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Žmogus be divizijų^
Dabartinis šv. Tėvas Pijus XII š.m. kovo 2 
sulaukė 80 m. amžiaus, o kovo 12 d. 
septynioliktos karūnavimo sukakties.

Gausion sukakčių pynėn šiais metais įsipina dar viena — b 
dingą savo išimtinumu. Ji būdinga ne tuo, kad Pijus XII sulau! 
gilios senatvės, bet tuo, kad ja pagerbiamas ne tiek jo asmu 
xieK jo pareiga bei misija, einanti iš paties Kristaus. Yrą natūrai 
kai pagerbiami valstybininkai, turį nuopelnų savo kraštui, b 
aar natūraliau, kai pagerbiamas popiežius — visos katalikyb 
gaiva, kuris budi plačiosios tikinčiųjų bendruomenės priešai 
paties Išganytojo pavedimu. Jo- galia mokyti, valdyti ir šventir 
eina ne iš apačios — tikinčiųjų bendruomenės, o iš viršaus — p 
ties Dievo. Jo autoritetas remiasi ne balsavimo kortelėmis, ne c 
dėsniu ar mažesniu pripažinimu^ o Kristaus autoritetu. Šia prasn 
taa Pijaus XII sukaktis ir yra nepaprasta, nes ji savaime nuve< 
mus’ilgos tradicijos keliais į patį didįjį pradininką — Kristų, kur 
savo įkurtoj bendruomenėj vyriausio budėtojo vaidmenį patikę 
Žvejui: “Ganyk mano avinėlius” (Jon. 21, 15-17).

Tas budėjimas reiškėsi didesnniu ar mažesniu sėkmingumu p 
ilgus šimtmečius, jis tebesireiškia nemažesniu atsidėjimu ir dabs 
Retai kada jis buvo ramus. Plačiai išsišakojusi katalikų bendru 
menė, skaitanti dabar ąpie 460 mik, nuolat buvo ir tebėra gra: 
narna pavojų iš lauko ir iš vidaus. Vyriausiems budėtojams tel 
pergyventi didžiausių sukrėtimų, krizių, skilimų, kurie paliko d. 

’ ir dabar neišgydytų žaizdų. Visdėlto jų autoritetas liko išlaikyt 
ir jų žodžio tebeklauso milijonai, nes tai žodis remiamas ne durt 
vais ir ne divizijomis, o moraline galia. Idėjos bei žodžiai nešar 
divizijų paprastai yra trumpalaikiai — užgęsta drauge su išmii 
tančiom divizijom. Išlieka tiktai žodis, kuris paliečia nemariąsi 
žmogaus gelmes, šiuo pagrindu rėmėsi Kristus, juo remiasi ir , 
patikėtiniai. Čia glūdi visa vyriausiųjų katalkybės budėtojų p 
slaptis. Jeigu jie remtųsi Atilų divizijomis, sulauktų to paties lit 
mo kaip ir visi garsieji divizijų šalininkai. Neveltui Pijus XII d 
neseniai pabrėžė: Bažnyčia nėra “žemiškoji galybė arba karoo 
imperija” ir todėl negali sekti galybėmis, “kurios šiandieną išsiri
kiuoja vienoj stovykloj, rytoj galbūt kitoj” pagal “nuolatinį inte
resų keitimąsi”. Jos galybė glūdi galybės neturėjime.

Daugeliui popiežių teko grumtis su pavojais, bet nedaugeliui 
teko pergyventi tokio masto ir taip organizuotą katalikybės pozi
cijų puolimą kaip Pijui XII per pastarąjį dvidešimtmetį. Per iš
tisus paskutiniuosius šimtmečius telkta antikristinė jėga mūsų 

“laikais išsiliejo žiauriom, masinėm formom • įvairiuose Arentuose. 
Ji nepasitenkino vien gausiomis divizijomis bei ginklais, o bandė 
ir tebebando pasiekti žmogaus sielą. Dėl jos tad ir vyksta kova. 
Katalikybei nebaisios vienokios ar kitokios socialinės santvarkos, 
jeigu jos nesikėsina į žmogaus vidinę šventovę, kurioje turi gy
vent Dievas, o ne stabai. Pijus XII ta prasme aiškiai pasisakė jau 
1939 — pirmaisiais savo pontifikato metais. Tada jis savo kalėdinėj 
kalboj kvietė atsakinguosius grįsti dabarties gyvenimą ne kumš
čiu, o teise, einančia iš dieviškojo autoriaus. Jis kvietė nesikėsinti į 
žmogaus vidų, į tautų nepriklausomybę, neniekinti kitų rasių. Jis 
aiškiai matė, kad su Dievo neigimu ateina ir žmogaus paneigimas 
bei jo pavergimas, kad su Kristaus persekiojimu prasideda ir žmo
gaus persekiojimas. Pijaus XII didysis rūpestis buvo ir tebėra — 
žmogaus gelbėjmas, vaduojantis pontifikato šūkiu — “teisingumas 
ii taika”. Pr. G.

Daugybė tautų sveikino popiežių

^Savaitės įvykiai

80 metų amžiaus sulaukusį Pi
jų XII sveikino daugeilo tautų 
vaikai. Pirmiausia jį pasveikino 
du luoši italų vaikai, perteikda
mi jam 80 raudonų rožių visų ne
laimingųjų vaikų vardu, kurių 
Italijos prieglaudose esą apie 
30.000. Vėliau apie 200 vaikų, at; 
stovaujančių — Kanadą, J A V, 
Prancūziją, Daniją, Olandiją, 
Graikiją, Airiją, Britaniją, Ispa
niją, Vokietiją, Indoneziją, Len
kiją, Vengriją ir Rusiją — įteikė 
popiežiui tortą su 80 žvakių. 
Vaikai buvo parinkti daugiausia 
iš šeimų, gyvenančių Romoje 
(lietuviai neminimi). Po to Pi
jus XII priėmė kardinolus ir 
mokslų akademijos atstovus. Ki
tų oficialių iškilmių popiežius 
neleido sakydamas: “Kunigo gy
venime reikšmingos sukaktys tė
ra religinės”! Gautas dovanas jis 
per vienuolius išsiuntinėjo lab
daringoms įstaigoms. Atsilan-

Užsimojo prieš tikinčiuosius
Rytų Vokietijos vidaus r. min. 

Karl Maron pasikvietė rytinio 
Berlyno protestantinių bendruo
menių dvasininkus ir pabėrė 
jiems visą eilę priekaištų. Jis 
puolė už neištikimybę komuniz
mui, už palankumą Bonnai ir Š. 
Atlanto Sąjungai. Esą, jie skati
ną savo jaunimą dalyvauti tiky
binėse manifestacijose, rengia
mose Vak. Berlyne, žiūrėti gan- 
gsterinius filmus ir sekti karin
gųjų vakariečių pasiūlymus. Mi- 
nisteris pagrasino, vyriausybės ir 
partijos vardu i griežtomis prie
monėmis ir pabrėžė reikalą ti; 
kintiems ir netikintiems sugy
venti: “Jau laikas krikščionių 
bažnyčių atstovams elgtis nuo
lankiau. Materialistinės pažiū
ros bei mokslinės pažangos atsto
vai turi netiktai teisę, bet ir pa
reigą visur skleisti savo teorijas. 
Bažnyčios neturi teisės kovoti su 
jomis. Mes gyvename ne vidur
amžiais, kai tikybos prietarų iš-

kiusiom maldininkų miniom 
nuo balkono suteikė palaimini
mą. Savo sveikinimus pasiuntė 
ir Kanados vyriausybė. R. Vo
kietijos krikšč. dem. partijos 
pirm. Otto Nuschke savo tele
gramoje Pijų XII pavadino di
džiausiu šio amžiaus moraliniu 
autoritetu.

Oficialios iškilmės įvyks kovo 
11 d. šv. Petro bazilikoj 17-tų 
metinių karūnacijos proga. Jose, 
kaip numatoma, dalyvaus 26 
kraštų spęcialios delegacijos.

Kovo 4 d. popiežius priėmė 42 
kraštų atstovus prie Vatikano, 
kurie įteikė vertingų taikos su
tarčių rinkinį. Ta proga Pijus 
XII pasakė kalbą, kurioje per
spėjo, kad kovojančio materia
lizmo peršama taika tereiškianti 
paliaubas, kurįos, turi tarnauti 

.J kitų kraštų griuvimui. Jis kvie
ste tautas skirti daugiau dėmesio 
dvasiniams darbams.

Jis

pažinėjai kliudė pažangą”.
Panašias pažiūras pareiškė 

kiek anksčiau ir R. Vokietijos ta
riamo “seimo” pirmininkas at
virame laiške “V. Vokietijos 
krikščioniui”. Manoma, kad ne
trukus seks naujos priespaudos 
priemonės prieš krikščionis.

TROTSKIO ŽMONOS 
PRAŠYMAS

Leono Trotskio žmona, paty
rusi, kad visa eilė Stalino pa

simerktųjų “liaudies priešų” per 
pastarąjį komunistų- partijos su
važiavimą vėl buvo vainikuoti, 
kreipėsi telegrama į Kremlių 
prašydama nuimti nešlovę ir nuo 

■’r-'tskio. Pastarasis buvo vienas 
didžiausių Stalino priešų. Jį 
Stalinas privertė nalikti Rusiją 
ir apsigyventi Meksikoj, kur jo 
agentai 1940 m. jį nužudė. Per 
kruvinuosius valymus daugybė 
:omunistų veikėjų buvo apkal
tint iti trockizmu ir nužudyti.

’f^y

Popiežius Pijus XII Castel Gandolfe poilsio metu

Trumparegiai ar kas?
.Vašingtoiia? fr ^Niujorko .tarp-. 

tautinės politikos . įstaigos gali 
lengvai ignoruoti jau sovietų 
pavergtų mažųjų Europos tautų 
nepasitenkinimą Amerikos ve
dama, be aiškaus kurso, politika. 
Toks naftos biznierius Eugene. 
Holman, ‘ Crusade lor Freedom’’ 
Fondo tarybos direktorius, net 
nemato reikalo atsakyti į vieno 
lietuvio veikėjo laišką, kuriame 
klausta kaip reiktų kviesti Ame
rikos lietuvius aukoti šiam fon
dui išlaikančiam “Europos Lais
vės Rad.” ir siunčiančiom balio
nus su proklamacijomis, jei kaip 
atrodo tai skiriama tik tam tik
roms “išrinktosioms tautoms”? 
Prie laiško buvo pridėta pasku
tinė informacija iš didžiosios NY 
spaudos apie lietuvių “crusade 
for freedom”, išreiškianti nuo-
monę, jog “didvyriška tauta ne- tos tautos yra sovietų Achilo 
turėtų būti ignoruojama ’’Crusa- kulnis — kad jos drįstų sukilti 
ders” Niujorke. Vašingtonas ta- prieš komunistinius tironus. Bet 
čiau susigūžė kai Prancūzijos Į juk tai didžiausia nesąmonė.
užs. reik. min. Pineau taipgi už
ginčijo “netikįs Vakarų politikos 
amžinuoju teisingumu”. Europe- 
čius su amerikiečiais betgi rišo 
viena, nors ir daugelio jau pa
smerkta pralaimėjimui idėja! 
Jei Kremliaus bedieviškas tikė
jimas reikalavo kiekvieną sovie
tą įsisąmoninti savo misiją pa
keisti pasaulį, tai vakariečių gy
venimo tikslas buvo ne pasaulio 
gerinimas, bet dabartinio pasau
lio malonumų išnaudojimas! Gal 
dėlto speciali grupė iš Vasltybės 
Departamento ir JAV Informa
cijos Agentūros, kuriai buvo pa
vesta paruošti planą suorgani
zuoti “jungtinę švietimo, kultū
ros ir informacijos programą” 
dirbo be entuziazmo? Gal dėlto 
ir Europos Laisvės Komiteto 
“speciali grupė” siekianti suor
ganizuoti Pavergtųjų Europos 
Tautų Kultūrinį Institutą irgi 
terodė mažą pažangą. Kiekvie
nas apsišvietęs gi galėjo suvok
ti, kad šitoks Institutas būtų kul
kas daugiau respektuojamas ana 
pus geležinės uždangos, nei ti
piško JAV kapitalisto “Standard 
Oil Co. (New Jersey) valdybos 
pirmininko, tas pats dabartinio 
“Crusade for Freedom” direkto
riaus.

Suvokime Maskvos jėgą
Jei vieninteliam anglų kalba 

biuletenyje žymus lietuvių pe
dagogas, remdamasis 1940 metų 
patyrimu, tvirtina, jog “sovieti
nis švietimas nėra joks švieti
mas”, o žymus mūsų laikrašti
ninkas didžiausiam dienraštyje 
Čikagoje išvedžioja apie padėtį 
Lietuvoje remdamasis prieš 5 
metus buvusiais faktais — Niu
jorko spauda baimina realios pa
dėties atskleidimu. Harrison 

I Sallisbury iš NYTimes manė,

Mūsų bendradarbis Niujorke
kad vakariečių nesugebėjimas 
suprasti padėties, Maskvai pa
saulio “keitimo” uždavinį ypač 
palengvina. Dulles pasigyrimas, 
kad prie Maskvos dabartinės 
ofenzyvos privedė mūsų kari
niai paktai kaikam buvo baugi
nančiai naivus. Juk SSSR yra 
jau antroji pasaulio pramoninė 
galimybė! Ji “taikingai“ tvirtai 
laiko savo valioj 225.000.000 žmo 
nių. Jos metinis prieauglis 4 mi
lijonais didesnis nei laisvojo pa
saulio. Kiekvienas betgi turėtu
me suvokti baisiausią Sallisbury 
teisybę, kurią vargiai paneigs ir 
balandžio 12 d. Strassburge su- 
sirenkąs Pavergtųjų Seimas: 
“Būtų gera tvirtinti, jog paverg-

kad jos drįstų sukilti

Tiesa, vienur kitur ten išsiver
žia nepasitenkinimas — Kauka
ze, Centralinės Azjos nomadai, 
nesuvaldomi ukrainiečiai ar iš
tremti baltai”. Sallisbury sako, 
kad Maskva jau daug nusileido 
ir ruošias didesnėms nuolaidoms 
nepatenkintiesiems piliečiams 
nuraminti. Mūsų pusėje tiesa, 
bet padėtis gera nėra — pripažįs
ta. tikrai gerai informuotas ko
respondentas. Rusija turi dau
giau galimybių apvaldyti Eur
azijos žemyną nei tolimoj saloj 
gyvenanti demokratija. Jisai ra
gina Vašingtoną rasti metodą, 
kad milžiniškas visokeriopas 
laisvojo pasaulio potencialas įga
lintų per kelioliką metų pakelti 
Eurazijos gerbūvį šimteriopai, 
įrodant “American way of life” 
pranašumą. Sallisbury tuo bet
gi ir pats abejoja, nes nesą tinka
mu vadų.

, Renkite drąsuoliams 
tinkamus kapus..
Kanados provincijos miestelio 

“vilniečių nutarimas” — “mes, 
vilniečiai, reikalaujame lygaus 
balso..iššaukė Amerikos ir 
Kanados lietuvių visuomenėje 
nemenką susijaudinimą. “NL” 
Montrealyje redaktorius tiesiai 
pavadino tai “propagandiniu ir 
provokaciniu tūlų ekstremistų 
išsišokimu”, o Jonas Rugis Drau 
ge švelniai aiškino, kodėl esąs 
pats laikas “nusikratyti neapy
kantos lenkams komplekso“!

Sankateriniečiams reikalau
jant karo žygio prieš emigraci
nius lenkus už Vilnių, Amerikos 
lenkai kongresmenai Atstovų 
^nmuose Machorowicz, Zalocki, 
Kluczynski, Gordon, Radwan ir 
Sadlak simpatingai šnekėjo Va
sario 16 d. proga apie lietuvių 
tautą.

* Prie vis€>-tQ, -k-as- -pasakyta- dėl: 
lenkų - lietuvių bendradarbiavi
mo išeivijoje, verta pridėti pas
kutinį Cyrus Sulzberger prane
šimą iš Lenkijos: “Be abejojimo 

pcT’f’.F’Tit Msi^^vcs
tato ir visų tų perkeldinėjimtj, 
yra tapusi tikrumoje stipresne 
pramonine valstybe nei bet kada 
savo istorijoje!” Nuostabiausia, 
kad pagrindinę jos stiprybės ga
lią sudaro jos nesasis naciona
lizmas. Kas žino, kas pasidarytų, 
jei Maskva tikrai nuimtų savo 
varžtus?” (Lenkijos kariuomenė 
skaitoma stipriausia po Rusijos 
Rytų Europoje). Kitam prane
šime Sulzberger rašo, kad iš Vil
niaus ir Lvivo atkelti lenkai 
Wroclową (Breslau) laiko len
kiškais “laukiniais vakarais” ir 
didžiuojasi vykstančiomis sta
tybomis bei kylančiu gerbūviu. 
Žmonės sakosi nenorį karo ir ge
riau pasiliktų kaip yra, nei vėl 
turėtų kur keltis. Daugelis per
keltųjų gyvena ten nepalygina
mai geriau, nors jie ir nekenčia 
vyriausybės, kuri juos čia per
kėlė. Tačiau ir šie mažai domisi 
lenkų egziline vyriausybe Lon
done. Pabėgėliai miręs dalykas! 
Jie neturi ryšio su dabartimi. 
Neatsuksite laikrodžio atgalios. 
Mes norime permainos; mes no
rime ko tai naujo, bet tik ne tai, 
kas buvo. Taipgi mes norime pa
silikti Wroclawe. Tai lenkų že
mė ir mes ją pasilaikysime”.

Per įvyku-— Stuttgartas.
sius Baden-Wuerttembergo vals
tijos rinkimus kancl. Adenauerio 
partija — krikšč. dem. unija — 
gavo 56 vietas iš 121, t.y. 6 dau
giau nei per pr. rinkimus. Socia
listai neteko 2 atstovus, laisv. de- 
mokr. — 2, komunistai — visų 4.

— Otava. — Italijos preziden
tas Gronchi lankosi JAV. Ta 
proga aplankė Otavą ir pasakė 
kalbą parlamentui.\ *

— Teheranas. — Irano vyriau
sybė Įsakė sovietų karo attache 
pavad. Kuznecovui tuojau iš
vykti, nes sučiupo šnipinėjant.

KANADA GALI IŠMAITINTI 200 MILIJONO
Konservatorių vadas Kanados kalingų asbesto (nedegama, izo-«---- ---------------------

parlamente Mr. Drew studentų 
suvažiavime Otavoje pareiškė, 
kad Kanada auga dideliais šuo
liais. Už 5 metų ji būsianti di
džiausia uranijaus gamintoja vi
same pasaulyje. Dabar ji turinti 
didžiausius klodus geležies rū
dos, Vario, cinko, švino. Ji paga
minanti virš 50% pasauliui rei-

Eisenhoweris pagaliau apsisprendė būti kandidatu į preziden
tus ir antrajai kadencijai. Tai pranešė jis pats spaudos atstovams 
sausakimšoj’ Baltųjų rūmų konferencijų salėj, o vakare per tele
viziją jmsistatė visai Amerikai. Tvirtu balsu jis pareiškė jaučiąsis 
kaip ir prieš širdies smūgį ir galįs normaliai eiti prezidento parei
gas, noęs,' gydytojų patariamas, turįs daugiau skirti laiko poilsiui. 
Eisenhowerio apsisprendimas labai nudžiugino respublikonus, nes 
tai esą reiškia jų laimėjimą. Tiktai sen Knowland perspėjo per
daug nesidžiaugti, nes rinkiminė®----- ------------------------- —-------
kova būsianti nelengva, juoba, 
kad Eisenhoweris šį kartą nesąs 
linkęs pervažiuoti kraštą specia
liu traukiniu sakydamas rinki
mines kalbas. Be to, jis priminė 
ir nelauktą Trumano laimėji
mą ... Žodžiu, respublikonai nė
ra visu 100% tikri pergale, nors 
Eisenhoweriui nepalankių balsų 
kaip ir negirdėti. Didžiausias jų 
galvosūkis šiuo tarpu — rasti vi
ceprezidentą. Dabartinis vice- 
prez. Nixon neturįs visuotink 
partijos pasitikėjimo ir gali būti 
pasiūlyta jam kuri kita atsakin
ga vieta. Demokratai jaučia, kad 
sunku bus rasti kandidatą, kuris 
atsvertų Eįsenhowerį. Visdėlto, 
anot Trumano, “mes betką su- 
plieksim”. Jie tikisi, kad ameri
kiečiai nebalsuos už “part time” 
prezidentą, be to, randa priekaiš
tų jo politikai.

Naujasis politbiuras
XX kompartijos kongresas iš

rinko centrinį komitetą, kuris 
savo ruožtu išrinko 11 narių pre
zidiumą - politbiurą, vyriausią 
partijos oganą. Jį sudaro: N. 
Chruščiov, gen. sekret., N. Bul
ganin, L. M. Kaganovič, Malen
kov, Mikoįan, Molotov, Pervu- 

lov, buv. “Pravdos” red., Kiri
chenko — Ukrainos komunistas, 
Chruščiovo draugas. Be to, iš
rinkti šeši antrininkai: Šepilov, 
Žukov, Furceva, Breznev, Ka
zachstano kemp. gen. sekr., Mu- 
■dtlinov, Uzbekistano “premje
ras” ir Švernik, buvęs vyr. so
vieto pirm. Į c. komitetą nebe
įėjo adm. N. Kuznecov, krašto 
aps. viceministeris, adm. S. Za- 
charov, vyr. politruko pav. kraš
to aps. ministerijoj, K. Goršenin, 
teisingumo ministeris ir kt. Ma
noma, kad šiose ministerijose 
būsią pakeitimų.

Vargas su kolonijom
Nežiūrint pasipriešinimo, Pran

cūzija praranda vieną koloniją 
po kitos. Šiuo metu ji laikosi įsi
kibusi Š. Afrikos, bet ryšiai da
rosi vis silpnesni: kolonijos tam
pa nepriklausomomis ir tik lais
vos unijos ryšiai bejungs jas su 
Prancūzija. Šiuo metu tebevyks
ta partizaninės kovos Alžerijoj. 
Prancūzijos premjeras G. Mol- 
let paskelbė partizanams ultima
tumą: padėti ginklus arba Pran
cūzija pradės didelio masto va
lymą. Jeigu jie padėtų ginklus, 
premjeras po 3 mėn. skelbtų rin
kimus ir su išrinkta krašto vado
vybe tartųsi dėl savivaldos. Gen. 
gubernatorius Lacoste atskrido 
Paryžiun paprašyti naujų divizi
jų ir platesnių įgaliojimų. Vy
riausybė kreipėsi į parlamentą

SUSITARĖ su SOVIETAIS
' ' * •* >1

Po keturias savaites užtruku
sių derybų Otavoje pagaliau bu
vo pasirašyta prekybos sutartis 
tarp Kanados ir Sov. Sąjungos. 
Sutartis turi būti ratifikuota 
abiejų pusių per 90 dienų. Pagal 
ją sovietai pirks įvairių Kanados 
gaminių. Per 3 metus jie įsipa
reigojo nupirkti 44.100.000 - 55.- 
100.000 bušelių kviečių. Metinis 
minimumas numatytas 14.700.- 
000; jei Kanada pirks proporcin
gai daugiau sovietų gaminių, S. 
Sąjunga ims daugiau ir kviečių. 
Jų kiekis paaiškėsiąs per sekan
čius dvejus - trejus metus. Kaina 
būsianti nustatoma Kanados 

liacinė medžiaga) reikmenų, 80 
% nikelio ir 80%, popierio gami
nių. Kanados žemė galinti išmai
tinti 200 mil. žmonių. Esą dabar 
reikia leisti pasinaudoti tomis 
gėrybėmis kitų kraštų gyvento
jams. Per 50 metų Kanados gv- 

prašydama specialių įgaliojimų, 
kad galėtų valdyti, Alžeriją de
kretais. Be to, ji pakeitė nepa
lankią tokiai politikai karinę 
Prancūzijos vadovybę, paskirda
ma gen. P. Ely jungtinio štabo 
pirmininku vietoj gen. A.-Guil
laume. Alžeriečiai kovotojai gra
sina prašysią sovietų pagalbos, 
ypač ginklų — žmonių jiems esą 
netrūksta. Galimas dalykas; šis 
klausimas iškils per Prancūzijos 
premjero ir užs. r. min. Pineaų 
vizitą Maskvoje gegužės 14 d.

Staigmena Jordane
Nemalonią staigmeną britams 

padarė Jordano karalius Hussein 
staiga atleisdamas iš pareigų 
Arabų Legijono štabo viršininką 
anglą gen. Įeit. J. Bagot Glubb 
drauge su kitais anglų penkiais 
augštais karininkas. Gen. Glubb 
išbuvo Jordano valstybės tarny
boj 26 metus ir iš saujelės ka
riuomenės padarė stiprią pajė
gą: 20.000 legijoną, kuris buvo 
laikomas geriausiai paruošta Vi
durinių Rytų kariuomene. Jis 
ypač buvo populiarus beduinų 
tarpe. Stiprėjantis arabų nacio
nalistinis sąjūdis betgi jau kuris 
laikas skleidė propagandą prieš 
angių įtaką k7S5tc-hr^n;'=Giubb • 
vadino nevainikuotu 'Jordano 
karalium, kuris savo nuožiūra 
skirstęs britų paramą 9.200.000 
sv. st. legijonui. Per sausio mėn. 
įvykusias riaušes arabai šaukė 
“Šalin Glubb paša”. Jordano kai
mynai — Egiptas, S. Aarabija ir 
Syrija — siūlė paramą su sąly
ga, kad Glubb būtų pašalintas. 
Britų nustebimui tai įvyko net
gi be jų žinios. Užs. r. min. S. 
Lloyd, vykdamas į Pakistaną 
dalyvauti Pietr. Azijos Sąj. kon
ferencijoj, sustojo Kaire kalbė
tis su premjeru Nasser kur, ma
noma, buvo iškilęs ir Glubb 
klausimas ryšium su visa Vid. 
Rytų problema. Tai dar vienas 
smūgis britams, nors oficialioj 
kalboj Jordano vyriausybė žada 
būti darugiška.

Rinkimai Austrijoj
Ikišiol valdžiusi kraštą liau

dies partijos - katalikų ir socia
listų koalicija iširo. Nesutari
mai kilo ypač dėl pasitraukusių 
sovietų grąžint turto panaudoji
mo. Nauji rinkimai įvyks gegu
žės 13 d. Dabartiniame seime- 
liaudies partija turėjo 74 asto-* 
vus iš 165, socialistai — 73, ne- 
priklausomeji — 14, komunistaf 
— 4. Paskutiniai rinkimai įvyko 
1953 m. Manoma, kad nauji rin
kimai pakeišią seimo sudėtį, nes 
prisidėjo naujų 80.000 vokiečių 
piliečių, be to, buvę okupantai 
yra pasitraukę.

kviečių komisijos pagal didžiau
sio palankumo principą kaip ir 
kitiems kraštams. Tas pats prin
cipas būsiąs taikomas ir muitų 
srityje, nors sovietai tokių privi
legijų kaip D. Britanija Kanados 
prekyboje neturės. Numatoma, 
kad per trejus metus Kanada už 
savo kviečius, parduotus sovie
tams, gaus 75-94 mil. dol. Sutar- 
tyje taip pat numatytos lengva
tos abiejų šalių prekybininkams 
bei prekybinėms bendrovėms, 
veikiančioms viename ar kitame 
krašte. Nesusipratimai numatyti 
spręsti arbitražo keliu, nors ne
pasakyta kas jį sudaro.

