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Kultūros žurnalas Savaitės įvykiai
Daug yra tautos kultūrinio subrendimo žymių, bet tikrasis 

atestatas yra. kultūrinis žurnalas. Žurnalas, kuris nesitenkina 
kasdieniškais žmonių rūpesčiais, kuris nesistengia patenkinti 
žmonių smalsumą žiniomis, bet duoda dvasinio peno, leidžia pa
sireikšti tautos elito minčiai, galvojimui ir jausmui. Kol šito 
laipsnio neprįaugo, tauta dar negali būti laikoma pilnai subren
dusi ir pajėgi puoselėti savąją mintį, savąją kultūrą, įvertinti 
savojo gyvenimo apraiškas bei kelius, kuriais einama.

Kultūrinis žurnalas tautos gyvenime yra labai didelis da
lykas. Ir nepriklausomoje Lietuvoje negausi mūsų tauta nedaug 
jų tepajėgė išlaikyti, o išeivijoje neišsilaikė nei vienas, nors ban
dymų buvo net dar spaudos draudimo laikais. Išblokšta iš savojo 
krašto Lietuvos inteligentijos masė tremtyje tarp kitų užsimoji
mų šoko leisti net keletąjčultūrinių žurnalų, bet iš jų visų teiš
silaikė ir šiandien tebeima.,ves tie vieni. “AIDAI”, atkelti iš Vo
kietijos-į Ameriką, į Brooklyną. Buvo net keli bandymai pradėti 
leisti naujus kultūros žurnalus ten pat Amerikoje (prieš 6 m. 
buvo apie tai kalbų ir Kanadoje), tačiau gyvenimas diktuoja aiš
kią tiesą: kelių perdaug! Dėl to visi bandymai jau mesti, gimu
sieji kūdikiai mirė ir šiandieną mes teturime tuos vienus “Ai* 
DUS”.

Rekomendacijos šis žurnalas nereikalingas. Kiekvienas tik
rai galvojantis lietuvis inteligentas, kuriam rūpi kultūrinės pa
saulinės, o ypač lietuviškosios problemos, AIDUS beabejo skaito. 
Nes ką gi skaitys, jei daugiau ko nors panašaus ir nėra. Dėl to 
mes čia norime AIDUS ne piršti, bet pagerbti, primenant tą di
delę misiją, kurią jie atlieka lietuviškosios išeivių visuomenės gy
venime. Juoba, kad jų varomoji vaga nesiriboja vien jų pusla
piais, kuriuose kiekvienas gali atrasti sau įdomių sprendžiamų 
problemų bei informacijos, kuriuose taip pat kiekvienas pats 
laisvai gali paskelbti savo studijų ar savojo mintijimo išvadas, 
AIDAI be to dar stengiasi sukurti apie save tam tikrą kultūrinį 
sąjūdį. Daroma tai kasmet paskiriant po $500 premiją už mokslo 
arba grožinės literatūros veikalą — tokios rūšies veikalai premi
juojami pamečiui pakaitomis. Premijos Įteikimo proga suruošia- 
mas literatūros vakaras-koncertas, visada su labai stipriomis 
literatūrinėmis ir meninėmis pajėgomis. AIDŲ būstinė yra 
Brooklyne, bet šitokias šventes jie stengiasi kilnoti po Įvairias 
stmbesnes kolonijas, tuo lyg sujungdami jas bendram lietuviš
kos kultūros žygiui. Šiemet — šį sekmadienį — į tą žygi simbo
liškai jungiasi Toronto- lietuviškoji kolonija. Aišku, Įsijungs ir 
bęnt artimesnės apylinkės. >

JEįgtmę.iiek svarbusyrą literatūros vakaras-koncertas, kiek 
neabejotina^ _piririau- 

jąnčios — akivaizdus įjungimas į didįjį “AIDŲ” kūltūrinį žygį. 
• Torontas pajus, kad šis kultūros žurnalas yra taip pat ir jo, kaip 
Brooklyno, kaip viso lietuviškojo pasaulio. Nes toks jis, deja, 
beliko vienas vienintelis. Dėl to ir tinka, kad juo rūpintųsi visi, 
kad taip pat visi džiaugtųsi jo laimėjimais bei pasisekimais.

