsų liaudis 
visa — apiplyšus basa”..’.

J. Talmantas išleido lenku - 
lietuvių kalbų žodyną, 350 psl.

Panevėžio dramos teatras pa
statė Grušo 4 v. 5 pav. pjesę “Iš 
inteligentų gyvenimo” “Dūmai”. 
Vaidina aktoriai: Br. Babkaus- 
kas, St. Kosmauskas, R. Mika
lauskaitė, G. Karka, R. Klosčius. 
Alg. Mačiulis ir kt. Dekoracijos 
dail. A. Stepankos.

Milicija taip pat turi Įvykdyti 
planą, kiek ji turi pagauti juo
dojoj biržoj nelegalių spekulian
tų. Pirmoj eilėj čiumpami tie. 
kurie pasirodo pirmą kartą. Pa
tikrinami visokie įtartini asmens 
kelonių metu geležinkeliuos ir 
kitur. Kada tarp žmonių pasklin
da kalbos apie desantus, tada 
apstatomi tam tikruose rajonuo
se visi keliai ir visi sutikti as
mens tikrinami. ■ - "

Už “praguląs” (pramiegojimą 
darbo) pa prastai skiriamas vie- - 
šas papeikimas, griežtas papei
kimas, o paskum — “draugiškas

teismas”. Jei kas turi pilną sta
žą (5 metų) profesinių sąjungų, 
tai iš jų gali gauti 10054 parartlą. 
Šiaip jos negauna.

Liet teatro draugija kas mė
nesį išleidžia “LTSR teatrų pro
gramas”, kuriose rašoma apie 
naujausias teatrų programas. 
Eąą, numatoma išleisti Kipro 
Petrausko ir dramos teatro vy- 
iausiojo režisoriaus J. Rudzins- 

ko gyvenimo bei kūrybos apra
šymus.

Vilniaus valst. dailės instituto 
architektūros katedros vedėjas 
iocentas E. Budreika.

J. Baltušio pjesė "Giedai gai
deliai” išversta į ukrainiečių 
kalbą.

B. Kelbauskui už “ilgametę 
sceninę veiklą ir įžymius nuopel
nus baleto meno ugdymo srity
je” suteiktas “TSR liaudies ar
tisto garbės vardas”.

K. Boruta, atrodo, yra grąžin
tas iš tremties, nes LTSR groži
nės literatūros leidykla išleido 
‘Rusų liaudies pasakas”, kurias 
paruošę ir vertę: M. Lukšienė, 
k. Boruta, D. Urbas ir J. Stukas.

Bolševikinės tautosakos pa
vyzdžių sumini J. Šimkus recen
zuodamas D. Barkauskaitės ir 
F. Šuravino paruoštą, dail. B. 
Demkutės iliustruotą liet, tauto
sakos rinkinį vaikams “Vai žy
dėk, žydėk, balta obelėle” (114 
psl., kaina 5 rub. ir 5 kap.): 
“Juodas vabalas rėplioja, dirvą 
iš žolių vaduoja” (Mįslė — trak- 
toriOs); “Žemės hektarų gal mi
lijonas, tačiau gyvena ne buožė 
ir ne ponas” (Kolūkis); “Trak
torėliai atbildėjo — visos ežios 
išdulkėjo. Į kolūkį susirašėm — 
buožių duonos nebeprašom. Var
sas su kapčiais sėdėjo, su kap
čiais ir išėjo. Varyk vagį iš kol
ūkio, kaip kiaulę iš pupų. Akis 
į dangų, rankas į svetimą kiše
nę” ir t.t. ■ ■■ ' '■'

Vilniaus pedagoginio instituto 
direktorius yra J. Mickevičius, 
pavaduotojas A. Janonis. Insti
tute esą 7 fakultetai ir 26 kated
ros. Atidarytas fizinio auklėjimo 
skyrius, kuriame ruošiami mo
kytoj ai vidurinėms mokykloms. 
Per 10 metų institutas išleidęs 
1469 mokytojus. 1946 m. esąs 
įkurtas mokyvaizdinis skyrius, 
kuriame dabar studijuoją 3 231 

-mokytojas iš įvairių mokyklų. 
Esą numatyta pastatyti institu
tui rūmus.

s Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 

įsigyti naują
I
* f

Oldsmobile,

.ft

Chevrolet
ar vartotą auto mašiną

Weston Motors
'"LTD.- '

s

HAMILTON Ont
Skautų vyčių Gedimino būre

lis ir Širvintos vietininkija ba
landžio 24 d. paminėjo savo 4 ir 
3 metų sukaktis.

Šventė pradėta 11 vai. pamal
domis. Po jų parapijos salėje įvy
ko svečiams iš Toronto ir kitų 
apylinkių gražios vaišės, kuriose 
dalyvavo apie 100 jaunimo iš ki
tų kolonijų.

įspūdingiausia šventės dalis — 
įvykęs vakare vaidinimas “Že
maičių krikštas” ir vėliau šokiai. 
Vaidinimą scenai, pagal Abelkic 
romaną, parengė Juozas Trečio
kas, pats šį veikalą ir režisavęs.

Parinktas istorinis montažas 
buvo įdomus savo intriga ir la
bai prasmingas mūsų jaunimo 
tautiškam auklėjimui. Svarbiau
sią Krivių Krivaičio vaidmenį 
labai gerbi atliko Ant. Lauga- 
lys. Iš jaunųjų aktorių puikiai 
pasirodė Gintra Bakaitytė. Ji, 
nors ir trumpoj savo rolėj, paro
dė išsiskiriantį sugbėjimą pilnai 
įsijausti. Jos asmeny Hamiltono 
“Aukuras” galėtų turėti rimtą 
sceninę jėgą.

Vaidinimui buvo nupieštos pa
žymėtinai gražios dekoracijos, 
kuriose atsispindėjo dideli Algio 
Trumpieko sugebėjimai šioj me
no šakoj.

Bendroje išvadoje visas pasta
tymas buvo labai vykęs. Jauni
mas ir vyresnieji, ypač tėvai, be 
abejo, giliai dėkingi J. Trečio
kui, kuris išnešė didžiausią dalį 
šios šventės ruošimo darbų: pa
ruošė šį veikalėlį, jį režisavo, 
rūpinosi jo pastatymu ir visais 
kitais su šventės ruošimu susi ju
siais reikalais. Tai reto pareigin
gumo ir didelio idealizmo asmuo. 
Linkime jam ilgai vadovauti 
mūsų skautiškajam jaunimui.

Šventę užbaigė nuotaikingi 
jaunimo šokiai, kurie buvo pir
mieji Hamiltone, turį tiek daug 
jaunosios kartos. Stebint jaunų
jų pavasarinę nuotaiką, jų lie
tuviškus ratelius, klausantis lie
tuviškų dainų .ir jaunimo klege
sio, į širdį kaupiasi malonūs jaus
mai, kad Lietuva ir svečioj pa
dangėj dar bus gyva. Reikia tik 
daugiau idealistų iš vyresniųjų 
tarpo! ■'

Šventės proga gediminieČiai 
išleido vienkart! kuklų, bet sko
ningą leidinėlį “Gedimino ke
lių” ■

Vasario 16 gimnazijos praneši
mu Hamiltone veikiantieji rėmė
jų būreliai gavo naują numęraci- 
ia: būrelis 212 pakeistas į 178, 
213 į 184 ir 214 į 187. Būrelio 82 
nr. paliktas tas pats.

Sąryšy su “TŽ” 18 nr. paskelb-

ŠIA GER

s

PILNA KAINA $19.50.

išsimokėjimas dalimis.
Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 

IŠPARDAVIMAS 
Nauja mašina

Kreiptis J. VAINAUSKAS
Telefonas RO. 2-3008

TIK DABAR! apvali špulė su 
apdangalu $29.50.

5 metams garantija!
★ Nauja ivieja * Naujau dangtis
* Nauja* motoras* Nauja kojinė

šimtai mašinų pasirinkimui

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

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

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 78 Geneva St. Telefonos 5-7480. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y., U.S.A., 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272

ir kitose

kontrolė

Paskambinkite, pademonst
ruosime Jūsų namuose veltui. 

WA. 1-5161 
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams. 
IMPERIAL 

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St 

TORONTO, ONT.

ta p. Lėlio informacija, kad Ha
miltonas savo įnašais atsilikęs 4 
mėnesius, šia proga patikslina
ma: visi rėmėjų būreliai savo au
kas yra pasiuntę iki kovo mėne
sio. Iš abiejų gimnazijų jau gauti 
ir pakvitavimai.

Iš viso tenka pasakyti, kad 
Hamiltone lietuviški reikalai pa
statyti daug augščiau už kitas 
kolonijas, todėl betkoks netiks
lus pranešimas, ypatingai asme
nų gyvenančių ne Hamiltone, 
lietuvišką veiklą ne taiso, bet ar
do. Tą patį galima būtų pasaky
ti ir apie p. J. Beržaičio straips
nį “NL” 15 nr., kur autorius pa
sipiktinęs, kodėl Hamiltone ii 
Saleziečių lietuviškai gimnazi
jai renkamos aukos. Vietoj to, 
kad kaišiojus spaudoje pagalius 
mūsų bendrą liet, vežimą, būti 
daug geriau, jei minimi ir pana- 
>ūs asmens savo patrijotizmą pa
rodytų konkrečiais ir pozityviais 
darbais, kokius jie, beabejo, ma
to Hamiltone.

Ar visi ruošiamės į didįjį pa- 
zasarinį TF dvigubų sukaktuvių 
concertą? Rengėjai mūsų visų 
laukia su skaidria lietuviška, 
gražia, kaip gegužis, daina!

Augšto lygio koncertinė prog
rama, graži salė, pasipuošusi sa
vo staliukus pavasariniais žie
dais, didelis savųjų būrys ramio
je šeštadienio popietėje užtikri
na mums visiems keletą malonių 
valandų.

Mokiniai atėję su tėvais, bus 
įleidžiami veltui. Bus stengiama
si programą pradėti 7 v.v. punk
tualiai, tad svečiai prašomi laiku

JAMESTOWN, Ont.
Helen Mine Ontario provin

cijos tolimuose šiaurės vakaruo
se' yra nedidelis miestelis James
town, kuriame nuo pat II Pa
saulinio karo yra įsikūrę keletas 
lietuvių šeimų. Jų pragyvenimo 
šaltinis Helen Mine geležies rū
dos kasyklos. Uždarbis vidutinis 
ir pastovesnis darbas. Kai šiuo 
metu Kanadoje didėja nedarbas, 
čia to visai nejusti. Mūsų bran
gūs lietuviai ir čia gyvendami 
nepamiršta lietuviškų reikalų. 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
aukojo įsigydami lietuvio pasus 
bei ženklelius šie lietuviai: po 
110 — L. Banelis, M. Trečiokas, 
3. Tamulionis ir J. Žilys; $6 — 
Br. Jacka; po $5 — J. Olšauskas, 
V. Midrikas; po $4 — J. Zariū- 
las; $2 — P. Grušys. Viso $62.

Vos kelios šeimos skiria Liė- 
•uvcs laisvinimo reikalams di
džiausią auką. Gražus pavyzdys 
lidelėms kolonijoms, kurios ne
pajėgia Lietuvos laisvinimo rei
kalams paaukoti nors vieno dole
rio. Tegu Jūsų, mieli, lietuviai, 
ši auka pagreitina Lietuvos pri
sikėlimą iš komunistinio oku
panto priespaudos.

St. Catherines, Ont.
Nauja organizacija. Balandžio 

24 d., p. Ubeikių ūkyje, J. Vyš
niausko iniciatyva, buvo su
kviesti viso Niagaros pusiasalio 
kariai lietuviai. Buvo ir stebė
tojų, kurie gana aštriai puolė 
naujai besikuriančią organizaci
ją, įrodinėdami jos neprasmin- 
gumą. Po karštų ir ilgų diskusi
jų įsirašė 17 narių, išsirinkdami

T

Lietuviai pasaulyjen

JA VALSTYBĖS
Inž. T. Vizgirda, kuris keletą 

mėnesių dirbo prie naftos vamz
džių tiesimo darbų Kanados Al
bertoje, vėl gužo į Los Angeles 
ir dirba Richfield Co.

atvykti.
Šokių metu veiks labai turtin

gas laimės šulinys - loterija, ku
rią rengią skautai ir skautės. Su 
artėiančia vasara prasidės Sto
vyklų laikas, o mūsų jaunimo or
ganizacijų kasos apytuštės. Atsi
lankę į šį koncertą paremsime 
daug lietuviškų reikalų. Dau
giau- informacijų paskutinio pus
lapio skelbime.

Sutikime pavasari Hamiltone!
Sk. St.

Padėka
Hamiltono ateitininkų kuopos 

vąldybo nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie parėmė mūsų vado
vaujamą lietuvišką biblioteka 
pinigine auka ar fantais loterijai

Kuopos valdyba.

WINNIPEG, Man.
V. Kriščiūnas atidarė namų, 

sklypų, prekybinių įmonių pir
kimo ir pardavimo įstaigą. Šiuo 
metu turi gana didelį parduoda
mų namų pasirinkimą.

Jaunimo susirinkimas įvyko 
sekmadienį, kovo 24 d. parapijos 
salėje. Įdomų referatą “Šių lai
kų žmogus pagal Jėzaus Širdies 
reikalavimus”, skaitė Leonas 
Radzevičius. Sekančiam susirin
kimui pasižadėjo tą pačią temą 
toliau gvildenti jo brolis Vytau
tas. Be to, dar aptarta Motinos 
Dienos programa. Po susirinki
mo smagiai pasišokta.

Pagerbė motiną. Sekmadienio 
popietę, balandžio 24 d., pagerb
ta G. Steponavičienė, Normano 
žmona, pirmagimio proga. Šį pa
gerbimą suruošė Marija Dauba
rienė ir Aldona Balčiūnienė.

