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Savaitės įvykiaiAteivis Kanadoje
Imigracinis kraštas laukia, kad kiekvienas naujas ateivis ir jo 

esama ar būsima šeima įsilies į vietos gyventojų masę. Plačiai 
žinomas pvz. JAV vad. “lydymo katilas”. Ten jokios kitokios 
išeities ir nenumatoma. Kiekvienas naujas imigrantas ten lai
komas būsimu piliečiu. Ta pati pažiūra į ateivį yra ir Kanadoje. 
Ir čia kiekvienas naujas ateivis laikomas būsimu piliečiu. Ir šito 
dėsnio nėra jokių išimčių. Dėl to nei JAV nei Kanada nepripa
žįsta jokių politinių imigrantų. Ateivis pagal jų įstatymus gali 
būti iš savo krašto išvykęs dėl įvairiausių priežasčių, taip pat ir 
dėl politinių, tačiau naujajame krašte jis kuriasi ne laikinai, bet 
visiems laikams, kai pats politinis išeivis savo padėties nelaiko 
amžina ir nenori savęs sutapdinti sū mase kitų imigrantų, atvy
kusių geresnių gyvenimo sąlygų ieškoti.

Nei JAV nei Kanada betgi nedaro jokio spaudimo, kad imi
grantas greičiau priimtų krašto pilietybę. Kanados parlamento 
šios sesijos pradžioje atstovas-MacKenzie pasiūlė pakeisti piliety
bės įstatymą ta prasme, kad naujieji ateiviai būtų verčiami pi
lietybę priimti. Esą, per 1946 - 1950 m. penkmetį atvyko 430.000 
imigrantų, o per sekantį 1951 - 1955 m. penkmetį pilietybę te- 
priėmė.vos 116.375. Įstatymas turįs būti pakeistas ta prasme, kad 
ateiviai išgyvenę Kanadoje reikalaujamus 5 metus ir neprašą 
pilietybės tą privilegiją prarastų.

Šito siūlymo pirmiausiai neparėmė vyriausybė (neteisingai 
kažkurioje lietuviškoje pasaulio spaudoje buvo rašoma, jog šitokį 
pakeitimą siūlęs pats Kanados ministeris pirmininkas). Imigra
cijos ministeris Pickėrsgill pareiškė ,kad prievarta būtų bloga 
priemonė imigrantams patraukti. Esą, reikia sudaryti tokią at
mosferą, kad pilietybė pasidarytų viliojančiu dalyku, kad nau
jieji ateiviai jos patys siektų. Siūlymas prievartos nebuvo pri
imtas.

Kanada laukia naujo ateivio įsiliejimo į jos gyventojų visu
mą, tačiau be prievartos, be jokio spaudimo.

Kanadoje niekas nekalba apie “lydomąjį katilą”. Vyriausybės 
atstovai pakartotinai yra pabrėžę, kad šito Kanadoje nėra ir to 

•^nesiekiama. Kanada, mat, yra dvikalbis kraštas, savo gyvenimą 
kuriąs ant dviejų kultūrų pagrindo — anglų ir prancūzų. Šitas 
faktas verčia išviso labiau vertinti tautinę kultūrą, kaip gyveni- 
mišką veikfenį. Kalbama apie anų dviejų ir dar kitų įsiliejančių 
kultūrų naują produktą — kanadiškąją kultūrą. Pagal šitokią 
pažiūrą sulydymas yra neįmanomas, neįmanomas taip pat panei
gimas bet kurios kitos kultūros. Dėl to Kanadoje pripažįstama 
ne tik vertė bet kurios tautybės žmogaus, bet taip pat ir vertė 
savąją kultūrą puoselėjančios tautinės bendruomenės. Jos niekas 
nenori sulydyti, ištiipinti didesniame masyve, betjlieti. į visumą, 
kaip vertingą komponentą bręstančios 'Kanados’ kuftūros. Tai 
vad. integracija, organiškas įterpimas į -vienetą, padarymas su
dedamąja dalimi, kuri savomis savybėmis nors kiek paveikia ir 
visumą. Čia nesiekiama kurią besireiškiančią kultūrą sunaikinti, 
bet norima ją padaryti sudedamąja dalimi, panaudoti kaip me
džiagą naujajam pastatui.

Besiformuojančiai kanadiškajai kultūrai ta tautybė duos di
desnį įnašą, kuri įsilies į jos gyvenimą su juo ryškesniu bei savi- 

' tesniu tautiniu veidu, su veiksmingesnėmis savosios kultūros ver
tybėmis.

LIETUVIAI SUVALKŲ TRIKAMPYJE
Lenkijai po karo priskirtoje 

Sūduvos krašto dalyje — vad. 
Suvalkų trikampyje tebėra ne
maža sąmoningų lietuvių, kurie, 
kad ir Lenkijos komunistinės 
valdžios spaudžiami, nenustoja 
veikę. Antai Punske ir Suval
kuose atsilankė iš Lietuvos ra
šytojas T. Tilvytis, kuris kaip 
sovietinės delegacijos narys da
lyvavo A. Mickevičiaus minėji
me Lenkijoj. Punske jis buvo iš
kilmingai sutiktas lietuviškos 
gimnazijos salėj, kur jo laukė 
Kreivėnų kaimo choras ir Šilek 
kiemio šokėjai, pasirengę “Suk
tiniui” ir “Kubilui”. Tilvyčiui 
buvo įteiktos dovanos: du lietu
viško audimo rankšluosčiai, ap
kaišyti rūtomis ir suveržti rau
donu kaspinu. Pasak Tilvyčio, 

< < f

Priekaištai imigracijos ministerial
Min. Pickėrsgill iniciatyva 

prie imigracijos ir pilietybės mi
nisterijos buvo sudaryta keturių 
asmenų apeliacinė komisija, į 
kurią gali kreiptis ateiviai, ga
vę imigracijos pareigūnų pasi
rašytą deportacijos raštą. Par
lamento atstovas E. Davie Ful
ton savo kalboj prikišo mi- 
nisteriui šališkumą, esą komisi- 
jon įeina trys imigracijos minis
terijos pareigūnai, ir todėl esą 
negalima laukti nešališko spren
dimo. Min. Pickėrsgill paaiški
no, kad jon įeina tiktai du buvę 
imigracijos min. tarnautojai: P. 
T. Baldwin iš Otavos ir. L. A. 
Chevrier iš Montrealio; treciasis 
E. B. Reid, Toronto laikraštinin
kas, tėra prieš keletą metų bu
vęs imigr. ir pilietybės ministe
rijos informacijos skyr. vedėjas. 
Pasak ministerio, šie sąžiningi 
tarnautojai nebūsią šališki dėl
to, kad yra susipažinę su imigra
cijos įstatymu. Priešingu atve
ju esą reikėtų prileisti, kad pvz. 
priklausantieji advokatų sąjun
gai negali būti skiriami teisė
jais. Be to, ministeris pareiškė, 
kad minima komisija svarstys ne 
ministerio sprendimus, o žemes- 

lietuviai komunistinės Lenkijos 
ribose “gali laisvai vystyti lie
tuvišką kultūrą, nacionaline sa
vo forma ir socialistine savo tu
riniu ...” Tuo tarpu pats Tilvy
tis rašydamas įspūdžius iš Puns
ko pripažįsta, kad ten esą nega
lima gauti lietuviškos knygos, 
net ir “socialistinio turinio”. Jis 
buvęs apibertas prašymais at
siųsti liet, kalbos ir literatūros 
vadovėlių, scenos veikalų, dai
nų, kanklių, skudučių. Tilvytis 
pažadėjęs viską “nelabai tikė
damas, ar pajėgsiu ištesėti”. Vie
na mokytoja jam pasiskundusi, 
kad turėjusi versti iš lenkų kal
bos J. Baltušio pjesę — “Gieda 
gaideliai”. Mat, Punsko lietuviai 
galį rengti vaidinimus tik 
cialistinio turinio”. '

SO-

nių pareigūnų imigrantų įsilei
dimo arba deportacijos reikalu.

Kiek anksčiau ministeris pa
reiškė, kad ateivių neįsiliedimo 
ir deportacijos taisyklės būsian
čios peržiūrėtos ryšium su Vyr. 
tribunolo sprendimu torontietės 
S. K. Bent deportacijos byla. 
Vyr. tribunolas radęs, kad įsta
tymas duoda teisę daryti depor
tacijos sprendimą ministerių ka
binetui, o ne imigracijos minis
terijos pareigūnams; pastarie
siems * min. kabinetas negalįs 
perleisti savo įgaliojimų.

Reikalauja laisvų mokyklų
Buenos Aires, Argentinoje, 

įvyko laisvųjų mokyklų sąjun
gos suvažiavimas, kuriame bu
vo konstatuota, kad šiuo metu 
tėvai neturi jokio balso valdžios 
mokyklose, o jų teisės privatinė
se mokyklose esančios ribotos. 
Taip pat buvo pasisakyta prieš 
uždraudimą privat. mokykloms 
laisvai pasirinkti mokytojus. Su 
pasitenkinimu buvo priimtas 
švietimo ministerio Attillio Dell’ 
Oro Maini, kataliko, sveikini
mas, kuriame jis išreiškė padrą-
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Pax Americana nesiklijuoja
Praėjusios savaitės laikraščių! A L M U S

Mūsų bendradarbis Niujorke

suvaidinti “šiaurės korėjiečių” 
vaidmenį, nors j|e atrėmė glo
balinės žydų organizacijos šū
kį, esą arabų vadovaujami pa
saulio anti-seaaitai pradėjo nau-

antraštės, liudijančios rietenas, 
peštynes, intrigas — nuo Va
šingtono iki mūsų išeivių sauje
lės politikų — rodė, kad laisvojo 
pasaulio ateitis nėra užtikrinta 
kaip kad manė tūkstančiai per 

nuo tironų antplūdžio; Tik šiuo 
metų dar nepramatomas^ ir ne
paprastai skaudus pasaulinis 
smūgis gal visus laisvuosius su
jungtų naujai vienybei. Vašing
tone “didiesiems” politikams te
sirūpinant prezidento širdies 
“coronary thrombosis”, Ameri
kos gerbūviu ir “Nix on Nixon”, 
pasaulyje pavojingai tempės tai
kos siūlai. Kipro saloje Jos Dide" 
nybės Karalienės vyriausybė ra
do reikalinga naudotis net gen. 
Seriov deportacijų metodais.

Nustatę tolimesnius ėjimus 
Azijoje ir Artimuose Rytuose, 
sovietų despotai vėl susikon
centravo Europoje. Gal pasinau
dodami pasikartojančia Ameri
kos rinkimų karšlige sovietai 
kruopščiai ruošiasi užburti Lon
done Jos Didenybę ir jos kabi
netą, kai tuo tarpu jų agentai 
Viduržemio pakraščiuose ruošia 
naują Korėją. Atrodo, Vakarų 
ignoruoti arabai šiuo kartu turi

KARDINOLAS MIND- 
SZENTY SVEIKSTA

Žiniomis iš Vienos, kard. Mind 
szenty nesąs kalėjime, bet vie
name vienuolyne, kur nuolat bu
di policijos pareigūnai. Esą jo 
sveikata kiek atsigavus ir jis ga
lįs sekti Vengrijos įvykių eigą. 
Eiti savo pareigų jam neleidžia
ma. Nuo 1948 m. bažnytinę Ven
grijos provinciją tvarko arki- 
vysk. J. Czapik, Eger vyskupas. 
Jo pastangomis kardinolo kalini
mas buvęs sušvelnintas.

Manoma, kad sovietai šiuo 
metu siekia užtušuoti tikybinius 
persekiojimus Europoj ir tuo 
paruošti Bulganino ir Chruščio
vo lankymąsi D. Britanijoj. Esą 
neseniai lankėsi Čekoslovakijoj 
Molotovas, kurio tikslas buvęs, 
be kitko, organizuoti komunisti
nės vyriausybės ir vyskupų kon
ferenciją. Matyt, Sov. Sąjungos 
atstovai nori vykti į Londoną 
“švarūs”, neturį nieko bendra su 
persekiojimais.

sinimą dirbti didesnės mokyklų 
laisvės linkme. Liberalai ir so
cialistai už tai smarkiai puolė 
ministerį, juoba, kad jis išleido 
dekretą, leidžiantį kurti privati
nius universitetus.

Ta proga vyskupai kvietė ti
kinčiuosius kovoti už katalikų 
mokyklų laisvę ir tikybos grąži
nimą j valdžios mokyklas. Tiky
bos dėstymas buvo uždraustas 
1955 m. Perono dekretu ir ikišiol 
nėra atšauktas, nors ir buvo ža
dėta.

teisybė, juk- mes patys esame 
semitai!”- Tačiau demokratiškai 
renkama Amerikos vyriausybė 
valiausiai ryžosi stoti už Izraelį. 
Laisva ir geriausiai informuota 
spauda nei nebumbtelėjo kada 
praėjusią savaitę lėktuvais visas 
papildomas batalijonas jūrinin
kų atsirado Šeštosios Eskadros 
kar. laivuose, kurie pilnu garu 
išplaukė į Viduržemio jūros ry
tinius pakraščius.

Pax Sovietica
tebeturi iniciatyvą
Eisenhowerio dėmesys Meksi

kos ir Kanados valdovams kai- 
kam atrodė nauju liudijimu, kad 
garsioji “containment” strategi
ja tapo sovietų naudojama ap
supti pačią Ameriką. Nežiūrint 
Amerikos karo aviacijos minis
terio raminimų, faktas liko fak
tu, kad TSRS karo aviacija jau 
išbandė atomines rakietas sie
kiančias iki 700 mylių, kokių čia 
neturėjo. Šios žinios moralinę, 
psichologinę ir politinę svarbą 
tiek pavergtiesiems, tiek laisvie
siems galėjo kiekvienas suvokti.

Skandinavai vėl gniūžta
Garsusis švedų socialistų mi

nisteris Unden manė praėjusią 
savaitę, -kad “tam tikras balan
sas tarp dviejų galybių šiuo me
tu tebesilaiko”, bet nežinojo kaip 
atsakyti į sovietų pasisiūlymą 
aplankyti ir Švedijos karalių 
grįtžant iš Britanijos. Tironams 
Maskvoje labai patiko švedų ne
utralumas ir jie buvo patenkin
ti, kai praėjusią ^savaitę švedai 
protestavo Oslo ir Vašingtone 
dėl jankių “oro tyrinėjimo” ba
lionų, įcurie per Švediją skrido 
Pabaltijo link. Sunkiau “neut
ralumą” davės vaidinti danų 
premjerui H. C. Hansen. Besi
lankydamas Maskvoje kryžiavo- 
josi niekaip negalįs išprašyti Š 
Atlanto Sąj. aviacijos bazių iš 
Danijos, bet manė, kad galima 
“tartis” kitų sąskaita. Jis įrodė 
Maskvai “gerą valią” pasirašy
damas Bulganino pakištą popie
rių, kad Kopenhagoje netrukus 
prasidės derybos dėl Pabaltijo 
valstybių galutinio pripažinimo 
Sovietams. (Ant popieriaus bu
vo parašyta, kad bus deramasi 
“dėl atlyginimo už danų turtą 
Pabaltijo valstybėse”). Beveik 
11.000 pabaltiečių praėjusiais 
metais Švedijoje tapo lojaliais 
piliečiais ir reikia manyti, kad 
“išlaisvinimo” veiklai ten netru
kus galės būti uždėtas vyriausy
bės varžtas.

Karalija ruošiasi 
tironų vizitui 
“Labai slaptomis” žiniomis, 

britų “Scotland Vardas” uoliai 

verbuoja agentus 140.000 ukrai
niečių ir 4u.000 pabaltiečių tar
pe, siekdamas sukontroliuoti jų 
pasireiškimą prieš netrukus at
vykstančius vizituoti Karalienės 
Kremliaus valdovus. Kovo 27 d. 
visos pavergtųjų tautų organizą- 

■ ei jos Londone ruošiasi vięnin- 

būti pasitikti. Britų Katalikų 
Bažnyčia savuosius narius per
spėjo prie iškilmingo sutikimo 
neprisidėti. Britų ambasadorius 
J V sutiko, jog sovietai tapo savo 
naująja taktika kur kas pavojin
gesni, bet manė esą protingai el
giantis sugvventi galima. Niu- 
jorke bijojom, jog šis protavimas 
įgalins britus pradėti derybas, su 
kuriomis sutiko jau danai. Ar 
“protingai” britai elgsis, pir
miausia turėjo patirti vienintelis 
Sovietijos expremjeras Malen
kov šią savaitę tesilankęs Lon
done.

Maskvos permainos
Vizitas stebino visus, kurie 

manė, kad Kremliuje vyksta 
mirtinos grumtynės tarp tironų: 
kaip gi Chruščiov leidžia vienui 
vienam savo “priešui” išvykti? 
Praėjusią savaitę koresponden
tai Maskvoj taipgi stebėjosi Mas
kvos “šaltumu ir apsisprendi
mu”. Niujorke lietuvių dešinio
sios partijos klausė kaip ilgai so
cialistai pajėgs atsispirti sovie
tų vilionėms? Jie citavo Vaka
rų Europos socialistų valstybi
ninkus, garantuojančius, kad 
Maskva daugiau nebus plėšikė 
ir manė reikiant su ja sugyventi 
geruoju. Jie ignoravo min. Dul
les pareiškimą, kad Maskva ne
pasikeitė, bet tapo tik dar pavo
jingesnė. “Naujo svieto” kūrė
jams imponavo, kad nuo šios sa
vaitės Sovietijoje dirbama tik 46 
valandas, kad bus įsileista vis 
daugiau turistų. O visdėlto ko
mandoras M. Č. Perry, užmez
gęs ryšius su Japonija lygiai 
.prieš 100 metų Kongresui teisin
gai rašė, kaip NYTimes tik da
bar iškniso, laisvės ir absoliu
tizmo jėgos turės susikirsti...” 
pasaulis seks jų kovą baimin
gai: nes išdavoje paaiškės ar pa
siliks laisvė ar. vėl įsigalės ver-

(Nukelta į 2 psl.)

NAUJA LENKU VYRIAUSYBĖ
Lenkų vadin. tautinės vieny

bės vyriausybė, vadinama egze- 
kutyvu, pagaliau sudaryta nau
ja. Jos pirmininkas yra Adam 
Ciolkosz, o atskirų vadijų vedė
jai yra: užsienių reikalų Jan 
Starczewski, vidaus reikalų — 
Zbigniew Stypulkowski, gyny
bos — gen. Tadeusz Bor-Komo- 
rowski, iždo — Kazimiera Sab
bat ir informacijos — dr. Witold 
Czerwinski. )

Egzekutyvo nariai prisiekė 
vad. Trijų Tarybai, kuri betgi te
bėra iš dviejų narių: gen. Wl.

Visa Viduržemio jūros sritis praeitą savaitę liko paliesta aštrių 
krizių. Jose įveltos dvi byrančios imperijos — Britanija ir Prancū
zija. Britai žingsnis po žingsnio yra priversti trauktis iš Vid. Rytų. 
Susidūriau mažytės Kipro salos pasipriešinimu, britai apsisprendė 
jį sugniuždyti. Derėjęsi penkis mėn. su kipriečių vadais ir negalėję 
susitarti??dėl savivaldos, suėmė ortodoksų arkiv. Makarios su kitais 
dviem dvasininkais ir išvežė į Seychelles salą Indijos vandenyne. 
Į tai reagavo visi graikai - kipriečiai puldami britų pajėgas įvai
riais partizaniniais būdais, o 
Graikų .'jjVyriausybė panaikino 
anglų k. mokymą mokyklose, at
šaukė savo diplomat, atstovą iš 
Londono 'Jr pagrasino Jungt. 
Tautomis^ Graikų minios ėmė 
demonstruoti ir apdaužė du bri
tų konsulatus. Britanijos dar- 
biečiai įaiolė premjerą Edeną, 
vadindama kvailyste arkiv. Ma
karios deportavimą.

AntrasĮrizės židinys — Jor
danas. Britai, reaguodami j 
Glubb. atleidimą iš legijono va
do pareigų, atšaukė 15 augštes- 
niųjų savo karininkų ir pagra
sino pajudinsianti pašalpos klau
simą, kuris Jodanui yra gyvybi
nis. Iš kitos pusės sujudo arabų 
kraštai — Egiptas, Syti j a ir Sau
di Arabija. Jų vadai susirinko 
posėdžio Kaire ir pasiūlė Jorda
no 20 metų ąmž. karaliui Hus
sein savo paramą, jeigu jis ne
tektų Britų iždo paramos. Kol 
kas Hussein pareiškė norą pa
laikyti draugiškus santykius, su 
Britanija, kuri irgi yra suinte
resuota išlaikyti šioje srityje sa
vo įtaką. Iš savo pusės jis pasiū
lė visiems arabų kraštams’ susi
rinkti posėdžio Jordano sostinėj 
ir atstatyti arabų vienybę.

Trečias krizės židinys — Alže-

JAV konsulatą. Gavę savivaldą, 
tunizieČiai buvo aprimę ir atro
dė patenkinti. Pastaruoju laiku 
teroristiniai veiksmai padažnėjo. 
Spėjama, kad juos organizuoja 
nepatenkinti prancūzai kolonis
tai. Kelių tūkstančių minia, puo
lusi JAV konsulatą, giedojo 
Prancūzijos himną, o paskui 
šaukė: “šalin Amerika”, “šalin 
žydai”, “pakart Mendės - Fran
ce”. Minia -.padarė amerikie
čiams $20.000 nuostolių, sudras
kė vėliavą, bet policija nesuėmė 
nė vieno riaušininko.

Alžerija tebėra pačiame įkarš
tyje. Prancūzijos vyriausybė pa
prašė parlamentą specialių įga
liojimų tvarkyti Alžerijai. Pa
ryžiaus alžėriečiai, dirbą įvairio
se įmonėse ir išmokę demonst
ruoti iš prancūzų, skubiai suor
ganizavo masinį žygį į parla
mentą, kuris pabūgęs turėjo per
traukti posėdį, kol policija su
stabdė žygininkus.

Eisenhoweris Bulganinui
Prieš Edeno - Eisenhowerio 

konferenciją Vašingtone Bulga
ninas buvo pasiuntęs laišką Ei- 
senhoweriui siūlydamas suda
ryti draugiškumo sutartį. Prez. 
Eisenhoweris atsakė neigiamai

DIDINGOS IŠKILMĖS ROMOJE
Romoje su didelėm iškilmėm 

buvo paminėta dviguba Pijaus 
XII sukaktis: 80 m. amžiaus ir 
17toji karūnacijos sukaktis. Mi
niai šaukiant “Viva el papa” Pi
jus XII atvyko bazilikon, lydi
mas procesijos, kurioje dalyva
vo ordinų vadai, vyskupai ir 22 
kardinolai, jų tarpe Kanados 
kard. J. C. McGuigan. Pamaldas 
laikė prancūzų kilmės kard. E 
Tisserant, kardinolų kolegijos 
dekanas. Palaiminimą suteikė 
pats popiežius. Iškilmėse daly
vavo specialios delegacijos iš 51

Anders ir ambasadoriaus E. Ra
czynski. >' 

— Varšuva. — Mirė vysk. Szlo 
gowski, kard. Wyszynski pava
duotojas ir gener. vikaras, sulau
kęs 91 m. amžiaus.

— Formoza.—Nacionalistų ži
niomis, komunistinės Kinijos 
diktatorius Maotsetung ketinąs 
atleisti savo premjerą čuenlai ir 
krašto aps. min. Peng, kuriais 
neberasi tikįs.

—Varšuva. — Lenkijoje pasi
rodė dienraštis vokiečių kalba 
“Arbeiterstimme”.

primindamas, kad draugišku
mas turįs būti įrodytas darbais 
Nepasitenkinęs tokiu atsakymu. 
Bulganinas vėl kreipėsi į prez. 
Eisenhoweri siūlydamas per
svarstyti pirmąjį atsakymą. Pa
starasis ilgai galvojęs atsakė 
Bulganinui * kvietimu prisidėti 
prie JAV nusiginklavimo plano. 
Tuo būdu Eisenhoweris išvengė 
tiesioginio atsakymo. Bulgani
nas spaudos atstovams pareiškė, 
esą atsakymas buvęs “labai įdo
mus”. Kai vienas koresponden
tas pareiškė, kad Bulganinui su 
Chruščiovu derėtų apsilankyti 
JAV-bėse, Bulganinas atsakė 
tam nesispirtų, tik nenorėtų, jog 
būtų imamos jo pirštų nuospau
dos. (Ištikrųjų oficialių valsty
bių atstovų bei diplomatų pirš
tų nuospaudų nedaroma). Va
šingtone per spaudos konferen
ciją vienas žurnalistas paklausė 
prez. Eisenhowerį, ar jis nema
nąs kviesti Bulganino į JAV. 
Prezidentas atsakė tam būtų pa
lankus, nors tuo tarpu tos min
ties neturįs.

Azijos gynyba <
Pakistano sostinėj Karaši įvy

ko pietryčių Azijos sąjungos na
rių konferencija. Joje JAV už-

pareiškė, kad pietryčių Azijai 
ginti reikia sudaryti nuolatinę 
karinę pajėgą, kuri galėtų už
kirsti kelią komunizmo grėsmei. 
Esą nežiūrint pasikeitimų >Krem 
liuje nėra jokių duomenų tikėti, 
Vd sovietai būtų atsisakę siek

ti savo tikslų ginklu. Jo siūly
mą parėmė ypač Pakistano užs. 
r. ministeris Baig, primindamas 
sovietų kėslus sunaikinti jo 
kraštą, nes jis tapęs vienu anti- • 
komunizmo centrų. Ta proga jis? 
citavo Bulganino ir Chruščiovo 
pareikštas mintis. Pietryčių Azi-. 
jos Sąjunga ta linkme ėmėsi ati-? 
tinkamų žygių.