Na, o-be to, torontiečiai pirmieji sužinos, kas gi yra tas AI
DŲ premijos šiųmetis laureatas, pirmieji’jp pamatys scenoje 
priimanti $500 čekį ir išgirs pirmą jo žodį.

KANADIEČIU MOKYTOJU DIENOS
Toronte Įvyko Ontario prov.. 

mokytojų dienos, rengtos moky
tojų sąjungos. Jos sutraukė apie 
9.000 dalyvių: mokytojų, inspek
torių, universiteto profesorių, 
tėvų. Eilėj paskaitų buvo nagri
nėjamos aktualiosios problemos, 
liečiančios švietimo sistemą, 
auklėjimo metodus, mokslo lygį, 
mokytojų trūkumą ir tt. Toronto 
vidur, mokyklų superintendan- 
tas J. R. H. Morgan pasiūlė mo
kytojų sąjungai imtis iniciaty
vos patraukti daugiau-darbuoto
jų į savo eiles iš naujųjų atei
vių. Esą ypač trūksta mokytojų 
gamtos ir matematikos šakoms. 
Toronto un-to rektorius prof. 
Sydney Smith savo kalboje pa
reiškė, kad Kanados universite
tai esą pasiruošę priimti visus 
gabiuosius mokinius ir išskirti 
negabiuosius. Esą Ontario prov. 
nė pusė mokinių nepajėgia baig
ti gimnazijos. Į jas reikėtų siųsti 
tiktai gerai baigusius pradinę 
mokyklą. Mokytojų sąjungos 
pirm. T. E. Jackson iškėlė reika-

Padidintos algos tarnautojams
Kanados vyriausybė pranešė, 

kad nuo bal. 1 d. visiems valsty
bės tarnautojams padidintos al
gos. Tai palietė 260.000 civilinių 
tarnautojų, kariuomenę ir vad. 
raitąją policiją. Padidinimu pa
sinaudos ypač žemosios katego
rijos: raštininkai, stenografai ir 
pašto tarnautojai; jie gaus 10% 
daugiau. Vidurinės kateuoriio? 
gaus 7-8% daugiau, technikai ir 
profesionalai — 8-10%, kariai — 
8%. Nepakelti atlyginimai va
landiniams darbininkams, ku
riems mokama pagal vietos są
lygas. Tai jau antras algų pa
kėlimas tarnautojams nuo 1953 
m. ir kraštui reikės pridėti kas
met $117.000.000. Finansų min 
Harris pareiškė, kad tai padary
ta norint patraukti valstybės 
tarnybon daugiau tinkamai pa
siruošusių žmonių. Iki šiol dau
gumas veržėsi i privačias tar
nybas. nes jos buvusios geriau 

lą peržiūrėti visą švitimo siste
mą klausiant: ar tikrai dabarti
nė mokykla paruošia jaunimą 
gyvenimui, ar siekia, kad ran
kos, galva ir širdis veiktų dar
niai, ar Įkvėpia tikrąją vertybių 
prasmę? Anot jo, “milijonai do
lerių išleisti gimnastikos salėms 
nereiškia dar auklėjimo progra
mos įgyvendinimo”. Britų peda
gogas Sir Richard Livingstone, 
buv. Oksfordo un-to vicekancle
ris, savo paskaitoje pabrėžė, kad 
dabarties auklėj imo_7 pagrindu 
turįs būti gėrio ir blogio pažini
mas. Didžiausias pastarųjų 50* 
metų pasikeitimas esąs ne tech
ninis, o moralinis-ideologinis, 
nes priaugančios kartos nebeturi 
idėjų, kurios vadovavo-praėju
siam šimtmečiui. Svarbiausia 
esą šiuo metu parodyti mokiniui 
gyvenimo idealą, kuris jį vestų. 
Tai esą įmanoma atsiremiant į 
krikščioniškąjį šaltinį. Kanada 
turinti didelio krašto išteklius, 
bet “jūs turite matyti toliau ir 
pastebėti, kad gyvenimo kokybė 
daro kraštą tikrai didžiu”.
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800 DOLERIŲ MĖNESIUI
Tolimoj Kanados šiaurėj JAV 