Vaidinimo “Leitenantas Anta
nas” pelnas $75,19 paskirti para
pijos naudai.

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves /• •

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

susitarimą.

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

Hamiltoniečiai!
Š.m. gegužės 1 dienų naujai 

atidaromas 

LIETUVIŲ RESTORANAS 

su maloniu lietuvišku patarnavimu 

maple: leaf 
187 JAMES ST. W.

HAMILTON, ONT. <■

- Perkant ar parduodant namus 

HAMILTONE 
kreipkitės į mūsų atstovą

Zig mas Didžbali' 
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

K. TESLIA Real Estate

į valdybą: V. Eižiną, J. Alonderį 
ir S. Šetkų. Karių “Ramovė” 
įsteigta.

Motinos dienos minėjimas 
įvyks gegužės 8 d., skmadienį, 
pradedant pamaldomis 10 vai. 
rytą. Tuojau po pamaldų ten pat 
parapijos salėje bus pravesta 
oficialioji dalis su paskaita ir 
menine programa. Minėjimą 
ruošia L. Bendruom. valdyba.

Gegužinės pamaldos Pranciš
konų vienuolyno koplyčioje bus 
laikomos antradieniais ir penk
tadieniais 7 v.v. Tikintieji kvie
čiami lankyti skaitlingai šias 
gražias lietuviškas pamaldas į 
Dievo Motiną Mariją, įvykstan
čias du kartu savaitėje.

Niagaros pusiasalio lietuvių 
šventės komiteto posėdis šaukia
mas gegužės 7 d., šeštadienį, 7 
v.v. Pranciškonu namuose, 73 
Rolls Avė. Tai bus antrasis po
sėdis, kuriame bus pasiskirstyta 
pareigomis ir sudaromi planai 
Niagaros pusiasalio lietuvių me
tinės šventės pravedimui liepos 
2 ir3 d.d.

Pirko kiną. P. Meškauskas ir 
A. Šetikas susidėję pirko kiną 
apie 6 mylias nuo Kitchener, 
Ont. Sėkmės!

Delhi, Ont.
Apylinkės vaikų šventė. Per 

Atvelykį apylinkės vaikams bu
vo suruošta pramoga - Velykų 
margutis. Beveik visi dalyvavu
sieji vaikai varžėsi dėl premijų 
už deklamacijas. Įvertinimo ko- 
misijon buvo pakviesti: p.p. Trei- 
gienė, kun. Riekus, Rugienienė 
ir Ožalas. Jie paskyrė geriau- 
siems deklamatoriams tris pre
mijas. Laimingieji buvo: Šernai- 
tė, Orvidas ir Augaitytė.

Gražiausius margučius parin
ko suaugusieji šventės dalyviai 
balsavimo keliu. Dovanos teko: 
Rickui, Račytei ir Augaitytei.

Daugumas dovanų paskirta 
premijuojant vaikų laikraštėlius. 
Išlaidoms padengti aukojo: kun. 
Riekus $2, p. Dumšai $3 ir p. 
Treigiai $2. Likusias išlaidas pa
dengė apylinkės valdyba iš ka
sos.

Po programos poniams vado
vaujant vaikučiai pašoko ir pa
žaidė. M.

WELLAND, Ont
LB Wellando apylinkės susi

rinkimas. Balandžio 17 d. teisė
tame susirinkime senoji valdy
ba atsistatydino, bet nepavyko 
išrinkti naujos valdybos. Tad L. 
Bendruomenės laikinuoju valdy
toju liko revizijos komisija, kuri 
bando šaukti dar kartą visuotinį 
narių susirinkimą tikslu išrink
ti naują valdybą.

Susirinkimas įvyks gegužės 15 
d., 11 vai. rytą, tuojau po pamal-
dų tose pačiose patalpose, 161 
Keliems Ave. Nesant reikiamam
narių skaičiui, susirinkimas 
įvyks ten pat už 1 valandos ir 
bus teisėtas, nežiūrint .dalyvių 
skaičiaus, su sekančia darbotvar
ke: 1. susirinkimo atidarymas, 2. 
susirinkimo pirmininko rinki
mas, 3. praeito susirinkimo pro
tokolo skaitymas, 4. praeitos val
dybos veikios ir piniginės py- 
skaitos skaitymas, 5. revizijos 
komisijos pranešimas, 6. revizi
jos komisijos atsistatydinimas, 7. 
Tautos Fondo pranešimas, 8. TF 
komiteto atsistatydinimas, 9. 
naujos LB valdybos rinkimai, 10. 
naujos revizijos komisijos rinki
mai, 11. klausimai ir sumanymai, 
12. susirinkimo uždarymas.

Revizijos komisija.

BALFas paskelbė sąrašą trem
tinių esančių Europoje ir galin
čių atvykti į JAV, bet neturinčių 
giminių galinčių sudaryti garan
tijas. BALFas kviečia Amerikos 
lietuvius sudaryti garantijas pa
sirenkant kurį iš skelbiamo są
rašo. Garantijos sudaromos iki 
rugpiūčio 30 d.
VOKIETIJA

Renata Lipertaitė, iš Karaliau
čiaus kilusi vokietaitė, kuri duo
nos beieškodama buvo atsidūru
si Lietuvoje ir ten gyveno nuo 
1946 iki 1951 m., o grįžusi į Vo
kietiją buvo įstojusi į Vasario 16 
gimnaziją ir šį pavasarį baigė 6 
kl., iš gimnazijos pasitraukė mo
kytis amato. Ji buvo taip susi
gyvenusi su lietuviais, kad nuo 
lietuvaičių visiškai nesiskyrė — 
nešiojo tautinius rūbus, šoko t. 
šokius, kalbėjo puikiausiai lietu
viškai, o atsisveikindama su 
gimnazija klasės auklėtojui įtei
kė gražų lietuvišką atsisveikini
mo eilėraštį. Iš gimnazijos ji iš
ėjo pagal tėvo valią, kuris laiko, 
kad sulaukusiai 21 metų mergai
tei nebetinka būti bendro lavi
nimo mokykloje, o reikia išmok
ti ko praktiško. Gimnazijoje ji 
buvo išlaikoma vieno Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelio (Nr. 
111), kaip ir visi mokiniai. Pagal 
Renatos pasakojimus apie gyve
nimą bolševikų pavergtoje Lie
tuvoje B.' Daubaras yra parašęs 
knygą “Duonos beieškant”.

Skandalas su garbės teismu. 
Apie netyras kombinacijas per 
Vok. LB Krašto Tarybas rinki
mus jau jjuvo ir TŽ rašyta vie
noje korespondencijoje, prime
nant ir netinkamą garbės teismo 
narių elgesį, kurio pasėkoje pa
tys teismo nariai Stp. Vykintas 
ir dr. A. Rukša atsidūrė Krašto 
Valdyboje. Dėlto Muencheno 
apylinkė paskelbė, kad naujos 
valdybos nepripažįsta.

Paskiausiai jos išleistose in
formacijose dr. J. Grinius, Vo
kietijos krašto tarybos narys, 
paskelbė smulkų įrodymą, kodėl 
tų rinkimų jie. nelaiko teisėtais, 
ir pasiūlė St. Vykintui pačiam 
savo noru iš valdybos pasitrauk
ti; jei jis to nepadarytų, arba 
valdybos dauguma nepasiūlytų 
jam to padaryti, dr. J. Grinius 
siūlo p. Vykinto atvejį spręsti 
ad hoc sudarytam trečiųjų teis
mui, kuris tą bylą spręstų kaip 
garbės teismas.

Dr. J. Grinius savo viešame 
pareiškime nurodo, kad St. Vy
kintas, LAS atstovas, drauge su 
T. šidįškiu (LTS), K. Drunga 
(LRS) ir. J. Bataičiu (LLKS), 
turį, kaip koordinantai, uždavinį 
kovoti su VLIKu ir užvaldyti 
lietuvių visuomeninį gyvenimą 
Europoje, todėl esą pagrindo 
įtarti, kad jau tada, vadovauda
mas garbės teismui rinkimų me
tų, St. Vykintas vykdęs anų lie
tuvių vienybę ardančių'partinių 
“koordinatorių” machinacijas ir 
beabejo toliau jas vykdys.

Vokietijos Kr. Valdyba tam 
pareiškimui nedavė eigos... Na, 
ir nenuostabu, ypač kad joje sė
di tas pats Vykintas, jo partinis 
draugas Rukša ir simpatikas J. 
Glemža ... Bet taip pat klausi
mas, ar toks pareiškimas ir siū
lymas' iš tikro buvo geru keliu 
nukreiptas — ar nereikia to da
lyko kelti taryboje, nes juk šį 
tvarko panašius reikalus ar bent 
turi tvarkyti, o valdyba veikia 
tik jos pavedimu. Daug kas Vo
kietijoje ir kitur laukia, kaip bus 
sudrausti panašūs reiškiniai, ka
da patys pripažįsta neteisėtus 
aktus teisėtais, o paskum kitus 
dar moko vienybės, susiklausy
mo, bara už garbės teismų ne
klausymą. Tokiems teisėjams 
pirma reikia surengti kaip rei
kiant garbės teismą... J. K.
ARGENTINA

SLA pirm. Juozas Každaila 
balandžio 6 d. mirė nuo širdies 
smūgio. Jo vietą užima vicepir
mininkas Vladas Simoliūnas, 
naujakurys.

Valstyb. Argentinos mokyklo
se dirba kaip mokytojos per 50 
lietuvaičių, baigusių mokslus 
Argentinoje. Pradžios mokyklas 
lanko per 2000 lietuviukų, vi
durines — apie 500 ir universi
tetus — per 100.

Prof. A. Krapovickas, iš Ar
gentinos pasiųstas studijų pagi
linti į Kalifornijos un-tą, aplan
kė didžiuosius mokslo centrus 
Čikagoje,, Bostone ir Niujorke. 
Iš ten išvyko į Meksiką, Puerto 
Rico ir Peru.

Argentinos krepšinio pirme
nybes laimėjo sostinė. Moterų 
laimėtojų UES komandoje žaidė 
ir lietuvė N. R. Skleravičiūtė.

AUSTRALIJA
Dail. A. Rūkštelė su šėima iš

vyksta į JAV.
Tarpt, skautų lauže dalyvavo 

ir Sidnio lietuviai skautai. Mū
siškiai paruošė geriausią progra
mą, padainavę liaudies dainų ir 
pašokę keletą lietuviškų liau
dies šokių. Akordeonu grojo Alg. 
Plūkas.

Iš Adelaidės į JAV išskrido 
muz. J. Zdanavičius. Jis Austra
lijoje yra išleidęs lietuvišką gies
myną, tautinių žaidimų rinkinį 
su gaidomis — “Suk į Yatą” ir 
surinkęs nemaža senovinių dai
nų. Pastaruoju metu dirbo kaip 
muzikas Adelaidės valst. radio
fone.

Jonas Vedrinaitis - Wedrien, 
72 m.' amžiaus, kovo 3 d. prigėrė 
žvejodamas Botany Bay kilus 
audrai, palaidotas Sydnejaus ka
talikų kapinėse kovo 11 d.

J. Vedrinaitis gimė Lietuvoje, 
Kudirkos Naumiesty, emigravo 
dar ano šimtmečio pabaigoje į 
Škotiją, o 1912 metais persikėlė 
Australijon. Visą laiką gyveno 
Sydnėjuje, kur turėjo savo siu
vyklą su krautuve. Turėjo duk
terį Agniešką ir du sūnų — An
taną ir Juozą. Velionis visada 
buvo' veiklus lietuviškos bend
ruomenės narys, buvo pirmasis 
Australijos Lietuvių D-jos pir
mininkas.
KOLUMBIJA

Dovanojo lietuviams žemės 
sklypą. Inž. Tyliaus rūpesčiu 
Bogotos m. valdyba padovanojo 
lietuviams nemokamai didelį 
žemės sklypą bažnyčiai ir lietu
vių namams. Inž. Tylius, atkrei
pęs į save Kolumbijos preziden
to dėmesį ir kviečiamas svečiu 
į visas iškilmes bei priėmimus, 
Bogotos m. centre turi savo sta
tybos įstaigą, kurioj dirba apie 
10 žmonių. Lietuviškas centras 
statomas taip pat Meddeline. 
Namuose bus koplyčia, salė mo
kyklai, susirinkimams. Namo 
statymu rūpintis L. Katalikų ko
miteto pavesta -kun. M. Tamošiū
nui. Kolumbijos teisingumo mi
nisterija suteikė Liet. Kat. ko
mitetui juridinio asmens teises.

WITH

ANO AIR CONDITIONERS

Gazas ar alyva 
Mūsų užsiėmimas — 

automatinio šildymo įrengimas. 