— Zucrichas. _ Tarptautinis 
socialistų komitetas, kurį sudaro 
14 V. Europos kraštų partijų at
stovai, savo posėdyje nutarė ne
priimti Chruščevo siūlymo suda
ryti bendrą frontą. Jis siūlė ko
munistams įrodyti savo demok
ratinį nusistatymą. Be to, siūlė
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GAVtNIOS RIMČIAI

MEILĖ, KURI NEGĘSTA
Šv. Paulius, tautų apaštalas, 

‘ yra gražiausiai iškėlęs artimo 
meilę, meilę, kuri niekad neiš
nyks, kol vargų ir nedateklių 
šmėkla vargins žmoniją... ši 

• meilė — Caritas 1946 m. vien 
.Bavarijoje maitino kas šeštą 
krašto gyventoją. Organizuota 
krikščioniška meilė DP stovyk- 

, lose rūpinosi kiekvienu benamiu 
-išvietintu lietuviu.

Sunki socialinio klausimo 
-sprendimo problema yra didysis 
Vakarų civilizacijos uždavinys. 
Ir šiuo reikalu daugelio akys 

•krypsta į amžinųjų tiesų saugo
toją — Katalikų Bažnyčią. Ir tai 
su pagrindu. Bažnyčia savo dva- 

.siniuose sandėliuose slepia di- 
dižiuosius tiesos turtus, dvel
kiančius antgamtine malone ir 
tiesa. Jai belieka tuos dvasios 

"turtus iškelti į viešumą, gal būt, 
'nuvalyti kiek užkritusią vieną 
kitą praeities dulkę, ir tiesos dei
mantai sužibės visame savo gro
žyje. Dar ši generacija turi sulai
kyti prie Vakarų civilizacijos 
vartų prisiartinusį rytietiškąjį 
Hanibalą pozityviu socialinių 

' tiesų perteikimu ir jų aiškinimu 
žmonijai.

Bažnyčia turi priemonių socia
lines tiesas įgyvendinti ir prak-. 
tiko j e. Užteko pokarinio Pary
žiaus suvargusiuose priemies
čiuose su savo socialine misija 
pasirodyti kukliam vienuoliui 
Piere, kad suvargusių brolių tar
pe rastų gražų atgarsį. Pasišven- 
tųsio kunigo užsimojimams pa
sipylė aukos, į pagalbą atėjo ir 
valdžios įstaigos. Emaus socia
linis sąjūdis sulaukė atgarsio vi-

sur. Jo apaštalas kviečiamas pa
skaitoms į turtingąją Ameriką, į 
Ameriką, kurioje ir turtų ir iš
minties netrūksta, trūksta ne
bent savęs išsižadančios ir visus 
mylinčios meilės.

Krikščioniškojo Caritas prin
cipas — kantri ir visa pakelianti 
meilė. Pagalba artimui be jokių 
asmeninių išskaičiavimų, be jo
kios asmeninės naudos. Eiti vi
sur ir padėti visiems, kur vargas, 
kančia, be politinių, religinių ar 
rasinių skirtumų. Caritas šūkis: 
tavo artimas yra kiekivenas 
žmogus varge, jam turi padėti.

Esame turtingame krašte. Ta
čiau, deja, ir čia rasime nemaža 
vargo ir kančių. Medžiaginių ne
dateklių, o kartais ir juodo var
go, pasitaiko ir mūsų tautiečių 
tarpe. Užtenka prisiminti nedar
bo mėnesius, ligas, ir ypač mirtį 
šeimos tėvo, paliekant našlę mo
tiną su mažais vaikais. O kur dar 
įvairūs ligoniai, ypač psichiatri
niai, įvairiose Kanados ligoninė
se. Didžioji ir atsakominga so
cialinė misija išeivijos gyvenime 
priklauso liet, parapijoms ir ka- 
pelionijdms. Parapija be šalpos 
komiteto yra šalta, nepilna. Ca
ritas — praktiškoji pastoracija. 
Tai, kas bažnyčioje skelbiama, 
Caritas artimo meilėje — yra re
alizuojama.

Sekmadienį, kovo 11 d., šven
čiant Caritas dieną, ar nevertė
tų daugiau pagalvoti apie šalpos 
komitetų Caritas sudarymą prie 
visų lietuviškųjų kolonijų Ka
nadoje? Negęstančioje socialinė
je artimo meilės tarnyboje pasė
tas grūdas visada atneša puikią 
piūtį. Kun. P. Ažubalis.

Propagandisto Chruščiovo “Tai 
kingomis priemonėmis kontra - 
revoliucija” kom-partijos pasku
tiniojo kongreso metu, siekiant 
tolimesnių laimėjimų 
Bosijai”, dar labiau ryškino Ame 
rikos vadų lengvapėdiškumą, 
nesugebėjimą apsispręsti, dvejo
jimą ir gal net nesąžiningumą. 
Praėjusį savaitgalį “laisvojo pa
saulio vadai” pagaliau sugrįžę 
iš nesibaigiančių atostogų, Va
šingtone rado tokį erzelį, kad pa
bandę kaltę suversti savo pava
duotojams, visdėlto buvo pri
versti teisintis ir vėl deklaruoti 
principus. Greitomis surasta pro
ga Philadelphijoje. Paprastai pa
tenkinti diplomata Dulles galan
tiškumu, nėt pavergtųjų tautų 
politikai praėjusį savaitgalį ne
patenkintai niurzgėjo. Dar Va
šingtono gimtadienį “Eltos” ko
respondentą PETautų Politinio 
Komiteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas, vadovaująs ir skubiai 
sudarytai PET “Pakomisei studi
juoti naująja! Maskvos politinei 
strategijai”, perspėjo, kad sovie
tiniai rusai naująja taktika sie
kią* “moralinio Vakarų nugink
lavimo“. Ragino pavergtųjų 
veiksnius būti ypatingai budriais 
ir nedelsiant prisitaikyti nau
jiems “šaltosios” kovos reikala
vimams. Ministerio Dulles pasi- 
džiaugimas senate, girdi, ko čia 
rūpintis, permainos Maskvoje tik 
rodo lasvojo pasaulio strategijos 
tikslumą nepraėjo be kietų ko
mentarų. Toks demokratų sena
torius užraudęs atsišaukė, kad 
Dulles šnekąs “absurdą”, o vis 
labiau populiarėjęs kandidatas į 
prezidentus Adlai Stevenson te
lefonu Times redakcijai pareiš
kė: “Žinoma, Dulles žino geriau! 
Jei nežino tai privalėtų žinoti. 
Bet jei žino, tai neturėtų apgau
dinėti tautos!” Gubernatorius 
Harrimanas, kuris Stevensono 
prezidentūros laimėjimo atveju 
tikriausiai perimtų Dulles vie
tą, manė, kad “Prezidento ir 
Dulles pastangos įtikinti mus 
apie Kremliuje vykstančias ta
riamas palankias permainas yra 
bevaisės. Maskva nei nemano at
sisakyti pasaulio paglemžimo”.

motinėlei

. Mūsų

Stebino tačiau, yisos eilės 
rikos vidurio valstijų sen

Ame-

pasinešimas kalbėti daugiau Iz
raelio reikalu, o ne pagrindine 
Maskyos - Vašingtono konflikto 
problema. Jie plėšės, jog už Dha- 
rano JAV karo aviacijos bazę 
Saudi Arabijoje pasiųstų 18 tan
kų ^ali būti panaudoti prieš 5 
milijonų Amerikos balsuotojų 
tėvynę arabų kaimynystėje! Ta
čiau Senatas nerimo viešai skųs
damasis, kad pastarųjų mėnesių 
bėgyje vyriausybė neparodžiusi 
nieko net ir tų tankų reikalu kas 
įtikintų Amerikos vyriausybę 
turint aiškų ateities veiklos pla
ną. Dulles' valdininkai teisinos ir 
minėjo neseniai Vašingtono kar
tu su Edenų, paskelbtą deklara
ciją, kur aiškiai buvo nustatytas 
laisvojo pasaulio kursas — kad 
jiems tikrai nepatinka Rytų Eu
ropai primesta vergija! Times ir 
tas nepasikentė: “Neužtenka ži
noti, kur mes plaukiame! Mes 
norime vairininko, kuris mokė
tų pasinaudoti palankiausiais 
vėjais, kad tikslą greičiau pasie
kus. O kas dabar — turime bent 
12 vairininkų, kurie kiekvienas 
savo budėjimo proga vairuoja 
kaip išmano. O kaip jie išmano 
atskleidžia incidentas su tais ne
laimingais 18 Saudi Arabijai tan
kų, rodąs mūsų vyriausybės dve
jojimą. Tikėkime, kad gal tai bu
vo kas kita, ne dvejojimas, bet, 
matyt, kažkas buvo netvarkoj, 
jei vyriausias vairininkas - pre
zidentas sveikatos pataisymo 
reikalu tebeatostogavęs, turėjo 
būti pabudintas vidurnaktį!” 
Betgi nežiūrint visų šių “detalių 
ir metodų” sukelto erzelio, Ame
rikos kursas esąs aiškus ir neat
mainomas. To pačio dienraščio 
Vašingtono publicistas James 
Restpn ramino, jog Mr. Dulles 
tikrai esąs geriau informuotas, 
nei jis išsidavė senatui, kur norė
jęs pasirieti su Izraeliu besirūpi
nančiais demokratų senatoriais. 
Ir George Kennan, “sovietikos 
laisvojo pasaulio didžiausias ži
novas”, pritarė nuomonei, kad 
"sovietų pavojus dabar yra di-

menas Madden pyko, kodėl 
Amerikos vyriausybės įstaigos 
neatskleidžią sovietinių vadų 
dviveidiškumo ir Maskvos impe- 
rialzmo! Po kelių dienų šeši kon
gresmenai, visi anksčiau priklau
sę Kersteno komitetui, vėl rei
kalavo “dinamiškesnio” atsikir
timo į sovietinę propagandą. Dar 
po dienos tą patį šaukė Amerikos 
Legijono vadas Wagner, pasak 
kurio, “iki Amerika nesiims pa
grindinės, drastiškos reformos ir 
reorganizacijos infomacijos sri
tyje, Maskva ir toliau vadovaus”. 
Jis kvietė sudaryti specialų ko
mitetą ištirti dabartnei informa
cijos programai, politikai, per
sonalui, priemonėms ir biudže
tui. Kiek anksčiau to pačio rei
kalavo ir Adlai Stevenson, kal- 
tnęs, jog Vašingtonas bando 
“parduoti”, ne “išaiškinti” Ame
rikos demokratiją. .

Kuom pvz. gali būti pateisin
tas Mr. Dulles atsisakymas rem
ti ratifikavimą Genocido Kon
vencijos bei Konvencijos prieš 
priverčiamuosius darbus? Tuo 
tarpu tironiškoji Maskva nė ne
prašyta tas konvencijas pasirašė 
ir JT vaizduoja humanizmo pro- 
poguotoją! Ko galima tikėtis iš 
Amerikos propagandistų, jei 
pats ministeris Dulles ir jo gerb
tini patarėjai leidžia sau spaudai 
pareikšti šitokią nesąmonę: “Ru
sai atmetė savo 30 metų Biblijos 
mokslą” arba: “Sovietai suprato, 
kad jie turi priartinti savo sis
temą prie mūsų ir net bando pa
mėgdžioti mūsų tarpusavio 10 
metų amžiaus bendradarbiavimo

pivgicuuq.... Kad rusų impe
rializmo ir kolonizmo biblija yra 
senesnė nei pati Amerika laisvo
jo pasaulio vadams matyt nėra 
žinoma, kaip ir tai, kad rusai, 
praktikoje aršesni kapitalistai 
nei laisvieji, reikalui esant gali 
tokiais pasiskelbti, matyt irgi 
Kerenskio - Kennan - Dulles mo
kyklos žinovams buvo nežino
mybės ženkle.

Ir kiti žada biuletenį
Vargiai tai drįs jiems ątskleis- 

ti šiuo metu planuojamas “The 
Baltic Reports”, savaitinis, Free 
Europe Komiteto leidinys, nors 
R. ir C. Europos veikėjai savo 
tarpe seniai dėlto griattžias. V. 
Rastenis, “Free Europe Lithuar 
nian Information Unit” vedėjas, 
bus šių lietuviškų informacijų 
redaktorius, kas vargiai įtikins 
VLIKo politikus, jog šis leidinys 
galėtų atstoti “Eltos Informaci
jų” angliškąją laidą.

Permainos Lietuvoj?
Stalinizmo ūmus atmetimas 

skatina mintį, jog siekdami eli
minuoti lankstų PET veiksnį 
Niujorke, Maskvos rusų šovinis
tai gali nusileisti “komunistams” 
vedamos Kremliaus strategijos 
reikalu, ne tik Tolimuose bei Ar
timuose Rytuose, bet ir Pabalti
jy. Nors vadovaują lietuvių poli
tikai Niujorke šitokią galimybę 
atmeta, bet kas gali garantuoti, 
kad Chruščiovas ims ir nepa
skelbs, jog jis apgailestauja bū
dą, kaip Stalinas turėjo pasielgti 
su pabaltiečiais 1940 metais? 
Laiškai iš Lietuvos rodo, kad ten 
iš tikro yra susilpnėjusi MVD te
roro baimė, nors vargiai tikėti
na, kad ir praėjusią savaitę išvy
kusi JAV protestantų dvasiškių 
delegacija būtų įleista Lietuvon,

jei net laiškuose išduodama, jog 
ten “dieną naktį svajoju kaip ap
lankius pusseserę!” (Amerikoj). 
Komisarui Zorinui spėjus privir
ti košės Bonnos ministerių kabi
nete, vargiai lauktina, kad Lietu
va atgautų bent kokią politinę 
autonomiją nebent toj pačioj 
“Vilnius jūsų, o jūs mūsų” dva
sioj.

(Šis pranešimas buvo siųstas 
pereitos, savaitės Nr., bet 
paštas pavėlavo jį pristaty
ti. Red.).

STREIKUOJA SUOMIJOS 
DARBININKAI

Atšaukus vyriausybei kainų 
kontrolę krašto gaminiams, dar
bininkų unijos paskelbė visuoti
nį streiką, kuris suparalyžavo 
krašto pramonę, eismą, uostų ir 
paštų darbą. Šiuo darbininkų žy
giu liko labai nepatenkinti ūki
ninkai, kuriuos ypač spaudė kai
nų kontrolė ir taip pat paskelbė 
streiką. Jie nutarė negabenti į 
miestus jokių maisto gaminių ir 
budėti, kad “nė viena bulvė ne
pajudėtų iš ūkių”. Juo blogiau, 
kad šiuo metu Suomija neturi 
tikręs vyriausybės. Ją sudaryti 
bando Kari Fagerholm. Jam, ži
noma, teks spręsti didžiausia 
ūkinė krizė nuo pat pirmųjų 
Suomijos nepriklausomybės me
tų. Padėtį sunkina tai, kad poli
tinės partijos taip pat susiskal
džiusios: socialdemokratai eina 
su darbininkais, o ūkininkų par
tija - agrarai — su ūkininkais ir 
ministerial negali sutarti dėl 
bendros ūkinės programos.

— Otava. — Kanados vyriau
sybė pažadėjo netrukus pakelti 
valdininkų algas.

Toronto šaulių klubas Kanados rajono skautų ir

Nepavykęs bėgimas
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MEČYS MUSTEIKIS

nės iniciatyva įkurtas prieš du 
metus buvo gražiąi pasirodęs, tik 
jai išvykus į JAV veikla buvo 
kiek apsilpus. ' '

Vasario 26 d. TLN įvyko skait
lingas klubo narių metinis susi
rinkimas, parodęs daug gyvo 
susidomėjimo ir duodąs daug 
vilčių tolimesniam darbui.

Svarstant visiems mums opų 
•lietuvybės išlaikymo klausimą, 
nutarta dar šiais metais imtis 
iniciatyvos suruošti visuomeninį 
teismą, kaltinant priaugančią 
kartą nutolstant nuo lietuviškos 
dvasios, gaudantis svetimybių ir 
net išsižadant savo tėvų kalbos 
bei lietuviškojo rašto. Buvo pasi
sakyta ir prieš tokius tėvus, ku
rie namuose su savo vaikais jau 
nekalba lietuviškai. Vienas iš su
sirinkimo dalyvių inteligentiškos 
šeimos tėvas, geras lietuvis ir 
pavyzdingas š. klubo narys, su
sijaudinęs pasakojo skaudų nuo
tykį apie savo tris mokyklinio 
amžiaus dukreles, kurių dvi ki
taip namuose tarp savęs ir su tė
vais nešneką, kaip tik lietuviš
kai. Tuo tarpu vyresnioji, kuri 
■mokosi kitoje klasėje, kategoriš
kai atsisakanti šnekėti lietuviš
kai', grasindama įskųsti tėvus, 
kad juos kalėjiman įkištų, 
jei ją vers namuose lietuviškai 
kalbėti ir lietuvišką spaudą skai
dyti. Dėl to, esą, ji jau buvusi pa
siskundus savo mokytojui, kuris 
jtėvą buvęs iškvietęs pasiaiškin
ti. Panašių reiškinių ir daugiau 
pasitaiką. Be abejo, čia yra at
skirų mokytojų sauvaliavimas, 
•kurių, aišku, Kanados 
^netoleruotų.
• Paskatinti lietuviškų 
skaitymui, susirinkimas 
skirti 3 pinigines premijas tiems 
šeštadieninės vargo mokyklos 
•mokiniams, kurie daugiausia tų 
knygų perskaitys ir trumpai ap
rašys jų turinį.

Taip pat nutarta įsigyti Toron
to Lietuvių Namų vieną šėrą ir 
4>ūti tų namų dalininku.

Klubo narys B. Žolpys padarė 
išsamų pranešimą apie galimy
bes įstoti į Kanados milicijos pa
galbinius dalinius, kur prie ka
riuomenės įvairių ginklų rūšių 
praeinamas kariškas apmoky
mas, netrukdant tiesioginio dar
bo.‘Pats jau būdamas to dalinio 
narys, kvietė visus tomis gali
mybėmis pasinaudoti.

• šaulių tradicinę birželio 24 d. 
šventi nutart atžymėti suren
giant šaulišką gegužinę su lau
žu ir atitinkama programa.

Dabartinę valdybą sudaro: M. 
Kriščiūnas — pirm., VI. Kazlaus
kas — vicepirm^ V. Jonaitis — 
sekr.. M. Valiulienė — ižd. ir B.

valdžia

knygų 
nutarė

Balandžio 14 ir 15 dd. Toronte 
Šaukiamas Kanados rajono lietu
vių skautų-čių vadovų-vių są
skrydis. Jo programa:

Šeštadienį — registracija, vie
netų veiklos pranešimai, rajono 
vado pranešimas, Brolijos užsie
nio skyriaus pranešimas, rajono 
dvasios vado pranešimas.

Sekmadienį -r- pamaldos šv. 
Jono bažnyčioje, skautiško dar
bo principų ir metodų nagrinė
jimas, sveikinimai, rezoliucijos, 
sąskrydžio uždarymas.

Sąskrydis prasidės šeštadienį 
10 v. r. ir baigsis sekmadienį 3 v. 
pp. Sąskrydžio metu bus skaito
mos ir diskutuojamos įvairaus 
turinio paskaitos. Vienetų vado
vai prašomi iš anksto registruo
tis pas vietos tuntininkus, kurie 
savo keliu šiuos sąrašus perduo
da rajono vadeivai-vei.

Kanados rajono Brolijos ir 
Seserijos vadeivos.

O’Keefe’s pobūviai
Įgaliotinio rūpesčiu buvo su

rengti net penki pobūviai lietu
viams O’Keefe’s patalpose. Kiek 
vieno dalyvių pagrindą sudarė 
atskiros grupės: Baltų Federaci
ja, Varpo choras,-Dainos grupė ir 
įvairios organizacijos (du pobū
viai). Pobūviai paėjo smagioje 
nuotaikoje.

O’Keefe’s įgaliotinis yra J. 
Simanavičius, tel. OL. 1274.

tur sunaudoti. Galbūt Montre- 
aly. ■ ■ • ;

— Otava. — Šiemet įvyks pro
vinciniai rinkimai Quebece, Sa- 
skatchewane ir Newfoundland 
provincijose. Gal būt, dar bus 
skelbiami rinkimai New Brun
swick, Br. Columbia ir Manito
ba provincijose, nors esamų par
lamentų kadencijos ten ir ne
baigtos.

— Otava. .— JAV ir Kanadoj 
yra 1.502 kataliku ligoninės.

.ųi “NėZihau, apie kokį pasaulį 
p. Dulles kalbėjo“ — skundėsi 
“•didžiausias soWetikos žinovas” 
pats siūlęs sovietų ’’sulaikymo” 
politiką ir tebedraudžiąs pereiti 
ofenzyvon, kad neužpykinus 
“Motinėlės Rosijos” nacionalistų.

Vis nepatenkinti 
savąja “propaganda”
Kol US Information Service 

neturės tinkamų išmanančių ben 
dradarbių, vargiai visi JAV ^kon
gresmenų šūkaliojimai apie pro
pagandą atsieks tikslą. ĄLTary- 
bos Niujorke minėjime kongres-

R.

už 
taip jdomię ir turiningq paskaitę skai
tytą vasario 26 d. Kanados Lietuvių Ka
talikių Moterų Dorugijos šv. Jono Kr. 
parapijos skyriaus susirinkime. Dėkoja
me taipgi sol. A. ščepavičienei ir VI. Že- 
melytei giedojusioms per mūsų pamaldos 
kovo 4 d. rr muzikui St. Goilevičiui akom 
ponavusiam.

KLKM D-jos Šv. Jono par. sk.

Naujas dangorėžis 39 augštų 
ruošiamas pradėti statyti Rich
mond St. pietų pusėje netoli 
York St. Statys Yolles ir Roten
berg firmos.

Toronte numatoma dar daug 
kitų didelių statybų — jų tarpe 
net du milžiniški viešbučiai ir 
praplėtimas Royal York viešbu
čio. Yra pasiūlymų statyti bu
tų blokus už 10-20 milijonų. Bet, 
žinoma, ne visos statybos, kurios 
projektuojamos, bus pastatytos. 
Seniau garsintas Ridout projek
tas yra visiškai atpuolęs. šveica
rų firma “Hugert Buildings Ltd” 
Church St. pastatė “City Park 
Apartments” už 9 mil. dol. Ši fir
ma buvo pasišovusi dar už 20 
milijonų pastatyti eilę blokų 
Wellesley St. rajone. Miesto ta
ryba betgi nusprendė, žemę ten 
leisti tik išnuomoti, bet ne par
duoti. Tada firma atsisakė imtis 
statybos ir žada savo kapitalą ki-

Dėkojome kun. dr. J. Gutauskui

Tillson bu rg, Ont.
Vasario 26 d., sekmadienį, apie kaip mineralines trąšas, nuodus 

ir kt. Taip pat organizuoti savi
tarpinį draudimą nuo ugnies.

Šiame susirinkime svarstyti 
klausimai ir sugestijos turėtų 
būti perduoti visuotiniam apy
linkės lietuvių susirinkimui, ku
rį artimiausiu laiku turėtų su
šaukti vietos Bendruomenės ir 
T. Ūk. klubo valdybos.

Susirinkimas buvo darbingas 
ir entuziazmo daug. Išsiskirstyta 
lyg kertinį akmenį padėjus. Vie
nintelis trūkumas — šis susirin
kimas organizuotas ant greitųjų 
todėl nesimatė jame asmenų, ku
rių buvimas pageidautinas (trū
ko bent 3 bendruomenės valdy
bes narių).

Tillsonburgo Ūk. klubui už su
sirinkimo organizavimą, o J. Z. 
Liutkams už patalpas ir lietuviš
ką vaišingumą vsų dalyvių var
du nuoširdi padėka.

Dalyvavęs P. A.

20 žmonių, dauguma iš T. ūki
ninkų klubo ir vietos bendruo
menės valdomųjų organų, turėjo 
pasitarimą — diskusijas lietuvių 
namų statymo klausimais. '

Svarstyta 3 pagrindiniai klau
simai: 1. Kieno vardu namai tu
ri būti statomi ir kas juos val
dys? 2. Kaip sutelkti lėšas namų 
statymui? 3. Namo išlaikymas.

Po karštų diskusijų pimuoju 
klausimu, pagaliau išryškėjo 
trys pasiūlymai: 1. Lietuvių na
mus stato Tillsonburgo Ūkinin
kų klubas. Norėdamas būti na
mų dalininku - akcininku, turi 
būti ir ūkininkų klubo nariu. Na
mus valdytų akcininkų išrinkta 
valdyba, kuri būtų ir Ūk. klubo 
valdyba kartu. 2. Namus stato 
visuotinio .šios apylinkės lietu
vių susirinkimo išrinktas orga
nas, kuris paruošia ir Kanados 

•valdžioj registruoja įstatus akci
jų pagrindais. Ta, atseit, nauja 
organizacija galima pavadinti 
“Lietuvių namai” ar “Lietuvių* 
klubas”, pagal visuotinio susirin
kimo pageidavimą. 3. Kompro
misinis T. Ūk. klubo pasiūlymas: 
namus stato ir rūpinasi jų išlai
kymu T. Ūk. klubas, o bendruo
menė tuose namuose gauna pa- 
talnas kultūriniam veikimui: 
mokyklai, sportui, minėjimams.

Antras klausimas: lėšos turi 
būti telkiamos platinant akcijas 
(šėrus), kurių dydis daugumai, 
atrodo, geriausias $100. Vienam 
akcininkui negalima pirkti dau
giau kaip 10 akcijų. 1 akcija lygi 
vienam balsui namų valdyme 
(būta ir kitokių pasiūlymų). Lė
šų telkimo reikalas, bent šiame 
Susirinkime atrodė labai opti
mistinis, girdėjosi balsų siūlan
čių nuo g&spadoriaus po jaują 
(kilną) tabokos.

Pagaliau namų išlaikymo klau
simas. Tillsonburge gerai įreng
tos salės beveik nėra. Galimybių 
salę išnuomoti daug. Be to, buvo 
daug gražių sugestijų prie lietu
viu namu organizuoti ir koope
ratyvą, tiekti apylinkės ūkinin
kams reikalingiausias ir dideliais 
kiekiais naudojamas prekes,

Kankino ne vokiečiai
Teko girdėti, kad vokiečiai 

daug kur savo sugaudytiems pa- 
gelbininkams buvo labai žiaurūs, 
versdavo daug dirbti ir net muš
davo. Mums tuo nusiskųsti nete
ko. Berods, tik vienas vyresnysis 
— kandidatas į karininkus 
kiek daugiau spausdavo dirbti ir 
•Scrępėdrve stovimu?jančius. Bet 

nedarė vokiečiai, tai atliko 
savieji.

Drauge dirbusieji lietuviai 
žvejai nuo -pirmosios darbo die
nos pradėjo pėisekioti augštes- 
nio išsilavinimo vyrus, net ku
nigus, kurie taip pat turėjo dirb
ti lygiai su visais. Taip kasdien 
prie darbo — kasant apkasus ar 
bunkerius — žvejai nuolatos iš 
minėtų asmenų tyčiojosi, bjau
riai pašiepė, o kaikuriuos net 
veiksmu engė. Nors tie engia- ■ 
mieji savo darbą be kitų pagal
bos ir nesiskųsdami atlikdavo 
neblogiau kaip visi kiti, bet vis- 
tiek jie buvo nuolatos žvejų erzi
nami tokiai ir panašiais žodžiais: 
“paskubink, paskubink, ponali!”, 
“čia tau ne popierėlius rašinė
ti”, “čia visi lygūs”, “sugadinsi 
savo baltas rankeles”, “pažinsi 
kaip reikia duonelę užsidirbti1’, 
užmiršk poniškas dieneles!” ir 
tt. ir tt. Tuo ypač pasižymėjo 
žvejys V.

Esant tokiai elgsenai, gyveni
mas darbovietėje pasidarė nepa
keliamas, nuotaika nuolatos pri
slėgta, niūri. Ypač nuo žvejų 
kentėjo dr. S. ir dr. G. V., t.y. tie 
asmenys, kurie mūsų visų liki
mu daugiausiai rūpinosi ir nuo
latos šnekėjosi su vokiečiais dėl 
mūsų paleidimo arba būklės pa
gerinimo.

Nepaprastu kantrumu pasižy
mėjo kunigas B., kuris, nežiūrė
damas savo silpnos sveikatos, 
dirbdavo lygiai su kitais, nero
dydamas jokio nepasitenkinimo 
ir neprarasdamas nuotaikos.

