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Sveiki, laisvėj ir nelaisvėj Prisikėlimo viltimi gyvenantieji!

Felyku^ varpai
PETRAS VAIČIŪNAS

Suski mbo. Velykų varpai sidabriniai — 
Šviesiau bus krūtinėj laukuos ir žydrynėj ...
Ir Kristus ir žemė, tiek skausmo iškentę, 
Mums atneša linksmą pavasario šventę.

Suskambę Velykų varpai nenutyla.
Širdies aleliuja padangėsna kyla...
Pa vasario saulė, pavasario vėjas...
Toks giedras, toks žydras dangus prablaivėjęs!..

Toks artimas širdžiai žaliuojantis šilas!...
i Vilioja, kaip duona, žemė atšilus...
i Bus darbe kaip marių, bus džiaugsmo ir vargo.. 

Aukcsim mes prakaitą žemei į bargą ...

i Išeisim su plūgais ir varsną suarę, 
Linksmai atsidusim kaip vėjai vasariai, 
Kad širdį ramina dirvoj vieversėlis. 
Kad vasarą varpoms virs pabertas sėlis...

Kad duonos turėsim ne vieną mes kampą... 
Kad žemė už darbą mums motina tampa ...

i Išeisim į lauką, Į žaliąją pievą —
‘ Pagerbsime darbu mes žemę ir Dievą...

; ^skambėkit, Vely'kų varpai sidabriniai! 
Pavasario saulė — širdy ir žydrynėj!...

Velykių prasme
Viena dinamiškiausių pavasario švenčių yra 

Velykos. Mūsų kraštuose tuo laiku sutampa gam
tos požieminis atgijimas su Kristaus iš numirusių 
prisikėlimu. Pievos ir javų laukai pradeda puoštis 
nauju žalumo kilimu. Medžiai šviežiomis spurgo
mis rodo savo gyvybės ženklus. Paukščiai pragys
ta giesmėmis skelbdami Kūrėjo garbę protingiems 
kūriniams! Pavasario saulutė vilioja vaikučius vis 
dažniau išbėgti laukan atsigaivinti šviežiu pava
sario oru. ūkininkas, atsipalaidavęs nuo žiemos 
šalčių, su šypsena veide beria dirvon grūdą bū
siančiam derliui. Trykšta džiaugsmas iš jaunimo 
akių ir pripildo laukų orą pavasariškos nuotaikos 
dainomis. Visa, kas gyva, pajunta gaivalingumo 
ugnį ir širdies nerimą. Tokia yra trumpai išreikš
ta velykinė aplinka. Bet kokia yra tikroji Velykų 
prasmė?

Jau taip yra gamtoje sutvarkyta, kad tas pats 
daiktas, įvairuojant požiūriui, gali turėti daugia- 
riopos prasmės. Pavyzdžiui, tas pat pavasario dra
bužiais besidengiąs medis plaštakei reiškia vietą, 
kur ji gali sudėti savo kiaušinėlius, kad išsiritę 
vikšreliai turėtų pakankamai maisto savo gyvatą 
būsiančioms kartoms perteikti. Tas pat medis pra
skrendančiam paukščiui reiškia vietą, kur jis ga
lėtų lizdelį susisukti, vaikučius išperėti ir nuo 

.priešų apsisaugoti. Tas pat medis ištiktai pavo
jaus katei yra vieta nuo šuns apsisaugoti ir gyvy- j 
bę išgelbėti. Tas pat medis savo žiedais yra vilio-' 
nė bitelei medui čiulpti ir avilio duonai krauti. 
Tas pat medis vaikui reiškia žaislą, sodybai pa: 
puošalą, ūkinikui vaisių dovaną. Nors medžio kil
mė ir esmė lieka ta pati, bet jo prasmė įvairuoja 
pagal jį vertinančio požiūrį.

Panašiai ir su Velykomis. Ta pati šventė, bet 
kaip įvairiai ji įpr linama! Lietuviui vaikui Ve- 

šveatę, darbrninr 
f^Š^mįo sunkaus darbo pbilsio dieną, giminėms ^— 
pasisvečiavimo progą, moksleiviui bei studentui 
malonių atostogų laiką, išalkusiam — geresnio 
pavalgymo progą, jaunimui — susitikimo ir pasi
linksminimo galimybę, tikinčiam — maldos ir 
dvasinio atsigaivinimo šaltinį. Bet visa tai dar ne
reiškia tikrosios prasmės.

, Velykos reiškia Kristaus iš numirusių prisi
kėlimą, iš nuodėmės kylančios mirties nugalėjimą. 
Kristui nėra svarbu ar Velykos 
šiaurės pusrutulyje yra sutapu
sios su pavasario džiaugsmu, ar 
pietų pusrutulyje pinasi su ru
dens elegija. Jis savo iš numiru
sių prisikėlimu patvirtino skelb
tojo mokslo tikrumą ir laidavo 
Išganymo galimybė. Todėl tie
sioginė ir esminė Velykų šven
tės prasmė yra Kristaus duoto 
žmonijai Eganymo užtikrini
mas.

Iš žmogaus pusės Velykų 
prasmė yra Kristaus atneštuoju 
Išganymu pasinaudojimas. Kiek 
viena liturginė šventė teikia ga
limybes pasinaudoti Dievo ma
lone. Taip lygiai ir Velykos yra 
viena minėtų galimybių. Krikš
čionis Velykose turi daugiau 
naudotis Dievo malone, priim
damas sakramentus ir vis dau
giau ir daugiau įsijungti į mistinį 
Jėzaus Kristaus Kūną. Todėl kas 
per Velykas apleidžia sakra
mentus ir neatsigaivina pašven
čiamąją Dievo malone, tam Ve
lykos nustoja savo svarbiausios 

. ir esminės prasmės.
Velykų prasmė netelpa nei 

margučių dovanose, nei pasi
svečiavime, nei susitikime su 
mylimaisiais asmenimis, nei ska
niam pavalgyme, nei gautose do
vanose, nei sodų žydėjime ar 
paukščių čiulbėjime, nei atosto
gų gavime, nei nuo darbo poil
syje, nei naujos suknelės ar 

‘ nauįos eilutės įsigijime. Tai ant
raeiliai dalykai. Čia reikia pa
čios žmogaus širdies, pačios sie
los prezencijos. Ir ne tiktai pa- 

• sirodymo bažnyčioje, bet Dievo 
duota sakramentine malone at
sigaivinimo ir žmogiškosios bū
ties praturtinimo. Kas šitaip Ve
lykas supranta ir jomis pasinau
doja, tas Prisikėlime randa tik
rąją prasmę P. C.

PRISIKĖLIMAS. Giotto freska Paduvoj Scrovegni koplyčioj. "Jėzus jai (Marijai Magdąlietei) tarė: Neliesk manes, nes aš dar 
neužžengiau pas savo Tėvą. Eik verčiau pas mano brolius ir jiems sakyk: Aš žengiu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą, pas mano Dievą 
ir jūsų Dievą” (Jon. 20, 17). . • ' ' '•

... Žmogaus sūnus įžengė mir- 
tin, bet per kokius vartus! Žy
dams Jo mirtis — ne tiktai gra
si, bet ir gėdinga. Jo palikimas, 
apie kurį jis tiek kalbėjo? Tai 
paniekos ženklas. Jo pergalė? 
Kurie nekentė, suėmė Jį, apkal
tino bejėgiškumu bei visos tau
tos apgaudinėjimu. Jo bičiuliams 
viena teliko — pranykti, paslėp
ti savo ašaras, savo gėdą, tylėti 
ir laukti.

Visdėlto jie laukė atsiminda
mi kažkuriuos žodžius ir jais 
remdamiesi; jų tikėjimas svyra
vo, bet meilė — ne. Galbūt kai- 
kurių širdys, tarsi pamišusios, 
degte degė pasitikėjimu, kuris 
ir buvo jau kryžiaus paikybė. 
Tai moterys, ypač tos Marijos... 
Tik Jėzaus motinai nereikėjo 
pasitikėti, nes ji žinojo. Bet Kan
čia tebeaidėjo joje. Smūgiai tė- 
bekrito vienas paskui kitą, 
spiaudymai tebeniekino Jo gar
bųjį veidą. Savo širdyje ji ne
įstengė sulaikyti besiliejančio 
dieviškojo kraujo. Kiekvienas 
garsas joje tebeaidėjo ir tas pas-, 
kurinis sudejavimas, ištartas Jo 
lūpų. Motina buvo ne kas kita

Teatras Kristaus Kančiai
Ispanijoj, Clesša de Montse

rrat vietovėj, Katalonijos prov. 
numatomas pastatyti didžiausias 
pasaulyje teatras, skirtas vien 
Kristaus Kančiai vaidinti. Te
atras turėsiąs 5700 sėdimų vietų 
ir būsiąs Y formos. Salė būsianti 
72 pėdų pločio, 113 p. ilgio. Tiki
masi teatro statybą užbaigti per 
ketverius metus. Pažymėtina, 
kad Kristaus kančia toj vieto
vėj vaidinama nuo 1642 m.

kaip pratęstas Kančios aidas. Sa
vo kaktoje jinai jautė erškėčių 
dyglius ir grąžė rankas; išsky
rus, kai jai teko guosti prislėgtą 
Joną...

Čia turėtų prasidėti Jėzaus 
grįžimas pasaulin. Bet tai būtų 
paties pasaulio istorija iki laikų 
pabaigos. Juk prisikėlęs Kristus 
tebėra su mumis; norisi netgi sa
kyti, kad jo įžengimas dangun to 
buvimo nepertraukė. Keletą mė
nesių po savo išnykimo iš moky
tinių akių Jis savo šviesa apaki
no priešą Saulių pakeliui į Da
maską ir jam prakalbo. Nuo ta
da šv. Paulius niekada neabejo
jo esąs Prisikėlimo liudininkas, 
lygiai kaip ir tie, kurie gėrė ir 
valgė su mirtį nugalėjusiu Kris
tumi. Tai rodo garsioji jo pirmo
jo laiško korintiečiams vieta: 
“Nes aš jums perdaviau visų pir
ma, ką ir gavau, kad Kristus mi
rė už mūsų nuodėmes, kaip sa
ko Raštai; kad buvo palaidotas 
ir kad prisikėlė trečiąją dieną.

DIDŽIOJO PIRMADIENIO PSALMĖ

B. P Ū K E L E V 1 C IŪ T Ė

Ateina romus Karalius.

Tas pats: Izaoko ir Jokūbo Dievas — jaunas liūtas 
sidabriniais karčiais ir mėlyno balandžio akimis.

Jo rūbai kvepia myra, šafranu ir aloja; Ji strėnos 
suveržtos auksine juosta. Aplink Jo galvą žėri skaist
vario orarykštė.

Selah.

Tas, Kurs trupina šaudykles, Kurs rašo ugnimi ant 
sienų, Kurs perdalina jūras delno ašmenių į dvi šąli.

Jo plaukai švyti, kaip pirmasis metų žaibas, Jo al
savimas yra vėjas nuo baltų lelijų lysvių .

Jo dešiniojoj rankoj spindi žydra žvaigždė.
Ateina romus Karalius. •

Tas pats: jaunas liūtas sidabriniais karčiais ir mė
lyno balandžio akimis.

Seląh.

(Ištrauka iš romano “Aštuoni lapai”).

Francois Mauriac
Prancūzų Akademijos narys 

kaip sako Raštai; kad pasirodė 
Kefui ir po to vienuolikai. Pas
kiau jis pasirodė daugiau kaip 
penkiem šimtam brolių vienu 
kartu, kurių daugelis tebėra gy
vi iki dabar, o kaikurie užmigo. 
Paskiau Jis pasirodė Jokūbui, 
paskui visiems apaštalams. Vi
sų paskiausiai jis pasirodė man-, 
lyg nelaiku gimusiam.”

Be abejonės, Kristaus pasiro
dymai, liudiją jo prisikėlimą, ne
turėtų būti suplakami su pasi
rodymais, kuriuos matė daugelis 
sielų po jo įžengimo dangun. Tai 
nekliudo jam, apstulbinusiam 
Paulių pakeliui į Damaską, būti 
tuo pačiu Jėzumi, kurį lytėjo, 
girdėjo ir matė Pranciškus Asy
žietis, Kotryna, Teresė, Marga- 
reta-Marija, Arso klebonas ir 
daugelis „ žinomų ir nežinomų 
šventųjų, Eklezijos pripažintų ir 
šiaipjau tylumoj šventai gyve
nančių. Šis Kristaus artumas nė
ra toks kaip Eucharistijoj, bet 
mažytė ostija įgalina ir papras
čiausią krikščionį pajusti jį (jo 
artumą), kai grįžta nuo Dievo 
stalo į savo vietą ir kai savo vi
dine danga apgaubia tą liepsne
lę, žėrinčią jo būties viduje, tą 
Meilę, virpančią jo širdyje.

Tiesa, daugelis Evangelijos pa
sakojimų atrodo mums neįtiki
mi, tačiau nė vienas jų nėra taip 
artimas mūsų patirtiniam paži
nimui kaip pasakojimas apie pri
sikėlusį Kristų. Ir tai pirmiausia 
dėlto, kad Jis mums pažįstamas 
per savo kančią. Jeigu Jis mūsų 
nepasiekia iš mirties gelmių, tai 
visuomet pasiekia iš savo kentė- 
jimo gelmių. Geisdamas pasiekti 
kad ir vieną iš mūsų, Jis nepa
liaujamai keliauja per savo žmo
giškąjį pragarą. Jo veidas, kaip 
žinome, nėra žydo, kuris be Judo 
pabučiavimo nebūtų buvęs at
pažintas vyriausiojo kunigo tar
nų ir kareivių būrio. Tai Veidas 
randuotas ir sužeistas mūsų kal
čių) tai žvilgsnis liūdnas ir my
lintis, kuris seka mus per ištisąlinus, Kuris sena mus per įsusą 

I gyvenimą, nuo vieno kritimo iki

kito, niekad nemažina ir neat
šaukia savo globiančios meilės.

Kiekvienas Kristaus susitiki
mas su betkuriuo savo sekėjų 
primena krikščioniui kurį nors 
įvykį iš jo paties gyvenimo. Prie 
kapo verkė Marija Magdalietė. 
nes “jie paėmė Viešpatį iš kapo 
ir nežinia kur padėjo”. Ištarusi 
šiuos žodžius ji atasisuko ir iš
vydo Jėzų, bet Jo nepažino. Jis 
gi tarė: “Moteriške, ko verki? 
Ko ieškai?” Ji, manydama, kad 
tai daržininkas, atsakė jam: “Po
ne, jeigu jūs paėmėte jį, pasaky
kite kur padėjote ir aš pasiim
siu jį.” Jėzus tarė: “Marija!” ir 
šventos moters akys atsivėrė. Ji 
pratarė: “Rabboni!” Ir mes juk 
kartais esame Jį atpažinę. Ko
dėl gi neprisipažinti? Ir tai la
bai dažnai Jo kuniguose. Mes 
taip dažnai blogai apie juos kal
bame! Ir visdėlto krikščionis, tu
rįs įprotį (kartais blogą) šen ar 
ten klauptis klausyklose, kartais 
išgirsta nelauktą bei nugalintį 
žodį, patiria iš nuolankiaširdžio 
nepažįstamojo klausykloje die
viško atlaidumo ir paguodos, ku
ri neateina iš žmogaus.

Kiek kartų Tomo, vadinamo 
Dvyno, nuostaba prakalbo mū
sų lūpomis, kai ir mes tikėjimo 
akimis išvydome ir ištiestomis 
aklo žmogaus rankomis palytė- 
jome Viešpaties žaizdas. “Domi
nus meus et Deus meus”... Ma
no Viešpatie ir mano Dieve. Jis 
yra mūsų visų nuosavybė, dali
nama kiekvienam paskirai.

Kartą grįžęs Jėzus įėjo kam
barin. kur mokytiniai buvo už
sidarę bijodami žydų. Jis paro
dė jiems savo žaizdas; jis davė 
jiems savo taiką bei džiaugsmą 
ir suteikė galią atleisti nuodė
mes. Tomo nebuvo, kai Jėzus at
ėjo, ir jis nenorėjo tikėti jų žo
džiais. “Kol nepamatysiu vinių 
žaizdų Jo rankose ir nepaliesiu 
ju savo pirštais, kol nepridėsiu 
prie Jo šono savo rankų, netikė
siu”. Po aštuonių dienų Jėzus 
staiga atėjo ir tarė Tomui: “Pri
dėk čia savo pirštą ir pamatysi 
mano rankas, ištiesk savo ranką 
ir paliesk mano šoną; ir nebūk

Šiemet pirmą kartą visose katalikų bažnyčiose 
d. Savaitės ijkįlnjės ątįięk^mpą^paCTl^ątaggjįite ’ 

tą liturgiją. Visi pastebės daugybę pakeitimųnė" 
tiktai pamaldų laike, bet ir pačiose apeigose. Pa
grindinis visų pakeitimų motyvas — noras įtrauk
ti visus tikinčiuosius į D. Savaitės misterijas, kad' 
jie artimiau jas išgyventų. Pirmaisiais krikščiony
bės amžiais tos misterijos buvo žymiai gyviau iš
gyvenamos, todėl ir dabar Bažnyčios akys nukry
po į tuos laikus. Kaip anuomet, taip ir dabar Eu
charistijos įsteigimas minimas D. Ketvirtadienio 
vakarą specialiomis pamaldomis, Kristaus mirtis

D. Penktadienį apie 3 vai., Kris
taus Prisikėlimas ankstyvą sek
madienio rytą. Tuo būdu laikas 
parinktas arčiausiai pagrindinių 
Kristaus gyvenimo įvykių. Vi
duriniais amžiais dėl pasikeitu
sių gyvenimo aplinkybių apeigų 
laikas buvo nukeltas į rytą. Dar 
vėliau — 1642 m. — popiežius 
Urbonas VIII tas dienas paskel
bė neprivalomomis, nes daugybė 
dirbančių tikinčiųjų negalėjo ’ 
pamaldose dalyvauti. Tuo būdu 
ilgainiui D. Savaitės apeigose 
mažai kas tegalėjo dalyvauti. 
Dabar gi daugumas tikinčiųjų 
vėl galės jose dalyvauti ir tai są- ’. 
moningiau bei gyviau nei anks
čiau. Naujai pergyvendami di
džiąsias Kristaus misterijas ti
kintieji giliau įžvelgs ir į pačią 
krikščionybės esmę.

netikėlis, o tikintis”. Tomas at
sakė Jam: “Mano Viešpatie ir 
mano Dieve”. Jėzus tarė jam: 
“Kadangi tu matei mane, Tomai, 
Įtikėjai, palaiminti, kurie nema- 

| tė ir įtikėjo.” . 
į Viešpatie, kurio nematėm 
no akimis, tikime Tave!

Kas mūsų nežino Emauso 
eigos? Kas nevaikščiojo tuo

kū-

už
že

liu vakarą, kai viskas atrodė 
prarasta? Kristus buvo miręs 
mumyse. Jie atėmė Jį iš mūsų 
— filosofai bei išminčiai, aistros. 
Tada mums nebuvo Jėzaus že
mėje. Ėjome keliu ir Kažkas 
ėjo šalia mūsų. Buvome vieni, 
bet nevieniši. Buvo vakaras. Čia 
buvo atviros durys, kambario 
tamsa, kurioj židinio liepsna me
tė šviesą ant sumindytos žemės 
ir judino šešėlius. O duona, kuri 
buvo laužoma! O laužymas, at
liktas nežiūrint tokio varganu- 
mb. “Pasilik su mumis... die
na jau baigiasi...”

Diena baigiasi, gyvenimas gęs
ta. Vaikystė atrodo toliau nei pa
saulio pradžia, o iš paliktos jau
nystės girdime tiktai paskutinį 
nudžiūvusių šakų treškėjimą 
kažkur miške.

“Taip jie prisiartino prie mies
telio, į kurį juodu ėjo, o jis apsi
metė toliau einąs. Bet juodu ver
tė jį, sakydami: pasilik su mu
dviem, nes artėja vakaras, ir 
diena jau baigiasi.” Jis įėjo vi
dun drauge su jais. Atsisėdęs 
prie stalo su jais ėmė duonos, 
laimino, laužė ir davė jiems. Ta
da jų akys atsivėrė ir jie atpaži
no Jį. Jis gi pranyko. Jie sakė 
vienas kitam: “Argi mūsų širdys 
nedegė, kai jis kalbėjo mums be
keliaujant ir aiškino Raštą?”

Kitą kartą Kefas, Tomas, Ma- 
tanaelis, Jokūbas ir Jonas išėjo 
žvejoti. Jie grįžo prie savo Tibe
rio ežero, prie savo laivelių ir 
tinklų. (“Jie ten įsikūrė” — taip 
•galėjo manyti jų šeimos). Nie
ko nesugavo. Nepažįstamasis lie
pė jiems užmesti tinklus dešinėj 
pusėj. Jie sugavo tiek žuvų, kad 
jonas tuoj sumojo: “Tai Vieš
pats! Petrai, tai Viešpats!” Pet
ras šoko iš laivelio vandenin, kad 
greičiau pasiektų Numylėtąjį. 
Jis gi stovėjo ant kranto. Tai iš 
tikro buvo Jis. Tebesmilko ke- 

(Nukelta į 2 psL)

VELYKINIS PALAIMINMIAS
Oficialiomis žiniomis, popie

žius Velykų rytą apie 12 vai. 
duos palaiminimą “urbi et or- 
bi” — Romos miestui ir viso pa
saulio tikintiesiems iš šv. Petro 
bazilikos. Palaiminimo apeigos 
bus perduodamos per radiją.

CARE SIUNTINĖLIAI 
PABĖGĖLIAMS

CARE direktorius Kanadoj 
Paul J. Courian paskelbė vajų 
įvairių kraštų pabėgėliams rem
ti. Jo užsimojimas — surinkti 
vieną milijoną dol. Šiuo metu 
visame pasaulyje esama 5 mil. 
pabėgėlių. CARE numato siųsti 
maisto ir drabužių siuntinius į 
šiuos kraštus: Rytų Vokietiją, 
Berlyną ir Vak. Vokietiją, kur 
tebegyvena daug soviet, kraštų 
pabėgėlių; į Graikiją, į Hong 
Kongą — Kinijos pabėgėliams, į 
Izraelį, Piet. Korėją, į Egiptą, 
Jordaną, Libaną, Syriją — arabų 
pabėgėliams, į-Vietnamą ir Laos. 
CARE turėsianti 20 rūšių, siunti
nėlių: nuo $1-6 vertės maisto 
siuntinėlių, $10 — audinių ir $90 
— siuvamųjų mašinų.

Kristaus gyvenimas televizijoje
Anglų televizija pateikė eilę 

epizodų iš Kristaus gyvenimo: 
Jo vaikystę, mokymą, nukryžia
vimą, prisikėlimą. Daugumas 
scenų buvo paimtos iš Palesti
nos. Programas paruošė Joy Ha
rrington ir kun, Walton.
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KELIU i PRISIKĖUM
Pavakarys Jeruzalėje, kai bū

rys galilėjiečių rinkosi valgyti 
Velykų avinėlio. Rinkosi pasku- 
nį kartą, bet nežinojo, kad jų 
vakarienė per amžius vadinsis 
Paskutinė Vakarienė. Paskutinė, 
nes Senasis Testamentas pasi
baigė. Paskutinė, nes simbolinis 
avinėlis užleidžia vietą Dievo 
Avinėliui.

Tai didžios svarbos tiesa ir pas
laptis, kurią pasaulis bando už
miršti. Bet Didįjį Ketvirtadienį 
į mus atsikreipia įvykiai, ku
riuos apeiti ar ignoruoti būtų 
pasityčiojimas iš žmogaus proto 
ir jo prigimties galių.

Didysis' Ketvirtadienis mums 
primena 'vieną dieną žmonijos 
istorijoje, kai amžių ženklai bai
gėsi, ir prasidėjo Dievo tikrovė. 
Figūros ir ženklai pasitraukė į 
praeitį, užleisdami vietą nau
joms tikrovėms. Visais laikais 
žmogus aukojo aukas, nes auka 
buvo gyvybinė jo prigimties iš
raiška santykiuose su savo Die
vu. Kai kur tos aukos buvo že
mės dovanos, rankų darbo vai
siai. Kai kur tos aukos buvo gy
vulio, kai kur — žmogaus gy
vybė. Bet visos jos liudijo, kad 
aukoje žmogus susitinka savo 
Dievą,, kaip kūrinys kūrėją. Au
koje jis apgailestauja savo nusi
kaltimą — nutolimą nuo jam kū_ 
rėjo paskirto tikslo. Aukoje jiš 
išpažįsta savo ryžtą artintis at
naujinta jėga ir sąmoningumu 
į savo paskirtį.

Paskutinėje Vakarienėje Kris
tus ženklus pakeičia tikrovėmis, 
nes žmogaus aukai — santykiuo
se su Dievu — reikia dieviškos 
vertės ir dieviško masto. Todėl 
Jis sako galilėjiečių būriui: “Štai 
mano Kūnas ir Kraujas.” Visais 
laikais 
žmogų 
ta auka

jūs ieškojote žemę ir 
viršijančios aukos. Štai 
Mano Kūnas ir Kraujas.

DidįjįTrys kryžiai iškilo 
Penktadienį, bet tik vienas Kry
žius reiškė žmogaus išganymą. 
Štai ką reiškė praeities ženklai. 
Bet niekas nepramatė, niekas 
įsivaizduoti, negalėjo, kad tikro
vė bus tokia begalinė. Dar va
kar Galilėjos Žvejai ir Vynuo
gių Augintojai matė duoną, ma
tė vyną, bet jautė Kristaus Kū
no ir Kraujo galią. Tai nekruvi
nas aukos būdas. D. Penktadienį 
betgi Jo auka kruvina. Šiandien 
Jis savo aukoja Auką, kurios 
niekas kitas nepakartos, kurios 
niekas kitas neatstos.

Todėl mes Viešpaties Kryžių 
parpuolę garbiname', nes ant jo 
Kristus žmogų atpirko, nes jis 
dangų su žeme sujungė, nes prie 
jo žmogus savo Dievą susitiko ir 
atpirktas savo paskirtį suprato.

Didįjį šeštadienį mes liūdime 
ir — budėdami prie Viešpaties 
kapo — su gailesčiu ir užuojauta 
apmąstome Jo Aukos kančią ir 
kruviną mirtį. Greit jau auš, ir 
Jis — angelų apsuptas — žengs 
į Prisikėlimo garbę.

Kryžiaus Aukos niekas nepa
kartos. Bet žmogus puola, su
sitepa nusikaltęs. Jam nuolat 
reikia aukos. Todėl žmogui Kris
tus paliko nuolat besitęsiančią 
Paskutinę Vakarienę Mišių Au
koje. Nekruvina čia auka, bet ji 
Kristaus Auka, nes čia jo Kū
nas ir Kraujas. Kur Kristaus Au 
ka, ten Jo mirtis ir prisikėlimas. 
O kur Jis miršta ir keliasi, ten 
ir mes su Juo mirštame ir kelia
mės, jei Jį mylime labiau už pa
saulį..,.

Paskutinėje Vakarienėje — 
Mišių Aukoje — mes kelsimės, 
jei apgailėję praeitį, tikėdami ir 
mylėdami — pagarbinsime Pri
sikėlusį Kristų.

Bruno Markaitis, S J.

RYTPRŪSIAI BE VOKIEČIU
1—Pastaruoju metu į Vokietiją 

leidžiama išvykti vokiečiams ne 
- tik iš Rytprūsių, bet ir iš Klai

pėdos krašto. Grįžusieji pasako
ja, kaip atrodo gyvenimas ta
me krašte. Vokiečių Rytprūsių 
pabėgėlių organas “Ostpreussen- 
blatt” Nr. 7/1956, pasiremdamas 
vokiečių pasakojimais, taip pat 
pripažįsta, jog šiandien visa Ka
raliaučiaus sritis praktiškai yra 
likusi be vokiečių. Ten likusius 
vokiečius galima suskaityti jau 
pirštais. 1953 m. panaikinus sie
nos suvaržymus ir leidžiant per 
Nemuną laisvai vykti į Kara
liaučiaus sritį ir iš ten į Lietuvą, 
nors ir palikus administracinį 
paskirstymą abejose srityse, 
įvestą 1945. m., į Rytprūsių šiau
rinę dalį nuvyko vienas kitas vo
kietis iš Klaipėdos krašto ar iš 
Lietuvos. Prieš porą metų Ka
raliaučiuje dar gyvenę apie 25 
vokiečiai, bet ir jie pastaruoju 
metu jau iškeliavo į Vakarus. 
Tilžės "mieste tėra likusi viena 
vienintelė vokietė, o ir ta pati 
ištekėjusi už ruso -gydytojo, gi 
jų vaikas jau nemoka vokiškai, 
bet kalba tik rusiškai. Grįžusieji 
pareiškia nieko nežiną, kad pvz.

Ragainėje būtų dar likę vokie-- 
čių. Įsrutyje telikusi tik viena 
vokiečių šeima. Kaikur ir kai
muose vienas kitas vokietis yra 
“gavęs lietuvišką pasą” ir jau 
tapęs sovietiniu piliečiu. Vienas 
vokietis telikęs ir Nemunyne. 
Todėl ir pats “Das Ostpreusšen- 
blatt“ konstatuoja, kad Kalinin
grado srityje vokiečių kiekvienu 
atveju belikę tiek maža, jog 
praktiškai galima laikyti jų ten 
visai nebesant. Tuo tarpu lenkų 
valdomoje Rytprūsių pietinėje 
dalyje, o ypač Mozūruose, “Das 
Ostpreussenblatt” duomenimis, 
esą geriau — ten likę dar mini
mum 80.000 vokiečių. ,

Lietuvos išlaisvinimo senieji 
kovotojai tebedardėjo giliai duo
bėtu tarptautinės politikos vieš
keliu aklai stumdamiesi kažkie
no įspraustomis vėžėmis. Jau
niausios kartos filosofams tai ne
tiko ir metrašty “Į Laisvę veda 
mūsų kelias” manė, kad “visos 
tos negerovės atsirado ir paspar
tintu tempu atsiranda dėl dau
gelio priežasčių, kurių viena ... 
sprendimuose ir veiksmuose 
(esame) per mažai pragmatiški”. 
Kai tarpt, plotmėje tokie “prag
matikai” kaip Chruščiov su Bul- 
gaininu kaitaliojo Sovietuos kur 
są, išgaudami stebėtinus rezulta
tus, liberalinio galvojimo mūsų 
“jaunuoliai” kaltino "senuosius” 
nesant “praktiškais, neturint 
lankstumo ir išradingumo”. 
Kvietė sekti amerikietišką poli
tikų pragmatiką, siūlydami 'sa
vąjį “politinį receptą” — “vado
vautis ne pasenusiomis progra
momis, bet mokslinio metodo re
zultatais, kurie padėtų geriau
siai suprasti esamą situaciją, jos 
santykį su sprendžiama proble
ma bei padarytų sprendimų pa
sėkas”. Rašydamas šiuos išve
džiojimus, J. Šmulkštys dar ne
žinojo, kad praėjusiomis savaitė
mis "‘senieji” — VLIKo pirm. J. 
Matulionis ir A. Devenienė jau 
posėdžiavo su Dipl. Šefu S. Lo
zoraičiu ir jo “talkininkais”. 
Nors p. Šmulkštys teigė, kad 
“pragmatikams” įstatymai, vals
tybė, dogma yra tik tiek vertin
gi, kiek jais naudojantis, galima 
atsiekti gero žmonijai. Institu
cijų reikšmė glūdi ne jų esmėje, 
bet jų išgaunamojoje praktiško
je naudoje, nes jos gyvenime yra 
nei pirmieji, nei paskutinieji da
lykai, o tiktai priemonės” — dės
tė .santariečių “Į Laisvę ...” 
“Pasaulyje nėra nieko amžinai 
teisingo arba klaidingo. Galimy
bės niekada neišsemtos, nes kas 
šiandien gera ir priimtina, rytoj 
gali būti bloga ir atmestina”. P. 
Šmulkštys kaltino mūsų veiks
nius nesiskaitant su lietuviška 
visuomene pučiant burbulus su 
tokiais pareiškimais, jog “tarp
tautinė padėtis darosi vis palan
kesnė!”

“Lietuvos reikalu nusistaty
mas nėra pasikeitęs” ... Šitaip 
ramino “Eltos Infor ”. Tuo tar
pu akį ir ausį rėžė alisvojo pa
saulio spaudos, radijo — TV šū
kiai, gąsdindami “laisvųjų” de
fetizmu, bevališkumu, bėidėjiš- 
kumu. Sovietikos neginčijami ži
novai išdavė Vašingtono nuomo
nę, jog Sovietija “pergyvena kri
zę”, kad “Kermliuje vienybės 
nėra”. Amerikiečiai vylėsi, kad 
gal ir Maskvoj koks kariškis'pa- 
ims valdžią ir hustunąs intelek
tualus, kurie taip biauriai 
drumsčia Vakarų “buržuazinių

Musų bendradarbis Niujorke

kapitalistų ramybę. Čia .pat 
Skelbta, kad ve, ten jau ir Sta
linas tapo pasmerktas ir gafdžia- 
vosi Maskvos laidos antraštėmis 
“Stalinas Baisusis”; amerikie
čiai džiūgavo modernėjančiomis 
Maskvos ponių madomis, vis 
plačiau užsimezgančia abipuse 
prekyba. Kažkaip negirdomis 
buvo praleistas spaudoj Bob 'Ke
nnedy “laiškas-perspėjimas” jog 
Vakarai, ypač britai, moderniau
sias karo mašinas jau seniai pas
lapčiomis siunčia sovietams, net 
tokias kurios įgalina Maskvos 
rakietinių ir hidroatominių 
ginklų pranašumą. “Pragmatiš
ki” amerikiečiai buvo susimaišę 
savo “praktiškume ir išradingu
me”. Net žinios apie neramumus 
Gruzijoje dabar įaU btiVo aiški
nama kaip “štalihistų nepasiten
kinimas”. .

Pavergtųjų tautų politikai vėl 
ruošės Vašingtonan “išsiaiškifiti 
padėties”. Ten, mat, kiti galvojo, 
jog Sovietija pergyvena krizę — 
šiuo mėtų kova vykštarifi tarp 
“stalinistų” — (MaleiikOvo, Mo
lotovo ir Kagariovičiaūš?) ir 
“Chruščioviiiinkų”. Pavergtųjų 
politikai maiiė, kad pats laikas 
Vakarams pradėti tiesos ataką. 
Malenkovas gi viešai tarytum 
šaipėsi iš visų šių spėliojiirių ir 
net pabėgėlių Londone senoviš
kos pikietų taktikos. Užšachvę 
vakariečius jų pačių bėdOšė Ar
timuose Rytuose ir Afrikoje, 
“evoliucininkai” planingai ruo
šėsi kitam žygiui .Britanijoje, 
siekdami nėutraližUdii ten pasi
likusius dtjštaričius zirzėti prieš 
Maskvos Eurazijos koritiiiėhto 
kontrolę. Amerikoje demokratai, 
neatsidžiaugė respublikohų “iš
laisvinimo” politikos pasėkomis, 
o eks-prezideritas Tfutaariąs pri
pažino sovietams jų tarpt, laimė
jimus. Pavergtųjų politikus er
zino ir grąsirio demokratų par
tijoje, ypač Stevenšono grupėje 
stiprėjanti “susitaikinimo” su so
vietais įtaka. Girdų Sovietija pa
siliks ir reikia skaitytis su rea
liais gyvenimo faktais, o nesi
remti “mirusiomis sielomis”. Ši
tokiu “realistu” vis daugiau ra
dos. Štai “UrŠ. Steel Corpora^ 
tion” -savininkas užtikrino, kad 
“išlaisvinimo politiką jokiu bū
du nereiškia Am®sikos žmonių 
daugumos galvosenos!” Ameri
ka privalanti iš pagrifidų peržiū
rėti savo užs. politiką ir veiklą.

“Evoliucijos” taktika
Chruščiovas įtikinėjo, kad re

voliucijos būdu politiškai ir 
ūkiškai užsitikrinus Eurazijos 
kontinentą, komunizmas, kad ir 
Maskvos kurpaliaus, toliau sa-

VANDALIZMAS LVIVE

PRISIKĖLIMAS
(Atkelta iš 1 pusi.) 

lėtas nuodėgulių. Saulė džiovino 
sumirkusius Petro drabužius. Jie 
kepė žuvis, valgė duoną, kurią 
Jėzus padalino ir neklausė: kas 
esi? Juk negalėjai būti visiškai 
tikras, kad tai Jis. Bet taip, 
Viešpatie, tai Tu, tikrai Tu, ku
ris pateikei klausimą (kaip jis 
mums dažnas! deja, kaip retas 
atsakymas!):

“Simonai, Jono sūnau, ar my
li mane labiau nei šitie?”

“Taip, Viešpatie, žinai, kad 
myliu Tave...”

“Ganyk mano avinėlius...”
Šis dialogas ant ežero kranto 

pasikartojo tris kartus. Tada Jė
zus kiek pasitraukė ir Petras 
paskui Jį; Jonas irgi sekė, tary
tum netekęs “labiausiai numy
lėto” privilegijos, tarytum pri
sikėlęs Viešpats nebepaisė savo 
širdies teikiamos pirmenybės. 
Visdėlto Jis pasakė Zebedėjaus 
sūnui anuos mįslingus žodžius, 
kurie vertė kitus mokytinius 
manyti, kad Jonas nemirsiąs. Ir 
kai po kelių savaičių Jėzus atsi
skyrė nuo savo mokytinių, įžen
gė ir išnyko šviesoje, nereiškė, 
kad Jis galutinai atsiskyrė. Jis 
jau budėjo prie kelio posūkio, 
vedančio iš Jeruzalės į Damas
ką, laukdamas Sauliaus, to savo 
numylėto persekiotoja. Nuo ta
da kiekvieno žmogaus likimo ke
lyje budi Šis Dievas ir laukia.