KREIPTIS;

G ARNEY & CO.
15 BARTON AVENUE 
Telefonas ME. 2554

Vokietijos sociali
nės problemos

Vokietijoje laukia greitai iš
sprendžiamos visos eilės vidaus 
problemų, ypač socialinių refor
mų. Fed. darbo minister is -Stor- 
chas buvo įpareigotas dar prieš 
Velykas pateikti svarbiausius 
socialinių reformų apmatus, dėl 
kurių vyriausybė numato pasi
sakyti balandžio pabaigoje. Iš
laidos socialiniams reikalams vis 
didėja. 1953 m.3oęialiniam drau
dimui, pašalpcfcs,.sveikatos rei
kalams ir karo aukoms aprūpin
ti buvo išleista apie 21,5 milijar
do DM, — 100% daugiau kaip 
1949 m. Niekas negali prikišti, 
kad nereiktų rūpintis 10,4 mil. 
pensininkų, apdraustųjų, ligonių, 
našlių, ir našlaičių. Visi su tuo 
sutinka, kad reikia rūpintis, tik 
pageidaujama, kad visi šios rū
šies draudimais ir socialinė glo
ba būtų kiek galint tikslingiau 
naudojama ir ta prasme refor
muota.
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nai nuklystame ten, kur liūliuo
ja lietuviški ežerai ir upės, kur 
ošia šlama lietuviški žalieji miš
kai. Nors žiemos metu daug me
džių nusinuoginę, be rūbų — ža
liųjų lapų, bet spygliuočiai, ku
rie mūsų miškuose vyrauja, su 
mažomis išimtimis (pvz. mau
medis) amžinai žali, jie žiemą ir 

z vasarą pasipuošę žaliaisiais spyg
liais. Taip mūsų miškų dainius 
vysk. A. Baranauskas, sužavėtas 
žaliuojančio pušyno “Anykščių 
Šilelyje” eiliavo:
"t pušelės, pušelės tos nesu rokuotos! 
Tonkios, ougštos ir 4ieknos, viršūnės 

kvietkuotos, 
Ir vosarg, ir žiemę kaip rūtos žaliuoja".
O kas iš mūsų neprisimena to 

nuostabiai patrauklaus vaizdo, 
kada spygliučių apsnigtos ir ap
šarmojusios šakos nulinksta že
myn pasveikinti žiemos auštan
čio ryto?! Visa tai prisiminę 
trumpai peržvelkime, kas atsto
vauja tuos amžinai žaliuojančius 
miškus pas mus ir plačiajame 
pasaulyje.

Mūsų tėvynės miškuose spyg
liuočių atstovų nedaug teturėjo
me, visi mes pajėgėme juos pa
žinti, bet čia Šiaur. Amerikoje 
užtinkame įvairesnių su mums 
negirdėtais vardais. Spygliuočiai 
gali būti sugrupuoti į 4 grupes: 
tysmedžiai, araukarijos, pušys - 
eglės ir kiparisai.

Tysai Europoje šiandien be
veik išnykę, bet priešledynmečio 
laikais buvo ten dažnas miškų 
medis. Turi ypatybę duoti atža
las, todėl panaudojamas gyva
tvorėm apsodinti. Tysmedį leng
va pažinti iš spyglių, kurių apa
tinė pusė turi geltonai žalią spal
vą ir rausvai purpurinę žievę. 
Medis kietas ir sunkus, šerdis 
tamsiai rudos spalvos. Atskiri 
egzmplioriai sulaukia kelių šim
tų metų amžiaus. Jo syvai, o 
ypač jo juodos sėklos, nuodingos.

Araukarijos tai lietuvišką pu
šį primeną pietų pusrutulio am
žinai žaliuoją spygliuočiai. Tro- 
pikiniai medžiai dažnai ūkiškai 
be vertės, bet araukariįų kai ku
rios veislės turi gerą ir vertingą 
medieną, plačiai ūkiškiems rei
kalams naudojamaą, o dar kitos 
branginamos kaip gausaus tani- 
no tiekėjos.

Pušys - eglės mums daugiau 
pažįstamos. Prie tos grupės pri- 
skaitema ir maumedžiai, kėniai 
ir daugelis kitų- medžių. Labai 
įvairių auga Šiaurės Amerikos 
Ramiojo vandenyno pakraščiu. 
Mat, ten šiems augti geros kli
matinės ir gamtinės sąlygos: 
daug drėgmenų, nešaltos žiemos 
ir kalnynų aplinka. Šiai šeimai 
priklauso apie 200 rūšių — skir
čių medžių.

Taksodijos senaisiais rudosios 
anglies formacijos laikais viena 
iš vyraujančių veislių. Europoje 
ledynmečių laikais išmirė ir da
bar tik parkuose užtinkamos. 
Šiai medžių grupei priklauso ir

Neokanadiečių vaikas džiaugiasi senu kanadiečių papročiu

Kre-

♦Užkandtjoi su Weston's.

VESTUVĖMS
V IR KITOMS 

PROGOMS 
IŠNUOMOJAMI PAS

Programos vedėjas 
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Are., Toronto. Telefonas OL. 1274. BISKVITAI - DUONA - TORTAI - SALDAINIAI

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame 
dito Kooperatyve 

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

PILNI VYRŲ 
IR MOTERŲ 
IŠEIGINIAI

Vestuvinių rūbų nuomavimas 
256 COLLEGE e* Spodina 
556 YONGE at Wellesley

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

Hamilton — Mel Allan Limited, 
127 Kirto St E.

Kitchener — Souder'S Men's Weor, 
38 King*St. W. 

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

Niagara Falls — Gold'$ Men's Wear, 
334 Queen St. 

St. Catharines — Jock Nash 
298 St. Paul St.

London — Jock E. Thomson 
421 Richmond St.

Windsor — Richman Clothes 
1235 Ottawa St. 

Welland — Jock Rogers, 
133 Eost Main St. 

Chatham — Gord Wright 
105 Kina St. W. 

tolimesni kiparisų giminaičiai — 
ypatingai augšti sekvojos me
džiai. Vienas jų, Humboldo par
ke, Kalifornijoje, turi 364 pėdų 
ir bus bene pats augščiausias pa
saulyje medis. Miškų istorijoje 
užregistruota dar augštesnių me
džių, pvz. 1895 m. Br. Kolumbi
joje nukirstas gigantiškas medis, 
turėjęs 417 pėdų (135,5 metro), 
o diametre 25 pėdas. Taigi medis 
augščiu prilygo Šv. Petro bazi
likai Romoje įr buvo tik 12 m 
žemesnis už garsiąją Cheopso pi
ramidę. Šie nepaprasto augščio 
medžiai sulaukia porą ar net ke
turių tūkstančių metų senumo. 
Jie nedžiūtų ir galėtų išgyventi 
net 10.000 metų, jei pašalinės 
priežastys jų nenaikintų.

Kiparisų grupę - šeimą sudaro 
Kadugiai,'tujos ir kiparisai. B^t 
tikrumoje kiparisais vadinama 
ne tikrųjų kiparisų (cypressus) 
medžių gentis,’ bet ir netikrųjų 
kiparisų (chamaecyparis) bei 
viena taksodijų šeimos gentis — 
baliniai kiparisai (taxodium). 
Tikrasis kiparisas dažnai mato
mas 'Viduržemio jūros srities 
kraštuose. Dėl savo tamsių spyg
lių ir gražios šakų formos - vai
niko, mėgiamas kaip dekoratyvi
nis medis. Jau iš senu laiku, ro- 
menų ir graikų, priimtas sodinti 
kapuose kaip gedulo išreiškime 
simbolis.- Mediena turi malonų 
kvapą, už tai labai virtuvių spin
tų meisterių vertinama. Netik
rieji kiparisai priskaitomi prie 
ilgo amžiaus sulaukiančių me
džių. Jų aromatinis kvapas ir iš
vaizda panaši tujoms (angį, ce
dar) ir vietoje neretai taip va
dinami. Žinomos Šešios specijos 
-— trys Amrikoje ir trys Azijoje. 
Kanadoje augąs netikrasis kipa
risas, čia vadinamas yelow sedar, 
išaugina iki 100 pėdų augščio. Jo 
lentos labai brangios, nes naudo
jamos laivų statybai. Baliniai 
kiparisai auga šlapiose vietose, 
tai tuo vardu ir vadinami. Su
augusio medžio žemutinė dalis 
turi butelio pavidalo sustorėji- 
ma. Europoje tik dekoratyvinis, 
o čia Amerikoje natūraliai auga 
trys skirtys. Meksikoje vienas 
toks kiparisas turi 45 m augščio, 
34 m apjuosio ir manoma 4090 - 
5000 metų amžiaus.

Bendrai, jei žiūrėsime į mišką 
ūkišku požiūriu, tai nors lapuo
čių miškų pasaulyje daugiau 
(apie 1670 mil. ha - lapuočių ir 
apie 910 mil. ha spygliuočių), 
bet plačiausiai panaudojama 
spygliuočių mediena. Didžiausi 
amžinai žaliuojančių miškų plo
tai randami šiaur. žemės pusru
tulyje: Europoje, įskaitant Sibi
rą ir Šiaur. Amerikoje. Mūsų tė
vynės miškuose taip pat žymiai 
daugiau spygliuočių. Tuos am
žinai žaliuojančius savo miškus 
lietuvis mylėjo ir myli, ir jis 
mielai kartoja su gamtos mylė
toju poetu Ad. Mickevičium kar
toja: 

"Kos įžengė j Lietuvos praamžinos girias? 
Ištyrė jų glūdumos slėpiningas gelmes?..;
Žuvininkas telietė jų pakraščius tik marių valtimi, 
Medžiotojas suko aplink toli nuo jų širdies, 

Jis nepažino jų gilumos esmės.
Taip, šių girių širdis, vidaus buitis, 
Jiems liko svetimi!
Lietuva! Aš gyvenu vien tavimi!"

Vyt. Barisas. '
Redakcijai prisiųsta

Juozas Vaičeliūnas, Tėvynės 
sargyboje (Lietuvos karininko - 
lakūno atsiminimai 1932-1941), 
Sudbury, Ontario, 1955 m., virše
lis dail. T. Valiaus, išleido auto
rius, rinkimo darbą atliko Spau
dos B-vė “Žiburiai”, Toronto, 
230 psl., 14 iliustracijų, kaina $3. 
Gaunama pas autorių — 195 
Drinkwater*Str., Sudbury, Ont.

‘ Mykolas Vaitkus, Aukso ru
duo, 1950-1952 eilėraščiai, Liet. 
Knygos klubo leidinys 1955 m., 
120 psl.

Assembly of Captive Europe
an Nations, First Session Sep
tember 20, 1954 - February 11, 
1955, held at Carnegie Endow-; čiulaitis< Paul Claudel. A. Ma- 
ment International Center Uni-1 žiuIis St Santvaras. J. Venckus,
ted Nations Plaza, New York 
City, 192 psi.

Šiame numery rašo: Kun. V. 
Dabušis, Alė Rūta, J. A. Jūragis, 
Dr. J. J. Bielskis, Dr. A. Tarulis. 
J. Cicėnas ir kt.

Muzikos žinios, 1955 m. sausis 
- kovas, Vol. XXI, Nr. 1 (150), 
40 psl.

Priede: Vytautas Jančys, Dar
žely Rūtelė Pražydo ir Einu Ke
leliu. Liaudies dainos moterų 
chorui, Chicago, 1955.

Užuolanka, dailės, literatūros 
ir kultūros mėnesinis laikraštis, 
red. A. Vilainis - Šidlauskas, lei-

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai” 

kiekvieną šeštadienį nuo 3 vai. iki 4.15 po pietų iš

iš galingos TORONTO stoties CHUNI
BANGA 1050

VISUOMET PIRK GERIAUSIUS — PIRK

KLB Kultūros Fondo pirmasis 
mecenatas

KLB- Kultūros Fondas susi
laukė savo pirmojo mecenato — 
Vytautas Abromaitis paaukojo 
$100.

Malonu tai pranešti ypač dėl 
to, kad Vytautas Abromaitis nė
ra koks turtuolis ar pelningo 
verslo savininkas, bet tik “Žibu
rių” spaudos b-vės linotipinin
kas.

Ta proga primintina, kad Kul
tūros Fondo garbės mecenatu 
skelbiamas kiekvienas, kas pa
aukoja bent $300, meceriatu, kas 
paaukoja bent $100, garbės rė
mėju, kas paaukoja bent $50 ir 
rėmėju, kas paaukoja bent $10.

V. Abromaitis darbo metu prie 
linotipo.

Paaiškinimas
Š. m. balandžio 21 d. “Tėv. Ži

burių” Nr. 16 Toronto skyr., P. 
Lelis tarp kita ko rašo ir apie 
atsilikusius būrelius — kurie nė
ra sumokėję Vasąrio 16 gimn. 
rėmėjų mokesčio. Tarp ju pami
nėti ir 82, 178, 184 ir 187, vadov.

• — J. Mikšio, Hamiltone, atsilikę 
4 mėn. . • ■./

Į tai atsakydamas pranešu, kad 
Hamiltone visus gimn. rėmime 
reikalus tvarko sudaryta Vasario 
16-tos gimn. remti komisija. Ji 
ir visus būrelių surinktus pini
gus persiunčia. Kad sumažinus 
persiuntimo išlaidas ir lengves
nis būtų pinigų surinkimas — 
pinigai gimnazijai siunčiami kas 
trys mėn. už praėjusį laiką. Apie 
tai - informuota ir gimnazijos va
dovybė. Pakartotinai ir su ga
rantavimu pranešta raštu Nr 12, 
1954 m. gruodžio 14 d. (nuorašas 
p. Šimelaičiui).

Nuo pat būrelių įsikūrimo už 
visus mėn. (neišskiriant ir .vasa
ros atostogų) atsiskaityta. Už pr. 
m. gruodžio ir š.m. sausio - va
sario mėn. iš 4 būrelių surinkti 
pinigai — $240. išsiųsti š.m. ko
vo 9 d., lidraščio Nr 9. Kad pini
gai gauti, gautas iš gimnazijos 
pajamų kvitas Nr. 1036, datuotas 
kovo 24 d.

Iš to aišku, kad Hamiltone 
veikią minėti būreliai nėra skai
tytini atsilikusiais.

Skelbiant panašias žįnias, ma
nyčiau, pirmiausiai reikėtų ge
rai pasitikrinti, nes priešingai 
yra klaidinama visuomenė, pa
tys rėmėjai, o daugiausiai nu
kenčia būrelių vadovai, nes jie 
surenka pinigus, o rėmėjai, pa
skaitę panašias .žinutes spaudoje, 
reiškia nepasitenkinimą, įtari
mus bei užmetimus vadovui,- o 
kartais ir gali suabejoti ar be
verta tą sunkiai uždirbtą dolerį 
beduoti ir priklausyti būreliui.

Daugiau atidumo ir pasitikri
nimo.