Vokietijos kariuomenė ' 
Nežiūrint stiprios opozicijos- 

seime koncl. Adenauerio pateik-? 
tas apsiginklavimo įstatymas bu
vo priimtas. Pagal jį, V. Vokie-? 
tijos vyriausybė galės organi-; 
zuoti kariuomenės branduolį,- 
kuris išaugs apie 1960 m. į 500.-' 
000 kariuomenę ir sustiprins V.- 
Europos gynybą. Įstatymą turės? 
dar priimti senatas kovo 16 d.- 
Manoma, kad jis čia neužklius.? 
Naujoji kariuomenė pavadinta; 
Bundeswehr, nors kaikurie sei
mo dešinieji atstovai siūlė atgai
vinti Wehrmacht.

krašto, jų tarpę ir lietuvių- Visos 
iškilmės buvo transliuojamos 
per radiją ir daugelį Europos te
levizijos stočių.

VLlKo VADOVYBĖ 
ROMOJE

VLIKo pirmininkas J. Matu
lionis ir VT pirmininkė A. Deve- 
nieriė kovo 7'd. atvyko į Romą, 
kur išbus iki kovo 15 d. Pirmi
ninkai numatė dalyvauai šv. Tė- 
/o jubiliejaus iškilmėse kovo 11 
d. ir aplankyti tenykštes lietu
viškas įstaigas — Diplomatų še
fą, atstovybę Vatikane, šv. Ka
zimiero kolegiją ir lietuviškus 
radijus.

VLIKo pirm. J. Matulionis iš 
Romos vyks trumpam į Paryžių, 
o paskum į Londoną, kur aplan
kys atstovybes ir kt. lietuviškas 
įstaigas. Didžiąją savaitę VLIKo 
pirmininkas jau žada atvykti į 
Niujorką. •

— Londonas. — Britų min. pir
mininkas tarėsi su Prancūzijos 
min. pirm. Mollet dėl bendros 
laikysenos sovietų atžvilgiu. 
Bulganinas su Chruščiovu lan
kysis Anglijoj balandžio 18-28 d„ 
o prancūzų min. pirm. Maskvoj 
— gegužės mėnesį.



Perono politinė karjera prasi
dedi 1943 m. birželio 4 d., kai‘su
kilę Argentinos kariuomenės da
liniai nuvertė konservatorių val-

VLADAS VESELAUSKAS
J

kviečiamas krašto apsaugos mi- 
nisteris, didelis Perono draugas,
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GAVĖNIOS RIMČIAI

Geriantiems ir negeriantiems
IŠ VYSK. K. PALTAROKO GANYT. LAfŠKO

'Ganytojas pliekia girtuoklia
vimą kaip didelę grėsmę ir vaiz
džiai parodo, kad jis žemina 
žmogų ir Dievą. “Žmogus turi 
kalbos dovaną; ja gali pareikšti 
savo proto mintis, valios norus 
ir širdies jausmus. Tuo irgi žmo
gaus skiriasi nuo gyvulių. Bet gir
to kalba jau nebe žmogiška; jos 
žodžiai panašūs į atskirus galvi
jų garsus: liežuvis pinasi, kar
toja be prasmės tuos pačius po
sakius, plepa visokias kvailys
tes... Girtas mėgia dainuoti, ta
čiau balsas lyg vilko staugimas, 
kurs drumsčia nakties ramybę, 
gąsdina žmones ir gyvulius...”

■“...Kaip žmogus, taip ir žvė
rys turi pojūčius. Geras vanago, 
regėjimas iš aukštybių pastebi 
vieversėlį .žolėje; kaip akmuo 
krinta žemyn ir aštriais savo na
gais. sugauna neatsargų paukš
telį. Jautri katės klausa: per 
miegą išgirsta, kai tik pelė pasi
judina.. . Palygink girtą žmogų: 
akys lyg rūkų aptrauktos, aiškiai 
nemato; dėl galvos sukimosi 
jam visi daiktai svyruoja. Girtas 
neprigirdi: žmonių kalba, kaip 
duslus aidas ausyse atsimuša. 
Uoslė pasidaro’nejautri nei kve
pėjimui, nei dvokimui. Visas kur
nąs praranda jautrumą: nebe
jaučia nei šilumos, nei šalčio; nei 
užgavimų, nei žaizdų. Girto būk
lę nusako šv. Raštas: “Tu būsi, 
kaip žmogus miegąs ... ir sakysi: 
mane muse, bet man neskaudė
jo; tampė mane, bet aš nejau
čiau” (Pr. 23, 43).

“... Dievas paskyrė žmogų 
dangaus paukščių, jūros žuvų ir 
žemės žvėrių valdovu. Tuo tar
pu vyras — žaliūkas, kurs pe
čiais rede s rMėtu nū~rs grinu- 
ti;, negau paeiti; Kilis v^v’yr.ę g...- 
damas, galėtum būti priešui bai
sus, nesivaldai, nepastovi ant ko
jų, gj^uvirieji; pats be smūgio 
griūvi, kaip koks stuobris, ir 
guli kur nors patvoryje.

Kas drįs manyti, jog Dievas 
girtuoklius, kurie taip baisiai 
žemina savyje Dievo paveikslą, 
įsileis į *, dangiškus rūmus, kur 
niekas suteptas negali eiti. To
dėl spėja šv. Povilas: “Neklyski
te girtuokliai... nepaveldės... 
dangaus karalystės (1 Kor. 10). 
“Jų gala? — pražuvimas” (Pil.

3,19).
“... Klausimas, ar girtuokliai 

turi kokį nors Dievą? Žinoma, tu 
ri! Bet kurį? Ar tą, kurs visaga
liu savo žodžiu sukūrė pasaulį, o 
savo Apvaizda per amžius visa 
valdo, palaiko, gerina?... Ar tą, 
kuriam Popiežius, vyskupai, ku
nigai, ir ištikimi katalikai sta-. 
to gražias bažnyčias, puošia dai
lius altorius, rengia iškilmingas 
pamaldas? Ne!... Smuklė yra 
girtuoklių bažnyčia; stalas, ap
statytas stiklinėmis ir Stikliu
kais tai didysis jų altorius; spin
ta su bonkomis — jų ciborija; 
rudas ir pilkas skystimėlis — 
švęstas jų vanduo, stiklų cink- 
sėjimas tai varpai; negražios 
dainos, tai jų giesmės; šlykščios 
blevyzgos—jų pamokslai; smuk
lininkas — jų kunigas; bonkoje 
visas jų tikėjimas, stiklelyje vi
sa jų viltis, girtybė visa jų mei
lė ...

Jūs, blaivieji, susispietę aplink 
altorius, prieš sumą nuoširdžiai 
giedate: “Pulkim ant kelių...” 
Girtuokliai! Jūs bevelijate stum 
dytis aplink stalus, bonkas, stik
lines, stikliukus, troškulį tildy
dami svaigalais ir triukšmauti: 
“Gėriau alutį, saldų midutį per 
visą naktį ligi gaidelių..“Vi
sas svietas gerai žino, kad aš ge
riu su staršina, kas tu man?” 

“... Kieno širdyje nėra Dievo 
garbės, nebėra nei artimo mei
lės. Kas negerbia tėvų, muša 
žmoną, badu marina vaikus? 
Kas skaldo kitiems antausius ir 
pats vaikšto kiauru pakaušiu? 
Kas niekais laiko skaistybės do
rybę? Kas ardo šv. moterystės 
ryšius? Kas naminis vagis, kurs 

k'i r.ž^rves? Kas netei-
vii*» LxCiS 

nelaiko pasninkų? Kas neina 
Velykinės? Kas gailisi Bažnyčiai 
kapeikos? Dažniausia, girtuok
liai, peržengiate tfisus Dievo it 
Bažnyčios įsakymus ..

“... Jūs negerią, “būkite" blai
vūs ir budėkite” (Lk. 5, 8). ... 
Blaivias renkite savo vestuves, 
krikštynas, pakasynas ir šiaip 
šeimynines ar bažnytines iškil
mes! Burkitės po blaivybės vė
liava!”

(Iš “Lietuvos TSR Katali
kų Kalendoriaus 1955”)

TĖVIŠKĖS ĖIBVRIAI
=

Peronas ar Evita ?
tillo atsistatydinus, nauju pre
zidentu- tapo gen. Arturo Raw- 
son, prezidentavęs tik... 48 va
landas. Kiti kariškiai nesutiko 
patenkinti gen. Rowsono reika
lavimų, masiškai šaudyti buvu
sius valdžioj konservatorių žmo
nes; Rawsonui atsistatydinus, 
prezidentu tapo gen. Pedro Pab
lo Ramirez. Visas ministerių ka
binetas buvo sudarytas iš kariš
kių. Tik vienas finansų ministe- 
ris Jerge Stantamarina buvo ci-

natoriais ir vice gubernatoriais
v . a« . V- * • • - •* T"fc ■ •. .

tas naujas Darbo ir Socialinio 
Aprūpinimo sekretoriatas, kurio 
sekretorių su ministerio teisėmis 
buvo paskirtas pulk. Juan Do
mingo Peron. Tik tada Argenti
nos- visuomenė ir tesužinojo, kad 
Argentinoje egzistuoja toks pul
kininkas. Jis 17 metų buvo bu-

lankėsi Vokietijoje. Kaip kainų 
karininkas . gyveno Mendoza 
mieste, 1.200 kilometrų nuo Bu
enos Aires į vakarus, argenti
niečių masėms visai nežinomas.

Visiems generolams sulindus į 
valstybės administracijos apara-

antroj neoficialų ministerių ka
binetą; kurio priešakyje buvo 
Juaft Domingo Peron. Šioji put 
kinmkų grupė pasivadino GOU 
(Grupo de ©fičiales Unidbs — 
Suvienytų Karininkų Grupė). 
Peronas ieškojo būdų supykdyti 
generolus. Gen. Pedro Pablo Ra
mirez, tapęs prezidentu, turėjo 
kuo nors patenkinti ir pasitrau
kusį gen. Arturo Rawson. Jis 
buvo paskirtas ambasadorių į 
Rio de Janeiro, Braziliją. Vie
nam pasikalbėjime Rio de Janei
ro miesto žurnalistams jis pa
reiškė, kad Argentinos birželio 4 
dt revoliucijos vadas buvęs jis, 
"en. Rewson. Peronas, surinkęs

' • 1 • ■ ■ 1 • ■ • • • . ’ ** ' I
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se Buenos Aires laikraščiuose 
paskelbė, kad revoliucijos vadas 
kūnu ir dvasia esąs gen. Pedro 
Pablo Ramirez, o nė gėm Artu
ro Rawson, kaip jis skelbiąs Rio 
de Janeiro laikraščiuose. Prasi
dėjo dviejų generolų polemika. 
Ramirez Buenos Aires, o Rawson 
Rio de Janeiro spaudoje. Rezul
tate gen. Rawwson turėjo atsi
statydinti. Netrukus miršta vice
prezidentas adm. Saba Sueyro. 
prezidento Ramirez pusbrolis. 
Vice prezidento postui užimti

Pax Americana nesiklijuoja
(Atkelta-iš 1 pusi.) 

gija pasaulyje; despotizmas ar 
racionali laisvė lems civilizuoto 
žmogaus likimą”.

Michailovas triumfuotų!
Laimė, kad KGB generolas 

Michailovas neranda reikalo “Už 
grįžimą Tėvynėn” redakcijon 
pasikviesti bent vieno žurnalis
to. Jei toks būtų, tai pastarosios 
savaitės Brooklyno “Vienybės” 
tautininkų tarpusavio rietenų 
“deimančiukai” apie “tarako
nus”, “geras tetas, kurią apgau
dinėja kavalieriai" ir “gerą tau
tininkų” partiją — turėtų ten 
tilpti ištisai. Kaip ten bebūtų, 
visuomenė troško ir trokšta vie
nybės net ir tautininkų tarpe ir 
gal tai skatino tautininkų “nuo
saikiuosius” galvoti apie “gerą 
tautininkų partiją!”.

Gen. MichaiJovui talkino Vo
kietijoje ambasadorius Zorin, 
kuris jau reikalavo vokiečius 
duoti jiems Vokietijoje gyve
nančių pabėgėlių sąrašus. Vokie- 

x čiai betgi ryžtingai atsakė, kad

tikrųjų sovietų pabėgėlių jie tu
rį tik 13 tūkstančių — 23.304 yra 
“Pabaltijo valstybių piliečiai” ir 
ambasadoriui jie neturėtų rū
pėti.

Apie Michailovą jau rašė ir 
JAV didžiosios spaudos publicis
tai. Cyrus Sulzberger priminė, 
kad sovietai panašius komitetus 
jau turėję prieš NEP periodą ir 
praėjusio karo metu. Ypač rea
liai Sulzberger lietė pabėgėlių 
padėtį' “Laikui bėgant Londono 
lenkų kolonija mažėjo. Vieni ta
po piliečiais, kiti išvažinėjo po 
pasaulį. Nežinomi žmonės tapo 
išlaisvinimo veiksnių vadais ... 
Hanke (buvęs Londono lenkų 
premjeras), staiga patikėjo, jog 
išlaisvinimo karui niekas nesi
ruošia. Todėl jis nusprendė grįž
ti namo...” Girdi, tai buvo ai
das tėvynės išsilgusiose širdyse. 
Bet Sulzberger tik tiek gali pa* 
tarti: “Jei laisvasis pasaulis pa
bėgėliams nesudarys geresnių 
įsikūrimo sąlygų (!) grįžtančių- 
jų skaičius didės”.
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Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.
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Girdi, Hanke dabar pasakojąs 
lenkams tėvynėje, kad “tremties 
kabinetas Londone riejasi, viską 
remia tik “išlaisvinimo karu”, 
neturi jokios pozityvios progra
mos”. Hanke sakosi jaučiąsis 
Lenkijoje laisvas, nes “abstrak
čios laisvės neužtenka...” Kas 
mėnesį grįžtąs vis didėjantis 
lenkų skaičius, o pastarąją sa
vaitę pasisiūlė jau ir 4 latviai.

Apie michailovininkų agentų 
veiklą privačiai pasakojo ir tik 
ką iš Europos grįžęs Karolis Zai
kauskas, kurį Niujorke pasitiko 
partijos draugai, įrodydami kaip 
labai jie įvertino K. Zaikauskų 
“pasiaukojimą valstybės ir tau
tos labui”. K. Zaikauskas gi ma
nė, kad kiekvienas būtų vykęs 
“nesgi ar gi leisi, kad 20 nepri
klausomo gyvenimo metų vaisiai 
būtų kaip niekur nieko sunai
kinti?” Išvykdamas Europon jis 
vylęsis, jog pavyks atstatyti 
“vienybėje galybę”, tačiau turįs 
prisipažinti, kad tas jam nepasi
sekę. Tame reiškinyje jis įžiūrė
jo lietuvių tragediją.

Jei lietuvių veiksniai tenkino
si pasilikuSiems tėvynėje pūsti 
išsilaisvinimo viltis ir veikti 
tarptautines jėgas, tai Latvių 
Laisvės Komitetas kreipėsi į 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, 
prašydamas tarpininkauti, kad 
latvių deportuotiems Sibire ir 
seniams bei ligoniams Latvijoje 
būtų sumažintas siuntinių mui
tas. Estai gi sėkmingai parsi- 
traukinėjo savo išsklaidytų šei
mų narius. Praėjusią savaitę 
JAV ambasados Maskvoje pa
stangomis, 17 metų estukui buvo 
leista antradienį išvykti pas tė
vus Amerikoje.

prieinamiausiomis kainomis ir 
geriausiomis išsimokėjimo 

sąlygomis.
Skyriai bei Agentūros visaose

etiticsiilirose iVMii<rcros

LONDON, Ont.
Londone ir apylinkėse gyve

nantiems lietuviams bus laiko
mos rekolekcijos kovo 15, 15, 17 
ir 18 dienomis. Rekolekcijas pra
ves T. Rafaelis, OFM iš Toron
to Prisikėlimo parapijos.
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Edekniro Firrell. Peronas, pul
kininkų remiamas, ieško klas
tingų formų, priversti atsistaty
dinti prezidentą. Ramirez gra
žiuoju neapleidžia prezidento 
posto. Tada Peronas griebiasi, fi
zinių- priemonių gen. Ramirez 
pašalinti iš prezidento posto. Ly
dimas kitų karininkų, vidunaktį 
įsiveržia į gen. Ramirez reziden
ciją ir revolverį įrėmęs į krūti
nę pareikalavo atsistatydinti. 
Gen. Ramirez šiuo atveju pasi-

aiškintis, kad jis niekuomet ne- 
troškęs prezidento posto, tik 
draugų prašomas ir patriotizmo 
sumetimais, sutikęs būti prezi
dentu. Apsispręsti jįjį norėtų ligi 
rytojaus dienos.

— Nėra laiko, — atsakė Pero
nas. — Duodame vieną valandą. 
Vėliau nebenorime būti atsakin-

Vaiandai praėjus, gen. Rami
rez pasirašė atsistatydinimo teks 
tą, Perono iš anksto paruoštą. 
Nauju prezidentu tapo vice pre
zidentas gen.. Edelmiro Farrell. 
Vice prezidento postui užimti 
pakviečiamas pulk. Juan Domin
go Peron, kuris kartu paskirtas 
ir krašto apsaugos ministerių, o 
taip pat pasiliko ir Darbo bei So
cialinio Aprūpinimo sekretorių. 
Tikrai pasakius, nuo So laiko ir

Farrell buvo paprastas mergi
šius ir visai neturėjo palinkimo 
vaidyti. Ministerių kabineto po
sėdžių metu gen. Farrėll dažnai 
sakydavo Peronui:

—Jūs, don Juan, veskite po
sėdį. Aš turiu svarbią progra
mą, — ir akį primerkęs, duoda
vo suprasti, kad jo laukia kažko
kios damos.

Peronas, turėdamas visą kari
nę jėgą savo rankose, tuo dar ne
pasitenkino. Jis dar norėjo ir 
gatvės maskarado. Būtinai no
rėjo pamėgdžioti Mussolinio ir 
Hitlerio metodus. Darbo ir So
cialinio Aprūpinimo sekretoria- 
trs tiko j.~- tikslams. J’s tuo.io" 
padidino tarnautojų skaičių. Bu
vo priimta 1.500 naujų tarnauto
jų, visai nereikalingų. Jų parei
gos buvo organ^piotį visose, įmo
nėse darbininkų sindikatus. Dar 
nieko nebuvo kalbama apie pre
zidento rinkimus, o gatvėse jau 
pasirodydavo grupės žmonių, ku
rie nešdavo plakatus su užražu: 
“Peron si, otro no!” (Peronas 
taip, kitas ne). Kad patraukti 
darbininkus, reikia ką nors 
jiems duoti, o valstybė nepajė
gė, nes ižde nebuvo pinigų. Vals
tybės tarnautojų algos mizernos. 
Pagaliau, išeitis surasta. Fabri
kantai, prekybininkai, stambūs 
ir smulkūs savininkai, daugumoj 
ateiviai. Jie nebalsuoja, tad ga
lima juos “truputį“ paspausti, o 
tas “truputį” nuolat didėjo. Dar
bo sekretoriatas išleido įsaky
mą. Valstybė nei darbininkams 
nei tarnautojams algų nekėlė. 
Formaliai tai turėjo būti laiko
ma Farrell nuopelnu, bet visi ži
nojo, kad praktiškai kraštą val
do ne jis, bet pulk. Peron.

Būčiau linkęs pripažinti, kad 
darbininkai tikro pagerėjimo pa
juto tik Farrell prezidentavimo 
metu. Kai Peronas formaliai ta
po prezidentu, algų kėlimas dar
bininkui ėjo į nuostolį, nes fab
rikantai kartu kėlė ir gaminių

kainas. Farrell pikais buvo įves
tos darbininkų atostogos ir mė
nesio algos priedas Naujų Metų 
proga. Darbininkai, kurie anks
čiau uždirbo 4-5 pezus per dieną, 
pradėjo uždirbti 6-7 net ir 8 pe
zus, o tie, kurie anksčiau uždirb
davo 7 pezus, pradėjo uždirbti 
10. Produktų kainos dar nebuvo 
pakilusios. Tos įmonės, kurios 
įsakymo nenorėjo paklausyti, 
streiku buvo priverstos mokėti. 
Streikuotojai turėjo visišką val
džios paramą.

1945 m. spalio 12 d. laikraš
čiuose skaitėme žinią, kad vice
prezidentas, krašto apsaugos mi- 
nisteris bei darbo ir socialinio 
aprūpinimo sekretorius pulk. 
Juan Domingo Peron suimtas. Jį 
suėmė gen. štabo viršininkas 
gen. Abalos. Darbo sekretoriato 
tarnautojų gausybė suprato, kad 
jų patogios tarnybos priklauso 
nuo pulk. Perono likimo. Jie spa
lio 17 d. suorganizavo Avellane- 
doje didžiulę darbininkų minią. 
(Avellannedoje yra sukoncent
ruota beveik visa Argentinos 
pramonė). Sunkvežimiais, pės
čiomis keliavo į Buenos Aires 
Perono gelbėti. Priėję prie Ria- 
chuelo upės, demonstrantai susi
tiko su staigmena. Visi tiltai bu
vo pakelti ir Buenos Aires pusė
je stovėjo kareiviai su paruoš
tais kulkosvaidžiais. Demonst
rantai stovėjo kelias valandas 
prie upės, bet nei vienas nedrį
so keltis į Buenos Aires. Tą 
pačią dieną į Campo de Mayo 
kareivines siuvo automobiliai. 
Ten karininkai nusprendė Pero
no likimą. Ne demonstrantai iš
gelbėjo Periną, bet gen. Farrell. 
Niekas niekuomet negalėjo su
prasti, kodėl gen. Abalos, areš
tavęs Peroną, paliko prezidento 
poste gen. Farrell, Perono labai 
artimą draugą. Kada Peroną 
areštavo, gen. Farrell pareiškė, 
kad jis taip pat atsistatydinąs. 
Abalos užsispyrusiai prašė ge
nerolą pasilikti. Šis irgi nesnau
dė, veikė Perono naudai. Kada 
karininkai susitarė Perono nau
dai, ginkluoti kareiviai buvo nu-

imti, nuleisti tiltai ir demonst
rantams leista suvaidinti spek
taklį Plaza de Mayo prie prezi
dentūros.

Šių demonstracijų vyriausias 
organizatorius buvo Cipriano 
Reyes, o ne Evita kaip kad už
sienio spaudoje buvo rašoma. 
Cipriano Reyes yra buvęs sker
dyklos Armour, o tuo laiku Dar
bo sekretoriato tarnautojas. Evi
ta tada Argentinos visuomenėje 
dar buvo visai nežinoma. Aki
plėša ir gobši moteris, ji tik pa
sinaudojo Perono pozicija. Taip 
pat daug kur mėgstama tvirtinti, 
kad Evitos dėka Peronas iškilęs. 
Ištikrųjų Peronas Evitą iškėlė. 
Žinoma, kada Peronas buvo 
areštuotas, Evita savo keliu, kiek 
galėjo, dėjo pastangų jį gelbėti. 
Savo knygoje La Razon de mi 
vida (Mano gyvenimo prasmė) 
tą jai skaudų momentą taip ap
rašo: “Aštuonias dienas jie Pe
roną turėjo savo rankose. Aš ne
buvau kalėjime kartu su juo, bet 
tos aštuonios dienos dar ir da
bar man yra skaudžios. Pasilei
dau į gatves ieškoti draugų, ku
rie dar galėjo jam pagelbėti. 
Ėjau nuo durų prie durų. Nie
kuomet aš nesijaučiau tokia ma
ža ir nereikšminga, kaip tomis 
dienomis. Visi turėjo šaltas, ap
skaičiavimu paremtas ir “atsar
gias” širdis. Kiekvienas, kaip Pi
lotas, plovėsi renkas. Ir man tai 
labiau skaudėjo už tuos barba
riškus kumščių smūgius, kai 

.niekšų grupė mane išdavė rėk
dami -— Šitoji yra Evita!”.

Kumščių smūgių istorija buvo 
truputį kitokia, negu Evita savo 
knygoje mėgina vaizduoti. Kada 
Peronas buvo areštuotas, Evita 
atsirado Jūrų prefektūroje ir pa
reiškė, kad ji nori būti kartu su 
Peronu. Vienas laivyno kainin- 
kas paklausė, kas ji per viena. 

.Ji atsakė, kad esanti Perono 
žmona.

— Tu Perono žmona?! — su
pykęs sušuko karininkas. — Ša
lin paleistuvės šmote! — ir spy
rė į jos sėdimąją.

Evita tuo laiku dar nebuvo ve
dusi su Peronu, tik šešius metus 
buvo konkubate su juo išgyve
nusi. Vėliau, kada Peronas statė 
savo kandidatūrą į prezidentus,

La
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karininkai taip pat pastatė jam 
sąlygą, kad, jeigu norįs jų para
mos, tai tą paleistuvę turįs pava
ryti ar ją vesti. Peronas vedė.