VYSKUPAI
APIE KREMLIAUS VIZITĄ
Ryšium su Bulganino ir 

Chruščiovo vizitu Anglijoj ba
landžio 18-28 d. Londono West- 
minsterio arkivyskupas kardino
las Griffin drauge su kitais ka
talikų vyskupais paskelbė ganyt, 
laišką. Jame kviečia jie tikin
čiuosius laikytis nuosaikiai ir 
kartu neužmiršti, kad visuose 
komunistiniuose kraštuose kata
likai yra persekiojami ir kad jų 
tikėjimo praktikavimas yra la
bai apsunkintas arba ir visai ne
įmanomas. “Mes tikimės, rašo
ma laiške, kad parlamento at
stovai paveiks vyriausybę, kad 
ši pareikštų sovietų atstovams 
Anglijos nusistatymą prieš re
ligijos persekiojimą”.

Maskva. — Paskutiniais 1955 
m. mėnesiais Sovietų Sąjungą 
aplankė 6.000 užsienio turistų, 
praneša “Inturist”.

Galicijos sostinės Lvivo-vienas 
žymiausių architektūrinių ir 
kultūrinių paminklų buvo Ber
nardinų bažnyčia. Šis puikus se
nųjų laikų meno paminklas yra 
paverstas sandeliu ir visas baž
nyčios vidus vandališkai sunai
kintas.

Apie tai rašo pačios Maskvos 
žurnalas “Sovietskaja Kultūra”. 
Korespondencijos autorius pir
miausia pamini, kad Bernardinų 
bažnyčia vienas gražiausių 17 a. 
pradžios architektūrinių pa
minklų. Aptaręs bažnyčios vi
daus įrengimų, nepaprastumą bei 
meniškumą, paminėjęs vertingą 
kopiją Rubenso “Nuėmimo nuo 
kryžiaus” bei darbus eilės tapy
tojų ir skulptorių, autorius pa
stebi, kad prieš porą metų šita 
bažnyčia buvo pavesta apygar
dos architektūros reikalų valdy
bai, kuri ją išnuomavo sandė
liams. Ryšy su tuo mieste pradė
jo sklisti įvairūs gandai bei susi
rūpinimas bažnyčios meno pa
minklų likimu. Skandalas taip 
išgarsėjo, kad tuo pagaliau susi
domėjo miesto vykdomasis ko
mitetas, kuris pasiuntė savo ko

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

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsrho, pirkdamas tik pigios vertės arba men
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misiją apžiūrėti bažnyčią vie
toje. Ką ten komisija pamatė 
“Sovietskaja Kultūra” rašo taip:

’’Palengva atsivėrė girgždan
čios bažnyčios durys. Nustebinti 
vaizdo, komisijos nariai apmirė 
ant slenksčio.
- Spalvoto marmuro plytos iš 
paaugštinimo išplėštos. Italių me
nininkų darbo freskai skliautuo
se perdrėgę nuo lietaus. Paveiks
lų gabalai, skeveldros skulptū
rų, bareljefų ir baldų suverstos 
pakampiuose. Skulptūrinės ant
kapių lentos sudaužytos. Vieni 
didžiausių Europoje vargonai iš
draskyti. Daugumas jų dalių iš 
brangiojo metalo išnešiotos. 17 a, 
italų menininkų freskos negai
lestingai sugadintos sūkaldinė- 
jant vinis pravedant elektros 
instaliacijas, o artistiško darbo 
drožinėtos vienos galerijos du
rys iškeltos ir naudojamos bo
sams įrišti padėliu”.

Korespondentas toliau rašo, 
kad bažnyčią neseniai aplankė 
Ukrainos kultūros ministerijos 
kultūros . paminklų apsaugos 
įstaigos inspektorius. Jis tik liūd 
nai palingavęs galvą ir tuo Vis
kas pasibaigę. Sovietihiafhė gy
venime ką gi reiškia nerušišfcaš 
kultūrinis paminklas?...

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ, 
prieinamlausiomis kairiomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose. >

PABĖGĖLIŲ STOVYKLOS 
BUS NEBEREIKALINGOS
Kaip iš fed. min. prof. Ober- 

laėnderio atsakymų paaiškėjo, 
V. Vokietijoje šiemet sociali
nėms statyboms numatyta biu
džete iš viso iš federalinių stirnų 
išleisti 700 mil. DM, arba 200 
mil. DM daugiau negu pereitais 
metais. Jau beveik % ištremtų 
vokiečių yta įkurdinti norma
liuose būstuose, o stovyklose te4 
bėra dar apie 230.000 asnienų, 
iš kurių 17.000 gyvena gyvena
mosiose kolonijose. Bėdos būs
tuose š.m. pradžioje buvo priim
ti 164.000 pabėgėlių. Iš 450.000 
registruotų evakuotųjų ligi šiol 
72.000 jau grąžinti į savo nuola
tines gyvenamąsias vietas. Gerė
jant butų padėčiai, 277 stovyklos 
galėjo būti jau likviduotos. Ir 
ateityje tikimasi pabėgėlių rei
kalus dar daugiau pagerėsiant.

tį po pasaulį, besiderant ir sklei
džiant propagandą, bet ne va
dovaujant, ką būnant namuose 
jam trukdo visokios administra
cinės smulkmenos ir... politi
kai. Prezidentas, nors žinąs, kas 
pasauly dedasi, bet nesirūpinąs 
jo keisti. Prezidėntas turįs gerą 
operacinio štabo viršininką, bet 
neturįs šaltojo karo gen. štabo 
viršininko.

Tas pats ir pas Britus
Taip pat kaltino generolas 

GlUbb, išvarytas iš Jordano Le- 
gijono, nors kalbėjo ir apie ką 
kitą. “Britanija privalo pasinau
doti smarkiausiais ginklai — žo
džiu ir radiju. Jos geriausi ir 
energingiausi jauni vyrai turi 
būti įjungti į organizavimą dar
bą. Skelbkime tiesą —• garsiai, 
stipriai ir gerai. Tiesa yra mirti
na diktatoriams ir apgavikams. 
Trėnkiihe jiems tiesiai ir iš pe
ties.”-G lub b žinojo, kad kitu at
veju Britanijos laukia baisi mir-

pasiseks Vakarams atsišaukti 
Chruščiovui, — talentui juodą 
paversti baltu, o kruviniausią re
voliuciją, kurios aktyviu nariu 
nuo pradžios jis buvo, evoliu
cija, artimiausia ateitis parodys. 
Ateitis taip pat parodys, kaip 
“pragmatiškam” pasaulyje orien 
tuojasi mūsų veiksniai.

(Šis pranešimas buvo siųstas 
pereitam numeriui, bet pavėlavo 
sutrikus lėktuvų skridimui dėl 
pajūrio rajone siautusios aud
ros. Red.)

it neįgalins pajėgias tautas lais
vai apsispręsti valdymosi for
mos.“ The New York Times” 
betgi paskelbė “46 buvusių kro
atų, slovakų, ukrainiečių, estų, 
latvių ir lietuvių dvasininkų ir 
bažhyčios veikėjų kovo 16 d. pa
reiškimą, kuriuo protestantų 
ėkšpėHrtiehtacija ir praktišku
mas buvo pasmerktas. Krikščio
nių dvasiškių pasinešimas pri
pažinti sovietų ortodoksų bažny
čią “išduoda” krikščionybės gi
lią dvasinę ir etinę krizę”.

Kritikuoja valdžią
Drąsus amerikiečių žurnalis

tas James Reston dėl susidariu
sios padėties tiesiai apkaltino 
Prezidentą Eisenhowėrį ir p. 
Dulles. Girdi, ir jie “neišradingi, 
nelankstūs ir nepraktiški”. Ne
sugebėjimas sutvarkyti Ameri
kos propagandos ir informacijos ’tis — bus mirtinai užkalbėta. Ar

vaime plis “taikingomis priemo
nėmis”. “The New York Times” 
nekaltai citavo RakoŠi, vengrų 
Sniečkų: “Žmogus turi būti ak
las, kad nematytų kurlittk eina 
pasaulio istorija”.., Laikraštis 
reikšmingai pastebėjęs, kad iš 
Tretijakovo galerijos išmesti 25 
Stalino portretai, rūpinosi, kad 
Sovietija gali pirkti ir impor
tuoti daugiau nei Amerika, 
tuomi sūmažihdama Amerikos 
kapitalistų įtaką pasaulyje. “US. 
News and World Report” tik rie
biomis raidėmis aiškino “Kodėl 
Rusija pramato pergalę be karo”, 
nerasdamas nieko, kas padrąsin
tų “laisvąjį” skaitytoją. Žurna
las tik lygino, ‘kiek kokiais me
tais Sovietijos pramonė prisivys 
Ameriką-

Negalėjo laisvųjų lietuvių la
bai sustiprinti nei krikščionių 
dvašiiiirikų “pragmatiškUmas”, 
kurio išdavoje ihatėmę juos be- 
sibfoliaujaiit su sovietų “tauti
nės ortodoksų bažnyčios” dvasi
ninkais. Iš kitos pusės betgi bu
vo įdornUs jų eksperirhehtavi- 
riias. Jie dėstė savo tezės sovie
tams nesivaržydami. Vierišs jų 
dr. van Kirk pareiškė netikįs į 
jokią “taiką” iki šoviėtai nepa
gerbs kiekvieno žmogaus teisių

Apie ^LiMnovo zurriala

ypač ėfžirio NYTimes redaktorių 
•VaŠihgtotie, James Reston. Gir
di, ir pats Prezidentas skundėsi 
'tuofhii bėt nieko, visiškai nieko 
bepadaręs padėčiai pataisyti. 
“Vyriiitišybė dar ir dabar dau- 
gittti fūpįtiasi “how to say things, 
-fdttter thah on what to say”, o 
jūs ittfofftidcihė tarnyba remiasi 
štabu, kurį lengvai nuneštų 
kiekvieno didesnio Amerikos 
rtiięsto laikraščio, radijo ar tele- 
vižijos redėfitcija”. (!)

Reston kdltino Dulles lakstan-

1939 m. sausis — Skaičiai! NK 
ViD raportą apie Goeringo pasi- 
kalbėjimą šii Lordu Lbndofidė- 
rfy... Imperial Chemical In- 
dūštriės Londone susidėjo su i. 
G. Farben siekdamos iš Dūpont 
dė Nerhour Sudėtų krašte išgau
ti Atissigo fabriko akcijas... Aiš 
kū Chamberlain palaikys Hitle
rį ... Vakariečiai remiasi perse- 
ritisiu Petainu ir jo Vėfdunb psi
chologija ... Buvo Višinskis, sa
kė jam nusibodusi prokūfbrd fb- 
lė. Jis norįs patek į mario minis
teriją ... Hitleris užėmė AUštri- 
Ją... Niėkas nepajudino nėi 
piršto... Kokią baisią jėgą tufi 
brutalios jėgos deinohsttavimo

{Pabaiga)

tūi buvo pasiūlyta 100 milijonų 
dolerių už laivo pastatymą, ku
rio mums nereikia... Mūsų sta
tyklos gali pastatyti net geres
nių ... Josifas Viserionovičius 
mano, kad šie doleriai Roosevel- 
tą padarys prieinamesnių ... Ne- 
,š|ttiėnė... Jam patarinėja Bul- 
lit, Hopkins, Harriman, aršiausi 
mūšų priešai... Klim vadina 
Benešą agent provocateur... 
Gaida (Čekoslovakų kariuome
nes vadas) yra menkysta... Jis 
įjafšidaVė NKVD agentams už 
-grašius ir siuntinėja jiems šą- 
šlavas apie tą patį Benešą... Be
nešąs laiške prisiekinėja, kad jis

pafalbds.Koba iiėi riėsiklau- 
SO... NkVD pateikė' raportą 
apie Paryžiaus dū šalioriUš — 
kunigaikštienės Dės Portės ir 
markizienės De Črussol — abi 
tėra margarino aristokratės — 
pirklių dukros. Jos kiršina Reu- 
naud prieš Deladier. NKVD • ži
no, kad Dės Portes yra artimai 
susirišusi su nacių agentu ... NK 
VD turi apie šias moteris diskri
minuojančių riUotraūkų ir žinių 
ir klausia ar tai panaudoti, kad 
jas pavėrtus mūsų agentėmis...

Instancija svarstė slaptos kari-J susitarimu, bėt ne "gynimosi Ii 
nės sutarties su Lietuva pasira-' 
šymą. Kovo mėnesio įtampos 
mėtų mes pagrąsinome lenkams, 
kad anuliuosime nepuolimo su
tartį su jais, jei jie pultų Lietu
vą... Tai padėjo... Kauno vy
riausybė yra labai... Generali
nis šėkrėtoriUs laikosi nuomo
nės, kad mes iki galo turime loš
ti šią lietuvių neapykantos len
kams kortą... Man nėpatirika 
šitoks žaidimas... Tėrėikia ste
bėti, kaip tai mėgsta gruzinai... 
Kas būtų buvę iš jo, jėi nė Gru
zijos aneksija... Jiš tapo pasau
linė figūra, kas nėra sunku tu
rint šavb fankbše tokią valstybę 
kaip Rusiją... Užtenka tiffėti 
šiek tiek iriteligefičijos... Ježd- 
vas ruošiasi valyti armiją. Jakir 
grąsino sukilimu, jėi riebus pa
šalintas Ježdv... JėžbV sūlikvi- 
davo Tuchačevskį, Jakir, Ubtirė- 
Vičių (“išlaisvino” Odėssą iš t>ė- 
nikino), Ptuną (Vilniaus “išališ- 
Vinimo” 1918 metais hėrojūš) ir 
kitus... Užsienio spauda rašo, 
kad Vorošilovas ruošia sukili
mą ... Kokie kvaili tie užsienie
čiai, jman atrodo, kad mums ne
reikia jokių apsisaugojimo prie
monių nuo jų... Vieninteliai 
lenkai, kurie susigaudo mūsų 
reikaluose. Jei jie būtų 60 mili
jonų tauta, mes seniai būtume 
buvę sufiaikinti... Laimei tėra 
tik 20 milijonų lenkų, kiti ukrai
niečiai, gudai, žydai ir lietu
viai ... Lenkija neturi dar “atis- 
gleich” (tautų sUšitarimo, ben
dradarbiavimo) ... Senasis mai
šalas tai suprato... Jis pats, tie
są sakant, buvo daugiau lietuvis, 
nei lenkas... Jis priklausė 
“szlachta laščiankoVra”, kaip it 
Džeržinskis... Jakir sušaudo
mas išėjo iš ptoto... 1921 metais 
jo įsakymu prie Novy Bazar bu
vo kulkosvaidžiais sušaudyta 
876 beginkliai belaisviai..: TV- 
ehačevskis mirė netaręs nei žo
džio ... Ježov giriasi, kad netru
kus jis čiupsiąs Klim (VOfošilO- 
vas) ir Budionnyj... Klim pa- 
gfąsino Stalinui, kad jis pats nu- 
šaūsivs Ježovą partijos posėdy
je... Ježov jo bijo... ROosevel-

fodė esąs tikras... Juk Beneš 
laiškas štilikvidavo mūsų gene
ralinį štabą... Instancija la
biausiai bijo ukrainiečių... Len
kai taip pat įsiveržė į Čekoslova
kiją ... Retas idiotiškumo pa
vyzdys... NKVD klausia ar pa
skelbti pasauliui dokumentus 
apie Becką ... Britai norėtų,, kad 
vokiečiai patrauktų mūsų pusėn. 
Ta kryptimi jie veikia... Koba 
siūlo derėtis su Britais ir Vokie
čiais tuo pačiu metu... Hitleris 
tegali būti sustabdytas pasaulio

nijofnis prie Dunojaus, Vyslos ar 
Nemuno ... Koba mano, kad mes 
turime būti užpūlti... kitaip 
hiėkas mums nepadės... Darau 
pasiruošimus... darosi pavojin
ga tęsti šį dienoraštį... Aš turiu 
apsisaugoti juom ... Visi tie len
kų pulkininkai yra rankose ... 
The City of London tvarko ten 
višką... Bankas kontroliuoja 
politiką...

Nokia gėda! Sovietų Rusija ir 
fašistinė Vokietija dalinasi Len
kiją ... Ilijičius tikriausiai ap
sivertė grabe... Klim juokiasi 
ir -patarė kantriai laukti... “Fi
nis PolOhiae”... Širdis skauda 
nepaisant Becko ir jam panašių. 
Puiki šalis... Gauja apgailėtinų 
politikų. Ignorantų ir piktų ... 
Geriausi pasaulio kariai dekora
toriaus Ftydz-Smigly vadovy
bėje...

Karas su Suomija... Patyri- 
hias rodo, kad visa triūsų propa
ganda nieko neįveikia šalyje, 
kur yra tikta detridkratija... 
Suomiai neturi Kerenskių... De
mokratijos skiriasi... Demokra
tijos pagrindas yra socialinė dis- 
čipliria... Sūothiai yra pažymė
tini žmonės... Instancijoj sumi
šimas ... Vieni siūlo griebti vis
ką, kas duodasi, kiti mano, kad 
reikia palaukti... Pabaltijo 
Valstybės jų tarpe... Bijausi, 
kad ši taktika nėdUos gėrų re
zultatų ... Hitleris yra neuraste- 
hikas, jei Molotov sugebės jį iš
gąsdinti savaisiais reikalavimais, 
visko galima laukti... Vokiečiai 
koncentruoja prie iriūsų sienų 
kariuomenę... Mane paskyrė 
ambasadorium Vašingtonan... 
Mano popierius tikriausiai pa
tikrins ... kdba Už kovą iki pas
kutinio... Kiti kalba apie kitą 
Bres- Litovską... Visa mūsų vil
tis Hitlerio durnume... Aš pra- | 
dėdu tikėti žydų DtoVU... Kada 
jis nori mus apsaugoti, mūsų 
priešams atima protą... Anti- 
šemititmas auga ir pas mus... 
Molotovas nenori, kad būčiau 
Vašingtone ilgai... šerbakov 
prisidėjo. Jo pareiga nuvažiavus 
ten pakalbėti kiek jidiš ir gauti

viską, ko mes norime... tada 
reikia jį pašalinti... juo pasiti
kėti negalirna. Išvykstant turė
jau pasimatymą su Berija... Jis 
priminė, kad mario šeima atsa
kys gyvybėmis... Taip nemalo
nu' reikalauti iš Roosevelto... 
100.(100 sunkvežimių iš Amerikos 
išgelbėjo mus 1942,m.... Mes 
turėjome gana ginklų ir sviedi
nių, bet nebuvo transporto... 
Henry Wallace pareiškė, kad 
Molotov tik sutikęs Rooseveltą 
reikalavo, kad šis pripažintų Pa
baltijo valstybių ... aneksiją ... 
Rooseveltas prižadėjo kompro- 
nisn ir žadėio tartis su manimi. 
Molotovas atsakė, kad Litvinov 
nėra kompetetingas šiuo klausi
mu kalbėtis.. . Laimė, kad Roo- 
šė vėl tas nėra Hitleris, tadarrz~ 
Malėnkov buvo labai malonUs ir 
kvietė pasinaudoti Kremliaus 
kliriika ... Atsisakiau — verčiau 
mirsiu savo lovoj... Molotovas 
vos nepasiuto, kai Mao-Tse-tung 
parreškė, kad frontinis puolimas 
prieš vakariečius netinka... Jis 
siūlo atimti iš kapitalistų žalia
vų šaltinius ir jų rinkas, pasi
naudoti tautiniu judėjimu Azi
joje bei Afrikoje ir skatinti ūki
nį atkutimą Pietų Amrikoje... 
Aš nepamatysiu trečiojo pasauli
nio karo...” Alni.

Vengrai arbatos nębeaugins
Vengrai pagal sovietinius pla

nus buvo užsimanę išauginti 
Vengrijoje arbatos plantacijas, 
galvodami, kad sovietiniams at
radėjams esą viskas galima, ir 
žadėdami vengrų pustą pavers
ti arbatos rojum Europoje. Nors 
minimosios plantacijos Kefsgely 
ir buvo gauta “pirmoji produk
cija”, tačiau pasirodė, kad toji 
produkcija yra nerentabilinga, 
ir galiausiai “plantacijos” buvo 
uždarytos. Iš tikro ją susmukdė 
kinų arbata.

Spalvotos 
velykinės 
atvirutės

KELIŲ RŪŠIŲ, 
LIETUVIŠKI TEKSTAI, 
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PALAIDOS MINTYS ANT PAVASARIO SLENKSČIO
Balys J. Arūnas

Taurūs piliečiai, pavasario me
tas yra pavojingas. Aš neturiu 
čia galvoje reumatikų, sulaužytų 
šonkaulių savininkų bei su ope
ruotais 
Jiems, 
drėgmė, pakitusi temperatūra 
nieko daugiau nežada, kaip tik
tai mizernas valandas.' Tačiau 
negandas gali ištikti ir akurat- 
nus individus, neturinčius dides
nių fizinių trūkumų, kaip, saky
sime, tiktai nuplikusius pakau
šius ir dirbtinius dantis, bei dėl 
nekaltų priežasčių susilpnėjusį 
regėjimą...

Kaip pagalvoji, velniai žino, 
kas sviete ir dūšioje pradeda da
rytis pavasariui artėjant! Va, ke
letas smulkių, bet reikšmingų 
faktelių, kuriuos man teko pa
čiam pergyventi...

inkstais parapijiečių, 
suprantama, pavasario

Aną šeštadienį, žiūriu kieme 
vaikšto mūsų katinas. Uodega 
užriesta, ūsai stati ir visa eise
na tekia iškilminga. O visą kiau
rą žiemelę gulėjo biesas rūsyje 
prie pečiaus, visai nesirūpinda
mas, kad pelės griaužė bulvių 
maišus, kad jo visas kailis ir 
ūsai buvo pilni anglių dulkių. O 
dabar, žiūrėk, tiktai kovo vėje
liui papūtus jisai jau savo dūšios 
nebesuvaldo! Ir, rodosi, kokia ta 
katiniška dūšia! Nei “Verterio 
Kančių” nei “Damos su Kameli
jomis” neragavusi, nei Guy de 
Maupassanto neuosčiusi. O vis
tiek uodegą riečia augštyn!

- —Barbor, — sakau pačiai —
žiūrėk, kas iš mūsų katino pasi
darė! Vaikšto, kaip leibgvardi
jos generolas! ,

— Tu, — sako jinai — į kati
nus žiūrėti tai turi laiko, o kad 
aš neturiu pavasarinės skrybė
laitės, tai tau nei šilta nei šal
ta... Kitas vyras, tai nedrįstų 
nei žmonėms pasirodyti su vien
plauke žmona. Tau gi tiktai ka
tinai galvoje . . . Kai gausiu al
gą nusipirksiu brangiausią, ta
da tu pamatysi, kad be katino 
dar ir žmona šalia tavęs gyve
na ... -

— Pirk, Pupyt, pirk ... Aš nie
ko prieš...

— Nieko pries!... Ką tu gali 
turėti prieš?! Aš pati pinigus už
sidirbu ir dabar aš spjausiu ant 
visų tų tavo morgičių, aš irgi 
noriu kaip žmogus atrodyti.. 
Nesiduosiu, kad koksai tai kati- 

ų _ “has savo šešėliu mtihė užstotų!. .
Tikrai kitą savaitgalį žmona 

nusipirko skrybėlę ir pirštines. 
Melsvas. Ilgas iki pat alkūnių. 
Priedui dar tokią didelę puokš
tę dirbtinių žibuoklių. Pinigėlių 
krūvelę, atvirai tariant, pavėjui 
paleido... Kad jį perkūnas tą 
katiną! Man seniai jį reikėjo, 
įkišus maišan, kur nors, į kitą 
miesto galą, nudanginti... Bet 
dabar jau šaukštai po pietų... 

• • ■ •
Bičiuliui Račėnui keturios de

šimts metų sukako. Vadinasi 
žmogus sulaukė reikšmingo am
žiaus ir tai be didesnių susidūri
mų su žmonele bei policija. Ži
noma, negalima užsimerkus pra
eiti pro tokius jubiliejus. Juk 
tai auksinė progelė su bičiuliais 
pasimatyti ir dūšią viskeliu nu- 

■ plauti, idant vėl būtų jauna, ga-
> ji- v .

Taigi, tie ponai Račėnai ir už
taisė baliuką. Šaunų, pagal visus 
tėvynės papročius. Atseit, ir gė
rimo ir valgio ir prašymo su 
kaupu. Taigi sėdžiu pas ponus 
Račėnus su Barbora, kalakuto 
šlaunį griaužinėju ir vis tai vis
kiu, tai Smirnovo baltaja apetitą 
dilginu. Mano Barborytė, kita
me stalo gale čiauška su kaimy
nu Jukna. Centralinio šildymo 
sistemas diskutuoja. Aš baisiai 
nemėgstu technikos, bendrai vis
ko, kur reikia skaičiuoti, matuo
ti.

— Išgerkime, — sakau savo 
kaimynei iš kairės, — ponia Al
dona. Kažin kokie suodžiai ant 
dūšios gula. Tie metai taip grei
tai bėga. Va, ponas Račėnas jau 
keturios dešimts ... Dar ketu
rios dešimts ir amen... Ar ne
teisybė? ... Ko tasai mūsų gy
venimas vertas...

— Gerai... Išgerkime... — ir 
mes išgeriame. Vieną, paskui ki
tą. Prisiminęs, kad prieš daugelį 
metų buvau kareivis ir norėda
mas įrodyti savo karišką kietu
mą išgeriu dar kelius stikliukus 
be ponios Aldonos draugystės. 
Pakinkliuose prakaitas išsimuša. 
Kakta rasoja. Dūšioje, atvirai 
tariant, alasėlis darosi... Už 
lango, pilkame vakaro glėbyje, 
dejuoja katinas.

— Pas mus tokiu laiku — pa
sakoja ponia Aldona — jau pra
dėdavo žydėti purienos ir varnė
nai parskrisdavo... Aš baisiai 
mėgstu gamtą. Būdavo išeini į 
laukus, vyturėlis dangaus mėly
nėje kabo, naujai suverstos va
gos saulėje blizga ...

Aš“ klausau jos balso, o jisai 
toksai švelnus, kaip juodas akso
mas. Toksai balsas žmogui tiesiai 
ant širdies krenta. Toksai balsas 
greičiau galvą susuka, negu stip
riausia smimovka. Toksai bal
sas gali ir protą augštyn kojom 
apversti. Ypač pavasarį...

Aš tyliai prisimenu, kad dėl 
tokio balso (ir didelių žalsvų 
akių) prieš daugelį metų kone 
smegenų uždegimą gavau. Tai 
buvo Stefutės balsas. Jos tėvas 
buvo pulkininkas.

— Burbuliuk, — sakau jai vie
ną drungną kovo mėnesio vaka
rą — be tavęs aš negyvensiu ...

O jinai, pamenu kai šiandien, 
sako tuo keriančiu aksominiu 
balseliu:

—.Gyvensi ir dar kaip.... Aš 
tavo nebūsiu, nes myliu inžinie
riaus Šimo sūnų. O tu kas — 
šiaučiaus vaikas ir tavo kojos 
biauriai prakaituoja...

Va, tie prisiminimai man vi
sai vidurius aukštyn kelia ir dū
šią smaugia. Reikia, manau, va
dinti Barborą namo, nes ko gero 
dar kokią kvailystę tai poniai 
Aldonai pasakysiu. Apsikiaulin
siu rimtame amžiuje ir geroje 
draugystėje.

— Barbor, — šaukiu — einam 
namo. Pakaks. Negražu mie
liems bičiuliams kiaurą naktį 
ant sprando sėdėti...

Ir mes išėjome. Gatvėje mano 
Barbora žaižaruoja:

— Tu, vis kaip ne žmogus! Tik 
pripuolė ir prisilakė kaip veršis! 
Stačiai sarmata prieš žmones...

— Aš prisilakiau!?...
— Ne, aš manai:.. Visi kiti 

žmonės* kaip žmonės, o ■ jisai-jau 
ant visos gričios šaukia: “Barbor, 
namo!”. Žinau, jau tau tas šnap- 
sas per gerklę lenda, bijai kiau
le prieš parapijiečius pasirodyti. 
Namo bėgi. Kriauksėsi dabar vi
są naktį tualete...

— Barbor, — sakau — niekus 
kalbi. Aš visai negirtas. .. Iš
ėjau, kaip čia tau paaiškinus, dėl 
pavasario. Nu, atseit, va tokie 
prisiminimai ant krūtinės užkri
to ... Nenorėjau nei tau nei ki
tiems ūpo gadinti.... O tu čia 
dabar istoriją darai...

— Dėl pavasario! Cha... 
Cha ... Aš tau tuos pavasarinius 
garus vieną kartą ant visados 
išvaikysiu ...

Nu, mieli piliečiai, sutinkate, 
kad žmogaus liežuvis netobulas. 
Išaiškink tokią situaciją prieš 
locną žmoną? ...

Voš mašiną nusipirkome. Ži
note tokią su trimis ratais, su mo
toru ir baltai paliavota iš viršaus 
ir vidaus. Žodžiu yra ko pažiū
rėti ir kitiems parodyti.

— Barbor, — sakau — dabar 
aš su krakmolyta maniška ir 
miegosiu. Skalbti gali kiekvieną 
dieną. Sumėtei į mašiną, palei
dai motorą ir bast. Tai tau ne 
rankomis trinti...

— Je, sako jinai 
mokysi, kaip su ja apseiti. Ži
nai, aš prie motorų nepratus ...

Va, čia man ir diegtelėjo gal
von: o gal kokios nors veislės 
laicenso reikia tai mašinai val
dyti. Pradėsi be niekur nieko, o 
jei kas atsitiks, tai valdžia tuo
jau už sprando, atseit, mašiną 
valdai, 6 propusko tai neturi. 
Atvirai tariant, su tais motorais 
visko- pasitaiko. Atsimenu kartą 
pas mus kūlė. Mašinistas dantis

bet tu pa-

ant to para vyko buvo pragriau- 
žęs, bet bala žino kas ten atsiti
ko, bet paro negalėjo suvaldyti/ 
Žmogų nuplikino kaip pelę. Pas
kui kalbėjo, kad kokie tai kun- 
kuliūkai nuo reguliatoriaus nu
smuko. Je ten motoras buvo tik
tai garu varomas, o čia alektra. 
O ta alektra tai, žinote, gali ta- 

; ve patylomis nukratyti. Nei 
žmona nepajus.

Tai aš nieko nelaukęs tiesiai 
į miesto valdybą. Manau, reikia 
išsiaiškinti. Reikės ar nereikės 
to vašing mašinai laicenso, ale 
pasiklausti galima. Be to, pra- 
šeniją esu padavęs pilietybei 
gauti, tai jeigu kur užgausi zo- 
koną, tai ir sakys, va, piliečiu 
nori būti, o prieš įstatymus ei
ni! ...

Miesto valdyboje durininkas 
mane nusiuntė pas tokį poną. Su 
juodais ūsiukais, plaukai blizga. 
Ant stalo popierių krūvą prisi
dėjęs. Šalia jo, prie mažyčio 
stalelio, sėdi prieš rašomą ma
šiną panelė. Ne panelė, bet sta
čiai lėlytė. Plaukai gelsvučiai. 
Kaip debesėliai prieš saulutę. 
Akys didelės ir mėlynos. Žande- 
liai rausvi, o jau lūpytės, kaip 
išsirpusios vyšnios.

— Mister, — sakau — aš per
siprašau, kad gaišinu tamstos 
mylistą, bet mes pirkome voš 
mašiną. Va,, dėl to laicenso man 
neaišku. Mašina motoru varoma, 
ratus turi, tai mane Barbora ir 
atsiuntė pasiklausti. Juk tamsta 
mokslus išėjęs ir viską žinai...

Už lango saulė stogus glamo
nėja. Žvirbliai baisų lermą ke
lia. Dangaus mėlynėje paklydę 
debesėliai plaukioja... O tas 
mano ponas vis į Ją lėlytę prie 
rašomos mašinos žvilgčioja ir 
šypsosi. Matyti aiškiai, biesas vi
sai nesidomi mūsų voš mašina. 
Kai aš baigiau jisai sako svajin
gu balsu:

— Ali rait... Skalbk ir apie 
jokius laicėnsus nesirūpink ... 
Čia fri kantri... Bai... — ir at
sukęs nugarą sako lėlytei::

— Susi, letc go for kafi...
Jei valdžia sako, kad laicenso 

nereikia, tai ir reiškia, kad ne
reikia. Kitą vakarą einam su 
Barbora sklepan pabandyti 
skalbti. Pripilam mašiną van
dens. Užberiam specialių milte
lių. Primetam skudurėlių ir aš 
paleidžiu motorą. Viduryje ma- 
šinte'ršparnai sukinėjasi, mūsų 
pasoginius baltinėlius į visas pu
ses mėto. Reiškia skalbia. Viskas 
paprasta, aišku, kuriam galui 
prie tokios mašinos dar laicen
so reikės... Po valandėlės per 
misinginį kraną vandenį išlei
džiu ir rodau Barborai, kaip bal
tinius išgręžti.

— Tau — sakau — čia nėra ko 
sausgyslių tampyti. Va, per tuos 
guminius volus tuojau paskutinį 
vandens lašelį išspausime.

Paspaudžiu tokią knopkę ir 
volai ima suktis. Pamažu prikišu 
rankšluostį. Jį tuojau volai 
įtraukia ir vandenį išspaudžia.

— Barbor, — sakau — tu įsi
žiūrėk. Ba ne vyrų darbas prie 
voš mašinos stovėti. Kitą kartą 
viena turėsi skalbti.

Prieš pat pabaigą, begręžiant 
paklodę, pajutau kad man ner
tinio kampą volai ryja. Aš trauk’ 
tis atatupstas. Volai vistiek ma
ne velka pirmyn. Žinai, kur tu 
žmogus mašinai atsispyrsi. Ko
jomis remiuos į baltai paliavotą 
mašinos pilvą, bet volai vistiek 
nepaleidžia mano nertinio. Bar
bora, matydama kad po pat ma
no nosimi smertis švaistosi, grie
bia šluotą ir bando išmušti pan- 
telį jungiantį mašiną su elektra. 
Susijaudinusi iš karto nepataiko 
per pantėlį ir vožia porą kartų 
per mano plikę ir tiktai trečiuo
ju smūgiu išverčia pantelį iš 
lizdo ... Jaučiu, kaip per ma
no pamėlusią nosį varva stam
būs prakaito lašais.. O vadina 
si, tasai miesto ponas sakė, kad 
jokio laicenso voš mašinai ne
reikia. Aišku, jo protelį buvo ap- 
temdęs pavasaris ir toji lėlytė 
prie rašomos mašinos. Va, pilie
čiai, kaip greitai gyvastį pava
sarį gali prarasti.

■

3 PUSE. .

TEGYVUOJA NIKITA!

Jei komunistai būtų tikėję į Die- |dū Lenino. Bet kitas toks kon

vado — Stalino — mirties ir kul
tas išnyko. Ir stebina, kad vėl vi
si vienu balsu jį paniekino, jo 
atsisakė, jį pasmerkė.

Kaip anksčiau visi vienu balsu

JONAS

GREIT, GREIT ATEIS JAU ORĖ
O,dieviškos bus šios Velykos!
Kaip Slidina atokaitis, ’kaip skubinai sutirps 
paskutinieji sniego lustai!
Drungni, šturmuoti debesys, ir atavėjai — 
taip pavasariniai kvepia oras.
Ir tik tvirtai, klausyk, kaip skardžiai bliauna karvės, 
užuošdamos ateinantį palaukių kvapą, 
kaip neramiai trepena savo jnygiuos!
Ir bernai, įmovę balto klevo~niedinius, 
ritina blukius, ir kvepiančios, geltonos piūvenos 
byra jiems už kojinių, užu kaklų, 
ir žiūri jie, mosuodami pilkom savo kepurėm, 
kai grįždamos, augštai viršum beržų, sukrykia žąsys, 
ilgos gervių virtinės
Tuoj tuoj vėjelis pradžiovins dirvas, 
nusės patvinę, išdumbliję vagos, 
ateis pirmi pavasario laukų darbai, 
ir tada — ir nūu ir naa! visuos laukuos, 
ir nūu ir naa!
Klausyk, kaip dinda jau galusodžiuose kalvės, 
kaip pro atalapas duris žėruoja, dega žaizdras, 
ir vyrai stovinėja būreliu prie kalvės durų, 
ar, tekšnodami po šlapią kiemą, 
ritina vežėčias, sėjamas ir plūgus, — 
ir arklius perkaustyt, ir naujus tekinius uždėt, 
gerai išbrinko stebulės upelyje po gluosniu, — 
viskas turi būt paruošta lauko darbui, 
orei ir sėjimui, *
dar kolei šventės, kol neatėjo dar Velykos.

(Trečioji idilė iš “Semeniškių idilės”)

Praėjo triukšmingas Sovietų 
20-sis komunistų partijos kongre 
sas. Ir labai charakteringas. 
Daug prikalbėta. Daug nutarimų 
padaryta. Visus nustebino ir vie
šas Stalino pasmerkimas. Tai^jam smilkė, taip šiandien vienu • 
gal pati didžioji šio kongreso 
staigmena, viešai išpažinta.