Su pagarba J. Mikšys, 
Vasario 16 gimnazijai remti 

komisijos pirmininkas.

džia ir spausdina VI. Matulaičio 
spaustuvė, Nr. 2 28 psl. Prenu
meratos kaina metams $5, atski
ro Nr.^kaina $0.50.

Lietuvių Dienos, 1955 m. ba
landžio mėn.. 26 psl.

Aidai 1955 m. kovo mėnuo, Nr. 
3(79), 97-144 psl.

Šiame numery rašo: A. Vai-

L. Andriekus, Nėlė Mazalaitė, 
V. K. Jonynas ir kt.

Saleziečių Balsas, apžvalginis 
numeris 5(17), 48 psl.

Skautų Aidas, 1955 m. balan
džio mėn., Nr. 4, 24 psl.

Bolivija uždraudė komikus.
Bolivijos vyriausybė paskelbė 

dekretą, draudžiantį platinti bei 
importuoti parnografinio, tvirki
nančio turinio komikus bei šiaip 
leidinius, skirtus vaikams. Švie
timo ministerijos įsakymu bus 
konfiskuojami leidiniai, nepaisą 
vyriausybės dekreto.

Apie liet dailininkus recen
zuodamas Maskvos dailės parodą 
B. Johansonas, TSRS liaudies 
dailininkas, TSRS Dailės akade
mijos viceprezidentas, šitaip at
siliepia: ... “Keletas minčių apie 
Pabaltijo dailininkų kūrybą. 
Džiugina tai, kad jie savo kūry
boje vis labiau atsikrato klaidų, 
kurios buvo buržuazinio forma
listinio meno įtakos pasekmė. 
Konkrečiai, idėjinis ir meninis 
augimas pasukus į realistinį me
ną pastebimas Lietuvos vaizduo
jamojo meno veikėjų darbuose. 
Tai rodo ir realistiniai peizažai, 
kuriuos pateikė vienas iš se
niausių Lietuvos TSR dailinin
kų, savitos gimtojo krašto gam
tos dainius A. Žmuidzinavičius 
(ypač poetiški jo paveikslai “Pa
jūryje” ir “Vasaros peizažas”) ir 
seniausias tapytojas Ž. Petravi
čius, nutapęs paveikslą “Kaune 
apylinkės”.

Tačiau negalima nepastebėti 
kad lietuvių dailininkai savo kū 
riniuose mažai atspindi nūdienę 
tikrovę. Ir todėl neatsitiktina' 
Visasąjunginėje parodoje nėra 
lietuvių tapytojų paveikslų, vaiz 
duojančių darbą gamyklose, kol
ūkiuose, drobių, kuriose palieka- 
ma'tai, kas pasenę, rodoma kova 
naujo prieš sena.

Šiuo atžvilgiu geriau pasireiš
kia lietuvių skulptoriai. Visų pir
ma norisi pažymėti skulptorių L. 
Žuklį. Puikus ir išraiškingas jo 
pateiktas Socialistinio Darbo 
Didvyrio tekintojo Tarnausko 
portretas (medyje). Gerą įspūdį 
palieka VI. Žuklio skulptūrinis 
poeto A. Strazdo portretas. Pa
minėtinas ir Ė. Radauskaitės dar
bas — dailininkės R. Gabrėnaitės 
portretas. Lankytojų dėmesį pa
traukia ir įdomūs, meistriškai 
atlikti keraminiai A. Belvertai- 
tės darbai: “Mergaitė laisto gė
les” ir ’’Sodininkė”. '

Kai dėl grafikos meno, tai čia 
lietuvių dailininkai per trumpą 
laiką sukūrė reikšmingą seriją 
piešinių ir knygų iliustraciių. 
Išsiskiria V. Galdiko darbai. Šis 
jaunas dailininkas pasižymi ver
tingu dramatinio pasakojimo ta
lentu. Tai rodo jo raižiniai me
dyje — iliustracijos A. Gudaičio 
- Gucevičiaus romanui “Broliai” 
(“Konferencija”, “Ignotas kalė
jime”, “Hario galas” ir kt.). Įdo
mius darbus pateikė žinomas 
graviūros meistras J. Kuzmins

kas. Jo iliustracijos E. Mieželai
čio “Broliškajam poemai” atliktos 
talentingai meistriškai. Tokį pat 
įspūdį palieka A. Kučo iliustra
cijos V. Mykolaičio-Putino roma
nui “Altorių šešėlyje” ir A. Ma
kūnaitės iliustracijos Lazdynų 
Pelėdos apsakymams.

Politinio plakato žanre parodo
je iš lietuvių pasireiškia tik dai
lininkė A. Makūnaitė. Teatro 
dailininkų tarpe parodoje atsto
vaujamas N. Labuckas, demonst
ruojąs eskizus dekoracijų A. Vie
nuolio pjesei “Tvirtovė”.

Bendras įspūdis' iš Lietuvos 
tapytojų, skulptorių ir grafikų 
kūrinių: kūrybinis įvairumas, 
nacionalinis savitumas, naciona- 
’inių lietuvių vaizduojamojo me
no tradicijų gerbimas. Bet dera
mai įvertinant lietuvių meninin
kų darbus, kartu norisi ypač pa- 
•eikšti vieną pageidavimą. Jau
kiasi, kad lietuvių tapytojai ir 
skulptoriai pastaraisiais metais 
-nuo nedidelių piešinių, natiur
mortų, peizažų (kas vyravo jų 
kūryboje) pereina prie didelių 
tematinių paveikslų ir drobių. Ir 
vis dėlto rodosi, kad reikia drą
siau ir greičiau. imtis šiuolaiki
nių temų, giliau skverbtis į su
pantį mus gyvenimą — vieninte
lį tikrą įkvėpimo šaltinį”.

Dail. Petro Kalpoko 75 m. gi
mimo sukaktis paminėta “Tie
sos” Nr. 76. Rašo dail. B. Klova: 
Jis gimęs 1880 m. kovo 31 d. Ro
kiškio apskr., Miškinės viensė
dy, 1899 - 1900 mokęsis Odesos 
dailės mokykloje, 1904 dalyva
vęs Rygoje parodoje, vėliau 
skurdžiai gyvenęs Mūnchene, 
Šveicarijoje ir t.t. Nuo 1907 m. 
dalyvavęs Vilniuje liet, parodo
se. 1921 m. grįžęs i Lietuvą kaip 
subrendęs dailinfhkas, realistas.

1945 m. jam suteiktas profeso
riaus ir nusipelnusio meno vei
kėjo vardas. Jis miręs 1945 m. 
gruodžio 5 d. Bolševikinio meto 
jo darbai: Neries ir Biliūno port
retai. ."atkuria kompoziciją “R. 
Armijos sutikimas Kaune”, pra
deda stambų kūrinį “Marytės 
Melnikai t ės mirtis” ir kt”. Šis 
paveikslas likęs nebaigtas.

Kalpokui paminėti suruošta 
akademija Vilniaus valst. dailės 
muziejuje kovo 31 d.

Vilniaus v. dailės muziejaus 
direktorių yra P. Gudynas.

'“Time out with Weston’s”*

Prof. J. Eretas ruošiasi rašyti 
veikalą apie a.a, prof. Stasį Šal
kauskį, paskutinį Vytauto Di
džiojo Universiteto rektorių. Vi
si, kurie galėtų apie prof. St. 
Šalkauskį suteikti kokios nors 
medžiagos (pvz. atsiminimų, fo
tografijų, laikraščių ir kt.) pra
šomi ją siųsti prof. J. Eretui j 
Baselį, Florastrasse 44. Medžia
gą vėliau prof. J. Eretas vėl 
grąžins.

“Australijos Lietuvis” išleido 
žinomo prancūzų novelisto Pros
per Merimee paskutinę jo novelę 
“Lokys”, kurioje aprašomą Že
maitijos grafo Šemėtos šeimos 
tragedija.

Teatro almanachas, Stasio Pilt 
kos, redaguojamas ir arti 200 
bendradarbių talkininkaujamas, 
neužilgo pasirodys. Almanachas 
susideda iš keturių dalių ir jame 
aktualiais teatro reikalais pasi
sako visa eilė žymiųjų teatro 
darbuotojų. Apžvalginėje dalyje 
pateikiamas JAV ir Kanados 
lietuvių kolonijų nuo 1949 m. 
iki 1954 m. sceninės veiklos vaiz
das. Teatro Almanachas talpins 
ir 200 rinktinių iliustracijų. 
Knyga turės 420 psl. ir bus kie
tai įrišta.

Almanacho išleidimą lengvi
na prenumeratoriai. Iš anksto 
užsisakantieji moka tik $4. Vė
liau knyga kainuos žymiai bran
giau. Prenumeratorių pavardes 
bus įrašytos almanacho pusla
piuose. Prenumeratos pinigus 
prašoma siųsti sekančiu adresu: 
St. Pilka, 3225 So. Union Avė., 
Chicago 16, Ill.

T. Žiūraitis, OP, rašo filosofi
nę disertaciją: “Asmenybės es
mė kultūrfilosofiniu ir etiniu 
požiūriu”. Ją ketina ginti Aust
rijoj, kur baigė filosofines stu
dijas.:.

Bern. Brazdžionio paruoštoji, 
liet, prozos antologija jau pradė
ta rinkti. Leidžia Liet. Knygos 
klubas Čikagoje.

Rūta Kilmonytė pasirašė su 
Paramount kino studija sutartį 
dalyvauti filmo j e “Anything 
goes”, /-T

Nauji akademikai
Pontifikalinė gamtos mokslų 

akademija pakvietė 14 naujų na
rių. ji yra įsteigta 1603 m. ir turi 
70 narių. Šiuo metu su naujai
siais nariais ji turi 66. Nevisi jie 
yra katalikai.

Naujai pakviestųjų tarpe yra 

Ši maža vokietaitė didesnę savo laiko dalį 
praleidžia žaisdama su naujai surastais draugais.

Bet protarpiais ji mėgsta “užkąsti” Weston’s 
gamybos sausainių (crackers). Daugeliui 

kanadiečių generacijų "Time out with 
Weston’s" buvo ir dar tebėra — geriausias 

būda? pasinaudoti darbo pertrauka. 
Šiai progai Welton’s Sodas kaįp tik 

užkandis, kurį ypač mėgsta mažos 
mergaitės. Taip, valgiai ar 

f '

“užkandžiai” visuomet bus geresni 
su Weston’s.

Be sausainių (eraekęrs) ’Weston’s 
kepa šviežią tostui tinkamą 

duoną ir įvairiausių rūšių biskvitų 
Tuojau pradėkite savo šeimoje 

"Time out with Weston’s?'.
Kai perkate, paieškokite Weston’s vardo.

dr. Ch. Best, Toronto un-to fi
ziologijos prof., insulino išradė
jas - bendradarbis; Theodor, von 
Karman, vengrų kilmės ameri
kietis, aeronautinės laboratori
jos direktorius Kalifornijos tech
nologiniame institute; dr. Paul 
Niehans, Tuebingeno un-to prof, 
ląstelinio gydymo būdo autorius; 
jis užims mirusio dr_. A. Flamin
go vietą; Otto Hahn, Max Pląnck 
instituto direktorius, laimėjęs 
Nobeio premiją chemijoj; W. K. 
Heisenberg, teor. fizikos profe
sorius Goettingene, Nobelio pre
mijos laureatas; W. R. Hess, fi
ziologas prof Zuericho un-te ir 
Nobelio laureatas medicinoj; Ar- 
tturi Ilmari Virtanen, chemijos 
prof. Helsinikio un-te, Nobelio 
laureatas, Suomijos mokslų aka
demijos pirm.; G. M. Juliai Sor- 
bonos un-to matematikos prof; 
Ame Tiselius, biochemijos prof. 
Upsalos un-te; M. von Laue, No
belio laureatas, Goettingeno un - 
to fizikos prof.; H. Weyl, Zueri
cho un-to augšt. mechanikos ir 
analizės profesorius.

KLB Kultūros Fondo
FINANSŲ SKYRIAUS 
PRANEŠIMAS Nr, 2

Pirmame KF Finansų skyriaus 
pranešime aukų buvo $223.50. 
Nuo to laiko yra gauta: $100 — 
Vyt. Abromaitis (“TŽ” linotipi
ninkas ir knygyno vedėjas); po 
$10 — VI. Germanavičius, vet 
gyd. Silv. Čepas ir J. M. F. Yo- 
kubynai. Viso iki šiol — $343.50.

Širdingai dėkojame visiems 
aukojusiems, o Vyt. Abromaitį 
sveikiname kaip pirmąjį Kultū
ros Fondo Mecenatą ir Toronto 
Liet. Banką “Parama” aukojusį 
$80 — kaip Garbės rėmėją.

Prašome ir laukiame atsiliepi
mo ir iš kitų tautiečių, o ypač 
iš tų, kuriems laiškai išsiunti
nėti.

Ačiū J. Paužuoliui už laišką 
ir perlaidą $8.40 — KLB Wel- 
lando apylinkės solidarumo mo
kesčio 20% Kultūros Fondui.

Visais KF Finansų skyriaus 
reikalais prašome kreiptis į sek
retorių Vladą Kazlauską, 42 
Gwynne, Toronto, Ont., telef. 
OL.7354.

KLB. KE Finansų skyrius. .
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NORĖDAMI PIRKTI AR PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ KREIPKITĖS | 
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W., TEL. OL. 6381 arba 1609 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997.

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

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

$14.900, High Park; 8 kamb. ant 
dviejų augštų, vandeniu alyva Šildo
mas, garažas. Skambinti: Paleckis, 
OLr 6381. <

$5.000 įmokėti, netoli statomos 
bažnyčios, 8 kamb., gerų plytų na
mas, vieta garažui. Skambinti: B. Ma
rijonus, OL. 6381.