ir Kanados pastangom yra 
įrengta radarų tinklas. Jai ap
tarnauti reikės 500-600 žmonių: 
technikų ir netechnikų. Numa- 
tvtą technikams mokėti anie 
$800 mėn., o kitiems — $650-700, 
be to — nemokamas butas ir 
maistas. Linija bus tvarkoma 
JAV “Federal Electric” b-vės. 
bet tarnautojų priėmimas orga
nizuoti pavestas Kanados “Na
tional Employement Service” 
Centrinė šios organizacijos įstai
ga būsianti Montrealy, o pagel- 
binės įstaigos — Toronte ir Van- 
couvery, nors prašymus įteikt’- 
galima per kiekvieną NES įstai
gą. Technikai būsią pradėti pri
iminėti tuojau ir siunčiami dvie
jų mėn. paruošimui į Streator 
Illinois. Svarstomos galimybės 
priimti linijos tarnybon eskimus 
ir indėnus.

li?tuvišk?.m laikrašty! 
toks apkaltino skaitlingąsias 
valstybes priėjus liepto galą. Sa
vo rašinį jis baigė: “Tegyvuoja 
mažieji!” Praėjusios savaitės 
antraštės liudijo iš tikro, kad 
mažieji sukilo prieš didžiuosius 
— Gruzijoje, Sovietijoje, Kipre, 
Alžire ir Artimuosiuose Rytuose, 
prieš “didžiųjų” eksploataciją ir 
interesus. Lietuvių tauta gi rū
pinosi tėvynėje šioje “didžiųjų” 
epochos agonijoje kaip nors iš
laviruoti ir užtikrinti sau ateitį 
visomis galimomis priemonėmis 
ir net slapta, puoselėjant lietu
vių tautos kultūrinį palikimą, 
šias pastangas pridengiant “lie
tuviškos formos”- ieškojimu. Jau
tėsi tai paskutiniajam Lietuvos 
kompozitorių suvažiavime Vil
niuje ir laiške iš Lietuvos Niu
jorke gyvenančiam V. K. Jony
nui. Dailininkas buvo prašomas 
padaryti tokio kooperatininko - 
mokslininko Lietuvoje ex-libris 
arba portretą, už ką anas žadėjo 
atsilyginti paremdamas šiojo gi-

. NAUJAS KANADOS 
AMBASADORIUS MASKVAI 
paskirtas D. M. Johnson 54 m. 
amž., buvęs inspektorium tarpt, 
paliaubų priežiūros komisijoj 
Vietname ir 1951-1955 m. buvęs 
Kanados atstovu Jungt. Tau
toms. Buvęs Kanados ambasa
dorius Maskvoj J. B. C. Watkins 
paskirtas užs. r. ministerio pa
vaduotoju. Maskvoj ambasado
rium jis buvo nuo 1954 m., nors 
ir prieš tai buvo ten gyvenę: 
kaip charge d’affaires 1948-1951 
m. Be to,- jis buvo įgaliotu Kana
dos ministeriu Norvegijoj ir Is- 
ladijoj.

Amb. K. P. Kirkwood perkel
tas iš Egipto ir Libano atstovy
bės į N. Zelandija, o E. H. Nor
man iš N. ZZelandijos — į Egip
tą ir Libaną.

IŠTRĖMĖ KORESPONDENTĄ
Kremlius įsakė AP korespon

dentui R. K. O’Malley išvykti iš 
Sov. Sąjungos pęr 7 dienas. Esą 
iis nusikaltęs valiutos nuosta
tams. AP direktorius Niujorke 
Starzel pareiškė', kad korespon
dentas nesivertęs jokiais nelega
liais valiutos mainais ir laikęsis 
kiekvienam užsieniečiui Mask
voje privalomų nuostatų. O’Ma
lley dirbo Maskvoje nuo 1955 m. 
spalio 7 d. Prieš tai buvo koresp. 
Tokijo, Berlyne, Frankfurte.

“Aidų” kultūros žurnalo 
koncerto - literatūros vaka
ro Toronte programos daly- 

■ viai: iš kairės dešinėn rašy
tojai — A. Vaičiulaitis, J. 
Aistis, P. Jurkus; žemiau: 
solistė J. Augaitytė ir pia
nistė J. Rajauskaitė. Bus 
įteikta “Aidų” literatūros 
premija'autoriui, kurio pa
vardė paaiškės koncerto me
tu. Žiūr. str. 3 psl.. ir skelbi
mą 8 psl.