Mums, lietuviams, daugiau 
kaip kam nors kitiems, buvo la
bai gerai žinomas Stalino kul
tas.

Juk tai buvo genialusis vadas, 
išmintingiausias iš išmintingiau
siųjų, galingiausias iš galingiau
siųjų, geriausias iš geriausiųjų. 
Tai buvo tėvas, vadas, genijus, i

balsu visi pasmerkė. Pasmerkė - 
visą Stalino epochą, visą jo va- • 
dovavimą, visą jo darbą.

O mums kyla klausimas — 
kas yra tie komunistai? Ar tai 
žmonės, galvojantieji, kuriantie
ji, planus statantieji? Ar tai yra 
tik marionetės, paklusnūs ver- • 
gai, batų laižytojai? Pirmiau lai
žė Stalinui, o šiandien Nikitai. • 
Dar Nikitos negarbina, eina var-

vą, tai ir pačiu dievuku būtų pa
darę.

Nei vienas komunistas, tie pa
tys, kurie šiandien nuo jo nusi
grįžta, nedrįso pradėti savo bet 
kokios kalbos nepagarbinę savo 
“tėvelio”, ir nebuvo nei vienos 
kalbos, kuri neužsibaigtų tuo pa
čiu: kaž-kas buvo ir kvailo, ir 
juokingo, ir stebinančio, ir ne
suprantamo tame vado kulte.

Bet taip buvo.
Ir viskas buvo gerai, kas buvo 

jo padaryta, kas buvo jo pasaky
ta, kas buvo jo parašyta. Kriti
kes balsų nebuvo girdėti. Kas 
su tuo bandė nesutikti, tie buvo 
kalėjimuose, kankinosi stovyk
lose ar gaudavo šūvį į pakaušį.

Bet štai praėjo treji metai nuo

"Belaukiant Godoto
kraštą mylinčiam 
Kanados lietuviui 
momentas ne tik

Savo tėvų 
Amerikos ir 
gyvenamasis 
sunkus Lietuvos kančia, bet rei
kalu išgyventi tuščią, nuobodų 
kito istorijos posūkio laukimo 
laikotarpį, kūriame, kaip pran
cūzas dramų, rašytojas, Jean 
Anouilh pareiškė, po pastatymo 
Paryžiuje Samuelio . Beckett 
tragikomedijos “En Attendant 
Godot” — “Niekas nenutinka, 
niekas neišeina, niekas nenuei
na. Baisu!” .

Nesistebime, jei kai kurie mū
siškiai politikos komentatoriai, 
savo straipsniuose labiau isteriš
ki, nelyginant Lenkijos istorija,

f kuri, pasak poeto Adomo Micke- 
I yičiaus, skandališka, kuomet 
į Lietuvos — romantiška. Vie
niems Vakarai jau išgraužtas 
dvylekis žuvimo sunykimo 
ženkle, kitiems Vaxafu politikos 
vadai tik gyvulių vagonams į Si
birą tinką, tretiems Vašingtone 
visų galų nesusigaudymas ir net 
“nesąžrniškumas”. Vienu žodžiu 
—: kaip Mickevičius sakė — “Vi
sur tamsu, visur juoda, kas čia 
bus, kas čia bus?” Viską išgydyti 
tegalįs kitas pasaulinis karas, 
kuriame civilizacijos didmiesčiai 
pleškėtų pragariškoje atomų ug
ny ir kraujas lietųsi it tūkstan
čiai Nemunų. Apie šį karą Šv. 
Tėvas, žmoniją Kalėdoms pa
sveikindamas, sakė: “Po atomi
nio karo niekas pergalės himnų 
negiedos. Girdėsis tik nenumal
domas žmonijos raudojimas, ku
ri griuvėsiuose žiūrės Į savo pa
čios lengvapėdiškumu pasidary
tąją prapultį.”

“Kas čia bus?” — Nieko. 
Nuobodžiai turėsime laukti Go
doto, kuris kažkodėl nepasirodo. 
Daugeliu atžvilgių airio Beckett 
prancūziškai parašytoji tragiko
medija “Belaukiant Godoto” tin
ka mūsų būklei simbolizuoti. Be
je — ji dideliu pasisekimu sta
toma ir Londone, vardu “Wai
ting for Godot”. Plačias recenzi
jas rašė Londono “Times” lite
ratūros priedas (vas. 10 d.) ir 
Anglijos katalikų žurnalas “The 
Tablet” (vas. 25 d.).

Pagrindiniai tragikomedijos 
vaizdai, “Times” recenzentas pa
sakoja, esą krikščioniški. Vaiz
duojami du skurdžiai-valkatos, 
rusišku vardu Vladimiras ir lo
tynišku Estragonas, nežinia iš 
kur atėję, nežinia kur einą. Jų 
gyvenimas, tartum, nuolatinis 
bergždžias laukimas. Berniukas 
jietns atneša žinią, būk vietinis 
dvarponis Godot ateis su jais pa
simatyti, bet ištikrųjų jis

kad neateina. Į Godotą jie žiūri 
ir su baime, ir su viltimi.

Vaizdų krikščioniškumas ryš
kus. Apdriskę,- benamiai, mizer- 
ni valkatos tai puolęs žmogus. 
Juos supa skurdi aplinka, kurios 
centre sausas medis. Jie patys 
be šaknų — čia krikščioniška 
idėja, pagal kurią žmonijos tik
roji vieta ne čia, žemėje, tik šv. 
Augustino vaizduotame Dievo 
Mieste kitur. Nuotaikų dvišaku
mas Godotui (čia viltis, čia bai
mė), taip pat, krikščioniškoji 
žmogaus būklė žemėje — reika
las neriesti nosių perdaug į augš
tį, bet lygiai nepulti ir į visišką 
neviltį.

Vladimirui ir Estragonui Go
doto belūkuriuojant pabosta. 
Jiedu kalbasi:

Estragonas: Eikime!
Vladimiras: Negalime.
E.: Kodėl?
V.: Turime juk Godoto 

laukti.
E.: A!... Tiesa.
Medis susitikimo vietoje

turn Kristaus Kryžiaus simbolis. 
Pirmame akte jis be lapų ir 
Vladimiras sako:. “Gal nudžiū- 
vęs, o gal dar jam laikas neatė
jo”. V

V.: Ka darysime?
E

pa

tar-

nie-

V.: Nėra reikalo rūpintis.
E.: Laukiame — ir viskas!
“Times” recenzentas sako: 

“Belaukiant Godoto” pagrinde 
yra ilga ryžtinga pasaka apie 
žmogaus gyvenimo pobūdi. Tai 
pasaka, ypač tinkanti šio meto 
liberalinės Europos netikrumo 
nuotaikoms. Suprantame, kodėl 
veikalas nerado didelio atgarsio 
Amerikos Floridoje (Miami). 
Amerikonai perdaug energingai 
darbštūs ir praktiški.”

Gali būti, giliau įsisąmonėję 
krikščioniškąją žmogaus būklės 
pažiūrą, mažiau betikėsime į žu
vimus, nykimus^ nesąžinišku- 
mus, nesusigaudymus ir į kitą 
pasaulinį, atominį karą, mūsų 
Lietuvai išgelbėti. Kaip neteik 
su puikybe perdaug į augštį savo 
didingas nosis riesti, taip nedera 
su jomis ir į gilią desperaciją 
pulti

i gresas Leniną vėl užmirš ir gar- ?7 
bins Nikitą. Demokratinių kraš
tų žmonės pratę galvoti savaran- . 
kiškai, pratę skaityti ir pozicijos 
ir opozicijos planus, pratę ir pa
tys viešai kritikuoti, šitų visų .' • 
reiškinių suprasti negali.

Tai yra diktatūros reiškiniai. 
Tai yra tai, kas yra įgimta kiek- t< 
vienam diktatūros režimui. Ir 
rusas komunistas negali ir nega
lės savarankiškai -galvoti. Kas 
savarankiškai galvoja, tas iš vi-..', 
so toj sistemoj nereikalingas, pa
vojingas ir todėl likviduotinas. 
Todėl Stalino laikais ginčų ne- w 
buvo ir viskas buvo priimama 
vienu balsu. Tas pat kartojasi ir..“ 
“kolektyvinei vadovybei” tvar
kant.

Mums, lietuviams, čia gali kil
ti kitas dalykas. Mes pilnai pra 
sidedame prie 20-jo komunistų 
kongreso pagrindinės linijos pa
smerkiančios Stalino epochą. 71 
Mes prisidedam ir prie jo darbų 
pasmerkimo. Aišku, jie buvo ža- 
lingi, blogi, niekam neverti. Ir 
todėl mes reikalaujame padaryti 
logiškas išvadas.

Lietuva 1940 m. buvo Stalino 
okupuota, prijungta prie Sovietų 
ir pradėta kryžiuoti.

Pagal 20-jo komunistų kongre
so minti, net Stalino parašyta 
kcm. partijos istorija turi būti- 
ištaisyta remiantis istoriniais ' 1 
faktais. Tai tuo labiau turi būti 
atitaisyta “gyvoji istorija”, ku
rią kūrė Stalinas, okupuodamas 
Lietuvą ir visus kitus Rytų Eu
ropos kraštus.

Jei pasmerkti Stalino rašytie
ji darbai, tai tuo labiau turi būti 77 
ne tik pasmerktos, bet ir atitai- 

; sytcs Stalino padarytos skriau
dos. Kyla galimybė peržiūrėti 
tuos visus niekšiškus darbus, ko
kius yra padaręs Stalinas.. Tada

vyt. Sirvydas.
šauktume tegyvuoja Nikitai"

. J. M. R.

KAS ATSILIEPS?

“Amerikos Balso” transliacijos
Nuo kovo 11 d., antroji kasdie

ninė programa iš Vašingtono pa- 
oildomai kartojama Lietuvos 
laiku 3 vai. 30 min. rytą 49 met
rų banga. (Niujorko laiku 7 vai. 
30 min. vakare, Čikagos laiku 6 
vai. 30 min. vak.)

Vidurnakčio programa iš Va
šingtono duodama Niujorko lai
ku — 4 v. pp., Čikagos laiku 3 
v. pp. 19, 25, 31, 41,49 ir 251 met
ro bangomis.

Be to, ji kaip ir iki šiol karto
jama: 5 vėl. 45 min. ryto — 25, 
31,41 ir 49 metrų bangomis (NY 
laiku — 9 v. 45 min. vakare).

3 vai. popiet — 16,19 ir 25 met
rų bangomis (NY laiku — 7 v. 
ryto) ir 5 vai. popiet — 13,16,19 
ir 25 metrų bangomis (NY laiku 
— 9 vai. ryto).

Rytinė Vašingtono programa,

val.kuri girdima Lietuvoje 7 
vak.. duodama 13, 16, 19, 25, 31 
ir 251 metro bangomis (Niujor
ko laiku 11 vai. ryto). Ji kartoja
ma 2val. 45 min. vak. 41 ir 49 
metrų bangomis (NY laiku 1 v.
45 min.).

Iš Europos duodamoji pusva
landžio programa girdima lygiai 
9 vai. vakare (Niujorko laiku 1 
vai., Čikagos laiku 12 vai. die
ną) .

Lauksime. ;
Lauksime, tai lauksime, 

bet belaukdami?
E.: Imkime pasikarkime.
Tačiau, ir pasikarti negalima, 

nes. neturi virvės ir niekur jos 
neranda. Savižudybę išbraukus, 
lieka laisvas kelias-Dievo malo
nei kantriai savo kryželį nešti.

V.: Palaukime — pasižiūrėki
me, ką gi jis mums pasakvs.

E.: Kas?
V.: Nagi tas Godot. Man įdo

mu patirti, ką gi jis pasakys.
E.: Ar gi mes kada nors jo ko 

nors prašėme?
V.: Ne — nieko apčiuopiamo.
Taip belūkuriuojant, Godotas 

vis neateina ir galiausia Estrago
nas siūlo jį pamiršti ir eiti kas 
sau.

. E.: Kad šitaip imtume ir jį 
paliktumėm?

V.: Jis mus nubaustų. (Tyli. 
Žiūri į medį.) Viskas 
tik medis — ne.
„ E.: Koks tai medis?

V.: Medis.
E.: Žinau, medis, bet 
V.: Nežinau. Turbūt, 
Scenon išvedama dar du tipai: 

Laimingasis (“aktyvistas”, virš
žmogis) ir Pozzo (proletarinis, 
tik į gamtos mokslus tikįs). Tai, 
tartum, visa žmonija. Vladimiras 
net sako: “Čia, šituo momentu, 
žmonija — tai mes.” Pozzo gi 
pasakoja:

— Bet (lyg įspėjančiai ranką 
pakeldamas) — bet — už malo
nės ir ramybės skraistės (jis pa
kelia akis į dangų ir visi, išsky
rus Laimingąjį, jį paseka) ūžia 
tamsi naktis, kuri mus, štai ši
taip (sukirtęs pirštais) — čiakšt, 
netikėtai užgula, kada jos ma
žiausia laukiame. (Tyla. Nyku.) 
Tai šitaip šioje prakeiktoje že
mėje visada dedasi.

E.: Tegul žmogus žino.
V.: Galima laukti.
E.: Žinome, ko sulauksime.

t

negyva,

koks? 
žilvytis.

Pasirodo, daug Amerikos že- 
mėlapių, enciklopedijų ir šiaip 
leidinių jau neberašo arba bent 
neatžymi, kad Lietuva yra So
vietų okupuota su kitais Pabal
tijo kraštais. Tad kyla klausi
mas, o ką daro mūsiškiai tokių 
sąvokų apvertimui, lyg tie kraš
tai būtų patys į Sov. Sąjungą įsi
jungę, augštyn kojomis atitaisy
ti? Amerikos lietuviai vyčiai 
pereitais metais parašė apie 16.- 
000 laiškų per metus, kuriais 
kreipėsi į spaudą, radijus, kon
greso narius, senatorius ar šiaip 
žymesnius politikus, juos supa
žindindami su Lietuvos byla ar 
pasisakydami įvairiais lietuvius 
ar Lietuvą liečiančiais klausi
mais. Ar taip yra padarę ir dau-

eilėj partiniam reikalui, užmirš- - 
darni svarbesnius, platesnius ba- 
rus, kur tikrovė tokios jų talkos ■ • 
tiesiog prašosi. Ir tai skelbiama ... 
darant “vardan tos Lietuvos” ...

K. Z. “

ENCIKLOPEDIJOS 
NESUSIGAUDO

Vokiečių žurnalas “Ost-Euro- 
pa” Nr. 6, recenzuodamas 16-ją 7. 
“Der Grosse Brockhaus” laidą, 
kurios ligi šiol pasirodė 7 to- .7 
mai, ir 5-ją naujai perdirbtą 
Hęrderio . “Konversationslexi 
ken” laidą, nusiskundžia, kad ' 
jose lietuvių asmenvardžiai ir 
vietovardžiai kai kur rašomi ne-; 
vienodai. Pvz. vienur rašoma 
“Vilnius, Kaunas ir Klaipėda”, o'7 
kitur — tie patys žodžiai jau

giau kitų organizacijų, kurios ne lenkiškai arba rusiškai. Esą ir 
kartą deklamuoja ištikimybę i kitų netikrų duomenų. Pvz. skel- 
Lietuvai ir demonstruoja tėvy
nės meilę? O ką padarė Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos vadovybė, 
ir tie triukšmadariai, kurie, ki
tus niekindami ir nuvertindami, 
užuot ravėję šiame bare pasitai
kančias piktžoles ir gynę Lietu
vos bylą, verčiau veliasi į vi
daus politikos dumblyną, tik di
dindami tarp pačių lietuvių ne
santaiką? Net daugiau: kaiku- 
rie pareigūnai, gaudami iš oficia
lių amerikiečių įstaigų neblogą 
atlyginimą už Lietuvos bylos 
reikalais duomenų rinkimą ir jų 
tinkamą panaudojimą, tą savo 
darbą skiria vien tik arba pirmoj

biama, kad Latvija esanti “savo 
didumu pati didžioji iš trijų Pa
baltijo valstybių“ su 64.500 kv.' 
km. o kitur Lietuvos plotas pa
duodamas 65.197 kv. km, vadina
si, Lietuva išeitų už Latviją sa- _ 
vo teritorija didesnė. Netikslūs- 
duomenys duodami ir apie kata
likų skaičių etc.

Žurnalas pažymi: kai vokiečių' 
rytinės sienos atžymėtos pagal.....

1939 m. statusą, tuo tarpu Pa
baltijo kraštai, rytinė Lenkija,....
Bukovina, Besarabija ir Karpa- 
tų Rutenija be jokių sąlygų at-"" 
žymėti kaip priklausą prie- • 
SSSR... . :

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINE {STAIGA: ‘

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

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264.
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont. — ;----- - Ū
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866.
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tri. CH. 1-5547

627 Simpson Rood, Tel. 3-9613,

e

- —Londonas. — Vasario 23 d. 
Jamaikos, Trinidado, Barbados, 
taip pat Windward ir Leeward 
salų atstovai pasirašė sutartį su
kurti Karibų jūrų federacija Bri
tų tautų bendruomenės ribose. 
Konstitucija numatoma panaši į 
Kanados. Sostinė dar neparink-

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darinis.

626 EUCLID AVE., Toronto 
Telef. LE. 1-1639
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Pavergtoje tėvynėje
300 kitų gamybinių pastatų

Kai Tksa skelbia fotografijas, 
itrodo, kad visas kraštas per
statytas; o čia iže na tik po 2 šei- 
nų nameli kiekvienam kolchc- 
.ui. Už tai labai daug žadame 
pradedamame penkmety. Pama
tysim . . .

Koni. partijos rajonų sekreto 
riai: Alytaus — Šimonis, Mari
jampolės — Žėčius, Šeduvos — ( 
Šulcas, Mažeikių — Pivoriūnas,' 
Obelių — Kalaėiovas, Kėdainių 

. — Jančaitytė, Kalvarijos — So- 
kavičius, Pabradės — Oklinskis, 
Tauragės — Bagauslauskas.

Skirsnemunės vid. mokyklos 
direktorius yra T. Urbaitis. Jur
barko rajono laikraščio “Po spa
lio vėliava” skaitytojų ir kores
pondentų konferencijoje skun
dėsi, kad “buržuazinė santvar-. 
ka” palikusi girtuokliavimą, va
gystes, spekuliaciją ir kad tai 
pasireiškią ir kolūkių gyvenime 
“net jaunimu tarpe”. Esą žmo
nių, kurie “užuot sąžiningai dir
bę, spekuliuoja”.
j Daugiatomiai raštų rinkiniai. 
Vaisi, grožinės literatūros lei-; 
dyklos vyr. red. J. Tcrnau “Tie-' 
ses” Nr. 24 mini šiuos leidinius: 
Gorkio raštų Ii t. jau išėję, šie
met būsią isspausuinti aar 9 t.; 
Gogolio raštai jau isspausdinti 
5 t., Puškino taip pai o t., Gai
daro 2 t.
- Iš lietuviškų autorių išėjo A 
Vienuoliu i t.. Jono Marcinkevi
čiaus J t., taip pat po 3 t. Venc
lovos ir Tilvyčio, Lazdynų Pelė
dos (abiejų seserų) 7 t., Biliū
no 2 t., Žemaitės 4 t., bet esą įsi
vėlę klaidų, tai muš ama nauja 
laida 6 t., Salomėjos Neneš 
raštų būsią 3 t. Esą surinkta me
džiaga J. Janonio, renkama Kap
suko raštams.
' Šiaulių senoji turgavietė vadi
nama Pergalės aikštė.*Joje esąs 
pastatytas 3 augštų “Aušros” 
viešbutis.
- Šiauliuose esą 5 kino teatrai: 
“Pergale’, “Žvaigžde”, naujas 
“Aušros” kinas, pastatytas prie 
turgavietės, geležinkelininkū ki
nas ir kinas "Liaudies namuose”. 
,Šiauliuose visi prieškariniai fab
rikai atstatyti ir dirba: “Elnias”, j 
“Stumbras (buv. Nurokų fabr.), j 
‘•Rūta”, "Verpstas”, "Guberni-: P1 
Ta”, visi, visi. Net naujų pasta-1 sang 
tyta: didelė alebastro gamykla; linškis, pasirašęs 
ir didžiulis dviračių fąbriKas”. į .nokslu kandidata

Prie Kauno hidroelektrinės 
statybos dabar dirbą 300 žmo
nių, vasarą dirbsią 1000.

Kazys Pocius buv. Telšių ra
jono komjaunimo sekretorius, 
kcmjaimuoliu buvęs dar “po
grindy’’, esąs žuvęs “kovoje už 
Tarybų šalies laisvę”.

Šiauliuose pastatytas naujas 
kino teatras • “Tiesa” Mickevi
čiaus-Kapsuko g-vėje.

Pandėlio raj. Vart. kooperaty
vo pirm. J. Šarka skundžiasi, 
kad 1955 m. birželio 2o d. koope
ratyvas atidavęs į Kauno auto
remonto fabriką pataisyti sums- 

? vežimį. Jo atsiimti buvę važiuo- 
1. ta H kartų, bet vis buvę nesa- 

I remontuotas, nors telefonu tei- 
rsujantis buvę atsakoma, jeg ga
lima, atsiimti. Paskutinį Kartą 
nuvažiavus 
nealsiėmus 
garei.

Buv. Vyt

HAMILTON, Ont
Sis T2 Nr. pasieks visus tuos 

hamiltoniečius, kurie savaitraš
čio neskaito mūsų kolonijoje, ka
dangi SLA Hamiltono kp. iš
siuntinės visiems tautiečiams, 
kviesdama užsiprenumeruoti 
juos. Visais T2 reikalais prašo
ma kreiptis į St. Bakšį — 38 
Stanley Av. telef. JA 9-4662. Me
tinė prenumerata tik 4 dol.

Jau gaunami bilietai į Čika
gos vyrų choro, sol. St. Bara-1 
nausko ir B. Pūkelevičiūtės kon
certą, įvykstantį balandžio 14 d. 
Memorial School auditorijoje, 
Main ir Otava g-vių kampas, pas 
K. Baroną 131 Kensigton Av. 
N., telef. LI 5-0979, A. Sukaitį 
283 McNab St. N. telef. JA 9-1554 
ir K. Stanaitį, 95 Delaware Av., 
telef. JA 9-8460. Taip pat, pra
šoma visų hamiltoniečių, turin
čių laisvų vietų čikagiškių sve
čių tik dieniniam poilsiui, pa
skambinti augščiau išvardin
tiems asmenims. Bilietų kainos 
j>z.aO, $2, i c $1.50. VaiKams ir

Bilietai

TF skyriaus V-ba norėdama 
savo pasitraukimo proga, po 5 
metų intensyvaus darbo, pager* 
bti svečius iš Čikagos ir atsidė
koti hamiltoniečiams už visoke
riopą paramą, po koncerto su
rengė didesnio mąsto pagerbimo 
vakarienę, kurioje dalyvavo 150 
asmenų ir koncerto išlaidas pa
didino 285 doleriais. Į ją atsilan
kė Komercijos banko menedže
ris McNeir su ponia, imigracijos 
įstaigos v-kas p. Mansfield, p. E. 
Hyder, p. Redman, Hamiltono 
liet, o-jų pirmininkai, Igno Var
no 7 ašmenų Vasario 16 g-jai 
remti būrelio nariai ir koncerto 
talkininkai.

Su šiuo didžiuoju koncertu TF 
Hamiltono sk. v-ba baigė savo 
intensyvų 5 metų darbą ir nuo 
balandžio 1 d. visi in corpore at
sistatydina.

Sk. St.

PasKutinį 
pareiškę, kad laiku 
masina aticiav

nokiniams puse Kainos.
>at artina pasirūpinti iš anksto, 
ypač gyvenantiems už Hamil- 
.viio riuų. •

"Dainavos” koncertas, sureng
tas 1F vietinio sKyriaus kovo 17 
d., turėjo 6d2 svečius.

“Dainava” pirmiausia pasirodę 
su "Vedybom be pirslyoų", ku
rios buvo taip patrauklios ir 
iiuotaiKingos, Kad po koncerto 
buvo juntamas visuotinis publi-

D. Muziejus Kaune | XCS noras programą pratęsa.
dabar vadinamas “Kauno Vals- j “Spectator”, kovo 19 d. lai
ty binis Karinis istorinis muzie-įdoje, charakterizuodamas ši pa
jus”. Jis iš pagrindų perorgani-' statymą, pažymėjo, kad pume- 
zuotas. Centre stovi skyrius . naa ranz Lehar muziką. 
“liet, liaudies kovos 1917-1940 
m. už tarybų valdžią”. Čia steng
tasi kuo laoiau išdergti Nepri-: ~ 7 . ... „ , . . ,
Klausoma Lietuva. Toliau seka' YPac _ Lenciugelis , kuri so o 
•Didysis' Tėvynės karas”. Esąs | somų vaaovas Algis ras-
orauetas įruošti “Lietuvos TSR j Kevrcius, nuostabiai natūralios ir ‘ ' v ’ i rTrini<\ NciL’ArOmmc TYI A—.stcrl.os 
atsakingas darbas. Matyt, bijo
masi nepraleisti ko ners rusams 
nepalankaus. Muziejaus direk
toriaus pavadųo toj as mokslo rei- 
aiams yra A. Kėmovas.
Pažaislio vienuolynas dabar 

? LTSR Sveikatos ap- 
s ministerijai. Doc. F. Bie- 

kaip “meno 
> . - . s”, rašo “Liter.

_ Šiaulių bermuKų gimnazijos di-! jr Menas” vasario; 11 d. numery, 
rektonus Jonas Vencius — jos.• freesKas, gipsatūras, tapybas ga-1buvo labai gražus. Tenka nusi- 
broiis,j —lašo-Anė y enciūtė, esą . drėgmė. .. IŠKyia būtinas stebėti tais tautiečiais, kurie pa- 
pr>eš 5 m. grįžusi as Detmoldo, Į -gikalas jau 'dabar ’rimtai susirū- s’liKo namuose. 'Juk taip retai 
dabar ištekėjusi už Tikniaus. š.uo archnektimu ansam-

“Tmybinės liet, literatūros is-ir artimiausiu metu jį res- 
<ęrij<a- apybraiža” pernai Mask-< aurubii ar kent 
vo.ie paskelbta rusiškai, šieinei: an.uous jo r 
išleista lietuviškai. Jos redakto-1 -VLnĮsteįija 11

■ riai: M. Dobryninas, L. Bliumfel-i įtaigos turėtų : ... . ...
d as ■ ĄT Fetisovas Iv Korsakas i aicnicekiuiini.'.. |iarninis.lo apsau-.j Čiurlionio . Tad ir rengėjai, tu- 
A Venclova J. Šimkus. Atski- i sudaryti palankesnes Sąlygas ’ rėdami didokas išlaidas ,vos su- 
rus skyrius rašę Liet. Kalbos ir;-iarn ir apžiūrėti . vedė pinigini balansą lygiomis.
T .it Instituto ‘‘tnnksliniai bend-i Įgyvėnainus šeštąjį penkme-• A ■■ II If /I 1

4aną, Pažaislio, architektu- S Į| D Q U R Y UllL

p I statymą, pažymėjo, kad prime
nąs Franz Lehar muziką.

Populiarios dainos, puiki vai-, 
dyba, režisuota A. BrinKOS, meis- 
riškai atlikti tautiniai šokiai, o

AUKOS "TtVlSKtS ŽIBURIAMS"
KLB Britų Kolumbijos Apyl. — $20.59. 
Kun. A. Šeštokas, Chicago — garbės 
pren. $J0,-

Po$5:
A. Norkeliūnas, Montreal, P.Q.
Po $3*
S. Rutkauskas, Waukegan, III. B. Nor

kus, Toronto. Ont.
Po $2:
P. Jonelis, Long Branch, Ont., J. Pq- 

žemėnas, Brooklyn, NY., Z. Tamošaus
kas, Montreal, PQ., Z. Kungis, Chicago, 
III., £. Akeloitienė, Cleveland, Ohio, 
Kun. J. Progulbickas, Elizabeth, NJ., 
Kun. A. Baltinis, Chicago, III.

Po $1:
VI. Mockus, Sault Ste. Marie, Ont.,

I. Vilimas, Courtland, Ont., J. Drebutis, 
Toronto, Ont., L. Rudaitis, Toronto, 
Ont., Kun. P. Celiešius, E. Chicago, Ind.,
J. Maziliauskas, Toronto, Ont., Kun. Ro- 
settis, Fort Erie, Ont., Kun.. B. Jurkšos, 
Edmonton, Alto, P. Balakis, Pittsburgh, 
Po., J. Čeponis, Toronto, Ont., A. Seti- 
kienė, St. Catharines, Ont., V. Treigis, 
Simcoe, Ont., Kun. P. Dombrouskas, Bal
timore, Md., St. Deveikis, Vancouver, 
BC., Kun. J. Tautkus, Omaha, Nebr., 
J. Čeponis, Toronto, Ont., Kun. J. Ročys, 
Oshkosh, Wise., J. Miliušis, Dutton, Ont., 
J. Žvirblis, Hamilton, Ont., J. Olšaus
kas, Wowo, Ont., V. Indriksonos, New 
Toronto, Ont., A. Puida, Longloc, Ont., 
F. Dubauskas, Montreal, PQ., J. Naujo
kaitis, Cleveland, Ohio, A. Balčiūnas, 
Philadelphia, Pa., E. Miklovoitis, Whit
by, Ont., A. Kojeleitis, West Larne, 
Ont., Ch. Spaichis, Montreal, PQ., VI. 
Žemaitis, Longloc, Ont., P. Bastys, To- 
ornto, Ont., L. Balaisis, Toronto, Ont., 
P. Pęleckos, Montreal, PQ., Kazlas A. 
Ne^ Wesminster, BC, J. bteiblys, Ha
milton, tOnt., J. Kvesčiauskas, Soul 
Ste Marie, Qnt., S. Šorkienė, Omaha, 
Nebr., M. ŠimaviČius, So Boston, Mass., 
j. ąutkus, Bridgeport, Conn., 3. Zulpa, 
London Ont., V; Urbaitis, Cleveland, 
Ohio, S. Andriekus, Toronto, Ont., A. 

• BruškeviČius, Sudbury, Ont/Dr. V. Ku
bilius, Ottawa, Ont., J. Sva»gzdys, Brock
ton, Mass., B. Stonkus, Tillsonburg, Ont., 
A. Allis, St. Catharines, Ont., J. Noru- 
ševičiene, Tillsonburg, Ont.

Visiems mieliems "T. Ž." rėmėjams 
tariame nuoširdų ačiū.

#*T. Ž." Administracija

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES ta 59 sv. 19 šil. .6% peno, , aivo

mis per namus 46 sv. 19 šil. 
Bendriems parapijos reikalams 
suaukota 23 sv. 6 šil. Iš jų 11 sv. 
10 šil. duota St. Ann’s bažnyčios 
klebonui už leidimą naudotis 
bažnyčia. Kitų išlaidų turėta 12 
sv. 4 šil. 6 d. .

“Londono Vaidila” naują 
valdybą išrinko vasario 19- d.: 
pirm. V. Šalčiūnas, vicepirm. A. 
Mašalaitienė ir J. Černius, sekr. 
V. Zdanavičius, iždin. A. Ra
gauskas. T

DBLS Londono skyr. naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. S. Kasparas, vicepirm. O. 
Kairiūkštienė, sekr. S. Nenortas, 
iždin. P. Bulaitis, vald. narys A. 
Ragauskas. ; .

Anglijoje mirė mėnesio bėgyję 
šie lietuviai: Robertas Saulė, .gj? 
męs 1909 m. Šiaulių apskr.;1 Ma
rijona Rutkauskienė, 76 mėtų 
kilusi iš Virbalio apylinkių; Pet
ras Tamošaitis, 83 m'., kilęs iš 
Marijampolės; Adomas Milą- 
šauskas, 75 iri., kilęs. iš Krokia
laukio parapijos; Oną Jčvąrauš- 
kieriė, 66 m * Antanina’ Bačdiū- 
nienė 67 m. ir Marcelė Štūkšytė.'
VOKIETIJA 7/ /

Tremtinių siuvyklos . Pinne- 
berge ir Liubeckė-Artilerie nu
matomos likviduoti. Stovyklų 
gyventojai turi pasirinkti nau
jas gyvenimo vietas. . <1;

Ingolstadte dar yra lietuvių 
seniūnija. Seniūnu išrinktas L. 
Vokietaitis, pavaduotoju J. Pa
šukoms, į'Šalpos kom. — K. Čer
nienė ir B. Karazija. Rev. kom.:: 
A. Mečionis ir H. Kumslys. .

Niujorkiečiai dar ruošiasi pa
minėti Didžiojo Vilniaus Seimo 
sukaktį. Minėjimą numatyta su
ruošti balandžio 7 d. Tam reika
lui JAV Liet. B. Niujorko apy
gardos valdyba buvo sušaukusi 
organizacijų pasitarimą.

Pasikeitė “Laisvosios Lietu- 
vos” redaktorius. Kovo 15 d., Nr. 
8, buvęs redaktorius Vytautas 
Staneika su skaitytojais atsisvei
kina, teikdamas, jog “sprendimą 
pasitraukti... padariau laisva 
valia, siekdamas tikslesnio turi- 
m|4 jėgų panaudojimo ...” To
liau primenant savo “veiklos ak- 
ciją”(!) pasižadama kažkokiems 
daug didesniems žygiams.

Naujuoju redaktorių pasirašo 
Juozas Masionis. Prieš tai “LL” 
keli numeriai visai neišėjo. Šia
me numery rašoma, jog tai dėl 
persikėlimo į naujas patalpas ir 
red. persitvarkymo, kuris užtru
kęs ilgiau, negu buvę numatyta.
D. BRITANIJA

Bradford© liet, parapijos su
sirinkime vasario 25 d. išrinktas 
naujas bažnytinis komitetas: Z. 
Žilionis, J. Juška ir O. Peleckie- 
nė. Rev. kcm.: A. Šukys, St Ku- 
liavas ir, J. Varanavičius.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
pereitais metais kun. J. Kuzmic- 
Kis — “skrajojantis kapelionas” 
— atlaikė 23 sekmadienius pa
maldas, pakrikštyta 10 kūdikių, 
sutuokta trys poros, mirė trys. 
Bažnyčioje metų bėgyje Surink

Ruošdami nuotaikingo ir taip artimo 
ir mielo lietuviškai Širdžiai "Dainavos" 
koncerto, mes ir šį karto, kaip ir anks
čiau, gavome didelę Hpmiltono lietu
vių paramų, Šia proga mums malonu vie
šai Tamstoms nuoširdžiai padėkoti.

Pirmiausia dėkojame visiems tautie
čiams, kurie suteikė musų svečiams iš 
Čikagos savo jaukias pastoges: Vembrei, 
Pajarskui, Keženaičioms, Pilkauskams, 
Ponavo i tei, Kochankams, Birutei Ston
kienei, Kažemėkoms /215 East avė. S./, 
Gudeliams Boguslauskams, V. Navickui, 
St. Bakšiui, V. ir J. Kazlauskams, Meš
kauskams /492 Wilson st./, Grajaus
kams, Ramanuskoms, čeliauskams, B r. 
Aselskiui, Žiūraičiams /Bronte, Ont./r 
VI. Sauliui, Jasinevičiams,. Godeliui, J«r- 
bučioms, Petkevičiams, Čėsnai ir Sa
kalams.

Labai dėkojame mašinų savininkams, 
kurie mūsų svečius vežiojo iš stoties j 
koncerto salę ir į apsistojimo vietas: Edv. 
Vembrei, Ig. Varnui, J. Jokūbynui, V. 
Ponavoitei, J. Raguckui, Pr. Lesevičiui, 
VI. Sasnauskui, Br. Alseikai ir J. Devei- 
kiui. ..

Nuoširdus ačiū VI. Sasnauskui, Pau
žai ir Jankauskui, nuvežusiems mūsų 
svečius j Toronto.

Labai mus nustebino mūsų lietuvai- 
čių-moksleivių pilno t nuoširdumo talko, 
priimant koncerto metu svečius ir pa
dedant po pagerbimo vakarienės sutvar
kyti parapijos salę. Jums, gerosios mer- “ ----- L

tems, A. Pyrogiūtei, G. ir L. Bakaity- j 
tems, D.; Prunskutei, A. Žemaitytei ir 
D. Choromanskytei.

Atskira padėkę raiškiame mūsų ge
rajam klebonui, kun. dr. J. Tadorous- 
kui, davusiam be atlyginimo pagerbimo 
vakarienei parapijos salę ir padėjusiam 
kituose koncerto reikaluose.

Labai dėkojome visiems dainavie- 
čiams ir jų v-bos pirmininkui p. Paltu
kui, už didelį pasiaukojimo, važiuojant 
taip ilgę kelio be atlyginimo koncertui. 
Tamstų pastangų dėka, mes pajutome 
taip vaizdžiai anų ^oįsves dienų ilgesį. 
Ilgai gyvuokite, m^Heji dainaviečioi! 
Dėkojome maestro §t. Sodeikai už Jū
sų didelį daroę Letuviškame bare!