Dr. S. atleidžiamas “ .
Vieną dieną dr. S. vokiečių iš-

MK

Maker of Canada's Finest Shirts

Jou dougiou 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytų 

garantijų apie jų kokybe ir rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

f nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuven

1212 CtnCDAS nw. T«L LA-9547 
. J. Beržinskas.

kviečiamas į raštinę, kur patiria, 
kad gauna atleidimą vykti Į Lie
pojos radiofoną. Ten jam esanti 
numatyta tarnyba. Šią malonę 
daktarui S. padarė jo geras pa
žįstamas vokietis, berods prof. 
G., kai patyrė, kad dr. S. pateko 
į tokią nepavydėtiną būklę.

Dr. S. atleidimas žvejams su
kėlė didelį pavydą, o kitiems — 
džiaugsmą. Buvo miela, kad bent 
vienas rimtas žmogus yra laisvėj 
ir, galbūt, galės kuo nors pagel
bėti buvusiems bendro likimo 
draugams.

TRAUKIMASIS ATGAL
Fronto dundesys artėja

Apkasai, kuriuos mes kasėme, 
buvo dar gerokai užfrontėje, bet 
nuolatos, ypač vakare, fronto 
dundesys ir šaudymasis buvo 
girdimas ir mūsų linijose. Tas 
dundesys kasdien vis artėjo. At
rodė, kad vokiečiai traukiasi ar
ba turės greitai trauktis. Lėktu
vai taip pat dažniau praskrisda
vo virš mūsų, bet neapšaudyda- 
vo. Vokiečiai dėl to nesijaudino, 
nes jie buvo prie to įpratę, bet 
mus ėmė vis didesnis nerimas, 
kad vieną dieną nepatektumėme 
į sovietų nagus.

Vieną dieną staiga gauname 
pranešimą, kad pasiruoštumėme 
išvykimui ir neužilgo išvyksta
me. Mus pristato į miestelį Si- 
gulda, maždaug 50 km atstu nuo 
Rygos. Netoli Siguldos vėl vie
noje daržinėje “įsikuriame” ir 
pradedame darbuotis.

Kankynė pelkėse
Šioje vietovėje yra daug pel

kių, todėl ir darbas čia šiek tiek 
skirtingas — statome daug bun
kerių. O bunkerių statyba, ypač 
pelkėse, yra daug sunkesnė, kaip 
apkasų kasimas. Miške iškirtę 
medžius supiaustome atitinkamo 
dydžio rąstais ir atvežame iki 
pelkės krašto. Toliau reikia nešti 
ant pečių iki bunkeriui statyti 
numatytos vietovės. Didžiuliai 
rąstai nešti ant pečių ir taip jau 
labai sunku, bet pelkėje, kur ko
jos į samanas klimpsta kaip į pū
kus, dar sunkiau, nes labai grei
tai pakerta kojas. Toks darbas 
yra tikra kankynė. Bet tą kan
kynę dar labiau padidino jau 
anksčiau minėtas žvejys V. Jis 
stengdavo rąstus nešti su tais 
žmonėmis, kuriuos norėdavo 
guiti ir niekinti, kaip jau anks
čiau buvo minėta. Kai tokią pro
gą pagaudavo, tai nešant rąstą 
staiga jį pakreipdavo į šalį, pa- 
stumdavo ar patraukdavo. Ki
tiems tą rąstą nešantiems tokia 
“mankšta” sudarydavo milžiniš
ką kankynę.

Ir paprastas bunkerių sutvirti
nimas bei užmaskavimas, bene
šant šakas per klampų samanų 
patalą, baisiai pakirsdavo kojas.

Draugystė su latviai
Prie darbų, panašiai kaip ir 

mes, buvo ir latvių civilių darbi
ninkų. Kažkurie iš jų ateidavo iš 
artimos apylinkės pasidarbuoti 
tam tikrą dienų skaičių prie ap
kasų kasimo. Kiti buvo priskirti 
iš Arbeitsamto ilgesniam laikui. 
Su pastaraisiais nakvodavome 
kartais toje pačioje daržinėje. 
Tai buvo ramūs ir geri žmonės, 
šeštadienio vakarą, kaip ir vo* |

kiečių kareiviai, gaudavome 
priedus — cigaretes ir šiek tiek 
šnapso ar likerio. Tuomet susi
darydavo ir šiltesnė nuotaika. 
Sudainuodavom su latviai ir 
“Dzintara žeme” ir kitas dainas.

Sekmadieniais dirbti nereikė
davo, todėl daugelis tą dieną iš
naudodavo poilsiui. Jaunimas 
kartais nukeliaudavo į artimes
nius kaimus susipažinti su lat
viais (gal daugiau su latvai- 
tėmis),

Latvių ūkininkų sodybos ma
žai kuo skirdavosi nuo mūsiškių. 
Tik paliai didžiuosius kelius at
rodydavo lyg ir turtingiau.

V2 — kareivio katiliukas
Su vokiečiais kariais tekdavo 

dažnai pasikalbėti. Kartais jie 
būdavo labai atviri, ypač jeigu 
kuriuo iš mūsų pasitikėdavo. 
Tuomet jie išsipasakodavo visą 
savo vargą karo metu, šeimos 
skurdą Vokietijoj- ir drauge drą
siai pabrėždavo neapykantą Hit
leriui. Vokiečiai kariai jau buvo 
tikri savo pralaimėjimu ir keikė 
Hitlerį, kad per jo beprotišką už
sispyrimą turi beprasmiškai žū
ti tiek daug žmonių. Visi kariai 
jau daug metų kariavę, jautė be
galinį savo šeimos bei tėvynės ii-: 
gesį ir nekantriai laukė karo pa
baigos.

Kartą su vokiečiais dalinomės 
įspūdžiais apie neseniai pasiro
džiusį naują ginklą VI. V2 tuo 
laiku dar nebuvo pasirodęs, bet 
apie tai jau buvo kalbama. To
dėl ėjo spėliojimai, kad šis gink
las būsiąs kažkas nepaprasto, gal 
būt, net visą karo eigą pasuksiąs 
kita linkme. Bet vienas vokietis 
rimtai pasisakė jau žinąs, kas 
per ginklas būsiąs V2. Kai kiti 
vokiečiai pradėjo smalsiai klau
sinėti, kas tai turėtų būti, “ži
novas” visai ramiai atsakė, kad 
V2 būsiąs kareiviškas katiliu
kas ...

(Bus daugiau)

Spalvotos
velykinės
atvirutės

KELIŲ RŪŠIŲ, 
LIETUVIŠKI TEKSTAI, 

RELIGINĖS

KITOKIO TURINIO

Kaina lOč su voku

Jau galima gauti

Spaudos Bendrovėje 
“Žiburiai”, 

Ml Dundas St W., 
Toronte, Ont, 

Canada.
_________  H .
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Operos festivalis T oronle
Opera šiame kontinente

•Opera nėra naujięna šiame 
kontinente. Pirmas operinis pa
sirodymas užregistruotas 1735 m. 
Jau prieš šimtmetį klestėjo pui
kūs operų rūmai Niujorke, Phi- 
ladelphijoje, New Orlens, Čika
goje ir San Francisko. Didieji 
dainininkai — Malibran, Jenny 
Lind, Adelina Patti, Henriette 
Sonntag — buvo entuziastiškai 
priimami publikos. Daugelis 
operų kompanijų su pasisekimu 
statė operas prancūzų, italų ir 
vokiečių kalbomis. Anglų kalba 
operos buvo populiarios iki vi
durio. 19 š. Vėliau operos •pradė
tos statyti tik originalia kalba. 
Onera su visomis savo europie- 
tiškomis tradicijomis čia rado 
antrą tėvynę. Kultivavimas vir
tuozinių efektų ir įvedimas 
“Star” sistemos operą pakėlė į 
labai augštą lygį. Opera išsilai
kė turtuolių operos mylėtojų pa
rama. Ano meto Metropolitano 
Operos Co. “Deimantinės pasa
gos” politika buvo puikus simbo
lis tų laikų operos.

Po 1929 m. kracho operinė sce
na pasikeitė daugeliu atžvilgių. 
Patronų turtingumui nykstant, 
jie nebegalėjo remti operos. Rei
kėjo ieškoti kitų šaltinių. Buvo 
kreipiamasi -į visą visuomenę pa
ramos. Taip įsisteigė vad. Opera 
Guild, kurių paskirtis populia
rinti operą ir ieškoti jai para
mos, kad galėtų išsilaikyti atitin
kamoje augštumoje. Vėliau sa
vaitinės radio programos su išti
sų operų pastatymais, su 10 mi
lijonų klausytojų išpopuliarino 
operą tiek, kad jau daugelis vi
dutinio išsilavinimo žmonių Ame 
rkoje žino, ką vadiname opera.

Ekonomiškai opera vistik yra 
brangus liuksusas. Pajamos už 
bilietus nepadengia faktiškų iš
laidų. Daugelis artistų, choras, 
dekoracijos, direktoriai, orkest
ras"— kainuoja daug pinigų. Ka
da opera atsirado, ją rėmė kara
liai, kunigaikščiai ir šiaip tur
tingoji aristokratija. Po įvairių 
revoliuęijų Europoje operos rė
mimą perėmė valdžia. 1931 m. 
Vokietijoje buvo 80 valdžios re
miamų operų. Paryžiaus opera 
gaudavo paramos 500 milijonų 
frankų į metus. Anglijoje Covent 
Garden operai paskelbus bank
rotą ją perėmė valdžia. Brazilija 
turi savo valdžios remiamą ope
rą. Taip pat Argentina. Šios pa
jamas garantuoja miestas. Net 
tokios valstybėlės kaip Guate
mala ir San Salvador išleidžia 
dešimtimis tūkstančių dolerių 
paremti savajai operai.

Kanados operinio gyvenimo 
išsivystymas 

maždaug panašus į Amerikos. 
Tik čia viskas dar pernelyg jau
na. Nors pirmieji operiniai pa
statymai čia yra užregistruoti 
1864 m., kai Qubece buvo'pasta
tytas Sevilijos Kirpėjas. Nuo to 
laiko Amerikos ar Europos ope
ros atvažiuodavo su įvairiais pa
statymais. Antroje dalyje šio 
šimtmečio Montrealis įsteigė 
Montrealio Operos Co., su garan
tuotu 16 savaičių metams operi
niu sezonu. Ši kompanija laikėsi 
gana sėkmingai, nors vadovybė 
ir nebuvo kanadiška.

Pirmieji žingsniai įsteigti tik
rai kanadiška operos kompaniją 
— t.y. operą vadovaujamą kana
diečių ir naudojant kanadiškus 
talentus — buvo daromi taip va
dinamos Opera Guild of Toronto 
organizacijos.

Opera Giuld turėjo nuolati
nius savo rėmėjus ir narius. Nors 
ir su dideliu pasisekimu operų 
pastatymai vyko, jie rėmėsi tik 
paskirų milijonierių parama, p. 
Harisono garantija padengti vi
sus nuostolius.

OperosGuild veikimas buvo 
neilgas — 1935 - 1938 m. Per tą 
laiką pastatė Tosca, Cavalleria 
•Rusticana, Pagliacėi, Tannhau- 
ser, Lohengrin. Dirigentais bu
vo: Carlo Peroni, Reginald Ste
wart, Sir McMillan ir Ettore 
Mazzoleni, dabartinis konserva
torijos direktorius. Režisoriai ir 
kaikurie solistai būdavo impor
tuojami iš kitur.

Karui prasidėjus Opera Guild

VACLOVAS VERIKAITIS tas su Sir Thomas Beecham.

nutraukė savo darbą ir po karo 
jau nebepradėjo. Karo laiku 
prancūzų filmų bendrovė suor
ganizavo operos sezonus Mont- 
realyje ir Toronte, naudodama 
Montrealio orkestrą ir solistus 
iš Metropolitano operos. Dirigen
tas buvo Wilfred Pelletier. Po 
karo susidomėjimas opera vis di
dėjo ir buvo jaučiama, kad ope
ra pradeda darytis būtinybe Ka
nados muzikiniame gyvenime. 
Pradžioje kaikurios muzikos mo
kyklos išėjo į viešumą su operi
niais pastatymais. Toronto kon
servatorija, Mme Donald Mont- 
realyje ir Western university 
London. Nepamirštini ir Hali
fax konservatorijos pastatymai. 
Toronte egzistavo ir mažesnės 
operų kompanijos, pastatydamos 
vieną operą į metus ar tik jų iš
trauką kaip Mastersingers ir 
Rosselino. Gal daugiausiai ope
rai pasitarnavo operų fesvaliai 
ruošiami Montrealyje ir Toronte.

Toronto operos festivaliams 
pradžią davė muzikos fakulteto 
direktorius dr. Arnold Walter. 
Pasiskolinęs $20.000 privačiai sa
vo vardu nutarė pabandyti at
naujinti operinį gyvenimą. Ži
noma, muzikiniuose rateliuose į 
tai buvo žiūrima su pašaipa. Pir
miausia kritikai galvojo, #kad 
žmonės neis žiūrėti operos, sta
tomos nežinomos kompanijos ir 
dalyvaujant vietinėm — be var
do jėgom. Antra, kad tai kainuos 
per daug pinigų. Dr. Walteriui 
užsispyrus pirmasis operos festi
valis praėjo su dideliu pasiseki
mu duodant šiek tiek ir pelno. 
Tai buvo vadinamų operos festi
valių Toronte pradžia.

Iš pradžių jie buvo laikomi 
kaip ir konservatorijos darbo 
dalis. Buvo galvojama duoti pro
gos jauniems menininkams susi
rasti save, įgyti drąsos ir scenos 
meno. Vėliau Operos Festivalio 
Co. atsiskyrė nuo konservatori
jos ir dabar veikia kaip visai at
skiras vienetas. Atsiskyrimas 
įvyko 1950 m. Dabartiniu OF Co. 
direktorium yra Ettore Mozzo. 
leni, muzikiniu vadovu ir diri
gentu Nicholas Goldschmidt, 
svečias dirigentas Ernesto Bar
bini, režisorius ir scenarijus H. 
Geiger - Torel. 1949 - 1956 m. lai
kotarpyje OF Co. yra pastačiusi 
21 operą.

Šių metų 7-tas operos 
festivalis

Šiais metais statomos operos: 
Don Giovanni, Cramen ir Ma
dame Butterfly. Šioms operoms 
kompanija yra pakvietusi daini
ninkų ir iš kitų miestų. Carmen 
operai yra pakviesta Metropoli-

Simoneau Toronto spaudos va
dinamas Mr. Mozart dėl jo ypa
tingai gero stiliaus dainuojant 
mozartines roles. Jis dainuoja 
operoje Don Giovanni Don Ot
tavio rolėje, kurią dainuos šią 
vasarą taip pat ir garsiame Salz- 
burgo festivalyje.

Taip pat iš Montrealio pa
kviestas baritonas Robert Sa
voie, laimėjęs Singing Stars of 
Tomorrow radio kontestą 1952 
m. Debiutavęs Milano operoje, 
dainavęs Scarpia rolę operoje 
“Tosca”. 1954 m. grįžęs iš Italijos 
daugelį kartų dainavo TV prog
ramoje “Koncerto valanda”. 
Šiais metais jis jau dainavo Mont 
realyje Opera Guild statomoje 
operoje “Don Carlo” Rodrigo 
rolėje. Jis taip pat pakviestas 
dainuoti Lcuisiana operoje “Tos
ca” ir “Figaro vestuvės“. Sovoie 
dainuoja šešiom kalbom ir moka 
42 operų roles. Šiame festivalyje 
jis dainuoja Toreodoro rolę 
“Carmen“ operoje.

Taip pat iš Montrealio yra ir 
Marguerite Lavergne, kuri lai
mėjo “Opportunity Knocks” pro
gramoje pirmąją vietą, dalyva
vusi koncertuose su simfoniniu 
orkestru diriguojant Wilfred 
Pelletier, o taip pat kartu su Sa
voie dainavusi “Don Carlo” ope
roje Montrealyje. Ji Carmen op. 
dainuoja kaimietės mergaitės 
Micaela rolę.

Kiti vis dainininkai yra Toron
to meninės pajėgos, jau pasireiš- 
kusios ne kartą Toronto muziki
niame gyvenime. Iš jų gal sumi- 
nėtini: John Vickers, Angrew 
MacMillan, Don Gerrard, Sylvia 
Grant, Ernast Adams ir tt.

Visų trijų operų pastatymu 
rūpinasi Herman Geiger - To
rel, pradžioje ruošęsis daininin
ku, vėliau perėjęs į režisorius. 
Mokinęsis pas jau mirusį Lothar 
Wallestain, dabar dirba net tri
jose operose: Toronto, Pittsbur
gh© ir Havanos.

PAGERBKIME 
DAINININKĄ

1955 m. liepos 24 d. Toronto 
Vilties Kalno kapinės amžinam 
poilsiui priglaudė penkiasdešim
tuosius amžiaus metus bebai
giantį buv. Kauno valst. operos 
solistą a.a. Kostą Orentą. Dėl ge
ro ir paslaugaus savo būdo ve
lionis visų lietuvių buvo ‘myli
mas ir gerbiamas. Imigravęsis su 
žmona į Kanadą, K. Orentas vi
są laiką gyveno Toronte, įsijung
damas į lietuvių kultūrinę veik
lą, ypač jaunąją mūsų kartą mo
kydamas dainuoti. Deja, solisto 
tremties dalia dažnai buvo lydi
ma nesėkmių, ligų, nedarbo, ma
terialinių nedakteklių. Jo kapas 
dar nepaženklintas jokiu antka
piu - paminklu.

Šiuo metu Toronte yra sudary
tas komitetas iš velionio kolegų 
dainininkų, draugų ir gerbėjų 
ant velionio kapo pastatyti pa
minklą. Į šį iniciatorių būrelį įei
na: op. sol. Pr. Radzevičiūtė, sol. 
A. Ščepavičienė, muz. St. Gaile- 
vičius, smuik- Stp' Kairys, sol. 
Br. Marijošius, kun. P. Ažubalis, 
J. Jonuška ir J. R. Simanavičius. 
Pradinis komiteto tisklas — au
koms ir pąrengimais sukelti lė
šų paminklui. Komitetas krei
piasi į visus a.a. sol. Orento ko
legas, draugus, gerbėjus ir į vi
są lietuvių visuomenę Kanadoje, 
JAV ir kitur aukomis prisidėti 
prie šio gražaus sumanymo. Au
kų siuntimo ir informacijų rei
kalais prašoma kreiptis komiteto 
iždininko adresu: A. Ščepavičie
nė, 130 Evelyn Cres., Toronto, 
Ont., Canada.

Už velionio vėlę kovo 17 d. šv. 
Jono Kr. liet, bažnyčioje Toron
te bus atlaikytos gedulingos pa
maldos, o tos pačios dienos vaka
re šv. Jono Kr. salėje šviesiam 
velionio prisiminimui įvyks pa
gerbimo akademija.

J. Jonuška, 
Komiteto pirmininkas.

Pr. Radzevičiūtė, 
Kol. solistų vardu.

Šalpos
JAV lietuviai neseniai atšven

tė šalpos darbo dešimtmetį. 
Džiugūs vaisiai atsiekti didelio 
ryžto ir geros organizacijos dėka. 
Susiklausymas bei sutarimas bu
vo veiksnys, įgalinęs visus Ame
rikos lietuvius dėti po skatiką j 
BALFo Fondą, ir tęsti paramą 
tūkstančiams tautiečių jau kelio- 
liką metų. •.

Kanados lietuviai jau eilę me
tų turi KLB Šalpos Fondą. Šal
pos organizacijos plėtimui ir ap
jungimui pareikalauta daug 
energijos ir laiko. Rezultatai, pa
lyginti, neblogi, tačiau ribos dar 
nepasiektos. Technikinio darbo 
rėmai tikrai įspūdingi. Kiekvie
noje KLB apylinkėje veikia šal
pos komitetas ar apylinkės val
dybos paskirtas narys šalpos rei
kalams tvarkyti. Dideli atstumai 
neleidžia - palaikyti tampresnių 
ryšių, vienok korespondencinis 
susisiekimas greitas ir parankus. 
Deja, kaip tik to labiausiai ir pa
sigendama. Gyvendami didelio 
ploto ir ūkinės ekspansijos kraš
te, matome, kaip ryšių palaiky
mas ir centralizacija ranka ran
kon eina. Suprantame, ką tai 
reiškia mums, mėgstantiems di
džiuotis neskaitlingumu. Negau- 
sumas kaip tiktai ir reikalauja 
geros darbo centralizacijos ir 
konsolidacijos. Panašių terminų 
naudojimas labiau demokratiš
kai jaučiančiam gali kartais pa
kvipti privačios iniciatyvos var
žymu. Betgi kiekviena ir demo- 
kratišikaūsia santvarka verčiasi 
darbo paskirstymo principu ir 
prisiimtųjų pareigų išpildymu. 
Priešinga laikysena veda chao
sam . ■

Bėdų turime ištisą krūvą, o iš
teklius centais skaičiuojame. 
Blogiausia, kad ir tie keli palaidi 
grašiai dar nevienoje kišenėje 
randasi. Kalbėkime konkrečiau. 
Aukas renka vietų komitetai,

centralizavimas

tano operos dainininkė Regina 
Resnik. Laimėjusi Metropolita
no “auditions of the Air”, ji bu
vo pakviesta debiutui “Cavalle
ria Rusticana” operoje. Trys die
nos prieš savo debiutą Susirgus 
pagrindinei dainininkei statomos
operos “11 Travatore”, Resnik 
buvo pakviesta dainuoti jos vie
toje. 24 vai. laioktarpy Resnik iš
ėjo į sceną ir buvo publikos la
bai šiltai priimta, kas garanta
vo jai poziciją kaip vienos iš pir
maujančių dainininkių Metropo
litano operoj. Resnik Metropoli
tano operoje dainavo 33 roles ir 
moka 49. Daugiausia pagarsėju
si “Carmen” rolėj, kurią yra dai
navusi 60 kartų.

Antra kviesta iš kitur daini
ninkė Marcella Reale, kuri per
nai dainavo Violetos ęolę “Tra
viatoje”, yra iš LLos Angeles. 
Pagrindinė dainininkė San Fran 
cisco operoj, pernai laimėjusi 
Fullbright stipendiją ir išvažia
vusi į Europą dainuoti ir studi
juoti, šiais metais dainuoja “Ma
dame Butterfly” rolėje.

Be pasikviestų iš Amerikos, 
šiemet taip pat pasikviesta į tal
ką dainininkų ir iš Montrealio. 
Jų gal būt žymiausias Leopold 
Simoneau, jau susidaręs tarptau
tinę reputaciją. Dainavęs Pary
žiuj, Milano Šcaloj, Vienos ir 
daugelio kitų vietovių operose, 
o taip pat su pasisekimu rečita- 
vęs Carnegie Hall ir kaip solis-
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Kaip jau minėta, generaliniu

direktorium yra Ettore Mozzole- 
ni, gimęs Šveicarijoje, studijavęs
Oxfordo universitete, vėliau 
Royal College of Music. Į Toron
tą atvyko 1929 m. ir tuojau įsi
jungė į čionykštį muzikinį gyve
nimą. Kurį laiką buvo simfoni
nio orkestro dir. pavaduotoju ir 
dirigavo daugelį simfoninių kon-
certų per CBC radio. Vėliau jis 
buvo pakviestas užimti konser
vatorijos direktoriaus vietą.

Be to, tenka paminėti dar dvi 
asmenybes prisidedančias prie 
operos festivalio pasisekimo. Tai 
Ernesto Barbini ir Nicholas 
Goldschmitd. Vienas gimimo ita
las, buvęs ilgą laiką Metropolita
no operos vadinamas Assistant 
Conductor, antrasis vienietis, 
ten baigęs studijas ir čia pagar
sėjęs kaip operų dirigentas.

Kaip matome, dabartiniai ope
rų festivaliai yra gerose rankose, 
su gan gerais dainininkais. Rei
kia manyti, kad per metų eilę 
turėtų išaugti į gan stiprų viene
tą, kuris duotų pradžią nuolati
nei operos kompanijai. Žinoma, 
Torontas stebuklo irgi nepada
rys ir šie festivaliai, jei neatsiras 
tinkamos pagalbos turės išnykti.

Red. pastaba. Autorius betgi 
vieną dalyką čia praleido. Bū
tent tai, kad šiame festivaly jis 
pats dainuoja Madame Butterfly 
operoje Bonzo rolę. Neilga tai 
rolė, tačiau mūsiškis baritonas 
pasirodo įspūdingai ir yra atžy
mėtas torontiškės spaudos muzi
kinių recenzentų.

Pastebėtina, kad sol. V. V. vi
sada pabrėžia savo liėtuviškumą 
ir savo pavardę visada rašo be 
jokių iškraipymų. Taip ir šio fes
tivalio programoje mielai skaito
me gražiai išspausdinta: Vaclo
vas Verikaitis.

— Bonna. — V. Vokietijos pa
bėgėlių ministeris pareiškė ruo- 
šiąs sąrašą civilinių belaisvių, te
belaikomų Sov. Sąjungoj ir jį ne 
trukus įteiksiąs Kremliui su pra
šymu juos paleisti. Sąrašas turįs 
100.000 pavardžių. Ikišiol sovie
tai paleido tik 9.626 karo belais
vius ir pažadėjo paleisti civili
nius belaisvius, jeigu Bonnos vy
riausybė pristatysianti žinių 
apie juos.

— Toronto. — Lenkas imigran
tas valkata M. Kundens už įsi
laužimą ir vagystę nubaustas 4 
m. kalėti ir ištremti į kilmės 
kraštą.

Vienybėje tautos jėga
Lietuviškųjų grupių nesugy- 

venimas ardo mūsų vienybę, ku
ri ir šiaip nelabai stipra. Esant 
tėvynei bėdoje, aš į šį reiškinį 
žiūriu ne grupine galvosena, bet 
kūrėjo - savanorio protu ir šven
tais jausmais. Mūsų anais laikais 
neskyrė amžius, šalia jaunikai
čio iš mokyklos suolo, petys į pe
tį ėjo sengalvis. Mus neskyrė 
tautybė (buvo žydų ir kt.), ne
skyrė religiniai ir grupiniai įsi
tikinimai. Mūsų partija buvo 
Lietuva, jos nariai lietuviai, o 
tos partijos aiški ir trumpa prog
rama Lietuvos Himnas.

■ Dabar anos vienybės liko tik 
sapnas, malonus prisiminimas ir 
pagalvojus kokiu Lietuvos keliu 
einama, lieka tik širdies skaus
mas.

Mieli broliai ir seserys, tėvy
nės laisvinimo darbas—visų mū
sų bendras darbas. Kad šis dar

bas būtų darnus ir našus, staty
kime tėvynės laisvinimo reika
lus augščiau už grupinius, šalin
kime asmeninius ir grupinius 
nesusipratimus, būkime vienin
gais Lietuvos vaikais ir dar dau
giau tą vienybę stiprinkime, 
remkime laisvinimo veiksnius.

Mums reikia tik stiprios 
vienybės.

Joje tautos yr pajėga!.
Kas susitarimo žvakę žibįs, 
Tam bus dėkinga Lietuva!

, (Iš Jono Kmito “Eilės” 
rinkinio).