Netikra ateitis
Mūsų bendradarbis Niujorke

mines Lietuvoje. Lygiai, kaip 
tas “Tiesoje” cituotas Vilniaus 
universiteto studentas (Girdi, 
“gal laikai pasikeis!. . .”) , ir šis 
navatnas” laiškas Jonynui liu
dijo, kad Lietuvoje tvirtai tiki
ma, kad atominė civilizacija ne
išvengiamai sunaikins didžiųjų, 
tiek vakaruose, tiek rytuose, 
egoizmą ir despotizmą. Kad pri
sikels mažieji, kad paskutinieji 
įvykiai Sovietijoje veda į tikrąjį 
rytojų. '

Laisvajame pasaulyje lietu
viai taipgi akylai sekė įvykius 
kiek spektiškiau iš perspektyvos 
stebėdami globalinius įvykius. 
Nežiūrint visų Maskvos pastan
gų užliūliuoti pasaulį, kaip ka
daise Lietuvos “pažangiuosius”, 
kultūrbolševizmu, (Praėjusią sa 
vaitę NYTimes rašė: “... violen- 
čelistąs Mstislav Rostropovič ža
vėjo ... Miss Ulanova filme “Ro
meo ir Julija” savo šokiu užbu
ria ... Sovietų mokslininkai pla
nuoja 50 miliardų voltų atominį 
sinchrociclotroną ... Maskva šir
dingai kviečia atsilankyti Har
vardo profesūrą ir studentus”...) 
Niujorke vis daugiau pasigedo
me saugumo Kremliuje. Saugu
mo tautiečiams, kad jie vėl ne
bus priverstinai deportuojami iš 
savo gimtosios žemės Siberijon 
to pačio Ivan Seriov. (Nesvarbu 
kad pabaltiečių skundas britr 
spaudai privertė Kremlių jį iš
braukti iš oficialios tironų paly 
dos Londonan). Maskvos radi 
jas užvakar be komentarų dėstė, 
kad daugiau kaip 3 milijonai so
vietų “piliečių” penkių metu 
laikotarpyje turės persikelti ana 
pus Uralo.

Saugios ateities pavergtiems 
ir net laisviems lietuviams ne
užtikrino nei potenciali daugu
ma šioj ir anoj pusėj geležinės 
uždangos maniusį, kad Stalino 
beprotybės atskleidimas Krem
liuje ‘tarytum išteisina Leniną ir 
jo bolševizmą. Neginčijant skir
tingumų tarp Lenino, Trockio, 
Bucharino iš vienos pusės ir Sta
lino (su dabartine Kremliaus 
klika) iš kitos pusės, saugi atei
tis pasaulyje neįmanoma iki 
šiandieninė valdymosi forma eg
zistuos Sovietijoje. Kaip tas 
amerikietis filosofas rašė: “Sta
linas gal nebuvo teisėtas Lenino 
įpėdinis; tačiau jis buvo negin
čijamas jo filosofijos padari-

i nvs”. Jei Niujorke kaikas slaptai
svarstė ar protinga butų papra
šyti vizos aplankyti išsiilgtą Lie
tuvą, visdėlto' reiktų įsisąmonin
ti, kad iki Sovietijoje nebus de
mokratinių politinių institucijų, 
kurios įgalintų tironų pažaboji
mą, iki nebus pasmerktas pats 
Leninas su visu savo “nizmu”, 
Lietuvoj saugumas neįmanomas. 
Komunistinis teroras neprasidė
jo su Stalinu, nei baigės su juo. 
Vilniuje niekas nežino, kas dėsis 
rytoj. Štai praėjusį ketvirtadie
nį “Tiesa”,, sekdama “Pravdos” 
liniją, netikėtai užsipuolė “su
puvusius elementus” komparti
joje, kurie prisidengę anti-stali- 
nizmu, tikrumoj kritikavo “šven 
tosios partijos neginčijamas tie
sas”. O tuo pat metu atsisukę 
kad ir Madrido, Romos ar Vati
kano radiofonų lietuviškas trans 
liacijas Vilniaus lietuviai buvo 
erzinami Malenkovo 1953 m. ba
landine kalba, kurioje jis, Polit- 
biuro vardu prisiekė, jog 1956 m. 
balandžio 1 dieną Sovietijoj bū
sią galutinai normuotos kainos 
viskam, krautuvių lentynos luš 
prekėmis, nebebus eilių ir juo
dosios rinkos. Liet, radiofonų 
bendradarbis Niujorke taipgi 
jiems atpasakojo “The New 
York Timse” vedamąjį, kad So
vietuos ūkinė infliacija tik blo- 
gėsianti, nes partija juk nesirū
pina gyventojų kasdienine bui
tim, bet tik pasaulio užkariavi- 
nu ir imperializmu. Didelis 
Girtumas esąs tarp socialistų ir 
komunistų, nors Maskva sten
giasi įtikinti priešingai. Socialis-