1945 m. spalio 17 d. Peroną iš 
arešto namų atvežė į prezidentū
rą. Naktį iš prezidentūros bal
kono jis paskelbė, kad atsista
tydinąs iš viceprezidento, krašto 
apsaugos ministerio ir darbo bei 
socialinio sekretoriato sekreto
riaus pareigų. Savo kandidatūrą
į ateinančius prezidento rinki- • 
mus nestatysiąs. Pagal stažą jam 
priklausąs generolo laipsnis, bet 
jis labiau pageidaująs būti “co
lonel del pueblo” (liaudies pul
kininkas). Dėl liaudies teisių jis 
nebenorįs kariauti iš viršaus, bet 
norįs įsijungti į liaudies eiles ir 
kartu dėl jos teisių kariauti iš 
apačios. Didžiausias jo noras 
esąs greitu laiku važiuoti į Co
modoro Rivadavia ir ten apka
binti savo senutę motiną. De
monstrantai grįždami į namus, 
akmenimis bombardavo 
Prensos redakciją.

Po kelių dienų laikraščiai pa
skelbė, kad pulk. Juan Domin
go Peron išvyko į Deltos salas 
pailsėti. Su juo kartu išvyko ir 
Eva Maria Duarte. Tik šiuo kar
tu pirmą kartą Argentinos visuo
menė išgirdo Evitos vardą, nors 
Peronas praktiškai jau pustre
čių metų Argentinoje viešpa
tavo.

1946 m. vasario 24 d., t.y. po 
trijų mėnesių nuo savo viešo pa
žado nestatyti savo kandidatūros 
prezidento rinkimuose, Peronas 
išstatė savo kandidatūrą. Tapęs 
prezidentu jau nebenorėjo dau
giau būti “liaudies pulkininku”, 
o pirmomis išrinkimo dienomis 
buvo pakeltas į generolus. Pre
zidento pareigas perėmė jau kaip 
generolas. Į Comodoro Rivada- 
vią nevažiavo apkabinti savo se
nutės motinos. Taip pat 1955 m. 
nevažiavo į aerodromą sutikti 
kariško lėktuvo, kuris atvežė iš 
Comodoro Rivadavia jo senutės 
motinos lavoną. “Gerasis sūne
lis” neturėjo laiko, buvo labai 
užimtas, — jis bandė Paranos 
vandenyse vienos komercinės 
firmos jam padovanotą motorinį * 
laivelį...

degimas
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Mūsų eilės retėja
Vokiečiams mūsų nepalei

džiant, o rusams vis daugiau su
veržiant apsupimo lanką, kaiku- 
rie iš mūsų pradėjo įvairiais bū
dais kombinuoti pabėgimus. Pir
mieji pabėgusieji buvo, berods, 
St. N. ir maj. M. Jiedu už kele
tą tūkstančių markių kyšį gavo 
kelias dienas atostogų, į Lietu
vą. Iš atostogų, žinoma, atgal jau 
nebegrįžo. Likusieji taip pat py
nė planus mintyse, kaip galima 
būtų pabėgti. Neužilgo pasitaikė 
puiki proga jaunimui. Vokiečiai 
pradėjo verbuoti iš mūsų grupės 
jaunus vyrus savanoriais vokie
čių povandeniniam laivynui. Jau 
nieji tuo pasiūlymu mielai pasi
naudojo, užsirašė į laivyną sava
noriais ir greitai buvo iš darbo
vietės tam tikslui atleisti. Bet 
gavę laisvę, kiekvienas iš jų nu
vyko ne į laivyną, o savo keliais 
į Lietuvą ar Vokietiją.

Po kurio laiko gauna porai 
dienų atostogų ir dr. G. V., visą 
laiką daug sielojęsis mūsų visų 
likimu ir kaikur pagelbėjęs. Bet 
jis išvykdamas pabrėžė, kad iš
važiuojąs į Rygą ir tik tam, kad 
per vokiečių vyresniuosius kaip 
nors išprašytų visų mūsų atlei
dimą. Su džiugiomis ar liūdno
mis žiniomis, bet jis vistiek su
grosiąs atgal ir painformuosiąs, 

. ką per tas atostogas galėjęs at- 
i siekti.

Savo žodį dr. G. V. ištesėjo: po 
poros dienų sugrįžo, Tačiau jo 
atneštos žinios nebuvo džiugios. 
Jis lankęsis daugelyje įstaigų,

buvęs pasiekęs net Šiaurės fron
to vadą, bet nieko nelaimėjęs. 
Esą iš pafrontės jokia darbo jė
ga neleidžiama sumažinti. Ta
čiau dr. G. V. papasakojo ir šį tą 
džiugesnio. Esą, tiems, kurie mo
ka latvių ar vokiečių kalbą, pa
bėgti nebūsią sunku, nes beveik 
niekas nekontroliuojąs. Šia ga
limybe pasinaudosiąs ir jis pats. 
Ir pasinaudojo: sekančią naktį 
jis su savo broliu pabėgo.

Visi gauname atostogų
Vokiečiu viršila aiškino, kad 

tie, kurie pabėgo, negerai padarę
— jie pakenkė patys sau. Mes,li
kusioj i, nesigailėsią,, kad truputį 
ilgiau pasilikom — tai išeisią 
mums į naudą ir tuojau greitai 
mes galėsią įsitikinti.

Viršila nemelavo. Neužilgo 
mes buvome atleisti. Vokiečių 
dalinys, prie kurio mes buvome 
priskirti, kėlėsi į Vokietiją, c 
mums davė dvi dienas atostogų 
po dviejų dienų turėjome prisi
statyti Rygos arbeitsamtui. Drau 
ge kiekvienam mūsų išdavė pa
žymėjimą, kad esame atlikę nuo 
tos ir tos dienos iki tos ir tos die
nos darbo prievolę. Pažymėji
mas patvirtintas vokiečių dalinio 
antspaudu ir karininko parašu. 
(Iš tikrųjų šis pažymėjimas vė
liau Vokietijoje buvo labai nau
dingas: vokiečiai tai laikydavo 
lojalumo įrodymu ir kartais su
teikdavo net privilegijų).

Patyrę iš vokiečių, kad jie va
žiuoja į Vokietiją, prašėmės ir 
mes, kad pasiimtų mus drauge
— mes tikėjomės tuo būdu galė
sią galutinai pasprukti iš sovietų 
apsupimo. Bet vokiečiai mūsų 
neėmė — atvežė į Rygą ir pa
leido.

SUGRĮŽIMAS Į
LIETUVĄ

Rygoje
Rygos stotyje, tik ką išlipus iš 

traukinio, dauguma išsisklaido 
kas sau. Kaikurie jau tą pat die
ną iškeliauja link Lietuvos. Kiti 
patyrę, kad Latvių Tautas Pali- 
dziba (panašus organas, kaip 
Lietuvoje buvusi Savitarpinė 
Pagalba) rūpinasi pabėgėliais, 
kreipėsi į šią įstaigą, tikėdamiesi 
paramos ar bent informacijų. Ir 
kiekvienas, kuris čia kreipėsi, 
neapsivylė. Šioje įstaigoje dirbo 
pasišventusi savo tautiečių rei-

MEČYS MUSTEIKIS

kalams lietuvė, panelė Čivilytė 
(vėliau taip pat pabėgusi į vaka- 
karus) .Jos dėka kiekvienas pas 
ją kreipęsis išgavo pabėgėlio pa
žymėjimą (vėliau labai praver
tusi), svarbių patarimų, infor
macijų, o kaikuriems net prie
glaudą jos privačiame bute. Pa
nelė Čivilytė — tai tylioji gera
darė, kuri kitų, savo tautiečių Ii- : 
kimu rūpinosi daugiau, negu sa- . 
vuoju. Iš Rygos pabėgti ji nesi
skubino vien tik todėl, kad savo 
tautiečiams galėtų kuo .daugiau 
pagelbėti.

Per tas dvi dienas “atostogų” 5 
visi mūsų bėgliai Rygoje spėjo 
išsirūpinti pabėgėlio dokumen- . 
tus, kaikurie dar apžiūrėjo pui
kią Latvijos sostinę bei jos įžy
mybes kaip Brolių Kapus, “su
spėjo” pergyventi miesto bom
bardavimą ir su tuo susijusią 
atitinkamą baimę, ir iškeliauti 
link Lietuvos. , s '

Puiki latvių organizacija
Reikia pripažinti, kad latviai 

visame krašte, nežiūrint karo, _ 
buvo labai puikiai susitvarkę. -’ 
Kiekviename miestelyje buvo 
Tautas Palidzibas skyriai, kurie 
labai pavyzdingai rūpinosi į yar- - 
gą patekusiųjų reikalais. Kiek
vienas pabėgėlis ne tik gaudavo 
nakvynę, bet ir duonytės su ar
batėle bei medicinišką pagalbą.

Rygoje per panelę Čivilytę iš
gauti pabėgėlio pažymėjimai 
veikė lyg burtų lazdelė. To pa
žymėjimo pagalba lengva buvo 
išgauti bilietus traukiniais bei 
kitomis susisiekimo priemonėmis 
ir visur teikiama minėta Tautas 
Palidzibas pagalba. Dėl to grįži
mas į Lietuvą jau nebuvo prob
lematiškas.

Kiek daugiau rūpesčio teko 
patirti pravažiuojant Tukumo 
ruožą, kur neseniai rusai bu
vo priėję iki jūros. Mūsų laimei, 
grįžimo į Lietuvą metu sovietai 
jau buvo šiek tiek atstumti atgal. 
Bet frontas laikėsi visiškai netoli 
geležinkelio linijos, kuria reikė
jo grįžti atgal į Lietuvą. Todėl - 
kelias buvo kartkartėmis apšau
domas. Kaikurie iš mūsų grupe
lės pravažiuodami matė, kai vi
sai netoli sprogo artilerijos svie
diniai ir kuriam laikui buvo su-; 
laikytas susisiekimas.

(nukelta į 7 psl.)

SMITH, WINSTON & WOLMAN;
REGISTRUOTI SĄSKAITYBININKAI

/cHirmto accountants/
85 Richmond St. West
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Žarijos svetimomis rankomis
Bestebint amerikinį gyvenimą 

neretai tenka nustebti kartais ir 
žymių asmenų pareiškimais. 
Ypač rinkiminiais metais būna 
nešvankių vienas kito vanojimų, 
būtų ir nebūtų “nuodėmių”'iškė
limo, paprasčiau tariant, abipu
sio juodinime ir panašių netakto 
pasireiškimų, kurie tik jau gar
bės sumanytojams neteikia. įdo
mių keistenybių tenka sutikti ir 
spaudos puslapiuose. Labai daž
nai didieji spaudos lapai parodo 
didelės politinės ir visuomeninės 
orientacijos ir supratimo, bet 
kartais paskelbia tokių naivių 
dalykų ar pareiškimų, jog tenka 
tik pečiais traukuti. Aną dieną, 
kaikurie laikraščiai komentavo

- naujo Brazilijos prezidento pir
mąsias valdymo, dienas ir bandė 
perteikti to krašto nuotaikas. 
Drąsesnieji balsai teigė, kad štai 
dabar jau tuoj pamatysime, kiek 
galima pasitikėti Brazilija. Gir
di, jei norės ir toliau gauti para
mos ir visokeriopos pagalbas iš 
JAV, naujoji Brazilų valdžia 
negalės legalizuoti komunistų 
partijos veikimo ir nedrįs už- 
megsti normalių santykių su So
vietų Sąjunga. Be abejo, tai vi
siškai teisinga pastaba. Bet toji 
pati amerikinė spauda, čia pri
ėjusi blaivių išvadų, užmiršo 
vieną, kad josios pačios krašte 
veikia ir toji pati komunistų par
tija, pagaliau Vašingtonas ir to
liau tebepalaiko santykius su so
vietais ir, nežiūrint atskirų bal
sų, niekas ir nesiruošia galvoti 
apie bet kokį santykių su Mask
va nutraukimą. Kartojant laik
raščių receptą Brazilijai, galima 
jau drąsiai klausti: ar tas reikš
tų, jog JAV pasirinkusios netin
kamą kelią? Jei taip, kodėl ven-

' giama atvirai tuo reikalu pasi
sakyti, savąją nuomonę pareikš
ti. Kodėl?

Antrasis atvejis, kada ir vėl 
buvo panorta žarijas svetimomis 
rankomis graibstyti, kiek senes
nis. Tai to televizijai skirto pa
sikalbėjimo metu, kad žurn. Spi
vak paklausė indo Krishnos Me
non nuomonės apie Pabaltijo 
valstybių likimą. Ar tik mūsų 
spauda neperdaug puolė tą in- 
dietį už jo atsikirtimą, kad ko
dėl Indija turėtų rūpintis Pabal- 
tiju, jei pačios JAV, kurios ne
laiko savęs . nei neutraliomis ir 
kurios pasišovusios vadovauti i

visam laisvąjam pasauliui, to 
reikalo neiškelia. Na, ar ne tei
singai pasakyta? Kaltiname toli
muosius indus, kurie tiek nedaug 
nusimano europiniuose reikaluo
se ir nedrįstame tiesos į akis tar
ti tiems, kurie kas antrą savo pa
reiškimą ar deklaracijas nuolat 
puošia tautų išlaisvinimo, laisvo 
tautų apsisprendimo ir kitais kil
niais šūkiais, bet nieko konkre
tesnio iki šiol nedaro.

Aišku, didelio blaškymosi, ėji
mo į visokeriopus kraštutinu
mus, pareiškimų kryžiavimosi, 
priešingumų, atšaukimų ir papil
dymų, rinkiminiais metais ne
bus išvengta. Bet tas labai prisi
deda prie amerikinės užsienio 
politikos svyravimų ir neefekty
vumo. Tą gerai žino tiek to kraš
to draugai, tiek ir priešai. Šiaip 
jau žvelgiant, praleisti metai vi
siškame neryžtingume šiais .lai
kais gali atnešti gal net ir nenu
matytų komplikacijų. Ir tai jau 
būtų didelis nuostolis tiems, ku
rie sielojasi dabartiniu pasauli
nės padėties netikrumu ir veltui 
suka savo žvilgsnius Laisvės sta
tulos link. Deja, amerikiečiai ke
lio liką mėnesių dabar bus užim
ti savo vidiniais reikalais ir ma
loniai prašo jų netrukdyti. Gi 
įvykiai, paprastai, yra labai 
skaudūs 
klausimas 
laukti?

labai 
nepasiruošusiems ir 
tebūtų ar jie ’’gali

AL Gimantas

7/1

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
==aaE==>BamtfaMn»c:.-.. ■ „.s i. j—s=

VLADAS
Žmogaus didybė vertinama 

nevienodu mastu. Žmogus gali 
būti didis tik grupei, o kartais 
visai tautai. Beabejo didelis yra 
tas, kuris dirbo visai tautai, au
kodamas savo darbą, turtą, ne
reikalaudamas nė garbės pripa
žinimo, nė mokesčio, nei privi
legijų. Tokis lietuvių tautai ir 
buvo Vladas Putvys, nuo kurio 
mirties' kovo 5 d. jau suėjo 27 
metai. Tai Lietuvos Šaulių Są
jungos įkūrėjas.

Vladas Putvys, senos garbin
gos Lietuvos didikų šeimos ai
nis. Visi Putviai dalyvavo seno
sios Lietuvos valstybės gyveni
me kaip kariai, teisėjai, mar
šalkos.

3 PUSU

PUTVINSKIS - PUTVYS
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Zl METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVIŲ PROGA

Ypač Putviai aktyviai veikė 
1863 m. sukilime. Vlado tėvas 
Rapolas savo lėšomis apginkla
vo visą būrį ir veikė prieš rusus. 
Po pralaimėjimo buvo ištremtas 
į Sibirą, kur išbuvo 9 metus.

Vladas Putvys gimė kovo 5 d. 
1873 m. Rygoje. Vaikystę pralei
do Šilo Pavėžupio dvare. Garsi 
giminės praeitis ■ Vladą grąžino 
Lietuvai. Nors augo sulenkėju
sių ponų aplinkumoje, bet giliai 
pamilo kaimiečių tautą, dėl jų 
gyveno ir mirė.

Vladas mokėsi namie, vėliau 
Šiaulių ir Mintaujos gimnazijo-

Tėvą Jėzuitu statomas religinis ir kultūrinis centras Čikagoje. Namą paskirtis yra 
patarnauti lietuviškos visuomenės religiniams bei kultūriniams reikalams. Numa
toma įrengti jaunimui klubai ir sporto galimybės. Bus taip pat įrengta jauki 
koplyčia religinio susikaupimo tikslams. Statybos reikalais rūpintis paskirtas 
Tėvas J. Borevičius, S.J.

DEPRESIJOS PASIKARTOJIMO PAVOJU NĖRA
(CSc). Paskutiniai valdžios ir 

prekybinių sluogsnių pareiški
mai rodo, kad augantis Kanados 
ekonominis gyvenimas jau įgavo 
pastovumo pobūdį. “Senojo žmo 
gaus depresijos” vaiduoklis jau 
yra tikrai praėjęs.

A. C. Ashfortii, Toronto - Do
minion banko prezidentas, savo 
metiniame pranešime banko šė- 
rininkų susirinkime pateikė op
timistinį vaizdą ir keletą pasta
bų dėl depresijos vaiduoklio.

“Pasikartojimo 1930-jų metų 
depresijos nebereikia tikėtis — 
sakė jis. Gal būtų teisingiau pa
sakyti, kad nebebus leidžiama 
jai pasikartoti. Tuo nenorima 
pasakyti, kad mes neturėsime 
tam tikrų atoslūgių, kokių esa
me turėję kad ir pereitais me

tais. Tokie atoslūgiai yra natū
rali besiplečiančio ekonominio 
gyvenimo dalis, bet jie niekad 
negali išvirsti į rimtą ir ilgą de
presiją, jei tik pasaulio tautos 
naudosis ta patirtiem, kurios jos 
įgavo per pastaruosius 25-ris 
metus”.

Hon. C. D. Howe, prekybos ir 
pramonės ministeris, savo kal
boje Britų Kolumbijos profesi
nių inžinierių suvažiavime, pa
sakė: “Tikiu, kad šių dienų vy
riausybė turi savo rankose daug 
didesnę tautinės ekonomijos 
kontrolę, kaip anais laikais, ka
da užeinančioji depresija buvo 
priimta kaip laisvojo ekonomi
nio gyvenimo būtinybė”.

Mr. Howe, kartu įspėdamas 
kanadiečius nuo per didelio 
džiaugsmo, pateikė eilę faktorių, 
rodančių besistabilizuojančią 
Kanados ekonominę padėtį. Pa
sidžiaugė, kad informacija apie 
ekonominę padėtį labai pagerė
jo tiek kiekybės tiek kokybės 
atžvilgiu. Pareiškė valdžios ir 
ekonomistų pageidavimą tokios 
informacijos kuo daugiau turė
ti. Po to nurodė, kelis faktorius, 
palaikančius ekonominį gyveni
mą tvarkoje: teisinga mokesčių 
sistema, plačios socialinės prog
ramos, pakankamas investavi
mas į viešuosius darbus, ypač 
transporto srityje.

Jis pasakė: “Dabar geriau su
prantame mūsų ekonominio gy-

venimo eigą ir kaip geriau kovo
ti su destruktyvine infliacijos ir 
defliacijos įtaka. Valstybinė pi
nigų ir kreditų politika šiandien 
yra vedama daug tiksliau ir tik
riau”.

Abu šitie pareiškimai mus už
tikrina, kad šių dienų ekonomi
nis gyvenimas nėra taip lengvai 
pažeidžiamas, kaip anuomet. 
Nuolat/kylanti vidutinio piliečio 
pirkinių sąskaita rodo, kad jis 
yra įgavęs pasitikėjimo dabarti
ne padėtimi, bent tam tikram 
laikui.

(Toronto Board of Trade 
Journal).

AKCIJŲ PARDAVIMAS 
PASIEKĖ REKORDĄ

(CSc). Pereitų metų gale To
ronto Akcijų Biržos paskelbti 
duomenys rodo, kad Kanados 
ekonominis gyvenimas, po šiokio 
tokio atoslūgio 1 J&4 m , vėl smar 
kiai kyla. Pereitais metais Birža 
pardavė 1,519,694,000 akcijų už 
$2,699,008,896 tai yra daugiau 
kaip dvigubai nei 1954 m.

Parduotų Toronto Biržoj akci
jų skaičius, atrodo, yra rekordi
nis visų, kitų Šiaurės Amerikos 
Biržų atžvilgiu, tačiau pardavi
mo suma yra mažesnė nei Niu
jorko biržos.

Veikliausioje pereitų metų To
ronto Biržos dienoje buvo par
duota per 12.000.000 akcijų 16.- 
682 savininkams.

se, augs tąjį agronomijos moks
lą ėjo Halle universitete Vokie
tijoje. Tėvui susirgus Vladas 
grįžo namo ūkininkauti. Čia pa
sireiškė jo dideli sugebėjimai vi
sose srityse. Savo dvaruose įve
dė naujus ūkininkavimo būdus. 
Pirmiausia pravedė drenažą, nu
sausino pelkes, išvystė pieninin
kystę, užvedė karpių ūkį, nau
jas javų rūšis. Tai buvo pavyz
dingas ūkininkas visai Žemai
tijai.

VI. Putvys vedė E. Gruzdytę
— vysk. Valančiaus sesers duk
terį. Jiedu turėjo 6.vaikus.

Vladas Putvys neužmigo ant 
savo turtų, bet visą gyvenimą 
dirbo dėl žmonių gerovės. Jis 
įvedė daug socialinių reformų 
savo dvaruose, su darbininkais 
kartu valgė, didesnius atlygini
mus mokėjo.

Su lietuviais veikėjais Vladas 
ryšius užmezgė per Vincą Kal
nietį, vėliau per Povilą Višins
kį. Putvinskių namai virto lie
tuvybės ugdymo židiniu.

■ Pirmiausia VI. P. suorganiza
vo spaudos gabenimą iš Tilžės ir 
politinių pabėgėlių saugų išve
dimą į Vokietiją. Savo dvaruose 
įsteigė dvi slaptas lietuviškas 
mokyklas, kurias ir išlaikė. Šilo
- Pavėžupio dvare buvo reda
guojamas ir “Varpas”. Čia vyk
davo liet, veikėjų slapti posė
džiai. Vasaros metu Putvio dva
ruose būdavo pilna liet, veikėjų. 
Ten buvo parašyta Lietuvių kal
bos gramatika Jono Jablonskio 
talkininkaujant A. Smetonai ir 
prof. Avižoniui.

VI. Putvys rašė “Varpe”, “L. 
Žiniose”, “Nauju Taku” ir kt. 
tuometinėje spaudoje. Rašytoja 
Žemaitė ir Bitė - Petkevičaitė 
buvo Putvių artimiausi 'šeimos 
draugai, ten pas juos dažnai vie
šėdavo. Dėl liet, veiklos VI.,Put
vys 1905 m. buvo suimtas ir ka
lintas Šiaulių ir Kauno kalėji
muose, 1914 m. buvo ištremtas Į 
Rusijos gilumą. Ten išbuvo iki 
1917 metų, grįžo į Vilnių 1918 m., 
o 1919 m. jau buvo Kaune kaip 
maitinimo ir tiekimo d-to direk
torius.

1919 m. VI. P. įstojo į Kauno 
partizanų būrį, pasivadinusį šau
lių būriu. 1919 m. rugsėjo 8 d. 
buvo viešas susirinkimas, kur 
jau ir buvo įsteigtas pirmas šau
lių būrys, kurio vadu ir buvo 
VI. Putvys. Greit prasidėjo orga
nizavimas šaulių po visą Lietu
vą. Šauliai buvo įjungti į kovą

VILNIEČIAI KVIEČIA
"Gano po priedanga brolystės 
Mums čiulpe syvus pašalais!"

Maironis.

Neseniai buvo minima didžio
jo poeto ir Lietuvos mylėtojo 
Adomo Mickevičiaus šimto metų 
mirties sukaktis. Šią sukaktį mi
nėjo daugelis tautų, nes A. Mic
kevičius buvo pasaulinio masto 
poetas ir visam pasauliui žino
mas.-Bet pasaulis A. Mickevičių 
paminėjo kaip lenką. Lietuva sa
vo didžiąją asmenybę atidavė 
lenkams. Ir ne jį vieną. Pavarty
kim kitų tautų enciklopedijas ir 
ten rasim lenkams priskirtus Sa
piegas, Radvilus, Tiškevičius, 
Tadą Kosciušką ir kitus. Net 
Žalgirio kautynių nuopelnas pri
skiriamas lenkams. Ir kur tik 
pažiūrėsim, visur rasim tik len
kai ir Lenkija, o Lietuvos lyg 
nebūt buvę. Nes jie savąjį kraštą 
sugebėjo išpopuliarinti, o Lietu
va tebėra nežinoma, lenkų pro
pagandos nustelbta.

Jie prieš Lietuvą varo propa
gandą ir dabar. Ir jei visos Lie
tuvos atžvilgiu dar laikosi šiek 
tiek santūrumo, tai- Vilniaus 
klausimu šaukia kiek'jėgos lei- 
.džia, kad tas miestas nuo senų 
laikų priklausąs Lenkijai ir kad 
ateities Lenkija turėsianti būti 
su Vilniumi ir jo kraštu. Tas jų 
šauksmas nėra vien savo tarpe, 
bet išnaudojamos visos progos 
kur tik susirenka pasaulio dip
lomatai spręsti ateities valsty
bių klausimų.