“Vardan tos Lietuvos” Jus ma
loniai prašo:

Bronius Abromonis,
Liet, kariuom. kūr.-sav. ir buv. 
XXII rinktinės 10 kuopos rikiuo

tės šaulys.
P.S. Kiti laikraščiai prašomi 

perspausdinti.

bet jų paskirstymas turėtų vykti 
per Centro Valdybą. Faktinos 
padėties vaizdas kur kas mar- 
gesnis. Komitetai siunčia aukas 
tiesiog Europon ir net nurodyda
mi kuriam tikslui naudotinos. 
Nukreipimas pagalbos reikalin- 
gon pusėn vargiai įmanomas, hes 
komitetų skaičių? Kanadoje sie
kia kone porą tuzinų. Vokieti-^ 
joje aukų skirstymo organai, ga
vę direktyvų iš tiek vietų, ne
gali su jomis nesiskaityti. Dali
nė praktika rodo, kad šiuo atve
ju viena šelpiamųjų grupė gauna 
vienu sykiu iš kelių vietovių ir 
pakenčiamai, o kiti lieka laukti 
“laimingos eilės”. Gi šelpiamų 
kategorijų esti nemažai ir įvai
rių: ligoniai, invalidai, seneliai, 
daugiavaikės šeimos, mokyklinis 
jaunimas ir kiti. Kartais ir pa
vieniai aukotojai nurodo ir tiks
lą, tačiau tai sudaro palyginti 
mažą procentą. Aukų skirstymo 
galią pasilieka vietų komitetai. 
Faktinai au’kų skyrimo ir prašy
mo teisė priklauso aukotojui ir 
aukos reikalingajam. Vietos ko
mitetai ir Centro Valdyba atlie
ka tarpininko vaidmenį. Jųjų 
balsas gali būti tik patariamojo 
pobūdžio. Net ir paskiro aukoto
jo pageidavimams pramatytina 
rezervų, ypač jei aukų skirsty
mas nevyksta proporcingai pa
gal reikalo būtinumą. Reikalo 
svarbumą sprendžia vietos šal
pos organai, kur šelpiamasis gy
vena. Prie tokios tvarkos parama 
būtų tiksli ir efektinga. Pagalbą 
gautų pirma tas, kurs labiausiai 
jos reikalingas. Pagaliau šalpos 
organai Vokietijoje galėtų au
kas skirstyti ir šiaip vadovau
damiesi sveika nuožiūra, ne
kreipdami didelio dėmesio į nu
rodymus iš užjūrio. Tačiau vidu
jinė disharmonija Kanados šal
pos darbe vistiek nebūtų paša
linta. Tada tik greičiau išryškė
tų mūsų noras diriguoti, o ne 
duosniai šalpai aukotis.

Juokingai kebli esti padėtis, 
kada vietų komitetai, pasiuntę 
aukas neinformuoja Centro Val
dybos. Tada jokiu būdu negali
ma susidaryti tikro vaizdo, kaip 
didelė suma sudedama šalpos 
darbui visoje Kanadoje. Nežino
jimas dar ne taip baisu, blogiau,
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Kokios sumos neapmokestinamos
(CSc). Pasak “Financial Post”, 

JAV mokesčių mokėtojai naudo
jasi didesne išimčių ir lengvatų 
skale, bet ir kanadietis gali su
mažinti savo mokestinę sąskai
tą, jei tik gerai žinos visas gali
mas lengvatas.

Rūpestingai užpildyk mokes
čio mokėjimo blanką. Gydymosi 
išlaidos,z didesnės kaip 3% jūsų 
neto pajamų, gali būti atimtos 
iki tam tikrų ribų. Gydymosi iš
laidoms priklauso gydytojų, gail. 
seserų, dantų gydytojų, ligoni
nių sąskaitos’. Taip pat nemesk 
kvitų, gautų perkant žemiau iš
vardintus vaistus: insuliną, cor- 
tisoną, ACTH, kepenų ekstraktą 
injekcijoms nuo pernicious anae
mia ir vitaminą B-12 nuo perni
cious anaemia. Jei tie vaistai gy
dytojo prirašyti, jų sąskaitas ga
lima atimti nuo mokesčių.

Išlaidos perkant girdėjimo pa
stiprintoją ir ligonių kėdes gali 
būti priskaitytos kaip gydymosi 
išlaidos.

Kaikurios pajamos yra mokes
čiais neapdedamos. Prie tokių 
pajamų priklauso: vailfų priedai, 
nedarbo pašalpa, darbo susižei- 
dimų kompensacija, karo invali
dų pensijos, pajamos iš dauge
lio draudimo rūšių ir daugumas

valdžios pensijų ar pašalpų. Ta
čiau seno amžiaus pensija yra 
mokesčiais apdedama.

Nepamesk kvitų, gautų už vi
sokias labdaringas aukas. Dova
nos pripažintos labdaros institu
cijoms yra mokesčiais neapdeda- 
,mos; bet reikia turėti įrodymus.

Jei turite pajamų iš dividen
dų,-žinokite, kad 20/4 dividendų 
sumų atleidžiama nuo mokesčių, 
tik dividendus mokėjusi korpo
racija turi būti valdžiai žinoma, 
t.y. pati mokanti mokesčius. Jei 
jūs skolinatės pinigų pirkti Še
rams, tai tos paskolos nuošim
čiai mokesčiais neapdedami: ga
vę dividendą, galite atskaityti iš 
jo paskolos nuošimčių sumą, at
skaityti 20% ir tik likusi suma 
bus mokestinama.

Dar apie automobilius. Jei jūs 
naudojate automobilį verslui ir 
jei verslas yra tokios rūšies, kur 
automobilio išlaikymas (visas ar 
dalinis) yra leidžiamas atskaity
ti nuo jūsų asmeninių mokesčių, 
nepamirškite registruoti viską, 
kas su tuo surišta, ir turėti kvi
tus. Į šių išlaidų kategoriją įei
na: mazgojimas, draudimas, ben
zinas, alyva, leidimas ir kitos pa
našios išlaidos.

Westinghouse 
{VAIRIAUSI GAMINIAI 

gaunami 
Lietuvių Akcinėje Bendrovėje 

Mohawk Furniture 
Limited 

2448 Danforth Ave., Toronto 
Telefonai: OX. 9-4444, OX- 9-0977

kad siųsdami aukas iš paskirų 
krašto vietų mažiname šalpos 
darbo svorį oficialiųjų šio kraš
to įstaigų akyse. Šalpos Fondas 
registruotas valdžios ir aukoto
jams mokesčių sumažinimo tiks
lu išduodami ‘kvitai. Nors mes 
kanadiečiai negalime naudotis 
tomis privilegijomis, kurias turi 
BALFas Amerikoje, bet privalo
me to siekti. Argi galime drįsti 
belstis į valdžios duris su kelių 
tūfcstančių metine visos Kanados 
Šalpos Fondo apyvarta ir tikėtis 
paramos viena ar kita forma? 
Nors aukų persiuntimas per vie
tos ar centrinį komitetą tėra for
malinis klausimas, tačiau šiuo 
atveju minėtoji procedūra įgau
na ir materialinį atspalvį. Dar 
daugiau. Centro Valdybos kason 
galėtų ir turėtų plaukti ir visos 
aukos skiriamos mūsų tautie
čiams patekusiems į vargą Ka
nadoje. Šios rūšies šalpa vietoje 
ir esti išeities taškas Šalpos Fon
do darbui šiame krašte, nes rin
kimą aukų siųsti tik svetur drau
džia federaliniai įstatymai. Da
bar gi figūruoti su užjūrių šalpa 
Fondui nėra paranku ir lengva.

Pagaliau už šalpos centraliza
vimą kalba ir pradžioje minėtoji 
stipri mūsų tautiečių Amerikos 
kontinente ūkinė padėtis. Kai 
Lietuva kėlėsi po I-jo Pas. Ka
ro, didžiausią paramą pajuto iš 
šio žemyno, lygiai pirmieji Ame
rikos ir Kanados lietuviai ištiesė 
pagalbos ranką tremtiniams 
II-jo Pas. Karo pabaigoje. Pa
našų svarbų vaidmenį teks 
mums suvaidinti ir ateityje. To
dėl be pasididžiavimo, kad esa
me pajėgiausi, turime būti gerai 
organizuoti ir centralizuoti, kad 
ne tik savo, bet ir šio krašto pa
ramą galėtume telkti lietuviškų
jų vargų mažinimui.

Tenka paliesti ir kitą opoką 
klausimą — padėkas. Atrodo, tik 
reikšdami vieni kitiems padėkas 
tegalime Organizuoti šalpos tal
ką. Reikalas perdėm nusmai
linamas. Toje padėkų jūroje tie
siog nebeįmanoma ir susigaudy
ti. Tą dėkojimo “karšligę” per
gyvena ne tik šalpa, bet ir visa 
visuomeninė veikla. Dėkojama 
už viską, net už mirusiųjų pa- 

(nukelta į 7 psl.I
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THE "MIRAMAR“

Naujas 1956
Westinghouse

TOPLINE 21" TV
Visoje Kanadoje išbandytas, 

kad gerai veiktų bet kurioje vietoje!
Puikus naujas 21" MIRAMAR aparatas turi "ypatingu išvaizdų", veikia puikUi 
ir tari visas naujųjų Westinghouse Topline serijos charakteristikas. Jų žinomai 
"Silver Safeguard" chassis yra išbandytos kiekvienoje apylinkėje nuo vandeny
no iki vandenyno. Westinghouse geriausiai perduoda paveikslus, veikia be patai
symų, lengva nustatinėti, gera žiūrėti. Ir tik pigiai tekainuoja! Apžiūrėkite pas 
artimiausių Westinghouse pardavėjų... galima gauti walnut, mahogany ar 
blonde oak medžio

YOU CAN BE SURE IF IT’SVę^stinghouse



Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų - Savanorių Sąjungos To
ronto skyriaus valdybos nariui

K. APERAVIČIUI,
dėl jo brolio jungtinėse Amerikos Valstybėse mirties, reiš
kiame užuojautą

Skyriaus valdyba ir nariai.

KAZIMIERUI AP&AVIČIUI ir šeimai,

jo broliui a. a. Petrui Aperavičiui mirus, nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia.

P. Lelis, J. Sližys, M. Gvildys.

Mielam draugui
> • ' KAZIUI APERAVIČIUI ir jo šeimai,
jo broliui. PETRUI mirus, kartų budėdami reiškiame nuo- 

z.širdžiausią užuojautą
St. ir K. Grigaičiai,
N. ir A. Šalkauskai, 
T. ir L. Tamašauskai.

Ponui J. RAČIUI

mirus Lietuvoje mylimam tėveliui, nuoširdžią užuojautą

reiškia

T. L. Choras “Varpas

^Pavergtoje tėvynėje
* ; Dusetose pastatytą pieno per- 

dirbimo įmonė. Ji dirbsianti 
: sviestą, pieno miltelius, kazeiną 

^ ir'lėdus. Statant pasižymėję tin- 
".kūotojai Pupeikis ir Černiaūs- 
\ kas bei staliai Lingė ir Pranc- 
>kūnžts.
•j.. Vilkijos vidurinės mokyklos 
b biologijos mokytoja Vasiliaus- 
kięne^įt;

Jono Biliūno raštai išleisti 2 t. 
po .15.000,egz. Ltį 352 pst, apima 

. beletristiką ir eilėraščius; II t.,

Siuntiniai į Lietuvę
! SEAS CARGO CO., atstovaujan
ti didelę anglų firmą HASKO- 

jįTD., Londone, siunčia į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus siun- 

- mis, maistu, avalyne, vaistais ir 
tinius su vilnonėmis medžiago- 
kit. 100% garantija — pilnas 
draudimas. Visus reikalingus 
mokesčius sumoka siuntėjas, ga
vėjui mokėti nieko, nereikia. 
'Siuntimai siunčiami iš Londono, 
; Anglijos, tad labai greitas prista
tymas.

> Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašo: 

OVERSEAS CARGO CO.
ę . 4426 So. Rockwell St.. 

Chicago 32, 111.
3 Tel.: YArds 7-4337.

570 psl.,—• publicistiniai straips
niai ir laiškai.
Kaune įrengiamas mėgėjų tele

vizijos centras. Dirba Politech
nikos profesoriai, studentai ir te
levizijos mėgėjai. Šiųjų tarpe 
minimi: Pinčiukas, Iljuščenko, 
Buterlevičiūtė. Centras progra
mą priims 40-50 km radiusu, be 
to, ir transliuos. Jo pajėgumą ga
lima būsią padidinti, o ir šiaip 
tai būsiąs galingiausias iš visoje 
Sov. Sąj. esančių mėgėjiškų te
levizijos centrų.

Kupiškio rajono kultūros sky
riaus vedėjas Tautvydas, kultū
ros namų direktorius Vablaus- 
kas, politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo d-jos nariai Maulis, 
Jurėnas, Guobytė, Jurgaitis ir 
kt.

Vilniaus miesto Vyfkd. kom. 
paskelbė įsakymą draudžiantį 
gatvėse, kiemuose, soduose ir tt; 
barstyti druską, nes ji naikinanti 
medžius, žolę ir tt.

Mariampolės rajono “Tarybi
niu keliu” kolūkio gyvulininkys
tės fermos vedėjas Pataškis gi
riasi, kad už 1955 m. būsią sumo
kėta po 3 rublius ir 2,5 kg už dar
badienį. Ir tai sakoma vilkaviš
kiečiams, giriantis, jog tie nemo
ką gerai šeimininkauti, jie turį 
atvykti į “T. keliu” kolūkį pasi
mokyti.

Margis Vaistinė
V > 4. ' • (kampas Howard Park Ave.)
. '. VNuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 
. - Metamorfoza kremas šlakams •— $1.35 už 4 uncijas.

Trejos devyrierios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.
PERSIUNCIAM VAISTUS Į LIETUVA IR Į VISUS

< S.S.R.S. KRAŠTUS.
Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.

£ ‘ Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944

7 ; * Jonas V. Margis, Phm. B.

ADAMONIS & BUDRIONAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

R® a® m! i v o i F iOSC Montrealio dalyse;
— naujiems namams ir statytės eigoje — 516 %.
rdeviewi — pavieniai lotai ir dideli plotai;

— Montrealio apylinkėje;
— pastotoms ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* PuokžH* nuotakom* bei j va irioms kitoms progoms — 

eitropietižkome Ir konodižkame stiliuje.
* įvairiausių rūfių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turiMe gintaro irkitokių Hdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

H A MIL T 0 H, O.t.
s Vilniaus Aušros kad vargonams j yraRekolekcijos Vilniaus Aušros 

Vartų lietuvių parapijoje įvyks 
kovo 11-18 d., kurias praves žino
mas pamokslininkas kun. Alf. 
G rauslys. Kun. A Grauslys yra 
ne vienuolis, bet garsus buvo 
Lietuvoje rekolekcijų pravedi- 
mu. Visi parapijiečiai nuošir- 

■ džiai kviečiami dalyvauti šiose 
svarbiose susikaupimo dienose.

Parapijos klebonas.
Šv. Kazimiero šventės akade

mija juosiama Hamiltono ateiti
ninkų iniciatyva šį sekmadienį, 
kovo 11 d., 5 vai. pp., parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys teisinin
kas V. Užupis. Meninėje dalyje 
montažas, kurį išpildys mokslei- 

| viai. Maloniai prašome visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, pa
gerbiant mūsų tautos globėją.

At-kų kuopos valdyba.
Rinkimų rezultatai. KLB Ha

miltono apylinkės Rinkiminė 
Komisija skelbia visuomenės ži
niai, kad per įvykusius rinkimus 
į apylinkes valdybą ir kontrolės 
komisiją 1956 m. vasario 26 d., 
parapijos salėje, 58 Dundum St. 
N., balsavime dalyvavę 266 as
menys (1955 m. — 250 asm., 1954 
m. — 291, 1953 m. — 257).

Kandidatai į apylinkės valdy
bą gavo-balsų: Astas J. 128, Baip- 
šys S. 104, Brasas P. 68, Jaku- 
činskas S. 61, Juozapavičius S. 
194, Kažemėkas P. 112, Lesevi- 
čius P. 126, Mikšys K. 192, Skrip- 
kutė L. 171, Stabingis V. 87, Zau- 
ka V. 120.-

Kandidatai kontrolės komisi- 
jon gavo balsų: Bungarda K. 136, 
Mirigėla A. 142, Pleinys J. 213, 
Rupinskas V- 57, Zurlys J. 101.

Tuo būdu į apylinkės valdybą 
išrinkti: Juozapavičius S., Mik
šys K., Skripkutė L., Astas J., 
Lesevičius P., Zauka V. ir Kaže
mėkas P.

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
Pleinys J., Mingėla A. ir Bun
garda K.

Rinkimų pravedime ir balsų 
skaičiavime dalyvavo Bendruo
menės atstovai: J. Žvirblis, V. 
Kazlauskas, Ąįikuro atstovas A. 
Kaušpėdas, ateitininkų atstovas 
K. Gudinskas, socialdemokratų 
atstovas K. Lukoševičius, para
pijos atstovai J. Martinkus, J. 
Bajoraitis, SLA atst. K. Baronas, 
K. Stanaitis ir šeštad. mokyklos 
atst. J. Mikšys.

Skundų dėl pravestų rinkimų 
paduota nebuvo.

KLB Hamiltono apylinkės 
Rinkiminė komisija: pirm. 
St. Dalius, sekr. J. Ston
kus. nariai: A. Kšivickie- 
nė, J. Kazlauskienė, A.

Paukštys.
Liet. Namų Fondo valdybos 

posėdis kviečiamas kovo 11 d., 
sekmadienį, 7 v.v. VI. Stabingio 
bute, 241 Queen St. S.

Visi laisvi nuo darbo v-bos na
riai maloniai prašomi dalyvauti.

Valdybos pirmininkas.
Sporto klubo “Kovas” visuoti

nis narių susirinkimas šaukia
mas kovo 11 d. tuojau po pamal
dų parapijos salėje, 58 Dundurn 
St. North. Nariams dalyvavimas 
būtinas. Prašome ir prijaučian
čius. Valdyba.

Parapijos metinis susirinkimas 
įvyko vasario 26 d. tuoj po pa
maldų parapijos salėje. -Po kleb. 
kun. dr. J. Tadarausko ir kom. 
pirm. J. Martinkaus žodžio, apy- 
skaitinį pranešimą padarė kasi
ninkas A. Mikalauskas. Iš pra
nešimo paaiškėjo, kad 1955 m. 
banko skola sumažėjo $2.266, bu
vo išmokėta už krosnį $460, drau 
dimo $500 ir kt. Pajamų parapija 
turėjo per 1955 m. $10.343,43, o 
išlaidų $10.535, 56. Skolos likutis 
$192,43. Banke skolos liko sausio 
1 d. $11.134. Be to, kasininkas 
pranešė, kad šių metų sausio 
mėn. bankui duota $400 ir vasa
rio mėn. $734. Tuo būdu kovo 1 
d. banke skolos yra likę $10.000. 
Iš kaukiu bailaus gauta pelno 
$500. ‘ ,

Vargonų k-to vardu pranešimą 
padarė M. Lazdutis. Pasirodo,

$1.339^?. Kądapgi vargonai kaš
tuosią apie $Šk500, atsįklaustą^su- 
sirinkimo, kas darytina —pirk
ti vargonus\ ^»r skolon 
laukti, ko?-bus trinkta reikia
ma suma. Buvo'nūbalsuota (41 
prieš 13 balsų) vargonus pirkti 
tada, kada bus sulinkta reikia
ma suma.

Į komitetą yienbalsiai išrink
ti: J. Martinkus, M. Lazdutis, K. 
Mikšys, A. Kaušpėdas ir A. Mi
kalauskas. Rev. kom. — J. Kši- 
vickis, K. Stanaitis ir J. Stonkus.

Klausimuose ir sumanymuose 
A. Mikalauskas iškėlė mintį dėl 
banko skolos išmokėjimo — jei 
kiekvienas dirbantis hamiltonie- 
tis paaukotų metų bėgyje $20, 
reikiama skola būtų sudaryta, 
nes Hamiltone priskaitoma apie 
500 dirbančiųjų. Susirinkimas 
tam pilnai pritarė ir įgaliojo 
naująjį komftetą šį aukų rinki
mo vajų sėkmingai pravesti. Su
sirinkime dalyvavo apie 70 para
pijiečių. Pirmininkavo J. Kši- 
vickis, sekretoriavo K. Baronas.

Naujai išrinktas k-tas kviečia 
visus hamiltoniėčius nuoširdžiai 
ir šimtaprocentiniai prisidėti sa
vo auka prie šio aukų ripkimo 
vajaus, kad skuja būtų šiais me
tais išmokėta, nes šiemet baigiasi 
paskolos terminas. Aukų, rinki
mas prasidės galimai artimiausiu 
laiku, kai tik bus sudaryti sąra
šai ir pasiskirstyta rajonais.

a. m. —
Ligoniai. Kl. Prielgauskas ir 

Vyšniauskas tolimesniam gydy
mui perkelti į naujai pastatytą 
ligoninę ant kalno.

Paskutiniu laiku net dvi sun
kesnes operacijas turėjo Genu
tė Vindašienė. Ąįuo metu ligonė 
jau gerokai sustiprėjusi.

Naujasis Bendr. v-bos narys, 
daugiausia gavęs balsų, St. Juo
zapavičius, išbuvo ligoninėje 14 
dienų. Jam taip pat buvo pada
ryta 'operacija.

Aikordeonistė.' Praėjusią sa
vaitę Elzytė Jonikaitė gavo iš 
tėvelių labai didelę ir vertingą 
dovaną — naują akordeoną už 
$530. Elzytė yra vos 13 metų ir 
groti akordeonu mokėsi jau 3 
metus. Ji jau yra daug atsiekusi 
šioje muzikos šakoje. Būtų įdo
mu ją išgirsti ir pamatyti mūsų 
organizacijų rengiamuose kon
certuose ar minėjimuose.

“Dainavos” r ansamblis praėju
siais metais šventė 10 metų su
kaktį. Ta proga jis išleido puikų 
leidinį vaizduojantį jo gyvavimo 
pirmojo dešimtmečio kelią. Lei
dinyje yra labai daug puikių 
nuotraukų, kurių tarpe retas iš

mūsų nerasime gerai pažįstamų 
veidų. Ši vertinga knyga - albu- 

busga- 
simame

stotį. Kviečiame hamiltoniėčius 
lietuvius, turinčius kiek laiko, 
atvykti jų pasitikti. Sk. SL

Dideliame koncerte, kurį ruo
šia SLA 72 Hamiltono kp. balan
džio 14 d. be Čikagos vyrų choro 
ved. VI. Baltrušaičio ir sol. St. 
Baranausko, dalyvaus taip pat ir 
š.m. Draugo premijos laureatė 
B. Pūkelevičiūtė iš Montrealio. 
Savo sutikime be kito, mūsų jau
noji rašytoja sako: “rašyto žo
džio dalia visuomet pasilieka ne
apčiuopiamoj plotmėj. Apie jo 
laimėjimus ir pralaimėjimus ga
li liudyti tik parduotų knygų 
egzemplioriai. Tik saUsa statis
tika... Bet išimtinais atvejais 
autoriui būna padovanojama re
ta proga — pačiam būti savo 
skaitytojų tarpe ir išgyventi ne
pakartojamą gyvo kontakto 
džiaugsmą. Tuo labiau — man 
bus ypatingai malonu tas kelias 
valandas praleisti hamiltoniečių 
tarpe: kolonijoje, kur lietuviška 
knyga visuomet turėjo tokį gyvą 
atgarsį”. \ K. B.

Kodėl neinformuojama?
Prieš kelius metus iš visų esan

čiųjų Hamiltone organizacijų at
stovų įsisteigė komisija, kuriai 
buvo duotas pavadinimas “Ha
miltono Vasario 16 gimn. Remti 
Komisija”. Ji įsipareigojo remti 
Vasario 16 gimn. Apie jos įsistei- 
gimą spaudoje buvo visuomenei 
pranešta. .Bet štai š.m. “TŽ” Nr. 
8 patalpintas Lietuvių Gimnazi
joms Remti Hamiltono Komisi
jos pranešimas, kad komisija sa
vo posėdyje nutarė pravesti va
jų liet, augšt. mokykloms Vo
kietijoje ir Italijoje. Iš to prane
šimo pasirodo, kad Hamiltone 
įsisteigė dar viena, kuries tiks
las remti dvi liet, gimnazijas ir 
matomai ta komisija dirbs ly
giagrečiai su Vasario 16 gimn. 
Remti Komisija, nes apie šios 
likvidavimą arba jos pavadini
mo pakeitimą Hamiltono visuo
menė painformuota nebuvo.

Atsiradimas dar vienos komi
sijos hamiltoniečių tarpe įvairiai 
komentuojamas ir laukia tuo rei
kalu paaiškinimų. *

- - R. Lukasėvičius.
Red. pastaba. Autorius kažko

dėl nepastebėjo spaudoje jau se
niai skelbto pranešimo, kad ta 
pati komisija yra pasiėmusi 
abiejų gimnazijų šelpimo darbą.

NIAGARA PUSIASALIS

^ietuviai pasaulyje

D. N. BAVHtUKONIS, VI. 7434 
; f. YASUTIS, LA. 2-7*79 
; R. QUELLETTE, RA.7-3349 

paskolų reikalams.
SHERBROOKE

A. MARKEVIČIUS, OR. 1.9816 
j. Skučas, ra. 24152 
J. ZIENKA, TU. 2712 
A. GRAŽYS, RA. 7-3148
ST. Telef. PL. 8501

Savi pas savus!
Auto mošinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai •

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

Sav. V. DUNOYS

Nepriklausomybės šventė va
sario 19 d., sekmadienį, buvo 
pradėta pamaldomis žuvusioms 
už Lietuvos laisvę. Šv. Mišias at
našavo ir atitinkamą pamokslą 
pasakė lietuvių dvasios vadovas 
Niagaros pusiasalyje Tėvas Ju
venalis Liauba, OFM. Gausus 
lietuvių atsilankymas parodė, 
kad mūsų tautinė sąmonė yra 
gyva, nes tinkamai atšvenčiąme 
šią kiekvienam lietuviui bran
gią šventę.

Tuoj po pamaldų prasidėjo iš
kilmingoji minėjimo dalis, ku
rią atidarė St. Catharines apyl. 
vald. pirm. A. Zubrickas. Toliau 
oficialiąją minėjimo dalį vesti 
buvo pakviestas Wellando apy
linkės vald. pirm. V. Eižinas. Pa
kviečiant į garbės prezidiumą 
pagerbti Nepriklausomybės ko
vų dalyviai— savanoriai, kurių 
atsirado trys: Ulbinas, Močekū- 
nas ir Naiduškevičius. Be to, į 
garbės prezidiumą pakviestas 
dvasios vadovas bei švietimo ir 
lietuviškos veiklos centras Nia
garos pusiasalyje T. Juvenalis 
Liauba, OFM.

Paskaitą skaitė svečias iš To
ronto ir pedagogas A. Rinkūnas, 
savo gražia kalba sudominęs vi
sus, net ir jaunimą, kuriems ši 
paskaita buvotarytum pamoka 
išlikti nenutautęjusiais ir būti 
naudingais tėvynei lietuviais.

Savanorių vardu minėjimo da
lyvius sveikino p. Ulbinas.

Meninę dalį pravedė J. Zub- 
rickienė. Pradžioje pasirodė mū
sų mažieji St Catharines šešta
dieninės mokyklos mokiniai J. 
Balsaitė, R. Paulionis ir A. Gverz

dys, padeklamavę po eilėraštį. 
Mažoji A. Pavilčiūtė, nors dar 
nelanko mokyklos, bet jau ne 
pirmą kartą išeina į sceną su ei
lėraščiais.

Niagaros pusiasalio lietuvių 
jaunimo tautinių šokių grupė, 
vadovaujama p. Ulbinienės, pa
šoko keturis tautinius šokius. 
Akordeonu palydėjo J. Liauga.

Publikos gan šiltai sutiktas J. 
Vyšniausko vadovaujamas vyrų 
oktetas padainavo 6 dainas. Ok
tetui akompanavo jaunoji pia
nistė Sigita Piliponytė.