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

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

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

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

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

Parkdale, 8 kamb. atskiras mūri
nis namas, garažui vieta, vandens 
alyva Šildymas, pilna kaina $15.000. 
Skambinti: Rimkevičius, OL. 6996.

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

Glenlake - Keele, 11 kamb., at
skiras, mūrinis namas, garažas, geras 
namas ir pajamos už $20.000. Skam
binti: V. Lunys, OL. 6996.

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

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

High Parke, 7 kamb., atskiras, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ga
ražas, 'alyvos Šildymas, pilna kaina 
$17.900. Skambinti: Mociunskas, tel. 
OL.7997.

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

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

'gyvėhfų^k'u^ $20.000. Skambinti 
Beržanskis, OL. 7996.

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

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

Joint Realty Limited
R. TESLIA

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto 
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 

» 1294 King Street East, Hamilton

MIELI HAmYlTONIEcIA!’
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
■ E. ERETAS

R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar
- - perstata u: 

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

motorus.
B. to, apimu namus’pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Mann & Martel
REALTORS

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 - Brock, 8 di
delių kambarių, mūrinis namas arti 
susisiekimo, vieta garažui, geri morgi- 
čioi. Skambinti J. Tarnuiioniui.

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

$4.900 įmokėti, Roncesvalles - Ma
rion, 8 kamb., mūrinis dupleksas, 2 
virtuvės ir 2 vonios, puikūs kamba
riai, alyvos šildymas, geras morgičius, 
vieta garažui. Skambinti J. Tamu- 
lionis.

$12.500 pilno kaina. Bloor - Run- 
nymede, 6 'nepereinamų kambarių, 
labai gero mūro, puikiai atrodęs vi
dus, Šoninis įvažiavimas ir garažas. 
Skambinti J. Tamulioniui.

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

$14.500 pilna kaino, 9 kambarių 
atskiras, plytų namas. 3 virtuvės, aly
va apšildomas, įvažiavimas iš linijos.

Geras morgičius. Parkdale rajone. 
Skambinti A. Mičiūnas.

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

$5.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras plytų namas, alyva apšildomas, 2 
virtuvės. 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.

$2.900 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 
8 k. mūrinis, alyva šildomos, didelis 
kiemas, įvažiavimas. Skambinti S. 
Kuzmas.

$5.000 įmokėti, vakaruose prie 
Jane St., 5 metų senumo, rauplėtų 
plytų, 6 k. ir butas rūsyje, vandeniu 
šildomas, viskas moderniai įrengta, 
garažas. Skambinti S. Kuzmas.

$4.000 įmokėti. Porkdale rajone, 
12 k. mūrinis, vand. ir alyva šildo
mas, arti susisiekimo ir apsipirkimo, 

*geros pajamos. Skambinti S. Kuzmas.

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Cellisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

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

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

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

SPORTAS
Sporto šventė Toronte

TLSK Vytis gegužės 7 d. ren
gia plataus masto Sporto šventę. 
Didžiausias šios šventės potrau
kis bus rungtynės tarp dvigubo 
S. A. lietuvių krepšinio meiste
rio Toronto Vyties ir Mažosios 
krepšinio lygos žvaigždžių — 
rinktinės, kurią sudarys geriausi 
šios lygos žaidėjai iš Amerikos 
bei Kanados klubų, kaip tai Gry
bauskas — Rochesteris, Račkaus
kas — Detroitas, Barzdukas — 
CIevelandas, Bieliūnas — Niaga
ra Falls ir kt.

' Šventės programa
9-3 vai. stalo tenisas — Table 

Tennis Centre 898 St. Clair St. 
West.

2 - 3.15 — Jaunių krepšinis, 
Toronto Vytis - Latvių SK.

3.15 - 4.30 vai. Moterų tinkli
nis Tor. Vytis - Rochesterio Sa
kalas.

4.30 - 6 vai. Toronto Vytis- 
MLK Lygos Rinktinė. Krepšinio 
ir tinklinio rungtynės įvyks 
Parkdale Collegiate 209 Jameson 
St,zties Queen ir Lansdown St.

8 vai. viešas susipažinimo šo
kių vakaras St. Regis Hotel 
(Sheridan ir Carlton St.), ku
rio metu įteikiamos dovanos ge
riausioms šių metų Kanados lie
tuviams sportininkams ir Šven
tės laimėtojams.

Tikimės gausaus lietuviškosios 
visuomenės atsilankymo į šią 
pavasario Sporto Šventę.

TLSK Vytis.
Pranešimas stalo tenisininkams

Kanados Liet. Sporto apygar
dos pavedimu, Toronto LSK Vy
tis gegužės 7 d. Tor' Table Ten
nis Centre 898 St. Clair St. W. 
rengia atviras 1955 m. Kanados 
Lietuvių * Stalo teniso pirmeny
bes. Žaidimai bus pravedami vy
rų, vyrų dvejeto, moterų ir jau
nių klasėse. Pradžia 10 vai. ryto. 
Registracija atliekama vietoje 
iki 10 vai., arba iš anksto pas 
P. Gvildį, 401 Sackville Str., tel. 
WA. 2-4378.

Kanados bei Amerikos lietu
viai stalo tenisininkai kviečiami 
šiose pirmenybėse gausiai daly
vauti' TLSK Vytis.

Futbolo rungtynės. Gegužės 4 
d. 6.30 vai. p.p. Greenwood par
ke įvyks pirmosios šiais metais 
Senior Lygos futbolo rungtynės

tarp Scarboro ir Toronto Vyties 
komandų.

R. Burdulis miško bėgimo 
laimėtojas

Sekmadienį įvykusiame miško 
bėgime pirmoji vieta jaunių gru
pėje atiteko R. Burduliui, antroji 
A. Augustinavičiui (abu “Auš
ra”). Bėgimas įvyko High Parke 
esant labai puikiam orui, tačiau 
dalyvių būta labai mažai. Nesi
matė nei vieno dalyvio iš Vyties 
klubo, o taip nebuvo pravestas 
bėgimas vyrams dėl dalyvių sto
kos. Šią sporto šaką manoma la
biau išpopuliarinti įvedant ko
mandinį bėgimą vyrams. Ko
mandą sudarytų 5 ar daugiau 
bėgikų. Sekantis miško bėgimas 
įvyks rudenį spalio - lapkričio 
mėn. Šiame bėgime R. Burdulis 
apie 21 km, atstumą sukorė per 
4:18,0 ir A. Augustinavičius per 
4:23,0. A. S. ’

Pareiškimas
Toronto Lietuvių Sporto Klu

bo “Vytis” valdyba, atsakydama 
į “Lietuvos Garsų” radijo valan
dos pranešėjo tendencingą pra
nešimą, jog SK Vytis pereinąs į 
šv. Jono parapijos priklausomy
bę, pareiškia: <

SK Vytis valdyba, ieškodama 
naujų kelių sportinės veiklos su
aktyvinimui, kuris tačiau neįma
nomas be pašalinės moralinės 
bei medžiaginės paramos, krei
pėsi ir dar toliau kreipsis į visas 
lietuviškas organizacijas, para
pijas ir, bendrai, plačiąją visuo
menę, kviesdama juos stoti j klu
bo statutu numatytus narius - rė
mėjus. < H

Šv. Jono parapija tiktai buvu
si pati pirmoji Toronto organiza
cija teigiamai atsiliepusi į klubo 
valdybos kreipimąsi.

SK Vytis, nežiūrint Į jam da
romas kliūtis ir toliau liks ben
dru, nepriklausomu, visą lietu
viškąjį jaunimą — be parapiji
nės ir partinės priklausomybės 
skirtumč — į savo eiles burian
tis vienetas.

Apgailestautina, kad atsiranda 
asmenų visokiais būdais besi
stengiančių suardyti sportinin
kų vienybę.

TLSK “Vytis” valdyba.

SUSIRAŠINĖJIMO 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, Ont ,Can.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St. West. Toronto
Tel. KE. 3881

Į- __________________________

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKI BIURĄ

A. M IN 1 O T
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

LIETUVIS 
LAIKRODININKAS

PERSIKĖLĖ
NAUJON VIETON

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

J.JUKNYS

J. J. ELLIS
' REAL ESTATE LTD.

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

SHAW ST.,
$3.000 įmokėti, 11 kambarių, 
mūrinis nčmas, kietmedžio grin
dys, koridorinė sistema, dvigu
bos 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 kiėmas.

WESTMINSTER - RONCESVALLES, 
$4.000 įmokėti, 8 kambarių, ot- 
skirgs mūrinis narnos, koridorinė 
Sistema, olyva šildomos, kietme
džio grindys, garažas, didelis kie
mas.

SUNNYSIDE AVE.,
$4.500 įmokėti, 13 komborių, 
puikus atskiros mūrinis nomos, 
kietmedžio grindys, kvodrotinis 
plonas, karštu vandeniu šildo
mas, 3 virtuvės, 2 vonios, laboi 
geros pirkinys, skubus pardavi
mas. •

CRAWFORD - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 9 kambarių 
puikus atskiras mūrinis nomos, 
vandeniu alyva šildomos, kvad- 

• ratinis plonas, kietmedžio grin
dys, dvigubos garažas. Savinin
kas išvyksta.

DURIE - HIGH PARK,
$7.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiras, šiurkščių plytų nomas, 
kvodrotinis plonas. Vandeniu ir 

.alyva šildomos, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, vieno skola 
10-č«oi metų.

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

CHRISTIE - BLOOR, 
$1.500 įmokėti, atskiras 6 
nomas, moderni virtuve, nauja 
šildymo sistema, didelis kiemas, 
galimybė garažui.

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

OSSINGTON - BLOOR,
$3.500 įmokėti, pusiau atskiros 
7 kamb. per 2 augštus namas, 
koridorinė sistema, 2 gražios vir
tuvės, kietmedžio grindys, 90- 
limybė garažui.

CHRISTIE - BLOOR,
$4.000 įmokėti, atskiras šiurkš
čių plytų, 6 kambarių namas, 
kvadratinis planas, vandeniu - 
alyva šildomas, moderni virtuvė, 
didelis kiemas, dvigub. garažo# 

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

GARDEN - SUNNYSIDE,
$8.000 įmokėti, atskiras, gero 
mūro, 9 kambarių namas, kvad
ratinio plano, vandeniu šildomos, 
2 virtuvės, garažas, vieno skola 
atviro likučiui.

P. GRYBAS

k

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

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

tuvės, olyva Šildomos, 2 garažai, na
rnos visai gerame stovyje. Prašoma 
kaino $15.500. Crowford - College.

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

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

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

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

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

$6.000 įmokėti, 8 k. atskiras, mū
rinis namas, olyva - oru apšildomas, 
pilnas, geras rūsys, privažiavimas 
Oakwood - St. Clair rajonas.

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

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

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

$7.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at
skiras, vandeniu - alyva Šildomas, 3 
virtuvės, privažiavimas. Prašoma kai
na $19.500. Roncesvalles - High Prk.

$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
kvadratinio plono namas, dvi modern, 
virtuvės, galimybe garažui. Porkdole 
rajonas. Prašomo kaino $13.500.

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

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

DtMESIO STATYBININKAI!

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

Turime daugelį kitų labai gerų Ir įvairiomis kainomis bei įmokėįimois namų, kurių

$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 prašomi kaina. 
Dovercourt Rd. - Queen.

$2.000 įmokėti. 10 nepereinamų 
kamb. mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos šildymas, reikia vidaus 
remonto. Pilno kaina $14.000. Dun
das - E)overcourt Rd.

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

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

borių, Mūrinis, atskiros, vand. - 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, geros mokėjimo sąlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilna 
kaino $17.000.

$5.000 įmokėti, viena skola balan
sui, 9 erdvūs kambariai, 2 vir
tuvės, alyva Šildymas, privažiavi
mas ir garažas. Namas tikrai ge
rame stovyje. Pilno kaino $18.- 
700. Beatrice - College.

dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVE.

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

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

Jonas V. Margis, Phm. B.

V. JUČAS
, OL. 2324

V. PALIULIS
OL 2325 

............ i

R. Kuprevičienė D. KAROSAS
OL 2325 OL 8444

VI. Ivanauskas J. BUCANTAS
OL 8443 OL 8443

ADAMONIS & BUDRIŪNAŠ
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

No moi pardavimui — įvairiose Montreal io dalyse;
Paskolos — 5)6% užbagtiems namams ir iš 6% statybos eigoje; Patarnavimas 

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

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

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

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

A.MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROTCR 

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

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

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

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

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

872 Bloor Street West (prie Osington Ave.) Telef. ME. 4605-4606

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

2. Bloor - Concord, $2,000 įmokėti, 7 
didelių 'kambarių, gražiai dekoruo
tų, didelis kiemas ir garažas.

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

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

5. Roncesvoiles - Wright, $3.500 įmo
kėti, 6 didelių kambarių moderni 
virtuvė, alyva Šildomas, lobai gero 
mūro, didelis kiemas.

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

P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

? t.^219 Roncesvoiles Ave,. Toronto

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
■ y / JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.
Sav. I. VILIŪNIENĖ

me-

: VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

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

Tel. LL. 3222.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija 
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

Vandens ir oru apšildymo, 
Paprastas ar “Air Condi- 
tionning”, 'į
Perstato apšildymą iš anglių 
į alyvą. Ž ' 
Taip pat atlieka įvairiausius 
elektros instaliacijos darbus.

★ 
★

★

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

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

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
4 ’ (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.

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

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai 

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

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

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

'Japonijos ir kitų kraštų.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir’oilburnerius.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

TORONTU), HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
|rengiomi nouji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys j naujos, modemiškos alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) 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 mėtoms. %

Visi patarimai veltai.