Prieš kelis šimtmečius Lietu
vos politikų padarytos klaidos 
Lietuvą tada nuvedė į pražūtį, 
tos klaidos ir šiandien atsiliepia. 
Daugelio valstybių žmonės dar 
ir iki šiol nežino kas yra Lietu
va. O jei ir žino, tai kaip Rusijos 
ar Lenkijos provinciją. Po ant
rojo pasaulinio karo, kada dalis 
Lietuvos, žmonių pabėgusių nuo 
bolševizmo gyveno Vokietijoje 
lageriuose, prof. K. Pakštas krei
pėsi į Amerikos profesorius pra-;

mininkas. Jis aktyviai reiškėsi ir 
“Trimite” nustatydamas šaulių 
ideologiją. 1929 m. kovo 5 dieną 
mirė nuo širdies smūgio Kaune.

VI. Putvio, kaip šaulio, dideli 
nuopelnai yra POW likvidavi
me, Klaipėdos sukilime, Hyman- 
so projekto atmetime ir Vilniaus 
byloje.

VI. Putvį reikia skaityti tautos 
vienybės pranašu. VI. Putvys 
dirbo, jo žodžiais tariant, “...

šydamas pagelbėti lietuvių moks 
lininkams atvykti į Ameriką ir 
parūpinti darbo jų mokslinėse 
srityse. į šį kreipimąsi vienas 
Amerikos profesorius atsakė: 
“Lietuva yra užmiršta kiltis”.

Tokiai padėčiai esant ar gali 
lietuvis rankas sudėjęs sėdėti ir 
nieko nedaryti? Mes privalome 
pasakyti ir parodyti pasauliui 
kas buvo Lietuva ir kodėl ji at
sirado tokioje dabartinėje pade-* 
ty. Tą padaryti galime leisdami 
svetimomis kalbomis knygas 
apie Lietuvos praeitį ir dabartį. 
Jų leidimas būtų kova ne tik už 
Vilniaus kraštą, bet už visą Lie
tuvą. Šio darbo Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjunga ir ėmėsi. Pir
moji knyga anglų kalba leidžia
ma Dr. A. Šapokos “Vilnius Lie?, 
tuvos gyvenime”. Po jos seks ki-- 
tos. Šios knygos išleidimas yra. 
pavestas VKLS-gos Toronto sky
riui. Kitas knygas gal būt leis, 
kiti skyriai ar pats centras, o gal. 
būt sudaryta ir speciali knygų 
leidimo komisija. Nemažai lie-r. 
tuvių mokslininkų darbų rank
raščiuose pelyja stalčiuose ir nėr.’ 
ra kas juos parodo pasaulio švie
sai. Tokios komisijos ir bus pa
reiga mokslininkų darbus paro-_ 
dyt dienos šviesai.

Bet gi tokiam dideliam darbui' 
reikalingos lėšos. Jų reikalu tne$ 
ir kreipiamės į viso pasaulio lie
tuvius. Prisidėkime prie šio daę- 
bo visi. Kai visi dėsimės, nors ir 
po centą — sunkumų nebus ir., 
atliksime didelį darbą. Atliksime 
tai, .kas anksčiau nebuvo pada
ryta ir parodysim pasauliui, kad 
mes nesame užmiršta kiltis, bet 
kultūringa tauta verta savisto
vaus gyvenimo. Atlikdami šį 
darbą pateisinsime ir savo bu
vimą išeivijoje.

Tad dar kartą kreipiamės, pri
sidėkime prie bendros talkos, 
mūsų tėvynės labui.

Pinigus prašom siųsti vajaus. 
komiteto iždininkui: J. Cicėnas, 
138 Shaw St., Toronto, Ont., 
Canada.

Iš anksto tariame ačiū.
VKLS-gos Toronto skyriaus 

Vajaus Komitetas.

Saleziečių lietuvių gimnazija

prieš visus Lietuvos priešus. VI. į kad susidarytų..sąlygos,, kuriose. 
Putvys buvo LŠS-gos centro val
dybos pirmininkas iki 1922 m.
1928 m. VI. Putvys vėl LŠS-gos 
centro v-bos pirm, ir garbės pir-

plėstųsi ir tobulėtų visa kas lie
tuviška, kad būtų padėti tvirti 
pamatai Lietuvai”.

Jonas Karka.

Rusai nori kurtis Austrijoj
Pastaruoju metu Vienoje pa</ 

stebėtas masinis Sovietų kelei
vių antplūdis. Matyti, tie kelei-./ 
viai galvoja Austrijoje pastoviai 
įsikurti. Per • pastaruosius tris 
mėnesius į Austriją įvažiavo per . 
1.Q00 sovietinių ..piliečių. . Žemės 
sklypų makleriai nuolat gauna// 
iš sovietinių įstaigų pasiūlymų 
suieškoti jiems reikalingus pirk-... 
ti žemės sklypus ar namus. j '

NELAIKYKITE NAMUOSE 
PINIGŲ.... MOKĖKITE 
SĄSKAITAS SAUGIU BŪDU - 
ČEKIAIS

Niekuomet nesinešiokite didesnės sumos pinigų su 
savimi. Jūs įsitikinsite, kad daug saugiau laikyti pi
nigus einamojoje sąskaitoje The Canadian Bank of 
Commerce, o sąskaitas patogiau mokėti čekiais. Če
kius galite be rizikos siųsti paštu, tuo pačiu sutau
pysite sau keliones po miestą.
Kitas patogumas turint einamąją sąskaitą banke — 
naudoti čekiai yra jums sugrąžinami atgal kiekvieno 
mėnesio gale. Kartu pridedamas banko balansas. 
Naudotus čekius galite laikyti kvitų vietoje. Tokiu 
būdu jūsų asmeniniai finansai visą laiką bus tvar
koje.
Pinigai padėti The Canadian Bank of Commerce yra 
visuomet saugioje vietoje. Mūsų kapitalas siekia virš 
$2.000.000.000.
The Canadian Bank of Commerce mielai priima visas 
sumas, nesvarbu ar mažas ar dideles. Aplankykite 
jums artimiausią mūsų skyrių ir atidarykite sąskaitą 
dar šiandie. Mūsų tarnautojai mielai padės

“Fantastiška tikėti, kad ten 
egzistuotų tokia lietuviška gim
nazija ...”, Argus, “Nepriklau
soma Lietuva” Nr. 8/1956.

Ketvirti metai,- kaip nuolat 
laikraščiuose (“T. Žib.”, “Drau
ge” ir kit., o specialiai “Salezie
čių Balse”) plačiai aprašomi įs
pūdžiai ir faktai, dedamos moki
nių, pastatų ir vadovaujančių 
asmenų fotografijos;, plačiai rė
mėjai, susibūrę į ratelius, parū
pina jiems lėšas. Pakanka neap
mokamų mokytojų, o jaunuoliai 

ne 
vienuoliai!) džiaugiasi lietuviš
ku žodžiu ir ugdomu ryžtu būti 
gerais žmonėmis, katalikais ir 
lietuviais, padėti išlaisvintoje 
Lietuvoje suvargusiems nuo be- 
idėjinio materializmo auklėjimo 
sistemos lietuvių vaikams.

Tačiau Argus (kažin ar civilis, 
ar “dvasia”?) “Nepriklausomo
je Lietuvoje” pats sau priešta
rauja: pradžioje rašinio tvirtina, 
kad jam tekę su Saleziečių insti
tutais susipažinti (reiškia: viską 
žinau!), vėliau faktus paneigia 
arba iškreiptai klausia, o paga
liau tvirtina, kad ten “... mes ne

(civiliai!, o ne “dvasios”

vx duriantį 
skausmą
ARTRIČIO IR 

REUMATO SKAUSMUS

jums.

THE CANADIAN 
BANK. OF COMMERCE

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS 
VIRŠ 700 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

FL-36

ŠTAI, KAIP GALITE PATYS ĮSITIKINTI! 
Rūpestingoi išmasažuokite skaudančias 
vietos Buckley's White Rub. Iš karto pa
jusite malonią šilimą; reiškia kraujas 
pradėjo smarkiau cirkuliuoti. Skausmo 
varginami raumenys ir sąnariai greitai 
pajunta šių koncentruotų vaistų veikimą. 
Kodėl kęsti skausmus — išbandykite 
WHITE RUB dar šiandien. Tai jums pa
dės. Tik 59c — bet neįkainuojami vais
tai, kai jus kankina skausmai.
VELTUI — nemažo dydžio bandoma
sis indelis. Pasiųskite 15c pašto ir jpoko- 
vimo išlaidoms padengti:
W. K. BUCKLEY LIMITED, TORONTO, 
Dept. "T.Z." N-177

lietuviškumą remiame ...”
Daug kartų šv. kuri. J. Bosco 

buvo apmėtytas akmenimis, ap- 
spiaudytas ir paniekintas žmo
nių, kuriems nepatiko aiškios ir 
tvirtos idėjos bei labai aktyvios 
auklėjimo sistemos plitimas. Šv. 
kun. J. Bosco įsteigtų įstaigų va
dovybė neapiplėšė lietuvių jau
nuolių nė jų rėmėjų - aukotojų. 
Lietuvių tauta yra ir bus labai 
dėkinga saleziečiams už šios at
skiros lietuviškos gimnazijos 
įsteigimą ir pagalbą, per kurią 
apie 50 jaunuolių gali siekti 
mokslo aiškios ir tvirtos katali
kų pasaulėžiūros kryptyje. Ži
noma, kaikuriems ši idėja yra 
priešinga jų gyvenimui, tat jie, 
bijodami išaugančių tvirtų lie
tuviškų asmenybių, nori atplėš
ti jų rėmėjus ir sutrukdyti jų 
švietimą.

Deja, Saleziečių lietuvių gim
naziją (kaip ir Vasario 16 gim
naziją) remia ne rėkiantys ir rei
kalaujantys rėmėjų sąrašų, at
skaitomybės, net keitimo auklė
jimo sistemos (ne vien Argus!), 
bet tylūs žmonės, kurie myli 
tuos vargstančius nepažįstamus 
lietuviukus (Vokietijoje, Angli
joje ir k.) ir nori juos mayti va
dovaujančiais dirbančius lietu
višką darbą. Minimą gimnazijų 
konkurenciją galėsime pamatyti 
tik lietuviško darbo vertėje ir 
kokybėje po eilės metų, kurią tie 
ar kiti auklėtiniai padarys iš
laisvintoje tėvynėje, o ne tuš
čiuose šūkaliojimuose betkurio 
laikraščio puslapiuose.

Aš, nuolatinis Saleziečių gim
nazijos rėmėjas (nuo įsikūrimo), 
pridėsiu auką ir už Tamstą, p. 
Argau, kad jie paprašytų šv. Dva 
sios dovanų visiems lietuviško 
darbo trukdytojams pereiti į po
zityvų ir tikrą darbą bet kuria
me tėvynės vadavimo bare. Po
nas Argus, turbūt sutiksite, kad 
kultūringam lietuviui nepakan
ka skaityti tik vieną savaitraštį?

Gyvenimas Kanadoje

V/OfM.

VMM

KAIP ATSIKVIESTI SAVO SEIMĄ KANADON
Kaikurie iš Jūsų, kurie skaitysite šį skelbimų, dar gal nežinote, kaip atsikviesti savo 

šeimų Konadon. Gal būt to nežino jūsų bičiuliai. Štai kokio procedūra:
Atsikviečiant žmoną ir vaikus: nuvykite į jums artimiausių Imigracijos Įstaigų, kartu 

nusinešdami sekančius dokumentus —
1. .Laiškų iš savo darbdavio, kuriame turi būti pažymėta kokios rūšies darbų dirbate 

ir kokio dydžio algų ‘gaunate.
2. savo banko knygelę arba laiškų iŠ savo banko, pažymintį, kokių sumų esate susitaupę.
3. Savo paso.
Sutaupysite laiko, jei tai įvykdysite. Tai padės įsffikinti tarnautojams, kad galėsite išlai

kyti savo šeimų, kai ji atvyks Kanadon. Nesunku įvykdyti santaupų ir algos reikalavimus, nes 
kiekvieno asmens reikalus tarnautojai apsvarsto individualiai.

Imigracijos atrnautojas duos jums anketų, kurių jis taip pat padės užpildyti.
Atsikviečiant kitas gimines: Kiti giminės /ne žmona ir ne vaikai/ taip pat gali prašyti 

įsileidžiami Kanadon savo gyvenamame krašte arba jūs galite prašyti jų įleidimo. Kiekvienu 
atveju imigracijos valdininkai paaiškins jums vietoje, kų reikia daryti tuo atveju.

Kaip gauti finansinės pagalbos savo žmonai ir vaikams atsikviesti:
Jeigu neturite pakonkombi pinigų minėtiems asmenimis atsikviesti, galite prašyti pa

skolos, pagal vod. Canada's Assisted Passage Loon Scheme įstatymų. Pilnesnių informacijų 
apie šių paskolų klauskite užpildydami imigracijos įstaigoje anketų.

Kiti jūsų giminės ar šiaip asmenys, norį imigruoti Kanadon gali šios paskolos prašyti 
pas vizų valdininkų Kanados ambasadoje ar pasiuntinybėje savo gyvenamame krašte.

Sąlygos minėtai paskolai gauti:
1. Jūs turite įrodyti, kad ši paskola reikalinga.
2. Už paskolas nereikia mokėti palūkanų.
3. Normaliai paskolos grąžinamos mėnesiniais mokėjimais dviejų metų laikotarpyje. 

Kartais laikas yra prailginamos.
Jūsų Šeima yra laukiama Kanadoje. Jei jums*reikia kitos pagalbos, neišvordintos Štame 

skelbime, kreipkitės į jums artimiausių Deportment of Citizenship and Immigration įstaigų.

SPAUSDINA, NORINT PAGELBĖTI JUMS PILNAI NAUDOTIS KANADOS GYVENIMU . • •

Ifcikirpkite ij skelbimą ir nusmeikite 

j jums artimiausią imigracijas įstaigą.

RADINGS
SHADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa « Windsor • Montraal • Hamilton

PRAŠYKITE BRACING'S /tariama BREDING'S/
TO.THE IMMIGRA

TION OFFICER

Please help the 
•bearer orange to 

have his family 
come to Canada.
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Pavergtoje tėvynėje
. Iš Sovietinės Lietuvos augš- 
čiausio teisino atleisti Bronius 
Skatikas, s. Juozo; Simonas Čer
niauskas, s. Petro; Česlovas Vyš
niauskas, s. Aleksandro; Zigmas 
Žilinskas, s. Aleksandro.

Jų vieton augšč. tarybos “iš
rinkti”: Vaclovas Bląžys, š. Ado
mo; Pranciškus Stanislovas Vit
kevičius, s. Franciškaus ir Bro
nius Venskutonis, s. Igno.

Kaitina Getfyiiąį. Lietuvos k. 
partijos suvažiavime Pabradės 
kompartijos sekretorius, išrink
tas ir kolchozo “Už tėvynę” pir- 
mininku, pažymėjęs: “kad buvęs 
ministrų tarybos pirmininkas 
drg. Gedvilas abejingai žiūrėjo į 
gyvybinių kolūkių ir tarybinių 
ūkių gamybos klausimų išspren
dimą, labai retai būdavo rajo
nuose ir kolūkiuose, nenukreipė 
Žemės ūkio ministerijos veik
los”.

-Kiti prikišę, kad Žemės ūkio 
ministerija ir min. Augustinaitis 
“nepakankamai konkrečiai ir 
kvalifikuotai vadovauja kol
ūkiams ir MTS, neteikia rajo
nams praktinės pagalbos keliant 
kolūkinę gamybą”.

Ntto partizanų rankos žuvo 
prieš 10 m. mokytojai: Ona Su- 
hockįebė, Ambraška, Jankutė, 
Žvirblis ir kt.

“Tiesa” vasario 3 X nr. pami
ni 10 mėtų sukaktį mio mirties 
mokytojos Onos Žemaitytės - 
Sūkockienės, - kuri buvusi 1946 
m. Vasario 3d. “buržuazinių na
cionalistų žvėriškai nužudyta”, 
kaip iš aprašymo atrodo, vyk
dydama agitaciją prieš rinkimus 
į Sovietų Sąj. augšeiausią tary
bą. Ta proga paminėti ir kiti 
anie mokytojai “paaukoję savo 
gyvybę už tarybų valdžią”.

<)na Žemaitytė - Sukockienė 
gknusi 1910' m. Liudvinavo v., 
Marijampolės apskr., Padovinio 
kaime, pradėjusi mokytis Mari
jampolės mokytojų seminarijoj, 
vėliau- įstojusi j Rygiškių Jono 
gimnazijos 7 klasę. Gimnaziją 
baigusi 1933. Pradėjusi studi
juoti univ., bet neturėjusi iš ko. 
Baigusi mokytojų kursus Kau
ne, 1937 m. atvykusi mokytojau
ti*. į Paveisninkų pradžios mo
kyklą Kapčiamiesčio valse. Čia 

V isuomehiniu
organizacijų vadovai

Tolimesnių informacijų kreipkitės į artimiausią region a lę ryšių įstaigą:

CANADA
LAVAL FORTIER 
Deputy Minister.

1200 Bay St, 
Toronto, Ontario

Federal Bldg., 
150 Main St. W 
Hamilton, Ont.

• padėti naujiesiems ateiviams Kanadoje pasi 
ruošti pilietybei

•
• sukelti susidomėjimą jūsų narių tarpe pilie' 

t^bės problemomis ar
• paruošti informacijų apie Kanadą bei Kana

dos institucijas...

10138-100 “A” St. 
. Edmonton, Alta.

Immigration Bldg. 
Vancouver, B.C.

jeigu jums reikalinga pagalba planuojant ar vykdant 
programas, skirtas . . .

Room 537, 
Dominion Public Bldg, 

Winnipeg, Man.

1247 Guy St, 
Montreal, P. Q.

The Canadian Citizenship Branch yra pasirengusi pagelbėti 
. kiekviename reikale.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
OTTAWA

ją užtikę ir 1940 m. įvykiai. Po 
karo ten pat dirba, kartu bū
dama vietos klubo - skaityklos 
Vedėja, turi 2 vaikus. Apdovano
ta medaliu-“Už šaunų darbą Di
džiajame Tėvynės kare 1941 - 
1945 ra. m.” “Tiesa” pasakoja 
oiatokėi apie jos priešrinkimi
nę veiklą, kaip apylinkės rinki
minės komisijos pirmininkės, 
bet nėpėsakp kokiomis aplinky
bėmis nužudyta.

Kostas Kirčius, sausio 21 d. mi
ręs vyr. melioracijos valdybos 
direktorius, buvo baigęs melio
racijos technikumą 1931m. Dirb
damas kaip melioratorius studi
javęs technikos mokslus univer
sitete. Jis jau tada dalyvavęs 
komunistų partijos veikloje.

Karo metu buvo Rusijoje, da
lyvavo kariniuose daliniuose įr 
1943 m. ties Oriol buvęs sunkiai 
sužeistas. Grįžęs į Lietuvą buvo 
Vilniaus žemės ūkio techniku
mo direktorių, o nuo 1949 m. vyr. 
melioracijos valdybos viršinin
ku. Jo karstas buvo pašarvotas 
Karininkų namuose (Napoleono 
rūmai).

Skulpt VL Žūklys yra padaręs 
pernai A Strazdelio skulptūrą, 
kuri išstatyta Maskvos dailės 
parodoje. Jis padarė Mičiūrino 
biustą, pastatytą Vytėnų sodi
ninkystės - daržininkystės ban
dymų stotyje, Adomo Mickevi
čiaus bareljefą ir baigiąs dail. 
Rimšos biustą.

Šeimos koncertas. Šiaulių sta
tybos tresto meninės saviveiklos 
kolektyvas suruošė “ataskaitinį 
koncertą”, per kurį svečių dė
mesį ypač patraukė 40 min. tru
kusi šoferio Viliaus Taųtvaišos 
šeimos muzikinio ansamblio 
programa. Tėvas grojo smuiku, 
jo žmona Stasė — mandoia, 12 
m. sūnus Vilius ir 11 m. Vitas— 
gitaromis. Ansamblyje dalyvau
ja ir- jauniausias šeimos narys — 
4 m. Sigitas, kuris jau groja 
mandola, gitara ir bandža. An
samblio repertuare esą apie 50 
lietuvių ir slavų muzikos kūri
nių. 1955 m. Tautvaišų šeima su
ruošė apie 25 koncertus.

Vaikų žurnalo “Žvaigždutė” 
redaktorius A. Vasiliauskas.

Naujųji apylinkės valdyba su
sirinkusi pirmo posėdžio parei
gom pasiskirstė šitaip:

Pirm. Stasys Juozapavičius, 
(23 Arthur Ave. N., JA 2-5671), 
vieepirm. Juozas Astas, sekr. Lu- 
cija Skripkutė (133 Bold St., tel. 
JA. 9-4811), ižd. Pranas Lesevi- 
eius. Parengimų vadovai: Kazys 
Mikšys (18 Barton St. W., telef. 
JA 9-8953) ir Vladas Zauka. Na
rys Pranas Kažemėkas.

“Dainavos” koncerto svečių 
maloniai prašome į salę atvykti 
prieš septynias, nes programą 
pradėsime punktualiai. Tautie
čiai, norį bilietus įsigyti prie įė
jimo, prašomi atvykti mažiausiai 
pusvalandžiu anksčiau, nes bi
lietų pardavimas esant nume
ruotoms vietoms ilgiau trunka.

Prie įėjimo bus platinamas 
“Dainavos” ansamblio leidinys 
10 m. sukakčiai atžymėti. Tai 
puiki knyga, turinti per 100 nuo
traukų ir kainuoja tik $1.

Visus svečius prašome pasiim
ti programas, paaukojant už ją 
nemažiau 25r. Labai puikų šiai 
nrogramai viršelį nupiešė dail. 
it. Dramantas.

Prašome užimti tik biliete nu
rodytas vietas. Jas nurodinės 
mūsų gražusis jaunimas pasi
puošęs tautiniais drabužiais.

Rūbinė bus greta salės esan
čioje klasėje.

Tikime, kad šis koncertas bus 
viena gražiausių programų, bu
vusių kada nors Hamiltone, ir 
linkime visiems mūsų svečiams 
giedrios šio vakaro nuotaikos!

<fasų
TFA Kanadoje Ham. sk. v-ba.

Lietuvių tėvų dėmesiui. Gra
žiai organizuotoje Hamiltono 
lietuvių kolonijoje buvo viena 
didelė spraga — trūko berniu
kams organizatorių. Šiuo metu 
ir šis reikalas gavo gerą kryptį. 
Didelis jaunimo bičiulis Juozas 
Trečiokas pasiryžo visus lietu
viukus nuo 7 m. amžiaus įjungti 
į skautų eiles ir energingai ėmė
si šio darbo. Pasikvietęs į talką 
Laugalį Antaną ir Virbicką Vin
cą, jis tikisi į skautų eiles įtrauk
ti visą mūsų atžalynąr

Ši graži iniciatyva yra didžiai 
sveikintina, ir visų tėvų lietu
viška pareiga savo vaikus para
ginti įstoti į skautus. J. Trečio
kas yra didelės energijos ir veik-

čėnaitės nuotrauką, laikant tų 
filmų juostą.

SLA kp. jau pradėjo paruo
šiamuosius darbus dideliam kon
certui, kurio programą išpildys 
Čikagos vyrų choras, sot St. Ba
ranauskas ir š.m. “Draugo” pre
mijos laureatė B. Pūkelevičiū- 
tė. Koncertas įvyks balandžio 
14 d. K. B.

Serga. KL Prielgauskas tebe
guli šv. Juozapo ligoninėje. Kaip 
aiškėja, jam reikalinga pakar
totina operacija, kuri bus pada
ryta kovo 17 d. Sirgęs solistas 
Petras Kovėlis jau pasveiko ir iš 
ligoninės išėjo. St. N.
WINDSOR. Ont 

Aukojo Toutos Fondui
Minint Lietuvos Nepriklausomybės pa

skelbimo šventę Windsore vasario 19,d. 
aukojo Tautos Fondui:

po $10 — A. 'JuŠkauskas, St. Nai- 
kauskas, St. Pulkauninkas; po $5 — Pr. 
Dumčius, P. Januška, J. Kairys, J. Sin
kus, Edv. Zatorskts; po $3 -— V. Čiup- 
rinskos, V. Kačinskas; po $2 — M. Ba
nionis, V. Borisas, A. Dubauskas, Pr. 
Kairys, L. Leporskas, Z. Mistautos, P. 
Petraitis, A. Piragius, kun. V. Rudzins- 
kos, L Statkevičius, Z. Styga, Ant. Tout- 
kevlčius; po $1 — A. Bobilos, B. Badi- 
konis, B. Borisas, P. Budrikes, A. Buta- 
vičius, J. Cadar, R. Dumčius, J. Gied- 
riūnas, A. Grizons, V. Janavičius, Juk- 
nys, M. Kizis, *A. Kozulis, J. Lapinskas, 
Jonas Leonas, P. Mikalauskis, V. Micelis, 
A. Pesys, Ė. Pikšrys, S. Ročiukaitis, J. 
Rožauskas, Pr. Rudokas, St. Simanavi- 
čienė, J. Širvaitis, A. Skeiveris, F. Šu- 
bauskas, J. Urbonas, V. Vakauzas, G. 
Zabiela, A. Zelionis; smulkiais: V. Jonu
šas ir P. Eidukas.

Visiems aukojusiems Tautos Fondo 
vardu reiškiu nuoširdžię padėką už au
kas Lietuvos laisvinimo darbams paremti.