Wellando Meno Mėgėjų Grupė 
pastatė St. Lauciaus vieno veiks
mo vaizdelį iš partizanų gyveni
mo Lietuvoje “Paslaptingoje zo
noje”. Režisavo J. Simonaitis.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. • • •

Šis minėjimas buvo lyg ban
dymas glaudesnio bendradarbia
vimo tarp keturių lietuvių kolo
nijų. Atrodo, kad bent tautines 
šventes yra įmanoma daug iškil
mingiau ir įdomiau atšvęsti kar
tu, nes kai dalyvauja 200 lietu
vių, minėjimas įgauna platesnę,. 
ne tik šeimyniško, pobūdžio, 
reikšmę. Taip pat nuolat bendra
darbiaujant gal būt išnyktų ri
bos tarp kolonijų. Turime kele
tą organizacijų, iš kurių šiek tiek 
daugiau veikia skautai. Gyviau 
bendradarbiauti trukdo per di
delis atstumas (apie 20 mylių). 
Yra minčių sudaryti Niagaros 
pusiasalio lietuvių seimelį (tary
bą). Ar tai atneštų daugiau nau
dos pusiasalio lietuvių veiklai, 
sunku pasakyti... ABC.

VOKIETIJA .
Vasario 16 paminėta'visose lie- 

tuvnf kolonijose, o stambesnio
siose ir labai iškilmingai, su gau
siais svetimtaučiais svečiais.

Taip Mūnchene, Krašto Val
dybos suorganizuotame minėji
me vasario 15 d. dalyvavo daug 
vokiečių ir kt. tautų atstovų, o iš 
lietuvių VLIKo pirm. J. Matu
lionis, VT pirm. A. Devenienė, 
Kr. V-bos pirm. Zunde ir daug 
kt. Paskaitą “Kultūrinės lietu
vių tautos vertybės” vokiškai 
Skaitė buvęs Kauno un-to prof, 
dr. V. Jungferis.

Memmingene, kur taip pat 
dalyvavo VLIKo pirm, ir VT Už
sienių r. valdytojas dr. Karvelis, 
buvo du minėjimai — vasario 18 
d. lietuvių savybėje, o 19 d. bu
vo iškilmingos pamaldos ir iš
kilmingas aktas salėje dalyvau
jant daugeliui šimtų vokiečių. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo iš 
Šveicarijos atvykęs prof. dr. J. 
Eretas, savo paskaitą pavadinęs 
“Atsisveikinimas su Europa”.’ 
Nurodęs Europos kultūrai gre
siantį pavojų, prelegentas kvietė 
imtis radikalių priemonių Euro
pai apjungti ir bendromis jėgo
mis kovą laimėti. Salėj buvo per 
1.000 žmonių.

Heidelberge minėjimą suorga
nizavo liet, darbo ir sargybų 
kuopų vyrai. Čia kalbas pasakė 
angliškai VT pirm. A. Devenienė 
ir vokiškai Inf. Tarnybos valdy
tojas M. Gelžinis. Meninę prog
ramą atliko kuopų vyrų choras 
ir Vasario 16 gimnazijos moki
niai su dainomis ir šokiais. Sve
čių tarpe buvo JAV armijos Eu
ropoje teisėjas gen. Gardes, in
formacijos skyriaus viršininkas 
pulk. Shinn ir kt.

Stuttgarte kalbėtoju buvo M. 
Liet. pirm. E. Simonaitis.

Amerikos Balsas į Lietuvą 
perdavė eilę kalbų: VLIKo pir
mininko, VT pirm., min. Lozo
raičio, Liet, atstovo Paryžiuje dr. 
St. Bačkio ir kt.

Laisvosios Europos radijo 
lenkų Vasario 16 kalbėtoju bu
vo pasikvietęs V. Alseiką. Jo kal
ba buvo pakartota 4 kartus.

Wehneno stovykloje nuo nau
jų metų apsigyveno pusei metų 
Tėvas Konstantinas Gulbinas, 
OFM Cap. Čia eina vietos lietu
vių klebono pareigas. Turi ne
maža darbo stovykloje-ir apylin
kėje: lanko ligonius, senelius, 
mokina vaikučius ir visiems ka
talikams laiko pamaldas. Galima 
jį sutikti Oldenburge, Diephol- 
ze, Bremene, Delmenhorste, 
Hahne, Huntlosėje, Varelyje, 
Wilhelmshavene, Sengvardene 
ir kitose vietovėse kur tik yra 
lietuvių. Jo adresas: (23) Ofen 
bei Oldenburg, Lager Wehnen.

BALFo emigracijos reikalus 
Hamburge gražiai tvarko Ieva 
Banevičienė. Visi šiaurės Vokie
tijos lietuviai mielai kreipiasi į 
ją įvairiais emigracijos reikalais. 
Jos adresas: Frau I. Banevičius, 
ULRA, (24a) Hamburg 1. Grosse 
Allee 41, Zimmer 317. Telefonas 
24 76 15, aparatas 5.

Rendsburge yra labai sena lie
tuvių tremtinių stovykla. Ka
daise buvo nemažas skaičius lie-

tuvių, dabar gi lietuvių neper-

Rudaitis Petras,* gim. 1871. X. 
17. Kudirkos Naumiestyje, ūki
ninkas, mirė 1956. II. 6. Wehneno 
lietuvių kolonijoje. Palaidotas 
Oldenburgo katalikų kapinėse. 
Sielvarte paliko senutę žmoną.

Jakštienė - Ališaitytė Augus
tė, gim. 1915. II. 21. Trukiškiuo- 
se, Tauragės apskr., mirė 1956. 
II. 8. Liga ją peranksti pakirto ir 
atėmė vaikučiams motiną, o vy
rui gyvenimo draugę. Palaidota 
Oldenburgo miesto evangelikų 
kapinėse.
ITALIJA

Saleziečių gimnazija sausio 
mėn. gavo iš JAV nemažą siuntą 
CARE paketų. Juos parūpino 
šiuo metu JAV lankąs kun. P. 
Urbutis, buvęs misijonierius Ki
nijoje.

Vasario 16 minėjiman į gim
naziją buvo atvykę iš Romos 
kun. V. Balčiūnas ir sol. Pruden- 
cija Bičkienė, kuri minėjime pa
dainavo keletą liet, dainų. Buvo 
suvaidintas I veiksmas kun. Ant. 
Naujoko dramos “Vasario 16 
Lietuvoje 1948 m.”.
BRAZILIJA

.Lietuvos konsulato Sao Pauly- 
je, Brazilijoje, būstinė perkelta 
į kitą vietą. Naujas adresas: Snr. 
A. Polišaitis, Consul da Litua- 
nia, Rua Dom Jose de Barros, 
168-5 andar, Caixa postal 7249, 
Sao Paulo, Brasil.

Baigiantis vasaros atostogoms 
vasario 12 d. šv. Juozapo mokyk-, 
los patalpose V. Zelinoje įvyko 
lietuviškos mokyklos mokytojų 
posėdis. Buvo aptarti įvairūs 
mokyklos reikalai, pasiskirstyta 
pareigomis ir, pasitraukus B. 
Kazlauskienei ir E. Antanaitie
nei, nutarta mokytojų sąstatą 
papildyti naujomis pajėgomis.

Parųue das Nacoes lietuviai 
Vasario 16 paminėjo per St. An
dre radio stotį. Programoje bu
vo dainos, deklamacijos ir trys

tuviškai.
Inž. M. Ivanauskas rengia Sao 

Paulo Biblioteca Municipal sa
lėje Lietuvos architektūros paro
dą. Dalį medžiagos organizato
riui prisiuntė Lietuvos pasiun
tinybė Rio de Janeiro.

Tėvas J. Bružikas S J atvyko 
iš Urugvajaus į Sao Paulo. Jis 
čia liks ilgesnį laiką paskirtas 
a.a. Tėvo VI. Mikalausko vieton.

Kun. J. Kardauskas iš Čilės 
persikėlė į Rio de Janeiro.

Visų lietuviškų organizacijų 
atstovų S. Paulyje 'komisija su
ruošė iškilmingą Lietuvos Ne
priklausomybės minėj imą vasa
rio 19 d. Minėjimas pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis lietu
vių parapijos bažnyčioje V. Ze
linoje. 3 vai. pp. Sao Bento cole- 
gio salėje įvyko iškilmingas ak
tas. Meninę dalį atliko: J. Stro- 
liĄ — smuiku Solo, palydint R. 
Steponaitytei, K. Ambrazevi
čius— solo padainavęs tris dai
nas, palydint R. Spruogis ir LKB 
choras, ved. muz. J, Strolios. 
Tautinių šokių ansamblis pašoko 
du tautinius šokius, vad. Zitai 
Levickaitei- Juškienei. H.D.

SUDBURY Ont

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovų

Zig ma, Didžbaliį i
1294 KING ST. E, HAMILTON 

Telefonas Lt 9-3558

R. TESLIA Real Estate

St. Catherine^, Ont
KLB St. Catharines apylinkės 

valdyba paskyrė šeštadieninei 
lietuvių mokyklai $25. Iki šiol 
šeštadieninė lietuvių mokykla 
puikiai veikia, tačiau; trūksta- 
ngų smulkioms išlaidoms padeng 
ti, o artėjant pabaigai mokslo 
metų reikės mokėti sargui ir už, 
.patalpas. .<

Tėvai btfvb* apšMėJę^Trtėhkti 
mokesčiu, kurio užtektų šioms 
būtinybėms, jei visi tėvai mūsų 
vienintelį lietuvybės išlaikymo 
židinį paremtų, tolimesnis mo
kyklos egzistavimas būtų užtik
rintas.

Rekolelkcijos pas mus prasidės 
kovo 9 d., penktadienį, 8 vai. v. 
Christ the King bažnyčioje tuoj 
po Kryžiaus Kelių, šeštadienio 
vakare pamokslai bus sakomi 
Christ the King parapijos salėje, 
kur paprastai vyksta lietuvių pa
maldos. Sekmadienį bus rekolek
cijų užbaiga. Rekolekcijas ves 
patyręs pamokslininkas kun. B. 
Pacevičiūs iš Toronto -šv. Jono 
Kr., parapijos. Visi Sudburio ir 
apylinkių lietuviai sąžiningai at
likite savo pareigą.

Kun. A. Sabas.
— Pakrikštytas Vytautas Pet

ras Urbas.
Rinkimai. Sausio 19 d. išrink

ta apylinkės valdyba ir revizijos 
komisija. Neturint atsistatydini
mo senosios apylinkės valdybos 
ir revizijos komisijos, nežinant 
apyskaitos, kaip valdybos taip 
revizijos komisijos, reikėtų lai
kyti, kad turime dvi valdybas.

Atrodo, kad senoji valdyba 
vietoj ieškojus modernių bei tei
se paremtų kelių naujos valdy
bos rinkimams, turėjo pasiten
kinti visuotinio susirinkimo su- 
šaukimu» kaip jos buvo numaty
ta, išrinkti valdybą, duoti apy
skaitą, tada tikrai būtų neužmir
šusi atsistatydinti ir nesukėlus! 
žmonėse bereikalingų kalbų ir

prieš metus įsteigta Rimo Bag
dono iniciatyva veikia kas ant
ras sekmadienis po 15 min., o 
kartais ir po pusę valandos. Tai 
priklauso nuo piniginių išteklių.

Kas antrą sekmadienį turime 
progą išgirsti — “ Kur lygus lau
kai, snaudžia tamsūs miškai” — 
prisiminti Lietuvą, lietuviškas 
dainas, muziką ir nors mintimis 
nuskristi ten, kur “Lietuviai 
barzdočiai dūmoja” (Motto).

Gražu. Sudburio lietuvių pa
dėka R. Bagdonui, kaip įsteigė
jui ir vadovui. Jo iniciatyva ir 
energija bei gabumais ligi šiol ta 
valandėlė laikėsi.

Ligi šiol R. Bagdonas lėšų su
rinkdavo iš prekybininkų, dalį 
suaukojo lietuvių bendruomenė. 
Bet laikas slenka, o lėšų jau nė
ra. Manyčiau, kad ir valandėlės 
vadovui tikrai atsibos vaikščioti 
ir prašinėti prekybininkų bei 
privačių asmenų kiekviena pro
ga, bažnyčioje ar kitur primin
ti, kad aukotume. Nekraukime 
R. Bagdonui visos* naštos, atmin- 
kim, kad jis pats be jbkio atly
ginimo aukoja savo jliuoslaikį, 
kuris kiekivenam po4Sunkių dar
bų yra brangus.

Turime naują apylinkės val
dybą. Naujos jėgos. Į jos užda
vinius turėtų įeiti ir valandėlės 
išlaikymas. Vistiek . kokiomis

—London, Ont — Čionykštė 
miesto taryba vandens floridą- 
vimo siūlymą atmetė.

dų.
Bes viską palikime praeityje. 

Naujai apylinkės valdybai lin
kėkime sėkmės ir pasiryžimo 
rasti kelią, kuris jungtų visus 
lietuvius, be ambicijų, asmeniš
kumų ir partinių rietenų, suda
rant gražų damų lietuvišką vie
netą.

Liet, radijo valandėlė. Beveik

pobūvius, rinkliavas, sudarant 
valandėlei remti fondą ar kt. ke
lių bei būdų reikėtų surasti.

Būtų labai nemalonu, jei taip 
gražiai pražydęs žiedas tuoj pat 
nuvystų. Linkėkime R. Bagdo
nui sėkmės, o Sudburio lietuviai 
nepasidarykime saū gėdos ir ras
kime kelius radio balandėlės iš
laikymui. J. Kručas.#-4781. A. BUDRICNAS RA 7-2690



AguonaLietuvių tautodailė ir Kanados parodos
Lietuvių tautodailė — liaudies atskiru ir didžiuliu skyrium ,taū-

menas kūrėsi, plėtojosi ir keitėsi 
šimtmečiais. Kaip nieko nėra pa
stovaus^ taip ir lietuvių tautodai
lėje keitėsi formos, raštai, spal
vos, kol kūriniai pasiekė augštą 
estetinį grožį. Lietuvių tautodai
lės dirbiniai pasižymi ypatingu 
kruopštumu ir savitumu. Droži
nėtos koplytėlės, metalinės kry
žių viršūnės, dievukai, o ypač 
raštuoti ir spalvoti audiniai yra 
lyginami su tapybos darbais.

Kalba, tautosaka, papročiai ir 
tautodailė skiria vieną tautą nuo 
kitos. Tautos prieš nutautėjimą 
atsispiria tik savo kalba ir kul
tūrinėmis vertybėmis. Gražūs 
estetiniai tautodailės darbai vei
kia į žmogaus sielą, jais gėrimės 
ir didžiuojamės. Sava tautodailė 
brangi ne tik savo kuriančiai 
tautai, ypač ji įdomi svetimtau
čiams. Parodos ir yra geriausias 
būdas parodyti tautodailę ir sa
vo tautos žmonių sugebėjimus. 
Kanados visuomenei reikia paro
dyti mūsų tautodailės lobynus. 
Pirmoje eilėje lietuviškus spal
vinguosius audinius: senovinius 
ir naujai audžiamus.

Yra Kanadoje ir puikių lietu
vių drožėjų, odos dirbėjų ir gerų 
metalo specialistų, kurie daro 
metalinius baldus, žvakides ir kt. 
O kiek mezgėjų, kurios taip pui
kiai mezgė raštuotas pirštines, 
megztinius, šalikus Lietuvoje ir 
stovyklose Vokietijoje. Prezi
dentas Eisenhoweris dar visai 
neseniai, kai lietuvius priėmė, 
prisiminė, kad stovyklose matė 
lietuvių gražius mezginius.

Organizuojant lietuvių tauto
dailės parodas reikėtų išleisti ir 
gerą katalogą^ lietuvių ir anglų 
kalbomis, kad itin spaudai būtų 
patogu tinkamai susipažini ir 
įvertinti mūsų senąją ir naująją 
tautodailę.

Jau tikrai būtų laikas pasiimti 
šį didelį darbą Lietuvių Bend
ruomenei ar Kultūros Fondui. 
Reikia surasti daugelį būdų, ku
riais galėtume kelti ir ugdyti lie
tuvybę.

Kitas būdas parodyti kanadie
čiams ir amerikiečiams mūsų 
tautodailę, tai dalyvavimas Ka
nados tautinėse parodose. Kana
doje per metus rengiama keletas 
didesnių parodų, kuriose be pra
monės, prekybos, ūkio ir meno 
pasirodo atskiros tautinės gru
pės su savo eksponatais.

Viena iš didžiausių parodų 
vyksta kasmet Toronte — CNE, 
kita Otavoj, trečia Quebec mies
te; visa eilė provincijų sostinė
se ir didesniuose miestuose. Per 
kanadiečių parodas pereina šim
tai tūkstančių Kanados ir Ame-

tiniais šokiais ir dainomis.
Vėlesniais metais, nors paro- 

dos vadovybė kasųiet kvietė ir 
dar dabar tebekviečia, bet dėl lė
šų stokos ir dėl lietuvių visuo
meninių organizacijų nesidomė- 
jimo, lietuviai Toronto parodoje 
visai nebedalyvauja.

Taip pat keletą metų iš eilės 
gauti kvietimai dalyvauti ir Van 
couverio' parodoje, įrengti ten 
lietuvių skyrių.

Būtų labai gera proga ir sosti
nėje Otavoje tarp kitų tautų pa
sirodyti, arba Quebece.

Geriausias pavyzdys tai Fort 
William lietuvių kolonijos orga
nizatorė dr. E. Jasevičiūtė. Ji 
kasmet įrengia Fort William pa
rodoje lietuvių skyrių. Dalį eks
ponatų surenka iš pažįstamų, ki
tus užsako specialiai išausti pa
rodai. Jai talkininkauja visos ten 
esančios lietuvės moterys.

Patys menininkai ir tautodai
lininkai beveik niekad neatsisa
ko dalyvauti parodoje, jei jie 
kviečiami. Jie niekad neatsisako 
pagaminti dailės dirbinių ir net 
juos paskolinti, bet visuomenė 
pagaili kelių dolerių reikalingų 
tinkamai įrengti skyrių ir jame 
sutvarkyti budėjimą parodos 
metu.

Menininkai dažnai labai pa
grįstai nusiskundžia, kad kiti pa
siskolina eksponatus, .užsirašo 
savo vardu ir net gauna už juos 
dovanas, o menininkams, po ilgų 
prašymų tik sujauktus ekspona
tus grąžina (jau keletą tokių at
vejų patyrė ir šių eilučių au
torė).

Kaip ten bebūtų, visdėlto rei
kėtų Lietuvių Bendruomenei pa
galvoti parodų ir skyrių rengimą 
perimti į savo žinią ir tam reika
lui parengti gerą planą.

Jau teko patirti, kad parodų 
lankytojai nepaprastai domėda
vosi lietuvių skyriumi ir pačiu 
Lietuvos klausimu. Parodų sky
riuose visos brošiūrėlės apie Lie
tuvą per pirmąsias dienas būda
vo išdalinamos.

Man rodosi, kad šis klausimas 
būtų lengviausiai sutvarkomas, 
jei Bendruomenė imtųsi jį tvar
kyti. Patys rrįenininkai ir tauto
dailininkai su didžiausiu triūsu 
pagamina dirbinius, tam pašvęs- 
dami daug laiko ir medžiagai iš
laidų, tai nerėkia norėti, kad pa
tys menininkai ir parodas orga
nizuotų ir visas išlaidas dar pa
dengtų. Aišku, kad darbą reikia 
visiems pasidalinti: meninin
kams ir tautodailininkams kūri
nius kurti, o visuomenei - Bend
ruomenei parodas organizuoti.

A. Tamošaitienė.

ŽMONIŲ KELIAI

Žmonių keliai — ne upių plačios vagos, 
Vingiuojančios per slėnius ir miškus;
Buities tankynių labirintuos takas
Ir be krantų, ir nepramintas, ir klaidus.
Čia jaunatve, naujomis galiomis apsvaigęs,

' Minioj draugų į save panašių
Tikėsi saulę užtekant kas rytą
Išgirst vien griausmingąjį “ka-lka-ry-kū!”
Drąsiu vyzdžiu apmetęs horizontus
Matuodamas planetas žemės nejautu
Savo toleregystės miražu aptemęs 
“Saulė — ar šv. Jono vabalėlis?” — nebesuvoki.
Nenuosėdus, kaip neprinokęs vynas, 
Zovada, numalšinti žemės troškulio, leki, 
O sausas dulkes gerdamas nuo kelio 
Save “naujo pasaulio nauju žmogum” apšauki!
Aruoduose išminties amžių pasimetęs
Nužėręs deimantus — šukes rinkai 
Ir prakaitu aplaistęs nevaisingą triūsą 
Vietoje duonos — akmenį vartai.
Ir kada saulės pailgėję spinduliai
Ant suverstų arimų nemeluota šviesa kris 
Tuščiomis rankomis, tuščiai aikvojęs laiką, 
Stovėsi tartum užvaizdą pragaišęs turtą, pas duris.

rikos žmonių ir yra gera proga 
pasirodyti įvairioms tautybėms 
su savo daile, tautodaile ir su ki
ta tautine programa. *’

Dar prieš keletą metų Toronte, 
pačioj didžiausioj CNE net tre
jetą metų (1949, 1950 ir 1952 m.), 
lietuviai labai gerai pasirodė su

Džiaukis, kai tave apšneka 
— tuo tarpu kitą palieka ra
mybėj. Tiktai galutinai pra
laimėjęs vyras giriasi savo 

' “pergalėmis”.

VIRTUVINIAI
Farširuotas veršio kumpis

Proporcija: 8-10 s v. Veršio 
kumpio, 1 sv. inksto ir veršienos 
mėsos faršui, 1 svogūnas, Vz sva
ro sviesto, 3 kietai virti kiauši
niai,, 2 riekutės bulkos, druskos, 
pipirų pagal skonį, daržovių ke
pimui.

Darbas: Kumpį mirkyti 2-3 
vai., gražiai apdailinti, atimti 
inkstą, išimti kaulus, paimti mė
sos faršui iš vidaus'kupio. Kum
pį padruskinti ir papipirinti. Iš 
kaulų išvirti bulioną. Inkstą ir 
mėsą išvirti atskirai su daržovė
mis, ataušinti, sumalti kartu su 
mirkyta piene bulka ir spirgintu 
svogūnu. Pridėti druskos, pipi
rų, sviesto, virto atšaldyto bulio- 
no, gerai išminkyti, kad nebūtų 
kietas, sudėti kapotus kiaušinius, 
gerai išmaišyti, prikimšti kumpį 
ir užsiūti. Ant keptuvės dugno 
padėti daržovių paskui kumpį— 
siūlę į apačią — gerai subadyti 
šakute ar kitu aštriu daiktu, ap
dėti sviestu ir kepti laistant 
sviestu 2-3 vai.

Velykinis kiaulienos 
kumpis

Užpakalinį sūdytą kiaulienos 
kumpį išvirti su daržovėmis ir 
prieskoniais. Išvirusiam kumpiui 
nulupti odą, viršų įpiaustyti ket
virtainiais per lašinukus. Api
barstyti smulkiu cukrum ir ci
namonu stipriai, ir pakepti po 
pečiaus kol pageltonuos ir gra
žiai apkeps. Išėmus papuošti 
gvazdikėliais ir valgyti šaltą su 
krienais.

Antis kepta vyne
Proporcija: 4-5 svarų antis, 8 

riekutės dienos senumo bulkos, 
M svogūno, 2 salierai, 1 obuolys, 
% šaukštuko druskos, % šaukš-

PATARIMAI 
tuko prieskonių paukštienai, 1% 
puoduko raudono vyno, truputis 
petruškų.

Darbas: Gražiai nuvalyti ir iš
plauti antį. Nukirsti kaklo kau
lą paliekant kaklo odą prie an
ties. Nupiauti plutą nuo duonos 
riekių ir supiaustyti duoną ma
žais keturkampiais. Supiaustyti 
smulkiai nuvalytus salierus ir 
svogūną. Obuolį nulupti ir su
piaustyti pailgai, smulkiai. Į kep
tuvę įdėti sviestą, salierus, svo7 
gūną ir kepti kol suminkštės, ta
da sudėti duoną ir obuolį ir dar 
lengvai pakepti,, pridėti priesko
nius. Antį padruskinti ir pri
kimšti tuo kamšalu kaklą ir vi
durius. Užsiūti. Dėti į keptuvę 
krūtine į viršų ir kepti užpylus 
vynu lM>-2 vai. Laistyti kepant 
vynu. Papuošti petruškomis.

Boba su cukatu
Proporcija: 2 ¥2 puoduko miltų, 

% svaro sviesto, 5 tryniai, 1-1% 
puoduko pieno, 1 puod. cukraus 
pudros, 1 pokutis mielių, % 
šaukštuko druskos, citrinos žie
velė nutarkuota dėl skonio, ra- 
zinkų ir cukato po % puoduko.

Darbas: Iš pusės miltų, mielių 
ir pieno užmaišyti tešlą ir duoti 
pakilti, cukrų su sviestu ir try
niais gerai ištrinti, sudėti į paki
lusią tešlą. Sudėti visus miltus. 
Minkyti ilgai, paskui plakti su 
rankomis kokią 10 min.., baigiant 
įdėti druskos, įpilti 14 stiklo pie
no ir gale razinkas ir romu pa
vilgytą cukatą. Lengvai išmai
šyti^ sudėti į išteptą formą, duo
ti pakilti kokią 1 vai. ir kepti vi
dutiniam, pečiuje apie 1% vai. 
Tešla turi būti minkštoka.

Mozūras marciponinis
1 svaras miltų, 2 tryniai, 1 

šaukštas sviesto, 1 šaukštas sme-

Montrealis
—1955 m. gruodžio 8 d. nuo 

širdies smūgio staiga mirė Mont- 
realio AV parapijos vargoninin
kas muzikas a.a. Aleksandras 
Piešina, palikdamas liūdinčius 
žmoną Valeriją ir tris sūnus.

V. Piešinienė yra aktyvi KLK 
Mot. D-jos narė Montrealyje. 
Nuo pat skyriaus atsikūrimo iki 
šios dienos ji nenuilstamai dirba 
šio skyriaus valdyboje.

Jos mylimo vyro vieno mėne
sio mirties sukaktuvių proga, 
sausio 7 d., D-jos skyrius suruo
šė keturnedėlį. Buvo šv. Mišios, 
egzekvijos, rožančius ir pusry
čiai. Dalyvavo šeimos nariai, gi
minės, artimieji ir narės.

Skyriaus valdyba ir visos na
rės savo mielai p. Valerijai reiš
kia nuoširdžiausios užuojautos 
šioje sunkioje gyvenimo valan
doje.

— Vasario 11 d. paskutinį šeš
tadienį prieš užgavėnes, Montre- 
alio KLK Mot. D-jos skyrius A V 
parapijos salėje surengė Užgavė
nių vakarienę.

Dalyvavo parapijos klebonas 
J. Kubilius, kunigai, D-jos narės 
ir daugybė svečių. Vakarienė bu
vo su lietuviškom dešrom, kum
piais, pyragais ir vyneliu. Sta
lus puošė pačių gamintos spur
gos, žagarėliai, bei ausytės. Vei
kė ir laimės šulinys, kurį suau
kojo duosnieji montrealiečiai ir 
pačios narės. Visų nuotaika buvo 
puikiausia. Salėje skambėjo lie
tuviškos dainos. “Bijūnėlis ža
lias, bijūnėlis gražus ...” taip gy
vai priminė tėviškės sodybų dar
želius ... Svečiai smagiai pasišo
ko grojant “Aušrai”. Suktinis ir 
polkutė išjudino visus — jaunus 
ir senus. -

Šis parengimas buvo paskuti
nis esamos valdybos, kurią suda
ro: O. Čečkauskienė, T. Čipkie- 
nė, O. Stankūnaitė, V. Piešinie
nė, M. Leknickienė ir Strėlienė. 
Gavėnios metu numatoma rinkti 
naują valdybą. Dabartinei val
dybai priklauso nuoširdi padėka 
už jų sunkų visų metų darbą, o 
būsimai teks palinkėti sėkmės.

— Jau metai kaip gyvuoja KL 
Kat Mot. D-jos Rosemounto ra
telis, turįs 16 narių. ■ Renkamasi 
kartą j mėnesį šeštadieniais pas 
kiekvieną iš eilės. Programą pa
ruošia pačios ir gana Įvairią. Iki 
šiol skaityta sekančios temos: 
Moderni moteris, Vaikų ligos, 
Paskutinieji Tėvo Lordo linkė
jimai, Tarpiniai skausmai, Drą
sa — laimės laidas, Svorio prob
lemos. Pranešimus seka gyvos 
diskusijos, kuriose, esant mažam 
rateliui, kiekviena turi progos 
aktyviai dalyvauti. Susirinkimas 
baigiamas jaukia kavute.