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

7. Geoffrey - Indian Rd., 1 1 didelių 
kambarių, gero muro, atskiras, 4 
modernios virtuvės, dvi vonios po 4 
gabalus, vandeniu alyva šildomas, 
gražus kiemas, šoninis įvažiavimas 
ir garažas, vertos dėmesio pirkinys.

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

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

Iš TORONTO I SAULĖTĄ FLORIDĄ
(Nukelta į 7 psl.) 

mas ilgesnis sustojimas buvo 
Bex Tower. Tai palyginamai ne- 
augšto kalno vietovė, bet visam 
Floridos pusiasaly augščiausia 
vieta. Vienas turtuolis nupirko 
plotą žemės su kalnu, aptvarkė 
jį ir pastatė augštą marmuro 
bokštą su laikrodžiu, kuris gar
siai muša valandas, o po to su 
daugybe visokio dydžio varpų, 
varpelių griežia įvarią muziką. 
Man 12 vai. teko girdėti Ameri
kos himną. Visas kalnas apaugęs 
medžiais, išvesti takai, yra šiek 
tiek gėlių, šuolų. Užlaikomas ga
na švariai ir lankomas tik turis
tų iš toliau. Arti nesimatė jokio 
miestuko ar kaimo.

Iš ten išvažiavom į Cypress 
Gardens, kur teko matyti ežere 
vandens ski vaidinimą: 5 mer
gaitės ir tiek pat vyrukų puikiai 
atliko įvairius savo numerius. 
Vaidinimas truko apie pusę va
landos. Parką apžiūrėti galima 
einant takais, gražiai prižiūrė
tais ir tankiai per kanalus per
mestais- -tilteliais paįvairintais 
arba už atskirą mokestį laive
liais, kurie plaukia tais kanalais. 
Kadangi publika apžiūrinėja 
parką tuojau po vaidinimo, tai 
tam laikui ant takų suolelių su
sėda po 2 ir po vieną jaunos

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

,-z ■ sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Tecliniški patarimai veltui.

delis kiemas ir 2 garažai, dabar 
tuščios, geras pirkinys, geroj biz- 

. nio vietoj.

10. Bloor - Polmerstone Blvd., 9 at
skirų butų, 9 vonios, 9 virtuvės, at
skiras gero mūro, vandeniu Šildo
mas, apie $8.000 pajamų į metus, 
$7.000 įmokėti.

1 Į. College - Gladstone, 9-nių butų 
po 5 kambarius. Viso 45 kamba
riai. Gero mūro, atskiras pastatas, 
vandeniu alyva šildomas, augštos 
metinės pajamos, įmokėti $10.000.

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

gražuolės balinėmis Suknelėmis 
pasipuošusios ir maloniai nusi
šypso sveikindamos praeivius, 
kurių didelė dauguma, deja, se
nyvi žmonės.

Kitą dieną rytą, tai buvo Di
dysis Penktadienis, išvažiavau 
iš St. Petersburgo į Miami. Va
žiuoti reikėjo vėl atgal iš vaka
rinio Floridos krašto į rytini 
krantą. Kelionė truko 10 v. Ka
dangi jau antrą kartą tenka man 
važiuoti prastrižai visą Floridos 
pusiasalį, tai galima jau turėti 
apipilnį vaizdą viso pusiasalio.

Paviršius beveik visur smėlė
tas, daug pelkių, kuries vietomis 
jau yra nusausintos iškastais ka
nalais, kurie ir sutraukia pavir
šiaus vandenį. Lygumos apaugę 
nuskurusiomis pušaitėmis, krū
mais ar įr visai be medžių, tik 
su skurdžia rudokos spalvos iš
džiuvusia žole, kuri sudaro dide
lį gaisro pavojų. Teko matyti 
gaisro sunaikintus to nuskurusio 
miško didelius plotus. Farmų ar 
kitų trobesių labai mažai teko 
matyti. Pasitaikė miško ir su di
desniais medžiais, bet tų medžių 

•šakos buvo apkibę ilgomis pilkos 
spalvos ispaniškomis samanomis, 
kurias man pirmą kartą savo gy
venime teko matyti. Jos sudaro 
biaurų ir nemalonų vaizdą. Ispa
niškos samanos pradeda’ augti 
ant apatinių medžio šakų ir ple
čiasi į viršų, o pasiekus joms 
viršūnę medis miršta. Tokių-iš
džiuvusių dar stovinčių ar iš
griuvusių medžių kapinynų teko 
matyti šalia plento. Vaizdas da
rosi linksmesnis, kuomet lygu
ma pasikeičia į kalnuotesnes vie
tas. Gruntas toks pat smėlėtas, 
bet nuolaidžios plokščios kalvos 
apaugusios gražiais, žaliais apel
sinų medžiais, taisyklingomis ei
lėmis pasodintais’ ir pilnos jau 
prinokusių apelsinų, kurių daug 
guli po medžiais ir pūva. Mato
mai, tie medžiai yra prižiūrimi, 
kur vaisiai buvo nuskinti, ma
čiau, kaip jie buvo purškiami 
nuodais apsaugai nuo kenkėjų. 
Tokiais apelsinų sodais teko va
žiuoti ilgą laiką, bet jokio trobe
sio, nei žmonių neteko matyti, 
be vieno purškintojo ir kelių 
sunkvežimių prikrautų apelsinų, 
kuriuos pralenkė mūsų autobu
sas. Kai pasibaigė kalvos — pa
sibaigė ir apelsinų neapmatomi 
sodnai.

(Bus daugiau)

Paieškojimai
Jonui Edvardui JONAIČIUI 

“TŽ” redakcijoje, 941 Dundas 
Str. West, yra svarbus laiškas. 
Prašome jį pati atsiliepti arba 
žinantieji pranešti jo adresą.

HAMILTONE: 18 SPADINA AVE. Telef. LI. 92035.

Gera, kur mūsų nėra
Soyietų Sąjungoje viena senu

tė sugalvoja išvykti į Ameriką. 
Ji ateina į partijos sekretariatą 
ir išdėsto savo reikalą. Partijos 
pareigūnas nenori būti rieman- 
dagus, tad sako:

— Ei, senute, ten gera, kur 
mūsų nėra!...

— Taigi, taigi! Aš ir noriu ten, 
kur jūsų nėra, sūneli...

Vaiko logika
Tarybinėje Lietuvoje jaunas 

komjaunuolis mokytojas sten
giasi išrauti iš jaunimo buržua
zinės galvosenos likučius.

— Kaip mes vadiname žmogų, 
kuris turi automobilį?

— Automobilistas — atsako 
mokinys.

— O kaip vadiname žmogų, 
kuris turi savo namą?

— Namo savininkas.
Įsiutęs mokytojas kreipiasi į 

kitą mokinį:
— O tu pasakyk, kaip vadina

me žmogų, kuris turi ir savus 
namus ir automobilių?

— Rajoninis partijos sekreto
rius, .drauge mokytojau...
Bolševikinio pasaulio sąmojus
— Rumunijoje juokaujama, 

jog komunistų partijai taip sun
ku verbuoti naujus narius, jog 
kiekvienas partijos narys, kuris 
suranda vieną kandidatą yra at
leidžiamas nuo prievolės daly
vauti partijos susirinkimuose; 
katras suranda du kandidatu, 
gali pats iš partijos išstoti; kat
ras suranda tris kandidatus, gali 
gauti pažymėjimą, jog partijai 
niekad nepriklausė.

— Sovietų Sąjungoje statybos 
inspektorius žiūri į irstantį na
mą ir sako: “Atrodo, kad šitas 
namas dar niekad nebuvo re
montuotas”. “Teisingai, — sako 
prižiūrėtojas .— jis dar tik pa
statytas”,..;- .

— Bulgarai kalba, jog komu
nizmas gyvenimo lygį pakėlęs 
taip augštai, kad jie jau nebega
lį jo pasiekti...

—-Sovietų inspektorius ins
pektuoja Rytų Vokietijos įmo
nes. Vienos įmonės direktorius 
aiškina, kad jų gamyba nuo 20.- 
000 vienetų 1950 m. pereitais 
metais pakilusi <4ki 200.000 vie- 

giau pakilsianti. “Puiku. Bet ką 
jūs gaminate?” — ’’paklausė ru
sas. “Metalines plokšteles su įra
šu: ’Elevatorius neveikia!“ — 
paaiškino direktorius.

Diplomuotos teisininkos
V. SLEŽEVIČIUS

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

EMIGRACIJA IR KT.

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

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

James B. Trotter,
Teisininkas, advokatas, 

notaras, 
įstaiga: 220 Roncesvalles Ave. 

Tel. LA. 0846. 
Buto tel. RO. 6-2944 

Toronte.
Priimama susitarus iš anksto.

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).

Sąskaita banke išgelbi
Kaulaitis dažnai turi nesusi

pratimus su savo žmona, daž
niausiai dėl piniginių reikalų. 
Kartą jis pasiskundė dėl to savo 
bičiuliui Kalveliui.

— Tu neteisingai tvarkai savo 
reikalus — sako Kalvelis. — 
Man su žmona dėl pinigų niekad 
netenka turėti nesusipratimų. 
Aš atidariau banke sąskaitą mū
sų abiejų vardais ir tai labai pa
togu. Aš įmoku, o mano žmona 
išima, ir jokių nesusipratimų 
neįvyksta...

Dvynukai
— Tamsta su sesute atrodot 

dvynukai.
— Taip, kadaise mes buvome 

dvynukai. Dabar sesuo 10 metų 
jaunesnė.

Teisių lygybė
Moterų teisių ^gynėja susirin

kime įsikarščiavusi kalba:
— Ateis diena, kad moterys 

gaus vyrų atlyginimą!...
— Taip, šį penktadienį — kaž

kas atsiliepė iš salės.
Ilsėtis ramybėje

Du draugai airiai dalyvavo 
bičiulio laidotuvėse. Grįždami 
namo jie kalbasi, kur katras no
rėtų miręs būti palaidotas. Vie
nas sako norėtų būti pervežtas į 
Airiją ir palaidotas savo parapi
jos kapinėse.

— O aš norėčiau geriau būti 
palaidotas čia žydų kapinėse.

— Kodėl? — klausia draugas.
— Matai, mano galva, žydų 

kapinės bus paskutinė vieta, kur 
velnias ieškos airio...

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TATS A TT

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.

INTER-C1H
Heating 

Installation
Atlieka namų apšildymo, gazo, van
dentiekių, zlrenažo įrengimus bei pa
taisymus, pavasario sezonui išvalo 
krosnis su vacuum cleaner.

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

VICTOR 
ELECTRIC 

CO.
LIETUVIŠKA ELEKTROS CO.

Visi elektros darbai atliekami greitai 
ir prieinamomis kainomis. 

SKAMBINTI 
telefonu LL. 7714 
V. JUŠKEVIČIUS.

251 LAUDER AVE., TORONTO.

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

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

& FROST
Advokatai, Notarai 

91 Yonge St, Toronto 
Telef. EM.6-5255

Prašoma kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

I

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

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

universitetų klinikų asistentu.
DARBO VALANDOS: 

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

(tarp Queen ir Dundas) 
Telefonas KE. 5885.

Bendra praktiko, genekologija ir gim
dymo pagalba.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIU LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

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

namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
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. A. PaceviČius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvoiles Avė.

Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir 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. 1-0537

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

susitarimą.

1

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ J 
BEAVERBROOK - KIPLING AVE.

KAMPAS.
ISLINGTON, TORONTO, ONT.

Telefonas BE. 1-1310.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Monadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimų).

Raitinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais Ir feitadieni.il 
pagal susitarimą

1082 BLOOR Wa, TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. dair Ava. W. 
Darb^ vol. 2-7 vol. pp. ir pagal 

susitarimą.
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
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; antr., ketv. 

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

STANLEY SHOE STORE
AugKiousios rūšies moterų, voikų lt 
vyrų botai, normolous dydžio ir platOt 

tt—EEE
1438 Dunda* St W. Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
BA., M.D., LM.C.G 

GYDYTOJAS ir

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų spodoltotM. 

3 Spadino Rd., Toronto 
(Bloor - Spodino kampos) 

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

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

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninės®.
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479^4 Euclid Ave., Toronto 

Tek WA. 1-0708

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

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų, 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 Ir 
nuo 5-8 vol. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vol. p.p., kitulaiku pagal susk 
tarimą.

Telefonas OL 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akuieris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

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

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

. ■ ir
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-37Š4

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

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais Dagai susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

1

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist) .

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodia- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-V.

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. NMrte okkj nervus, kuri, daž 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomir.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA 1-3924
—     ■■ —I—!■ Mil —Ml

LIETUVIO ADVOKATO ' 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

DANIEL D. STOKAL, BA. 
advokatas, notaras ir tt 

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

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

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

feitadieni.il


50 metų nuo spaudos draudimo panaikini
mo sukakčiai pagerbti ir TF Hamiltono sk.
4 metų veiklai atžymėti ŠEŠTADIENĮ, GE
GUŽĖS 7 D. ROYAL CONNAUGHT pui
kioje Crystal salėje rengiamas
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gegužės mėnesį kiekvieną 

\akarą 7.30 vai. Sv. Jono Kr. 
lietuvių bažnyčioje Dievo Moti
nos garbei laikomos tradicinės 
gegužinės pamaldos, konferenci
ja. Marijos litanija ir palaimini
mas. Šiemet šios pamaldos laiko
mos prie šoninio altoriaus, kuris 
yra papuoštas specialiu paveiks
iu — Madona lietuviškame pei- 
zaše: žaliame gegužės mėnesio 
gamtos fone stilizuoti liet, kry
žiai ir pora berželių svyruonėlių.