P. Januška, TF įgaliotinis Windsore.

WINNIPEG, Man.
Per Vasario 16 minėjimo aukojo Tau

tos Fondui:
Po $5-----J. k3nuška,_V. Januška, dr.

Kurouskas, P. Matulionis; $4 — Zula- 
nas; po $3 -— M. Januška, E. ir K. Ka- 
lasauškai, Šarauskas, J. D. Vidžiūnai; 
po $2 — B. Bujokienė, S. Bujokas, M. 
Bukauskas, Burtkevičius, Čingo, J. De- 
mereckas, Didžbalis, dr. Gedgaudas, P. 
JJngienė, A. Lingė, A. Maciūnas, Ma
linauskas, L. Stanevičius, Šmaižys, J. 
Vaitekūnas, B. Vačaitis, P. Ziminskas, 
V. Zavadskienė, Zavadskas; $1.50 — 
V. Rutkauskas; po $1 — kun. J .Berta- 
šius, Dielininkaitis, Dargužtėnė, M. Dau
barienė, Alf. Daubaras, Galinaitis, K. 
Genys, J. Grabys, Konsaitis, Kazlauskie
nė, T: Lukoševičius;, Marozienė, Mali
šauskas, J. Mikalauskas, A. Radzevi
čius, Serapinas, V. Simanavičius, J. So
da itis, V. Šerkšnys, Timerman, Tabū
nas, Vyšniauskas; po 50c — E. Feda- 
ravičius, Karaška, D. Demereckaitė.

J. Vaieekūnos, TF atstovas.

Fort William, OnL
Vasario 11 d. minėta Lietuvos 

Nepriklausomybės šventė. Ta 
proga Tėvai .pranciškonai atna
šavo šv. Mišias už Lietuvą. Va
kare minėjimas įvyko Pęosvita 
salėje, Fort William, Ont.

Atidarymo žodį pasakė apyl. 
pirm, apibūdindama šventės 
reikšmę. Žuvusieji už Lietuvos 
laisvę ir mirusieji savanoriai 
Fort Williame, 1955 m. majoras 
A. Mitalas ir J. Marcius pagerbti 
atsistojus susikaupimo minute. 
Tolimesnei programai pranešti 
pakviestas Petras Kajutis. Pri
augančioji karta pasirodė gerai. 
Putino “Vargingos tėvynės vai* 
kai” deklamavo J. Mitalaitė. Pi
lypas ir Lawrencas Jokubauskai 
padainavo duetą, Lawrencas dar 
solo. Be to, deklamavo Kristina 
Kaminskaitė, Gintautas Kamins 
kas. Po to Įvyko pobūvis. Ponios 
A. Kaminskienė ir Druktenienė 
pavaišino dalyvius. Jonaitienė ir 
Bružienė tvarkė bilietus prie 
įėjimo. Daugiausia išplatino bi
lietų V. Bružas, o Jonaitytė iš
platino fantų bilietus. Gana 
daug dirbo šeimininkaujant K. 
Kaminskas ir A- Jonaitis. Mu
zika rūpinosi Leo Druktenis. 
įėjimo fantus dovanojo V. Sibu- 
iis ir J. Žukauskas. Tautos Fon
dui aukas rinko Kajutis ir L. 
Mitalienė. „ ,

Už fantus gauta $25. Paren- . 
gimo pelnas $58.10. Tad išviso 
pasiųsta Tautos Fcndo Atstovy
bei $139.10.

Aukojo: po $5 — Augustos Jonoitis, 
Juozas Citovičius, Valerijonas Sibulis, 
Juozas Žukauskas, Juozas Špokauskas, 
Ona Baltrušaitienė, Jonas Krupaitis, Hen 
rikas Kavaliauskas, A. Andriušis, E. Jo- 
sevičiūtė; po $4 — Stasys Moselskis ir 
V. Bružas; $2.25 — Zenonas Šimkus; 
po $2 —- Juozas Donėnos, L. Mitaiie- l 
nė, J. Pelikys, Petras Balionis, Petras 
Kajutis; po $1 — A. Kaminskienė, Leon 
Aizpurs, F. Druktenis, Balys Giedraitis, 
Bronius Kolibatas, Laura Elena Simonai
tis, Mario Simonaitis, Ferruccio Simonai
tis, Irena Bružas; po 50c — Zigmas 
Malakauskas, Vincas Bačinskas, Petors 
BoČinskas; 25c — Antanas Stankevičius.

Aukotojams, rinkėjams, parengimo 
rengėjams ir dalyviams nuoširdus ačiū.

B. R. — dzūkas iš Leipalingio auko
jo $20 ir K. Kaminskas aukojo $1 už
sakymui spausdinamo Mrs. Hyder straips 
nio apie Lietuvą. Aukotojams didelis 
ačiū. *

Fort Williame apsigyveno Br. 
Kalibatas ir Siemaška su šeimo
mis. Tuo mes džiaugiamės ir lin
kime jiems geriausio pasisekimo.

Pp. Kaminskams sutikus jų 
namų rūsy A. Jonaitis su kitais 
lietuviais pasižadėjo įrengti pa
talpą mūsų susirinkimams. Sa
vininkams ir įrengėjams nuo
širdžiausias ačiū.

Šią vasarą pradės statyti uni* 
versite!o rūmus. Abu miestai 
plečiasi — auga gana sparčiai. 
Sutvarkius vandens kelią gyve
nimas turės labai pagyvėti. Tiki
masi ir daugiau lietuvių čia ap
sigyvensiant. E. J.

los žmogus. Jis skautų reikalams 
'atiduoda visą savo nuoširdumą. 
Tad visi nelaukdami skambinki
me jam JA 8-2682 po 6 vai. vak. 
ir savo jaunimą įrašykime į 
skautų eiles. Ateina vasara su 
atostogomis. Skautų vadovai nu
matę eilę iškylų, ekskursijų, su
eigų. Čia ir yra geriausia vieta 
savo jaunimui įskiepyti lietuviš
kumą. Nebūkime šiam reikalui 
abejingi. Geriausio pasisekimo 
iniciatoriams.

- Rinkliava gimnazijoms jau 
pradėta. Visi paremkime šiuos 
lietuviškus židinius savo stam
besne auka. Labai gražų pavyz
dį parodė Alf. Kuzmickas iš Pa
ris, Ont, kuris kovo 4 d., atvykęs 
pasižiūrėti lietuviškų filmų, pa
aukojo Vasario 16 gimn. išlaiky
mui $5.

“Dainava1” televizijoje. Beveik 
tikra, kad didysis “Dainavos” 
koncertas bus transliuojamas 
per Hamiltono televizijos stotį. 
Tai A. Šimkevičiaus pastangų 
dėka.

Koncerto žiūrės visa eilė augš- 
tų kanadiečių svečių: miesto 
ourmistras p. Jackson su žmona, 
Komercijos banko visų Hamilto
no skyrių vyriausias direktorius 
p. Weir su žmona, keletas pa'rla- 
mento atstovų, p. E. Hydėr ir kt.

Tuojau po koncerto parapijos 
salėje rengiamas iškilmingas 
“Dainavos” ansambliui priėmi
mas. Į jį maloniai prašomi at
vykti visų liet, organ, pirminin
kai, p. Varno Vasario 16 gimn. 
remti būrelio 7 nariai, kurie į 
mėnesį jai išlaikyti aukoja po $3, 
visos lietuvaitės padėsiančios 
koncerte priimti svečius, taip 
pat mašinų savininkai, padėję 
be atlyginimo išvežioti daina- 
vięcius į apsistojimo vietas.

Vakarienei užkandžius ruošia 
J. Kazlauskienė, tad vaišių sta
las bus ypač skoningai ir gražiai 
parengtas. Priėmime taip pat su
tiko dalyvauti ir eilė kanadiečių 
svečių. , Sk. St.

Brolių Motuzų lietuviškų fil
mų žiūrėjo beveik 800 Hamilto
no įr apylinkių lietuviai. Dau
gelis jų mūsų tėvynę matė pir
mą kartą, ypač jaunimas, gimęs 
už Lietuvos sienų. Vietos dien
raštis, antradienio numeryje įdė
jo Danutės Vaitonytės, Nijolės 
Antanaitytės ir Ramutės Tėly-

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Ruošdamiesi Velykų šventėms, 
prisiminkime varge esančius, 
alkstančius ir paliegusius, pa- 
skirkime nors dalelę savųjų ve
lykinių išlaidų jiems paremti. 
Taip ragina specialiu atsišauki
mu BALFo pirm, pareigas einąs 
prel. J. Balkūnas, kviesdamas 
aukas siųsti per BALFą — 105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Liet Tautinė Sąjunga ruošia 
sąskrydį Vašingtone birželio m. 
16-17 d. Numatyta programa: iš
kilmingas posėdis Statler vieš
butyje, meno paroda to pat vieš
bučio salėse, po pietų padėjimas 
vainiko ant nežinomo JAV ka
reivio kapo bei ant Lietuvoje 
žuvusio Įeit. Harris kapo. Vaka
re bankietas tame pat viešbuty.

Antrąją dieną, sekmadienį, 
pamaldos katedroje, po pietų 
Čiurlionio ansamblio koncertas.

Agronomas Julijonas Špakevi- 
čius, 67 m. amžiaus, vasario 23 d. 
mirė Brockton, Mass.

BALFas per vasario mėn. ga
vo aukų $1.923,04, nario mokes
čio $178, pabėgėlių jūrų trans- 
portacijai $210. Iš Kanados aukų 
gauta tik $20, prisiųstų A. Pui
dos iš Longlac, Ont. Vasario 16 
gimnazijai vasario mėn. gauta 
$2.399,40. Iš Kanados yra: Van
couver, B.C., būr. Nr. 88 — $20 
ir Verdun, Que., būr. Nr. 64 ir 
91 — $87, išviso $107.

Dabužių, avalynės ir kt. daik
tų gauta 10.935 svarai.

Niujorko apskr. ALRDFed. 
seimelis įvykęs vasario 26 d. iš
rinko naują valdybą: St. Lūšys, 
kun. V. Pikturna, kun. J. Pakal
niškis,, Petras Montvila, Vyt. Ve- 
beliūnas, iždo globėjais —- St. 
Lukas ir Ant. Bačiuška.

Sudarytas taip pat atskiras ko
mitetas jaunimo stovyklai rem
ti: kun. V. Dabušis, kun. J. Pa
kalniškis, inž. A. Mažeika, A. 
Kazickienė, K. Krušinskas.

Lietuvių Fronto Bičiulių Ta
ryba posėdžiavo kovo 3 d. Cleve- 
lande, dalyvaujant 27 nariams. 
Išklausius pranešimų apie lie
tuviškuosius reikalus tarptauti
nėje plotmėje bei savitarpinius 
santykius diskusijos užsitęsė iki 
2 vai. po pusiaunakčio. Priimto
je rezoliucijoje dėl vienybės Lie
tuvos laisvinimo organizacijoje 
sakoma: “... Taryba pozityviai 
vertina kiekvieną pasirodžiusią 
iniciatyvą konšo lidūoti gyvąsias 
visuomenės jėgas. Taryba prita
ria minčiai glaudinti rezistenci
nių sąjūdžių tarpusavius santy
kius. Taryba solidarizuoja LFB 
Waterburio sąskrydžio sugesti
jai Į laisvės kovos frontą labiau 
įtraukti tautinės kultūros kūry
bines apraiškas ir į laisvinimo 
veiklą bei organizaciją plačiau 
atverti duris jaunimui”.
D. BRITANIJA

Anglų Common Cause organi
zacija renka visoj D. Britanijoj 
parašus po peticija, kurią ji ruo
šiasi įteikti britų parlamentui. 
Peticijoje sužymėti svarbiausie
ji Sovietų nusikaitimai ir D. Br. 
vyriausybės prašoma, 'kad. D. 
Britanija nedarytų su So v. Są
junga jokio susitarimo, kuris 
tiesiogiai ar netiesiogiai pripa

žintų Sovietams valdyti Centro 
ir Rytų Europos kraštus, tarp jų 
ir Pabaltijo valstybes. D. Brita
nijos vyriausybė prašoma rei
kalauti, kad būtų grąžinta laisvė 
tiems, kurie jos neteko. Petici
joje taip pat išvardintos visos 
sutartys, kurias Sovietai sulau
žė. Drauge prašoma nesudaryti . 
isuūdžio (tai ypač svarbu Chruš 
čiovo ir Bulganino vizito metu, 
kuris numatomas š.m. balandžio 
antrojoje pusėje), kad D. Brita
nija vyriausybė toleruoja buv. 
laisvų valstybių pavergimą. Ti
kimasi surinkti kelis milijonus 
parašų. Parašų rinkimą ypač 
aktyviai remia katalikų dvasinė 
vyresnybė ir visa eilė žymių 
žmonių. Peticijoje minimos taip 
pat Pabaltijo valstybės, todėl po 
peticija noromis rašosi ir ją uo
liai remia taip pat D. Britanijoje 
gyveną lietuviai, latviai ir estai. 
Lietuviai renka parašus darbo
vietėse ir susirinkimuose. Tik jie 
vieni tikisi surinkti per 20.000 
parašų.
VOKIETIJA

Vokečių policija, beaiškinda
ma gen. Michailovo agentus ir 
“Sniego“ operacijos bendrinin
kus, susekė jau daugiau žmonių, 
bolševikų įtrauktų į tą pragaiš
tingą darbą. Vokiečių spauda 
paskelbė kaikurių artimesnių 
Michailovo bendradarbių nuo
traukas. Pasirodo, Mūnchene 
prie Stieglmeier- Platz jie tu
rėjo gerai užmaskuotą tariamą 
kojinių taisymo kioską, iš kurio 
persas Ismail Resaja vadovavo 
Michailovo pasamdytai profesio
nalų įsilaužikų gaujai. Ji turėjo 
laužtis į pabėgėlių organizacijų 
būstus ir vogti jų kartotekas. 
Gauja savo “grobį” padėdavo 
sutartoje vietoje į žinomą laiškų 
dėžutę, po vienu tiltu autostra
doje tarp Mūncheno ir Stuttgar- . 
to. Ismailas Resaja dienomis pri
imdavo taisyti kojines, o nakti
mis pagrobtus adresus pristaty
davo į sutartą vietą. Tarp kitų 
bendrininkų minimos be pilie
tybės Viktoro Maslovo ir taip 
pat be pilietybės Petro Halu- 
nowskio pavardės.

Rendsburgo stovykloje (karei
vinėse) gyvena 45 lietuviai, visi 
nepaprastai suvargę, nes daug jų 
tarpe ligonių, senelių,. vaikų: 
Verčiasi visi iš bedarbio ar so
cialinės pašalpos, nes šiame 
Schleswig Holsteino kampe nė
ra pramonės nė darbų, o pabėgė
lių, kaikuriose vietose daugiau 
negu vietinių gyventojų. Sausio 
mėnesi Rendsburg lietuviai iš 
BALFo gavo 255 DM.

PET nauja europinė sesija 
Strasburgę numatoma apie . ba- 
landžio vidurį.

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir pažymas atliekant kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

D offer in Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

Sov. V. DUNDYS

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO, TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų da
lykų persiuntimą
JAU LAIKAS SIŲSTI KALĖDŲ DOVANAS:

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų paštu.

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados di 
džiausią ir labiausiai patyrusia dovanų siunti
nių persiuntimo firma

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. - Tel.: BElair 4860 
Montreal 2, P.Q., Canada.

GERIAUSIA PAGALBA
S «

jūsų nosiai

Yro didelių, vod. vyriško dydžio— 
raudonose ir geltonose dėžutėse.minkš
tutės ... super stiprios DRĖGNOS or 
sousos!

Reikalaukite 
M šiuo že«k!a

NOSINAfTtS 
VEIDUI



MOKYTOJŲ DIENOS TORONTE Gimnazijos Rėmėję Būrelių vadovams
saulės kėdiėis

Atsižiūrėti dangaus. .

Oavyaiaa Baladės. 43 p.

—Tu verkei apie tylančius po
etus, o, štai, praėjusiais metais 
kiek naujų poezijos knygų pasi
rodė. Daugiau, nei prozos. Gal; 
iš vise, perdaug? — Taip kalba 
man šį vakarą nežinomo skai
tytojo baisau Skaitytojo, suskai
čiusio (ir. perskaičiusi©?) praeitų 
mėtų lietuvių literatūros derlių:

nios prozos knygos.
Tiesa. Poetai, pasirodo, tebe

gyvi. Jie netik kalba, bet lenk
tyniauja net dėl premijos. Ne
tikėtai ir nelauktai prabilo pa
čiam įsitylėjime. Ir gera man, 
kad klydau, kad buvau — nieko

riausi rašąs nekrologą, o ligonis 
pasveiko; o ilgai nematytas žmo
gus vėl stovi gatvės susikryžia
vime, po mėlynom pavasarėjan
čio medžio šakom, kad jo akys 
plačiai atvertos jose atsispin
di tirpstanti žiema, kad jis vėl 
kalba savo ramiu, tikru balsu 
šimtus kartų girdėtus gatvėse 
žodžius, ir kad tie žodžiai vėl 
gyvi-

Tik — kaip ilgai? Kaip ilgai?
Žiema čia nuožmi ir už kiek

vieno kampo laukia geležinėm 
rankom laikydama ledinį tinklą. 
Pavasariui.

KLB Kultūros Fondo Švieti
mo skyrius rengia kovo 24-25 d. 
Toronte, Prisikėlimo parapijos 
oatalpoee visiems Kanadoje dir- 
banVems mokytojams bei švieti
mo darbuotojams Mokytojų Die
nas. »

Kovo 24 d. įvyks Mokytojų 
Konferencija.

I posėdis
a. 10 vai. ryto Prisikėlimo pa- 

rap. patalpose, muzikos studijo
je (III a.), konferencijos dalyvių 
registraeija.

Po registracijos iškilmingas 
konferencijos atidarymas. Svei
kinimai.

b. Kun. dr. Jono Gutausko pa
skaita: “šeimes ir lituanistinės 
mokyklos bendradarbiavimas”. 
Koreferentas mokyt. Sergiejus 
Treigys. Po paskaitos diskusijos.

Pietų pertrauka nuo 1 iki 3 v. 
po pietų.

II posėdis
c. 3 vai. pp. Antano Rinkūno 

paskaita: “Metodiniai klausimai 
lituanistinėje mokykloje”. Po 
paskaitos diskusijos.

d. šeštadieninių lituanistinių 
mokyklų ir Augšt. Lituanistinių 
kursų vedėjų"bei jaunimo, spor
to organizacijų vadovų praneši
mai.

e. Klausimai bei sumanymai.
8 vai. vakare ten pat mokyto

jų bei svečių pobūvis su meni
ne dalimi.

Kovo mėn. 25 d., sekmadienį
a. 10 vai. visose lietuviškose 

parapijose pamaldos už Lietuvos 
švietėjus ir ta proga pritaikinti 
pamokslai.

b. 3 vai. pp. Prisikėlimo para
pijos auditorijoje, 1621 College 
St., iškilminga Mokytojų Ųienų 
akademija.

Paskaitą skaito prof. Juozas 
Brazaitis iš Niujorko tema: “Lie 
tuviškojo charakterio išlaiky
mas ateinančioje kartoje".

10 min. pertrauka.
c. Meninė dalis: Atskirų mo

kyklų, jaunimo organizacijų bei 
klubų pasirodymas.

Prašome visus mokyklų vedė
jus bei švietimo darbuotojus 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
Toronte įvykstančiose Mokytojų 
Dienose.

Prašytume pranešti iki kovo 
18 d. kiek atstovų galėsite atsiųs
ti. Iš anksto už visas*informa
cijas nuoširdžiai dėkojame.

Adresas: Švietimo skyrius, 315 
Brock Ave., Toronto, Ont.

KF Švietimo skyrius.

• Vasario 16 gimnazijos išlaiky
mas yra gražiausias pavyzdys 
bendrų lietuvių pastangų išlai
kyti lietuvybę išeivijoje. Jau 
šešti metai kaip gimnazijai rem
ti įsisteigė rėmėjų būreliai, ku
rių dėka gimnazija išsilaiko.

Kanadoje veikia 22 būreliai, 
tačiau du iš jų paskutiniu laiku 
nebeatsiliepia.

Gimnazija su dėkingumu pra
neša, kad įplaukos gruodžio ir 
sausio mėn. žymiai pagerėjo ir 
kad galėjo sumažinti skolas iš 
40.000 DM iki 14.000 DM. Toks 
pagerėjimas bus reikšmingas, jei 
įplaukos nesumažės bent iki va
saros, kai aukos visiškai nustoja 
plaukusios, kad tiems sunkie
siems mėnesiams susidarytų 
nors nedidelė atsarga.

Gimnazija pageidauja, kad 
bffreiių pinigų persiuntimas bū
tų centralizuotas. Turint galvo-

Redakcijai prisiųsta

Apie Kazio Bradūno knygas 
buvo įvairiai rašoma. Visi ra
šiusieji sutiko: šitas poetas kal
ba nuolat apie žemę ir žemdir
bį. Jis buvo tas debesų, medžių, 
arimų ir, svaigiu kvepėjimu 
trenkiančio, juodžemio draugas, 
balandžių, bičių ir sekmadienio 
varpų prietelius, basom kojom 
išbraidęs minkštą dobilų kilimą 
ir šaltą upės brastą ūkininkas, 
tylus laidotuvinės giesmės klau
sytojas, smėlio — nešamo vasa
rų vieškeliais ir krentančio kapo 
duobėn — brolis. Vaikas prie at
verto pirkios lango, pirmą kartą, 
koVo rytmetį, girdįs vėversių 
džiūgavimą. Duoną ir akmenį 
pažįstąs benamis. Ilgos tradici
jos -— nuo Kristijono Donelai
čio nemirtingų posmų — sekė
jas, saugotojas, tesėto jas. Jo ei
lėse, daj kartą ir savaip, švie
žiai ir sultingai, kalbėjo tikra 
mūsų žemė ir tikras mūsų žmo
gus.'" .. "-'X

Dabar, pasirodžius naujajai 
knygai, tuose fragmentiniuse 
samprotavimuose nevienas kri
tikas pasimes: vėl ieškos buities 
motyvų ir žemdirbio žingsnių. 
Ir, aišku, atras ir vieną, ir kita. 
Tiktai Kazio Bradūno poezija 

■■“Devynios Baladės” nebėra vien 
žeme ir jos šventu ritualu gyvo 
žemdirbio žodis. Jose aiškiai, ir 
pirmą kartą taip autentiškai ir 
visuotinai, kalba Bradūnas ž m o 
gus. Jo dialogas su amžinąja 
žeme, Tvėrėju ir mirtimi yra su
krečiantis savo paprastumu, 
švarumu ir poetine, galia. Tai 
nėra nei pretenzinga gražbylys
tė, nei išrinktųjų stalui siuvi-

nėtas metalinių siūlų užtiesalas. 
Taip kalba poetas, kurio žodis 
gimė ramybės ir susikaupimo 
valandą:

Tebūna mano siela stiklas
Viduržiemio spalvos prieš balzganą 

mėnuli.
Tebūna mano sąnariai lediniai 
Žvarbiam atodrėky.

Šiandien, kai jaunoji poetų 
karta dažnai kaltinama atšalimu 
savo žemei, kai jiems primeta
mas kosmopolitizmas ir moder
nizmas bei kitokios apatriotinės 
ydos, Bradūno naujas poetinis 
žodis bus stiprus argumentas 
prieš. Pro sumaniai keliamą 
dirbtinių avangardistų reklami
nį triukšmą, pro nekukliai mo
juojamą tariamo patriotizmo ir 
archajiškų doktrinų triumfo vė
liavą v i s u o m e t girdės ir ma
tys kurie nori ir gali, pašauktųjų 
poetų žodį, tyliai ir ramiai — be 
šauklių ir palydovų — kalbantį 
mums. Toji kalba ir išliks ligi 
dienos, kol vėl namuose , bus pa
dėtos knygos ant vargo ir skaus
mo peiliu išraižytų stalų, laikui, 
žemei ir tam žmogui, kuriam jie 
skirti, tarti sprendimą...

Basos brydės brenda per sėjimą 
Geria grūdus dirva.
AŠ grįžau į senolių tikėjimą, 
Ir mano galva

-GūH ant motinos kelių . . .
Tai ramybė rudens 
Klauso šaltinių Čiurlenamo, 
Ir vėsą vandens 
Dvelkia į veidą laukai.

Kazys Bradūnas, 
Devynios Baladės, 38 p

Mykolas Biržiška, Senasis Vil
niaus universitetas, vardų ir 
veikalų atranka, ’ antrasis leidi
mas, Nidos Knygų Klubo leidi
nys Nr. 11, 1955 m., London, 178 
pusi.

Atnaujinta Didžioji Savaitė, 
šv. Apeigų kongregacijos dekre
tas ir instrukcija, vertė kun. V. 
Paulauskas, Immaculata, Put
nam, Conn., 18 psl., kaina 10^.

Aidai, 1956 m. Nr. 2(88), 49- 
96 psl.

Šiame Nr. rašo: M. Krupavi
čius, Vasario šešioliktoji; Kleo
pas Jurgelionis — eilėraščiai; B. 
Babrauskas, Kl. Jurgelionis — 
nepažintas poetas, nesuprastas 
žmogus; P. Daugintis SJ, Koope- 
ratyvizmo paveikslai; Dvi alba
nų liaud. dainos, vertė J. Aistis; 
Vitalija Bogutaitė, eilėr.; dr. J. 
Grinius, Liet, sovietinės litera
tures pobūdis; kari. M. Vaitkus, 
Mistiniame sode.