Pirmąjį pusmetį vadovavo ra
telio įsteigėja V. Giriūnienė, ant
rąjį— V. Balsienė. Nauja pirmi
ninke išrinkta B. Vilčinskienė, o 
jos talkininke p. Bernotienė.

Su ūpu žengdamos į naujus 
metus tikimės, kad savo įvairu
mu ir šilta bei jaukia nuotaika 
mūsų ratelis paskatins atsiradi
mą ir daugiau panašaus pobū
džio susibūrimų.

Monika Gaputytė.
KLKat. Moterų D-jos Hamil

tono skyriaus susirinkimas įvy
ko AV parapijos patalpose vasa
rio 26 d. Metinę apyskaitą patei-

Katalikių motery gyvenimas
kė pirm. K. Meškauskienė. Sky
riaus veikla per praeitus metus 
ėjo įprasta linkme, besirūpinant 
ligoniais, savišvieta, labdara, 
bendradarbiaujant su kitomis 
organizacijomis. Surengti du 
bendri metiniai susirinkimai su 
bendra šv. Komunija ir agape. 
Valdyba padarė 10 posėdžių. Ka
soj šiuo metu yra $100. $50 pa
skirta bažnyčiai arnoto įsigiji
mui. S. Prapuolenytė kalbėjo 
apie D-jos leidžiamą žurnalą 
“Moteris”. Pranešimą dėl ligonių 
lankymo darė p. Mačiulaitienė, 
kuri dėkojo visom padėjusiom 
taip pat Jonui Lekučiui, kuris 
savo mašina, kada tik prašomas, 
važinėja į ligonines.

Kun. klebonas dr. J. Tadaraus- 
kas padarė labai įdomų praneši
mą iš savo kelionės po Romą ir 
Italiją, iliustruodamas savo kal
bą įdomiais paveikslais; plačiau 
apsistodamas prie šv. Tėvo Pi
jaus XII, šios didžios mūsų laikų 
asmenybės. Šv. Tėvas ypatingai 
ragina moteris organizuotai eiti į 
viešląji gyvenimą, pageidauda
mas, kad kiekviena parapija tu
rėtų moterų organizaciją ar so- 
daliciją. Kieno gali būti svarbes
nis kvietimas. Jis kalbėjo apie 
pagarbą, kurią šv. Tėvui rodo 
kitatikiai; net komunistai Itali
joje nedrįsta kovoti prieš Baž
nyčią. Paskui prelegentas mus 
vedė per katakombas, Pompėją, 
Neapolį, pas stigmatizuotą ka
puciną Tėvą Pijų, į šv. Benedik
to vienuolyną, po puikiąsias Ro
mos bažnyčias, bei Vatikaną, į 
Monte Kasino kapines, kur pa
laidoti už laisvę kovoję lietuviai.

Einamuosiuose reikaluose M. 
Tumaitienė priminė seną D-jos 
tradiciją — rengtis tautiškais 
drabužiais^ ir ragino nares juos 
įsigyti.

’Į valdybą 1956 m. išrinktos: K. 
Meškauskienė — pirm., Z. Šu
kienė — vicępirm., K. Barkienė 
— sekr., O. Čeliauskienė— ižd., 
E. Mikalonienė — ligonių lank., 
S. Prapuolenytė— nare. (p. Bar
kienė — kandidatė, įėjo atsisa
kius dėl sveikatos V. Stanaitie
nei).

Pirm. Meškauskienė (II me
tai) dėkojo kun. dr. J. Tadaraus- 
kui, valdybai , ir narėms už soli
darų bendradarbiavimą per pra-

eitus metus ir visai Hamiltone! 
lietuviškai visuomenei už mald 
nų parėmimą skyriaus narių 
stangų. Nauja valdyba kvieči 
senas ir naujas D-jos nares 
tyviai reikštis D-jos gyvenime 

Šia proga paminėtina D-j 
narė Marija PetrušaitienėA ku

ti 3 sūnus ir 3 dukteris ir yra su; 
laukusi 4 anūkų. C

Toronto Liet. Kat. Mot. D-jos 
skyrius savo veiklą orientaVo į 
viešuosius lietuviškus reikalus 
ir į moterims rūpimus klaus£ 
mus. Buvo suruoštas paskaitĘ 
ciklas apie moterų ligas. Jas 
skaitė iš eilės trijuose susiriti1 
kimuose dr. A. Užupienė. Pasį 
klausyti buvo kivečiamos ir ne 
narės. Kiekvieną kartą susirink; 
davo daug ir viešnių. SusidomeZ 
j imas buvo didelis ir visada kiį 
davo gyvos diskusijos ir iškildaH ' 
vo naujų klausimų, temų naiS 
joms paskaitoms. •

Nesitenkindamas veikla sava 
tarpe, skyrius pasiuntė savo a1£ 
stovę į KLB Toronto* apylinkės 
tarybą. Norėdamas padėti išlak 
kyti elit yvusėb -z-dš-ė 
kyti lietuvybės židinį, skyrius 
paskyrė $100 seselėms vaikų dariį 
želio reikalams, o susirūpinęs 
augančios kartos lietuviškumu 
išlakymu paskyrė $100 per KLB 
Kultūros Fondą vaikų literatu* 
ros premijai. Kalėdų proga per > 
“Caritas” paskyrė $25 ligoniam^ 
Užgavėnių blynų baliaus pelnj[ 
skyrius paskyrė spaudai ir atei
tininkų vasaros stovyklai- pa* 
remti. Tęsdamas jau kelių metų 
tradiciją, skyrius užprenumera
vo 6 egz. “Tėviškės Žiburių”-lie
tuviams ligoniams sanatorijose 
ir senelių prieglaudose Vokieti
joje- - į

Liet. Kat. Mot. D-jos skyrius 
prie šv. Jono Kr. parapijos dar 
neseniai susikūrė. Be poros, pir-. 
mųjų susirinkimų, skirtų orga.- 
nizaciniams reikalams, vasario 
26 d. skyrius suruošė kun, dr. J. 
Gutausko paskaitą “Religinis sa
vęs auklėjimas”. J paskaitą atsi
lankė ir nenarių būrys. Šv. Kazi
miero dieną skyrius prąvedė pa
rapijos ągapę — bendrus pusry- . 
Čus.

TIP TOP TAILORS

Tai seniai lauktas DALYKAS!
Tai naujasis lanolino garbanavimas, SUŠUKAVIMAS NAMUOSE—atliekamas 
greitai, todėl taip ir pavadintas!

RICHARDO HUDNUT’o
Su lanolinizuotu 

dešimties minučių 
garbanavimo skiediniu

Qutk't pagolba atliekama vis
kas greit, ({bandykite ja neut- 
ralizataeių nors kartų. Neutra
lizuoja — pagyvina H karte. 
Bangos atrodo natūralesnes«••
ilgiau laikuei. ,vai {ūkuojamos.

Paimkite Quick, kuris 
jums tiks:

• Super

Paimkite QUICK, jei norite, kad jūsų 
sušukavimas tęstųai ilgiau, bangos at
rodytų natūralesnės, kad atrodytų lyg 
nedirbtinos.

Pagamino Fifth Ave. Salone

TORONTO . • NEW YORK

tonėlės, % svaro cukraus, šaukš
tas romo.

Visa gerai išminkyti, iškočioti 
ir pakepti ant blėkos. Kai iškeps, 
aptepti vaisių galereta ar mar
meladu. Ant viršaus uždėti mig
dolinę ųiasę ir įstatyti mozūrą į 
karštą pečių 15 min.

Migdolinė masė: 1 svaras cuk
raus, 1 svaras migdolų maltų, 6 
tryniai, kvapų pagal skonį. Viską 
gerai ištrinti ir tepti ant pyrago.

Lengva gimnastika
Mary E. Moylan pataria vi

soms moterims lengvas praty
bas, kurias kiekviena gali atlikti 
namie.

1. Paliesk rankom kojų pirštų 
galus.

2. Stovėdama atskirai paliesk 
dešine ranka kairės kojos pirš
tus ir kaire ranka dešinės kojos 
pirštus.

3. Įsiremk rankomis, atsistok
tiesiai ir tada lenkis į vieną, pas
kui į antrą pusę. .

4. Atsisėsk ant grindų ištiesus 
kojas galais pirštų augštyn ir 
pasiek rankomis kojų pirštus.

5. “Važiuok dviračiu”. <

VEDYBOS
Jei norite verti, rodykite /vokioCię ar 
lenkę k./, telefonvoklte ar atvykite

VtDYtV BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Toronto, Out. 

Tel. EM. 8-9281 
Informacijoj kasdien nuo 6*9 vai. v. 
Atsakymams raitu pridtti $1. Mote
tams iki 35 m. ttml., tarpininkavimas 

veltui.

KANADOS MOTERYS 
RENKASI....

Mūsų importuotas medžiagas!
Mūsų nepralenkiamo sukirpimo!
Mūsų puikaus pasiuvimo!

"Club" rūbai 
tik už

“Moters” "Nr. 3 išeis balandžio 
mėn. Medžiaga priimama ligi ko
vo 15 dienos.

Paltarokaitė - Valaitienė ir Vi
da Reklaitytė vasario mėn. baigė 
Čikagoje Roosevelt universitetą 
bachelor of arts laipsniu.

Olandų princesei Beatričei su
ėjo 18 metų. Ji pradeda eiti pa
reigas, kurios paruoštų ją sosto 
įpėdinystei.

Olandų karališka šeima duoda 
tautai paprastumo ir darbštumo 
pavyzdį. Kas rytą princesė va
žiuoja į mokyklą iš rūmų dvira
čiu ir mokykloje nesinaudoja jo
kiom specialiom privilegijom. 
Šais metais, sekdama motinos, 
karalienės Julijonos, pėdomis 
princesė įstojo į Leyden univer
sitetą studijuoti teisės.

Beatričė yra mylima dėl savo 
linksmo būdo ir jaunatviško ža
vumo. Ji turi gabumų skultūro- 
je, mėgsta sportą ir kas žiemą 
praleidžia po keletą savaičių 
Austrijoje ir Šveicarijoje.

Kanadoje 94% kalėjimuose 
esančių nusikaltėlių yra vyr&i. 
Moterys būdamos mažumoje ka
lėjimuose yra blogiau traktuo
jamos: jas vėliau pasiekia kalė
jimų reformos, bei" pagerinimai. 
Kanadoje kalinių globa rūpinasi 
John Howard Draugija, kurią 
įsteigė Kingstono Queens uni- 
versit. sociologas J. A. Edmison.

Ji tačiau turi daug privilegijų; 
Ji galėtų parduoti visą laivyną, 
lėktuvus, paleisti kariuomenę. 
Karo metu ji gali įeiti į betkieno 
namus ir juose pasilikti, kol yra 
reikalo. Tuo būdu buvo konfis
kuota daug turtingų namų, ku
rie karo metu buvo perleisti ka
riuomenei. Jcs automobilio ne
saisto įprastos judėjimo taisyk
lės, jos telegramos turi pirmeny
bę prieš visas kitas. Jai priklau
so atrasti žemėje turtai, ji gali 
nusavinti, tam tikrais atvejais, 
be testamento paliktą nuosavy
bę.

Ji nėra atsakinga prieš sava 
piliečius. Joks teismas negali jos 
teisti, nežiūrint kokį nusikalti
mą ji padarytų, nes ji yra pati 
sau įstatymas.

Daugelis šių privilegijų per 
amžius nebuvo naudojamos. Pvz. 
be karalienės parašo įstatymas, 
kuris praėjo pro abu parlamen
to rūmus neturi galios; ši pre-; 
rogatyva yra apsaugoti kraštą 
nuo parlamento diktatūros. Ka-; 
ralienė Ona paskutinė ją panau-» 
dojo 17 šimtmetyje. ;

Faktiškai, karalienė veikia pa- • 
gal savo ministerių patarimus,* 
kurie atsakingi prieš parlamen 
tą ir per jį prieš žmones. i

5

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos £M.1T*O2SJ 
u/iMKiioe^ ,71 n v » <------ Oovxoe

Ko karalienė negali daryti........
Anglijos karalienė Elzbieta II 

daugeliu atvejų turi mažiau tei
sių, negu jos pavaldiniai. Ji ne
gali balsuoti, nės karalienė yra 
virš partinės politikos. Ji negali 
nuomoti namų, nes tuo būdu ji
nai pažemintų save ligi nuomi
ninko.

J. Robinsonas apie moteris,, * 
Jei vyrai dėvėtų tokius apda-’ 

rus kaip moterys, visiškai nebū-< 
tų tokio dalyko kaip tarptauti-} 
niai karai. Vyrai būtų perdaug t 
užimti besikrapštyti-namie, kad.’ 
eitų muštis su kitais.

Ir kada moteris pagaliate ąpsi-., 
rengia, ji dėvi prietaisus daug* 
komplikuotesnius, negu pianino* 
vidus.

Eikite SU laiku! 
Pasirinkite pasi
tikėdami if ge
riausios angliškos 
vilnos pagal 
išmatavimo di
džiausios šios rū
šies Kanados 
firmos pasiutus - 
rūbus. 
Garantuojame, 
kad būsite pa
tenkinti, arba 
gražinsime 
pinigus.
Duodam kreditan

Tip Top jstoigos yra kieky, mieste.

MEDŽIAGOS — VAISTAI — M 
‘ I VISUS RYTŲ EUROPOS
Muitas ir visi primokėjimai afliekam’i čia. 

Garantuotas pristatymas. ‘

JANIQUE TRADING W
CENTRINE IŠTAIGA?

SKYRIAI: WINNING, Man.', 677 M?tn’St.^TdefonaT 9276957
HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6296’ 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodway, Tel. Fl. 4272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Av^> 1*5847
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Mann & MartelKanados liet stalo teniso

899 BLOOR ST. W. OL. 6381

Dundas • Gladstone,
"$1.500 įmokėti. $9.500 pilno kai
na. 6 komb. per 2 augštus, naujas 
gozb šildymas. Svarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

JOINT REALTY LTD
Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip 
damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą.

KAMPINĖ CIGAR STORE
Skubiai ir pigiai parduodama dėl sa
vininko ligos, apyvartos daugiau kaip 
$600 į savaitę, puiki proga pradedan
tiems žios rūšies biznį. Skambinti ir 
klausti A. Paleckio, OL. 6381.

Northcliff Blvd. - St. Clair,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ras, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš- 
tų' namas, 12 komb., 2 vonios, 2 
virtuves, vandeniu - olyvo šildomos, 
dvigubos garažas, arti susisiekimo, 
rami ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

Runny mede - Bloor,
$4.000 įmokėti, atskiras 2-jų augš- 
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų se
numo, vandens - olyvos šildymas, 
kvadratinis planas, dvigubas gara- 

i vienos morgičius 10 
įimoi, gražiame 

susisiekimo.

High Park, 
$10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiras, 2 augŠtų, opynaujis, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, labai gerame • 
stovyje, nes viskas naujai įrengta, 
vandens - alyvos šildymas, garažai. 
Nuomos $415 per mėnesį, lobai 
patogioje ir geroje vietoje, prie ge
ro susisiekimo. Klausti V. Lunio.

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių, atskiras, mūrinis na
mas, vandeniu alyva šitdydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

$19.500 pilno koino, 8 kambarių per 
du augštus, puikus mūrinis atski
ras namas, gražioje vietoje, turi 
garažą. Klausti F. Senkus.

$14.900 pilna kaino, 9 kambariai 
per du augštus ir 3 kambariai rū
syje, trys virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, atskiras mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

$4.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
kambarių mūrinis, lobai gerai už
laikytos namas, garažas, patogio
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus
kite A. Paleckis.

$8.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus 

. įvažiavimas, garažas. Klauskite S.
Jucevičius.

$6.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių per du augštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Budreika.

- L- kvadratinis p
* W žos, balansui i_____
■ Ik metų, lengvi įmokėj
' rajone, prie gero sua>9<
* Klausti A. Bliūdžiaus.

' S

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in-
* formacijas bei patarnavimui. Klauskite: J. Boltakys, B. Kriaučeliūnas, J. Kaškelis, P. Krilavičius, J. Kamišaitis 
” ir J. Karpis.

Visaįs morgičių sutvarkymo, įmokėjimo padidinimo, draudimo ar kitais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės ir 
lengvai išspręsite. Skambindami klauskite: J. Karpis.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINEI
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

1. Didžiousias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėsimais ir įvairiomis kainomis.

2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. įsitikinimui, — prieš perkant ar' parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, tel. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, ~ J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450. '

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas .
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu^ prijungiu ar 
perstatau: 

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

motorus.
to, apimu namus pilnom instalia

vimui ar pakeitimui srovės, duodu 
techniškus patarimus.

Skambinti telef. KE. 1080 
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

Štai kaip dauguma 
kanadiečių

SUSTABDO KOSULĮ IR 
PALENGVINĄ SLOGĄ, 
BRONCHITĄ, ASTMĄ.

Milijonai kanadiečių 
gali jums pasakyti, 
kad skubiai pagal
bai nuo tikro ir kan
kinančio kosulio, 
slogos, bronchito ir 
astmos nėra nieko 
geresnio, kaip 

BUCKLEY'S 
MIXTURE.

Tai SKIRTINGA — 
nėra sirupo — pa
gaminta iš vertingų 
medžiagų. Tai STIP
RUS -— veikia kai 
ugnis — užtenka 
dozės kosulio sulai
kymui. štoi kodėl

SCODGHS’ ! COLDS j

P“

Ū / o

mendavo savo vikrumu ir tiks
liais metimais Otto. Neatsiliko ir 
veteranai, nes dažnai Bukausko 
ir Bunio padaryti krepšiai persi
risdavo per 30 taškų ribą. Tau
tiečiai išvystydami greitą tem
pą ir gerą susižaidimą dažnai su
griaudavo priešininkų planus ir 
užtikrindavo sau laimėjimus su 
dideliu taškų skirtumu — prieš 
Senators 91:73, Italus 108:53, 
Hot Rods 101:36, Ukrainiečius 
97:31, Int. YMCA 66:54 ir tt.

Taip skindami laurus tautie
čiai laimi visas sezono 10 rung
tynių, savoje grupėje paimdami 
pirmą vietą ir tuo pačiu įeidami 
į “play-off” su sekančių grupių 
laimėtojais dėl Seniors B meis
terio vardo. Tautiečių viltys di
delės. Pasitikėjimą savimi didina 
pasiekti rezultatai. Tad vyrai 
pirmyn! skamba žaidėjų lūpose 
ir širdyse.

Bet “play-off” jau susiduriama 
su skirtingomis komandų kom
binacijomis, kita taktika. Ir vi
sų nustebimui pirmos rungtynės 
pralaimimos Immaculate Con
ception komandai 46:57 taškų 
santykiu. Bet nepalaužti šio pra
laimėjimo, tautiečiai pasispau
džia savoje salėje ir laimi pakan
kamu taškų skaičiumi 57:44, pra- 
siskindami kelią žaisti su sekan
čia RCAF, gerai ištreniruota ko
manda. Ji pasirodo irgi kietai 
kramtomas riešutas. RCAF salė
je rungtynės baigiamos tik vieno 
taško persvara. Tas pats pasi
kartoja ir savoje salėje. Dažnai 
priešininkams vedant žaidimą 
tautiečių pusėje pastebimi vis 
dažnesni pasimetimai, užsikarš- 
čiavimai bei išėjimas į “solo” 
žaidimą. Bet laimei baigiantis 
žaidimui taškų skirtumas išly
ginamas ir padarytas paskutinė
mis sekundėmis Bunio metimas 
laimėjimą nusveria “Tauro” 
naudai 65:64. Ir taip prieinama 
prie paskutinio taško — finalinių 
rungtynių. Čia susiduriama su 
pažįstama Int. YMCA komanda, 
kuri jau tris kartus tautiečiams 
buvo nulenkusi savo galvą. Tad 
laimėjimu per daug neabejoja
ma. Bet pavojus būna ten, kur 
jo visiškai nesitikima. Ir štai, 
“Tauro” komanda, būdama pil
name sąstate, rungtynes pralai
mi 61:65 YMCA naudai. Buvu
sios viltys laimėti pamažu blės
ta, nes ir tautiečių salėje priešas 
energingai prasiveržia į priekį. 
Kiek vėliau išlyginama, bet su 
Bukausko . nykščio išsisukimu 
komandą pradeda lydėti nesėk
mė. Pradedamos kartoti tos pa
čios senos klaidos... žaidėjai 
pamažu demoralizuojasi. Tuo pa
sinaudodamas priešas užtikrina 
sau laimėjimą 74:59 ir pasiima 
miesto Seniors B meisterio var
dą. “Taurą“ nustumdamas į II-rą 
vietą.

Nežiūrint to, komanda atliko 
savo uždavinį pasiekdama tikrai 
pasigėrėtinų rezultatų. Iš 16 žais
tų rungtynių 13 laimėta ir su
rinkta 1.168 taškai. Kas sudaro 
vidurkį 73 t. rungtynėms. Taš
kus žaidėjai pasiskirsto sekan
čiai: Bukauskas — 367, Otto — 
318, Bunys — 183, Piečaitis V. — 
140, Šipelis — 67, Gražys — 35, 
Brusgelevičius — 19, Bireta — 
16, Aneliūnas — 15 ir Šultė — 8.

įvyko vasario 24-25 d. Toronte 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Pasekmės: vyrų vienetas — 1. 
Gvildys, 2. Neimantas, 3-4 Rau- 
tinš (visi Vytis), Braslauskas 
(London); vyrų dvejetas — 1. 
Gvildys - Rautins, 2. Neimantas 
- Nešukaitis; moterų vienetas —
1. Kasperavičiūtė (Vytis), 2. Čes
nauskienė, 3. Rukšytė, 4. Urbo
naitė (visos Aušra); moterų dve
jetas — 1. Kasperavičiūtė - Ruk
šytė, 2. Česnauskienė - Urbonai
tė; jaunių vienetas —1. Gudas,
2. Burdulis (abu Aušra); mišrūs 
dvejetai — 1. Gvildys - Rukšy
tė, 2. Česnauskas - Česnauskie
nė; kontrolinių rungtynių davi
niai — 1. Nešukaitis, 2. Neiman
tas, 3. Braslauskas, 4. Augėnas 
(Aušra), 5. Rautinš.

Pirmenybėse dalyvavo 24 žai
dėjai. Ištikrųjų šis skaičius turė
jo būti žymiai didesnis ypatingai 
pasigesta dalyvų iš Hamiltono. 
Jų nedalyvavimas atsiliepė ir į 
varžybų pasekmes. Bet dauge
liui žaidėjų, matomai, trūko drą
sos šiose pirmenybėse dalyvau
ti. Ta proga norisi priminti, kad 
dalyvavimas rungtynėse kad pa- 

; rodyti augščiausius sugebėjimus 
yra labiau vertinamas, kaip da
lyvavimas tik tuomet kai esi tik
ras savo pergale. Rungtyniavi
mas atneša daug naudos daly
viui — išryškina pažangą, ugdo 
kovos dvasią ir stiprina fziškai.

Naujieji meisteriai jau yra vi
siems gerai žinomi, bet naujo 
nieko neparodė. Vyrų grupėje 
gerai pasirodė pirmą kartą daly
vavęs londoniškis Braslauskas. 
Tikėkimės, kad jis ir dažniau pa
sirodys Toronto padangėje. Mo
terims,’ neišskyrus nei pačios 
meisterės, reikėtų daugiau pa
dirbėti technikos atžvilgiu. Gra
žiausią žaidimą vedė Česnaus
kienė, bet, matyti, dar trūksta 
praktikos. Labai gerus pradus 
šiai sporto šakai turi Rukšytė. 
Nors jos laimėjimai dabar buvo 
atsiekti daugiau partnerių dėka, 
tačiau davinius turi labai gerus. 
Tik daugiau praktikos, staigumo 
ir laimėjimai bus atsiekiami pa
čios. Jauniai dar daugumas žai
džia primityviai.

Baigant norėtųsi padaryti iš
vadą, kad mūsų tenisininkams 
būtų ruošiama daugiau platesnio 
njasto varžybų — turėsime dau
giau pažangesnių žaidėjų. Dau
giau įtraukti į varžybas moteris 
ir jaunius parodant susidomėji
mą ir jais. Blogąsias šių pirme
nybių puses minint tenka prisi
minti pavienių žaidėjų vėlinimą- 
si, kas šį kartą varžybų pravedi- 
mui tikrai trukdė. A. S.

Iš Montrealio sporto klubo 
“Tauras” dienoraščio

Prasidėjus krepšinio sezonui, 
klubas užregistravo savo koman
dą Montrealio Seniors B lygoje, 
kurioje dalyvavo 18 komandų 
suskirstytų į tris grupes.

“Tauras” su trimis veteranais: 
Bukausku, Piečaičiu ir Buniu 
sudarė komandos branduolį, prie 
kurio prijungė didesnę dalį jau
nių, kurie jau pačioje sezono 
pradžioje parodė dėmesio vertą 
žaidimą. Ypač gerai užsireko-

1199 BLOOR ST. TORONTO. TELEF. OL. ,8481 
L Siūlome piačiausią namų pasirinkimų visame Toronte 
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, dvi modernios virtuvės, aly
va apšildomas, labai gerai sutvar
kytos namas, privatus įvažiavimas, 
du garažai. Randasi Parkdale ra
jone.

$5.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ros mūrinis namas. Nepereinami 
kambariai, dažyti, alyva apšildo
mas, dvigubas garažas. Moderniš
kai sutvarkytos namas. Viena sko
la balansui 10-čiai metų. Bloor ir 
Gladstone rajone.

$3.900 įmokėti, Roncesvalles ir High 
Park Blvd., 10 kambarių, atskiras 
mūrinis namas, vandeniu olyvo ap
šildomas, dvigubas garažas. Turi 
būti parduotas tuoj pat.

$7.000 įmokėti, Delaware ir College,
10 kambarių namas. Geriausias na
mas šioje gatvėje. Jei ieškote ge
ro namo, pamatykite šį. Viena sko
la balansui 10 metų.

$900 įmokėti, Bloor ir St. Clarens, še
šių kambarių namas su garažu. 
Namas reikalingos aptvarkymo.

Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS 

Tel. OL. 8481.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS 1
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

$1.900 įmokėti, Dundas - Gladstone, 
mūrinis, 7 k. and dviejų ougštų, 2 
ivrtuvės, garažas, alyva šildomas, 
vienas 10 metų morgičius balansui.

$17.900 pilna kaina, Westminster — 
netoli Roncesvalles, mūrinis, atski
ros, 9 k., 3 virtuvės, 2 vonios, van
deniu - olyvo šildomos.

$4.800 įmokėti, Parkdale rajone, mū
rinis, atskiras, trijų atskirų butų 
pastatas, viso 15 k., vandeniu - 
alyvos šildymas.

$1.000 įmokėti, Dundas - Dufferin, 
mūrinis, gero plono, nepaprastai 
gerame stovyje, dvi virtuves, įva
žiavimas į kiemą.

$2.500 įmokėti, Parkdale rajone, 1 1 
kambarių per du augštus, mūrinis, 
atskiros, visai naujas moderniškas 
šildymas, dvi virtuves.

Visa eilė namą su $5.000 įmokėsi
mais ir daugiau.

S k a m b i ii t i 
KUZMAS. 
Tcl. OL. 8481.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad 
geras žaidėjas yra nė tik tas, ku
ris sumeta daugiausia taškų, bet 
ir tie, kurie apgina savo krepšį, 
nuima sviedinį, daro blokus, ge
rai pasuoja ir tt. Jie visi koman
dai yra vienodai reikalingi.

Tarp kitko pranešama, kad 
“Tauro” krepšinio komanda įsto
jo į 8 augštesnio lygio komandų 
turnyrą, kuris prasidėjo kovo 6 
d. Immaculate Conception sa
lėje. J. Piečaitis.