Dėkojome visiems, padėjusioms bilie- 
; tus platinti, ir visų didžiausia padėka

DELHI - TILLSONBURG, Ont

skvr. Tai esąs sunkus Tričio dekoracijos, me-
’ ‘ .1 nišsai pritaiKytas St. Gasiuno

' i apšvietimas, St. Sodeikos viso 
pastatymo muzikinis paruoši
mas, — suteikė Šiam vaizdeliui, goitės, tikrai didelė mūsų padėka: 
begalo darnu, patrauklu ir ilgai Verbickaitej, G. N k Gr. Lotkouskai- 
neužmirštamą įspūdį.

Antroj dalyje Vytauto Didžio
jo Kantata nuskambėjo galin
gais aidais. Kaip vienas sunkes
nių J. Žilevičiaus veikalų, savo 
išpildyme turėjo ir. sipnų vietų. 
Solo partijas atliko A. Brazis.

Bendroje išvadoje koncertas

turime čia didesnio mąsto lietu
viškų pastatymų, tad reiKėtų vi- 

y.i,o.u, pilnai suotirai į juos atsilankyti. Šis 
iš formas ..... į ■Dainavos” koncertas turėjo net

kilos atitinkamos' 350 žmonių mažiau, negu praėju-i 6t>2 koncerto svečioms, kurių otsiionky- 
sus irūpinti šio j šia iš metais kovo 19 d. buvęs mos įgalino mus finansiškai šį koncer-

to surengti. Jums Gerieji Homiltoniečioi 
mūsų pogorbo ir gili padėka!

Jūsų
TFA KaKnadoje Hamiltono sk. V-ba

Lit. Instituto ‘‘moksliniai bend
fadarbiai” K. Doveika, V. Gali-; c.;< . - • . . . -
nis. G. Kanovičius, R. Mikšytėj ™18 ^-tsidui^ greta
B. Pranskus ir “kritikai”: V. Ku- Kauno hidroelektrines. Tieą uz- 
bilius, J. Laukutis, T. Rostovaitė tvanka susidariusi jura is trijų

Giriasi statybomis. Statybos i vaizdžiau išryškins jo meninę .
min. giriasi, kad šiemet apie: vertę.” Esą, hidroelektrinę ian-į ^as‘, • Lzenkaitis — yice-pirmi- 
4000 kolchozininku šeimų turi i kvsia daug turistu, kurie ta pa-; ninkas, K. Dauknys — -sekreto-

• ' no,ėsia pžiūrėti ir:nusv v. šjmkus - iždininkas,
L. Kaspanūnas — švietimo va
dovas. ,

Apie Simcra Stanevičių at- ( Visuotinis susirinkimas įvyko 
.... Į kovo 18 d. Mažojoj Kristaus Ka-

Apylinkės valdyba savo pit-1 metais surinkti Tautos Fondo
ix aiiixd |uid. ib laiju 1 ' . v . .. . . . . ,

a e- pusiu apsups ši paminkla-ir dar tajame posėdyje pasiskirstė pa-j reikalams pinigai nebuvo pa-
> reigomis: J. Žiūkas — pirminin- siųsti TF atstovybei, bet sunau-

persikelti į naujas gyvenvietes. \ čia proga ne
Tai išeina truputi daugiau kaip i greta stovinti vertingą mūsų ar
po 2 seimas kiekvienam kolcho-! chitektūros paminklą’’.

„zui* Pernai Šumauskas-savo, pra-L ____
nešime diaugėsi, kad pastatytųIskira monografiją paskelbė Jųr- 
trobų išeiną maždaug po 1 šeimą • gis Lebedys, išleido grožinės li- 
kiekviename kolchoze. ter. leidykla, 336 psl. Tas pats

Per 1955 m., be to, esą pasta- Lebedys anksčiau paruošė nau- 
tyta gyvulininkystės pastatų ją laidą; Stanevičiaus 
“80-čiai tūkstančių galvų” ir per Žemaičių”.

ter. leidykla, 336 psl. Tas pats

‘‘Dainos

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

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

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. - Tel: BEIair 4S60 
Montreal 2, P.Q., Canada.

PARDUODAMA ODA 
urmo kaina.

Jei siunčiate siuntinius, ar važiuojate patys į savąjį 
kraštą, galite pirkti auliniams batams visą odą tik už 
$10.00. Užsakydami paštu, siųskite piniginę perlaidą. 

AUGSČIAUSIA RŪŠIS ŽEMIAUSIA KAINA.
Pirkite oda urmo prekyboje, kur galite išsirinkti bet- 
kokia. kokia tik patiks. Taip pat aptarnaujame pirkė
jus kitur gyvenančius paštu

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
466 Bathurst St.. Toronto, Ont.

* (i pietus nuo College St)
ATIDARYTA IR ŠEŠTADIENI.

raliaus parapijos salėj tuoj po 
pamaldų. Jame dalyvavo per 50 
tautiečių. Senoji valdyba paga
liau davė apyskaitą iš savo meti
nės veiklos. Susirinkimas truko 
pusantros valandos.

Kun. St. Kulbis, grįždamas iš 
Sault Ste. Marie lietuvių reko
lekcijų, buvo trumpai sustojęs 
Sudbury ir aplankė liet, koloni
jos kapelioną, V. G. Lumbius, 
V. A. Staškevičius ir A. M. La- 

. pienius.-
L. Bagdonaitė gražiai pasirodė 

pet televiziją ir grakščiai pašo
ko stilizuotą klumpakojį

A. Kusinskis jaunųjų akorde
onistų varžybose laimėjo antrą
ją vietą.

Paskaita ir pobūvis. Kun. B. 
Sugintas iš Čikagos aplankys sa
vo bičiulius ir per atvelykį pasa
kys lietuviams pamokslą. Liet, 
bažnytinis komitetas vakare 
Kristaus Karaliaus didžiojoj sa
lėj ruošia šeimynišką ątsigavėji- 
mo parengimą. Pradžia’6 vai. va
karo. Ta proga kun. B. Sugintas 
skaitys ypačiai viengungiams 
idomią paskaitą apie Brazilijos 
oapročius. Be to. bus dar ir ba
letas. Veiks bufetas. Atskiri pa
kvietimai niekam nebus pasiųsti. 
Dalis pelno eis šeštadieninės mo
kyklos mokinių premijoms. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Bendruomenės parengimas 
įvyks balandžio 14 d., šeštadie
nį, ukrainiečių salėj. Froo Dr.

Apylinkės susirinkimas
Vasario 18 d. įvyko mūsų apy

linkės visuotinas narių susirin
kimas. Jame, be kitų dienotvar
kės punktų, buvo senosios val
dybos pirmininko pranešimas ir 
kontrolės komisijos akto skaity
mas. Kontrolės komisijos akte 
buvo pažymėta, kad praeitais

siųsti TF atstovybei, bet sunau
doti kitiems reikalams. Taip 
pat nebuvo pasiųstas priklau
santis procentas pinigų KLB 
Krašto Valdybai. Valdybos ne
teisingas pinigines operacijas 
susirinkimo dalyviai priėmė ty
lėdami, išskyrus vieną asmenį. 
Tas gali būti padrąsinimu ir bū
siančioms valdyboms netiksliai 
tvarkyti finansinius reikalus.

Būtų gerai, kad KLB Krašto 
Valdyba kartą metuose spaudo
je paskelbtų apie apylinkių 
valdybų piniginį atsiskaitymą, 
kaip tai daro Tautos Fondo at
stovybė. Tai būtų įdomu visiems 
tautiečiams, o apylinkių valdy
bos būtų stropesnės su pinigi
niais atsiskaitymais.

Vienas susirinkimo dalyvis 
paminėjo, kad kolonijoje parti
jos trukdančios bendruomenės 
darbą. Bet nebuvo paminėti net 
tų partijų pavadinimai, nei nie
ko daugiau. Kiek yra žinoma, 
Sudbury lietuvių kolonijoje vei
kia KL Bendruomenės apylinkė, 
šeštadieninė mokykla ir katali
kų parapija, prisiglaudusi prie 
vietos katalikų parapijos. Pra
džios mokyklos mokiniai ir mo
kytojai partijos sudarytti nega
li. Parapija gi yra religinė bend
ruomenė.

Buvo išsitarta, kad korespon
dentai į laikraščius nerašytų 
privačių dalykų. Pvz., automo
bilio sudaužymas yra skaitomas 
privačiu dalyku. Nebuvo pasa
kyta, ar automobilio įsigijimas 
yra privatus dalykas ar viešas. 
Pagal vietos tvarką, kai automo
bilis viešai sudaužomas, * kad ir 
nelaimės atveju, į tą dalyką ki
šasi daug institucijų: policija, 
draudimo įstaigos, kartais teis
mas, advokatai, o kartais ir lai
dojimo įstaigos bei religijų at
stovai. Sudaužyto autbmobilio 
nuotrauka dažnai 'patalpina
ma laikraštyje. Dėl automobilio 
įsigijimo gi tos institucijos sau 
galvos nekvaršina.

Susirinkime buvo priimtas 
pageidavimas, kad į suaugusių 
parengimus nebūtų atsivedami 
vaikai. Tuo reikalu buvo patarta

KLB Delhi skyrius kartu su 
liet, šeštad. mokyk., šeštadienį, 
balandžio 7 d. 6 vai. vak., Delhi 
Slovakų salėje, rengia apyl. vai
kams “Velykų margutį”, šeštad. 
mokyk, vaikai suvaidins vaidini
mą “Velykos”. Už gražiausius 
margučius bus skiriamos dova.- 
nos. Todėl prašome vaikų, gra
žiausi margutį, su savimi kartu 
atsinešti.

Toje pačioje salėje nuo 8 vai. 
vak. įvyks suaugusiems ir jau
nimui linksmas pasišokimas. 
Gros geras orkestras ir veiks bu
fetas su įvairiais gėrimais.

Kviečiame Woodstock, Inger
soll ir kitų apyl. lietuvius skait
lingai dalyvauti. Savo dalyvavi
mų paremsite liet, šeštad. mok. 
ir taip pat,r lietuviškoj aplinkoj 
litiksmai praleisite vakarą. Pėl- 
nas skiriamas liet, šeštad. mo
kyklai paremti. Rengėjai

Liet, namų pastatymo galimy
bes svarstė kovo 13 d. Lietuvių 
bendruomenės ir ūkininkų klu
bo bendras posėdis. Rastas bend
ras susitarimas ir nutarta išdis
kutuotas mintis perduoti visuo
tiniam susirinkimui.

Abiejų valdybų nariai, dėkoja 
pp. Janušauskams už pavaišini
mą posėdžio metu.

Bendruomenės valdybos sek* 
retorini L. Racevičiui išvykus į 
Torontą, pagal rinkimų rezulta
tus į jo vietą įėjo Z. Paiilionis — 
adresas 12 Ann Str. Delhi-Ont.

L. Racevičiui linkime sėkmės 
Toronte ir dėkojame 4iž įdėtą 
darbą, dirbant bendruomenei.

Apylinkės susirinkimas
Delhi — Tillsonburg Lietuvių 

Bendruomenės Valdyba bendra
me posėdyje su Ūkininkų klubo 
valdyba susitarė dėl lietuvių nu

sekti kitas kolonijas, kur suau
gusių parengimuose vaikai visai 
nedalyvauja. A. J.

Apylinkės valdyba skelbia solidarumo 
mokestį sumokėjusių sgrašų.

Už 1954 mt. M. Pronckūnas.
Už 1955 metus: M. Antanaitis, J. Ba- 

toitis,’ L. Baltutis, V. Bružas, A. Bruš- 
kevičiuš, K. Balčiūnas, R. Bagdonas, P. 
Būdvytis, V. Beniulis, J. Cipkus, St. Cip- 
kus, J. Dženkoitis, B. Dūda, K. Daunys, 
B. Daukša, Ig. Garšva, Gustas, P. Gurk
lys, P. Gustas, P. Griškonis, A. Gatautis, 
Z. Gosiūnas, V. Glizickos, A. Juozaitis, 
B. Jackus, A. Jasiūnas, J. Jonaitis, J. 
Jakubonis, P. Jutelis, Pov. Jutelis, P. 
Kraujelis, A. Kusinskis, L. Kasperiūnos, 
L. Kulnys, St. Krivickas, V. Kapočius, J. 
Kručas, A. Katelė, B. Kišonos, V. Lum- 

'bis, A. Lopienis, P. Liutkus, P. Lukoše
vičius, A. Laučius, V. Montvilas, P. 
Mazaitis, M. Meškauskas, P. Mikšas, A. 
MilČius, J. Martišius, D. Niekus, A. Nau
džiūnas, J. Pronckus, J. Poška, J. Pou- 
loitis, M. Pronckūnas, S, Rokštienė, K. 
Rimos, J. Šimkus, V. Staškevičius, A. 
Sinkouskos, A. Strakouskos, Kun. A. 
Sabas, J. Stapčinskas, A. Sinkevičius, 
V. Skilandiiūnas, J. Stonkus, P. Semėžys, 
A. Savickas, A. Semaška, J. Stričko, S. 
Tolvaišo, F. Tiknius, J. Vaičeltūnos, P. 
Venckevičius, J. Vobuolos, J. Valan
čius, A. Valaitis, M. Zakarevičius, K. 
Žukauskas, J. Žiūkas, V. Žižys.

Viso 87 asmenys sumokėjo $174.00.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rėžykite /vokiečiu et 
lenkti k./, telefonuokite ėr etvykite 
osmenižkei Į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" " 
191 Auguste Are, Toronto, Ont. 

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

veltui.
■ .........................................

mų statymo ir nutarė šaukti 
bendrą visų lietuvių visuotinį 
susirinkimą šiam reikalui galu
tinai apsvarstyti.

Susirinkimas įvyks balandžio 
8 d. 1.30 vai. pp. Courtland mies
to salėje (prie Nr. 3 kelio) Visi 
šios apylinkės ir kaimyninių 
apylinkių, kaip: Ingersoll, Ayl
mer, Rodney, Woodstock, Mount 
Brydge lietuviai kviečiami skait
lingai dalyvauti.

Ūkininkų klubo ir
, Liet. Bendr., V-bos

Tautiečiai!
Lietuviškų namų klausimas 

šioje apylinkėje jau senokai bu
vo keliamas ir nagrinėjamas 
tarp čia gyvenančių lietuvių or
ganizacijų. Visi, o ypač turintie
ji šeimas, puikiai suprato ir su
prantą. kad vienintelis galimu
mas išlaikyti jaunimą nuo taip 
greito nutautėjimo, yra su jais 
bendradarbiavimas, jų subūri
mas po vienu lietuviškų namų 
stogu. ■ ■

Nuolatinis mūsų kampininka- 
vimas svetimose patalpose, ne
sudarė džiaugsmo mums, o tuo 
labiau mūsų jaunimui. Ne vie
nas iš mūsų pasigesdavo savų 
lietuviškų namų, kur galėtų 
laisvalaikius praleisti, savo, kal
bą ir žinias, apie tėvų gimtąjį 
kraštą, pagilinti.

Nuosavybė ir prie jos prisiri
šimas, kaip daugumos europie
čių tautų, taip ir mūsų lietuvių 
yra jau pačios prigimties troški
mas. Nuosavybėj mumyse iššau
kia įsigytam daiktui pagarbą ir 
daug atydesnį jo - prižiūrėjimą. 
Todėl, mes neabejojam, jog visų 
mūsų pastangomis ir bendru ka
pitalu pastatyti šioje apylinkėje 
lietuvių namai iššauks mumyse 
pasididžiavimą ir suteiks bend
rus rūpesčius bei džiaugsmą.

Kokie tie namai turėtu būti? 
Ko mes pageidautumėm iš jų? Ir 
kokius juos pastatysime. Tai vis
kas yra, mieli tautiečiai, Jūsų 
rankose.

Jūsų aktyvus dalyvavimas šia
me susirinkime yra ypatingai 
svarbus, nes jame galėsite išdis
kutuoti visus Jums kilusius 
klausimus ir patys pagal savo 
norus sudaryti namų projektus.

Abiejų organizacijų valdybos 
šiuo klausimu vieningai sutarė 
ir kviečia į minėtą susirinkimą 
kiekvieną lietuvį, kuris nori iš
laikyti savo širdyje lietuvišku
mą ir- prisidėti prie bendro Lie
tuvių Tautos išlaikymo.

Nepamirškim, jog šie namai, 
bus mūsų pasididžiavimas ir 
mūsų vaikų amžina pagarba 
prieš ateinančias kartas.

Tad, užmirškim visus praėju
sius nesusipratimus ir remkim šį 
mūsų visų bendrą tikslą, sutar
tinai, mūsų ateinančios kartos 
labui.

Valdybų įgaliotas, 
Sekretorius — L. Paulionis

St. Catherines, Ont
Balandžio 7 d. 7 vai. St. Ca- 

thdrines mieste Slovakų salėje 
Skautų Rėmėjai rengia šaunų 
šokių vakarą į kurį, tikimasi, at
silankys daug šios apylinkės lie
tuvių. šio vakaro pelnas skiria
mas skautų vasaros stovyklos 
reikalams. Artimesnių apylinkių 
organizacijos prašomos pagal ga
limybę tą dieną nerengti kitų 
parengimų.

Rengėjai.

W«‘irzburgo apylinkės seriiūnu 
išrinktas J. Uždavinys. Prieš jį 
tas pareigas ėjo S. Leveckas.

Limo apylinkėje gyvena 111 
lietuvių. Oberer Eselberge, 3 km 
nuo rriiesfb, ginoje, mediniuose 
barakuose gyvena susikimšę ke
li šimtai, įvairių tautų pabėgėlių; 
Jų tarpe 63 lietuviai. Kiti 48 gy
vena apylinkėse. Čia daug našlių 
su vaikais ir gausių šeimų. Vai
kų iki 16 m. yrą 60, tbę ligonių 
12. kitų chroniškų, lįgoniiį J L,. ..

Veikia Oberer Eselsberge var
go mokykla. Ją lanko 27 vaikai. 
Mokytojo vietoje nėrar^tyykš- 
ta iš Memingeno ir Mūnchėrič. 
Vaikai labai.geri ir šeimose auk
lėj ami tikroj lietuviškoj- dvdsiOj. 
Juos visus šelpia BALFžks maiš
tu. drabužiais, pinigais. Pavyz
džiui: 1956 m. sausio meni butu 
pasiųsta pinigų bendrai šalpai 
775 DM, vargo rppkykląi j 130 

Į DM; vasario mėn. bendrai šalpai 
‘ 520 DM, vargo- mokyklai 270. j

Vokiečių statistikos biuro duo
menimis, Vak. Vokietijos terito
rijoje vad. “heimatlose Auslah- 
der” esą 224.328 asmens, iš kurių 
29.669 tebegyvena dar .stovyk
lose ir butų kolonijose. .
BRAZILIJA

Brazilijos lietuviai svarsto, 
kaip imigracijos 30 m. sukaktį 
paminėti atskiru leidiniu. 30 me
tų nuo pirmųjų lietuvių atvyki
mo suėję gruodžio mėn. pabai
goje. Tie* pirmieji /atvykę’ per 
Santos uostą. Būtų tikrai gera, 
jei medžiaga apie sunkų pirmų
jų imigrantų 'lietuvių gyvenimą 
Brazilijoje būtų surinkta ir pa
skelbta atskiru leidiniu.

“Genocido Spvietico“. Tokiuo 
vardu Sao Paulo išleista? atsi
šaukimas, reikalaująs laisvės 
bolševikų pavergtoms tautoms. 
Leidėju pasirašo Tarptautinio 
Antibolševikinio Fronto gen. 
įgaliotinis Rietu Amerikoje M. 
Laupinaitis.

Leidiny yra pavergtą Lietuvą 
vaizduojąs piešinys ir trys žino
mos nuotraukos iš žudyriių1941 
m. bėgant bolševikams iš Lie
tuvos.

Meldutis ' Laupinaitis, kurį, 
kaip mūsų buvo užregistruota, 
kažinkoks Jonas Putvis savo 
laiške “Nepr. Liet.” paskelbė bu
vus ir tebesant komunistų agen
tą, atsiliepė laišku “Darbinin- . 
ke”, kuris Putvio laišką buvo 
persispausdinęs, ir NLiet. Jis sa
vo biografijos nepasakoja, bet 
paneigdamas Putvio kaltinimus 
primena eilę asmenų, kurie jį 
pažįstą, pareiškia, kad pavardės 
jam keisti niekad dar nebuvę 
reikalo, kad jokio Jono Putvio 
nepažįstąs, lygiai kaip ir jo su
minėtų kap. šleinio ir K. Gai
liaus, Esą, jis neturįs pinigų iš
kelti Putviui bylą Kanados teis
me, bet Brazilijoje pasirūpinsią 
tuo braziliškos įstaigos. *

Reikia laukti, kad netrukus 
turės pasirodyti naujų atgarsių 
tuo klausimu.
ARGENTINA

Argentinos naftos 1956 m. gro
žio karaliene išrinkta lietuvaitė 
Elena Andriušytė, o spaudo? me
no kritikos mokyklos grožio ka- * 
raliene — kita Buenos Airefc lie
tuvaitė, Birutė Cibavičiūtė.

Dr. A. Babelis dirba kaip Obe- 
ra Misiones ligoninės direkto
rius, o jo sūnus dr. St. Babelis ~ 
kaip gydytojas Patagonijoje.

*
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PAVASARIS MASKVOJ ? Savaitės įvykiai

kyti!

Iš velykinės simbolikos.

užklausti dviprasmiškai nukal
bą. Girdi “pavasaris laužia Sibi-
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Liet. Mokytoj ii'Dienos Toronte
Pereitą savaitgalį Toronte 

sėkmingai praėjo III Mokytojų 
Dienos, ruoštos KLB Kultūros 
Fondo Švietimo Skyriaus, šešta
dienį įvyko darbo posėdžiai, o 
sekmadienį iškilmingas viešas 
posėdis su prof. J. Brazaičio pas
kaita ir moksleivių išpildyta me
nine programa.

Pirmoji diena 
buvo skirta mokytojų suvažia
vimui vykusiam Prisikėlimo pa
rapijos muzikos studijoje. Jį ati
darė KLB Kult. Fondo pirm. J. 
Matusevičiūtė, pasveikinusi mo
kytojus ir į prezidiumą pakvie
tusi trijų didžiųjų kolonijų mo
kyklų vedėjus: Montrealio p. 
Rinkevičienę, Hamiltono p. Mik
šį ir Toronto p. Širką, o sekreto
riais Londono mok. ved. p. Ei
mantą ir Hamiltono mokytoją 
p. Grajauskaitę. Į rezoliucijų ko
misiją pasiūlyti ir suvažiavimo 
taip pat priimti: kun. dr. J. Gu
tauskas, p. Daugvainienė, J.

Suvažiavimą sveikino pir
miausia gen. konsulas min. V. 
Gylys,, pabrėžęs, kad mokytojų 
darbas ypač sunkus išeivijos są
lygose, kur lietuvišką sėklą ten
ka sėti į dirvą, paruoštą nelietu- 
viškain derliui, ir linkėjo, kad 
visas...kliūtis laimingai nugalėtų 
idealizmo jėga. Toliau sveikinęs 
KLB Kraštą Valdybos pirm. B. 
Sakalauskas, priminęs mokytojo 
vaidmenį tautos auklėjimo dar
be nepriklausomoje Lietuvoje, 
iškėlė mokytojų reikšmingą dar
bą tremties metu ir palinkėjo 
sėkmingai tęsti kovą dėl lietuvy
bės čia išeivijoje, kad laisvės 
idėja ir naujoje kartoje išliktų 
nemari. Apylinkės pirm. J. R. 
Sinjonavičius pasveikino suva
žiavimą pasidžiaugdamas, kad 
jis vyksta Toronte. Kiti sveiki
nimai buvo atidėti vakaro arba
tėlei.

Toliau sekė kun. dr. J. Gu
tausko paskaita “Šeštadieninių 
mokyklų ir tėvų bendradarbia
vimas”. Prelegentas užakcenta
vo didėlį tėvų vaidmenį vaiko 
širdies laimėjimui lietuvybei, 
šeimos įtakos reikšmę mokyklos 
darbui. (Šią įsidėmėtiną paskai
tą mes išspausdinsime ištisai se
kančiuose TŽ numeriuose).

Koreferentas šiuo klausimu S. 
Treigys savo pastabose svarstė 
mokytojų ryšių su tėvais palai
kymo praktiškas galimybes ir 
kėlė kalusimą kada reikėtų pra
dėti vaikus mokyti lietuviško 
rašto — prieš pradedant lankyti 
angliškąsias mokyklas, tuo pat 
metu ar porą metų jas jau lan-

Liet. KrėcL Koop. “Talka'’ nariui

A. A. VINCUI ŠUKAIČIUI mirus,

jo broliui Antanui šukaičiui su žmona ir visiems giminėms

gilią užuojautą reiškia

Kr. K. “Talka” Valdyba, 
Krcd. ir Reviz. K-jos.

Rio de Janeiro. — Valdinė ko
misija išaiškino, kad nuverstas 
prezidentas Peronas užsienių 
bankuose turįs ' $800.000.000.

Turbūt niekad pasauliui taip 
labai nereikėjo Didžiojo Prisikė
limo kaip pastarosiomis savaitė
mis. Sumaterialėjęs ir surealis- 
tiškėjęs pasaulis betgi neieškojo 
tiesos krikščionybėje, blaškyda
masis naujų tiesų ieškojime, ap
kurtintas galingų Maskvos gar
siakalbių. Ir Maskvoj ieškota ki
tų “pravdų”, paskelbus, kad “tė
vas ir mokytojas”, “genijus ir 
saulė” tebuvęs Hitlerio tipo pa
mišėlis. Maskvos kongreso kalbų 
tomai buvo paskelbti Vilniuje ir 
visoj Sovietijoj, skelbiant kokiu 
keliu “bus įgyvendinta maskvi- 
nė tiesa” pasaulyje. Nežiūrint 
visų tų mums neapčiuopiamų 
nesąmonių pas juos, sovietai ste
bina pasaulio ir Amerikos paži
nimu. — Štai jų didvyris Še- 
piloy citavo min. Dulles 1950 m. 
knygą “... Kažkas negero atsiti
ko su mūsų šalimi... Mums 
trūksta teisingo dinamiško tikė
jimo!” Čia pat jis išjuokė “US 
Information Agency” naująjį 
šūkį “liaudies kapitalizmas”, iš
vedžiodamas, jog ši “nesąmonė 
prilygstanti keptam ledui”. Visi 
iki vieno Maskvos kongreso kal
bėtojai tikėjo sovietų “dinamiš
ka, pagal reikalą kaitaliojama

Londono, St. Catharines, Wel- 
lando, Windsoro mokyklų. Be to, 
pranešta apie Toronto, Montre- 
alįo ir Wellando augštesniuosius 
lituanistikos kursus, bei Toronto 
ir Montrealio vaikų darželius. 
Pradžios mokyklose mokosi apie 
700 vaikų, didžiausią mokyklą 
turi Torontas su 215 vaikų. 
Montrealy veikia trys mokyklos. 
Lituanistiniuose kursuose mo
kosi apie 100 jaunimo. Vaikų 
darželiai vedami Nekalto Prasi
dėjimo kongregacijos seserų. 
Pranešimus apie savo veiklą pa
darė Toronto skautai, skautės ir 
ateitininkai. ‘

Einamuosiuose reikaluose ap
svarstytas Mokytojų Sąjungos 
steigimo klausimas, kuris nera
do pritarimo, nes visus darbus 
gražiai atlieka KF. Be to, iškel
ta, kad labai dar trūksta vado
vėlio priešmokyklinio amžiaus 
vaikams ir mokyklinio dainorė- 
lio.

Darniai vykęs _ suvažiavimas 
baigtas apie fi

Vakare suvažiavimo dalyviai 
ir svečiai buvo pavaišinti arba
tėle, kurią suruošė Toronto Mo
kyklos Tėvų Komitetas. Gaila, 
kad arbatėlėie dalvvavo mažai 

kius, pats pasisakydamas už pir
mąjį atvejį.

Diskusijos šiuo jautriu klau
simu buvo labai gyvos ir pa
lietė taip pat klausimus, prašo
kusius paskaitos temos rėmus — 
daugiausia lietė bendrai sąlygas 
jaunosios kartos lietuvybės iš
laikymui, kartu iškeliant ir daug 
pageidavimų tėvams, kurie turė
tų per visą savaitę remti tą dar
bą, kurį mokytojai dirba su vai
kais keletą valandų šeštadie
niais. Pirmasis ir svarbiausias 
reikalavimas tėvams — palaiky
mas lietuviškos atmosferos šei
mose bei ugdymas palankaus 
nusiteikimo mokyklai. Mokyklai 
sunku ką padaryti per tas kelias 
valandas, jei šeimos jų darbą 
griaus ištisą savaitę. Buvo nusi
skųsta taip pat, kad ir mokytojų 
dauguma nuo darbo šalinasi, pa
geidauta, kad šitokių jautrių 
klausimų svarstyti būtų pa
kviesti ir tėvai, kad jau kitais 
metais būtų organizuojamos mo
kytojų ir tėvų bendros Utenos. 
Keltas lietuvybei išlaikyti są
jūdžio bendruomenės reikalas.

Popietiniame posėdyje pir
muoju punktu buvo A. Rinkūno 
paskaita Aplmscs pazmimūs Toronto organizacijų atstovu, 
lietuviškoje mokykloje . Nor- 
maliai šio dalyko dėstymo tiks- buv0 skirta pamaldoms, kurios 
lai yra. 1. mokymasis is aplm- ( ank]pfn-jn int.enciia atlaikvtos 
kos, 2. tėvynės meilės ugdymas 
aplinkos pagalba. Tremtyje šie 
tikslai yra kiek kitokie: 1. pra
plėtimas vaikų lietuviškojo žo
dyno aplinkos stebėjimo pagal
ba ir 2.' nusikėlimas i Lietuva 
palyginimais ir prisiminimais. 
Pagrindinis apl. paž. mokymo 
metodas yra ekskursija. Jei to 
negalima padaryti, tai kalbama
si klasėje apie daįykus, kurie 
daugeliui vaikų yra matyti. Po 
paskaitos vykusiose diskusijose 
buvo iškeltas didelis trūkumas 
vaizdingumo priemonių. Prašy
tas Kultūros Fondas dėti pastan
gų, kad kiekvienoje mokykloje 
būtų bent stereoskopinė lempa 
Lietuvos vaizdams ekrane rody
ti. .

KF vardu pranešimą padarė 
pirmininkė p. Matusevičiūtė. Iš 
KF darbų suminėta: mokyklų 
dienoraščio ir Lietuvos vaizdų 
rinkimo konkursas, kuris bai
giasi balandžio 15 d., premijas 
už geriausius vaikų ir jaunimo 
literatūros veikalus, reikalas rū
pintis mokytojų prieaugliu, pa
remti Čikagoje ruošiamą Kultū
ros kongresą bei dainų šventę ir 
eilė kitų darbų.

Pranešimų išklausyta iš To
ronto, Montrealio, Hamiltono,

Antroji diena

auklėtojų intencija atlaikytos 
abiejose parapijose, ir iškilmin
gai viešai akademijai su menine 
dalimi Priskėiimo par. salėje.

Akademijos metu paskaitą 
apie lietuvių tautos charakterį 
bei jo išlaikymą jaunojoje kar
toje skaitė iš Brooklyno atvy
kęs prof. J. Brazaitis.

Charakteriu mes vadiname 
tam tikrą suderinimą žmogaus 
dvasinių galių, dėl kurio jie vie
nus dalykus vertina daugiau, ki
tus mažiau. Bet charakteris tau
tos nėra pastovus. Jis kinta vei
kiamas laiko ir aplinkos. Tad ir 
mūsų charakterį beabejo pa
veiks išeiviškieji keliai. Apskri
tai lietuviškasis charakteris nėra 
metodiškai ištirtas. Daugiausia 
tenka apie jį spręsti remiantis 
sintetiniu įžvalgumu. Pats pre
legentas daugiausia remsiąsis 
tautosakine medžiaga. Jo nuo
mone, lietuvis yra pusiausvyros 
žmogus, su praktine išmintimi, 
daugiau konservatyvus. Jausmų 
srityje dažniau eleginis, sielvar-

(Nukelta į 8 psl.) •

Mokytoju suvažiavimo rezoliucijos
KLB KF Švietimo skyriaus 3- 

sis mokytojų suvažiavimas, įvy
kęs 1956 m. kovo mėn. 24-25 die
nomis Toronte, išklausęs suva
žiavime skaitytų paskaitų, pra
nešimų ir diskusijų, nutarė:

1. Jaunosios kartos auklėjimas 
tautinėje dvasioje yra pats svar
biausias lietuvybės išlaikymo 
srity darbas. Pagrindinė ir sun
kiausia to darbo našta ir di
džiausia atsakomybė tenka tė
vams. Lietuviškos šeimos turi 
būti pagrindinės lietuvybės iš
laikymo tvirtovės. Kaip seniau 
priespaudos laikais lietuvybę iš
saugojo lietuvė motina vargo 
mokykloje prie ratelio, taip šiais 
tremties laikais lietuvė motina 
turi daryti visa, kad jos vaiko 
pirmieji kalbos ir maldos žo
džiai būtų tik lietuviški, kad 
teima būtų stiprus lietuvybės 
židinys, kad jos vaikas pamiltų 
savo protėvių kraštą ir Užaugtų 
stiprus lietuvis patriotas.

2. Po šeimos didžiausia atsa
komybė tenka vaikų darželiams 
ir lituanistinėms mokykloms. 
Suvažiavimas apeliuoja į tėvus,

Mūsų bendradarbi* Niujorke
i

tiesa”. Malenkov, tik prieš išva
žiuodamas Jungtinėn Karalijon, 
tą aiškino. Ir Vilniaus “Tiesa” 
skelbė, jog “mūsų tiesa plečia
si ir gilėja, įveikdama bet ku
riuos sektantiškus prietarus ir 
ribotumą... Kapitalizmas ne
pajėgia nugalėti socializmo. Pa
starojo pergalė tikra!...” Miko- 
jan, prekybos komisaras, irgi už
tikrino, kad “komunistinės idė-} 
jos neišvengiamai užkariaus vi
są pasaulį”. Tuo metu, kai sovie
tiniai tironai savo masių protus 
atšviežino, kad ir nebūtinai tik
riausios tiesos “dinamišku tikė
jimu”, Vakaruose daug kur ma
tėme mizeriją—kongreso ir pre
zidento rinkimų eigoje, pačio 
prezidento spaudos konferenci
joje. Akivaizdoje . kompartijos 
kongreso propagandos krušos, 
štai kaip paprastai ir aiškiai 
“liaudies kapitalizmo” tiesą iš
reiškė paskutinėje spaudos kon
ferencijoje prezidentas: “Mes 
betgi žinome, kad mes nenorime 
nieko kito kaip tik taikos! Nori
me taikingų santykių su kiek
viena mums draugiška valsty- 
be(!). Mes norime prekybos; no
rime skatinti keliavimą ir idėjų 
bei mokslo bendravimą, visa tai, 
kas mūsų supratimu keltų žmo
nijos pažangą. Bėda, kad mes ne
same užsienyje teisingai supran
tami...” Kaip rusai vertina 
Amerikos tiesą, pajutę savosios 
technikos persvarą, atskleidė 
“draugučių” Kiričenkos (ukrai
niečio) ir Sniečkaus kalbos. Ki- 
ričenka atvirai šaipėsi iš prof. 
C. Manning “seno žvalgybinin
ko”. paskutiniosios knygos “XX 
amžiaus Ukraina”.’ Kongrese jis 
nesibijoję paskelbti, kad šis štai 
amerikietis drįsta reikalauti Uk
rainos nepriklausomybės! Vi
siems tariamai juokiantis Ki- 
ričenko šitaip pasisakė dėl Ame
rikos išlaisvinimo politikos: “... 
Kiaulė lakštingala suokti nega
li” ir “Tegu šuo loja ir prieš 
mėnuli — šis nuo to nenublės”...

Skatina nepasitikėti 
anglosaksais - vakariečiais 
Tuo metu, kai iš Romos paty

rėme, jog . “Diplomatijos Šefas 
nepriėmė VLIKo vadovybės ben 
dro darbo gairių”, Vilniaus “Tie
soje” skaitėme kaip gudriai ban
doma kirsti lietuvių tautos pasi- 

; tikėjimą- Vakaraj&sJfasario 17 d. 
Antanas Sniečkus Maskvoj puo
lė “šmeižikišką deklaraciją, pa
skelbtą Vašingtone Eisenhove
rio ir Ideno, kuriems neduoda 
ramybės išsivadavusių iš kapita
lizmo jungo tautų nepriklauso
mo gyvenimo faktas”. Po dviejų 
dienų betgi jis kartojo kitą, šiuo 
metu Lietuvos kompatrijoj labai 
populiarią tezę: “. . . kaip tik Va
karų imperialistai savo metu net 
ir klausyti nenorėjo apie lietu
vių nepriklausomą gyvenimą”. 
Tolimesnėje' kalboje Sniečkus 
betgi išsiduoda, kaip prastai šia 
jo teze Lietuvoje yra tikima, jei 
jis turi sutapdinti Vakarus su 
hitlerininkais, nes girdi ‘‘Lietu
vių tauta atrriena, kad Vakarų 
imperialistai (?) apginklavo hit
lerininkus, kurie degino Lietu
vos miestus ir kaimus...” Rei
kia manyti, kad lietuviškai kal
bą Vakarų radijai sugebės lietu
vių tautą įtikinti, kad kaip tik 
Sovietai pasirašydami su Hitle
riu banditišką sutartį... “už
tvindė Lietuvos žemę krauju!” 