— Jo Em. Kardinolo 25 metų 
\yskupavimo jubiliejaus proga, 
arkivyskupijoje vykdomo naujų 
bažnyčių statymo fondui proga, 
gegužės 15 d. bažnyčioje daro
ma speciali rinkliava, kuriai vc- 
kučiai išdalomi sekančio sekma
dienio pamaldų metu. Iš minėtos 
i inkliavos 75% kurija nubrauks 
nuo mūsų parapijos skolų. ‘

— Gegužės mėnesio pirmojo 
penktadienio proga, šį penkta
dienį 7.30 v.v. bažnyčioje laiko
mos vakarinės mišios, kurių me
tu bus klausoma išpažinčių ir da
loma šv. Komunija.

— Šio penktadienio vakarą 
parapijos salė rezervuota lietu
vių studentų parengimui mokslo 
metų užbaigimo proga. Antra
dienio ir ketvirtadienio vakarai 
rezervuoti Toronto liet, sporto 
klubo Vytis dispozicijai.

— Dėkojama sol. A. Ščepavi- 
čienei ir smuik. Stp. Kairiui už 
religinės meninės programos da
lies išpildymą parap. bažnyčioje 
Motinos dienos proga.

— Pakrikštyta: Teresė Sauly
tė Mažeikaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos gegužinės'pamal

dos vyksta kiekvieną pirmadie
nį. trečiadienį ir ketvirtadienį, 
7.45 vai., šv. Antano bažnyčioje, 
Bloor ir Rusholme Rd. kampas.

— Kas dar neprisiuntė savo 
motinų vardų, juos gali prisiųsti 
vienuolynui, nes visą gegužės 
mėn. kasdien bus laikomos šv. 
mišios už gyvas ir mirusias lietu
ves motinas. Aukos ’skiriamos 
parapijos statybai.

— Parapijos choras rengia 
naują repertuafą pradinės staty
bos pašventinimui. Kviečiami 
nauji choristai. Užsiregistruoti 
galima klebonijoje. Choro repe
ticijos skelbiamos parapijos ži
niose.

— P. Buntinas, didis lietuvis 
patriotas ir senas emigrantas tė
vams pranciškonams pasiūlė la
bai žema kaina 25 akrus žemės 
prie pat Georgean Bay Wasaga 
vasarvietėje. Tėvai pranciškonai 
savo vyriausios vadovybės posė
dyje balandžio 23 d. sutiko pri
imti šią nuosavybę ir ją pervesti 
Prisikėlimo parapijos jaunimui. 
J.E. Toronto kardinolas bal. 27 d. 
asmenišku raštu leido parapijai 
naudotis šia nuosavybe. P. Bun
tinas ten pat dar turi 150 akrų 
žemės, kurią prieinamomis kai
nomis galės įsigyti lietuviai va
saros poilsiui. Šia proga p. Bun- 
tinui už didi prielankumą reiš
kiame nuoširdžią padėką.

—J. Andriejauskas išmainė sa
vo komercinį automobilį į trijų 
sėdynių Station Wagon, kurio 
naudojimą perleido parapijos 
reikalams, ypatingai jaunimui 

. vasaros metu. Parapijos vardu J. 
Andriejauskui reiškiame padė
ką.

— Parapijos bazaras naujose 
patalpose prasideda gegužės 6 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. ir .tęsis 
šeštadienį nuo 10 vai. ryto iki 11 
vai. vak. Šeštadienį 5 vai. vak. 
įvyks didžiosios loterijos trauki
mas. Geriausia proga laimėti ir 
pirkti įvairiausių daiktų ir susi
pažinti su parapijos pradine sta
tyba.

Dėmesio!!
NEPAPRASTA PROGA!

Senesnės emigracijos žinomas 
lietuvis J. KIZYS, parduoda 
prie pero susisiekimo, netoli 
šv. Jono Kr. parapijos bažny
čios visai gerame stovyje

GYVENAMĄ NAMĄ 
ir dvigubą garažą — 52 Beat
rice St. Teirautis po 6 vai. va
karo, telefonu LL. 6137.

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. 
Ūkusią sumą susitarus kainą 
5% ikam terminui. Apžiūrė
jimui kreiptis: P. Nanvay, va
karais: 183 Seaton St, prie 
Sherbourne - Dundas St. East, 
Toronto.

Aukos kun. V. Šarkai sušelpti
KLB Toronto Šalpos komitetas 

praneša visuomenės žiniai, kad 
nelaimės ištiktam kun. V. Saikai 
sušelpti aukos bus priimamos T. 
Lietuvių Namuose komiteto pir
mininko V. Vaidoto.

Toronto Šalpos komitetas.

Sv. Andriejaus liut. bažnyčioje 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, ge
gužės 8 d., 9 vai. ryto, lietuvių 
pamaldos. Pamokslas skiriamas 
Motinos Dienai.

Kun. dr. M. Kavolis.

Pranešimas LE reikalu
Liet. Enciklopedijos leidėjas 

J. Kapočius ir redaktoriai dr. J. 
Girnius ir d r. J. Puzinas gegužės 
7 d., .šį šeštadieni, bus Toronte 
ir 4 vai. p.p. T. Lietuvių Namuo
se padarys pranešimus Lietuvių 
Enciklopedijos leidimo reikalais.

LE bendradarbiai, platintojai 
ir prenumeratoriai, kurie yra su
interesuoti išgirsti iš redakcijos 
ir leidėjo bendrų informacijų, 
prašomi į minėtą susirinkimą at
silankyti.
LE atstovas Ontario privincijai.

Politinį pranešimą 
gegužės 8 d. 16 vai. Toronto Lie
tuvių Namuose padarys Liet. 
Tautinės Sąj. pirmininkas žurna
listas Vincas Rastenis, atvykstąs 
tam reikalui iš Niujorko. Įėjimas 
laisvas. Rengėjai.

“Dainos” kartūno balius 
gegužės 28 d. Top Hat salėje jau 
netoli. Vakaro rengėjos tikisi, 
kad jų pastangos bus įvertintos 
ir mielieji svečiai gausiai apsi
lankys. “Dainos” parengimo pel
nas skiriamas vargstantiems tau
tiečiams padėti. '

Atsilankęs į “Dainos” kartūno 
balių patirsi dvigubą malonumą: 
prisidėsi prie vargšų šelpimo ir 
tuo pačiu pasidžiaugsi ir pasi
linksminsi įdomiame baliuje.

Vakaro rengėjos.

SLA 236 kuopos 
mėnesinis susirinkimasnarių mėnesinis susipnkimas 

įvyks šį sekmadienį, gegužės 8 d., 
2 vai. p. p. Lietuvių Namuose. 
Kas norėtų naujai apsidrausti li
gos ir mirties atvejais pašalpai 
gauti' kviečiami atvykti į susi
rinkimą, kur suinteresuotiems 
bus suteiktos visos informacijos.

Kuopos valdyba.

Kūrėjai - Savanoriai Toronte
Toronto lietuviškoji koloniją 

gausi organizacijomis Didžioji 
dauguma organizacijų yra apo
litinės ir veikia kultūrinėje bei 
šalpos srityse.
; Viena iš tokių organizacijų 
yra Kūrėjų - Savanorių Toronto 
skyrius, kuris be bendrųjų — 
lietuvybės išlaikymo ir nepri
klausomybės atgavimo rūpesčių 
praktikuoja ir šalpos darbą. Skv- 
rius rūpinasi Tautos veteranais, 
nedarbingais ir sunkion materia
linėm būklėn patekusiais Kūrė
jais - Savanoriais ir Lietuvos 
laisvės kovų invalidais. Nors 
skyrius įsisteigė prieš 8 mėn., 
bet dėka jo paskirų narių veik
lumo. nežiūrint solidaus amžiaus 
jau turi neblogų veiklos vaisių.

Narių suaukota $46. Myk. Bir
žiškai sušelpti fondui. Iš gauto 
parengimų pelno ir surinktų kar. 
šventės proga Šv. Jono Kr. baž
nyčioje aukų, sušelpti pasilikę 
Vokietijoje Kūrėjai - Savanoriai
— $30, Neprikl. kovų invalidai
— $73 ir invalidai JAV‘— $20.

Aktyviai prisidėta prie Kar. 
šventės ir Šaulių jubiliejaus ruo
šimo. bendradarbiaujama su Ats. 
Kariu Sąjunga ir Šauliu klubu 
dėl “Žuvusiems už Lietuvą” pa
minklo įrengimo.

Telkdami lėšas šalpai gegužės 
7 d. 7.30 v.v. skyrius ruošia links
mą pobūvį Šv. Jono Kr. parapi
jos salėje, į kuri kviečia tautie
čius gausiai atsilankyti. K. A.

V. Verikaitis 
balandžio 25 d. su dideliu pasise
kimu dalyvavo koncerte su simf. 
orkestru kaip solistas Stratforde. 
Jis padainaVo anglų publikai ir 
dvi lietuviškas dainas: “Žalioj 
lankelėj” ir “Tų mergelių daina
vimas”. Gegužės 4 d., trečiadienį. 
7.30 vai. v. jis dainuos “Otelio” 
operoj per ČBC radiją, diriguo
jant maestro Barbini.

KELETAS GERŲ PASIŪLYMŲ:
$3.500 įmokėti, 8 komb., mūrinis nomos, vieto jvožiovimui, 2 virtuves, 

neperemomi kambariai, Ossington - Davenport.

$2.500 įmokėti, 6 komb. mūrinis nomos su vieto garažui, Bloor - DuHerin.

$1.700 įmokėti, 6 komb. nomos, 2 virtuves, orti susisiekimo, lengvos išsi
mokei imos. x

B. Sakalauskas
Telefonai: K E. 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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

SUTIKIME PAVASARĮ HAMILTONE!

NELEISKIME ŽŪTI LIETUVIŠKAM JAUNIMUI — PADĖKIME!

9—2

, Pradžia 7 v.v. Įėjimas tik $1.25
Po programos šokiai, grojant “AIDUI”. 
Staliukai veltui.

kurio programą atliks prof. komp. ZANKO 
P. ZANKOV muzikos ir dainavimo studija. 
Programos paįvairinimui — baletas!
Šių sukakčių proga ypatingai prašome ge
rųjų tautiečių moralinės paramos mūsų 
tolimesniame darbe — kuo skaitlingiausio 
Tamstų dalyvavimo!

TFA Kanadoje Hamiltono skyrius.

š. m. gegužės 7 d. Toronte įvyksta SPORTO ŠVENTĖ 
sekančia programa:

3.15—430
4.30—0.00

• 8—12

stalo teniso turnyras, Toronto Table Tenis Centre, 893 Št. Clair St. W.
jaunių krepšinis, LATVIAI — VYTIS, Parkdale Collegiate, Queen - Lansdowne, 
moterų orinis, Rochesterio SAKALAS — Toronto VYTIS, ten pat,
vyrų krepšinis, MKL ALL STARS — Toronto VYTIS I-moji komanda ten pat.
šokių vakaras St. Regis Hotel salėje. 392 Sherbourne at Carlton.

Šokių metu gros geras orkestras, veiks turtingas bufetas ir kitos staigmenos. Mūsų šventės 
pasisekimas priklauso nuo visuomenės gausaus atsilankymo. Bilietus į šokių vakarą dar gali
ma gauti skambinant Jonui Žukui, tel. RO. 9-5433 ir prie įėjimo.

Pavasario Balius
ĮVYKSTA ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 7 D., 

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

ž.

te

LIET. KAR. KŪRĖJU - SAVANORIU TORONTO SKYRIUS 
š. m. gegužės mėli. 7 d. 7 vai. 30 min. vakaro 
šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje ruošia

LINKSMĄ POBŪVĮ
Šokiams gros Liet. Ork. “TRIMITAS”.

Pertraukose klausysimės “Linksmųjų Brolių” (p.p. Kaknevi
čiaus. Vasario, Mickevičiaus ir Šulco) AKTUALIJŲ. Veiks po
nių paruošta ir apystovoms pritaikyta LOTERIJA. Sveikinsime 
Stasius jų vardinių išvakarėse. Veiks turtingas BUFETAS. 
Įėjimas 1 dol. Skyriaus Valdyba

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 7 D. UNF SALĖJE, 
297 College Str

Balius - šokiai
TAURUS IR ĮVAIRUS BUFETAS.

Tik čia laisvai pasišoksite.
Pradžia 8 vai. vak Visus kviečiame.

Maž. Liet. Bičiulių D-ja.

Seserys Kotrynietės, 
kaip jos pačios buvo pareišku
sias spaudoj, vyr. vadovybės Ro
moje patvarkymu, išvyko į Ro
mą. Iš Niujorko jos išplaukė ba
landžio 23 d. 12 vai. laivu “S S. 
Constitution”. Priešingai kaikie- 
n o paskleistiems gandams, iš 
gautos telegramos Toronte aiš
kiai matyti, kad išplaukė visos 
trys seserys: Patricija. Humilia- 
ta ir Teresėlė. Tą patį patvirtino 
ir “S.S. Constitution" laivo ben
drovės biuras Toronte ir Niujor
ke. Toronte pasiliko tik sesuo 
Gabrielė, ketinanti pereiti į šv. 
Kazimiero seserų vienuoliją, ku
rios centras yra JAV.

PARKDALE VAIRAVIMO 
MOKYKLA

419 RONCESVALLES AVĖ.
Ekspertei teikio instrukcijos jvoiriomis 
kolbomis. Dvigubo kontrolė. Daug lie- 
tuvių^per mus Įsigijo Šoferio leidimg. 
Tel. jsloigos KE. 8573, namų RO.

Telefonas įstaigos KE. 8573, 
namų RO. 7-5663.

HENRY URBANSKI.

PRIIMU vaikus* priežiūrai. Liubavičienė, 
telef. LL. 2572.

TABAKO ūkyje išnuomojamas namukas, 
norintieji dirbti prie tabako prašomi tei
rautis: J. Rudokas, RR2 Harlcy, Ont;< 
telef. 4334 Burford.

187 Moliam St. išnuomojamas l-mc augš
te frontinis kambarys su naujais baldais. 
Yra galimybė virtis. Tinka vedusiu po
rai arba 2 asmenims. Kreiptis kasdien 
po 5 v.v.r šešta d. ir sekm. visą\ dieną.