“Aušros” žinios
Praėjusį sekmadienį BC lygos 

krepšinio turnyre Aušra nugalė
jo praėjusių metų BC lygos čem- 
pijoną jugoslavų Trotters 82:76.

Visuomenei ir žaidėjams pa
geidaujant, kiekvieną laisvą 
sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
bus žaidžiamos draugiškos krep
šinio rungtynės su lietuvių bei 
svetimtaučių komandomis.

Šį penktadienį 7 vai. v. mūsų I 
jaunučiai žais pirmąsias rungty
nes su West End YMCA jaunu
čių komanda. Sėkmės mūsų at
žalynui!

Šiais metais mūsų futbolo ko
manda žais Continental lygoje. 
Futbolo treniruotės kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. v. Continental 
lygos turnyras prasideda balan
džio 29 d.

Treniruočių pakeitimas: žaidė
jams pageidaujant sukeičiamas 
jaunučių ir vyrų I treniruočių 
laikas: jaunučiai treniruojasi

Vyčio sportas
Tinklinis. Vyties tinklininkės 

praėjusią savaitę turėjo dvejas 
pirmenybių rungtynes, iš kurių 
vienas pralaimėjo, o kitas laimė
jo. Jaunosios tinklininkės daro 
žymią pažangą ir komanda su
daro gerą įspūdį. Pralaimėti te
ko stipriai estų Kalev komandai 
2:0 (16:14; 15:9), nors pirmame 
sete vytietės turėjo 9:4 savo nau
dai. Laimėta prieš Russ 2:0 (15: 
12; 15:8). Abejas rungtynes žai
dė: Kasperavičiūtė, Kriaučiūnai- 
tė, Vėlyvytė, Žėkaitės, Berzdžiu- 
vienė. . 'A '

Stalo tenisas. Trečioji Vyčio 
stalo teniso komanda, žaidžiusi 
Toronto stalo teniso pirmenybė
se trečioj divizijoj, užbaigė ant
rąjį pirmenybių- ratą. Komanda 
padarė žymią pažangą. Tai rodo 
atsiekti antrame rate keturi lai
mėjimai. Pirmame rate neturėta 

Į nei vieno laimėjimo, antrame ra
te po šių laimėjimų iš pirmeny
bių lentelės galo pasistūmėta į 
vidurį. Už komandą žaidė: J. ir 
R. Vėlyviai, Atkočiūnas, Lietu
vininkas, Baliūnas.

Krepšinis. Vyčio krepšininkai, 
žaisdami Toronto REC krepšinio 
pirmenybėse šv. Jono Krikštyto
jo vardu, yra pasiekę gražių lai
mėjimų ir šioj lygoj pirmauja. 
Vienas iš reikšmingesnių laimė
jimų buvo iškovotas praėjusį 
ketvirtadienį prieš latvių ko- 

. . mandą, kuri irgi žaidžia šv. Jono
trečiadieniais nuo 6 iki 7.30 vai. Luth. vardu. Laimėjimas tuo 
v. ir penktadieniais nuo 7.30 iki reikšmingas, kad tie patys lat- 
9.30 v. v. Vyr. I — ketvirtadie
niais nuo 7 iki 9.30 vai. vak.

Mūsų išvykos. Balandžio 14 d. Į sys *2, Duliūnas 26, Kasperavi- 
vykstame į Montrealį sužaisti sukčius, Supronas 8, Mackevičius 4, 
Tauru draugiškas krepšinio ir ~ -
stalo teniso rungtynes; balandžio 
28 d. į Niujorką dalyvauti vietos 
lietuvių sporto klubo šventėje, 
kur mūsų futbolistai sužais su 
Amerikos lietuvių komandomis 
draugiškas futbolo rungtynes.

— Prašome baigti platinti ir 
iki šio sekmadienio grąžinti 
CYO loterijos bilietų šakneles. 
Ačiū.

viai žaidžia Barthurst - College 
i lygoje. Žaidė: Preikšaitis 19, Bai- 

d. ■ cvc 9 TTnlinn'ac 9A Kaęnprsvi-
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tai DAUGIAUSIA PERKAMI pagalbai 
nuo kosulio ir slogos vaistai Kanado
je. Nepriimkite kitokiu vaistu. ĮSITI
KINKITE, kad tai BUCKLEY'S. Padės 
jums arba sugrąžinsime atgal pinigus/ 

Normalaus dydžio 50c.
Šeimos dydžio 85c.

Buckley's Mixture yra taip pat pagar
sėjusi ir Europos kraštuose. Dabar 
jau pardavinėjama Vokietijoje, Bel
gijoje ir Olandijoje. Štai puiki Kalėdų 
dovana jūsų giminėms užjūryje. Pa
siųskite jiems bonkelę. Taip pat pri
dėkite vieną įpakavimą Buckley's 
White Rub reumatinių skausmų pa
šalinimui.

BUCKLEY’S MIXTURE

: Laurinavičius. Rungtynių pasek
mė 85:68. Ateinančios savaitės 
rungtynės: pirmadienį ar ketvir
tadieni TREC pirmenybių rung
tynės prieš Howard Park; sek
madienį Mėlynieji vyksta Niaga- , 
ron KLPK rungtynėms prieš 
Niagara ir tą pačią dieną Toron
te planuojamos Vytis - Aušra 
rungtynės, kurios įvyktų PP sa
lėje 1 vai. pp. A. S.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant b et kokią 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.

o

"Two bits"
(tariama tiu bits)

Kai Siaurės Amerikoje buvo įvestos doleris, jo vertė buvo lyginome 
su ispanų sidabriniu, vod. "piece of eight". Sidabrinis galėję būti 
padalintas į oštuonios ddolis, kiekviena jų 12 ¥2 cento vertės. 25 
centai ir dabar dor vadinami "two bits".

‘.atvert DEGTINĖS VARYKLOS

Amhentburg, Ontario.

J. J. ELL1S
REAL ESTATE LTD.

HOLLAND MARSH,
10 akrų, $5.500 pilno kaina už 
formą, 4 komb. baraką ir atskirą 
daržinę ūkio įrankiams sudėti; į 
kainą įeina įrankiai ir traktorius, 
lobai pigus pardavimas, geros pa
jamos.

ST. CLARENS AVE. - DUNDAS, 
$1.500 įmokėti, laboigero mūro, 6 
grožių kambarių .namas, švarus iš 
lauko ir vidaus, alyvos šildymas, 
vieta garažui. Balansui viena at
viro skola.

CLENDENAN AVE. - DUNDAS, 
$1.800 įmokėti, visoi atskiros, gero 
mūro, 5 didelių kambarių, naujos 
oi r cond. - alyvos šildymas, 2 geros 
virtuvės, garažas.

HUMBERCREST BLVD.-BABY POINT 
$5.0.0Q įmokėti, 6 didelių komb., 
square plono, visoi atskiros, rypuo
tų plytų namas; vandenio - alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, geros 
grindys, gražus kiemas, garažas.

GRENADIER RD. - RONCESVALLES, 
$3.500 įmokėti, 8 neperein. kam
bariai, visai atskiras, gero mūro 
namas; olyvos šildymas, 3 geros 
virtuvės, švarus, didelis kiemas ir 
dvigubos garažas.

PARKVIEW GDNS. - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 didelių komb., 
square plano, labai gražus namas 
prie parko, vandeniu - alyva Šildy
mas, moderni virtuvė, gražus rūsys, 
garažas su įvažiavimu iŠ gatvės. 
Balansui viena atvira skola.

P. MALIŠAUSKAS 
Bm.: ME. 2471»fc«.: KE. 7425

30 NAUJŲ NAMŲ !
$1.500 įmokėti, 6 kambarių, mū
rinis narnos, kvadratinis planas, 
alyva šildomas, moderni virtuvė, 
moderni 4 dol. vonia, gražus augš- 
tos rūsys, privatus įvažiavimas, 25 
metų išsimokėjimas, užėmimas tuo
jau.

DUFFERIN - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, išilginis planas, 2 mo
dernios virtuvės, kietmedžio grin
dys, visai arti Bloor.

HAVELOCK - COLLEGE, 
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, mū
rinis namas, nepertinami komb., 3 
virtuvės, vandeniu aylva Šildomas, 
garažas, geras nuomavimui.

OAKMOUNT RD. - BLOOR, 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių, at
skiros namas, vandeniu alyva šil
domas, mod. virtuvė, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, didžiulis gra
žus kiemas, daug rožių kieme, pil
na kaina $19.500, skubus parda
vimas.

MARMADUKE - RONCESVALLES, 
11 kambarių atskiras mūrinis na

mas, kvadratinis plonas, vandeniu - 
alyva šildomas, 2 mod. virtuvės, 
mod. vonia, garažas, privatus įva
žiavimas, gražus kiemas su vaisme
džiais, netoli susisiekimo.

$12.000 įmokėti, 11 atskirų butų, vi
so 43 kambarių, vienų metų senu

mo, atskiras mūrinis pastotas, vande
niu alyva šildomas, garažai, grįž
tantis kapitalas.

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

HASKOBA LTD 
ENGLAND

Tai seniausia firma, siunčianti dovanų 
siuntinius Europon. Siunčiama ap
drausti rūbų, batų ir maisto siuntiniai 
į visus Pabaltijo kraštus, Gudiją, Uk
rainą ir į Sovietų Rusiją. Pareikalavus 
vienintelis firmos atstovas šiame kon
tinente atsiųs jums katalogus anglų 
kalboje. Rašyti: "RADEGAST", Box 
3537, Postal Branch B., Winnipeg, 
Man., Canada.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
. SAVO KREDITO KOOPERATYVE

"PARAMA"
Indėliui apdrausti.

Augštos palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v.

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ont. Telefono.1 
KE. 3027.

i, - ———...i

Užsisakykite anglių

Vytautą (r Sigitą AUŠROTUS arba 

O. JONAITIENE 

Tel. LL. 0527

Calvert pastabos

Jtanahiečiai sako
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BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 kambariai, atskiros, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva šil- 
damas, sklypas 69 iš 150, geros 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSSINGTON-, naujos 2-jų 
. butų po 5 kambarius namas, di- 

-. delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

872 BLOOR ST. W., (prie Ossington), TORONTO. Tel. ME. 4605
Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Boftra 1

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4605

metus.

KLB ŠALPOS FONDO HAMILTONO 
APYLILNKtS KOMITETO 

piniginė apyskaita už 1955 
Pajamos:

1. Saldo 1955. I. 1..................
2. Organizacijų įnašai:

a. TFA Hamiltono sk. .......
b. Aušros Vartų .parapija....
c. Kot. Mot. D-jos-H. sk....

3. Metinės rinkliavos ir aukos:
a. Vietoje šventinių sveiki

nimų 1954 m.............
b. Motinos dienos proga.....
c. Metinė rinkliava .........
d. Vietoje šventinįų sveiki

nimų 1955 m. .......
e. Įvairios kitos aukos ........

4. Loterijos VII. 1. pelnos .....
5. Procentai banke X. 31........

$318.87

303.65
55.15
25.00

110.50
40.16

943.75

302.00
8.00

100.35
.16

Viso pajamų.... $2207.59 
Išlaidos:

:1. KLB Šalpos Fondo CK ........
2. Pasiųsta Vokietijon per Vo

kietijos Krašto Valdybą:
a. Vargo mokykloms ..........
b. Motinoms Motinos Die

nos proga ........
c. Seneliams ir ligoniams ..

3. Pašalpos vietoje ................
4. Įvairios: s

a. Rūbų siunta Vokietijon..
b. SkaitL šeimos motinai M.

Dienos proga .................
c. Ligonei pagal aukotojo

pageidavimą ...............
d. 5 egz. knygos "Hamilto

no Lietuviai" ..... ..........
e. Raštinės ir smulkios išl. .

$700.00

327.43

40.16
250.00
265.00

53.21

10.00

5.00

15.00
9.27

Viso išlaidu ... $1675.07 
Kasoje 1956. I. 1..... 532.52

b Balansas. .. S2207.59
Prie apyskaitos

Praėjusieji metai, kaip matyti iš apy
skaitos, dėka geraširdžių mūsų tautiečių 
buvo labai sėkmingi. Labai vykusi meti
nė rinkliava bei nuoširdus hamiltoniečių 
atsiliepimas paaukoti seneliams bei ligo
niams Vokietijoje švenčių proga, davė 
mums pajusti stiprų užnugarį mūsų šal
pos darbe. Kiekvienas pagal savo išgales 
aukojo mažiau laimės turinčiam tautie
čiui kada tik buvo paprašytas, ar tai me
tinės rinkliavos ar kuria kita proga. Nuo
širdžiai visiems už tai dėkojame. Tcfip 
pat dėkojame organizacijoms, ypatin
gai TF vietiniam skyriui, už jų įnašus 
šalpai. :

Gautos apyskaitos iš Vokietijos Krašto 
V-bos už surinktas Kalėdų proga aukas 
rodo, kad buvo sušelpta eilė senelių prie
glaudose ir ligonių ligoninėse bei pavie
niai. Iš gautų atskirų padėkos laiškų ma
tyti su kokiu džiaugsmu tos dovanos bu
vo priimtos ...

Taip pat mūsų šelpiamos vargo mo-

ŠALPOS CENTRALIZAVIMAS
(Atkelta iš 3 psi.) 

laidojimą! Nuosekliai tuo keliu 
eidami, turėtume vieną sykį iš
girsti padėką ir kad lietuviškai 
savo tarpe kalbamės. Atlygini
mų juk niekas negauna, tad 
kiekvieno vienoda pareiga prie 
darbo prisidėti. .

Jau esame pripratę prie įvai
rių dejonių, girdi, renka ir ren- 

. ka... duok'ir duok... niekada 
galo nesimato. Turimas klaidin
gas šalpos supratimas. Į šalpą 
žiūrima, kaip į pripuolamą, at
sitiktinį, laikiną reikalą. Šalpa 
būtina lyg tas kasdieninis dar
bas, pragyvenimas ar maistas. 
Kad ir tobuliausios būtų sukur
tos valstybių santvarkos, vistiek 
neįmanoma pašalinti vargo iš

Garantuoti siunti-
niai i Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalvkoi: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lyko!.

Atvykite asmeniškai j musų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu. 4 "

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

TdtloM. EM. 8-9527.
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HIGH PARK, 7 kambariai, gero mū- 
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RQ,, nau- 
jos 6-šių atskirų butų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, geros pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-įų ąugštų, atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokėjimas.

kyklos Vokietijoje, kuriose yro sutelkta 
apie 300 vaikučių. Iš tų pinigų, tarp kitų 
išlaidų, kaip rašo Seedorfo mokyklos ve
dėja, "kiekvienas gauna kasdien bulktf- 
tę ir pieno. O nuo paprasto maisto vai
kai silpsta, be to, dar. lanko privalomą 
vokiečių mokyklą ir du kortu savaitėje 
po piet lietuvišką mokyklą. Tėvai dau
gumoje bedarbiai, o gaunamos iš vokie
čių pašaipos vos užtenka juodai duonai". 
Už nusiųstas aukas gaunami per Vok. 
Kr. V-bą pakvitavimai iš atskirų mo
kyklų.

Metų bėgyje išmokėta 6 pašalpos ke
turiems vargo ar ligos prispaustiems tau
tiečiams vietoje.

Pr. metų bėgyje iš komiteto pasitraukė 
nuo pat jsisteigimo jame dirbę K. Kve
daras, B. Grinius ir A. KŠivičkienė. Jiems 
už artimo meilės tarnybą nuširdžiai dė
kojame. Šiuo metu komitetą sudaro: J. 
Giedraitis — pirm., J. Kazlauskienė — 
vicepirm., O. Sonkienė — ižd., V. Kaz
lauskas — sekr. ir, K. Mikšys — narys.

Tikimės Jūsų, mieli tautiečiai, duos- 
nios rankos ir visiško pritarimo šalpos 
darbui ir ateityje.

Loterija šalpai sausio 21 .d. Žiemos 
baluje davė $108.51 pelno. Pajamų tu
rėto $151.50, 4š jų už bilietėlius $148.- 
50, aukomis $3. Fantus pirkti išleista 
$42.99. Visiems, parėmusiems loteriją 
pinigais ir fantais, nuoširdžiai dėkojame.

Rūbų rinkliava. Pr. metų pavasarį Vo
kietijon buvo pasiųsta 370 svarų rūbų. 
Persiuntimo išlaidos $53.21, Vok. Kr. 
V-bos pasisakymu, pilnai pateisina siuntą 
ir tie pinigai, pasiųsti tiesiog Vokietijon, 
tikrai nebūtų davę daugiau naudos. Rū
bai Vokietijoje vis dar labai reikalingi ir 
su padėka priimami. Todėl ir šiemet skel
biame rūbų rinkimo vajų. Tautiečių pa
togumui rūbus sutiko priimti J. Pleinys 
knygų kioske sekmadieniais po pamaldų. 
Taip pat prašome skandinti’J. Giedrai
čiui, tel. Ll. 4-4956, J. Kazlauskienei, 
tel. Ll. 9-3796 ir K. Mikšiui, tel. JA. 
9-8593 ir rūbai bus paimti iš namų.

KLB ŠF Hamiltono opyl. k-tas. 
—O— ' \

— Otava. — Skyrybų skaičius 
Kanadoje mažėja. Pereitais me
tais 100.000 gyventojų atiteko 
37,2 skyrybos, kai 1954 m. buvo 
39, o 1947 m. net 65,5. Skyrybų 
rekordą laiko Br. Kolumbija — 
113 skyrybų 100.000 gyventojų, 
Albertoj tam skaičiui tenka 58, 
Ontario — 43. Ontario provinci
joje 1955 m. buvo 2.274 skyrybos.

— Toronto. — Ontaro provin
cijoj automobilių registravimo 
terminas šiems metams pratęstas 
iki kovo 20 d. Anksčiau buvo iki 
vasario 29 d.

žmonių tarpo. Socialinis klausi
mas niekados pilnai nebus iš
spręstas valstybiniu mastu. Vi
suomeninė parama buvo ir bus 
visada reikalinga. Juo labiau tas 
principas suprastinąs mums, ne
turintiems savos valstybės. Mes
kime žvilgsnį į šiame krašte vyg- 
domus vajus ligoninėms statyti, 
nuo potvynių nukentėjusiems 
šelpti, polimeličiu sergantiems 
gydyti ir pan. Ne tūkstančiai, bet 
milijonai sudedami. Prieš keletą 
metų Toronte vienam pradinės 
mokyklos mokiniui po traukinio 
nelaimės buvo- amputuota kojos 
letena. Skaudi nelaimė surišta 
ir su didelėm išlaidom. Kokia 
greita ir efektinga reakcija bu
vo, kai visų Toronto mokyklų 
mokiniai — nukentėjusiojo ben
draamžiai sunešė po dešimtuką 
ir suma, berods, prašoko porą 
tūkstančių. Ypač pavienius ne
laimių atvejus išreklamuoja 
dienraščiai ir aukos pradeda 
plaukti nukentėjusiems iš įvai
rių vietų, kai tuo tarpu šelpia
mojo nepažino ir gal niekada ne
turės progos pamatyti.

Istorikai, vertindami laikotar
pį nuo valstybinės laisvės pra
radimo, ras daug sviesiu ir tam
sių dėmių veiklos baruose. Ne
suabejodami galime tvirtinti, 
kad šalpa užims reikšmingą ir- 
prasmingą vietą šalia kitųjietu- 
viškfrjo darbo sričių. Už )ą di
džiulį įnašą į tautinės kovos stip-’ 
rinimą kalba lietuviški pavyz

džiai ir laikysena artima it prie
šo atžvilgiu Sibire.it tėvynėje. 
Tarpusavė Šalpa gelbsti, *saugo 
ne tik biologinę, bet ir dvasinę 
mūsų tautos gyvybę. Ypač aiškus 
ir tvirtas atsinešimas į šalpos 
darbą turi būti mūsų laisvėje 
gyvenančių tautiečių, nes aukos 
pilna šalpa suprantamiausiai 
kalba į žmogaus širdį

“Smart senutė
Įstaigos pasiuntinys - berniu

kas: Ar galėčiau, pone turėti ry
toj laisvą dieną?

Įstaigos vedėjas: O kas? Gal 
senutės laidotuvės?

Berniukas: O, ne, pone! Ji iš
teka ... • - , ‘ ‘

Ne pėsčia
Paryžiaus kavinėje sėdi Mar

tene Dietrich su vienu artistu. 
Tuo tarpu ateina kita artistė. Be
plepėdama ši sako:

— Ach, ponia Dietrich, kaip 
man gaila, kad prieš trisdešimts 
metų negalėjau stebėti jūsų pa
sisekimo. Deja, aš tada dar tebe
buvau mokykloje...

— Mokykloje? — metė į vieš
nią smalsų žvilgsnį Marlene. — 
O aš ir nežinojau, kad tamsta 
anksčiau buvot mokytoja. O ka
da gi išėjot į pensiją?

Pakripę laikai
— Žinai, per vieną mėnesį aš 

turėjau pakeisti keturis sužadė
tinius. Matai, kokie dabar vy- 

skundžiasi rafinuotarai.
panelė draugei.

Prasitarė
— Maryte, tu ėmei saldainių 

iš dėžutės?
— Ne, ne aš, mamyte.
— Nesakyk netiesos. Juk Jur

giukas matė.
:— Netiesa, jis tada miegojo...

Paieškojimai
Albinos Grabauskaitės, ištekė

jusios už Edvardo Dalgaus, gyv. 
Kanadoje, ieško sesuo Grabaus
kaitė Ona, Irkutskaje obl., Uso- 
le Sibirskaje, UI. Ctepano Kazi
no, Dom. 7, kv. 6.

. Tadas Bendikas ieško savo se
sers Onos iš Daukšaičių kaimo, 
Švėkšnos valsčiau. Žinantieji 
apie jos likimą širdingai prašomi 
pranešti: T. Bendikas, 181 Vic
toria Ave., Gananoque, Ont.

Jančiuvienė Marijona ieško 
savo tėvo Simano Mozūraičio, 
gyv. Šakių apskr., Kidulių valse., 
Kirkilų km. ir sesers Apolonijos 
bei jos sūnaus Prano Mozūraičio 
ir sesers Agotos Dunaitienės. 
Kreiptis: 70 Fuller Ave., Toron
to, Ont., J. Rusteika.

Aleksandrą Šenbergą, kilusi iš 
Šiaulių, prašo atsiliepti V. Šve
dienė, 46 Quebec Ave., Toronto.

Januievičius Jurgis, sūn. Ado
mo* Vilkautinib kaimo. Liškavos" 
valse., Alytaus apskr., apie 60 m. 
amžiaus, prašomas atsiliepti šiuo 
adresu: M. Tuinyla, P.O. Box 33, 
Simcoe, Ont. Canada. Yra žinių 
iš Lietuvos.

Prašoma atsiliepti Žukauskai
tė Zuzana, duktė Domo, gyvenu
si Papilėje. Mokytoja. Žinantieji 
prašomi pranešti jos adresą. Yra 
žinių iš Lietuvos. P. Pargauskas, 
R.R. 6, Tillsonburg, Ont. ’

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
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.

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

Garantuotai saugojimas. 
Mokama atsiimant.

■ \ , Garantuojame.
■ Pasiimame. įr pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

CITY CLEANERS
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

Cleaners

ausci 
trratmrnt 
stomach 
Umcdy

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

Kodėl vilkinti kankinančius skilvio gožų ar nevirškinimo dėl rūgš
čių skausmus? Paimkite geriausių vaistų Kanadoje nuo skilvio, 
kepenų, geltonligės, inkstų, pūslės ir šlapumo kanalų sutrikimų.

Kaina $6.00 ir $4.00 už buteliuką.

•o

LUSCOE PRODUCTS LTD., LT- 
' . , ' ■ , ' t .-'i >■ 4 < "

■i * ’559 BATHURST ST4 TdRlDNTO 4, ONT

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se

nas oR burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šokos. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. įrengia vėsin-

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKtlIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

S43 Sherbourne St, Toronto. WA. 1-9758
SAV. L J. ZALECKIAI.

TtVISKtB ŽIBURIAI

Tai šifras
Manevrų rrtėtu šarvuočių va

dui radistas atnešat admirolo ra
diogramą:

— Tai tamstai asmeniškai, — 
sako radistas.

— Nieko, tuojau skaityk!
— “Iš visų laivyno karininkų 

tamsta kvailiausias*’, — nedrą
siai drebančiu balsu skaito radis
tas.

— Hm... — susimąstęs sako 
kapitonas, — vėl naujas slaptas 
šifras... Duok man. Reikia iš
šifruoti ...

Geras patarimas
— Vyreli, aš negaliu miegoti— 

sapnavau, kad kambary yra pelė.
— Susapnuok dar katę ir mie

gok...
Kuris iš mūsų girtas?

Policininkas pamatė, kaip žmo
gus, apsikabinęs stulpą ir išsi- 

-ėmęs raktą, stengiasi lyg duris 
atrakinti. Priėjęs jam ir sako:

— Gerbiamasis, čia niekas ne
gyvena, čia stulpas.

— Negi tamsta girtas? — klau
sia tasai. — Jei viršuje yra švie
sa, tai kas nors čia turi gyventi.

Mažas kupstas verčia didelį 
vežimą

Mokesčių inspektorius atėjo 
pas pilietį ir jam sako:

— Žiūrėk, tu penkių dolerių 
mokesčių nesumokėjai. Dabar 
turi su pabauda mokėti 6.

— Tai tau ir tvarka! — atsako 
žmogus. — Aš žinau tokius, ku
rie po kelis tūkstančius nėra su
mokėję. Kodėl pas juos neinate 
pirma?

— Mes irgi tokius žinome, — 
paaiškino inspektoęius, — bet 
kad galėtume juos pagauti, rei
kia pinigo sumokėti tiems, ku
rie juos gaudys. •

Teisme
— Aš jums išaiškinsiu mano 

reikalą, pone teisėjau, kuo smul
kiausiai. Ar esate vedęs, pone 
teisėjau?

— Taip. Betgi šiuo atveju mes 
turime aiškintis tamstos rūpes
čius su žmona, bet ne mano ...

TAIP LENGVA PAGAMINTI
PYRAGAIČIUS IR

PUDINGĄ 1
; SU

DR.OETKER

Britg Kolumbijos

Apylinkės Valdybos 
Raštinėf S’

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

Jonas J.Justis,LL.B.
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver I, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Dr. J. URBAITIS
* Gydytojas ir Chirurgas 

1398 DUNDAS ST. W.
Telef. LO. 9622.

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

Įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

W. A. LENCKI, B.A., LX.B.
Teisininkas —• 

Advokatas — Notaras 

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

toip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Tel. KE. 2904

Sav. D. KAUNAITĖ

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 

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

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

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
• Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

TeL EM. 4-2715

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

Toronto,
Telef. OL. 9830, po 6 val. v.

Dirbome sofos 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvz. $60 įsigysite $120 
vertės sofą. Toip pat ir kiti minkšti 
baldai. Taisome ir atnaujiname senus.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis importuotų medžiagų vyrų ir 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame H^imokėjimui.

1299 Dundas St Toronto 
(tarp Doverconrt ir Lisgar)

Suite 12.
Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 

namų WA. 3-5555.
Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas ME. 293X

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

. niais nuo 1 vai. pp.
Rentgenas pagal susitarimą.

val. pp.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Ave. 
Telefonas OL 4778.

pp-;Priėmimo valandos: 11-1 vai.
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. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451— -

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

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

& FROST 
Advokatai, Notarai 

371 BAY ST., Toronto
Telef. EM.6-5255 

Prašoma kreiptis į 
N. ČEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Tel. ME, 6244

A. STANČIKAS, baigęs National Ra- 
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami Ir grąžiaami | aa- 
mM veltui. Darba* ir daly* garan*

«kcmbMH ME. 1602, kaperi

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo valandos: 10-12 va’, 2 

4.30 vai. ir 7-9 vol. vak. 
606 BATHURST STREET 

Toronto.
Telefonai KE. 432i

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

3 Spadtno Rd., Toronto 
(Bleor - Spadina kampos) 

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖIE

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rusholme)

Rriima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 4851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave, W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampos E-uclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822 -

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist) , -

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Ištiria akių nervus, kurie daž 
nai sukelia gck’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKT0RIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ. •

(prie Geoffrey St.)
LA. 5493 ;

Darbo valandos: kasdien 10 v.; 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie- _ 
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

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

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus

1438 Dundas St W. Toronto 
prie Gladstone

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darbas.