(Nukelta į 2 psl.)

SUIMINĖJO NEKALTUS ŽMONES
Gruzinijos, sov. respublikos, 

gen. prokuroras Topuridze pa
skelbė straipsnį laikrašty “Rytų 
aušra”, kuriame pareiškė, kad 
peržiūrėjus jo departamento by
las buvo rasta daugybė nekaltai 
suimtų bei nubaustų. Dalis jų 
esą jau paleisti. Prokuroras dėl 
to visą atsakomybę suvertė Sta
linui, kurio klaidomis pasinau
dojęs Berija ir pasiekęs augštos 
vietos. Už nelegalius suėmimus 
dabar liko nubausti trys polici
ninkai ir vietos prokuroras. Jie 
ir kiti, girdi, nesuvokę, kokią 
žalą padarė asmenims ir jų šei
moms suimdami juos nekaltai. 
Tuo tarpu gi tikri nusikaltėliai, 
chuliganai, vagys, juodosios rin-

Izraelio - arabų kraštų ginčas pasidarė toks karštas, kad ėmė 
grėsti karu Vid. Rytuose. JT Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė 

pasiųsti su taikos misija gen. sekretorių Dag Hammars- 
skubiai išskrido taikyti įsikarščiavusių arabų-izraeli- 
sėsdamas į lėktuvą gen. sekretorius gavo pranešimą 
itš arabų-izraelitų susikirtimus Gaza srityje, kur 
ir artilerijos pabūklai. Egipto žiniomis, izraelitų ar- 

42 ir sužeidusi 103 egiptiečius. Išskridus gen.
Niujorko, pasienio •----------------------------------------

padažnėjo ir už
skaičius pasiekęs 

usėje užmuštų ne- 
tų tik keletas. Gen. 
jaliaubų komisijos 

veikė bandyda- 
abiejų pusių ug- 
erstas netgi ati

dėti savo kelionę Romon, kur sa-
I vaitgalio dienomis turėjo pasi

matyti su 
Pastarasis 
done, kur 
Britanijos 
Llovd, ir 
jis matėsi su popiežium, Italijos 

1 prezidentu ir kt. pareigūnais ir 
išskrido į Beirutą, Libano sosti
nę, kurią pasirinko laikine dar
boviete. Manoma jo veikla už
truks daugiau kaip mėnesį. Po 

; mėnesio jis įpareigotas pateikti 
. JT Saugumo Tarybai išsamų 
pranešimą, liečiantį ypač: Egip- 
tc-Izraelio paliaubas Gaza srity
je, karinių dalinių atitraukimą 
iš Sinajaus pusiasalio, 1949 m. 
paliaubų tarp Egipto-Izraelio su
stiprinimą. Arabų kraštai tuo 
tarpu tariasi suderintom pastan
gom išeiti prieš Izraelį, jei kiltų 
karas.

n 
<4 j old, 
tų. Dar 
apie 
pradėjo 
aienja [SUSI

muštų 
56.
ouvę, o 
Burns, 
pirm., 
mas

buvo

JT gen. sekretorium, 
gi buvo sustojęs Lon- 
trumpai pasimatė su 
užs. r. ministeriu S. 
atskrido Romon. Čia

Baigęs savo' viešnagę Britani
joj, Malenkovas’ pasikvietė apie 
200 žurnalistų į sovietų ambasa
dą. Čia jis papasakojo savo lan