, Snieckinis melas yra kitas įro
dymas, jog nežiūrint naujų ele
mentų Maskvoj tironijos “naujo
ji linija” nėra toli nusiyrusį nuo 
Kremliaus pagrindinės linijos. 
Bet negalima sakyti, kad Sovie- 
tijoj iš vis niekas nėra pasikeitę. 
Už vis svarbiau, kad lietuviško- 

į mokytojus ir į visus lietuvius 
bei lietuvių organizacijas įvai
riais būdais lituanistines mokyk
las remti ir daryti visa, kad ne
liktų nė'vieno lietuvio vaiko, 
neįtraukto į lituanistinį auklė
jimą.

3. Suvažiavimas akcentuoja 
kaip lituanistiniam auklėjimui 
būtiną sąlygą tėvų, vaikų darže
lių, mokyklų, parapijų ir visų 
jaunimo organizacijų glaudų 
bendradarbiavimą.

4. Suvažiavimas prašo KLB 
KF Švietimo Skyrių daryti žy
gių, kad būtų sudarytas pasaulio 
lietuvių švietimo centras su sky
riais tuose kraštuose, kuriuose 
gyvena lietuvių, kuris koordi
nuotų lituanistinį švietimą vi
suose kraštuose ir rūpintųsi pro
gramų, vadovėlių ir vaizdingu
mo priemonių planingu parūpi- 
nimu visų kraštų lituanistinio 
švietimo bei auklėjimo institu
cijoms.

5. Suvažiavimas reiškia nuo
širdžią padėką lituanistinio švie
timo ir auklėjimo srity dirban
tiems asmenims ir organizaci
joms.

ji visuomenė, o ypač jos veiks
niai neleistų tautos priešui gud
riai atsipalaiduoti, kad užėjęs iš 
užpakalio mus, su visu laisvuoju 
pasauliu, netikėtai pribaigtų. Iš 
kitos pusės, gabiausių lietuvių 
diplomatų ir žurnalistų nuomo
ne įvykiai. Maskvoje gali būti ir 
prologas į lemtingus įvykius, ku
rie Stalino Baisiojo teroru buvo 
neleistinai ilgai Eurazijoje už
tęsti. Pasak vieno jų, reikia su 
didžiausiu dėmesiu sekti kuo 

(baigsis Chruščiovo ir Co. plovi
mas šakos, ant kurios jie patys 
sėdi! Sallisbury, NYTimes so- 
vietikos žinovas, sako, kad Mas-_______ _
kvoje žymūs sovietų pareigūnai! raį sutvarkytas.

Britai ir sovietai būsimam
, , „ . . . , , Kremliaus valdovų vizitui ruo-

ro ledus . Ar pavasariui padeda šiasi įtemptai. Min. pirm. Edenas 
£en\ Eisenhoverio užburtas j pareiškė parlamentui, kad tas 
maršalas Žuko v su armija, ar ru- Į vizitas nebūsiąs turistinis, o po- 
siskasis intelektas, sunku paša- iitinis _ skirtas svarbiems pa

SOVIETAI REMIA 12 
LAIKRAŠČIŲ

Ontario prov. seime pasakė 
kalbą Allan Grossman, St. 
Andrew atstovas, siūlydamas 
remti demokratinius laikraščius 
svetimom kalbom duodant ofi
cialių skelbimiį, nes vien Onta
rio prov. esą 12 komunistinių 
laikraščių, turinčių apie 100.000 
skaitytojų. Jo žiniomis, visi jie 
esą finansuojami vienos centri
nės įstaigos Toronte, kuri kas
met išmokanti $250.000 įvairiems 
komunist. leidiniams Ontario 
prov. Demokratinių ateivių laik
raščių Ontario prov. esą 35 pen- 
kiolikoj kalbų. Jie turį 200.000 
prenumeratorių ir 800.000 skai
tytojų. Esą šiuo metu vykstanti 
kova dėl nauj. kanadiečių ide
ologijos Daugumas jų pergyveno 
komunistinį terorą, tačiau įsikū
rimo sunkumai bei kieta vienat
vė daro juos prieinamus komu
nistų propagandai. Vyriausybė 
esą turėtų remti demokratinius 
svetimom kalbom laikraščius, 
kurie veda kovą su gerai orga
nizuota ir sovietų remiama spau
da.

VLIKo VADOVAI ROMOJE
Kovo 11 d. pirm. J. Matulionis kimą, kuriame tarė po trumpą 

ir E. Devenienė su įvairiu kraš- 
tų delegacijomis "dalyvavo* po
piežiaus Pijaus XII karūnacijos 
iškilmėse. Kovo 14 d. Šv. Tėvas 
priėmė specialioje audiencijo
je visų tautų atstovus, jų tarpe 
ir J. Matuiičnį su Z. Devėr.icne.
Lietuvių atstovams šv. Tėvas Prancūzijos lietuvių, o p. Deve- 
pareiškė, gerai žinąs visus lietu-inienė grįžo Vokietijon. - 
vių tautos vargus ir rūpesčius:! --------
“Žinau, žinau jūsų kenčiančią M , T. Tarvons nrezidi„. 
tauta, užjaučiu ja ir duodu jai Ma1zA=d ttt 
specialu palaimimma! baigė „ ",Šv Tėvas nasikalbėiima Hannoveryje, pasiremdamas i

A- . P . , J , : MLT statuto §4, i prezidiumo:Musu atstovai aplanke ir ki- . , , Vi* u; 1tus augštus Bažnyčios dignito- ,narlus kooP av° V,l,l!. Maąulai- 
rius: kardinolą J Pizzardo ir l'- sen« ™zlietuvi rezistentą, is- i 
arkiv. Samore, Kard. Pizzardo 
pareiškė: “Eikite visur ir kle
benkite į visas duris nesvarbu, 
kad dabar neatsakys, tačiau ne- 
neiskite užmiršti laisvajam pa
sauliui didžios jūsų tautos tra
gedijos”.

Abu pirmininkai lankėsi ir 
Italijos Užs. R. min., kur jie bu
vo priimti Rytų skyriaus direk
toriaus. Čia rado pilną Lietu
vos reikalų supratimą. Jie ma
tėsi su Italijos senato vicep. G. 
Bo, sen. M. Cingolani ir kt. se
nato nariais. Krikšč. dem. par
tijos sekretorius mūsų pirminin
kų garbei suruošė iškilmingus 
pietus. Abu mūsų atstovai taip 
pat dalyvavo su kitų tautų dele
gacijų nariais Ispanų ambasados 
surengtame priėmime.

Romos radijofono skyrius su
ruošė mūsų pirmininkams pie
tus, kuriuose dalyvavo italų at
stovai ir lietuviškosios valandė
lės skyriaus vedėjas dr. J. Gai
lius.

VLIKo pirmininkai aplankė 
minist. Girdvainį ir diplomatų 
šefą St. Lozoraiti. Tokiu būdu 
iš naujo buvo užmegsti jau se
niau pradėti pasitarimai tarp 
VLIKo ir diplomatinio Šefo, ku
ris svečiams įteikė raštu savo 
pageidavimus.

Kovo 15 d. abu pirmininkai 
atsilankė j Italijos Lietuvių 
Bendruomenės sušauktą susirin-

JUGOSLAVIJA NEMOKA 
UŽ KVIEČIUS

Jugoslavijos vyriausybė, pir
kusi Kanados kviečių 1954 m. už 
10 mil. dol., pareiškė tuo tarpu 
negalinti atsilyginti ir paprašė 
mokėjimo terminą pratęsti vie
niems metams, ši skola yra Ka
nados vyriausybės garantuota 
85fX, taip kad privatiniai eks- 
portininkai nuo to nenukentės.

Visi sužiuro į sovietų “invaziją” D. Britanijoj. Dar nebai
gė savo vizitą Malenkovas su gausiais palydovais, kai Londono 
aerodrome nusileido moderniausias sovietų sprausminis lėktuvas, 
atskraidinęs gen. Serovą, atvykusį irgi su keliolika palydovų ap
tarti su britų “Scotland Yard” saugumo klausimų ryšium su bū
simu Bulganino-Chruščiovo vizitu. Malenkovą, belankantį elek
tros jėgaines, britai sutiko gana palankiai, išskyrus vieną kitą aš
tresnį išsireiškimą, bet Serovą sutiko labai nepalankiai. Laikraš
čiai pavadino jį “Ivanu žiau-®----------------------------------------
riuoju” prisimindami jo “žyg
darbius” deportuojant tūkstan
čius pabaltiečių ir kitų. Serovas 
į tai stengėsi nekreipti dėmesio 
ir po pasitarimų su britų saugu
mo viršininkais tepasakė, kad 

i D. Britanijoj saugumas esąs ge-

sitarimams. Sovietai gi ėmė 
leisti propagandines-limonadi- 
nes bombas ir pradėjo Sibire 
naują -atominių bombų sprogdi
nimų eilę, matyt, nori britams 

' padaryti galimai didesnį įspūdį.
Kipro saloj britams kol kas 

sunkiau einasi nei diplomati
niam žaidime su sovietais. Kip- 
riečiai, nežiūrint arkiv. Maka
rios deportacijos, tebetęsia pasi
priešinimą. Per tarną graiką- 
kiprietį partizanams pavyko pa
dėti bombą gen. gubernatoriaus 
lovoj. Bomba betgi nesprogo, ir 
gen. gubernatorius išliko gyvas. 
Anas tarnas dingo, o jo vieton 
pasamdytas turkas. Ta proga pa
šalinti ir kiti graikai tarnautojai. 
Atrodo, tuo tarpu britai siekia 
sukiršinti Kipro gyventojus- 
graikus su turkais. Kaikuriose 
vietovėse įvyko kruvinų riaušių, 
bet greit nurimo. Praeitą sekma
dienį 135 Graikijos neprikl. me
tinių šventėje visoj saloj buvo 
paskelbtas karo stovis. Niekam 
nebuvo leista rodytis gatvėje 
nuo 4 vai. pp. iki 4 vai. ryto.

I Reformos Alžerijoj
Guy Mollėt vyriausybė, gavu

si parlamento specialius įgalio
jimus dekretų keliu tvarkyti 
Alžeriją, pasiryžo karinėm pa
jėgom užgniaužti ginkluotą al- 
žėriečių sukilimą ir įgyvendinti

žodi. Vėliar^Įiedu dar dalyvavo 
iškilmingdsepamaidoseš.'Maria 
Maggiore bažnyčioje už paverg
tas tautas. Pamaldas laikė J. E. 
vysk. V. Podolskis.

Iš Romos pirm. J. Matulionis 
nuvyko: IrnkyU' Šveicarijos, ir

Maž. Liet. Tarybos prezidiu
mas 1956. III. 3-4 dd. posėdžiuos 

pasiremdamas

narius kooptavo Vilių Mačiulai-!
~c - -------------------—z? ■— t

laikytą nacių kacete nuo 1940 m. į 
rugpjūčio iki 1945 m. gegužės} 
mėnesio, kai Vakarų Santarvi- j 
ninkai visus suimtuosius įšlais-} 
vino. Prezidiumas, išklausęs sa-; 
vo pirmininko Simonaičio ir 
MLT atstovo Vliko V. Taryboje} 
M. Gelžinio pranešimų, nusista
tė: MLT santykių su MLRS rei
kalais nutarimų nedaryti, bet 
pateikti eilę siūlymų, kuriuos te-
apsvarsto visi laisvajame pasau
lyje esą mažlietuviai, ir tik vi
siems pasisakius ir visiems pa
teikus pasiūlymus, eiti prie nu- 
tarmių formulavimo. Buvo pla
čiai išryškinta vadovavimo veik
los taktika ir atliktieji darbai. 
Vietoj mirusių Tarybos narių 
numatyti nauji kandidatai, kurie 
artimiausiame visos Tarybos su
važiavime bus siūlomi priimti 
nariais. Tarybos suvažiavimas 
numatytas sušaukti šių metų 
antrajame pusmetyje. Dėl maž- 
lietuvių organo “Keleivio” pasi
sakyta, kad jame pirmoj eilėj 
privalo būti dedami visi maž- 
lietuvių vieningumo pareiški
mai.

Strasburge balandžio 12-16 d. 
šaukiama speciali Pavergtųjų 
Europos Tautų europinė sesija.

Lietuvos delegaciją sesijoj su
darys 6 asmenys. Jai pirminin
kaus V. Sidzikauskas iš Niujor
ko. kuris yra PET seimo bend
rųjų reikalų komisijos pirminin
kas. Kiti deelgacijos nariai yra 
iš Europos.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS ST W.
J. Beržinskaa 

Užsakymai priimami ir paitu.

socialines reformas. Gen. guber
natoriui R. Laccste jau pavesta 
pradėti -žemės reformą išdali
nant dirvonuojančius plotus be
žemiams, organizuoti koopera
tyvus, sudaryti legVesnes sąly
gas paskoloms, priimti daugiau 
aižeriečių į valstybės remiamas 
pramonės įmones. Vykdydama 
šią politiką, Prancūzija užsitik
rino JAV ir D. Britanijos prita
rimą savo politikai.

Egiptiečiai Lenkijoje
Vid. Rytai painus galvosūkis 

diplomatams. JAV pasiūlė per
kelti reikalą į Saugumo Tarybą. 
JT gen. sekretorius bando įgy
vendinti savo planą siūlant ati
traukti arabų-izraelitų kariuo
menes nuo pasienio. Prancūzija 
pasiūlė Britanijai ir JAV šaukti 
specialią trijų didžiųjų —■_ birtų, 
prancūzų, amerikiečių — konfe
renciją gegužės mėn., kai susi
rinks posėdžio Paryžiuje Š. At
lanto Sąjungos taryba. Tuo tar
pu arabai ginkluojasi be vaka
riečių malonės. Anglų žiniomis, 
egiptiečių kariuomenė esanti 
mokoma sovietinių karininkų; 
apie 200 egiptiečių karininkų esą 
mokomi Lenkijoj prie Gdynės, 
kaip naudotis radarų ir priešlėk
tuvine artilerija. Prie Aleksan
drijos, Egipte, čekoslovakų in
struktoriai ruošią egiptiečių la
kūnus. Izraelis daro spaudimą 
vakariečiams reikalaudamas 
ginklų. D. Britanija ir iš dalies 
Kanada su Prancūzija tam jau * ■ 
rodo palankumo.

Ir Azijoj šaudosi
Tarp Indijos ir Pakistano įvy

ko pasienio karinių dalinių susi
šaudymas. Abu kraštai preten
duoja į Karaši sritį. Sovietai pa
laiko Indijos pusę, o JAV Pakis
tano. Kol kas dar nerasta spren
dimo. Nehru, Indijos, min. pirm., 
aitriai puolė vakariečius, ypač 
JAV, kur pakviestas aplankyti 
prez. EisenhOverį, Sovietai la
bai skuba išnaudoti padėtį. Mi- 
kojanas atskrido į N. Delhi de
rėtis dėl medžiaginės pagalbos 

^šūlp ir _ 
Pakistanui. JAV iš savo pusės 
pasiryžo savo pagalbą užsieniui, 
ypač Azijai, padidinti. Prez. Ei- 
senhoweris paprašė Kongresą 
tam reikalui skirti 5 bijonus dol.

ŽINIŲ APIE

TORONTO 
LIETUVIUS

RASITE

The Daily Star 
laikraštyje.

Jei esate The Toronto Daily 
Star dienraščio skaitytoju, pa
stebėjote, kad paskutiniu lai
ku jame rašoma apie Lietuvą 
ir lietuvius.
Šiais straipsniais Toronto 
miesto gyventojai supažindi
nami su lietuviškos kilmės 
Toronto gyventojais ir lietu
viškomis problemomis.
Toronte gyvena nemažai lie
tuvių. Kaikurie iš jų užima 
augštas vietas. Straipsniais 
apie-juos jr jų gyvenimą bus 
jums labai įdomūs. Šiame 
dienrašty pasirodys dar visa 
eilė šios rūšies straipsnių.
Tad nieko nelaukdami užsisa
kykite The Toronto Daily 
Star. Skaitykite reguliariai.

DĖL REGULIARAUS

The Toronto
Daily Star

PRISTATYMO Į NAMUS, 
SKAMBINKITE TELEFONU 

EM. 3-2211.
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Šitokios realybės 
~ ■ mums reikia

Skaitai Jono Meko “Seminiš- 
kių Idiles” džiaugiesi, kad taip 
greit lietuvių išeivijos jos buvo 
pripažintos klasiškoms — viens 
jau sulygino Meką su 20 amžiaus 
Kristijonu Donelaičiu — ir mąs
tai, jog gera, kad tautoje yra re
alistų. Jonas Mekas pasigėrėti- 

• nai atiduoda skolą jaunystei 
. Lietuvoje, kuriai jis matyt vis 

•‘ dar jaučiasi skolingas, nes visuo
met gyvai reaguoja į kiekvieną 
tautos labui sumanymą. Tai tas

- • pats Jonas Mekas, kuris leidžia
ir redaguoja vienintelį Ameriko- 

“• je filmo meift žurnalą!
Tai tas pats Mekas, kuris vos 

tapęs JAV piliečiu, jau prasimu
šė į bojamą Amerikos filmų 

7 kritiką, nepaperkamą ir nesu- 
--- viliojamą. Niujorko kultūrinia- 
" me žurnale “Intro-Bulletin” mū

sų Jonas Mekas iškelia, jog Ho
livudas su filmais kaip “The 
Rains of Ranchipur”, “Tangany
ika”, “House of Bamboo”, “Sol- 

\ dier of Fortune”, “Bicod of Al- 
-•ley” Maskvai pasitarnauja ne- 

įkainuojamai, žvaigždės Lana 
.... Turner išsireiškimas apie 5.000 

m. indų kultūrą “I don’t give a 
damm” iššaukė visuotiną pasi
piktinimą Azijoje. Mekas užjau- 

' ■ čia ministerį Dulles, jei jam ne
siseka įtikinti azijatų Amerikos 
draugiškumu, nes užtenka kelių 
•puskvailių režisorių Holivude, 
kurie sąmoningai ar nesąmonin
gai klastodami faktus ir istori
ją, sugriauna tai ką didėliu var
gu atsiekia Amerikos politikai.

‘ “Lituanus” šeštas “ 
numeris
Žilagalviams vis žadant gau

sų populiarių informacinių biu
letenių derlių — “Eltos infor
macijos”, “Baltic Reports”, “Bal
tic Review”, etc. studentų “Col- 
legiate Quarterly Lituanus” au
ga, gražėja ir tobulėja. Pasigė
rėtinos nuotraukos ir palyginus 
gražus “Ateitį” primenąs sulau
žymas, suteikia ketvirtainiui pa
trauklią išvaizdą — gal tai nuo
pelnas ir naujosios redakcijos, 

'kuriai vadovauja L. Sabaliūnas, 
L Čepėnaitė, T. Remeikis, D. J. 
Valančiūtė, P. V. Vygantas. Stu- 

-• dentišku vedamuoju “February 
16” skaitytojas įvedamas į rim- 

’ "‘tą, apdorotą V. S. Yardžio stu- 
o:‘ į ‘ C.; c .-U:i?i l;:vesti-22- 

" tions of Communism Abroad”. 
Įvairiai svarstant šitokio pobū
džio straipsni žurnale, kuris pra- 

" dedamas Vasario 16 vedamuoju,
- mes supažįstartfe Su jauno Ame- 

’ rikos pelitinių mokslų dėstyto
jo nuomone apie Amerikos Kon
greso specialius komitetus ir pa
komises. Vardys prisimena, kaip 
vienas tokių komitetų, svarstęs 
kaip sovietai užėmė Pabaltijo 
valstybes, po kurio laiko metėsi

LIETUVIŠKI APMASTYMAI Pirminiai balsavimai JAVafetybėse SAVIEJI PRAGIEDRULIAI
į itin plačias studijas, kurios vė
liau nepasižymėjo rimtumu. 
Vardys cituoja ALTarybos pro
testą “Committee on Commun
ist Aggression”, išreiškiant nu
sistebėjimą kaip paskelbtuose 
raportuose galėjo tilpti nekom- 
petetingų -gudų istorikų svaičio
jimai Lietuvos istoriją skelbią 
Gudijos istorija. Vardžio su
pratimu, šie komitetai buvę pir
mieji Kongreso bandymai kriti
kuoti Amerikos politiką TSRS 
atžvilgiu. P. Maldeikis (kuris 
svetimtaučiams užmirštas pri
statyti) rašo apie “The Lithua
nian Educational System”. Raši
nys įdomus ir lietuviams. Suin
teresuotiems svetimšaliams at
skleidžiama rusų ir vokiečių 
kultūrų neigiamosios pusės. P. 
Maldeikio griežta nuomonė, kad 
“mokyklos tapo tik sovietinės 
propagandos tribūnomis, sve
timtaučiui. aiškiai kirsis su ben
dra Amerikos spaudos nuomone, 
neatsistebinčia sovietinių mo
kyklų pažangumu. Skyrelio pa
vadinimą “Do You know that”..., 
gal geriau būtų buvę pakeisti 
“Faktai” ar kaip, nes šiaip jis iš
šaukia "kaikurių šypseną.

Išsamų, specialų rašinį “The 
Economic Development and For 
eign Trade of Lithuania” patei
kia dr. Grigas Valančius. Pau
lius Jurkus supažindina su “Ro
mantizmu lietuvių literatūroje”. 
Randame naują labai pravartu 
skyrelį “Writers of Lithuania” 
pradėtą su Vincu Krėve - Mic
kevičium ir Vytauto Beliajaus 
išverstu “Aru”. Rasa Gustaitytė, 
santrauka “The Lithuanian Dis
placed Persons in America” aiš
kiu ir realiu galvojimu nušvie
čia Amerikos Lietuvių Bendruo
menės dabartinę padėtį ir ateitį 
ir, kas, atrodo, nėra aišku, kai- 
kuriems augštiesiems Lietuvos 
valstybės pareigūnams ir kultū
rininkams, bandantiems įtikinti, 
kad “svetimoj šalelėj jiems ne
malonu, ne”, nors perkant pra
bangius namus,“Cadiliacus” ir 
per vakarus lošiant bridžą.

Rimtai pateikiama ir “Latest 
Developments in Lithuania”, dr. 
V. V-no, trumpai paminimas 
Vaclovas Biržiška. S. Šimoliū- 
nas ir vėl įtikina savo pajėgumu 
pateikęs trumpą apybraižą “His- 
torv and Import off . “The Pages 
cf Literature” (Literstūrbs Lan
kai). Pabaigoje randame “Lithu
anian Art in Exile“ ir “News
makers”, skyrelius, kurie atei
tyje, išsiaiškinus ir išryškinus 
“Lituanus” formdtą^bei tikslą, 
gal praplatės. Ar tik ir nebūtų 
geriausia’, kad “Lituanus” taptų 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės oficiozu, nes studentai, Rusi
mieji veikėjai,-atrodo stovi ant 
realesnio pagrindo nei daugelis 
senųjų kartų veikėjų, jų organi-

zacijų ir laikraščių, kuriuos ly
di tik atsiminimai ir verkšleni
mai, kad darbas jiems nesiseka, 
vienybės nepajėgia pasiekti, kad 
nieks jų nebepaiso.

" Zylės paroda Paryžiuje
Šiuo metu Paryžiuje gyvenąs 

jaunas dailininkas Antanas Ze- 
linkevičius pakeitęs pavardę į 
Almis A. Zylė, sausio 29 d. “Jung 
tinių Amerikos Valstybių Fondo 
Rūmuose, Universiteto Mieste, 
kartu su amerikiete dailininke 
buvo išstatęs savuosius darbus. 
Po to ta pati paroda buvo išsta
tyta ir “Tarptautiniame pasta
te”. Almis Zylė spalio mėn. taip 
pat dalyvavo amerikiečių daili
ninkų parodoje Paryžiuje. No
rėtų netrukus suruošti savo pa
čio vieno parodą.

Naujienų perdirbimas
Čikagos “Naujienose” skaito 

me pranešimą vardu “Ar yra 
“perdirbtas” veikalas Prieš sro
vę?”. Girdi, spaudoje tilpo klai
dinanti informacija, kad Juozo 
Petrulio 6 paveikslų drama 
“Prieš srovę” •. Čikagos vaidini
mui yra pedribta. • Žinia yra ne
teisinga”. Dviems sakiniais že
miau “Naujienos” betgi nurodo, 
kad “režisoriaus prašymu, rašy
tojas Albinas Valentinas dramą 
tik dapildė!... Klebonijos šei 
mininkės visiškai nauja scena 
priklauso A. Valentino plunks
nai. Kiek pakeista poeto mirties 
scena”.

“Naujienos” žinių neperdirba.
“Ar jūs žinot,
Vaikučiai”...
Gražų pavyzdį lietuvėms mo

tinoms parodė grupė Niujorke, 
kovo 4 d. “Baltic Freedom 
House” suruošusi ir gražiai pra- 
vedusi uždarą vaikų spektaklį 
“Trakų pilis”. Vaidinimą parašė, 
pastatė ir skaitė Alė Košubienė, 
kuri taipgi paruošė ir pasigėrėti
nas lėlių scenos dekoracijas. Prie 
“Trakų pilis“ pastatymo ypač 
daug prisidėjo Guoda Košubai- 
tė, skaitydama net tris roles^ ir 
Aistienė, Valiūnienė, Balkuvie
nė, Sniečkienė, taip pat Čiurlytė 
-Barnek ir kitos. Gražus pavyz
dys jaunoms, patriotėms moti
noms, susirūpinusioms kaip iš 
laikyti saVo atžalyna lietuviais.

Al.

Kovo 13 d., New Hampshire 
valstybėje vyko pirminiai bal
savimai, kuriuose rinkėjai pasi
sakė, ką jie nori matyti kandida
tais prezidento pareigoms.

Šie balsavimai yra tipinga 
amerikietiška institucija.

Galutinai kandidatus į Ameri
kos prezidentus parinks paskiri 
demokratų ir respublikonų par
tijų suvažiavimai rugpiūčio mė
nesį. Tuose partijų suvažiavi
muose vietiniai atstovai balsavi
mų keliu parinks savo kandida
tus į prezjdentus. Tačiau kyla 
klausimas, o kaip parenkami tie 
partijų atstovai - delegatai, ir 
kiek tie atstovai yra iš anksto įsi
pareigoję remti, vieną ar kitą 
orezidentinį kandidatą? Kaip 
tiktai šiuo' tikslu ir vyksta pir
miniai arba nbminaciniai bal
savimai partijų viduje.

Pirminiuose balsavimuose 
kiekvienas rinkėjas pasirenka 
balsuoti partijos suvažiavime už 
jam patinkamą kandidatą. Be
veik pusė delegatų partijų su
važiavimams yra parenkami 
šiuo tiesioginiu keliu — pirmi
niais balsavimais. Kitose vieto
se — partijos sušaukia valsty
bių suvažiavimus, kuriuose iš
renkami atstovai į viso krašto 
suvažiavimą. Amerikoje partin. 
balsuotojų priklausomybė ski
riasi nuo Europos tuo, kad regis- 
truodamasis rinkimams balsuo
tojas nurodo savo pritarimą vie
nai ar kitai partijai ir po to, pir
miniuose balsavimuose, turi tei
sę dalyvauti tos jo pasirinktos 
partijos balsavimuose. Šiaip jis 
nemoka partijai jokių mokesčių, 
nėra surištas partijine vidaus 
drausme ir neturi nario korte
lės. Kasmet jisai pasirenka vie
ną ar kitą partią, jai neįsiparei
godamas. -

Kadangi kovo 13 d. pirminiai 
balsavimai New Hampshire 
valstybėje buvo patys pirmieji 
krašte, todėl jų rezultatai duoda 
pagrindo spėti, kas bus didžiųjų 
partijų kandidatais į preziden
tus. Pavyzdžiui, prieš ketverius 
metus New Hampshire rinki
muose generolas Eisenhoweris 
laimėjo prieš senatorių Robert 
Taftą, kas davė rimto pagrindo
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PRIIMA IŠSIUNTIMUI VARTOTŲ IR NAUJŲ 
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SIUNTINIUS
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir į visus Sov. Rusijos kraštus, 
Muitas apmokamas mūsų įstaigoje, gavėjas NIEKO nemoka, 
Nauji si įnio būdai! Siunčiame taip pat siuntinius iš Anglijos, 

Siuntiniai pasiekia adresatą greitai, 
______vra apdraudžiami ir pigiai persiunčiami.

Katalogus ir pavyzdžius galima apžiūrėti vietoj t.y. Mazar Co.
SMULKESNIŲ ŽINIŲ SUTEIKIA

MAZAR TRADING CO.

0 KADA
Kaip praneša spauda, Angli

joj veikianti Common Couse or
ganizacija yra parengusi D. Bri
tanijos parlamentui peticiją, ku
riai parašai renkami visoj Bri
tanijoj.

Peticijos tekstas mums, lietu
viams, itin mielas todėl, kad joje 
įsakmiai pažymėtos ir Pabaltijo 
valstybės. Todėl D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos Centro Val
dyba nutarė tą darbą — parašų 
rinkimą — kiek galinu sėkmin
giau remti. Tam reikalui at
spausdinta 1.000 peticijos blan
kų, kurie išsiuntinėti visiems 
Sąjungos skyriams. Kiekviena
me blanke telpa 50 parašų. Tai
pgi, jeigu visas užsibrėžtas dar
bas bus išpildytas — Britanijo
je gyveną lietuviai surinks apie 
50.000 parašų. Turint galvoj, kad 
tame krašte išviso gyvena tik 
apie 1.000 suaugusių lietuvių, jų 
įnašas bus itin reikšmingas. Va
dinasi, šiuo metu D. Britanijos 
lietuviai laikys tautinio susipra
timo egzaminus.

O kada gi mes, Kanados lie
tuviai, tokius egzaminus lai

kysime?
III-čiosios Kanados Lietuvių 

Dienos Montrealyje metu, atro
do, buvo nusistatyta bei rezoliu- 
cijon įrašyta paruošti panašios 
rūšies peticiją ir surinkti kiek 
galima daugiau parašų. Deja, iki 
šiol nieko apie tai nebegirdėti. 
Reikėtų šio reikalo neužmesti, tą 
didelį ir svarbų darbą įvykdyti. 
Kiekviena diena mūsų tautai Saleziečių gimnazijos MA šv.

GI MES?
neša neįkainuojamus nuostolius, 
todėl mes, laisvuose kraštuose 
gyvenantieji lietuviai, turime 
dirbti, veikti, .kad kiek galėdami 
sutrumpintume savo tėvynainių 
sunkios priespaudos dienas. Tu
rime belsti į laisvojo pasaulio 
sąžinę, belsti nepaliaujamai, kad 
pagaliau jie pareikalautų Sovie
tus atitaisyti tą baisią skriaudą, 
kurią jie padarė išplėšdami 
brangiausiturtą — laisvę.

Pr. Alšėnas.

spėti apie generolo Eisenhowe- 
rio politinį svorį.

Šį kartą New Hampshire pir
miniuose nominacijos balsavi
muose prezidentas Eisenhowe
ris neturėjo konkurentų, nes vi
si kandidatai respublikonų par
tijos suvažiaviman yra pasisakę 
balsuosią už jį.

Kiek kitaip yra su demokratų 
partija. , .

Abu pasisakiusieji demokratų 
partijos prezidentiniai kandida
tai: Adlai Stevensonas ir sena
torius Estas Kefauver nomina- 
ciniucse New Hampshire balsa
vimuose išstatė po sąrašą dele
gatų, kurie yra pasižadėję rug
piūčio mėn. suvažiavime remti 
jų kandidatūras. .Stevensonas 

zšiuose rinkimuose oficialiai ne- 
'buvo įsirašęs kandidatu, tuo tar
pu Kefauer—taip. Ženklai rodo, 
kad tarp šių dviejų varžovų de
mokratų partijos ribose bus ,1a- 
bai stiprios rungtynės.

New Hampshire pirminiai 
balsavimai yra tik pradžia to, 
ką vėliau atneš kiti šių metų no
minaciniai balsavimai. Ligi bir
želio 5 d. septyniolika kitų vals
tybių, Aliaska ir sostinės terito
rija — District of Columbia — 
praves panašius balsavimus. Šių 
balsavimų duomenims beryškė- 
jant, aiškės ir palyginamasai 
kandidatų svoris paskirų valsty
bių rinkėjų tarpe. (Jau įvyko 
tokie balsavimai Minesota vals
tijoje, kur Kefaueris nugalėjo 
Stevensoną, gaudamas 236.999 
balsus prieš 179.862. Red.)

Tiesa, pirminiuose balsavi
muose balsuotojai tiktai pareiš
kia savo pageidavimą ir nepa
tenka prezidentinio kandidato. 
Kandidatai į prezidentus bus 
parinkti rugpiūčio mėnesį parti
jų suvažiavimuose. Delegatai, 
nominaciniuose balsavimuose 
pasižadėję remti vieną ar kitą 
kandidatą, savo partijos visuo
tiniame suvažiavime gali ir kar
tais atiduda savo balsą už kitą 
kandidatą.

Nežiūrint viso to, pirminiai 
balsavimai atlieka vieną svar
biausių funkcijų—jie ryškiai pa
rodo, ką balsuotojai nori matyti 
prezidentiniu savo partijos kan
didatu. ,

Pirminiuose balsavimuose pra 
l-imėiimas labai dažnai kandi
datą išjungia iš tolimesnių 
žybų. : ■?. Ą.

va
B.

i

Nebegali bučiuotis
Auto’katastrofoje buvo sužeis

tas vyro veidas taip, kad lūpos 
liko visai bejausmės. Jis iškėlė 
ieškinį nuostoliams atlyginti. 
Kai teisme paaiškėjo, kad jis ne
begalįs pareikšti žmonai savo 
jausmų, bei pats jų nebejaučiąs, 
nebegalis bučiuotis, teisėjas jam 
priteisė S35.000.

Šis jūsų bendradarbis gavo 
barti. Girdi, perdažnai ir per
daug verkšlenąs, sekąs moralus, 
vis lyg tyčia išknisąs visokerio
pas blogybes ir taip retai kada 
bekalbąs apie šviesulius mūsąja- 
me gyvenime, kurių, kaip ir blo
gybių, tik jau yra nemaža. Esant 
giliai dėkingam už pastabas vi
siškai vietoje, išties, būtina pa
kalbėti ir apie savuosius pra
giedrulius, kodėl juos nutylėti?

Tautiečiai parodė širdį. Nema
žoje lietuvių gyvenamoje vieto
je, neperseniausiai įvyko skau
dus įvykis: automobilio nelai
mėje buvo mirtinai sužeista jau
na, vos 19 m., lietuvaitė. Kad ir 
Nepriklausomąjį gyvenimą pri
simindama tik iš kūdikystės die
nų, kad ir mokslus ėjusi sveti
moje žemėje, liko gili patriotė. 
Ji — skautė akademike, ji gie
dojo bažnyčios chore, šoko taut, 
šokių ratelyje, studentų sąjun
gos narė ir puiki reprezentante 
letuviškųjų reikalų. Su dar 
dviem merginom, prieš pat mir
tį, buvo spėjusi ^avąjame uni
versitete surengti tautodailės 
parodėlę. Ir kai Dangus pasi
šaukė šią jaunąją gėlę, kuri dar 
tiek daug žadėjo, vietos lietuviai 
įrodė velionei savo gilią pagar
bą ir nuoširdumą. Tokių gausių 
laidotuvių, ne tik, kad niekados 
nežinojo to miesto lietuviai, bet 
ir milioninio didmiesčio žmonės 
nustebo — beveik 120 automobi
lių! Tautiečiai, būdami visiškai 
nepažįstami, kiti neturėję pro
gos velionę ir iš tolo matyti, at
sižadėjo ir darbo dienos, bet jau
tė lietuvišką pareigą bent tuo 
pagerbti nelaiku žuvusią. Gedu
lo Šv. Mišių metu, bažnyčioje 
netilpo tikintieji, nors šiaip jau, 
sekmadieniais, niekas negauna 
stovėti. Buvo didinga lietuviška 
manifestacija.

Studentai veikia. Ak, ir kiek 
daug įvairiausių kaltinimų pa-, 
teikiame savąjam jaunimui. Jie 
ir šiokie ir tokie ir nutautėję 
ir spaudos neskaito, susirinkimų 
nelanko ir t.t. Nedaug iš jų pu
sės išgirstame pasiteisinimų, bet 
akylesnieji nesitveria džiaugsmu 
matydami mūsų jaunimo — stu
dentijos darbus. Tik jie, kolkas 
dar vieninteliai, informuoja pa
saulį angliškai. Jų “Lituanus” 
šiandien jau pasiekė lygiai dvi- 
£,u.bą tiraža. Padidėjo ir turiniu’,j _J: 
pagrožėjo išvaizda. Ir veltui kai 
keno pastabos, kad šis leidinys 
tėra tik vaikų žaislas, veltui at
rodo ir kai kurių sugestijos, pa
versti “Lituanus” lyg ir angliš
kąja “Eglute”, mūsų mažame
čiams skirta. Ir koks jis bebūtų, 
kol nėra geresnio panašios pa
skirties leidinio, studentų “Litu
anus” bus toks koks jis yra, be
je, su maža pataisa — jis dar to
bulės! Tie patys studentai, kad ir 
be didelės reklamos, vis dėlto

aktyviai reiškiasi visuomeninia
me gyvenime. Žinoma, kiek lai
kas, o kai kur ir aplinkybės lei
džia. Jie šoka tautinius šokius, 
sportuoja, leidžia leidinius, re
prezentuoja visais galimais bū
dais mūsų tautą savo universite
tuose, neretai ir išsamiais raši
niais papildo mūsų periodiką. 
Tik mes, kažkodėl, to nematome 
ąrba nenorime pasiįdomauti kai 
kuriais, kad ir nežymiais var
dais, kurie beveik kasdien mato
mi mūsų spaudoje, sutinkami 
kultūriniame gyvenime ir bend
roje lietuviškoje aplinkoje.