Ateitis, 1956 m. vasaris, Nr. 2, 
25-48 psl.

Šiame numery ’rašo: L. And- 
riekus, V. Grigaliūnas - Glovac
kis, Ant. Mažiulis, Pr. Gaidama
vičius, G. Buračaitė, A. Sušins- 
kas, D. Vebeliūnaitė, D. Prikoc- 
kytė, Alg. RaimydiS, Aid. Bau- 
žinskaitė, A. Alkaitytė, Augutis 
Sužiedėlis.

Lituanus, Lithuanian Collegia
te Quarter Iv, 1956 m., February, 
No. 1(16), 32 psl.

Šiame numery rašoma apie 
Vasario 16, apie kongreso komu
nizmo tyrinėjimus (V. S. Var
dys), apie švietimo sistemą Lie
tuvoje (Maldeikis), apie ūkines 
sąlygas (Gr. Valančius), apie ro
mantizmą Lietuvoje (P. Jur
kus), apie lietuvius DP (R. Gus
taitis) ir išspausdintas V. Krė
vės Aro vertimas.

Lietuvių Dienos, 1956 m. vasa
rio mėn., Nr. 2, vol. 7, 24 psl.

Šiame Nr. pasisako 5 JAV 
Kult. Fondo valdybos nariai apie 
KF uždavinius. K. Pažėraitė ra
šo apie 115 m: dieydirbį A. Trum 
pį, R. Skipitis tęsia atsiminimus, 
J. Kaributas rašo apie J. Šerną, 
J.B. apie dail. J. Paukštienę, ar- 
chit. VI. Adomavičius apie L. in
žinierius ir architektus ir tt.

Straipsniai paįvairinti atitin
kamom iliustracijom.

Literatūros lankai, Neperiodi
nis poezijos, prozos, kritikos žo
dis, Nr. 6, Buenos Aires 1955, 
32 psl.

Turiny: Ant. Jasmantas, Pat
riotų sukilimas arba poezijos ki
virčas su tautybe; K. Bradūno ir 
Eug. Gruodžio eilėr.; Ant. Škė
ma, Mano motina; J. Girnius, 
Dabarties beiliuzinė literatūra; 
J. Kaupas, Meninės tikrovės ri
bos; Alg. J. Greimas, Jaunojo 
Kėkšto gyvenimas ir mirtis ir 
Corneille aktualumas; vertimai 
Paul Claudel, Dylan Thomas, 
Hugo von Hofmannstahl, Alain 

: Bosquet, Jerry Pretkiewicz, 
Jean J. Rabearivelo, Andre Gi
de, Cz. Milosz, Gottfried Benn. 
Recenzuojamos L. Andriekaus, 
P. Andriušio, N. Mazalaitės, Alės 
Rūtos, J. Kralikausko ir L. Žit
kevičiaus knygos.

Muzikos Žinios, vol.-XXI, spa
lis - gruodis, 1955 m., Nr. 4 (153).

Priede: Liet. Muzikų Vardy
nas — Bacevičiūtė - Banys ir gai
dos: Br. Jonušo Dvi liaudies dai
nos mišriam chorui—Namo bro
liukai, Kurteliai sulojo; B. Mar- 
kaičio, SJ, Dvi giesmės mišriam 
chorui — Kvietimas ir Maldavi
mas; Liaudies dainos, užrašytos. 
J. Zdanavičiaus Adelaidėje, P. 
Australija — Og aš tau berneli, 
Lygiam lauke, O jūs veršeliai, 
Širmas žirgas, širmas, Užpūtė 
laukely pušelę. - .
. SantaCTėį.l956ja^J&L_L

Šiame Nr. rašo: St. Žymantas, 
Alg. Daujėnas, B. Kazimieraitis, 
Br. Raila, M. Gimbutienė, V. 
Banaitis, V. Lagenpušas, St. Lo
zoraitis jr., B. Erdvilas, A. Tau- 
ragis.

The Lithuanian Situation, Li
thuanian Legation Washington, 
D.C., Vol. XI, No. 8(140). Janu
ary - February 1956.

Pirmasis Liet. Vasario 16 Gim
nazijos Metraštis 1954. IV. 1. — 
1955. III. 31. Išleista PLB Vok. 
Kr. Valdybos, red. kom.: dr. V. 
Literskis, A. Makarskas, dr. A. 
Rukša, spaudė Julius Betz, Off- 
setdruckerei, Weinheim, a d. B., 
1955, 126 psl.

Teisininkų Žinios, 1955 m. rug
sėjis - gruodis, Nr. 13-14, 32 psl.

Vytis, 1956 m. vasaris, Nr. 2, 
22 psl.

je, kad išviso yra 200 būrelių, o 
gimnazijos tarnautojas tik vie
nas (sekretorius) ir jam neįma
noma vesti susirašinėjimą ir at
siskaitymą su kiekivenu būreliu. 
Todėl Šalpos Fondas prašo bū
relių vadovus surinktus pinigus 
siųsti ŠF iždininkui O. Indrelie- 
nei, 202 St. Clarens St., Toronto, 
Ont. Pinigai bus persiunčiami 
gimnazijai per BALFą.

Iki šiol būreliai persiųsdavo 
pinigus įvairiais keliais ir Šalpos 
Fondas neturėjo žinių nei apie 
būrelių veikimą, nei kiek iš Ka
nados pnigų nusiųsta. Taip pat 
ir kitokios gimnazijai aukos, 
kaip ir . bendrai šalpos pinigai, 
turėtų eiti per centrą.

Šalpos Fondas taip pat prašo 
būrelių vadovų neatsisakyti pra
nešti kaikurių žinių apie būre
lius, būtent: kada įsisteigė, kiek 
dabar būrelis turi narių rėmėjų. 
Kiek pasiųsta pinigų gimnazijai 
nuo įsisteigimo ir kiek pasiųsta 
per 1955 m. (nuo sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d.). (Montrealio, 
Londono ir Winnipeg© būreliai 
žinias jau atsiuntė ir jų užten
ka). Žiriias siųsti gimnazijos rei
kalams įgaliotiniui P. Lėliui, 123 
Beatrice St., Toronto, Ont.

ŠF pirm. V. Sonda. 
Gimn. reik. įgal. P. Lelis.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Lituanistikos Instituto Taryba 

nutarė leisti serijinį leidinį. Už- 
atskirus veikalus bei straipsnius 
instituto leidiniuose nutarta mo
kėti honorarą po 25-40 dolerių 
už lanką, pagal susitarimą su au
torių.

Vasario 16 gimnazijos rūmams 
išpirkti išviso surinkta 267.298,21 
DM. Nuo 1954. IV. L iki 1955. IV. 
1. gauta 102.563,61 DM. Iš Kana
dos per tuos metus gauta 14.025.- 
70 DM. Iš JAV — 41.736,17 DM.

Detroito “The Ford Times” 
žurnalas, siuntinėjamas visiems 
Fordo automobilių savininkams, 
neseniai plačiai aprašė savo nau
ją modelių planavimo skyrių. 
Gabiausiais tos rūšies specialis
tais greta japonų, havajiečių, 
norvegų, latvių, pažymėti ir lie
tuviai inžinieriai.

Sidnio lietuvių jaunimo teat
ras - studija, vadovaujama. V. 
Saudargienės, vasario 25 d. stato 
“Eglė žalčių karalienė”, o Sidnio 
lietuvių teatras Atžala, sėkmin
gai pasirodęs su K. Binkio “At
žalynu”, ruošia komediją “Mo
kyklos draugai”. Režisuos K. 
Dauguvietytė - šniukštienė.

Vasario 15 d. suėjo 125 m., kai 
gimė Mažosios Lietuvos himno - 
giesmės “Lietuviais esame mes

Dar kartą pavardžių reikalu
Ta tema jau anksčiau buvo ra

šyta šiame laikrašty, bet matant 
kanadiečių spaudoj pavardžių 
keitimų pranešimus, darosi ne
jauku ir gėda, kad lietuviai kei
čia pavardes į angliškas. Daug 
straipsnių ir aimanų matosi lie
tuviškoj spaudoj dėl priaugan
čios kartos lietuviškumo išlaiky
mo, bet, atrodo, niekas nesijau
dina, jei jau naujai atvykusių 
karta dėl vienokių ar kitokių su
metimų keičia savo pavardes, o 
kartu palaidoja ir savo kilmę.

Laimė, kad tokie reiškiniai nė
ra masiniai. Tačiau atsimenant 
mūsų mažą skaičių, palyginus 
su svetimųjų jūra, reiktų steng
tis panašiai galvojančius apsau
goti nuo panašios minties ir pa
nagrinėti būdus tam išvengti.

Kaip žinome, Lietuvoje pa
laipsniui buvo prieita ir prie pa
vardžių sulietuvinimo idėjos 
apie 1938 ir 1939 m. Tam tikslui 
buvo sudarinėjamas lietuviškų 
pavardžių žodynas ir, jei neklys
ta mano atmintis, iki raidės “K” 
buvo jau atspausdintas. Čia išei
vijoj' panašios apimties darbas 
nėra, gal būt, įmanomas, bet kas 
nors ta kryptimi turėtų būti da
roma.'' . . ?

Kanadoj, kaip ir Amerikoj, vi
suomenę’ sudaro įvairiausių tau
tų atstovai. Toks pat yra ir pa
vardžių mišinys, tačiau niekas 
dėl to nesijaudina ir žmonių ne- 
klasifikuoja pagal pavardes. Iš 
praktiškos pusės imant, yra ge
rai, kad pavardė būtų trumpa. 
Mūsų gi tikros lietuviškos pa
vardės yra trumpos, skambios, 
o tuo pačiu ir gražios, todėl nė
ra reikalo dangstyti save sveti
momis plunksnomis, kurios nėra 
gražesnės.

Kad praktiškam ir kasdieniš
kam gyvenime šis reikalas yra 
opus, žino kiekvienas vaikas, 
kuris lanko angliškas mokyklas, 
kiekvienas prekybininkas, kiek-

vienas įstaigoj dirbantis ar stu
dijuojantis ir bendrai kiekvie
nas, kuriam tenka susidurti su 
aplinka už lietuviškos parapijos 
ribų. Kai nėra tuo reikalu bend
rų direktyvų, kiekvienas elgiasi 
kaip kam patinka, todėl rezulta
te gaunasi nukrypimų, kartais 
gal ir ne iš blogos valios, o tik 
“geresniam prisitaikymui prie 
vietos sąlygų”. Kaikas tą reika
lą sutvarko priimdami krašto pi
lietybę, žinoma, jei pavardės 
šaknis yra lietuviška ir jei už
tenka numesti tik svetimųjų pri
kergtą galūnę. Kitais atvejais 
reiktų organizuotos pagalbos 
pageidaujantiems.

Norėtųsi išgirsti tuo reikalu 
nuomonės Bendruomenės, kon- 
sularinių įstaigų, kalbininkų bei 
teisininkų. H. H.

gimę” autorius dr. Jurgis Sauer- I 
veinas-Girėnas. Buvo nepapras- • 
tai ^bus kalboms, kurių buvo * 
išmokęs 42. Iš visų išmoktųjų 
kalbų jam geriausiai patiko lie
tuvių kalba, kurią jis laikė par.; 
čia gražiausia kalba pasaulyje.- 
Lietuvių kalbos jis išmoko Maž... 
Lietuvoje.

Atkuriamas Liet. Katalikų ■ - 
‘ Mokslų Akademijos 

valdomųjų organų rinkimai įvy—• 
ko korespondenciniu būdu kan-... 
didatais į valdybą parinkus gy-- 
venančius Italijoje, o,į rev. kor... 
misiją gyvenančius Hbropoje.

Iki balsų skaitymo dienos gaub
ta 77 LKM- Akademijos narių.; 
balsavimo laiškai (90,7%).

Į Centro Valdybą išrinkti ir... 
gavo balsų: prof. dr. Zenonas - 
Ivinskis, 73 balsus, kun. dr. An->.. 
tanas Liuima SJ, 71, J.E. vysk,. 
Vincas Padolskis, dr., 61, kum- 
dr. Vytautas Balčiūnas 56, kurui 
dr. Juozas Vaišnora MIC 54,-~ 
prel. dr. Vladas Tulaba 41. Lie,., 
ka kandidatais: kun. lie. Rapolas 
Krasauskas 18, kun. dr. Povilas 
Rabikauskas SJ 18, kun. lie. Vin
cas Mincevičius 16. {‘Revizijos- 
Komisiją išrinkti: prof. dr. Juo-..' 
zas Eretas 64, prof. dr. Jonas 
Grinius 48, min. dr. Eduardas.. 
Turauskas 34. Lieka kandidatais: 
prel. Mykolas Krupavičius Teol. 
kand. 22, kun. dr. Jonas Aviža., 
19, prel. prof. Kazimieras Šau- ■ 
lys 18.

Naujai išrinktoji Centro Val
dyba pareigomis pasiskirstys ba- ■ 
landžio pradžioje, prof. dr. Ze
nonui Ivinskiui grįžus iš Baltų-. 
Instituto pirmininko pareigų . 
Vokietijoje. ;

JŪS TAIP PAT 
PASITARNAUJA!

AUKODAMI

Darbo kojinės

VYRŲ 
opat. baltiniai

Sportinioi marškiniai 
ir kelnaitės

Išeigines 
ir sportinės 
kojinės'

KOKYBES

Vyrų ir vaikų 
T-Shirts

MOTERŲ 
opat. baltiniai

JAU VIRS 80 METŲ

ŽENKLAS Mergaičių 
opat. baltiniai

Berniukų 
apatinukai

UŽ SAVO DOLERIUS GAUSITE 
GERESNĖS RŪŠIES, ILGIAU NEŠIOSiTE

Kūdikių 
baltinė! »ai

Pirkėjai, kurie ieško geresnės vertės ir
geresnės rūšies prekių, perka tik su PENMANS ženklu.

Jie žino, kad Penmans pagal tradiciją jau nuo
1868 metų gamina tik puikios rūšies prekes...

jų geriausia garantija ir pirkėjai gauna 
daugiau už savo pinjgus.

*

•omitttel: Pewmom pMHwto, M«rtiw '*W boltinioi, Morino "71" Fk«c< — žiem. boltmiai. GP6-2

Spalvotos 
velykinės
atvirutės

KELIŲ RŪŠIŲ, 
LIETUVIŠKI TEKSTAI.

RELIGINĖS .
• IR

KITOKIO TURINIO

Kaina 10č su voku

Jau galima gauti

Spaudos Bendrovėje 
“Žiburiai”, 

941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont., 

Canada;

Aukodami galite tarnauti Raudona- - 
jam Kryžiui ištisus metus, fr visuomet* ' 
kur nors Kanadoje padėsite pagalbos r- 
reikalingiems žmonėms, grąžinsite ; 
vilti gyvenimui, išgelbėsite gyvybes 
ar įnešite džiaugsmo i šeimos, jei tik "■ 
nepagailėsite aukos.

AUKOKITE 
NORIAI

NUOŠIRDŽIAI
Raudonajam 

Kryžiui
Visi Raudonojo Kryžiaus aukų rinkė
jai yra savanoriai - rinkėjai. Ne tik jie 
paaukoja patys, bet ir savo laisvu 

laiku stengiasi padėti artimui.

14 K

1212 DUNDAS 5T.W. T«b LA-9547 
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paštu.

SKYRIAI:

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINĖ {STAIGA: '

835 Queen Street W„ TORONTO, Telefonos EM. 4-4025 
WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Teletonos 927695. 
HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Tefefonos LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 Kin® St., Tel. MU. 2-6796, 
EDMONTON, Alto., 10649 —. 97th St. Tel. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont. —» 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodwoy, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., TN. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Foirfieid Ave., Tel. CH. 1-554?
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SPORTAS
JOINT REALTY LTD

899 BLOOR ST. W. OL 9381

Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip- 
J damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą.

SSS KAMPINĖ CIGAR STORE
Skubioi ir pigiai porduodomo dėl sa
vininko ligos, apyvartos daugiau kaip 
$600 į savaitę, puiki proga pradedan
tiems šios rūšies biznį. Skambinti ir 

fa klausti A. Paleckio, OL 6381.

Northdiff Blvd. - St. Clair,
* $8.000 įmokėti, dupleksas, atski-
jk ros, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš

tų ^narnas, 12 kamb., 2 vonios, 2
■ virtuves, vandeniu - alyva šildomas, 

dvigubas garažas, arti susisiekimo,
e rami ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
A Bo.

Dunda! - Gladstone,
$1.500 įmokėti. $9.500 pilna kai
na. 6 kamb. per 2 augštus, naujas 
gazo šildymas. Švarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

Runnymcde - Bloor,
$4.000 įmokėti, atskiras 2-jų augš- 
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų se
numo, vandens - alyvos šildymas, 
kvadratinis plonas, dvigubas gara
žas, balansui vienas morgičius 10 
meti>, lengvi įmokėsimai, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo. 
Klausti A. Biiūdžiaus.

High Pork,
$10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiras, 2 augštų, apynaujis, 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, labai 
patogioje ir geroje vietoje, prie ge
ro susisiekimo. Klausti V. Lunio.

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

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

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

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

$4.000 įmokėti, . vienas morgičius, 8 
kambarių mūrinis, lobai gerai už- 

Joikytas-aamas, 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.

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

Visais 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
RE£L ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

Notional Association of Real Estate Boards.

’■ -• TODĖL r; ’'''-?-'
.1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
- įmokejimais ir įvairiomis kainomis.
2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.

♦4. įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite
* poskombinti agentams:

* F. JONYNAS, td. 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 
persta ta u:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ, TORONTO

Vyčio sportas
Tinklinis. Vyčio tinklininkai 

Toronto pirmenybių rungtynėse 
pasiekė antrąjį laimėjimą nuga
lėdami Hart House 2:1 (9.15; 15: 
9; 15:11). Pralaimėjo ukrainie
čiams 2:0 (16:14; 15:5). Tinkli
ninkai vis daugiau gauna paspir
ties iš jaunųjų. Šį kartą, žaisda
mas pirmą kartą komandoj, Vin
cas Baliūnas pasirodė turįs daug 
gabumų šiam sportui tik dar 
trūksta praktikos. Reikia tikėtis, 
kad tinklinis susilauks didesnio 
susidomėjimo vytiečių tarpe ir 
komanda išaugs į rimtą vienetą.

Atidaromas 
privačiame name 

SALONAS
1005 Pufferin Ave., prie Bloor. 

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

Sav. L PETKEVIČIENE.

NAUJAI ATIDARYTA

vyry kirpykla
1015 DUFFERIN ST.

/kampas Bloor St. W./ •
SAV. A. MILERIS. 

Lietuviai maloniai kviečiami.

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

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.

General Insurance

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j 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.

HASKOBALTD 
ENGLAND S

AL. DŪDA 
Visų rūšių draudimas.

WA. 4-8539
avi p ą s. savus

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

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

"PARAMA”
Indėliai apdraustu 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, On t. Telefoną- 
KE. *3027.

i J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

i 1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471 a
. Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin

kite į šio lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos lobai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą

v namu, biznių, formą, sklypu ir tt. visuose Toronto rajonuose.

Užsisakykite anglių
per

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAITIENĘ

Tel. LL. 0527
Skubus pristatymus.

HOLLAND MARSH,
• 10 akrų, $5.500 pilna kaina už 

w formą, 4 kamb. baroką ir atskirą
. daržinę ūkio įrankiams sudėti; į
• kainą įeina įrankiai ir traktorius,
• lobai pigus pardavimas, geros pa- 
’ jomos.
ST. CLARENS AVE. - DUNDAS, 

$1.500 įmokėti, labaigero mūro, 6
• grožių kambarių namas, švarus iš
• lauko ir vidaus, alyvos šildymas,
• vieta garažui. Balansui viena at-
• viro skola.
ČLENDENAN AVE. - DUNDAS,
• $1.800 įmokėti, visai atskiros, gero 
. mūro, 5 didelių korriborių, naujas
• o ir cond. - alyvos Šildymas, 2 geros
• virtuvės, garažas.
HUMBERCREST BLVD.-BABY POINT 

$5.000 įmokėti, 6 dideliu kamb., 
square plono, visai atskiras, rupuo-

• tų plytų namas; vandenio - alyvos
• Šildymas, moderni virtuvė, geros 

grindys, gražus kiemas, garažas.
GRENADIER RD. - RONCESVALLES,
• $3.500 įmokėti, 8 nepercin. kam-
• bariai, visai atskiros, gero mūro 

namas; alyvos šildymas, 3 geros
• virtuvės, švarus, didelis kiemas ir 

dvigubos garažas.
Parkview gdns. - bloor,

$6.000 įmokėti, 7 didelių kamb., 
; square plano, lobai gražus narnos 
. prie parko, vandeniu - alyva šildy-
• mas, moderni virtuvė, gražus rūsys, 
t garažas su įvažiavimu iš gatvės. 
. Balansui vieno atvira skola. •

; P. MALIŠAUSKAS
■ B».: ML 2471, Kt. 742S9

HAVELOCK - BLOOR, 
$2.900 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, dvi modernios virtuvės, 
švarus viduj, naujas alyvos šildym.

EMERSON - BLOOR,
$13.800 pilna kaino, 6 kamb. mū
rinis namas, moderni virtuvė, kiet- 
medžio grindys, moderniai įrengtas 
bei dekoruotos, nauja apšildymo 
krosnis, skubus pardavimas.

DURIE - HIGH PARK,
$3.000 įmokėti, 6 kamb., otsk. 
mūr. namas, kvadratinis plonas, 
moderni virtuvė, kietmedžio grin
dys, šoninis įvažiavimas, pilna 
kaina tik $14.500. Skubus parda
vimas.

ARMADALE AVE. - HIGH PARK, 
$17.900 pilna kaino, 7 kambarių 
per du augštus, atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, moder
ni virt., vandeniu alyva šildomas, 
Šoninis įvažiavimas.

RUSHOLME RD. BLOOR,
$10.000 įmokėti, 11 kambarių, 
atskiros mūrinis namas, dvi mo> 
dėmios virtuvės, dvi vonios, puikiai 
įrengtas viduje, vandeniu alyva šil
domas, gorož., puikus did. kiemas.

INDIAN RD. - BLOOR,
$25.000 pilna kaina, 16 kamba
rių atskiros mūrinis namas, ketu
rios virtuvės, trys vonios, vandeniu 
alyvo šildom., puikus nuomavimui. 

SKLYPAI ETOBICO,
27 sklypai, tuoj galimo pradėti 
statybą.

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

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

DROETKER Duodame kreditan

Tip Top įsteigę galima rasti 
kiekviename mieste.

VISKAS, KĄ JŪS 
PAGEIDAUJATE.

Kirpta ranka ir pasiūta pagal 
jūsų individualų išmatavimą.

"CLUB" rūbai $49.95 
"TIP TOP" rūbai $59.95 
"FLEET STREET"

rūbai $72.50

Pirkite pasitikėdami. Jei ne
būsite patenkinti, sugrąžinsi
me pinigus atgal.

tik pas

TIP TOP 
TAILORS...

Tip top Toronto dirbtuvės

TF 55-1
TIP TOP TAILORS

STILIUS 
PASIUVIMAS 
SPALVA

Perkant ar parduodant namus 

HAMILTONE 
kreipkitės į mūsų atstovą

Zig ma> Didžbali,
1294 KING ST. HAMILTON

Telefonas U. 9-3558

R. TESLIA Real Estate

Žaidė: J. V. Balsiai, Petrulis, At-( 
kočiūnas, Supfonas, Žukas, V. ir 
V. Baliūnai. Moterys pralaimė
jo stipriai esčių komandai kalev 
2:0 (15:8; 15:9). Žaidė: O. Žėkai
tė, Kuprevičienė, Kasperavičiū- 
tė, Kriaučiūnaitė, Berzdžiuvie- 
nė, Vėlyyytė.

Krepšinis. Turėta vienos TR 
EC pirmenybių rungtynės prieš 
Howard Park, kurios laimėtos 
42:34. Žaidė: Duliūnas 4, Žukas 
11, Supronas 4, Laurinavičius 2, 
Gvildys 8. Sekančios rungtynės 
šį pirmadienį prieš St. James.

Stalo tenisas. Vyčio pirmajai 
teko gerokai pasitempti, kad lai
mėtų prieš Olympia. Pastarieji 
vedė 8:4 ir tik vytiečiams susi
kaupus pavyko išplėšti vieno 
taško, laimėjimą — laimėta 11: 
10. Antroji komanda pralaimėjo 
Amazonėms 16:5.

Vytiečių žiniai
Šį šeštadienį treniruočių St. 

Christopher salėje dėl vykstan
čių ten finalinių rungtynių ne
bus. Apie naują treniruočių lai-, 
ką bus pranešta sekcijų vado
vams bei paskelbta spaudoje.