626 EUCLID AVE^ Toronto
Tel. ME. M39

Sibire.it
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;4t»yfcst« Didysis "Dainavos” Ansamblis iš Čikagos, R&HUffiSfiflfcir£„»„5
Šc&tadienį, kovdu^d„Jr vai. vak. 
fWfestdale Collegiate Auditorijoje KONCERTUS

PROGRAMOJE: 1. Merkelio muzikinis vaizdelis “Vedybos be piršlybų” 2. J. Žilevičiaus “Vytauto Didžiojo Kantata“ 
kvartetas, tautinių šokių grupė ir mišrus choras. Muzikinis apipavidalinimas — St. Sodeikos. Dekoracijos — J. Tričio. Pastatymas — A. Brinkos. 
Paškevičius. VISUS LiETUv’ 1US MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI. . •

VV50’ >į- - • #

Sekrnadi^nįyJkovo 18 d. 2val. pp. ir 6 vai. vak.
: Prisikėlimo parapijos salėje

J v Y O R O N T E .

DALYVAUJA: Pianistas VI. Jokubėnas, Metropolitan operos solistas A. Brazis, dvigubas
Apšvietimas — St. Gąsiūno. Tautinių šokių vadovas — Algis

* ~ ' ’v

Prisikėlimo parapija Toronte ir TFA Kanadoje Hamiltono sk. Valdyba.

TORCNTC, Out
Caritas diena

Šį sekmadienį, kovo 11 d., To
ronto liet. Caritas švenčia Cari
tas dieną. Sekmadienio rytą 11 
vai. iškilmingos pamaldos šv. Jo
no Kr. bažnyčioje su šventei tai
komu pamokslu. Pamaldų metu 
gieda sol. Br. Marijošius, smui
kuoja. Stp. Kairys, vargonais 
--'•'rno. muz. St. Gailevičius. 
Prie bažnyčios durų šalpai ren
kamos aukos.

o vai. pp. šv. Jono Kr. parap. 
salėje. įvyKs Caritas rengiamas 
KONCERTAS - ARBATĖLĖ.

Programoje dalyvauja: Astri- 
da ir Ingrida Sideravičiūtės, sol. 
A. Ščepaviečienė, deklamuos D. 
Meilutė. Tautiniai šokiai, vad. A. 
Ličkūnaitės - Šadeikienės.

Pobūvio metu plokštelių kla
sinės muzikos programai vado
vauja S. Dabkus. Pobūvio metu 
vaišės, surengtos Caritas ponių. 
Koncertas viešas. Įėjimas—auka. 
Caritas dienos tikslas — geriau 
supažindinti visuomenę su Ca
ritas labdaros misija — šelpti 
kiekvieną nelaimėn patekusį lie
tuvį, o kartu sukelti lėšų prieš- 
velykiniam pašalpų skirstymui 
ir ligonių lankymui. Caritas savo 
reikšmingoje šventėje tikisi ma
lonaus visuomenės dėmesio ir 
pritarimo. Caritas diena teap
jungia visus mus šūkiu PADĖK 
ARTIMUI!

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį pagerbiamas 

popiežius Pijus XII jo 80 m. am
žiaus ir 17 -tųjų karūnacijos me
tinių proga. Pamokslas kun. dr. 
J. Gutausko “Pijus XII tiesos ir 
meilės šauklys”.

— Šv. Kazimiero pamaldų me
tų daug tikinčiųjų ėjo prie šv. 
Komunijos. Po pamaldų parapi
jos salėje, bendruose parapijos 
pusryčiuose dalyvavo per 200 as
menų. Jaukių vaišių metu žodį 
tarė parap. klebonas, po to fi
nansinę parap. padėtį nušvietė 
komiteto pirm. L. Rudaitis. 
Bendru dalyvių pritarimu, pa
rap. komitetas paliktas tas pats 
ir 1956 m., tik vietoj į JAV išyy- 
kusio A. Paleckio, pakviestas A. 
Gurevičius.

Už jaukių vaišių parengimą 
parapijiečiai yra labai dėkingi 
KLK Mot. D-jos šv. Jono Kr. pa
rapijos skyriui.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai lankosi: Indian Rd., Indian 
Trail, Parkside Dr., Radford, 
Boustead ir Alhambra.

— Parapijos rekolekcijos pra
sidės Kančios sekmadienio 11 v. 
pamaldomis ir baigsis Verbų 
cekmadienio . pamaldomis. Re
kolekcijas ves T. Bruno Markai- 
tis, SJ.

— Sekmadienį po pamaldų bus 
•daloma praėjusių metų parapijos 
pajamų - išlaidų apyskaita, ku
ri. išspausdinta supažindinti pa
rapijiečius apie finansinę šios 
parapijos padėtį.

— Bendra choro repeticija pa
rap. salėje tuojau po 11 vai. pa
maldų. Choro mokinimą praves 
muz. St. Gailevičius. Kun. B. Pa- 
cevičius šį savaitgalį veda reko
lekcijas Sudburio lietuviams.

— Gyvojo Rožančiaus narių 
susirinkimas sekmadienį 6 vai.

— Šį šeštadienį gedulingos pa
maldos už a.a. Kazimiero Čer
niaus vėlę.

— Pakrikštytas Povilas Kitra.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį rinkliava iš

einant iš pamaldų popiežiaus 
šalpai paremti.

— Šj sekmadienį prasideda 
metinės parapijos rekolekcijos, 
kurias praves tėvai jėzuitai. Pir
moji savaitė skirta moterims ir 
jaunimui, antroji vyrams ir vai
kučiams. Rekolekcijų tvarka bus 
pranešta parapijos žiniose.

— Kovo 18 d., sekmadienį, 2 v. 
pp. ir 6 v. v. parapijos salėje 
“Dainavos” ansamblis stato J. 
Žilevičiaus Vytauto D. Kantatą 
ir Merkelio “Vedybos be piršly- 
oų”. Atskiruose seansuose stato
mi abu veikalai. Tai labai reta 
proga pamatyti mūsų meno įžy
mybes. Bilietai įsigyjami iš anks 
o Margio vaistinėje, Beržinsko 
krautuvėje, Tulpės svetainėje ir 
kleboninjoje.

— Toronto dienraš.čio “The 
Daily Star” korespondentai kovo 
2 d. netikėtai apsilankę parapi
jos pastatuose, labai susidomė- 
,o parapijos veikla ir sekančios 
'ienos laidoje Įdėjo ilgoką strai

psnį, kuriuo lietuvių Prisikėlimo' 
parapijos organizacinė veikla 
pastatoma pavyzdžiu, kitoms ka- s 
talikų parapijoms Toronte, o josi 
salė ir kavinė pavadinta “ultra- į 
moderniškomis”. : i

— Vaikučių chorelio repetici
ja ketvirtadienį, 4.30 vai. pp., 
muzikos studijoje.

— Chorelis giedos šį sekmadie
nį laike 10 vai. šv. Mišių.

— Rekolekcijų metu nelanky
sime parapijiečių.
Prisikėlimo parap. susirinkimas 
įvyko praėjusį sekmadienį. Jis 
buvo skirtas specialiai parapijos 
finansinei apžvalgai. Susirinki
mą pravedė komiteto pirm. V. 
Užupis. Nušvietęs kuriamąjį pa
rapijos darbą ir jo sunkumus, jis 
kvietė parapijos ekonomą T. Pla
cidą padaryti finansinį prane
šimą.

Pranešimas apėmė laiką nuo 
parapijos įsikūrimo 1953 m. iki 
1956 m. sausio 1 d. T. Placidas, 
plačiai paaiškinęs Parapijos Ži
niose atspausdintą % milijono i 
prašokusią apyskaitą, ypatingą j 
dėmesį atkreipė į statybos išlai
das ($303.800), į užtrauktą pa
skolą ($292.000) ir galimybes ne 
tik skolas išmokėti, bet ir pradė
tą statybą tęsti toliau. Jis patie
kė parap. komiteto priimtą sko
lų mokėjimo planą: kiekivenas 
suaugęs kas sekmadienį aukoja 
25< parapijos išlaikymui ir $1— 
BSFondui. Visos aukos duoda
mos vokeliuose. Iki šiol dar ne
suaukoję BSFondui $100 laiko
mi parapijos skolininkais. Šis 
komiteto planas viso susirinki
mo buvo labai šiltai sutiktas ir 
užtvirtintas. Ekonomo teigimu, 
ei visi parapijiečiai to nutarimo 

laikysis, pridėjus salės pajamas, 
parapija 5-6 metų bėgyje bus pa
kankamai pajėgi pradėti bažny
čios statybą.

Parapijos kleb. T. Bernardi
nas, padėkojęs senajam ir nauja
jam komitetui už neįkainuoja
mas paslaugas bei parapijie
čiams už aukas, kvietė visus į 
vieningą ir susiklausantį darbą.

Susirinkimas buvo baigtas ko
miteto pirmininko, pareiškiant, 
kad parapijos finansinė padėtis 
yra reikalinga daug aukų, bet 
yra sveika ir su šviesia ateitim.

Išganytojo liuter. bažnyčioje 
Bloor St. W. ir Indian Road kam
pe, kovo 11 d., 1.30 vai. pp., lie
tuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
■

Liuterionių parapijiečių
■>' susirinkimas 

šaukiamas Išganytojo bažnyčio
je, kovo 11 d., po lietuvių pamal
dų. Jame bus svarstoma lietuvių 
parapijos 1955 m. apyskaita ir 
1956 m. sąmata ir renkama nau
ja parapijos taryba.

Parapijos taryba.
Pamaldos už a.a. Vlado 
Putvio - Putvinskio vėlę 

bus laikomos kovo 11 d. 9 vai. 
ryto Prisikėlimo parapijos baž
nyčioje. Šauliai ir visuomenė 
prašomi dalyvauti.

Toronto Šaulių kl. v-ba.
Vyr. ateitininkų susirinkimas 

įvyks Prisikėlimo parapijos mu
zikos studijoje šį sekmadienį, ko
vo 11 d. 3 vai. pp. Kun. dr. Pr. 
Gaida skaitys paskaitą “Naujoji 
pagonybė”. Kviečiami atsilanky
ti ir ne nariai.

Toronto Kūrėjų - Savanorių
I skyriaus nariams

Kovo 18 d. 3 vai. pp. Lietuvių 
Namų antro ąugšto salėje kvie- 

! čiamas skyriaus narių susirinki- 
: mas, kuriame bus svarstomas 
[Centro atsiųstas S-gos statuto 
projektas ir kiti svarbūs reikalai.

Visų skyriaus narių dalyvavi
mas būtinas. Skyriaus v-ba.

Vaikučių ir tėvų dėmesiui
Balandžio 8 d. 3 vai. pp., Atve

lyky, Prisikėlimo parapijos sa
lėje Vaikų Darželio Rėmėjai ren
gia vaikučiu balių - maskaradą 
su visokiom staigmenom.

Mamos prašomos pasiūti 
tiumus. Už tris geriausius 
duodamos premijos.

Jaun. skautų - skaučių 
sueiga įvyks šį sekmadienį, kovo 
11 d. 3 vai. pp., Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Bus rodoma ir fil
mų. Draugininkai.

J. Em. Toronto kardinolas per- 
ei ta savaite išskrido i Romą da
lyvauti šv. Tėvo 80 metų amž, ir 
17 metų karūnacijos paminėjimo 
iškilmėse.

Sunkiai susirgo inž. Alf. Ba
rauskas. Pereitą penktadieni jį 
ištiko širdies priepuolis. Dabar 
jis guli šv. Juozapo ligoninėje. 
Gydytojai padėtį laiko rimta..

kos-
bus

Lietuvių restoronui reikalinga virėjos pa
dėjėja ir padavėja. Tcl. EM. 6-7060.-

Išruomojomas kambarys ir virtuvė be 
baldu. 170 Beaconsfield Avė. Tel. OL. 
9745.

Turtingai kanadiečių šeimai reikalinga 
nevedusi moteris /ne senesnė 48 m. am
žiaus/ namų ruošai, butas, maistas ir 
labai geras atlyginimas. Kreiptis telef. 
LA. 0100, kasdien tarp 6 ir 7 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys vie
nam Asmeniui. Galima virti. Tel, 
4566, 339 Ossington Avė.

Išnuomojamas kambarys H-me augšte 
viengungiui, yra virtuvėlė. Tel. OL.8056, 
skambinti po 10 vai. ryto.

Nuo kovo 20 d. išnuomojami 3 kamba
riai ir virtuvė ll-me augšte, prie Prisikė
limo parapijos. Tel. ME. 6757.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll-me 
augšte. Gali būti vaikas. Tcl. RO.2-3168.

Išnuomojamas butas iš 3 kambarių ir vir
tuvės ll-me augšte arba 2 kambariai ir 
virtuvė. Be baldų. Naujai dekoruoti. Ir 
kambarys ir virtuvė l-me augšte. Be bal
du. 162 Westminster Ave., tel. KE.7264 
arba KE. 4866, po 6 vai. vak.

LO.

General Insurance
AL. DŪDA 

Visų rūšių, draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus
C

■ BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldu perveiimai Toronte tt tolimomis 

* distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitp | Mont
real?, Londonu, Wfodsorg, Hamiltonu, 
Worth Bay, Sudburv ir kitur.

30 DEWSON ST. TFU OL. 1403 
TOtftHTO

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo, dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

Strazdelis Toronte!
A

Š. M. KOVO 10 D. 7 VAL. VAKARO 
DETROITO SCENOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS, režisuojant 
Arlauskaitei - Mikšienei, stato.Petrulio chronikinę pjesę<

PSIRIKĖLLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

Skautams Remti D-ja visus kviečia į šį parengimą atsilankyti. 
Bilietų kaina $1.50, moksleiviams 75^. Pelnas skiriamas skautų 
tautinių šokių grupei rūbams įsigyti.

BILIETUS GALIMA GAUTI PRIE ĮĖJlMOa
Skautams Remti Draugija.

MONTREAL, One.
AV parapijos misijos. Prieš- ir jžd. Pr. Šimelaitis. 

paskutinę ir paskutinę savaitę
AV parapijoje bus misijos. Pir- nių lėšoms sutelkti. Kitos išei- 
mą savaitę ves vienas tėva^ ppan J.tjęs nerastą, kaip parengimąi. 
ęiškonas, o didi, savaitėje ias vęs j Deja, -iki šiol jie nevisai patesi- 
kun. Grauslys, plačiau žinomas 
pamokslininkas. *. > i-

Moterų susirinkimas. Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų D-jos 
Montrealio . skyrjaus visuotinis 
narių susifinkimas su ‘kavute 
šaukiamas -kovo H) d.- 6 vak vak. 
AV parapijos "salėje? Bus spTen-' 
džiami labai svarbūs reikalai. 
Narės prašomos dalyvauti.

Valdyba.
Juozapams pagerbti vakarienę 

kitą šeštadienį, kovo 17 d. 7 vai. 
vak. AV parapijos salėje rengia 
Šv. Pranciškaus. Brolija. Ji nori 
pagerbti ir savo Dvasios Vadą, 
T. Juozapą Aranauską. Vakarie
nė būsianti labai jauki. Įėjimas 
$1.25. Visi, visi kviečiami.

į Jūros skautų rėmėjai
1953 m. gruodžio mėnesį Mont

realyje įsisteigė Tėvų ir rėmėjų 
būrelis jūros skautams remti. 
Pirmame susirinkime dalyvavo 
vos keli tėvai ir, rodos, du rė
mėjai. Pirmąją laikinąją valdy
bą sudarė: pirm. A. Keblys, pa
rengimų vad. Aleksandras Pie- 
šinas. sekf. Jonas Ramanauskas

Būrelis ėmėsi ieškoti priemo-

no dėtas viltis irdarbą, bet vis- 
tiek'liko pagrindinis pajamų šaL» 
tinis.

Jau 1954 m. vasario 6 d. suren
giamas pirmas viešas vakaras. 
Jis davė pradžią užvesti kasos 
•knygą ir nors kukliai sušelpti jū
ros skautų vienetą Montrealyje. 
Tais pačiais metais surengtas ir, 
antras vakaras, kuris kasą papil
dė jau žymiai daugiau.

1954 m. pradžioj papildyta bū
relio valdyba pp. Aneliūnu ir A. 
Kudžma. Šios sudėties valdyba 
veikė iki šiol. Ji turėjo pajamų:- 
iš parengimų $345,91, rėmėjų 
mokesčio $26. Viso $371,91.

Turėta išlaidų: išmokėta jū
ros skautams paremti $254,60, 
sumokėta už parengimų salę $33, 
sumokėta “Nepriklausomai Lie
tuvai” už užuojautas $11, sumo
kėta už vainiką mirus rėmėjui ir 
vald. nariui A. Piešinai $25,20. 
Viso išlaidu $323,80. Kasos liku
tis $38,11.

Kaip jau žinoma, 1955 m. gruo
džio 8 d. staiga mirė nuoširdus 
jūros skautų rėmėjas ir uolus 
vald. narys, Aleksandras Pieši- 
na. Lenkdami galvą prieš velio
nio šviesia atminti, meldžiame 
jam lengvos žemelės šioje, nors 
svečioje, šalyje.

Š.m. vasario 26 d. metiniame 
susirinkime buvo apžvelgta pra
eitas kelias, aptarti ateities veik
los planai ir perinkta nauja val
dyba: pirm. — A. Keblys, sekr. 
-— Br. Bagdžiūnas, ižd. — Pr. Ši- 
melaitis ir vald. narys — J. Nar- j 
butienė.

Naujoji valdyba kviečia nuo- • 
širdžiai visus mylinčius jūrą ir 
mūsų jaunimą, tautečius prisidė
ti prie jūros Skautų rėmėjų bū
relio ne tik savo nario mokes
čiu, kurio metams nustatyta $2, 
beį ir savo patarimais bei dar
bu. Linkime visiems gero vėjo!

P. Šmelaitis.
Padėka

Montrcalio liet, seimelio prezidiumas 
širdingai dėkoja visiems lietuviams, pri- 
sidėįusiems prie Vasario 16 minėjimo 
parengimo, gi ypač prelegentui ministe
rial V. Sidzikauskui ir meninės progra
mos dalyviams skautų vyčių būrelio tauti
nių šokių grupei, vodovaujamaF V. Bruz- 
gelevičiaus, pianistui K. Smilgevičiui, 
Lietuvos op. sol. E. Kardelienei ir muziko 
V. Ąmbrozaičio vedamam Montrealio 
lietuvių reprezentaciniam chorui. Padė
ka priklauso scenos dekoratoriui V. Re
meikai. Prezidiumo pirm.

Pasirodymas angliškai publikai
Protestoniškcs Jėzaus Kristaus 

parapijos, 1443 Bathurst St., klu
bas, vadovaujamas aldermano 
Frank Clifton, pakvietė lietuvius 
painformuoti parapijiečius apie 
Lietuvą ir lietuviškąją kultūrą. 
Tai buvo atlikta vasario 28 d. 
Min. V..Gylys skaitė 25 min. pa
skaitą apie Lietuvą, o meninę 
dalį išpildė sol. A. Ščepaviečienė 
ir Algis Simanavičius padainavę 
keletą lietuviškų dainelių. Akom 
ponavo Danutė Ščepavičiūtė.

Skautų tautinių šokių grupė, 
vadov. A. Šadeikienės, pašoko 4 
liet, šokius. Pačioje pradžioje 
ėvang. kun. L. Kostizenas sukal
bėjo lietuviškai Tėve mūsų.

Lietuviškam vakare dalyvavo 
keletas augštų svečių iš miesto 
valdybos, imigracijos įstaigos 
Toronte vedėjas Mr. Tompson ir 
kt. Iš lietuvių daly vavo gen. kon
sulas min. V. Gylys su Ponia ir 
apylinkės pirm' J. R. Simanavi
čius su Ponia.

Mišrus koncertas
Pereitą sekmadienį makedo- 

niečių salėje, 17 Regent St., įvy
ko pasirodymas 7 tautybių, su
darančių antibolševikinę Mutual 
Cooperation League. Iš lietuvių 
dalyvavo tautinių šokių grupė, 
vadovaujama p. Šadeikienės.

Baltų Federacijos Tarybos 
posėdis

įvyko pereitą sekmadienį, 3 vai. 
pp. Perrinkta Federacijos vado
vybė. Pirmininkauti šiemet ten
ka latviams. Lietuvių grupės 
pirm, perinktas J. R. Simanavi
čius, kasininku išrinktas J. Kar
ka. Liet, moterų sekcijos pirm, 
yra p. Jurkevičienė.

Posėdy iš lietuvių svečių da
lyvavo B. Fed. garbės narys gen. 
konsulas min. Gylys ir KLB Kr. 
Valdybos pirm. B. Sakalauskas, 
kuris pristatydino lietuvių gru
pę ir pasveikino naują valdybą.

Vajaus Komiteto posėdis
Vasario 26 d. VKLS Toronto 

skyriaus vajaus komiteto nariai 
buvo susirinkę bendro posėdžio, 
kuriame svarstė eilę bėgamųjų 
reikalų ir padarė keletą nuta
rimų:

1. Kiek galint dažniau per 
spaudą informuoti visuomenę 
knygos “VLG” išleidimo reikalu,

2. Reguliariai duoti aukotojų 
bei prenumeratorių pranešųnus 
bei apyskaitą Kanados, JAV, D. 
Britanijos, Australijos bei kitur 
išeinančioj lietuviškoj spaudoj,

3. Priimtas Vajaus Komiteto 
specialus atsišaukimas į visuo
menę sekmingesniam reikalingų 
pinigų telkimui. (Tuo tarpu jų 
kasoje VK turi vos pusę reikalin
gos sumos minėtos knygos išlei
dimui).

Knygos spausdinimo paruošia
mieji darbai eina prie pabaigos 
ir piniginis klausimas darosi re
ali būtinybė. Todėl ir VK-tas ti
kisi sulaukti visų lietuvių nuo
širdžios paramos.

Vajaus Komitetas.
Aldona ir Juozas Jankaičiai 

susilaukė gražaus sūnelio.

ŽUKLAVIMO 
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidom 
’ * " 5 gausite tik ’

J. BERŽINSKAS

Šv. Kazimiero šventė
KLKat. Federacijos Toronto 

skyrius kovo 4 d. Prisikėlimo pa
rapijos auditorijoje suruošė iš
kilmingą šv. Kazimiero akade
miją. Paskaitą apie šv. Kazimie
rą skaitė dr. A. Šapoka. Paskai
ta buvo akademinio pobūdžio ir 
auditoriją labai rimtai nuteikė 
ir sukėlė klausytojams daug 
minčių.

Meninę dalį atliko grynas jau
nimas. Tai yra labai džiugus 
reiškinys Toronto turtingame 
visuomeniniame gyvenime.

Pranešėja buvo stud. Judita 
Matulionytė.

Prisikėlimo parapijos jaunimo 
orkestras, vedamas sol. Vacį. Ve- 
rikaičio, sugrojo porą maršų bei 
liaudies dainelių. Tai naujas 
daug žadantis vienetas. Elzbieta 
Antanavičiūtė pašoko “Butter
fly” baleto numerį, jos sesuo 
Irena paskambino pianinu. To
ronto ateitininkai suvaidino A. 
Mickevičiaus “Konrado Valenro^ 
do” mirties sceną. Vaidino ir re
žisavo Romas Vaštokas, Elena 
Žėkaitė ir kiti.

Minėjimas buvo paruoštas la
bai apgalvotai ir planingai. Kat. 
Federacijai tenka didelė garbė, 
kad ji keldąma šv. Kazimiero 
valstybinę idėją, kartu kelia ir 
mūsų kovos dvasią su dabarti
niais pavergėjais. Iz. M.

Kūr. - Savanorių skyriaus val
dyba artėjančių šv. Velykų pro
ga yra paskyrusi $100 Vokietijoj 
je vargstantiems savo buvusiems 
laisvės kovų broliams — kūrė
jams savanoriams bei karo in
validams sušelpti.

Atidaromas 
privačiame name 

SALONAS
1005 Dufferin Avė., prie Bloor. 

Priimama kasdien nuo 9 vai. ryto
8 vai. vak. Daromi pusmetiniai šalti 
ir sušukavimai. Telefonas OL. 4982 

Sav. L. PETKEVIČIENĖ.

Delegacija Pabaltijo > 
neaplankys

Patriarkas Aleksiejus pakvie
tė Pasaulin Bažnyčių Tarybos 
padalinį Amerikoje “National 
Council of Churches of-USA” at
siųsti dvylikos asmenų delega
ciją pas jį dviem savaitėm. To
kia delegacija iš Niujorko iš
skrenda kovo 8 d.

Dr. Kavolis kreipėsi laišku i 
šios delegacijos vadovą, prašy
damas, kad jis Maskvoje padėtų 
jalengvinti persekiojamų lietu
vių kunigų likimą, kurių vieni 
yra ištremti nežinia kur, kiti nu
bausti priverstiniais darbais Si
bire. Šis betgi dr. Kavoliui laiš
ku atsakė, kad amerikiečių evan
gelikų bažnytinė delegacija va
žiuojanti pas rusų v stačiatikių 
bažnytinius vadovus bažnyti
niais reikalais. Bet ji nevažiuo
ja pas bolševikų valdžioš vado
vus politiniais reikalais. Būsią 
stengiamasi padėti išvardintiems 
kenčiantiems asmenims, bet abe
jojama, ar vyskupai turėsią įta
kos žmonių laisvei komunistų 
kraštuose palengvinti. Delegaci
ja būsianti Maskvoje ir Lenin
grade. Bet jai nenumatyta lan
kytis Pabaltijo kraštuose. K.

iki

NAUJAI ATIDARYTA x

vyry kirpykla
1015 DUFFERIN ST.

/kampos Bloor St. W./
SAV; A. MILERIS.

Lietuviai maloniai kviečiami.

Nauja lietuviška įstaiga ;
International į 

Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto!

Įstaigos direktorius
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C. DEAKON, 
B.A.Sc., R.P.E.

vietos Advokatas, Notaras ir 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
Dėl pasimatymo — susitarti 

— tel. LO. 5613.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280
....................................... (*MI 1 ' ...... - . ..................... ■ |............. ... .............

B. S E RGAUTIS - Realtor
„REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas OL. 2426
Didelis žemės sklypų poshrinkimos Toronte ir užmiestyje. Poskolos stofybinui- 
kems geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bord'o na
riais. Gauname visus šios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

A. Garbenis
A

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
High Park - Bloor, $20.000, 9 kamb. atskiros nomos su visais boldois, vandens - 

olwos šildymas, garažas su šoniniu įvažiavimu, arti Bloor g-vis, įmokėti 
$10.000

Indian Rd. - Bloor, $28.^00, TO komb., otsV

High Pork

___  , iros nomos, 2 mod. virtuvės, vor»;
, , dens >■ olyvos šildvmos. didelis žoislų komborys rūsy, 2 gorožoi, visoi 
J » orti Bloor, jikotėti $7.600.

KiNfl - $on»ysMe, $17.^00, R.komb., pusiou ofskrros narnos, florožui vieta, oly 
vos ’šildymas, įmokėti $4.000.

Dufferin > St. Cleir, $11.800, 7 komb., pusiau atskiras, švarūs namas, oro šil
dymas, šoninis įvažiavimas, įmokėti $2.000.

v i
i

L GARDENS
REAL ESTATE 

1411 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
ToMmmI: LO. 273B, LA. 8772. Vokorste HU. 9-1543.

Vtoote twto pirkimo or perdavimo relkelote kraipkMo vM nerodyta o4ro—, 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki- 
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.
1212 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LA. 9547

motor*, bot jveiriti* moditokltaivs fovhmn.