Susiartinimo šventė. Mažutė, 
vos porą šimtų tautiečių su ma
žais vaikais, skaičiuojanti lietu
vių kolonija Windsore, ryžosi 
rimtam reikalui — jie ruošia 
šiemetinę Kanados Lietuvių 
Dieną. Planų ir sumanymų daug, 
bet jei windsorieciai tokiu at
kaklumu ir pasiryžimu dirbs, 
kaip jų darbai rodė iki šios die
nos, ir būsimos šventės pasiseki
mas jau dabar garantuotas. Ži
nia, reikalinga talka, žymi para
ma. Jie ras ir kalbėtojus ir spor- 
tioninkus ir muzikus ir meninin
kus, bet tam viskam juk reiks ir 
žiūrovų, šventės dalyvių. Jau 
dabar didesnės lietuvių vietovės, 
kaip Montrealis, Toronto, Ha
miltonas, Londonas ar net ir kai 
kurios tolimųjų Vakarų vieto
vės, tepagalvoja, gal bus kokia 
galimybė suorganizuoti ekskur
sijas, pasamdyti atskirus trau
kinius, autobusus ar lėktuvus. 
Šventė žada būti įdomi ir įspū
dinga. Jau kalbama apie plataus 
mąsto lietuvių dailės parodą ge- 
resnioje Windsor© vietoje, be 
to, atrodo, jog eilė lietuviškų 
junginių bei sambūrių tuo pat 
metu Windsore ar Detroite 
šauks savo suvažiavimus. Taip 
pat, norima šiemetinę šventę 
paversti ir tarpusavio susiartini
mo tarp Kanados ir JAV lietu
vių švente. Susitikime su savo 
pažįstamais, bičiuliais ar anų 
dienų draugais, gražiajame pa
sienio mieste Windsore. Rengė
jai todėl laukia žymios talkos 
ypač iš artimiausios ir didžiau
sios lietuvių kolonijos — Detroi
to tautiečių, bet vyksta susira
šinėjimai su Clevelandu, Čikaga 
ir kt. kviečiant ir laukiant gali- 
'ia: dalvvių Windsoran.
Parodykime kanadmei ir ame
rikinei visuomenei savo skaitlin- 
gumą, savo svorį, papuoškime 
tomis dienomis Windsorą lietu
viškomis, spalvomis ir ženklais.

Padarykime tą šventę tokią, 
kokios dar nebuvo šio kontinen
to lietuvių gyvenime!

Ir čia juk malonūs pragiedru
liai, ypatingi šviesuliai visame 
mūsų išeivijos gyvenime.

Al. Gimantas

Iš kultūros ir knygų pasaulio
VISIEMS ATEITININKU 

VIENETAMS
Pereitais metais “Ateitis” ga

lėjo savo biudžetą subalansuoti 
be minuso tik dėl to, kad ateiti- 
ninkiškieji vienetai ją parėmė 
suruošdami bent po vieną paren
gimą. Vien Čikagos “Ateities” 
koncertas davė pelno per $600. 
Waterburio scenos mėgėjų teat
ras su “Varpų Giesme” Ateičiai 
davė apie $300. Kitos vietovės 
taip pat savo įnašu Ateičiai daug 
padėjo. Esame visiems nuošir
džiai dėkingi.

Administracija tikisi ir prašo, 
kad ir šiais metais ateitininkiški 
vienetai vietovėse padarytų bent 
po vieną parengimą, kurio pel
ną skirtų “Ateities” reikalams. 
Brooklyne toks koncertas bus 
gegužės 12 d.

Ateitis yra užsakyta šešiolikai

SMITH, WINSTON & WOLMAN 
REGISTRUOTI SĄSKAITYBININKAI 

/CHARTERED ACCOUNTANTS/

85 Richmond St. West
TORONTO 1. ONT. . EMPIRE 3-4414

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

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

844 Broadview Ave. Tel. HA. 1623
SA V. E. J. ZALECKIAI.

£

iivect

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

Kode! vilkinti konkinončius skilvio gožų ar nevirškinimo dėl rūgš
čiu skausmus? Paimkite geriausių vaistų Kanadoje nuo skilvio, 
kepenų, geltoniigės, inkstų, pūslės ir Šlapumo kanalų sutrikimų.

Kaina $6.00 ir $4.00 už buteliukų.
9TOMACR 
KtMCDV LUSCOE PRODUCTS LTD., LT

559 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT

DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. - TEL. LE. 2-4805

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje. Šviežus rūkyti unguriai ir 
lašišos, rusiškas kaviaras, geriausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai.

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.

i

Jono Bosko kuopos narių. Užsa
kė: L. Reivydas, Rochester, N.Y., 
St. Daunys, Chicago, Ill., V. 
Daugėlienė, Kearny, N.J. — pen
kiems, V. Matulaitis, Toronto, 
Ont., Canada, dr. J. Balčiūnas, 
Strasburg, Ohio — dviems, J. 
Pikturna, Cleveland, Ohio, J. 
Žadeikis, Chicago, Ill., St. Dau
nys, Chicago, Ill., MA Detroito 
kuopa, kun. J. Maknys, Brook
lyn, N.Y. — dviems.

Dar trūksta penkiems šios 
kuopos moksleiviams ateitinin
kams geradarių, kurie paaukotų 
3 dol. jų Ateities metinei pre
numeratai.

Vasario 16—sios gim. MA 
vysk. M Valančiaus 8-iems kuo
pos nariams “Ateitį” užsakė:

O. Petrikienė, E. St. Louis, 
Ill., O. Jankevičiūtė, New York 
City, N.Y. — trims, V. Prunskie
nė, Chicago, Ill., Rochesterio, 
N.Y? Rėmėjų būrelis per A. RaR- 
gelį, Al. Puida, Longlac, camp 
35, Ont., Canada, A. Pabedins
kas, Toronto, Ont., Canada.

Ši kuopa turi 56 narius. Tai
gi, dar 48 moksleiviai ateitinin
kai laukia geradarių, kad ir jie 
galėtų šiuos metus gauti Ateitį.

Visiems geradariams jų su
šelptieji moksleiviai ir Ateities 
administracija labai nuoširdžiai 
dėkoja.

Norintieji likusiems mokslei
viams užsakyti Ateitį, užsaky
mus su 3 dol. prenumeratos pra
šom siųsti: Ateitis, 916 Willough-

by Ave., Brooklyn, N.Y.
Ateities administracija

Ateities koncertas Brooklyne, 
N.Y., ruošiamas gegužės 12 d. 7 
v.v., Apreiškimo parapijos salė
je. Programoje dalyvaus sol. A. 
Stempužienė iš Cleveland© ir V. 
Verikaitis iš Toronto ir pianistė 
Julija Rajauskaitė - Šušienė iš 
Niujorko.

’ Prof. dr. Z. Ivinskis balandžio 
1 d. baigia pirmininkavimą Bal
tų Institute, tas pareigas perduo
da latvių prof. Edv. Šturmui ir 
išvyksta atgal į Romą. Jo adres- 
sas bus: Roma, Via Brescia 16.

Dail. Romo Viesulo paveikslas 
“Rankos” yra paimtas į Moder
naus Meno Muziejaus piešinių 
parodą. Šiai parodai iš visos 
Amerikos buvo prisiųsta 5.000 
paveikslų. Iš jų atrinkta 125, jų 
tarpe ir Viesulo “Rankos”.

Liet. Filatelistų D-jos biulete
nio išėjo Nr. 3. Narių draugija 
turinti 39, ižde $150.

Draugijos 10 metų sukakčiai 
paminėti nutarta rudenį suruošti 
sukaktuvinę pašto ženklų paro
dą ir bankietą.

Biuletenio redaktorius Ig. Sa
kalas, 7356 So Campbell Avė, 
Chicago 29, Ill.

Filat. D-jos pirm. Jonas 
Green, 3331 S. Halsted St., Chi
cago 16 Ill.; sekr. E. Jasiūnas, 
5741 S. Loomis Blvd., Chicago 
16, Ill.; iždin. J. Liubinskas, 927 
W. I8th Place, Chicago 16, Ill.

— Londonas. -—D. Br. komu
nistų partijos organas “Daily 
Worker” yra patekęs į didelius 
finansinius sunkumus. Norėda
mas išsikapstyti, pradėjo savo 
skaitytojus aprūpinti medvilnės 
bliuzėmis iš Vengrijos, kinų 
žaislais ir net vokiškomis “Olim
pia” mašinėlėmis, bet nutylėda
mas jų kilmę.

Cleaners

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! 1!
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 saugomu 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

CITY CLEANERS
13846 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valyme patyrimas

Visuotinis gyventoji; surašymas
(CSc). — 1956 metų birželio 

mėn. 1 d. Kanados vyriausybė 
praves Kanados gyventojų su
rašymą. Tai bus 5 metų surašy
mas. Jis nebus toks, kada sura
šoma kas dešimt metų. Suraši
nėtojai pastatys tik šešis klausi
mus, vieton įprastų 29 klausimų 
kitų surašinėjimų metu, kaip tai 
buvo ir 1951 m.

Bet klausimai yra svarbūs vy
riausybei, svarbūs pramonei ir 
gamybai, mokslui ir švietimui, 
ligoninių ir mokyklų tinklo plė
timui, ir todėl statomi klausimai 
turi būti atsakomi pasiruošus.

Surašinėtojas tai kėra mokes
čių rinkėjas arba policijos agen
tas, bet tik paprastas asmuo ren
kantis duomenis statistikos rei
kalams apie šią šalį ir žmones 
joje gyvenančius.

Laukiama, kad birželio 1 d. su
rašymas parodys Kanados gy
ventojų skaičių siekiantį virš 
16.000.000. 1951 metų surašymas 
rodė kiek daugiau 14.000.000. 
Oficialus įvertinimas rugsėjo 
1 d. rodė 15.700.000. Ateinanti 
pavasarį laukiama, kad kurią tai 
dieną bus persirista per 16 mili
jonų skaičių.

KANADOS FIRMA 
PAGAMINO NAUJAS 

KOJINES
2-gubų padų kojinės yra 
išrastos , tik PENMANO, 
vėliau pradėtos kopijuo
ti visame pasauly. Vien 
tik PENMANS gamina 
šios rūšies kojines Ka
nadoje ... IŠSITEM
PIANČIAS, vieno 
dydžio, dvigubų padų 
kojinės suteikia dvigu
bą patogumą, šį pavasa
rį PENMANS išleido 
įvairių spalvų rinkinį! 
Galite pasirinkti: pa
prastų ar languotų... il
gai laikančio nailono, 
nailono ir vilnos, nailo
no ir medvilnės. Nešio
site paskutinės mados 
šypsodamiesi, nes tikrai 
patogios kojinės. Reika
laukite 2-GUBŲ PADŲ 
vieno dydžio IŠSITEM
PIANČIŲ KOJINIŲ, pa
gamintų 20-S-6
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Atėmus otsitiktinumo momen
tą, kurs priduodavo poezijai ža
vumo, šis menas vienoje žemės 
rutulio dalyje pavirto j amatą 
Kunigaikščio favoritų, naudo
jančių rašytojo vikrumą tam, 
kad neprarastų valdančiųjų 
malones, o kitoj — j žaidimą, 
prieinamą siauram elitui, j sa
votiškas esperantininkų klubo 
pratybas.

Czeslaw Milosz

Cituota iš įvado, parašyto pa
ties autoriaus, savo verstinių ei
lių knygai “Epochos sąmoningu
mo poezija”, kurią išleido “Li
teratūros Lankai”. Eiles lietu
vių kalbon išvertė poetas Juozas 
Kėkštas. Czeslaw Milosz — len
kų poetas, vienas rimčiausių eg- 
zilinės lenkų literatūros repre
zentantų Vakaruose, nuo seno 
ieškojęs kontakto su lietuvių 
kultūrininkais ir savo straips
niais bei laikysena kovojęs ir te- 
bėkcvojąs prieš savo tautos 
skaitlingas bei nesveikas šovi
nistines ir imperialistines ten
dencijas Lietuvos atžvilgiu. Jo 
ir Juozo Kėkšto rūpesčiu, prieš 
kiek laiko Paryžiuj leidžiamam 
lenkų žurnale “Kultūra” (Nr. 
10/96, 1955) buvo atspaustas iš
samus dr. Juozo Girniaus straips 
nis (Lenkiškai-lietuviško dialo
go* beieškant), Alfonso Nykos- 
Niliūno straipsnis apie naująją 
lietuvių poeziją ir visas pluoštas 
lietuvių poezijos vertimų (atlik
tų J. Kėkšto).

Czeslaw Milosz -p- A. Nykos- 
Niliūno žodžiais tariant — yra 
pasirinkęs “savo esme išganymą 
nešančios poezijos kelią”, taigi 
kūrybinį pasisakymą, kur “žo
dis privalo turėti perkeitimo 
galios, žodis privalo mirti už 
tiesąi, t.y. turi būti vienkartinis 
epochai ir Laikui didžiąja rai
de”.
Tu, kurio negalėjau išgelbėti, 
išklausyk manęs.
Suprask šią paprastą kalbą, nes kitos

gėdinuos. 
Prisiektu: nėra manyje užburtų žodžių. 
Kalbu tylėdamos, kaip debesis arba me

dis.
* • • •• ■ • •

Kas gi yra poezija, kuri neišgano 
nei tautu, nei žmonių?
Melas, 
girtuoklių daina, kuriems netrukus kas 

nors perskros gerkles, 
skaitymai iš mergaičių kambario.

E. s. p. 17 psl.

Naujas Literatūros lankų nu
meris (šeštas) laukia skaitytojo. 
Įvairių — draugiškų ir piktų — 
komentarų susilaukė šis žurna
las per neilgą savo gyvenimą, 
bet tokia yra kiekvieno viešai ir 
atvirai kalbančio dalia. LL ne
ieško aklo pritarimo nei tiesos 
monopolio, nesitaria esąs vienin
telis ir neklaidingas mūsų litera
tūrinio gyvenimo veidrodis, ne
pretenduoja į paties Parnaso 
administraciją. LL tenori būti 
mūsų literatūros gyvybės ženk
lu. atvira ir draugiška tribūna 
tiesos ■ ir rūpesčio pagimdytam 
žodžiui, jaunos — likimo ir ne
laimių paženklintos — kartos 
ryšiu ir kovos liudininku. LL 
yra atviri kiekviena lietuviui ra
šytojui, neužsidariusiam savo 
pasisekimų, nuopelnų, didybės 
arba neklaidingumo aureolėse. 
LL nėra partinės disciplinos di
riguojami todėl nebuvo ir nebus 
vienui vienos, visiems privalo
mos ir visų praktikuojamos, li
nijos reiškėjai; atskirais klausi
mais galimas ir esamas nuomo
nių skirtumas tik įrodo LL pla
čią žmogišką ir kūrybinės sam
pratos bazę. Žinoma, esminiais 
ir principiniais literatūrinės kū
rybos klausimais LL stengiasi 
(ir ateityje stengsis) atrasti so
lidarią laikyseną ir ją ne vien 
žodžiu išreikšti, bet ir gyventi.

• • •

Norėtume atkreipti skaitytojo 
dėmesį į šeštojo LL numerio tris 
įdomius straipsnius: Juozo Gir
niaus “Dabarties beiliuzinė lite
ratūra”, Juliaus Kaupo “Meni
nės tikrovės ribos” ir Antano 
Jasmanto “Patriotų sukilimas 
arba poezijos kivirčas su tauty
be”. Straipsniuose nagrinėjamos 
problemos, dėl vietos stokos re
tai randančios vietos ir dėmesio 
mūsų periodinėje spaudoje.

Išskirtina įdomi Antano Škė
mos prozos ištrauka iš didesnės 
apimties veikalo. Gausu versti
nės ir originalinės poezijos. Ka
zio Bradūno eilės, dar kartą pa
tvirtina šio poeto gyvastingą ir 
nepailstantį ieškojimą bei kas
kart plačiau išsišakojantį talen
tą. Eugenijaus Gruodžio, (vardas 
į kurį mūsų literatūros mėgėjai 
turėtų atkreipti rimtą dėmesį) 
eilėraščiai originalūs ir parašy
ti subtiliu, ekspresyviniu ir rū
pestingai atseikėtu žodžiu, pa
liečia mūsų poezijoj dar negirdė
tas tematines galimybes, at
skleisdami autoriaus neeilinę 
erudiciją ir intelektą.

• e • •

Baigiant šias pastabas, patyrė
me apie 1955 metų LRD litera
tūrinę premiją —ji paskirta (re
miantis galutiniais balsavimo re
zultatais) Henrikui Radauskui 
už eilių knygą “žiemos daina”.

DAINAVOS ANSAMBLIS TORONTO SCENOJE
Neskaitant kęletos smulkme

nų vistik malonu buvo išgirsti 
pagarsėjusį “Dainavos” ansamb
lį Toronto naujoje Prisikėlimo 
parapijos salėje kovė 18 d.

Ansamblis skaitlingas ir gerai 
organizuotas. Turi didelį reper
tuarą ir balsingų dainininkų. Ma 
lonu, kad tarp daugelio dainos 
veteranų matosi ir priaugančios 
kartos. Tai duoda ansambliui ki
tą veidą. Gyvina jį ir duoda vil
ties, kad jis gyvuos dar ilgus 
metus.

Programoj buvo dvi dalys: 
“Vestuvės be piršlybų” ir Vytau
to Didžiojo Kantata. “Vestuvės 
be piršlybų” yra montažas, ri- 
šąs dainą su daina arba šokiu 
(nors autoriaus bandyta padary
ti jį įdomesniu įpinant keletą 
personažų). Dainos kai kuries 
praskambėjo labai puikiai. Gal 
geriausiai “Oi broliai broliai”. 
Betgi' kai kuries, vartojant per
daug balsinės medžiagos, paliko 

''“rūgštoko” įspūdžio, o pora dai
nelių vargu ar vertų ansamblįo 
pastangų — be melodijų, nieko 
bendro neturinčių su. lietuviška 
dvasia, tinkančios, gal būt, prie 
išgėrimo, bet ne scenoj (Reikia 
gert ir Merginų ir vaikinų dai
nos). Gražiai praskambėjo “Ber
neli mūsų...”, “Kada mes jo» 
jom...”.

Iš solistų Radys buvo geras... 
dainavime. Balsas malonus ir ly-

Kanados ir JAV Dainy šventė
Dainų Šventės komitetas savo > peticijas. Pati Dainų Šventė bus 

pranešime Nr. . 6 praneša, kad! liepos 1 d. 3 vai. pp. Kad pro
Dainų Šventė vyriausybės yra
atleista nuo privalomų mokes
čių, ir kad iš vyriausios susisie
kimo įstaigos yra gautas 25% pa- 
piginimas visų chorų kelionėms 
i Dainų Švente autobusais, gele- 
žinkeliais ir lėktuvais.

Liepos 1 d. yra organizuoja
mos pamaldos centrinėje Čika
gos bažnyčioje už pavergtąją 
Lietuvą. Pamaldose dalyvauja 
visi suvažiavę chorai ir visa vi
suomenė.

Komitetas primena, kad cho-, 
rai paskubėtų siųsti reikalingą 
istorinę medžiagą apie savo 
veiklą Dainų Šventės leidiniui, 
taip pat chorų nuotraukas ir di
rigentų atvaizdus. Vėliau atsiun
tę reikalingas žinias, gali nepa
tekti Į Dainų Šventės leidinį. 
Medžiagą siųsti šiuo adresu: Mr. 
J. Kreivėnas. JAV ir Kanados 
Liet. Dainų Šventės Komitetas, 
1602 So. 48 St.,* Cicero 50, Ill.

Kanados lietuvių chorai pra
šomi nepavėluoti sutvarkyti įva
žiavimo į JAV dokumentus.

Kadangi Dainų Šventė nėra 
eilinis koncerto paruošimas, to
dėl jos reikalams yra būtina su
telkti atitinkamas sumas pinigų. 
Aukas prašo‘siųsti: JAV ir Ka
nados Lietuvių Dainų Šventės 
Komitetas, Chicago Savings and 
Loan Association, Acc.’ No.15043. 
6234 So. Western Ave., Chicago, 
Illinois.

Pranešime Nr. 8 praneša, kad 
nuo kovo pabaigos bus lankomi 
chorai, nes geras chorų pasiren
gimas yra pirmoji Dainų Šven
tės sąlyga. Birželio 30 ryte su
važiavę chorai turės bendras re-

Nors šias eilutes rašančiam ir 
atrodo, kad Kazio Bradūno “De
vynios baladės” tokio pripažini
mo labiau nusipelnė (kaip žinia, 
Bradūno rinkinys visai nedaly
vavo finalinėse varžybose), bet 
vox populi...

Nustebino, tiesą sakant, ne 
tiek pati knyga ,kiek jos auto
riaus, stebėtinai įžeisto* žmogaus 
tonu nusviestos, interview pasta
bos “Drauge” (kovo 17*d. nume
ryje), sklidinos netiktai (gal ir 
pagrįstos) pagiežos, bet ir re- 
vanšinių atsiskaitymų. Gaila, 
kad alergija tiesiai .neaplenkia 
nei neklaidingųjų... Apie pačią 
Žiemos dainą ir kaikuriuos, ta 
proga vertus prisiminti klausi
mus — kurį kitą kartą. 

gus. Petuškaitė, nors ir dideliu 
balsu, nedarė gero įspūdžio vien 
dėl to, kad balse jautėsi didelė 
ir nemaloni vibracija. Labiausiai 
vietose, kur bando forsuoti. Ypač 
vėliai tai jautėsi kantatoje. Ki
ti veikėjai savo atliko gerai. Gai
la, kaikurių vaidyboje buvo jau
čiamas 19-tojo šimtmečio vaidy
binis stilius.

Šokių grupė buvo puiki. 
Lankstus jaunimas stengėsi, 
kiek galėdami ir paliko malonų 
įspūdį.

“Vytauto Didžiojo Kantata” 
parašyta Žilevičiaus 1930 metais, 
500 metų sukakčiai paminėti. Tai 
kūrinys reikalaujantis didelės 
medžiagos, gerai kontroliuojamo 
choro, puikaus solisto ir gerų 
akomponiatorių. Dainavos an
samblis ,visa tai turėdamas, da
vė pajusti kantatos didybę ir ge
rai skambančio choro savybes.

Pianinui atgrojus 8 atidaro
muosius barus, choras įstoja 
stipriai tiksliai geroje tonacijoje 
ir Maestoso, kaip kompozito
riaus pageidauta ... Tenorams 
skirstantis atskirais balsais jau
čiamas nuovargis, matyt, nuo 
buvusių koncertų Hamiltone ir 
čia pat 2 vai. Vėliau įsijungus 
moterims šis nuovargis jau ne
bejaučiamas. .

Brazys pirmuose baruose lyg 
ir nuvargęs, vėliau susigriebė ir 
kantatą “išvežė” geroje formoje.

grama neužsitęstų per ilgai, 
šventės metu viešoms kalboms 
ir sveikinimams numatyta tik 
keletas minučių.

Po Dainų Šventės vakare bus 
bendras Dainų Šventės ir Kul
tūros kongreso dalyvių banketas 
(už įėjimą reiks užsimokėti).

Dainų Šventės dalyviams ga
minamas specialus ženkliukas, 
kurį nemokamai gaus visi daini
ninkai. Į D,ainų Šv. bilietai —po 
$3,00, 2,00 ir 1,50 bus pradėti 
platinti jau kovo mėn. Pageidau
jamų vietų bilietus galima užsi- 
sakyti jau dabar per šventėje 
dalyvaujančius chorus arba Dai
nų Šventės komitete.

Dainų Šventėje užsiregistravo 
40 chorų su apie 1.500 daininin
kų. Pusė daininkų gyvena Čika
goje. Ne Čikagoje gyveną chorai 
prašomi ligi balandžio 1 d. pra
nešti, kiek jiems bus Šventės 
dienomis nakvynių reikalinga. 
Pranešti nors apytikriu tikslu
mu. •

Nors Šventės komiteto paja
mas sudaro tik aukos ir pajamos 
iš bilietų, o išlaidų tarpe vien už 
patalpas Coliseum reikia mokė
ti $1,500, bet nenumatoma nie
kam mokėti už darbą, tad su li
kusiais resursais teks paremti 
pačius tolimiausius gausius cho
rus.

Dainų Šventės komitetas nu
mato aukų rinkimą ir ne Čika
goje. Chorams siuntinėjami au
kų lapai. Kur tik galima, prašo
me chorus pasistengti. Surinktų 
aukų lapus prašome Dainų 
Šventės, komitetui grąžinti ligi 
gegužės 15 d. Galimai didesnės 
chorui reikalingos pinigų sumos 
bus paliktos pačių aukas rinku
sių chorų dispozicijai. Stambes
ni aukotojai (minimum $5) bus 
skelbiami Dainų Šventės vado
ve.

Dainų Šventės komitetas susi
tarė su geležinkelių, autobusų ir 
lėktuvų bendrovėmis kelionės 
papiginimo reikalu. Geležinke
liai ir autobusai duoda 28% nuo
laidos.

PREMIJUOTA 
KNYGA

HENRIKO RADAUSKO 
poezija

“ŽIEMOS DAINA” .... $3.00
“STR£L£ DANGUJE” .. $1.50 

(reguliari kaina $2.00) 
Gaunamos “Tėviškės Žiburių” 
knygyne, 941 Dundas St W., 

Toronto, Ont

TtVISKŽS ŽIBURIAI

Teko girdėti Brazį geresnėje for
moje, bet ir čia jis skambėjo ly
giai ir tiksliai.

Gal būt, netikslu yra statyti 
kvartetą choro vidury. Pirmiau
siai jis nedaro įspūdžio, kaip at
skiras vienetas, o tik* choro da
lis dainuojanti, kad duotų progos 
chorui pailsėti. Choro vidury jis 
girdimas menkai ir neduoda lo
giško pagrindo pateisinti savo 
buvimą. Balsai nesusidainavę. 
Kai kurių vidurinių balsų visai 
negirdėti, tuo tarpu sopranai 
bando peršaukti, tuo pademon
struodami blogą dainavimo tech
niką. St. Sodeika turėtų ieškoti 
kites išeities šiam dalykui pa
taisyti.

Labai puikiai praskambėjo fu- 
ginė kantatos dalis, pradedant 
tenorams, vėliau bosams, sopra
nams ir altams. Geras ritmas ir 
tonacija. Pačiame gale choras 
truputį pasimeta tik todėl, kad 
nėra pratęs išpildyti trijolių, po 
kurių, seka ketvirtinės. Supran
tama, tai nėra lengvas dalykas 
ir reikia stebėtis, kad choras ne
bandė išmesti tos dalies. Kanta
ta baigiama galingu... “tegul 
pranyksta” ..., priversdama to
rontiškę publiką šūktelėti “Bra
vo! ...”

Brazio dikcija, nors truputį tu
rinti anglišką akcentą, buvo pui
ki, tuo tarpu choro, nors ir be 
angliško akcento, bloga. Choras 
sunkiai suprantamas be vertėjo. 
Tuo turėtume susirūpinti. •

Grįžtant prie “vestuvių”, ver
tėtų paminėti apšvietimas Ga
šlūno, kuris buvo tikrai biaurus. 
Priminė kažkaip Lietuvos dar
žinių vaidinimų apavietimo 
techniką. Ar verta šį dalyką į 
programą įrašyti neturint tam 
sąlygų?

Norėtųsi pasveikinti ansamblį 
už ryžtą ir ištvermę. Taip pat 
reikia priminti, kad jis paimda
mas tokius dalykus kaip Kanta
ta, parodė, jog yra pajėgesnis už 
kitus chorus. Pagarba ansamb
liui už vargą ir triūsą darant 
šias dideles keliones vien todėl, 
kad myli lietuvišką dainą ir jai 
aukojasi. Stepas Sodeika čia pa
rodė nepaprastą ištvermę ir 
kantrybę. Išlaikymas čia Ameri
koje ansamblio pilnoje augštu- 
moje, nežiūrint kritikų nei pane
girikų, yra jo nuopelnas. Su an
samblio pasisekimu surišti dar 
du asmenys: M. Mondekaitė ir 
muz. V. Jakubėnas, kurie buvo 
be priekaištų.

Taip pat norėtųsi padėkoti Tė
vams Pranciškonams, kad rizi
kuodami didelėmis išlaidomis 
pakvietė šį puikų ansamblį čia į 
Torontą parūpinti mūsų visuo
menei keletą nepamirštamų va
landų. Jau ne pirmas kartas kaip 
jie sudaro sąlygas tai geros dra
mos pastatymui tai gero koncer
to. ■ ■. %

Galima pasididžiuoti ir toron
tiške publika, kuri pademonstra
vo čikagiečiams, kokia puiki lie
tuviška kolonija esanti.

V. Enigma

LRD premija
LRD 1955 m. 500 dol. premiją, 

kurios mecenatas yra kun. dr. J. 
Prunskis, visuotiniu rašytojų 
balsavimu pripažinta Henrikui 
Radauskui.

Radauskas gimė 1910 m. Kro
kuvoje, 1929 m. baigė Panevėžio 
mokytojų seminariją, 1930-35 
Vytauto Didžiojo u-te humani
tarinių m. f-te išėjo lituanistikos 
mokslus. 1937 m. buvo Klaipėdos 
radiofono redaktorius, vėliau 
dirbo Švietimo M-jos Knygų 
Leidimo Komisijoje, karo metais 
buvo Valstybinės leidyklos vyr. 
redaktorius, nuo 1950 m. gyvena 
Čikagoje.

Eilėraščius pradėjo spausdinti 
1929 m. Bendradarbiavo Gaisuo
se, N. Romuvoje, Vaire, Židiny
je, Dienovidyje ir tremties pe
riodikoje bei almanachuose, 
spausdindamas - originalią poezi
ją, pateikdamas vertimų, taip 
pat literatūrinių straipsnių bei 
recenzijų. Autorius gausumu ne
pasižymi, užtai jo žodis dailus ir 
tikslus. Iki šiol pasirodė Henri
ko Radausko poezijos 3 rinki
niai: Fontanas 1935, Strėlė dan
guje 1950 ir Žiemos daina 1955, 
dabar premijuotoji poezijos kny
ga (V. Sauliaus leid. 80 psl., kai
na $3,-), Meistriška eilėraščių 
forma, minčių žaismingumas, 
originali tematika, savita poeto 
spalva išskiria Radauską iš kitų 
mūsų poetų. Premija bus įteikta 
metinėje LRD literatūros šven
tėje kovo 25 d. Čikagoje, Lietu
vių auditorijoje. Laureato poezi
ja bus interpretuojama dviejų 
aktorių, vakaro programoje da
lyvaus eilė rašytojų.

“Lietuvių Dienos” yra pasiry- 
žusios išleisti A. Baranausko 
“Anykčių Šilelį”, kurio numaty
ta duoti du tekstai — lietuviška
sis ir išverstasis angliškai. Su 
“Anykščių šilelio” poetiniu gro
žiu tuo būdu norima supažin
dinti ir angliškai kalbanti visuo
menė.

Dr. Vydūno vardo 
premija

Mažosios ■ Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Kanados Centro Val
dyba, norėdama suaktualinti 
Mažosios Lietuvos idėją mūsuo
se ir sudominti Mažaja Lietuva 
mūsų rašto žmones, skelbia:

1. Dr. Vydūno vardo $1000.00 
vertės premiją už geriausį 1956 
m. parašytą (neišspausdintą ar
ba išspausdintą, bet dar nepre
mijuotą) Mažąją Lietuvą lie
čiantį veikalą.

2. Veikalas turi būti iš Mažo
sios Lietuvos gyvenimo, dabar
ties ar praeities, parašytas gro
žinės literatūros ar mokslo vei
kalo pobūdžio, netrumpesnis 
kaip 250 puslapių spausdintos 
knygos normalaus formato ir 
tinkamas versti į kitas kalbas.

3. Premijai galima siųsti ir 
mašinėle parašytus veikalus. (3 
egz.)

4. Premijuotini veikalai at
siunčiami iki 1956 m. gruodžio 
15 d. Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Kanados Centro Val
dybos adresu:

V. Peteraitis, 5155 *Bourbon- 
niere, Apt. 6, Montreal. Que., Ca
nada.

5. Neatsiųsti veikalai nebus
svarstomi. ♦

6. Skiriama premija nebus 
skaldoma tarp atskirų autorių.

7. Premijos sprendėjų komisi
ja bus paskelbta vėliau.

8. Pinigų premijai sutelkimu 
rūpinasi MLBD Kanados Centro 
Valdyba talkinama visų MLBD 
skyrių.

9. Premija bus įteikta 1957 m: 
sausio 15 d. minėjimo metu 
Montrealy.
1956.3.2. ’

MLBD Kanados Centro 
Valdyba

Suomiu rašytoja A. Krohn
Suomių rašytoja Aino Krohn, 

suomių poeto Julijaus Krohno 
duktė, 1900 metais ištekėjo už 
estų folklorininko ir vėliau dip
lomato dr. O. Kalas. Tartu mies
te ji yra parašiusi suomiškai vi
są eilę romanų ir novelių iš estų 
buities. Jos veikalai išversti į 
anglų, prancūzų, italų, vokiečių, 
olandų, vengrų ir švedų kalbas. 
Dr. Kalias 1919-22 metais buvo 
Estijos pasiuntinys Suomijoje, o 
Paskiau buvo paskirtas pasiun
tiniu į Londoną. Min. Kalias mi
rė 1947 m., o jo našlė dabar gy
vena Stockholme, kur verčiasi 
literatine veikla. 1953 m. ji lai
mėjo.- suomių literatūr. premiją 
— 1 mil. suomių markių dydžio. 
Nuo 1952 m. Aino Kalias rašo ir 
leidžia savo dienoraščius, kurių 
pasirodė jau 4-ji dalis. Joje ap-

Gyvenimas Kanadoje

Pleose help this

your store.

TO STORKEEPERS 
ANO CLERKS.

KAIP APSIPIRKTI KANADOJE
Kanadoje yra daug puikių krautuvių, pilnų įvairių prekių. Daugelis jų turi įvairių specialių 
patarnavimų savo klijentoms. Jose apsipirkti vienos malonumas. Apie tai norime paaiškinti. 
PIRKIMAS KREDITAN: Jūs galite pirkti prekes užmokėdami už jas vėliau. Pirkti kreditan 
yra trys sistemos —

1. Mėnesinis mokėjimas. Jūs galite imti prekes kreditan, o. krautuvė užrašys jūsų 
sąskaiton. Kiekvieno mėnesio gale krautuvė pasiųs jums sąskaitą, kurią apmokėsite 
iš karto. *

2. Dalinis planas. Pirkdami prekę krautuvėje įmokate tik dalį sumos, vad. "Down 
Payment". Po to kas mėnesį mokate dalimis.

3. Laipsniškas kreditas. Jei jūs manote pirkti prekių pvz. už $80, jūs susitariate su 
krautuve iš anksto kas mėnesį mokėti po $10. Kai dalį šios sumos jau būsite iš
mokėję, galėsite vėl ką nors pirkti kreditan.

Daugumas krautuvių reikalauja įrodymų, kad jūs galite tikrai skolą išmokėti. Tik vėliau duo
damos prekės kreditan.
C.O.D. — mokama pristačius prekes — Jūs galite telefonu iš kaikurių krautuvių užsisakyti 
numatytą prekę, už kurią apmokėsite, kai ji bus jums pristatyta į namus.

UŽSAKYMAS PAŠTU — Kaikurios didesniosios krautuvės išleidžia didžiulius katalogus, 
iliustruotus ir su nurodytomis kainomis. Tas prekes galite užsisakyti paštu. Jos bus pristatytos 
paprastai C.O.D. būdu.
PAKEITIMAS — Daugumas krautuvių Kanadoje pakeičia prekes, jei jūs apsigalvojote, kad jos 
jums netinka, pvz. baltiniai per dideli, or pan.
PINIGŲ GRĄŽINIMAS — Kaikurios didesniosios krautuvės už sugrąžintas krautuvėn prekes 
grąžina sumokėtą sumą.
VERTĖJŲ TARNYBA — Yra didelių krautuvių, kurios turi vertėjus, nesusikalbantiems qnglu 
kolba.
Trumpai pateikėme bendrus apsipirkimo pagrindus Kanadoje. Norėdami pilnesnių informacijų, 
klauskite vietos krautuvėse. Jų tarnautojai mielai jums pagelbės.

SPAUSDINA, NORINT PAGELBĖTI JUMS PILNAI NAUDOTIS KANADOS GYVENIMU

RADINGS
BRADING BREWERIES LIMITED ■ 

Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

PRAŠYKITE BRADING'S /tariomo BREDING'SZ

Paimkite šį skelbimą bet kurion krautuvėn

“Varpas” ruošiasi Dainų Dienai
13 pasirodymų 1955 metais 
Šiandien būtų sunku įsivaiz-

duoti Toronto lietuvių kultūrinį 
gyvenimą be ,“Varpo” choro, 
kuris, dabar užpildo meninę pro
gramą beveik visų mūsų tauti
nių švenčių minėjimuose. Pra
ėjusių metų laikotarpyje “Var
pas” turėjo 13 stambesnių pa
sirodymų — Montrealyje, Čika
goje, Hamiltone, St. Catharines 
ir Toronte, vadinasi, “Varpas” 
vis dar ištikimai laikosi savo 
pasirinkto šūkio: “Vai skam
bink per amžius vaikams Lietu
vos” .,. Skamba jis, kaip mato
me, ne vien tiktai Toronte ir ne 
vien tiktai Kanadoje. Toks mū
sų “Varpo” skambėjimas parei
kalauja nemažų energijos ir pa
sišventimo išteklių iš choristų ir 
paties choro vadovo — muziko 
Stasio Gailevičiaus.