Sporto vadovas.
SPORTO ŽAIDYNĖS

Kiekvienais metais tai vieni, 
tai kiti klubai turi sunkumų su 
lietuvių vasaros bei žiemos spor
to žaidynėmis. Turiu galvoje lai
ko nustatymą ir iš to kylančius 
nesuderinimus jų įvykdymui bei 
dalyvavimui visų, klubų, taip 
plačiai išsiskirsčiusių po Š. Ame
rikos kontinentą. Kartą jau per
tvarkėme žaidynes — perskel- 
dami į žiemos ir vasaros sporto 
šakų turnyrus. Tačiau to dar ne
užtenka. Reikia dar žaidynių 
datas suderinti ir padaryti la
biau prieinamomis toliausiai 
esantiems klubams. Iki šiol, pa
prastai, žaidynių vykdytojai pa
sirinkdavo sau patogiausias da
tas — galimai ilgiausius savait
galius, nesirūpindami toliausiai 
esančiais klubais. Mano nuomo
ne, žaidynių datos turėtų būti 
nustatomos atvirkščių būdu: t.y. 
vykdytojas turėtų parinkti žai
dynių datą patogiausią tolimie
siems klubams. Pvz., jei žaidy
nes rengia kuris Kanados klu
bas, tai tas savaitgalis turėtų 
būti mažiausia 3 dienų Ameriko
je ir atvirkščiai. Anksčiau dary
davome priešingai — rengėjai 
pasirinkdavo - ilgiausį savaitgalį, 
o kitoje valstybėje esančiais klu- 
-bais, savaigaliu ir atvykimo ga
limumais nesirūpindavo.

Šias mintis, manau, FASK-tas, 
Apygardos bei sporto klubai tu
rėtų prieš rengdami žaidynes 
panagrinėti ir būtų malonu iš
girsti daugiau nhomonių šiuo 
klausimu. K. Lukošius.

Imigracija į 
Ontario

(NCP). Ontario provincijos 
iždininkas Dana Porter kovo 3 d. 
referuodamas provincijos parla
mente pasisakė ir dėl imigraci
jos.

1955 m. 57.563 imigrantai, t. y. 
52,4% visų imigravusių į Kana
dą, atvyko į Ontario. Iš 1,2 mi
lo jono imigrantų, atvykusių 
1946 - 1955 m. laikotarpy, 636.000 
arba 52% taip pat atvyko į On
tario. Vidutiniškai kas met į On
tario buvo imigruojama apie 
64.000 arba bent 10 kartų dau
giau negu prieš karą. Po karo 
imigrantų daugiausia atvyko 
1951 — 194.000. Iš jų 105.000 ar
ba 54% atvyko į Ontario. 1.000 
gyventojų 1946 m. atitiko 5,8 
imigrantai visoje Kanadoje, bet 
7,2 Ontario provincijoje. 1951 m. 
šis skaičius buvo labai pakilęs: 
1.000 gyventojų Kanadoje teko 
13,9 imigrantai, o Ontario net 
22,8. 1955 m. šitas sahtykis buvo 
7 ir 11. Bendrai per dešimtmetį 
po karo Kanadoje 1.000 gyvento
jų teko 8,7 imigrantai, Ontario 
provincijoje 13,7, kai JAV 1.000 
gyventojų teko tik 1,3 imigran
tai.

1955 m., matyt, dėl pagerėju
sios ūkinės konjunktūros Euro
poje, imigracija į Kanadą suma
žėjo — apie 29% mažiau negu 
1954 m. Imigracija iš D. Britani
jos puolė net 33%, kai iš JAV 
pakilo maždaug 3%. Imigracija 
iš Š. Europos bei kitų kraštų, iš 
kurių 1955 m. atvyko net 63% 
visų Kanados imigrantų, suma
žėjo 42 ir IĮ procentų.

— Toronto. — Ontario provin
cijoje pasireiškus pasiutimo li
gai, raginama įskiepyti visus šu
nis, o palaidai lakstančius šau
dyti. Žmonių užsikrėtusių dar 
nėra užregistruota.

— Vašingtonas. — Los Ange
les gimusi iš japonų tėvų, ište
kėjusi už portugalo, karo meto 
šnipė, karių tada girdėta per ra
diją ir vadinta “Tokijo lakštin
gala”,' atsėdėjo 5 m. kalėjime. 
Teismo jai atimta ir pilietybė, 
bet ji nesutinka vykti nei į Por
tugaliją, kur jos ir vyras neno
ri, nei į Japoniją. Ji nusprendė 
bylinėtis su valdžia ir likti JAV.

Mann
A.

Martel
IIALTOIS

1199 BLOOR ST. Wn TORONTO. TELEF. OL. 8481
L Siūlome prašiausią namų pasirinkimą 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
kytas namas, privatus įvažiavimas, 
du garažai. Randasi Pdrkdole ra
jone.

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

$3.900 įmokėti, Roncesvalles ir High 
Park Blvd., 10 kambarių, atskiros 
mūrinis namas, vandeniu alyva 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.

$1.500 įmokėti, Bloor - Dufferin, mū
rinis, 6 k., 2 mod. virtuves, alyva 
šildomas, garažas. Pilna kaina 
$10.700.

$2.500 įmokėti, Parkdole arjone, mū
rinis, atskiros, 11 k. ir 3 virtuvės, 
naujas Šildymas, geros pajamų na
mas.

$950 įmokėti, Bloor - Dovercourt, 4 
kambarių ant vieno ougšto, na
mas yra gerame stovy, turi gražų 
kiemą ir įvažiavimą.

$4.000 įmokėti, High Park rajone, 
mūrinis, atskiras, 7 k. per du augš
tus, 2 mod. virtuvės, privatus įva
žiavimas, garažas, auksinė proga!

$4.000 įmokėti. High Park rajone 
prie Roncesvalles, mūrinis, atski
ros, 10 k.ž 3 virtuvės, nepaprastai 
dideli kambariai, 2 garažai.

$17.900 pilno koino, Westminster -
Roncesvalles, mūrinis, atskiras, 9 k., 

3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu aly
va šildomos.

Viso eilė namų su $5.000 įmokėji- 
mats ir daugiau.

Skambinti 
KUZMAS.
Td. OL. 8481.

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

___________ i______ .______________________ i

IŠEIVIJA IR SPORTAS
Sportas yra žmonijos senumo. 

Jo vardo bei prasmės nežinota, 
tačiau juk kiekvienas fizinis dar
bas yra savos rūšies; sportas. Vė
liau jis jgavo ryškias, o kaiku- 
riais amžiais net perdaug ryškias 
formas. Savo laiku graikai spor
tą buvo pavertę, galima sakyti, 
kultu. Kaikurios tautos gimu
sius kūdikius kankindavo, norė
dami įsitikinti jų fiziniu tvirtu
mu bei tinkamumu gyvenimui ir. 
bendrai sveikos tautos išugdy
mui. Tai irgi savotiška, nors ir 
barbaraiška, fizinio pajėgumo 
nustatymo forma. Laikui bėgant 
ir žmonijai kultūrėjant keitėsi 
pažiūra į sportą.

XX amžiuje sportas įgavo vi
sai kitas formas. Negana mums 
galvoti siaura prasme apie spor
tą. Esame išeiviai svetimame 
krašte. Mums neužtenka siaura 
prasme žiūrėti į sportą. Mūsų pa
dėtis iš sporto reikalauja daug 
daugiau. Mus ir mūsų tautą pa
saulis baigia užmiršti. Mes turi
me parodyti, kas mes esame, ko 
norime ir kaip bei kodėl Čia atsi
radome. Ta prasme sportas įgau
na dar kitokesnes formas; kelti 
viešumon mūsų valstybės ir tau
tos reikalą, padėtį ir mūsų sie
kimus. Iš patirties įsitikinau, kad 
mes reklamuodami save, savo 
spalvas esame daug atsiekę. 
Aikštėse dažnai klausinėdavo, 
kas ta per komanda, kas tie lie
tuviai ir iš kur jie. Tokiu būdu 
sportas daug gali ir stengiasi vi
som išgalėm vykdyti mūsų įsi
pareigojimus tautai — būti akty- 
viais ambasadoriais.

Būdami jauni emigrantai, su
siduriame su įvairiais sunku
mais, ypač finansiniais nedatek-

liais. Be mūsų kiekvieno akty
vaus prisidėjimo, darosi vis sun
kiau ir sunkiau. Sporto klubas 

- “Vytis” dar niekada nesikreipė į 
jus, kol pats tą vagą sugebėjo va
ryti. Kreipiamės į jus, mieli lie
tuviai, moralinės ir materialinės 
paramos, kad bendrai mūsų pa
skirtį išeivijoje atliktume be 
priekaištų. K. Lukas.

SOVIETINIAI TURISTAI
Iš Sovietų Sąj. pasirodė pir

mieji turistai užsieniuose, pir
miausia Lenkijoje, Čekoslovaki
joje ir Vengrijoje. Vėliau nema
žos grupės pasirodė Jugoslavi
joje, Suomijoje ir Švedijoje. Žie
mos olimpinių žaidynių metu 
pasirodė jų grupė Italijoje. Ma
noma, kad šią vasarą jų pasiro
dys Prancūzijoje ir Anglijoje. 
Su tenykštėmis turizmo agentū
romis susitarimai jau baigti.

Inturist įstaiga, kuri Sovietų 
Sąj. priima svetimšalius, yra už
klaususi JAV turizmo agentūros 
dėl sovietinių turistų lankymosi 
JAV-bėse. Sovietams betgi ne
patinka, kad kiekvieno įvažiuo
jančio į JAV padaroma pirštų 
nuospauda. Dėl to Vašingtonas 
yra gavęs specialią notą. Vyriau
sybė paprašė kongresą tą nuo
statą pakeisti. Iki šiol betgi kon
gresas tuo reikalu nieko nepa
darė.

— Otava. — Transcanada ke
lias numatomas baigti 1960 m.

— Bonna. — Vokietijos ūkio 
min. Ehrhardt pasiūlė Vakarų 
valstybėms sudaryti vieningą 
frontą prieš sovietų varomą ūki
nę. politiką, siekiančią politinių 
tikslų.

ploatuoti naujas Labradore-Que« '

Kanada geležies rūdos paga
mintu kiekiu užima aštuntą vie
tą pasaulyje. Nors Jungtinės 
Amerikos Valstybės yro didžiau
sias Kanados geležies rūdos pir
kėjas/ bet taip pat nemažas kie
kis yra parduodamos ir D. Bri
tanijai bei Vakarą Vokietijai. Dėl 
patogią rūdos pristatymo sąly-

beko kasyklos kasmet pagamins 

rūdos.

somos Britą Kolumbijoje, par
duodama Japonijai.

1955 m. Kanada pasiekė ge
ležies rūdos pagaminimo rekor-

Šis skelbimas yra vienas iš 
skelbimų serijos, skirtų tam, kad 
kiekvienas kanadietis geriau 
pažintų Kanadą.

Geležies rūda

MOLSON’S

CROWN & ANCHOR lager
BREWERY LIMITED
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Kanados Lietuviu Bendruomenės 
Brite Kolumbijos

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER '

872 BLOOR ST. W., (prie Ossington), TORONTO. TeL ME. 4605
Prikiouso Toronto^ Ontario, Canadian hr International Real Estate Boara

BLOOR - DUFFERIN, $f.5OO įmokė
ti, 5 kambariai, atskiros/ šoninis 
įvažiavimas, 2‘ garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo- 
kėli, 8 didelį kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas" ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 lobai dideli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva šil- 

1 damos, sklypas 69 iš 150, geros 
-j pirkinys, įmokėti $7.000. -

fcLOOR - OSSINGTON, naujos 2-jų 
bųtų po 5*. kambarius namas, di- 
dėtis kiemas ir garažai, įmokėti

- $5.9001 1 '

HIGH PARK, 7 kombarioi, gera mū
ro, alyva šildomos, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastotos, di
delis kiemas ir garažai, .geros pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 lobai dideli kam
bariai, 2-jų augštų. atskiros, ekstrai 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, latx)i didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokė} imas.

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

V. VASILIAUSKAS
A

I

■ >
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NEPAVYKUS BĖGIMAS
(Atkeltais 2psl.)

Likusieji kalėjime išvežti 
j Vokietiją . ?

i Jau pirą važiavus’ pavojingiau'-' 
sįą zoną, Liepdjujė teko kelionė 
truputį pertraukti. Čia susitin
kame vėl dr. S: Iš jo patiriame 
apie fnoterų,' vaikų ir senesniųjų, 
pasilikusių Rygos kalėjime* li
kimą, nors šiek tiėk žinių teko 
patirti ir anksčiau, dar “darbo
vietėje” bebūnant. Kai darbin- 
gieji, kaip jau žinome^ buvo iš
vežtais kalėjimo darbams, tai po 
keletas dienų visus kalėjime li
kusius, gestapui lydint, ir stip
riai saugoj ant atvarė į uostą ir 
laivu išvežė į Vokietiją. Nepa
prastomis aplinkybėmis Rygoje 
pasiliko tik dr. S. žmona, kuri 
neužilgo susitiko su savo vyru, 
atleistu iš “darbovietės”.

‘' Kaliniai Liepojoje
Tuo ' laiku Liepojos kalėjime 

sėdėjo prof. St K. su dr. V., ku
rie, kaip jau anksčiau rašyta, 
VIII. 11. buvo išplaukę mažyčiu 
laiveliu iš Lietuvos į Švediją. Ta
čiau jų laivelio motoras augšto- 
jojė jūroje sugedo. Dėl tos prie
žasties negalėjo plaukti toliau ir 
patys'! pradėjo ieškoti vokiečių 
pagalbos.

Pas. vieną žvejį iš laivo, kurs 
buvo rąstas už važia yes an t sek-' 
lumos ^vokiečiai atrado. nuotrau
ką, kurioje atpažino dr. Ki
toj nuotraukos pusėj, po įrašu, 
kuriuo buvo pareikštas dėkingu
mas žvejui už laimingą pristaty
mą į Švediją, buvo dr. V. para
šas šu atbėgimo į Švediją data. 
Aišku, vokiečiai suprato, kas per 
'“paukštis”, kurį jie' sugavo. To
dėl dr. V. vokiečiai iš Liepojos 
kalėjimo nepaleido, o perkėlė Į 
Stuttbofą. Ten jis išliko gyvas.

Prof. St. K. iš Liepojos kalė
jimo buvo paleistas į laisvę. Lie
pojos kalėjime' minėti kaliniai 
buvo labai griežtoje priežiūroje. 
Juos susitikti buvo neįmanoma 
—- nedavė leidimo. Tačiau šiek 
tiek rtaisto kalėjimo sargai pri
ėmė ir kaliniams perdavė, tik 
neleido parašyti jokio laiškelio.

Vėl Lietuvoje
Rugsėjo mėnesio pabaigoje 

pagaliau vėl pasiekėme Lietuvą. 
Apsistoti teko viename kaime, 
nepertoliausiai nuo Kretingos. 
Čia buvo ir daugiau sugrįžusių iš 
“darbovietės”.

Greitai teko patirti, kad visi

bėgusieji trimis karteriais į Šve
diją.-(per Latviją) laimingai su
grįžo atgal. Tik porą žvejų vo
kiečiai buvo ūžd&Yę į-kbfieėntra- 
cijos lagerį ir kankino. Jų liki
mas šiandien nežinomas.

Vieną iš piktųjų žvejų, perse
kiojusių savuosius “darbovietė
je”, sugrįžus teko vėl susitikti. 
Dabar jis buvo nuolankus ir per- 
saldžiai pataikaujantis, netolimą 
praeitį lyg ir užmiršęs.

Šio aprašymo autorius, sugrį
žęs į Lietuvą ir kiek pailsėjęs, 
spalio 7 d. bandė dar grįžti į Tel
šius, bet atvažiavęs iki Plungės, 
traukinys toliau jau nėjo. Plun
gės stotyje paaiškėjo, kad iš Tel
šių neateis jau joks traukinys—; 
paskutinis iš Telšių išėjęs kaip 

L tik tuo laiku stovėjo dar Plun
gės stotyje. Tuo traukiniu teko 
vėl grįžti link Kretingos, į ap
sistojimo vietą, o iš -ten, spalio
8 d., arkliais išvykti į Vokietiją. 
Pakeliui teko susitikti daugelį 
palaidai bėgančių lietuvių karių, 
kurie pasakojo savo siaubingus 
pergyvenimus kovojant su bol
ševikais prie Sedos.

Kelionė į Švediją, prasidėjusi 
1944 m. rugpjūčio mėn. pradžio
je, pasibaigė 1944 m. spalio mėn.
9 d. pasitraukimu -į Vokietiją. 
Švedijos krantų nepasiekiau, bet

Taip nebūna
Mikaičiai jau dveji metai ve

dę ir dar nei karto nesusibarė. 
Draugė klausia Mikaitienės, kaip 
jie taip gražiai sugyvena.

— Labai paprastai. Juozas vi
sada prisipažįsta, kai yra netei
sus ir tuojau atsiprašo.

^-7 Gerai. Bet kai tu kada būni 
neteisi?

— Taip dar niekad nepasitai
kė...

Ją prisimins
, Viena ponia papasakojo juoką 
apie žąsį. Svečiui jis labai patiko. 
Skaniai nusikvatojęs jis sako:

Dabar, kad tik pamatysiu žą
sį, visada jus, ponia, prisiminsiu.

Kaip tada būtų
Jonukas varto žurnalą ir ran

da Siamo dvynukų nuotrauką.
— Mama, ar jie ir mokyklon 

turi eiti? .
; —Na, taip. Žinoma, vaikeli, 

r Visi turi eiti mokyklon.
‘ — Bet kas būtų, jei vienas iš jų 
butų perkeltas į kitą klasę, o ant
rasis paliktas antriems metams?

Ir tai problema
— Dėde, Petrai, tu juk neturi 

žmones, — klausia Jonukas.
— Na, taip, aš nevedęs, Jonuk.
— Bet kas tau pasako, ką tu 

turi daryti?...
Aišku, sprogdins

Žurnalistas po vieno nusigink
lavimo komisijos posėdžio klau
sia Molotovą:

— 6 ką jūs sovietai darysite su 
pagamintomis atominėmis bom
bomis? Susprogdinsite?

— Žinoma. Juokingas klausi
mas. Žmonės Londone, Niujor
ke ir Vašingtone pamatys, kaip 
mūsų bombos šaus į orą.

Kad taip daugiau nebūtų
’Jonukas ateina į mokyklą la

bai pavėlavęs. Mokytoja klausia 
kodėl pavėlavę.

— Mano tėvelis, panele moky
toja, eidamas' į darbą griuvo ir 
nusilaužė koją...

— Kaip gaila: Bet žiūrėk man, 
kad daugiau taip nebūtų!...' fe-

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

Jonas Ja J ustiSf L*L>&.Bi 
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

34S BLOOR ST. W. /prie Hara./ 
Suite 12.

Telefonai: kabineto WA. 1 -3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Ont.
*

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933. ‘

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

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok. J 
606 BATHUBST STREET

Toronto-
Telefone; KE. 432.

Dr. J. URBAITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LO. 9622.

Dr. L SIMON
Odos ir Veneros Ilgą specialistas.

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

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

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

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.

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Ava. 
Telefonas OL. 4778.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

1393 DUNDAS. ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima 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. 6851

KANADIEČIAI SUSTABDO

SLOGOS kankinimą
NAUDODAMI KETURIAIS BŪDAIS

SLOGOS KAPSULES
Neleiskite slogai išeiti iš konffcfts? Tik 
pastebėję pirmus čiaudėjimo ar drebulio 
ženklus, sustabdykite ją su Buckley's 
Slogos Kapsulėmis. Stos stebuklingos 
kapsulės padarytos kaip pagal daktaro 
receptą — jose yra ne vienos, bet ketu
rių rūšių sloga naikinančių vaistų, kurie 
suteiks jums ’ pagalbą keturiais būdais ir 
skubiai.

1. Sustabdo čiaudėjimą, šnypštimą, 
šoltį ir temperatūros kilimą.

2. Panaikina kankinančius tkaiis* 
mus visame kūne.

3. Panaikina dėl slogos kilusius gal
vos skausmus.

4. Sutvirtina jus dvasiškai ir fiziš
kai.

12 dozių 35c. 30 dozių — 70c.
Parduodama visose vaistinėse. 
VELTUI Buckley's Whitt Rub.

Efektyviausias vaistas Kanadoje pašalin
ti krūtinės slogą, artritj bei reumatinius 
skausmus. Norėdami gauti nemažo dy
džio indelį išbandymui, pasiųskite 15c 
pašto ir persiuntimo išlaidoms: 

W. K. BUCKLEY LTD.

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas) 9

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

p.p.— Ar tu išsiverti su vyro už
darbiu?

'— Aš tai taip, bet mums 
abiems tai neužtenka...

Katastrofų priežastys
Britų Kolumbijos auto susisie

kimo valdyba ištyrė, kad daug 
susisiekimo nelaimių įvyksta dar 
ir todėl, kad vedusieji namuose 
pradėtus ginčus tęsia važiuoda
mi.

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

Paieškojimai
Juozą Andriušį, sūnų Petro, iš 

.Maironiškių km., prašau atsi
liepti, o jei kas žinote, praneški
te. Būsiu dėkinga. J. Narusevi- 
čienė .-’Kavoliūnaitė, P.O. Box 
1221, Tillsonburg, Ont., Canada.

F. Galicnj ir kitus lietuvius, 
1946 - 1947 m. gyvenusius DP 
Camp Arnsberg, Rur., Vokieti
joje, prašau atsiliepti svarbiu 
reikalu: S. Dagys, Stamp Ave. 
Camp., Van. Island, Port Alber- 
ni, B.C.

Ieškau dėdės Roberto Stepo
navičiaus, išvykusio i| Lietuvos 
prieš 25 ar 28 metusią Kanadą. 
Gimęs Perlojos miestely, Aly
taus auškr., apie 48-50 metų amž. 
Juozas Čepulis, 24 Glib Ro., Gle
be, Sydney, Australia.

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.

Tadas Bendikas ieško savo se
sers Onos iš Daukšaičių kaimo, 
Švėkšnos valsčiau. Žinantieji 
apie jos likimą širdingai prašomi 

toria Ąve., Gafnaiioque, Ont. ’
Prašomas atsiliepti Lapašins- 

kas Viktoras. Paieško motinos 
’įprašyti pažįstami. Rašyti “Tė
viškės Žiburiams”.

Jurgis Benjaminas Petronis, 
gimęs Kaune,- 1920 m. lapkričio 
5 d., prašomas atsiliepti į “TŽ” 
redakciją.

Siuntiniai į Lietuvą
LIETUVIŲ BENDROVĖ OVER
SEAS CARGO CO., atstovaujan
ti didelę anglų firmą HASKO- 
BA LTD., 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. 
Siuntiniai siunčiami iš Londono, 
Anglijos, tad labai greitas prista
tymas.

Prašykite mus. siunčiamų 
LIETUVĄ gėrybių sarašo:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 So. Rockwell St., 

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

i

išbėgti nuo taudonojd mąro man praneštit'^T. 'Bendikas,*‘181' Vic- 
pavyko, nors išvengti karčios Vo
kiečių duonos negalėjau.

"VILNIUS LIETUVOS GYVENIME" 
ANGLIŠKĄJA! LAIDAI VAJAUS 
KOMITETO PRANEŠIMAS Nr. 5

Aukojo svarais Sterlingų: 3-0-0 A. 
Muncelis; po 2-0-0 Aust. LB, Hobart apy
linkės valdyba ir A. Žemaitis; 1-0-0 P. 
Šiaučiūnas; 1 -2-0 B. LukaviŽius; Po 
1-0-0: Mackiala, V. Janulis, B. Čėsna, 
V. AJžubalis, Pi Daugėla, V. Neveraus- 
kienė, B. Jurgelionis, P. Lukošiūnas, V, 
Raginis, M. Augustauskienė, T. Trucha- 
nienė, L. Simanauskas, P. Stopys, A. Bei- 
norius, K. Maslauskas, S. Jučdžiukinos, 
Jk Pincius, L. Zazas, D. Gasiūnas, N. 
Katkevičius, P. Kairys, J. Stasevičrus, B. 
Burkevičius, S. Virbickas, B. Jankus, J. 
Strolis, P. Ligeikls, P. Papreckas, K. Pet
ravičius, V. čižauskas, D. Narvydas, J. 
Rickis ir B. Beržinskas; 0-14-0 A. Pečiu
lis; 0-12-6 V. Maziliauskas; po0-12-0: 
J. Bukevičius, B. Sadauskas, K. Gurskas, 
A. Šerelis, S. Urnevičius, F. Jokūbaitis, V. 
Stalba ir L. Jaronis; po 0-10-0: R. Sidab
ras, V. Apulskis, V. Audutovičius, A. Sa- 
sinos, A. Mirūnas ir A. -Domoka i tis; 
0-8-0 T. Kasauskas; po b-6-0: J.Alek
sandravičius, J. Kiveris ir V. Vilčinskas; 
po 0-5-0: K. Gerulaitis, A. Uldukienė ir 
J. Salyklis; 0-3-0 J. Bukevičius. Austra
lijoje viso surinkto sv. 54-16-6.

$18.00 B. M. 15 egz, Vasario 16 gim
nazijai; $10 B. Gimiukoitis 1 egz.; po 
$5: H. Rauby 4 egž4 R- V., Rudkauskas 
4 egz.,%visi iŠ Detroito, JAVf įfc $2.50: 
J. Būga 2 -egz.-/ir A. Būga iš Australijos; 
po $1.25:* O. Scmbūrskįhde* 1 egz., A. 
Petravičienė l egz.r Detroitas, JAV, KLB 
Edmontono apylinkė; $2 Karosas 1 egz.; 
$1.25 dr. V. Juodelis 1 egz.; po $1.20: 
P. Šiugįį^jnis, V. Taraškevičius ir E. Bra- 
žiūnas, auka, A. Mažionisr dr .B. Vidu
giris, O..Druteika/ A. Štnitas, J. Popikoi- 
tis, K. ‘Sadauskas, E. Miliauskas, A. 
Kontrimas, kun. B. Jurkšos ir A. Bajo
ras, visi po 1 egz., KLB Ookvillės apy
linkė; po 50c: A. Ramonas-ir V. Simana
vičius; po 25c: J. Žiūraitis, J. Vigeli, H. 
Sakalauskas, A. Lioukus, V. Žemeckas 
ir M. Ramanauskas, Toronto Skautų 
Rambyno Tuntas; $2 Stepaitis 1 egz.; 
$1.25 V. Rušas 1 egz.; po $1: J. Bary
sas, M. Zoliauskienė, VI. Rušas ir A. Va
liūnas, kitų pavardės neišskaitomos, viso 
$10. KLB Rodpey apylinkė 3 egz. ir 
$2.40 auka.