Išnuomojamos kambarys su baldais, tel. 
RO. 2-9558.

Išnuomojamas gražus kambarys su bal
dais, galima naudoti virtuvę, 103 Gothic 
Ave., telef. RO.6-3135.

Išnuomojamo kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte už $11.50 savaitei. Dundas - 
Crowford, telef. KE. 4370, po 5 vai. v

Išnuomojamas front, kambarys, otskir. 
įėjimos, garažas, pirmenybė vedusią po
rai be vaiku, 66 Dorval Rd., telefonas 
LL. 7907, po 6 vai. vak.

Išnuomojami 5 kambariai ir 2 virtuvės, 
tinka šeimoms ir viengungiams, galima 
sumaistu. 190 Cottingham St., prie 
Avenue Rd., telef. WA. 1-2279.

Išnuomojami I augšte 2 kambariai it 
virtuvė su gozo plytele, 72 Beaconsfield 
Avė., tarp Dundas ir Queen, Do vercourt 
rajone. Telef. KE. 6062.

Išnuomojamas kambarys 1 asmeniui III 
augšte, galima virti. 339 Ossington Avė. 
Telef. LO. 4566.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldo, ir vienas kambarys ir 
virtuvė I augšte irgi be baldą. 152 
Rusholme Rd. Tel. LL.6100, po 6 v.v.
------------------- ------------------------- _
Išnuomojamos kambarys II augšte, yra 
garažas, tinka viengungiams, 681 Crow
ford St. Telef. LA. 8237.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais. 1 
t-me augšte ir 1 — ll-me augšte, gali
ma naudotis virtuve. 442 Crowford Str., 
telef. KE. 9308.

Išnuomojamas front, kambarys I augšte 
1 asmeniui, galima naudotis virtuve, yra 
garažas, tol. EM. 8-0948.

Sporto Klubo Vytis valdyba,

Priima darbininkus
Iš dirbančių lietuvių ACME 

Screw and Gear Co., 207 Weston 
Rd. sužinota, kad yra priimama 
šiek tiek naujų darbininkų.

Motinos diena
Toronte buvo paminėta plačiai 
—- per radiją, bažnyčiose ir pa
galiau šv. Kazimiero salėje,, kur 
minėjimą surengė Kultūros Fon
do Toronto skyrius. Programai 
vadovavo mokyt, jankaitis. Pra
džioje motinas pasveikino minis- 
teris V. Gylys, po to sekė kun. 
dr. Pr. Gaidamavičiaus paskaita 
ir pagaliau turtinga meninė da
lis, kurią išpildė jaunimas ir vai
kai. Kun. B. Pacevičiaųs diri
guojamas šeštad. Maironio mo
kyklos choras padainavo keletą 
liaudies dainų, Jr~ Staškevičius 
paskaitė savo novelę apie moti
ną, mergaičių kvartetas — R» 
Augaitytė, J. Dailydaitė, G. Ka- 
rasiejūtė ir D. Skrinskaitė — iš
pildė tris liaudies dainas, Mairo
nio mokyklos mokinės dailiai 
pašoko “Sukčių”, ir “Audėjėlę”. 
Plastikos dalykėlių įspūdingai 
parodė patys mažieji Vaikų Dar
želio mokiniai. Baletinių dalykų 
grakščiai pašoko S. Vėlyvaite. 
D. Kundrotaitė ir C. A. Mazey. 
Solo padainavo jaunutė solistė 
R. Juknevičiūtė, smuiku solo 
pagrojo R. Renkauskaitė akom- 
ponuojant kun. B. Pacevičiui. V. 
Steponaitytė akordeonu pagrojo 
lietuviškų dainų pynę, o Dalia 
Skrinskaitė paskambino pianinu 
Ypač įspūdingai pasirodė A. 
Dvarionas, paskambinęs “Ugnies 
šokį”. Su deklamacijomis pasi
rodė J. Dailydaitė, K. Strimaitis, 
Ir. Kuniutytė, A.‘Paškauskas ir 
N. Urbonavičiūtė. Maironio mo
kyklos taut, šokių grupei vado
vavo mokytoja A. Šedeikienė, 
akordeonu palydėjo A. Žiobakas. 
Motinoms pagerbti minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Liuterionių kun. Raidur, ku
nigavęs ilgesnį laiką Estijoj ir 
Švedijoj. Toronte jau 4 metus 
laiko pamaldas švedams du kar
tu per mėnesį, pirmoj eilėj dirb
damas fabrike. Jungt. Liuteric- 
nių Bažnyčia Amerikoje sutiko 
švedų grupę priimti bažnyčios 
organizacijon, suteikti jai misi
jos statusą ir ją paremti, jei ku
nigas dirbs vien tik bažnytinį 
darbą ir švedų grupė prisidės 
prie parapijinio išlaikymo. Ku
nigas ir grupė sutiko. Dėl to Ka
nados Sinodo prezidentas kun. 
dr. Jacobi gegužės 8 d. kun. Rai
dur iškilmingai įveda/kaip šve- 
dų parapijos kunigą.

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS

Taisou radijo, televizijos aparatus, pa
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti vakarais po 6 vai.

ME. 5142.
115 Montrose Ave., Toronto.

BALTIC MOVERS & CARTAGE
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVU pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę | Mont
real!, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

KLKat. Moterų suvažiavimas 
vykęs pereitą šeštadienį ir sek
madienį Montrealy Aušros Var
tų parapijos salėje, praėjo gra
žiai ir pakilia nuotaika. Dalyva
vo 23 atstovės iš 4 skyrių—Mont- 
realio, Toronto, Hamiltono ir 
vvinnipego. Be to, dalyvavo ir 
pasižymėjusios moterų veikėjos: 
M. Galdikienė, sesuo Augusta Si- 
reikytė ir dr. A. Šidlauskaitė, 
skyrių dvasios vadai ir daug 
viešnių. Suvažiavimui pirm. V. 
Giriūnienė ir G. Rudinskienė, se
kretoriavo M. Tamulaitienė ir M. 
Gaputytė. Mandatų komisiją su
darė V. Jasinevičienė, Meškaus
kienė ir Dalindienė, sveikinimų 
bei rezoliucijų komisiją St. Pra- 
puolenytė, Br. Pabedinskienė ir 
D. Mališkienė.

Į naują Centro Valdybą'išrink
tos ir pareigomis pasiskirstė 
pirmin. dr. V.‘ Giriūnienė, iždi
ninkė dr. D. Mališkienė, sekre
torė farmacininkė G. Rudins 
kiėnė. Kandidatės: M. Gaputytč 
ir M. Povilaitienė. Dabartinės C. 
Valdybos adresas: dr. V. Giriū
nienė, 5712'Orlans St., Montreal. 
Que.

Revizijos komisija: rašytoja 
M. Aukštaitė, O. Stankūnaitė ir 
Em. Lukošienė.

Kaip matome, visi-organai šį 
kartą išrinkti iš montrealiečių. 
Į Toronte veikiančią K. Liet. Ka
talikų Federacijos C. Valdybą 
Liet Kat. Moterų atstove išrink
ta Br. Pabedinskienė.

Iš suvažiavimo nutarimų mi
nėtinas susirūpinimas jaunesnių
jų organizavimu, susirūpinimas 
mergaitėms, ruošimu kursų, 
paskaitų ir tt. Toliau nutarta 
leisti neperijodinį moterų leidi
nį, kurį redaguoti ir juo rūpintis 
pavesta St Prapuolenytei. Nu
tarta taip pat tęsti “Moterų Žo
dį” “T. Žiburiuose” nors kas ant
rą mėnesį.

Plačiau apie suvažiavimą se
kančiame “Moterų Žody”.

Gegužinės pamaldos A V baž- 
kiekvieną- vakarą 8 vai. 

išskyrus sekmadienius.
AŪgšt Lituanistikos Kursai šį 

šeštadienį bus 10 vai. ryto. Pa
skaitos: dr: H. Nagio — liet, lite
ratūra ir kun. J. Kubiliaus SJ,— 
tikyba ir prancūzų kalba.

Lietuviai bendroje misijoje
Jungtinė Liuteronių Bažnyčia 

Amerikoje ruošia plačią misiją 
savame krašte 1956 metais. Jai 
paruošti yra sudarytos nuolati
nės evangelizacijos komisijos — 
po vieną kunigą iš kiekvienos 
apygardos. Jon Kanadoje yra pa
kviesti dar po vieną estų, latvių 
ir lietuvių kunigą. Iš lietuvių pa
kviestas kun. dr. Kavolis. Be to, 
jisai yra pakviestas dalvvauti 
misijos suvažiavime, gegužės 2-5 
d. Ladysmith. Que. •

Pereito ketvirtadienio vakare 
prie Etobicoke upelio Toronte 
gyventojus nustebino karinės 
priešžvalgybinės tarnybos pra
vesti pratimai komunistų sabo
tažininkams gaudyti. Uždavinys 
buvo susekti ir likviduoti “pasi
kėsinimą” susprogdinti General 
Electric įmones prie Davenport.

Port Credit uosto statybos dar
bai bus pradėti birželio mėnesį. 
Visos statybos sąmata siekia 3 
mil. dolerių.
PARDUODAMA rūbų valykla ir skalbyk
la gerame High \ Park rajone. Kreiptis 
tel. LL. 0909 ’

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE.BOARD.

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

pot Bloor gatvės, vandens - alyvos šildymas, 2 garažai, dideli, erdvūs ir neper
einami kambariai, įmokėti apie $8.000, vienos atviros moralius 10 metų ba- 
lonse /

RONCESVALLES • GRENADIER, $14.500, geras plytų narnos, 6 komb., 2 
garažai, oro - alyvos Šildymas, 2 modernios virtuvės, nepereinami kambariai, 
greitos įėjimos, įmokėti opie $5.000.

AL fiARBENS
REAL ESTATE

1411 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
TttefeMi: LO. 2738, LA. 8772. V.k.rzh HU. 9-1543.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Montrealio seimelio prezidiu
mas, posėdžiavęs balandžio 29 d. 
galutinai perėmė pareigas ir do
kumentus iš buvusidš Bendruo
menės valdybos. Šia proga jos 
pirmininkui L. Balzarui ir vi
siems valdybos nariams išreiš
kiama nuoširdi padėka už jos są
žiningai ir kruopščiai eitas pa
reigas.

Posėdžio metu buvo priimti 
šie nutarimai:

1. Nuo balandžio 29 d. Pranas 
Šimelaitis yra laikinai skiriamas 
atstovauti Vasario 16 gimnazijos 
reikalus Šalpos komitete.

2. Lietuvių Dienos komisijų 
pirmininkai yra prašomi paruoš
ti pranešimus apie iki šiol nu
veiktus darbus ir juos pateikti 
gegužės 15 d. įvykstančiame po
sėdyje.

3. Sekantis seimelio prezidiu-* 
mo posėdis įvyksta šį sekmadienį 
tuojau po 10 vai. pamaldų naujo
se Aušros Vartų parapijos patal- 
iose. St. Naginionis

Prezidiumo pirmininkas.

Kitą šeštadieni, GEGUŽĖS 14 D., 
Montrealio Skautės ir Skautai 

ruošia nuotaikingą 
LINKSMAVAKARĮ, 

kurio programą išpildo abiejų 
Tuntų meninės puošmenos.

Vakaras bus paįvairintas seniai 
begirdėtais žaidimais bei papil

dytas turtinga loterija.
Pradžia 7 vai. vak.

Vieta: 4225 Berri St. (kampas 
Rachel St.)

Tuntų Vadovybės.

Aušros Vartų parapija praeitą 
sekmadienį iškilmingai persikėlė 
j naują bažnyčią. Procesija ilga 
kolona išžygiavo iš senųjų baž
nytinių patalpų lydėdama šv. 
Eucharistiją Verduno gatvėmis į 
naują ir šį kartą jau savą- bažny
čią. Eisenoje dalyvavo liet, sve
čiai kunigai, Liet.- Kat. Moterų 
D-jos suvažiavimo dalyviai, baž
nytinis choras, organizacijos su 
vėliavomis, abiejų liet, parapijų 
maldininkai ir keletas svečių 
prancūzų, viso sudarydami skai
čių labai artimą tūkstančiui. 
Naujoji bažnyčia, kuri iš vidaus 
jau beveik baigta, tik dar nepa
statyti šalutiniai altoriai, šiaip 
taip sutalpino dalyvius ir pusę 
jų susodino.

Pirmąsias mišias laikė klebo
nas kun. J. Kubilius SJ, trum
pam žodyje pasveikino ir pasi
džiaugė šiuo dideliu parapijos 
gyvenime įvykiu ir prisiminė ar
timiausius bažnyčios statymo 
skatintojus ir rėmėjus. Pamoks
lą pasakė svečias šv. Jono para
pijos Toronte klebonas kun. P. 
Ažubalis. Pamaldų metu giedo
jo AV bažnytinis choras ir op. 
sol. E. Kardelienė.

Šventę pagražino nepaprastai 
karšta pavasario saulė, pradžiū
vęs būsimas šventorius, o ypač 
gausus dalyvavimas.

Sportininkų vakaras. Gegužės 
7 d. 8 v.v. Montrealio sporto klu
bas Tauras, Mosse Hali,. 1173 
DremmOnd St. (netoli Dorches
ter St.) rengia sezono uždarymui 
linksmą šokių vakarą.

Veiks bufetas, loteriją, kortų 
šokis ir kitokie vakaro paįvairi
nimai. Svečius linksmins kapela 
Lituanica.

Apsilankydami suteiksite ne
tik materialią, bet ir moralią pa
ramą mūsų sportininkams besi
ruošiantiems Lietuvių Dienai 
Montrealyje. Tauro valdyba.