“Varpas” JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventėje 
Liepos 1 d. Čikagos koliziejuje 

įvyksta didžioji lietuviškos dai
nos demonstracija tremtyje — 
JAValstybių ir Kanados Lietu
vių Dainų Šventė. Tai yra pir
mas tokio didelio mąsto dainos 
meninių vienetų subūrimas Į 
krūvą. Šventėje dalyvaus kelias
dešimt lietuviškų chorų. Jų tar
pe, žinoma, pasirodys ir torontiš
kis “Varpas”. • -

“Varpas” jau ruošia privalo
mas dainas mišriam chorui dr 
V. Kudirkos “Lietuvos Himną”, 
J. Naujelio “Dievas mūsų prie
glauda”, Č. Sasnausko “Jau sla
vai sukilo”, J. Žilevičiaus “Lais
vės dainą”, Br. Budriūno “O 
Nemune”, A. Aleksio “Berneli 
mūsų”, A. Kačanausko “Vai, žy
dėk, žydėk”, M. Petrausko “Mo- 
tuš, motuše”, K. V. Banaičio 

rašyti išgyvenimai Londone, mi
nima taip pat pažintis su Lie
tuvos atstovais Naruševičium ir 
Galvanausku. Pasakojama, kaip 
1922 m. Londone Šveicarų baž
nyčioje buvo už Pabaltijo kraš
tų nepriklausomybę atlaikytos 
pamaldos, o prie altoriaus buvo 
išstatytos visų kraštų vėliavos 
ir vagonais sugriežti visų trijų 
tautų himnai. Toliau minimas 
Lady Aberdeen suruoštas pa- 
baltiėčiu vakaras, kur salė buvo, 
taip pat išpuošta visų trijų tautų 
vėliavomis, o ji pati tarė padėkos 
žodį. Minimas ir Forum Club 
parengimas 1924 m., kur O’Co
nnor pašakė apie Pabaltijo kraš
tus kalbą. Jos atsiminimuose at
pasakojama ir daugiau panašių 
išgyvenimų, kur minimi pabal- 
tiečiai ir jų veikla.

Lino žiedas .
Ruošiamos taipogi ir nepriva

lomos dainos mišriam chorui: J. 
Gruodžio “Op, op”, St. Šimkaus 
“Oi pasakyki”, J. Žilevičiaus 
“Anoj pusėj ežero”, J. Kačinsko 
“Pjovėjas”, VI. Jokubėno “Vai 
eičiau, aš eičiau”, K. V. Banaičio 
“Po augštus kalnus”.

Didelis dėmesys skiriamas 
jungtinio vyrų choro dainų re
pertuarui: Br. Budriūno “Tėvy
nei”, J, Dambrausko “Jau žir
gelis pabalnotas”, J. Strolios 
“Namo”, VI. Jakubėno “Kai aš 
jojau”, J. Gaidelio “Tėviškės va
karams”.

“Varpas” nuoširdžiai atsiliepia 
į dainų šventės komiteto šūkį: 
“Daina lietuvį ir džiugina ir stip
rina ir paguodžia. Daina kelia 
pasididžiavimo jausmą, kad esa
me didvyrių žemės vaikai, kurie 
moka kietai kovoti už. žemę, už 
laisvę, už lietuvišką žodį”...

Sukaktuvinis koncertas 
sekantį rudenį
Paskutiniam metiniam kon

certe “Varpas” visus stebino ir 
džiugino savo netikėta — “Va
landėle Kauno Operoje”. Šį kar
tą metinis koncertas dėl dainų 
šventės nukeliamas į rudenį. Jo 
visa programa laikoma griežtoje 
paslaptyje, bet “Varpo” dirigen
tas šypsodamasis prasitaria: 
“Sukaktuvinis koncertas bus 
toks, kokio dar nebuvo — skir
tingas nuo visų koncertų”. Be
lieka tikėti p. St. Gailevičiaus 
žodžiais, nes nei “Varpas”, nei 
jo dirigentas koncertams ruošti 
darbo nesigaili. Praėjusių metų 
laikotarpyje “Varpas” turėjo 150 
repeticijų. Tremtyje egzistuo
jančiam chorui, kurio nariai ne- 
dainavimu užsidirba duonos kąs
nį, tai, be abejo, yra rekordas —
vertas visų tautiečiaų tremtinių 
pagarbos. . V. Kst.
Redakcijai prisiųsta

Jurgis Savickis, Žemė dega. Iš
leido Knygų Leidykla Terra, 
spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
1956, 566 psl. Įrišta į drobės vir
šelius.

Saleziečiu balsas, 1956 m. Nr. 
1(23), 32 psl.

ACEN News, A monthly re
view of the activities of the As
sembly of Captive European 
Nations. December 1955 - Janu
ary 1956. 40 psl.

Mūsų Vytis, 1956 m. kovas-ba- 
landis, Nr. 2 (70), 51-94 psl.

Žodis Sieloms, vertė kun. K. 
A. Matulaitis MIC, I dalis, išlei
do Šventos Teresėlės Mažųjų 
Sielų Misijų Brolija, 1955, 46 
psl.

Laiškai lietuviams, 1956 m. ko
vas, VII, Nr. 3, 65-96 psl. •
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JOINT REALTY LTD. S
899 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-6381

Š. Amerikos Lietuvių FASK-to 
ir Revizijos Komisijos 

CENTRINĖS RINKIMINĖS 
KOMISIJOOS

Northcliff Blvd. - St. Clair,
$8.000 įmokėti, ‘dupleksas, otski-w 
ras, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 ougŠ- 
tų namas, 12 kamb., 2 vonios, 2 
virtuves, vandeniu - alyva šildomas, 
dvigubos garažas, arti susisiekimo, 
rami ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

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

KAMPINĘ CIGAR STORE 
Skubiai ir pigiai parduodama dėl sa- 

ligos, apyvartos daugiau kaip 
$600 į savaitę, puiki proga pradedan
tiems šios rūšies. biznį. Skambinti ir 

A. Paleckio LE. 4-6381.

Dundas • Gladstone,
$1.500 įmokėti. $9.500 pilna kai
na. 6 kamb. per 2 ougštus, naujos 
goža šildymas. Svarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

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

$19.500 pilna kaina, 8 kambarių per 
du ougštus, puikus mūrinis atski
ros namas, gražioje vietoje, turi 
garažą. Klausti F. Senkus.

$14.900 pilna kaina, 9 kambarigi 
per du ougštus ir 3 kambariai rū
syje, trys virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, atskiros mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

*

Runnymede - Bloor,
$4.000 įmokėti, atskiros 2-jų augš- 
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų se
numo, vandens - alyvos šildymas, 
kvadratinis planas, dvigubas gara
žas, balansui vienos morgičius 10 
metų, lengvi įmokėjimai, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo. * 
Klausti A. Bliūdžiaus.

High Bark,
$10.000 įmokėti, fourpleksos, at
skiros, 2 ougštų, apynaujis, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, lobai gerame 
stovyje, nes viskas naujai įrengto,
™ndenS garažai. $4.000 įmoktti, vienos morgičius, 8

kambarių mūrinis, labai gerai už
laikytas-namas?-garažas, patogio
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus
kite A. Paleckis?

$8.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius.

Nuomos $415 per mėnesį, lobai 
patogioje ir geroje vietoje, prie ge
ro susisiekimo. Klausti V. Lunio.

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

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. Kriaučeliūnos, 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 nuosavybiy pardavimo agentai

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

Notional Association of Real Estate Boards.

TOD £ L :
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

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

paskambinti agentams: * . -

F. JONYNAS, tel. LE. 4-8459, V. MORKIS, tel. LE. 4-8459,
V. IVANAUSKAS, tel. LE. 4-8450, J. IVANAUSKAS ,tel. LE. 4-8450.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taiso u, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYHNE AVĖ., TORONTO

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.

General Insurance
AL. DŪD A

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

1. Pasibaigus FASK-to kandi
datų nominavimui paaiškėjo, 
kad ikišiolinis Rin. Kom. pirm, 
dr. Algirdas Nasvytis ir narys 
Kostas Paulauskas yra nominuo
ti FASK-tq kandidatais Cleve
land© apylinkės sąraše ir todėl 
nuo kovo 15 d. iš CRK-jos pasi
traukė.

Naujuoju CRK-jos pirmininku 
paskirtas ikišiolinis CRK-jos na
rys Aleksas Laikūnas, o vieton 
pasitraukusiųjų į CRK-ją įėjo 
Liudas Sagys ir Leonas Kazė
nas.

2. Naujasis CRK-jos adresas:
Aleksas Laikūnas,'1386 E. 95- 

th St., Cleveland 6, Ohio. Telef. 
CE-1-7379

3. Remiantis rinkiminiais nuo
statais, pagal Apylinkių Rinki
minių Komisijų prisiųstus da
vinius, CRK-ja tvirtina ir skel
bia šiuos FASK-to kandidatų są
rašus:

a) Cleveland© apylinkės: Ry
tas Babickas 25 m., Mečys Aukš
tuolis 38 m., Algirdas Bielskus 
33 m., Aleksas Liutkus 34 m., Al
girdas Nasvytis 45 m., Kostas 
Paulauskas 42 m., Jonas Puško- 
rius 32 m., Vytautas Raulinaitis 
38 m., Vytautas Valaitis 24 m.

b) Niujorko apylirikės: Vytau
tas K. 'Banelis 30 m., Kazys Bra
zauskas 47 m., Tėvas Pranciškus 
Giedgaudas 35 m. OFM, Jaros
lavas Kepenis 35 m., Vytautas 
Laugalis 33 m., Algirdas Ruzgas 
30 m., Edvardas Staknys 36 m., 
Vacys Steponavičius 32 m., 
Aleksandras Vakselis 40 m., Juo
zas Vilpišauskas 49 m.

4. Oficiali kandidatų sąrašų 
-paskelbimo datą yra 1956 m. ko
vo 19 d.

5. Skundai dėl kurių nors kan
didatų netinkamumo turi būti 
paduoti CRK-j ai iki š.m. kovo 28 
d. imtinai.

6. Balsavimo lapus kartu su 
specialiais vokais ir smulkiomis 
instrukcijomis CRK-ja išsiunti
nės visiems rinkėjams š.m. ba
landžio 2 ir 3 d.

7. Balsavimo atlikimo termi
nas yra balandžio 11 d., 12 vai. 
nakties, bazuojantis pašto ant
spaudo data. Pavėluotas balsavi
mas bus laikomas negaliojančiu.

8. Balsų skaičiavimas bus vyk
domas balandžio 16 d. ’

9. Rinkėjai per klaidą negavę 
balsavimo lapų betarpiškai krei
piasi į CRK-ja.

CRK-ja

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. LE. 4-8719.

. "VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE 

"PARAMA”
Indėliai apdrausti. 

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

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto. Ont. Telefonas 

LE. 3-3027.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471

Užsisakykite anglių
per

Vytoutą ir Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAITIENĘ

Tel. LE. 5-0527
Skubus pristatymas.

Vienas-du ir pašalinti
KRŪTINĖS 
PERSIŠAL
DYMO 
skausmai
Štai kaip:

1 — Ištrinkite Buckley's White Rub krū
tinę, kaklą ir nugarę, pajusite, kad ky
lanti Šiluma palengvins skausmus.
2 — Įkvėpiant nuo kūno šilimos garuo
jančius vaistus, su kiekvienu įkvėpimu 
mažės sunkumas — tai ir yra White 
Rub's vienas - du smūgis, kuris greitai 
pašalina nuo krūtinės sunkumą. Nesu
tepantis kremas susideda iš 7 slogas nai
kinančių vaistų — 59c visur.
GRĄŽINSIME PINIGUS PADVIGUBINĘ, 
jei nebūsite įtikinti, kod BUCKLEY'S 
WHITE RUB yra GERIAUSIAS ir GREI
ČIAUSIAI veikiąs vaistas, kokį jūs bet 
kodo esate vartoję.

N-184-Dept. TZ

GVILDYS NIUJORKE
Kovo viduryje įvykusiame 

JAV atvirame stalo teniso tur
nyre Niujorke, dalyvavo “Vy
ties” stalo teniso meisteris Pr. 
Gvildys. Vieneto klasėje, po 
įtemptos penkių setų kovos, jis 
pralaimėjo buvusiam pasaulio 
dvejeto meisteriui Jim McClurę. 
Dvejete žaisdamas su torontie- 
čiu Grossman, Gvildys pasiekė 
net kvartfinalius. J. B.

Vyčio sportas
Futbolas. Jau artėja pavasaris, 

tuo pačiu ir futbolo sezonas, ku
ris šiemet, tikimės, bus daug įdo
mesnis, nes žaidžiama kitoje ly
goje ir palankesnis, nes rungty
nės daugumoje vyks viename ir 
uždarame stadione.

Vytis šiemet dalyvauja Cana
dian-Continental lygoje, kuri tu
ri nuolatinę žaidimui vietą — 
Millen stadione (Danforth ir 
Brad view g. kampas). -Šis sta
dionas tuo geras, kad jis yra už
daras, o be to turi garsiakalbį 
muzikai bei pranešinėj imams 
prieš rungtynes ar pertraukų 
metu. Paįvairinimui bus orga
nizuojami įvairūs tautybių pasi
rodymai.

Lygoje kolkas yra 12 koman
dų, tačiau tikima kad dar viena 
tikrai prisidės iš Bramptono. 
Lygos sudėtis: 1. austrų, 2. estų 
Kalev, 3. italų Mt. Carmel, 4. 
graikų Heilas, 5. latvių Hawks, 
6. Lazio, 7. makedonų, 8. vokie
čių Eintracht, 9. Aušra, 10. slo
vakų, 11. Puglia ir 12. Vytis.

Sezoną žadama pradėti gegu
žės 6 d. oficialiu atidarymu, da
lyvaujant burmistrui. Kas atida
rymo rungtynes žais, dar neaiš
ku. Paprastai žaidžia pernykštis 
lygos nugalėtojas estų Kalev, o 
priešininkas dar neaiškus, jį pa
rinks lygos valdyba.

Savaitę prieš oficialia į atida
rymą žadama turėti ir neofici
alias rungtynes su kviesta sve
tima komanda prieš lygos sudė
tinę, kurios sudėtis bei sudary
mas dar nežinomi. K. L.

Stalo tenisas. Vyties pirmoji 
varžybose dėl antrosios vietos 
neturėjo sėkmės, vietą teko už
leisti latviams. Turėta dvejos 
rungtynės: pirmosios laimėtos 
13:8, o antrosios pralaimėtos 
14:7. Nors antroji vieta ir pra
rasta, tačiau dar bus rungiamasi 
4 pirmųjų komandų baigminėse 
varžybose.

Vyties stalo tenisininkai Gvil
dys, Neimantas ir Nešukaitis 
praėjusį sekmadienį dalyvavo 
Masaryk Hall įvykusiose Cup 
of Nations stalo teniso varžybo
se. Ypatingo pasisekimo neturė
ta — laimėjus prieš Ukrainą ir 
Angliją po 4:0, pralaimėta dra
matinėj kovoj Kanadai 3:2 ir į 
pusfinalius nepatekta. Kanados 
komanda buvo sudaryta iš Onta
rio pirmaujančių žaidėjų ir tik 
Nešukaičiui laimėjus prieš 
Grosman teko kovoti iki pasku
tinio taško, kad paveržus laimė
jimą. A. S.

MAŽIAU BEDARBIŲ
Sausio-vasario mėn. bedarbių 

skaičius Kanadoj buvo mažesnis 
nei pernai. Darbo ministerijos ir 
Statistikos biuro duomenimis, 
bedarbių skaičius vasario 18 d. 
siekęs 308.000, t.y. 22.000 daugiau 
nei sausio mėn. Dirbančiųjų 
skaičius vasario 18 d. 1956 m. bu
vęs 204.000 didesnis nei 1955 m. 
tuo pačiu metu.

Martel
* I A L T O lt S

1199 Bloor St. W.r Toronto. Tel. LE. 4-8481
L Siūlome piačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$6.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras, mūrinis namas, vandeniu alyva 
apšildomas; dvigubas garažas, vie
no skola balansui 10-čiai metų. 
Randasi College - Delaware rajone.

$14.900 pilna kaina, 6 kambarių mū
rinis namas, kvadratinis plonas, 
vandeniu alyva šildomos, viena 
skola balansui. Bloor ir Dovercoui 
rajone.

$4.000 įmokėti, 9 kambarių, mūrinis 
namas, 3 virtuvės, dvi vonios, dvi
gubos garažas, $50 į savaitę paja
mų ir du kambariai šeimininkui. 
Randasi Dundas ir Sorouren rajone.

$2.800 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių 
namas, alyva apšildomas, dideli 
kambariai, vieta garažui. Randasi 
College ir Crawford rajone.

$18.900 pilno kaina, 6 kąmbąrių mū
rinis, atskiras namas, kvadratinio 
piano, šoninis įvažiavimas, gara
žas. Randasi Bloor ir Runnymede 
rajone.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$1.500 įmokėti, Ossington - Dundas, 
mūrinis, 8 k., 3 virtuvės, modernus 
šildymas su alyva. Tikras pajamų 
namas.

$4.000 įmokėti. High Pork rajone, 
mūrinis, atskiros, 7 k. per du augš- 
tus, dvi modernios virtuvės, visi 
kambariai labai didelis, alyva šil
domas, garažas.

$4.000 įmokėti. High Park rajone, 
prie Roncesvalles, mūrinis, atski
ras, 10 k., 3 virtuvės, vandeniu 
Šildomas, du garažai, augštos pa
jamos.

$10.500 pilna kaina, Bloor - Duffe
rin, mūrinis, 6 k., 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomos, garažas.

$2.500 įmokėti, Parkdale rajone, tik
ros pajamų šaltinis, mūrinis, atski
ras, 11 k., vand. alyva šildomos.

$950 įmokėti, Bloor - Dovercourt Rd., 
4 švarių kambarių namukas. Sta
tybininkai galėtų pirkti taip pat, 
nes frontas yra 32 pėdų ir įvažia
vimas į kiemą iš užpakalio.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

’ 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!

MOKYTOJU DIENOS

Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namu, biznių, formų, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.

kaina už 
ir atskirą 
sudėti; į

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
$7.500 įmokėti, 14 gražių kamb., 
visai atskiras, gero mūro, labai pel- 

—ningas nomas, vandens alyvos šil- 
" dymas, 5 gražios virtuvės, 3 tuale

tai, geros kietmedžio grindys, gra
žus kiemas, mūrinis garažas su pla
čiu įvažiavimu iš gatvės, savininkas 
išvyksta iš Toronto.

HOLLAND MARSH,
10 akrų, $5.500 pilna 

' formą, 4 kamb. baraką 
daržinę ūkio įrankiams
kainą įeina įrankiai ir traktorius, 
lobai pigus pardavimas, geros pa
jamos.

HUMBERCREST BLVD.-BABY POINT 
$5.000 įmokėti, 6 didelių kamb., 
square plano, visai atskiras, rupuo- 
tų plytų namas; Vandenio. - alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, geros 
grindys, gražus kiemas, garažas.

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

PARKVIEW GDNS. - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 didelių kamb., 
square plono, lobai gražus namas 
prie parko, vandeniu - alyva Šildy
mas, moderni virtuvė, gražus rūsys, 
garažas su įvažiavimu iš gatvės.

’’Balansui viena atvira skola.

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

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

DURIE - HIGH PARK,
$3.000 įmokėti, 6 kamb., atsk. 
mūr. narnos, 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 ougštus, atskiros 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
dernios virtuvės, dvi vonios, puikiai 
įrengtos viduje, vandeniu alyvo šil
domas, garož., puikus did. kiemas.

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

SKLYPAI ETOBICO,
27 sklypai, tuoj galima pradėti 
statybą.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ
SU

DROETKER

Siuntiniai į Lietuvę
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 į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašo:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 So. Rockwell St., 

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

TANGO
SHOES

624 BLOOR ST. W.
Telefonas LE. 5*4207

Vyriškų jr moteriškų botų 
europietiška krautuvė.

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v.
Penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 9 v.v.

GERIAUSIOS RŪŠIES BATAI.

Savaitgaliais galima susikalbėti

KVIEČIAME ATSILANKYTI

Perkant ar parduodant namus

GRINDŲ ŠVAROS 
PALAIKYMUI 

išsinuomokite mūsų Floor 
Sanders, Edgers ir Polish
ers. Lengva operuoti. 
CANADIAN FLOOR 
SERVICE, 661 Gerrard St. 
E., Toronto, tel. RL 5200.

(Atkelta iš 5 psl.) 
tingas, be revoliucinio veržlumo. 
Gal dėl to lietuviai tautosakoj 
turi dainų, bet neturi pasakoja
mojo epo — poemos. Lietuvyje 
jausmas prasikiša prieš valią. 
Vertindamas gyvenimiškas ver
tybes, lietuvis dažnai slegiamas 
menkavertiškumo, dėl to yra pa
singas, turi mažai veržlumo, ne
turi didelių planų, o jei jų atsi
randa, tai pritrūksta energijos 
juos vykdyti. Šiuo atžvilgiu jau 
latviai kitoniški. Lietuviuose 
mažai oportunizmo, mažai vad. 
realios politikos, bet daug prin- 
cipiškumo. Tokius pat bruožus 
galime įžiūrėti ir grožinėje, es
tetinėje srityje. Lietuviškajam 
mene ryškėja harmoniškųjų 
bruožų vyravimas.

Jaunoji mūsų karta čia aug
dama susiduria su priešingo cha
rakterio bruožais — su dideliu 
mostu, didžiuliais planais, pa
žangos idealu, optimizmu, su sau 
žmogaus savijauta... Beabejo 
jaunąją kartą visa tai veikia. Ir 
būtų idealas, jei būtų pasiekta 
sintezės tarp tėvų charakterio 
gerųjų bruožų ir šios aplinkos 
teikiamų nauj ų savybių. Sinte
zė duotų mums naują lietuvio 
tipą ir šią tautos dalį išlaikytų 
vieningą, apsaugotų nuo kartų 
skilimo, nuo jaunosios kartos 
nutolimo nuo tėvų. Norint, kad 
tautai ši jos atplaiša grįžtų vie
ninga, reikia jaunajai kartai 
duoti pajusti tą lietuviškąjį cha
rakterį, kad galėtų pasisavinti jo 
gerųjų bruožų.

Po paskaitos mokytojas K. Ge
čas perskaitė suvažiavimo rezo
liucijas.

Meninę programą atliko jau
nimas. Moksleivių ateitininkų 
kuopa inscenizavo Konrado Va
lenrodo ištrauką, Toronto šeštd. 
mokyklos mokinės pašoko “Kal
velį”, Hamiltonietės — pašoko 
plastiškąjį “Šlama šilko vėjas” 
ir pastatė gyvąjį'pa veikslą ’’Pa
vergta Lietuva”. Mažoji B. An
tanavičiūtė gražiai pašoko bale
tą “Plaštakė”, skambinant vy
resniajai sesutei Irenai. Toronto 
lit. kursų mokinė D. Skrinskaitė 
paskambino po dalykėlį Betho
veno, J.S. Bacho ir L. Godden. 
R. Gataveckaitė ir N. Ščepana- 
vičiūtė padeklamavo po eilėraš
tį B. Brazdžionio. Toronto skau
tų tautinių šokių grupė pašoko 
“Čigonėlį” ir “Malūną”.

Programą išpildė mokiniai. Jų 
paruošimas, beabejo, mokytojų 
nuopelnas. Kiek tai liečia toron
tiškius šokėjus, tai nuopelnas 
nenuilstamosios p. Šadeikienės, 
o hamiltoniečių būrelis paruoš-

Savi pas savus!
Auto mažiną mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotą mechaniką greitai ir sąži
ningai •

Duffer in Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 4149.

(įvažiavimas iš Geary Ave.)
Sov. V. DUNDYS

tas stropiosios p. A. Grajauskai- 
tės.

Pabaigoje p. Matusevičiūtė 
KF vardu gražiai padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie Mo
kytojų Dienų išviso ir šio akto 
paruošimo.

Salėje žmonių buvo ne per 
daugiausia. Galėjo tilpti ir dvi
gubai. Kažin ir tie ar visi pajuto 
mokyto j o ' pasišventėlio darbo 
svarbą mūsų dabarties gyveni
me? ...

WIN DSOR, Ont.
Naujųjų kanadiečių katalikų 

imigracijos diena
Balandžio 29 d. sekmadienį 4 

vai. pp. įvyks Naujųjų kanadie
čių imigracijos diena. Pamaldos 
Šv. Rožančiaus bažnyčioje, 229 
Cadillac Str. Važiuoti Riverside 
gatve j rytus.

Iškilmių tvarka:
1. Giedotos šv. Mišios 4 vai. pp. 

Tose Mišiose kiekviena tautinė 
grupė gali giedoti.

2. Pamokslas angliškai. Tema: 
“Šventoji Šeima pavyzdys šei
mos gyvenimo”.

3. Vietos dekano sveikinimai 
prieš pat pamokslą, vyskupo 
pranešimas, pamokslas.

4. Baigiama Kanados himnu.
Kviečiami: Windsoro miesto 

burmistras, tarybos nariai, kiti 
miesto pareigūnai, seimo atsto
vai, imigracijos ir darbo įst. vir
šininkai, Kolumbo vyčiai. Spal
vingumo ir iškilmingumo dėlei 
kviečiami skautai, vilkiukai, nau 
jieji kanadiečiai tautiniuose rū
buose ir visi kiti.

Specialūs kvietimai siunčiami 
vietos spaudai, radijui ir televi
zijai. Iškilmės bus televizuotos.

Taigi visus lietuvius Jo Eksce
lencijos vyskupo J. Ch. Cody 
vardu maloniai kviečiu tose pro
pagandinėse iškilmėse dalyvauti. 
Parodykime, kad dar Lietuva 
nemirė ir lietuviai yra gyvi.

Kun. V. Rudzinskas 
Windsoro liet. kol. 
kapelionas,

Manufacturers Life 
Atstovauja

kreipkitės į mūsų atstovą

Zig ma, Didžbali
1294 KING ST. E^ HAMILTON 

Telefonas LL 9-3558

P. MALIŠAUSKAS
Biznio t«W.: LE. 1*2471,

P. KERBERIS
Biznio tolof.: LE. 1*2471, 

Boto td.: LE. 5.15B4.
K. TESLIA Real Estate

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS.

J. G. SKAISTYS.

Manufacturers 
Life Insurance 

Komj>anija
turi garbės pranešti, kad J. G. 
SKAISTYS yra paskirtas at
stovauti kompaniją. Jau 8 me
tai kaip p. Skaistys gyvena 
Kanadoje, Wellande ir Port 
Col borne. Vietos lietuviams 
yra gerai pažįstamas. J. G. 
Skaistys yra baigęs kompani
jos nustatytus kursus ir turi 
visas reikalingas žinias savo 
darbo srityje.
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VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

•72. BLOOR ST. W. /prie Ossington/ 

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian

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

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

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

BLOOR' - . OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius narnos, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu LE. 1-4605

ATEIVIŲ VAIKAMS $60
? Ikišiol ateivių vaikams pirmai
siais metais pagal įstatymą nėra 
mokami priedai, kuriuos gauna 
visų kitų šeimos nuo 5-8 dol. į 
mėnesį už kiekvieną vaiką iki 
16 m. amžiaus. Ateivių spauda 
ir organizacijos ėmė tą reikalą 
judinti per buv. imigracijos min. 
Harris ir per dabartinį — Pi- 
ckersgill. Pagaliate pastarasis 
pranešė parlamentui, kad vy
riausybė nutarusi pradėti mokė
ti vaikų priedus naujųjų ateivių 
šeimoms nuo atvykimo dienos ir 
paprašė parlamentą skirti papil
domas sumas. Nutarimas būsiąs 
vykdomas nuo balandžio 1 d. ir 
būsiąs taikomas ateivių šei
moms, atvykusioms Kanadon 
pastoviai apsigyventi ir taip pat 
kanadiečių šeimoms, grįžusioms 
iš svetimų kraštų. Už kiekvieną 
vaiką iki 16 m. pirmaisiais me
tais būsią mokama $60. Be to, 
ministeris priminė, kad vyriau
sybė, siekdama padidinti imigra
ciją, prieš keletą mėnesių nuta
rusi įjungti į beprocentinės pa
skolos planą visus šeimos narius. 
Todėl betkuris ateivis Kanadoje, 
norintis atsigabenti savo šeimą, 
gali gauti iš vyriausybės $165 
paskolą. Tokia paskola anksčiau 
buvusi duodama tiktai trūksta
mų specialybių žmonėms, o da
bar — visiems ateiviams. Tokiu 
būdu buvo pagelbėta 31.817 atei
vių, kurių 87 neįstengė grąžinti 
paskolos.

Milijonieriaus iš Lietuvos palikimas
Vokiečių dienraštis “Westl. 

Angz. und Kurier” aprašo retą 
Paryžiaus kariniame teisme vy
kusią bylą, "kurioj kaltinamai
siais buvo patraukti 4 buvusieji 
prancūzų saugumo agentai. Jie 
buvo apkaltinti beveik prieš 10 
metų nužudę vieną iš Lietuvos 
kilusį pilietį, Mikolą Solnikovą, 
kuris nužudytas buvo paliktas 
šiaurės Ispanijoje griovyje. Ši 
byla turinti kitą reikšmingą pu
sę, būtent — išaiškinti, kam turi 
priklausyti Solnikovo paliktieji 
milijardai frankų. Laikraštis 
skelbia, kad šis 1895 m. Lietuvo
je gimęs pilietis 1933 m. nieko 
neturėdamas nuvyko į Prancūzi
ją, bet karo metais, sugebėdamas 
prisitaikyti prie situacijos, tie
siog uždirbo milijardus. Vokie-

CrissXCross
(Patentuota 1945 m.)

Prancūziškos kelnaitės
Specialiai padaryto* lengvam prilai
kymui — patosu* elastini* liemens 
ra riti* — patentuotas, pat* užsisegu* 
"CRISS X CROSS" priekis suteikia pa
togi, Hvaizdų padarytų H peikto* rt- 
iie* Šukuotos medvilnės. Lengvai H- 
skalbtome — nereikia lyginti. Ilgei 
neitojo*!. Tinka prie Jersey*.

WI8-56
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ir International Real Estate Boara.

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mu
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RO., nau
jos 6-Šių atskirų butų pastotos, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

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

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

NAUJASIS KANADOS 
BIUDŽETAS

Finansų' min. paskelbė atei
nančių metų biudžetą, kuriame 
didelių pakeitimų nėra. Palikti 
tie patys mokesčiai: darbo pa
jamų, bendrovių, pardavimo; 
prabangos dalykų, gėrimų ir ta- 
oako. Panaikinti mokesčiai im
portuotoms žemės ūkio mašinų 
dalims ir atleista nuo 10% par
davimo mokesčio. Panaikinti vi
si suvaržymai aukso eksportui 
ir importui, nors numatyta at
imti vyriausybės paramą aukso 
kasyklų bendrovėms, kurios par
duos savo gaminius užsieniuose. 
Panaikinti kaikurių svarbių sta
tybinių medžiagų pardavimo 
10% mokesčiai. Uždėti nauji mo
kesčiai užsienio žurnalams-ma- 
gazinams, kurie turi kanadiškas 
laidas, yra plačiai skaitomi ir 
gauna gerai apmokamus Kana
dos firmų skelbimus; nuo 1957 
m. sausio 1 d. jie turės mokėti 
20% nuo kanadiškų skelbimų. 
Tuo norima apsaugoti vietinę 
Kanados spaudą." Potvarkis pa
lies pvz. “Time”, “Readers Di
gest” ir kt.

Otava — Balandžio 14-21 d. 
Kanadoje skelbiama knygos sa
vaitė.

Otava — Kanados žvejybos 
ministeriš, viešėdamas Sov.-Ru
sijoje, yra pakvietęs^į Kanadą 
atvykti sovietų žvejybos minis
ter Iškovą. Jo laukiama rugpjū
čio mėn.

čiams suteikus reikalingas licen
cijas, jis vadovavęs 18 viešbučių, 
iš kurių 8 buvo Monaco kuni
gaikštijoje. Tačiau grynus pini
gus užsienine valiuta ir brange
nybėmis jis išsigabeno iš Pran
cūzijos į Ispaniją, kur Solniko- 
vas su žmona 1944 m. patys per
ėjo ispanų sieną. Drauge su sa
vimi jis pasiėmė, šiandienine vo
kiečių valiuta įvertinant, apie 30 
milijonų DM vertybių ir pinigų. 
Deja, vieną dieną pas jį nelauk
tai pasirodė 4 prancūzų saugumo 
agentai, kurie pasistengė įvyk
dyti žmogaus grobimą, ir tai tai
kos metais, nes tai buvo padary
ta 1946 m. Dabartinis procesas 
kaip tik ir turįs viską išaiškinti, 
nes 1950 m. oficialiai Solnikoyui 
iškelta byla buvo baigta paskel
biant jam mirties sprendimą, 
drauge nusavinant visą Pran
cūzijoje turimą Solnikovo turtą. 
Tačiau su tokiu teismo sprendi
mu nesutiko Solnikovo žmona, 
kuri į minimąjį turtą pareiškė 
savo pretenzijas, motyvuodama, 
kad savo laiku jos vyras buvo 
nubaustas 4 milijardais frankų 
pabaudos, be to, nužudyto žmo
gaus nesą galima net ir juridiš
kai nuteisti mirti. Ji sutinkanti 
sumokėti 4 milijardus frankų 
pabaudos, jeigu bus jai pripažin
ta kaip tiesioginei įpėdinei liku- 
sis turtas, kurio susidaro 30 mili
jardų frankų vertės. Šiuos rei
kalus kaip tik ir turi išaiškinti 
minimasis teismas Paryžiuje.

Vogė ginklus
Prancūzijoje jau nuo pereitų 

metų rugsėjo stropiai aiškinama 
trois Fontaines prie St. Dizier, 
Champagne, amerikiečių ginklų 
sandėlių apvoginėjimas. Išaiš
kinta, kad pavogta apie 12 tonų 
ginklų. Rasta ženklų, kad bent 
dalis jų pateko Alžiro arabams.

Tuos sandėlius saugo 50 ame
rikiečių karių ir 350 lenkų sar
gybų kuopų karių. Yra lenkų su
imtų ir jau atrasta dalis jų pa
vogtų ginklų, o taip pat ameri
kiečių kariškų rūbų iš Metz san
dėlių.

I Lietuvių B-vė HEAT Co.
Įrengia naujus gazo. alyvos ar vandens apšildymus. Esamas 
anglių krosnis pakeičia į alyvą ir gazą. Stato radijatorius, pra

veda vamzdžius ir atlieka panašius remontus.
Į 179 CRAWFORD ST., Toronto. TEL. LE. 3-5740, klausti Vasiaus

.. .................
Jis kaltas

Marlene Dietrich kartą sako 
savo fotografui, kuris ją veik vi
są gyvenimą lydėjo: -

— Bet kodėl tu nebepadarai 
tokių gražių nuotraukų kaip 
prieš 20 ar 25 metus?

— Kągi, tenka prisipažinti — 
pasenau, Marlena. Nebeišeina...

Ir jam tiko
— Girdėjau, kad susižadėjai, 

— grafas klausia savo tarno.
— Taip, Jūsų Šviesybe.
— O kaip gi tavo išrinktosios 

vardas?
— Marija.
— Tai kaip mano sužadėtinės.
— Taigi. Dėl to aš savajai ga

iliu siųsti šviesiausio grafo eilė
raščius parašytus sužadėtinei...

Ne ta melodija
Rašytojas Mark Twain buvo 

įpratęs smarkiai keiktis. Jo žmo
nai tai labai nepatiko. Kai kartą 
jis subiuręs ilgokai nusikeikė, 
žmona aiškiai ištardama pakar
tojo jo keiksmus ir sužiuro į vy
rą žvilgsniu priekaištaudama.

— Taip, brangioji, — pastebė
jo rašytojas, — tekstas tas pats, 
bet melodija kita...

Nesusipratimas
Miesto gatve važiuoja automo

bilis. Prie vairo jaunuolis, kuris 
kaire ranka laiko vairą, o deši
nę uždėjęs ant pečių savo jaunai 
bendrakeleivei. Policininkas su
laiko mašiną ir sako:

— Gal galėtum, tamsta, pa
naudoti abi savo rankas?

— Pasiutimas! — sušunka jau
nuolis. — O kaip gi aš tada vai
ruočiau? ...