D. Britanija: sv. st. 2-0-0 I. Meilus; 
1-0-0 J. Vinciūnas; po 0-10-0: N. Mor
kus, A. Daucionsko, A. Veršelis, A.’ Gri
galiūnas ir T. Tolusis; 0-8-0 A. Stakė- 
nos; po 0-5-0: V. Jorutis, K. Kalasaus- 
kos, B. Ilčiukos, A. Paulavičius, S. Sobe- 
rienė, P. Poviliūnas, V. Dombrovo, K. 
Žulys, • J. Kažlauskas ir J. SoKckas; 
0-30- A. Bencevičius; pa 0-2-6Y B. Dre- 
biekos, S. Poptauskosr Tamošauskas, V. 
Zavalis, A. Sriubiškis, V., Bernotas, P. 
Sobtinskos, A. Kažemekinas, S. Žilys, 
Burskis, B. Kazlauskas, PifipoViČius, A. 
Ripkevičius) po 0-2-0 S. Misevičius, H. 
Hube, Gervidas; 0-1 -0 J. Jautris.

Visiems aukojusiems ir prenumerato
riams Vajaus Komitetas taria nuoširdų 
vilnietišką ačiū.

Vajaus Komiteto adresas: Mr. J. Ci
cėnas, 138 Show St, Toronto, Ont., Can
ada. ’ J. Cicėnas.

Voj. Kom. Reik. Vedėjas.

— Winnspegas. — Japonija už
pirko Kanadoje 2.400.000 bušelių

Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, tėlefonuokite ar atvykite 
asmeniškai i

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Ave, Toronto, Ont. 

TeL EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

velt ųį i .

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van- 
deris apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

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

$18.00 B. M. 15 egz, Vosario 16 gim-

$5: H. Rauby 4 egž* R- V.. Rudkauskas

Australijos;
‘ 1 egz., A.

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir 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 CLEAMERS
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

36 metų valymo patyrimas

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

Kodėl vilkinti kankinančius skilvto gazų ar nevirškinimo dėl rūgš
čių skausmus? Paimkite^ geriausių vaistų Kanadoje nuo skilvio, 
kepenų, geltonligės, inkstų, pūslės rr Šlapumo kanalų sutrikimų.

• f

Kaina $6.00 ir $4.00 už butefiuką.
avsct 

treatment 
STOMACH 
StMEDY LUSCOE PRODUCTS LTD., LT

559 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT

ROSE HEATING & TINSMITH CO
namas anglimi*, alyva ar gezu. Daro pagrindinius krosnių Hvolymut (vacuum), 
nes nevalytos krosny* sudegina daugiau kuro ir neduoda filumo*. Atnaujina se
nus oR bunteriM, krosnis, tvarko ir praveda naujas opfiMymo fokas. Atlieka vi
sus skardos doitos, dado vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, jrengia vėsin-

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKtJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sfterbourne St, Toronte. WA. 1-9758
SAV. L J. ZALECKIAI.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

taip 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. už $60 įsigysite $120 
vertės sofą. Taip pat ir kiti minkšti 
baldai. Taisomej’r atnaujiname lenus.

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 karno

mis. Duodame išsimokėjimui.
1299 Dundas St Wn Toronto

•“PS——R*■B

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 
(kampas Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. va k. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

DANTŲ GYDYTOJAS
/

Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour H ermant
ADVOKATAS, NOTARAS

• ir tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

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

JEFFERY, JEFFERY * 
& FROST 

Advokatai, Notarai 
371 BAY ST., Toronto 

Telef.' EM.6-5255 
Prašoma- kreiptis į 

N. ČEPULKAUSKIENE

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

4

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir

Priėmimo valandos 2-3 ir
M po pietų

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais pagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Potikrino okis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam*. Htiria akių nervus, kurie dož 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą; Kolba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 

į įrengimai. Pritaikoma prie 
• sienų ir tt.

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Tel. ME. 6244

A STANČIKAS, baigas Natronol Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

Fraito tkamMnH MB. 1602, keadtoi

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WBKTORIA 

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.

AugŠčiaustos rūšies moterų, vaikų k 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St W. Toronto

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto
Tel. ME. 1639



—

PROGRAMOJE: 1. Merkelio muzikinis vaizdelis “Vedybos be piršlybų”. 2. J. Žilevičiaus “Vytauto Didžiojo Kantata”. . DALYVAUJA: Piani&Jokubėnatas A. Br 
kvartetas, tautinių šokių grupė ir mišrus choras. Muzikinis apipavidalinimas — St. Sodeikos. Dekoracijos — J. Tričio. Pastatymas — ABrinkosvietimas šokių vac 
Paškevičius. VISUS LIETUVIUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI. ‘ '

Prisilarapija Hamiltone
I ii ......... - UM

TCKCNTO, Ont
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį prasideda pa

rapijos priešvelykinis susikau
pimas — rekolekcijos, kurias ves 
Tėvas Bruno Markaitis, SJ, vi
suomenės dėmesį atkreipęs gra
žia iškalba, turiningais straips
niais ir įdomiomis kompozicijo
mis religinėje muzikoje. Kon
ferencijos vyks 9 vai. rytais ir 
7J0 vai. vakarais.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės; Hewitt, Howard Park 
Ave., Parkway, Neepawa, Con
stance,' Grenadier Rd. ir High 
Park Blvd.

— Praėjusį sekmadienį 11 vai. 
pamaldas laikė ir pamokslą pa
sakė Tėvas J. Borevičius SJ. 
Svečias pirmą kartą dar matė 
restauruotą bažnyčią, kurioje, 
jo manymu, gražiai derinasi re
liginio mistiškumo ir tautinio 
jaukumo dvasia.

— Verbų sekmadienio vakare, 
rekolekcijų užbaigimui bažny
čioje įvyks religinės muzikos ir 
giesmių religinis koncertas.

— Šį šeštadienį 8.40 vai. ryto 
gedulingos. pamaldos už A. Au- 
gaitienės ir Lietuvoje mirusio 
a a. Prano Kaušteklio vėlę; sek
madienį 11 vai. pamaldose pri
simenamas a.a. sol. Kostas Oren-

Prisikėlimo parapijos žinios
■ •— Šią savaitę vyksta rekolek
cijos moterims ir jaunimui. Re
kolekcijas veda T. A. Tamošai
tis, jėzuitas. Pamokslai vakarais 
7.30 vai. su palaiminimu Šven
čiausiu. Rytais 9 vai. šv. Mišios - 
ir pamokslas. Ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį 5 v. v. 
konferencija jaunimui. Tėvai 
prašomi paraginti savo/ vaikus 
atsilankyti rekolekcijose. ■ Se
kančią savaitę rekolekcijos vy
rams ir vaikams. Jas ves T. J 
Vaišnys. jėzuitas.

— Dainavos ansambliu susido
mėjimas didelis. . Jau daug bilie
tų parduota. Jų kaina $3, $2, 
$1.50. Bilietus galima įsigyti 

-Margio vaistinėje, Beržinsko 
krautuvėje, Tulpės svetainėje, 
kleboninjoje ir sekmadienį po 
.pamaldų. Kadangi Prisikėlimo 
‘salė negali sutalpinti visų daly
vių. tai ansamblis visą programą 
'išpildys dviejuose seansuose — 
■2 vai. pp. ir 6 vai. v. Moksleiviai 
ar studentai įsigyja bilietus kle
bonijoje už pusę kainos. Paren- 
'gimo pelnas skiriamas Prisikėli- 
jno parapijos statybai.
• — Žekas M. J. B. užsakė di
džiajam altoriui dvi žvakides. 
•Dailydė P. V. ir Urbonas P. J. 
‘užsakė po vieną septyniašakę 
•žvakidę prie Švenčiausiojo išsta- 
4ymo. Šimkus R. užsakė vieną 
^žvakidę.
• — Torehtan atvyko Brolis 
^Hortulanas, OFM, kuris pagel- 
•bės tėvams tvarkytis vienuoly- 
’ne ir bažnyčioje.

— Pasveikę ligoniai prašomi 
grąžinti knygas parapijos bib
liotekai, kuri galutinai baigiama 
tvarkyti ir greitu laiku bus ati
daryta viešam parapijiečių nau
dojimuisi.

— Pakrikštyti: Juozas Andre 
Claude Mikolainis, Dale Loreta 
Karečkaitė, Ina Aušrė Tamošiū
naitė ir Jonas Talandis.

Ar atlikom pareigą?
Su didžiausiu pasisekimu 

iventę Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę vienybės ir greito iš
silaisvinimo ženkle, negalvoki- 
ne, kad jau savo tautinę pareigą 
itlikome. Išlaisvinimas mūsų 
autos — brolių, seserų iš bolše
vikų okupantų turi būti kasdie
niniu mūsų dienos rūpesč u bei 
delvartu. Juk visų mūsų di
džiausias troškimas kaip greičiau 
švysti laisvą tėvynę ir matyti 
švargusius brolius su džiaugs
imo ašaromis gržtant iš tolimojo 
Sibiro į savo gimtinę. Kas dar 
tėra atlikęs savo tautinės parei- 
ros, kas nėra dar prisidėjęs prie 
Lietuvos laisvinimo betkokia au- 
;a, gali atlikti kiekvieną dieną 

pasiųsdamas pagal savo išgales 
Tautos Fondui šiuo adresu: O. 
ndrelienė, 202 St. Clarens Avė., 
Toronto, Ont.

Išaugus Toronto apylinkės 
eiklai, taip pat ir Toronto apy- 
inkės Tautos Fondo komitetas 
matydamas daugiau darbų pasi

skirstė pareigomis: J. Jasinevi- 
.<us — Tautos Fondo įgaliotinis' 
bei pirmininkas, St. Gabaliaus- 
<as — vicepirmininkas, J. Straz
das — sekretorius, O. Indrelienė 
— ižd., A. Kuolas — pareng. rei
kalams, Bun tinas — narys.

Reikia tarti didžiausią padėką 
mūsų broliams ir seserims auko
jusiems Lietuvos laisvinimo-rei
kalams. Šiemet buvo išplatinta 
daugiausia lietuvio pasų bei 
ženklų net už $274,50. Dėl vietos 
stokos ir dėl technišku kliūčių 
(neišskaitomos pavardės) nega
lime paskelbti visų aukojusių 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Stambesni aukotojai: J. Strazdas 
J50, dr. M. Arštikaitytė $50 (pa
gal pageidavimą pasiųsta Vasa
rio 16 gimnazijai), A. Augusti- 
mavičius $10.50, dr. A. Valadką. 
J. Demikis, K. Matkevičius ir A.; 
Pabedinskas po $10; Pr. Čeponis ! problema”. ' 
$ 8; V. ir L. Sendžikai $7.50; St. j

at-

Kirstukas $7.00; Pr. Razgaitis 
$6,50; J. Gabaliauskas $6; A. Juo
zapavičius $5,50; A. Bumbulis, 
J. U., St. Juknevičius, Kl. Dalin- 
da, J. Žilys, dr. Yčas, H. Smitas, 
B. Sakalauskas, J. Sližys, V. Už
upis, V. Montvila, A. Saulis, V. 
Bačėnas, J. Žadeikis ir Žutautas 
Po $5.00. Aukojusių mažiau $5 
dėl vietos stokos negalime pa
skelbti.

Nutarta pasiųsti Tautos Fondo 
Atstovybei Montrealyje $700.

TF Toronto skyrius.

PARDUODAMA 

lietuviška svetainė -

valgykla
Patogios sąlygos.

Teirautis telefonu ME. 9490.

Išganytojo liut. bažnyčioje 
1691 Bloor’St. W. ir Indian Rd. 
kampe, priešvelykinės lietuvių 
pamaldos įvyks sekančia tvarka: 
Verbų sekmadieni, kovo 25 d., 
1.30 vai. pp., ir Didįjį Penktadie
nį, kovo 30 d., 11 vai. pr. p., su 
išpažintim ir šv. komunija.

Kun. dr. M. Kavolis.
Evangelikams pamaldos

Toronto liet, evangelikų susi
vienijimo parapijos pamaldos su 
komunija įvyks kovo. 18 d. 1 vai. 
pp. Malonės liuterionių bažny
čioje, 14,24 Davenport Rd.

Pamaldas laikys kun. St. Neį
manąs iš Čikagos. Valdyba.

Dėmesio atsargos kariams
Kovo 16 d. 7.30 vai. vak. Lie

tuvių Namuose (Wing Hall) pa
talpose šaukiamas Lietuvių At
sargos Karių Toronto skyriaus 
metinis visuotinis narių susirin
kimas. Darbotvarkėje aktualūs 
klausimai gurkšnojant alutį. 
Kviečiami visi atsargos kariai 
gausiai dalyvauti. Sk. v-ba.

Toronto teisininkų 
susirinkimas 

šaukiamas kovo 18 d., sekmadie
nį, 4 vai. pp. Lietuvių Namuose. 
Darbotvarkėje aktualūs klausi
mai: naujos valdybos rinkimai ir 
notaro dr. Joseph Glaug paskai
ta: ' “Europos teisininkų galimy
bės Kanadoje”.

Visi teisininkai maloniai kvie
čiami. Valdyba.

Inžin. ; ir-archit. susirinkimas
PL Inž. ir Arch. Sąj. Toronto 

skyrius šaukia Lietuvių Namuo
se kovo 21 d.,trečiadienį, 8 vai. 
vak. metinį narių susirinkimą.

Visi nariai kviečiami dalyvau
ti. Valdyba.

Vieša paskaita
Kun. Alf. Grauslys, žinomas 

pamokslininkas Kauno Įgulos 
bažnyčios, šį sekmadienį, 7 vai. 
vak. T. Lietuvių Namuose skai
tys viešą paskaitą “Vienatvės

“Aidų” koncertas
Balandžio 15 d. Toronte, Prisi

kėlimo parapijos salėje įvyks
tančio “Aidų” koncerto - litera
tūros vakaro programoje daly
vauja op. sol. Juzė Augaitytė, 
pianistė Julija Rajauskaitė, ra
šytojai: Jonas Aistis, Antanas 
Vaičiulaitis ir busimasis kultū
ros žurnalo. premijos laureatas. 
Tiek solistė, tiek pianistė, tiek 
suminėtieji rašytojai dar nėra 
pasirodę Toronte. Koncerte bus 
įteikta ir literatuos pemija.

KAZIMIERUI AFERA VIČIUI ir šeiniai, 
jo broliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Caritas dienos pobūvis
Toronto lietuvių Caritas die

na sekmadienį praėjo gražioje 
nuotaikoje. Rytą pamaldų metu 
šv. Jono Kr. bažnyčioje plačiai 
buvo prisiminta karitatyviniai 
darbai Toronto lietuvių koloni
joje. Sekmadienio popietę parap. 
salėje dalyvaujant gražiam bū
riui svečių įvyko jauki arbatėlė 
- koncertas. Caritas pirm. J. Va
liulis trumpu žodžiu dalyvius 
supažindino su vykdomu dar
bu: pašalpų skirstymu varge 
3santiems tautiečiams, parama 
ligos ar mirties atveju, prieššven 
tiniu ligonių lankymu, tarpinin
kavimu miesto šalpos įstaigoise 
nuolatinių pašalpų gavimui mo
tinoms, našlėms su nepilname
čiais vaikais, tarpininkavimas 
nemokamai gauti kraujo trans- 
t'ūzijoms ligos atveju ir tt. Salė
je užgesinus šviesas, meninės da- 
Hes vadovė E. Stepaitienė sve
čius paprašė ant stalų uždegti 
žvakutes kaip negęstančios arti
mo meilės simbolį. Meninė prog-

A. ir A. Masioniai, 
M. ir A. Kuolai

Jauniems talentams ugdyti se
kantis koncertas įvyks balandžio 
8 d., sekmadienį, 4 vai. pp. šv. 
Jono Kr. parapijos salėje. Prog
ramoje dalyvauja muz. St. Gai- 
levičiaus pianino studijos mo
kiniai.

Vasario 16 ginui, rėmėjų 
būrelis Nr. 9

įsisteigė vienas iš pirmųjų. Jį su
daro daugiausiai miškininkai. 
Dabar būrelis globoja II kl. mo
kinį Manfredą Amoną. Iš akty
vių 18-kos būrelio rėmėjų per 
1955 m. buvo surinkta $151. De
ja, kaikurie nariai pamiršta sa
vo garbingą pažadą ir SOS gim
nazijos šauksmą. Tik 10 narių 
sumokėjo už visus metus, kurie 
iš jų net ir už 1956 m. Be abe
jo, būrelio vadovas ne vienam 
isipyksta beragindamas, bet ge
riau duoti, negu prašyti. Tiki
masi. kad visi nariai palengvins 
būrelio vadovui darbą savo žo- 
iį tesės ir tuo pačiu pasitarnaus 
mūsų kenčiančiai tėvynei. Dabar

* 1---- 1- — •--- ’2-4. T..^

OPEROS SOLISTO KOSTO ORANT) ■ e I
ATMINIMUI PAGERBTI

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, kovo 17 d. 7 yaL vak. šv. Jono Kr. par. Solidairiaus kov 
įvyksta viešas Montrealių susirir

j i c skelbia ndybą, ku Koncertas - bahus^^^ 
mėtė $2 n. A. Zul 

Programoje: Stp. Kairio žodis, Volkovo Studijosbaletas, Va*
sol. Pr. Radzevičiūtė, sol. M. Vilčiauskaitė, sol. Br. Marij"~, 1 rsl *. .. 
Toronto Liet. Choro “Varpas” vyrų choras, vecamas mi2, jL;, J v• rrezidiuisti Karti
CrSileviciaus. vienas di šeštadi

Pajamos skiriamos velionio kapo paminki* fondui. neprašOn kviečiau 
GAUSUS BUFETAS. Įėjimas— laisva kreiptųsiitlirigiaus

Paminklui Stalyti Komnarį, arbtūno suk 
■' "■ ši, 1907 s premijo 

A.A K. Oreito antka6-5322, situdento 
reilalu vieną seUentai šį i

Dar taip gyzai kiek,parapijos Val. pp. 
prieš akis stojai a.a. solkas, kur -tų para] 
Orento prisimirimas. Vikėti solitdento tei 
dalyvavo, visus jis aplank Moratūrinis 
pats būdamas Iguistas ir šv. Job, kurian 
O vienok jau štuoni mje, Jeanrsu teisi: 
kaip jo nebėra gyvųjų tithur gt. lečiama si 
Girtinas yra simanymaspo pietųPelnas si 
nįo kapą atžynėti anišpažinthnazijai. 
Prieš keletą meų panaši) uozapų v
iniciatorių grup pagerb Liuterikcvo 17 < 
A. Dvarioną, patatant ja rinkimasjjos salėj 
žiu, atkreipiantį praeivio bažnyčiomeiškaus 
vo originalumu. Projektu vių pąm;0 Aranau 
antkapis kainu® apie $!ma paraas pelną 
Girdėti, kad vėlonio žmofe sąmatą statybai 
tikslui iš JAV ma gavUi rapijos t Visi esat 
prietelių $100. komiteto j^an .
mu, šį fondą esniniai tur ‘ 
kelti ateinantį šštadienį 
mas parengima, kurio ' 
ma verta Toronb lietuvių 
menės dėmesio ir malon 
silankymo.

Obels žiedų balius 
rengiamas KLK Moterų D-jos 
šv. Jono Kr. par. skyiraus įvyks 
balandžio 7 d. šv. Jono Kr. lietu
vių parapijos salėje.

Tradicinis kartūno balius
“Daina” jau kelinti metai ren

gia kartūno balių, kuris šiais me
tais įvyks balandžio 14 d. įspū
dingoje Top Hat salėje. “Daina” 
kviečia visas ponias ir paneles 
ruošti kartūno suknias. Kaip vi
suomet, trys geriausios bus pre
mijuotos; Valdyba.

Iš “Dainos” vel'kimo
Vasario mėn. susirinkime pa

tirta, kad Užgavėnių proga ruoš
ti šokiai atnešė gražaus pelno, iš 
kurio šiame susirinkime buvo 
numatyta šv. Velykų dovanėlės. 
Seneliams tremtyje, kurių žino
ma virš 130, nutarta skirti po $2, 
liguistoms šeimoms ir pavie
niams bus numatyta iš to, kas 
liks nuo senelių, o liks labai ne
daug ir būtų gera, jeigu geros 
širdies tautiečiai prisidėtų pagal 
išgales, kad dar daugiau vargšų 
gautų gardesnį kąsnelį švenčių 
proga. Auką galima įteikti “Dai
nos” pirm. Bp. Žifibienei, 50 
Parkway, Toronto, Ont., telef. 
LO. 5103. ' . ‘

Susirinkusios dainietės nuta
rė išreikšti širdingą padėką šv. 
Jono parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui už veltui suteiktą sa
lę užgavšnių baliui; p. J. R. Si
manavičiui už skelbimą per ra
diją; p. Ant. Alonderiui ir ki
tiems vyrams, kurie daug gelbė
jo vakaro ruošoje bei visiems 
atsilankiusiems..

Mūsų mieloms dainietėms: Ir. 
Paškauskienei už puikų tortą lo
terijai, Stefai Mašalaftei už pa- 
dainavimą ir pianistei Danutei 
Ščepavičiūtei už akomponavimą 
— širdingas ačiū.

Susilaukta naujos narės Leo
kadijos Pocienės. Džiaugiamės, 
kad šalpos darbo gretos didėja. 
Ši susirinkimą priėmė narės L. 
Novogrodskienė ir N. Kaveckie- 
nė. Širdingas joms ačiū.

Dėkojame Tėvams Pranciško
nams už suteiktas patalpas susi
rinkimui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 25 d. 3 vai. pp. Priims na
rės E. Kuzmickienė ir St. Yoku- 
bynienė. Vieta bus pranešta.

M. F. Y-nė.
Priešvedybinis pobūvis

Vasario 26 d. Lietuvių Namuo
se, didž. salėje, Aldonai Urnavi- 
čiūtei ir Jurgiui Ramoškai jų gi
minės bei artimieji suruošė šau
nų. priešvedybinį pobūvį, kuria; 
me dalyvavo per 200 asmenų. 
Pobūvio metu jaunavedžiams 
buvo pareikšta nuoširdžių lin
kėjimų bei sėkmės naujajame 
gyvenimo kelyje ir įteikta daug 
vertingų dovanų.

Pobūviui baigiantis jaunave
džiai visoms padėkojo už gražų 
pobūvio suruošimą, už dovanas 
ir nuoširdžius linkėjimus AL B.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Ažuba

liui už atlaikytos gedulingas pamaldas, 
pagerbiant mirusį tėvg ir brolį okupuoto
je Lietuvoje.

Dėkojome pp. ). Sovultaniams, f. Mi
liauskams, A. Jokimovičioms, J. Mocke
vičiams, V. Virginavičiui ir kt. už pa
reikštos užuojautos bei dolyvovimg ge
dulingose pamaldose. .

J. Bleixgys su šeima.

Išnuomojami 2 kamiariai ir virt 
pat 2 kambariai viegungiams, 
maisto. Yra garaže. Tel. RO. 
103 Gothic Ave.

□LINK 
savityve *

Saiskolos le: 
geram ti

“LIT-1 vai. p.
šo kamba

Pirm. 1 Ved. 1

Išnuomojami 2 kamariai ir virt Vasar išspausd 
augšte, be baldų. ^53 Montr<x bai* SU p
r ie m Ap “reti P° 4 Pasitriilčvo aį 

e' ’ ’ dovo pažti, (jos f<
“ ką visieio komite 

Išnuomojamas apsttfytas kamb siuntusi^rįžimą ’ J 
augšte. Yra galimylė virti. Yra masi Ba'vėliau pe 
Dovercourt - Dunda, Tel. OL. St., Laz), SU Tėv 

dzevičiūe Prisikė 
visi po >as, su g( 
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The DalyStiS^-^

I V. ■ _ $1 V nauJ3 Vilaikraštyje. $40?. NUi
’ Toroniinda ir 1

Jei esate The Toronto Daily S ai: Yoku 
•Star dienraščk skaitytoj kaip spaKiršonis. 
stebėjote, kad paskutini porterio is ir St. < 
ku jame rašona apie L: iš Toroj.. Namai, 
ir lietuvius. Išviso n Skolų i:

reportaž.000, t.y.
Šiais straipsnais Tor Toronto sumos. \ 
miesto gyvenbjai supa portaže 'estą į liei 
narni su lietiviškos 1 iiau gyvidendo p
Toronto gyveitojais ir 
viškomis probemomis.
Toronte gyvera nemaž; 
tuvių. Kaikuie iš jų 
augštas vieta. Straų 
apie juos ir ji gyvenini 
jums labai domūs, 
dienrašty pasrodys dai 
eilė šios rūšie straipsn
Tad nieko nelaikdami i 
kykite The Toronto 
Star. Skaitylkie regulia
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