PROTESTANTŲ DVASI
NINKAI MASKVOJE

Devyni JAV protestantų dva
sininkai lankėsi Sov. Sąjungoj, 
kur buvo ortodoksų-pravoslavų 
bažnyt. vadovybės svečiai. Vos 
spėję nusileisti lėktuvu Maskvos 
aerodrome svečiai sužinojo, kad 
dar tą patį vakarą turi vykti Į 
“Bolšoi” teatrą pamatyti baleto 
“Bronzinis raitelis”. Kad ir ne
norom, nuvyko guosdamiesi po
sakiu: “Būdamas Romoj daryli 
kaip romėnai daro”. Per dešimtį 
dienų jie aplankė eilę įžymybių, 
buvo Leningrade, turėjo pakvie
timą aplankyti Estijos sostinę 
Talliną, bet neaišku ar juo pasi- 

’naudojo. Per vieną pasikalbėji
mą Maskvoje metropolitas Ni- 
kalojus, antrasis laipsniu po pat
riarcho Aleksio, prikišo sve
čiams, esą kaip jie galį dirbti 
taikai nepriklausydami komu
nistų globojamai Pasaulio Tai
kos Tarybai. Ta proga amerikie
čiai atkirto, kad ši taryba atsto
vaujanti vien sovietų reikalus 
ir kad Sov. Sąjunga skleidusi 
melus prieš JAV Korėjos karo 
metu. Susikirtimas buvo užly
gintas metrop. Nikalojaus pa
reiškimu. esą dabar visa tai rei
kia ūžmiršti.

Grįžę protest, dvasininkai pa
reiškė, kad religija Sov. Sąjun
goj esanti labai suvaržyta ir kad 
tesančios leistos tik apeigos bei 
maldos dievnamiuose, ortodok
sų dvasininkai esą priversti 
daug kur nusilenkti kom. parti
jai. Bažnyčia esanti visai išskirta 
iš viešojo gyvenimo; visas auk
lėjimas esąs pagrįstas agresyvia 
materialistine pasaulėžiūra, ku
ri siekia galutinio religijos išny
kimo.

MIRĖ PRANCIŠKONAS 
BUVĘS RABINU

Romoje mirė prof. Eugenijus 
Zolli, JI D. Karo metu buvęs Ro
mos žydų benruomenės vyr. ra
binu. Kilęs iš Lenkijos, Itali
jon pateko bėgdamas nuo oku
pacinės vokiečių kariuomenės. 
Būdamas Romoje ėmė domėtis 
katalikybe ir 1945 m. tapo ka
taliku, dėkingumo ženklan, pasi
rinkdamas Pijaus XII vardą Eu- 
genijo, nes popiežius daug pa
dėjo hitlerininkų persekioja
miems žydams. Vėliau jis tapo 
pranciškonu ir parašė eilę dvasi
nio turinio knygų. Ypač įdomi jo 
knyga “Mano susitikimas Kris
tum”, kurioje atpasakoja 
atsivertimą.

savo

Paieškojimai
Paieškomi Juozas ir Vacys 

Kriaučiūnai, s. Petro. Yra žinių 
iš Lietuvos. Atsiliepti “T. Ži
burių” adresu.

Ieškomas Alfonsas Končius, 
sūnus Juozd, gimęs 1909 m., kilęs 
nuo Mažeikių. Ieško pažįstami 
Lietuvoje. Jis pats ar žinantieji 
apie jį prašomi pranešti šiuo ad
resu: Jonas Šulcas, 198 Lisgar 
St., Toronto, Ont, Canada.

Tikras jausmas
— Joneli, tu manęs jau nebe

myli ...
— Eik jau, ejk, Onute. Kaip tu 

gali taip ir pagalvoti. Jeigu jau 
nemylėčiau, tai ko čia sėdėčiau 
kelias valandas nuobodžiauda
mas? Geriau eičiau žiūrėti fut
bolo žaidynių...

O visdėlto taip
—Tai tu sakai, kad susibarus 

su žmona visada paskutinis žo
dis būna tavo? Neįtikėtina...

— O visdėlto tai tiesa. Aš visa
da pasakau: “Taip, brangioji...”

Jie žaidė
— Vaikučiai, kodėl grindys 

taip suteptos medum ir sulaisty
tos pienu? — grįžusi iš miesto 
teiraujasi motina.

— Mamyte, mes žaidėme “Pa
laimos kraštą”, kur upėse pie
nas ir medus teka...

Aiški priežastis
— Tamstos išsimokslinime dar 

yra spragų.
— Suprantama. Aš enciklope

diją teatskaičiau tik iki raidės K.
Per ilgu laukti

— Dėde, leisk man tavo alaus 
atsigerti, — kreipiasi berniukas į 
dėdę su kuriuo užsuko į kavinę.

— Ne, vaikeli. Tu dar per jau
nas. Palauk, kai paaugsi...

— Kol aš paaugsiu, tu savo bo
kalą būsi senai išgėręs...

Nevienodai
— Kai vyras mane supykdo, 

aš negaminu jo mėgiamų valgių.
— O ašr kai vyras supykdo, 

kaip tik gaminu jo mėgiamiau
sius valgius, bet prideginu,..

Rimta priežastis
Mr. Smith rašo skundą teismui 

norėdamas išsiskirti su žmona, 
kurią dar neseniai vedė:

“...Man 58 metai, o jai 39. 
Priežastis tėra viena. Sūnus, ku
rį ji atsivežė pas mane, pasiro
do yra ne sūnus, bet jos pirmasis 
vyras,. y. C

Valkata — tai toks žmogus, 
kuris būtų geras turistas, jei tu
rėtų pinigų.

Išradimai panaikins darbo 
stovyklas

Sovietų inžinieriai giriasi iš
radę mašiną grioviams kasti, ku-- 
ri atstojanti 100.000 darbininkų. 
Gera naujiena. Kai pastatys ke
letą šimtų tokių mašinų, beabe- 
jo, bus panaikintos visos priver
čiamojo darbo stovyklos, nes 
darbininkai nebus reikalingi.

Nevienodas mastas
1947 m. spalio mėn. Maskvos 

“Literaturnaja Gazieta” rašė 
apie Tito: “Jis šypsosi. Švelnus 
vėjelis glosto tautos didvyrio 
šviesius plaukus, lyg norėdamas 
juos pamyluoti. Jo platus vyriš
kas veidas spindi tokia energija, 
valios jėga ir šiluma, jo akys 
žvelgia taip pramatančiai, jud
riai ir gudriai, kad kiekvienas 
supranta, kodėl šis tautos vadas 
ir nepailstantis kovotojas už tai
ką ir demokratiją įgijo taip dide
lį autoritetą savo tautoje ir už
sieniuose”.

Jau 1949 m. rugsėjo mėn. tas 
pats laikraštis rašė apie šį vyrą: 
“Kiekvienas, kuris jį bent kartą 
matė ar girdėjo, negalėjo nepa
stebėti, kad jis yra plepus kaip 
papūga, pasipūtėlis ir arogantas. 
Šitoks papūga puošiasi marša
lo uniforma. Paraduose ir ba
liuose jis, pasirodo, ateina paro
dyti publikai gražias akis, o išsi
puošęs kaip Kalėdų eglutė. Rei
kėtų pamatyti, kaip jis išverčia 
krūtinę, atlošia galvą ir svaido 
akimis”...

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai i musų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
H Kanados. Didžiausias prekių posL 

rtakimos.

STANLEY shoe store
Augičtousios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St W. Toronto

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Voldybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notoros

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

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

Telefonas: Pacific 4511.

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

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

W. A. LENCKI, B.A., 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 LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W> 

(netoli Dundas)
. Telefonas LE. 3-2904

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 

Telefonas LE. 3-3881

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. LE. 4-9830, po 6 vai. v.
Dirbame sofas 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvx. už $60 įsigysite $120 
vertės sofą. Taip pat ir kiti minkšti 
baldai. Taisome ir otnaujiname senus.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis importuotų medžiogų vyrų ir 
moterų kostrumoms posirinkimos. Už- 
sokymus otheku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimokėjimui.
1299 Dundas St W., Toronto 
(tarp Dovercourt ir Lisgar)

Dr. M. Arštikaitytė
345 BLOOR ST. W. /prie Huron/
' Suite 12.
Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 

namų WA. 3-5555.
Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp. 
Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalies Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Rastinė: LE. 4-4451

, Dr- P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Herman!
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. CEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St. W., Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

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

TELEVIZIJOS 
ir 

RADIO APARATUS
Aparėto! paimami k gražinami i na- 

tetos.
Skambinti tdef. LE. 1*1402, kasdien

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C. -

Gydytojas ir chirurgas \ 
Priėmimo volondos: 10-12 va<, 2^ 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak. ■ - 
606 BATHURST 'TREET “ 

Toronto U
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON r*
Odos ir Veneros ligų specialistas.— 

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., *

/prie Spūdina Rd./ ~ 
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-80 fj.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHlRURGt-

1393 DUNDAS ST. WEST ~ 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme) *-

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 jr 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
1 1 -2 vol. p.p., kitu laiku pagal sush 
tarimą.

Telefonas LE. 4-6851 J

.... . - ....  .m
Dr. John REKAI

Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI -
Vidaus ligą specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Ticket! 7
Gydytojas ?'

ir ■-
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų 

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

Dr. Cbas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto, 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina okis-it- pritaiko akinius,- 
jei reikalingo

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUMSKY. R.O

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams Ištiria akių nervus, kurio daž
nai sukelia gcv’vos skaudėjimą ir nėr-, 
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS -
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA

' BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalies Avė., Toronto 

įstaigos direktorius 
A. LICDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE. 6-5613 —
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"Aidu”, kultūros žurnalo, Koncertas - Literatūros vakaras
ir premijos įteikimas už literatūros veikalą šiemet įvyks balandžio 15(1.4 vaL p.p. TORONTEPRI SI KĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

Programoje dalyvauja:
Juzė Augaitytė,

Kauno ir Vilniaus operų solistė

Julija Rajauskaitė, 
Žymi pianistė 

St. Gailevičius 
Akompanuoja solistei

Rašytojai:
Antanas Vaičiulaitis 

Jonas Aistis, 
Paulius Jurkus

ir premijos busimasis laureatas.

F

TORONTO* Ont
> Šv. Jono Kr. parapijos 

Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka:

Did. Ketvirtadienis: 7.30 v.y. 
Paskutinės Vakarienės Mišios, 
bendra tikinčiųjų Komunija, 
Švenčiausiojo pernešimas į šoni
nį altorių, altorių nudengimas.

Did. Penktadienis: 3 vai. pp. 
Kristaus Karčios skaitymas, vi
suotinos maldos, šv. Kryžiaus 
garbinimas ir bendra. Komuni
ja. Pamaldų metu giedama — 
ištraukos iš Dubois “Septyni 
Krisi aus žedžiai nuo kryžiaus”, 
Gounod “Gethsemani”. 8 v.v.: 
graudūs verksmai ir pamokslas.

Did. šeštadienis: 10.30 v.v. 
Ugnies ir Velykij žvakės šven
tinimas, Visų Šventųjų litanija 
ir krikšto įžadų atnaujinimas; 12. 
vai. Rezurekcija ir šv. Mišios su 
bendra tikinčiųjų Komunija.

Velykų rytą: šv. Mišios 9.30 ir 
11 vai. Rekolekcijų metu atli
kusius išpažintį, kviečiama D. 
Sav. priimti šv. Komuniją. Pri
imant Komuniją tris valandas ‘ 
prieš tai susilaikoma nuo val
gio ir alkoholinių gėrimų ir 1 v. 
nuo skysto maisto (pieno, ka
vos).
^Didįjį šeštadienį pasnikas ir 
abstinencija iki 12 vai. nakties. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
ir po pamaldų.

Parapija dėkinga Tėv. B. Mar- 
kaičiui, SJ. už gražiai pravestas 
gavėnios rekolekcijas. Dėkoja
mą visiems menininkams ir pan 
chorui. religiniu koncertu sek
madienio vakarą vainikavu
siems rekolekcijų susitelkimą. 
Džiugu, kad gerbiami solistai 
mielai sutiko ir Didž. Savaitės 
iškilmingas pamaldas kas vaka- 

u_ rą paįvairinti solo giesmėmis.
Didžiąją Savaitę rengiamas 

Kristaus karstas, kuriam pa
puošti labai pageidaujamos gėlės 
vazose. Gėlių padėjimas prie 
Kristaus karto tebūna kartu 
simboliškas pagerbimas mirusių 
savųjų, kurių kapo negalime ap
lankyti.

Nuoširdžiai dėkojama šv. Jono 
Kr. pašalpinei Draugijai, paau
kojusiai $100 bažnyčios remonto 
reikalams.

Pageidaujant kunigo Didž. Sa
vaitės dienomis aplankyti su šv. 
Komunija namuose sergančius 
ligonis ar nepajėgius į bažnyčią 
atvykti senelius, prašom skam
binti į kleboniją tel. EM 4-7646.

Pagal archit. A. Kulpayičiaus 
projektą A. Dilkus Velykoms 
pagamino originalią krikštyklą. 
o bažnyčios lempos pasipuošia 
mahagoni medžio lelijų ir tulpių 
ornamentika. Šį darbą atliko J. 
Varneckas, o susidariusias iš
laidas $100 sumoje sa’vo auka 
padengė F. Gikis. Užsakyta 
bažnyčios priestate šoninis alto
rius, kuriame . J. Vainauskas, 
kaip dovaną šv. Jono Kr. para
pijai, gamina lietuvišką koply
tėlę Vilniaus Aušros Vartų Ma
donos garbei.

Dėkojame p. O. Rautinš už 
malonų tarpininkavimą tik už 
trečdalį kainos klebonijai įsigy
ti televizijos aparatą.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Padėką reiškiame T. J. 

Vaišniui,SJ, už sėkmingai pra
vestas rekolekcijas parapijos vy
rams. Erdvo^os pamaldų patal
pos vos pajėgė sutalpinti savai
tės vakarais visus vyrus. Ir atei
tyje galvojama metines rekolek
cijas daryti atskirai vyrams ir 
moterims.

— Prisikėlimo bažnyčioje pa
maldų tvarka Didžiąją Savaitę 
pagal naujus visuotinės Bažny
čios potvarkius:

Did. Ketvirtadienį šv. Mišios 
8 v.v. Švenčiausias tikinčiųjų 
pagarbinimui pasiliks iki 12 vai. 
nakties. Komunijos tikintieji ga
li eiti per šv. Mišias ir po jų.

Did. Penktadienį Kristaus 
mirties paminėjimo pamaldos 3 
vai. pp. Po pamaldų Švenčiau
sias nešamas karstan ir pasiliks 
pagarbinimui iki 12 vai. nakties. 
Tuoj po pamaldų bus einami 
kryžiaus keliai. Komunijos ti
kintieji gali eiti per pamaldas 

-ar tuoj po pamaldų.
Did. Šeštadienį nuo 8 vai. ry

to visą dieną Švenčiausio ado
racija karste (dieną pamaldų ne
bus). Vakare 7 vai. iškilmingi 
kryžiaus keliai. Prie kiekvienos 
stacijos bus sakomas pritaikin-Į 
tas pamokslėlis. 10 vai. naktį 
prasidės ugnies ir vandens pa
šventinimas. Šiose ceremonijose 
visi tikintieji turi dalyvauti su 
žvakėmis kaipo simboliu gyvo 
tikėjimo, neužgesusių krikšto pa 
sižadėjimų ir Kirstuje prisikėli
mo vilties. 12 vai. vidurnaktį iš
kilminga procesija nuo karsto 
iki didžiojo altoriaus ir Kris
taus Prisikėlimo Mišios. Proce
sijoje dalyvauja vaikučiai su le
lijomis. Komunijos tikintieji ga
li eiti per-šias šv. Mišias.

Išpažinčių bus klausoma Did. 
Ketvirtadieni. Penktadienį ir 
Šeštadieni nuo 6 v.v. iki 8 v.v.

Gavėnios pasnikas baigiasi 
šeštadienio naktį 12 vai.

Velykų dieną šv. Mišios bus 
laikomos 9, 10. 11 ir 11.30 vai. 
Per 10 vai. šv. Mišias giedos vai-

Velykų naktį apatinėje salėje 
nebus laikomos šv. Mišios, nes 
pagal, šv. Sosto potvarkius pie
tos vyskupas neturį, teisės tam 
duoti leidimo.

— Velykų Diena vaikučiu ka
techetinės pamokos po 10 v. pa
maldų nebus.

— Padėką reiškiame šv. Jono 
Kr. Draugijai už $100 auką Pri
sikėlimo parapijos statybai.

— Ligoniams šv. komunija bus 
išvežiojama Did. Ketvirtadienį 
ir Penktadienį.

—• Qshawoj lietuvių išpažin
čių bus klausoma Did. Šeštadie
ni 100.30 vai. ryto Holly Cross 
bažnyčioje.
Išganytojo liuter. bažnyčioje. 

1691 Bloor St. W. & Indian Road 
kampe, lietuvių pamaldos įvyks 
šia tvarka: Didįjį Penktadienį, 
kpvo 30 d., 11 vai. prieš piet pa
maldos su išpažintimi ir šv. ko
munija, Velykų sekmadienį, ba
landžio 1 d., 1.30 vai. pp.

Kun. d ra. M. Kavolis

DĖMESIO!
LE. 54258LE. 54258

Telefonas pakeistas - krautuvė ne
Čia galite gauti velykinį paršiuką, im
portuotų silkių, naminio saldaus sviesto, 
daniško sūrio ir įvairiausių delikatesų. 
RŪKYTŲ IR ŠVIEŽIŲ MSSŲ KOKYBE 
— MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS. 
Be to, šviežių daržovių ir kt. maisto 
produktų didžiausias pasirinkimas.

I,y

Kunigystės sukaktis
Baladžio 6 d. sukanka dvide

šimt kunigavimo metų kun. B. 
Pacevičiui. Ypač Toronto lietu
viai jį gerai pažįsta ne tik kaip 
taurų kunigą, bet ir kovotoją 
už tautinius principus, už lietu
višką giesmę ir dainą, už lietu
višką žodį ir auklėjimą, už lie
tuvišką scenos meną. Jis yra 
vienas iš šulų ne tik šv. Jono Kr. 
parapijos pastoraciniame darbe, 
bet ir lietuviškos bendruome
nės veikloj.

Dėl to tai šv. Jono Kr. para
pija ir visuomenės atstovai ba
landžio 7 d. 7 v.v. rengia jo 
pagerbimo vakarą parapijos sa
lėje. Klebonas ir rengėjų grupė 
maloniai kviečia visus jo bičiu
lius, draugus, mokinius, organi
zacijų narius ir visą torontiškę 
lietuviškąją visuomenę šiame 
pagerbime dalyvauti.

Pakvietimai (po $2j studen
tams ir moksleiviams $1) gau
nami šv. Jcno Kr. par. kleboni
joje, J. Beržinsko krautuvėje, 
tulpės valgykloje, Margio vaisti
nėje, be to pas pp. O. Jonaitienę, 
S. Stankienę, E. Pusvaškienę, A. 
Kalūzą, J. Rudaitį ir A. Gure- 

t vičių. \ 
! Programoje trumpi sveikini
mai įteikiant bendrą dovaną, so
lo, duetai, kupletai, solenizanto 
kūrybos ištraukos, specialus 

. laikraštis ir kt. Gale šokiai ir 
žaidimai. Patyrusios šeiminin
kės rengia skanius užkandžius.

Parengimo įžanga — paties so
lenizanto šv. Mišių atnašavimas 
balandžio 6 d. vakare.

Parengimo Iniciatoriai
Motinos Dienos minėjimą 

šiemet rengia apylinkės valdy
ba gegužės 6 d., sekmadienį, 4 
v. pp. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Paskaitai pakviesta p. St. 
Prapuolenytė, “Mcteries” redak
torė. '

Karaliaučiaus kraštas ir 
Lietuva

M. Lietuvių Bičiulių dr-jos 
Toronto skyrius balandžio 8 d. 
4 v. pp. L. Namuose rengia pas
kaitą tema “Karaliaučiaus jsraš- 

i tas ir Lietuva”. Tai aktuali šių 
i dienų lietuvių pastangose tema. 
. todėl tikimasi didelio lietuvių 
j susidomėjimo ir gausaus atsi- 
j lankymo.

Augštesnieji lit. kursai 
pamokas pradeda balandžio 14 
d. Tą dieną mokiniai prašomi 
atsinešti ir konkursinius Lietu
vos vaizdų rinikniūs.

Kursų Vedėjas
Dalyvauti K. ir JAV Dainų 

Šventėje iš Toronto yra užsira
šę du chorai: “Varpo” ir Prisi
kėlimo parapijos. Iš Kanados, be 
to, dar yra užsregistravę Wind- 
soro ir Winnipego lietuvių cho
rai. Iš viso yra užsiregistravę 40 
chorų.

“Varpo” koncertas Detroite 
Baladžio 14 d. įvyks “Varpo” 
koncertas Detroite. Koncertą 
rengia Detroito apylinkės val
dyba.

TL choras “Varaps” remia 
Vasario 16 gimnaziją

TL choras “Varpas” vienbalsiai 
nutarė remti Vasario 16 gimna
ziją. padengiant vieno moki
nio išlaikymo išlaidas. Tam tiks- 
'ui iš choro kasos paskirta $240, 
kurie persiųsti gimnazijos rė
mėjų būrelių centrui.

Bacho oratoriją ir šiemet ba- 
lanuzic 4 d. Massey 
Mendelsono choras, 
didingąją oratoriją 
pildo jau 30 metų.
Saleziečių Giinn. Direktorius 

Kun. J. Zeliauskas nuoširdžiai 
padėkojo Toronto Saleziečių 
Gimnazijos Rėmėjų būreliui už 
prisiųstą auką $60,- už 1956 m. 
sausio, vasario ir kovo mėn. vie
no berniuko išlaikymui.

Rėm.

Hali atliks 
Šis choras 
kasmet iš-

RENGIA “AIDŲ’’ LEIDĖJAI — PRANCIŠKONAI.
AUKA: $2.00, $1.50, $1.00. Studentams ir moksleiviams pusė kainos.

Į šį koncertą - literatūros vakarą visi yra maloniai kviečiami atsilankyti.

VLIKo pirmininkas J. Matu
lionis Velykoms žada atvykti 
pas šeimą į Torontą.

ATVYKSTA 
VELYKŲ BOBUTĖ!

Balandžio 8 d., Atvelykio sek
madienį 3 vai. pp. Prisikėlimo 
par. salėje, Toronto vaikučiai 
Velykų Bobutės sutikimo proga 
rengia

Balių — Maskaradą
Velykų Bobutė atvyksta tiesiog 
iš Lietuvos, lydima zuikelių ir 
su vežimu margučių, kuriais ap
dovanos vaikučius. " ■

Vaikučiai pasipuošia maskara
diniais kostiumais, už 
tris geriausius Velykų 
duos dovanų.

Programoje:
Iškilmingas Velykų 

sutikimas, dainos, žaidimais, ra
teliai ir tt. Velykų bobutės mar
gučiai ir- kostiumų premijavi
mas.

Įeinant aukojama nuo asmens 
nemažiau 25ę L. Vaikų Darže
liui.

L. Vaikų Darželio Rėmėjai
Į koncertą Hamiltone, 

kuriame dalyvaus Čikagos Vyrų 
Choras, sol. St. Baranauskas ir 
š.m. Draugo premijos laureatė 
B. Pūkelevičiūtė, bilietai ja gau
nami Toronte Tulpės svetainėje 
ir O. Indrelienę, 202 St. Cla- 
rens, telef. LE 1-8522. Koncertas 
įvyks baladžio 14 d. 6.30 vai. Ha
miltono Memorial School audi
torijoje. Bilietų kaina $2.50, $2 ir 
$1.50. Vaikams ir mokiniams pu
sė kainos.

T. Liet. Namų bibliotekoje 
Didįjį Penktadienį ir Velykų 
Sekmadienį knygos nebus kei
čiamos.

Iš Baltų Federacijos ekspertų 
komisijos veiklos

Kovo 12 d. Ekspertų Komisija 
vėl susirinko Pabaltijo Federaci
jos konstitucijos projekto nagri
nėti. . .

Dėl pačios ekspertų komisijos 
veiklos prieita prie tokio bendro 
nusistatymo:

Komisijos uždavinys išnagri
nėti Pabaltijo valstybių susijun
gimo idėją su tikslu prieiti prie 
galimai glaudesnio visų trijų 
tautų bendradarbiavimo ateity
je. Kadangi E. Komisija neturi 
juridinio pobūdžio, ji gali veikti 
tik kaip privatinė korporacija, 
kurios pareikštoji nuomonė ne
turinti rišančios teisinės galios. 
Jos nutarimai arba pasiūlymai 
gali būti traktuojami kaip suges
tijos ją paskyrusioms pabaltie- 
čių bendruomenėms, o ateityje 
galės būti panaudojami ir pabal- 
tiečių parlamentų, kai šitie po 
nepriklausomybės atstatymo eis 
prie pasitarimų dėl artimesnio 
bendradarbiavimo tarp minėtų 
tautų. Dėl to Ė. Komisijos užda
vinys bus svarstyti tik svarbiuo
sius projekto principus, nesigi
linant į smulkmenas.

Toliau buvo plačiai diskutuo
jamos federacijos, konfederaci
jos, Staatenbundo ir Bundes- 
staato, unijos sąvokos. Konsta
tuota, jog sudarytasis projektas 
neturi sau lygaus valstybių susi- 
jugimų istorijoje, nes visų po 
viduramžio įvykusių susijungi
mų nuostatai buvo daug griež
tesni, jos narių suverenumą per
davę centro valdžiai (pav. Švei
carija, JAV, Kanada). Kadangi 
paruoštame Pabaltijo Federaci
jos konstitucijos projekte įveda
ma naujų, ligi šiol tarptautinėje 
teisėje nepraktikuotų principų 
— susijungusios valstybės prin
cipe palieka suvereninės — pro
jektą reikia traktuoti kaip “sui 
generis” kūrinį.

Todėl nesvarbu, kaip šitą su
sijungimą pavadinti — federaci
ja arba kitaip — jeigu projekto 
pirmieji penki straipsniai, api
brėžia suvereniškumą, palieka- 
mi galioje. M. A.
YRA REIKALINGAS geras keprenteri* 
/italių*/ statyba* biznyje, gali* mves- 
tuoti kiek pinigų. Rašyti: *T. Žiburiai', 
941 Dunda* st. W., Taranto.

kuriuos 
Bobutė

Bobutės

Mūsų ligoniai
Toronto liet. Caritas žiniomis 

ligoninėse arba gydosi namuose 
nemažai lietuvių.

St. Joseph ligoninėje: Baraus
kas — kamb. 109; Pagoževskis 
—335, Kazlauskienė — 204, Pal- 
kėnienė — 523 ir Jurienė — 219.

Western — J. Nacevičius ir 
Mikalauskas.

Wellesley — Geležinytė.
General — Butnikas, Priv. Pa- 

vil. kamb. 230.
Queen Elisabeth — A. Slanina 
(paraližuotas 5 metai).

Our Mercy — Stanley Vaitie
kūnas (White).

Weston sanatorijoje — Cepu- 
-kas, Kupčiūnienė (Kept), Dovy
daitis ir Dailydė.

Senelių prieglaudoje, 23 Me
nard Ave. — Magdalena Josie- 
nė (labai silpna).

Psichiatrinėse ligoninėse: On
tario Hospital, Queen gatvėje, 
yra šeši lietuviai ir New To
ronte du. Šių dviejų ligoninių 
ligonių pavardes ir kambarių 
numerius galima sužinoti telef. 
EM 4-7646. Jų aplankymas ypa
tingai rekomenduojamas.

Privačiai savo namuose gydo
si: E. Jankutė, 6 Hewitt Ave.; 
Priščepionkienė, 645 Glėbe- 
holme Blwd.; A. Matusevičius, 
190 Weswood Ave.; U. Ročiūtė, 
315 Brock Ave., A. Kulpavičius, 
102 Gothic Ave.; VI. Simonaitis, 
23 Emerson St.; J. Bilda, 198 
Westminster Ave. ir Martinai
tienė, 333 Indian Grove.

Gudų nepriklausomybės 
šventė

Gudai savo nepriklausomybės 
šventę švenčia kovo 25 d. Ta 
proga Toronte veikianti Kana
dos Gudų Sąjunga išsiuntinėjo 
pranešimą spaudai. Pranešime 
apžvelgiamos gudų kovos dėl sa
vo nepriklausomos valstybės. 
Apie sienas nekalbama nieko. 
Lietuva tepaliečiama vienu po
sakiu, kad gudai buvęs dominuo
jantis veiksnys Didžiojoje Lie
tuvos kunigaikštijoje, o primi
nus 1795 m. Lietuvos ir Lenki
jos išdraskymą, sakoma, kad 
Lietuva pasidariusi Rusijos dali
mi ir čia pat prie žodžio Lietu
va skliausteliuose įrašoma ab
surdiška pastaba kad jos vardas 
vėliau buvęs pakeistas į Gudiją.

Gaila, kad gudai patriotai vis 
dar nesusigaudo nei, kas patys 
yra ~nei kokiam santyky yra su 
kaimynais.

Štaip kaip auga kainos. Vie
noje Toronto pašonoje, kuri pra
dėjo smarkiai augti, dar 1954 m. 
buvo 65 akrų ūkis. Jos savininkę 
našlę Sarah Palk nustebino 
agentai staiga pasiūlę parduoti 
tą ūkį už pasakišką kainą. Ji ga
vo $145.000 ir jautėsi laiminga. 
Ūkį nupirko Kirk Park Develop
ment Co, per A. W. Farlinger 
Real Estate Ltd. Šios firmos 
agentas įtikino šefą, kad ūkis 
daugiau vertas, dėlto Farlinger 
po 3 mėnesių jį iš pirmojo pir
kėjo atpirko sumokėdamas jau 
$195.000. Dar po 3 mėnesių Far
linger tą ūkį pardavė kitai fir
mai, kuri nusprendė ten pasta
tyti gyvenamų namų kvartalą, 
jau už $355.000.

KL Katalikių Moterų D-jos Toronto 
Skyriui reiškiame nuoširdžių padėkų už 
$40 aukų jaunimo vasaros stovyklos 
reikalams.

Jūsų skatinantis pavyzdys teikia di
delę paramų visiems, kurie sielojasi lie
tuviško jaunimo . reikalais. Nuoširdus 
ačiū.

Kanados Ateitininkų Krašto V-ba

REIKALINGI PARDAVĖJAI lietuvių žil- 
dymo įrengimo bendrovei, geras atly
ginimo* ir komisija. Pardavimas vykdo
ma* krautuvėje ir po miestų. Telefoną* 
HA-1623.

KAS VAŽIUOJA Velykoms j Čikagą ir 
galį paimti vieng asmenį, skambinkit: 
LE 1-0667.

MONTREAL, Oue
Didžiosios savaitės pamaldų 

tvarka AV bažnyčioje:
Didįjį Ketvirtadienį ryte jokių 

pamaldų nebus, vakare 8 vai. 
prasidės apeigos, šv^ Mišios ir 
misijos.

D. Penktadienį: 6 vai, v. prasi
dės pamaldos, misijos ir adoraci
ja iki 12 vai. nakties.

D. Šeštadienį apeigos prasidės 
anie 6 vai. v. saulei leidžiantis, 
ugnies šventinimas, vandens 
Šventinimas, misijų užbaiga, šv. 
Mišios. j

Velykų rytą, 6 vai. Prisikėli
mas, procesija, šy. Mišios.

Kitos šv. Mišios kaip kiekvie
ną sekmadienį 8, 9, 10 ir 11 vai.

Misijas A V bažnyčioje veda 
kun. Alf. Grauslys.

Kovo 24 d. mirė širdies smū
giu Emilija Karpavičienė. Pa
laidota šį antradienį.

Leonui Ceškauskui padaryta 
sunki operacija Veteranų ligoni
nėje, kuri randasi Queen Mary 
Road.

Vyt .klubo susirinkimas
DLK Vytauto Neprik. klubo 

pašalpinės draugijos susirinki
mas įvyks š.m. balandžio 8 d. 
1.30 vai. pp. Klubo sekretorius

Kanados slovakų sąjunga savo 
metiniame suvažiavime nutarė 
Montrealyje pastatyti savo tau
tinį centrą, kuris kainuos $750.- 
000. Name, be verslui išnuomo
jamų patalpų, bus didelė salė ir 
kambariai slovakų kultūriniams 
reikalams. Montrealy gyvena 
4.000 slovakų, bet centrą statyti' 
padės visi 40.000 slovakų Kana- 
doje. j k ;

Ukrainiečių moterų sąjungos 
skyrių suvažiavimas čia nutarė 
prašyti JTO ištirti išžudymą

4.000 ukrainiečių moterų vergių 
stovykloje Sibire prieš porą me
tų. Apie tai pranešė iš ten išlais
vinti ir tėvynėn grįžę austrėj. 
Slaptoji policija tankais moteris 
su važinėjusi.

Šv. Kazimiero parapijos va
karienė Vytauto klube davę $450 
pelno. Jos šeimininkai dabar dP 
džiuojasi prieš klubo . parapijai 
ruoštos vakarienės rengėjus, nes 
jie pelno parapijai tepadarė* 
£300. Dalyvių abejose buvo veik? 
toks pat skaičius — klubo 297,; 
parap. 303. , . . •

Rytų Kanados Slavistų ir. Ry
tų Europos žinovų draugija pir
mininku išrinko lenką prof. T. 
F. Domaradzkį (Montrealio un
to), latvį prof. Alfredą Kurlends 
(Montrealio un-to) ižd. pagalbi
ninku, lietuvį prof. A. Ramūną 
(Otavos un-to) Tarybos nariu.

Vietos žymus rytinis dienraš
tis “The Gazette” suteikė pirmą 
vietą ir Uždėjo trijų skilčių ant
raštę torontiškio Pr. Alšėno laiš
kui “Lithuania under the Iron 
Heel”. Laiške nušviečiama tikro
ji rusų okup. Lietuvos būklė.

— D’Arcy McGee High School 
studentų statomoj dviejų veiki
mų operetėje “The Sunbonnet 
Fire” berniukų chore dalyvavo 
S. Tumas ir A. Vičas.

Mokyklos ledo rutulio, koman
doj, kuri šiemet laimėjo miesto 
pirmenybes, ypač pasižymėjo 
smarkus žaidikas A. Gražys.

L. Tautinės Sąjungos 
Toronto skyriaus-nauja valdyba 
išrinkta kovo 4 d.: P. Bastys, P. 
Budreika, E. Jurkevičienė, A. 
Kuolas ir A. StatuleviČius.

Rev. kom.: Kiršonis, Abromai
tis ir Jankaitis.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Liucijai ir Kos

tui Meškauskams už priežiūrę ir rūpi
nimosi mūsų dukterim, Grožina-lrenc, 
kai ji buvo Hamiltone automobilio su
žeista.

Taip pat dėkojame dr. Levinskui už 
jos gydymą.

Nuoširdus ačiū visiems ją ligoninėj ir 
namie lankiusiems, už gausias gėles ir 
kitas dovanas įr už atsiųstus laiškais lin
kėjimus.

J. ir A. Grabošai ir nukentėjusi 
Malartic, Quebec.

Padėka
Strazdui, paaukojusiam TLN bib

liotekai knygoms įsigyti $50 nuoširdžiai 
dėkoju. TLN Bibl. Vedėjas

Jo Em. kardinolui P. E.,Leger 
paskirtas dar vienas vyskupas 
pagelbininkas Mons. Valėrien 
Bėlanger 53 m. amžiaus. Pasta
ruoju laiku jis buvo Kanados 
vyskupų konferencijos, prancū
ziškosios sekcijos sekretoriurn. 
Jis yra bažnyt. teisės ir morali
nės teologijos žinovas. Tuos da 
tykus dėstė Montrealio kun. se
minarijoje, f Otavos ir Quebeco 
universitetuose.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bov, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

J.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

B. SERGA UTĮ S -Realtor
7 "T ti - i ■ *.

REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas LE. 4-2426
Didelis žemės sklypų pasirinkimas Toronte ir užmiestyje. Paskolos statybinin
kams geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bord'o no
riais. Gauname visus šios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

A. Garbenis

Toronto
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
High Purk - Bloor, $20.000, 9 komb. atskiros narnos su visais baldais, vandens - 

alyvos šildymas, garažas su šoniniu įvažiavimu, octi Bloor g-vės, įmokėti 
$10.000 * ■ ‘ .

Indian Rd. - Bloor, $28.000, 10 kamb., atskiros namas, 2 mod. virtuvės, van
dens - alyvos šildymas, didelis žaislų kambarys rūsy, 2 garažai, visai 
arti Bloor, įmokėti $7.000. .

King - Sunnyside, $17.500, 9 kamb., pusiau atskiros namas, garažui vieta, aly
vos šildymas, įmokėti $4.000. J

Dufferin - St. Clair, $11.800, 7 kamb., pusiau atskiros^ švarus namas, oro Šil
dymas, šoninis įvažiavimas, įmokėti $2.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE (

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakarais HU. 9-1543

■nMHiainaHKIIIi

Pristatymas veltui.
Parkside Meals

335 Roncesvalles Ave.
(prie Grenadier Rd.)

Tel. LE. 54258

CHEVROLET
NAUJI AUTOMOBILIAI: 
lengvos mažiuos ir sunkvežimiai.

Taip pot didžiausias vartotų mažinu 
pasirinkimas. Keičiame senus auto
mobilius j naujus. Prieinamos kainos. 

Geros Hsimokėjimo sąlygos.
WEST YORK MOTORS 

(Canada) LTD.
1785 ST. CLAIR AVE. W.. Toronto, 

Telefono* RO. 2-8171.

Lietuvis agentas 
VLADAS SLĖNYS 

(namų tel. LE. 2-5641)

linuomojoma* kambary* l-me augžte, 
yra garažas. Tol. LE 4-0578.

Ižnuamajama* II augite frantini* kam* 
bary* vienam asmeniui. LE 6-8268.