V id. Rytus, pareiškė, kad įtem
pimas ten kilęs ne dėlto, kad 
sovietai pardavę ginklų Egiptui, 
o dėlto, kad vakariečiai ten su
organizavę karinę sąjungą. Aiš
kintojų nuomone, Malenkovas 
turėjęs galvoj-Bagdado sąjungą, 
kuriai priklauso — Britanija, 
Irakas, Iranas, Turkija, Pakista
nas. Paklaustas apie pasikeiti
mus Kremliuje, Malenkovas at
sakė, kad dabartiniai valdytojai 
yra nusistatę nebegarbinti “vie
no asmens”, nes tai esą mažina 
partijos įtaką. Jis pripažino, kad 
komunistai padarę klaidų, bet 
peršoko klausimą apie sušaudy
mus ir tik pridūrė, kad partija 
neslepianti savo silpnybių ir tuo 
parodanti savo stiprybę. Sov. 
Sąjunga esą laimėsianti “taikin

TIKINTIEJI SOVIETINĖJ LIETUVOJ
“Už sugrįžimą į tėvynę” Nr. 

3/1956 rašo: “T. Lietuvoje da
bartiniu metu veikia 812 maldos 
namų, tikinčiuosius aptarnauja 
952 dvasininkai, tame tarpe 3 
vyskupai, 12 pralotų, 29 kanau
ninkai. Kunigų paruošimui Kau
ne veikia tarpdiocezinė kunigų 
seminarija, kuri kasmet išleidžia 
naujus kunigus... 1955 m. T. 
Lietuvos bažnyčiose pakrikš
tyta 43.491 naujagimis, birma- 
vota 56.648 jaunuoliai, sutuokta 
32.628 jaunavedžiai ir palaidota 
su religinėmis apeigomis 17.381 
mirusiųjų ... Kasmet išeina 
“Katalikų kalendorius” tikintie 
siems ir liturginis kalendorių: 
“Calendarum liturgicum” dva 
sininkams. Pernai išleista katali- 

kos žmonės laisvi vaikštinėja.

SEROVAS IŠBRAUKTAS
Britų užs. reikalų ministe 

rija paskelbė sąrašą sovietinių 
svečių, kurie drauge su Bulga- 
ninu ir Chruščiovu lankysis Bri
tanijoj. Sąraše nėra gen. Serovo, 
nors anksčiau sovietų ambasa
dorius J. Malik buvo pareiškęs, 
kad jis atvyksiąs kartu su Krem
liaus šefais. Kai Serovas lankėsi 
Londone aptarti saugumo reika
lų, britų spauda jį aštriai puolė 
už pabaltiečių ir kt. deportacijas 
vadindama jį “Ivanu žiauriuo
ju.” Malenkovas, viešėdamas 
Britanijoj, pareiškė neteikiąs 
daug reikšmės Šitokiai kritikai. 

gą koegzistenciją”, ir be šimto 
metų. Šiuo metu ji siekianti ge
rų santykių ir su britais ir su 
amerikiečiais.

Dulles perspėja
Nežiūrint taikingų sovietų žo

džių JAV užsienio r. ministeris 
J. F. Dulles pareiškė, kad Sov. 
Sąjungoj tebėra diktatūra — ne 
vieno, o kelių asmenų. Stalino 
nusodinimas anaiptol nereiškiąs 
komunizmo tikslų pasikeitimo., 
Dabartiniai valdovai esą kiek 
sušvelnino savo politiką, bet 
tam, kad ją labiau užmaskuotų. 
Jis priminė, kad Vokietija tebė
ra padalinta, R. Europa paverg
ta, Azijoj sėjama neapykanta 
vakariečiams, Vid. Rytuose kur
stomas karo židinys, Japonijoje 
siekiama sau palankios taikos. 
Vis tai seni komunistų siekimai, 
kurie nėra sustabdyti. Dulles 
priminė reikalą laisv. tautoms 
būti vieningomis ir galingomis; 
tiktai tuo būdu būsią galima ti
kėtis stambesnių pasikeitimų 
Maskvoj nei dabar.

Marokas vienijasi
Prancūzų valdomas Marokas, 

pasiekęs nepriklausomybės, žen- 
gė 'dar ’vieną žingsnį: užsimojo 

has Beh' Jussęf^buvo nuvykęs . 
į Madridą, kur buvo nepaprastai 
iškilmingai priimtas. Gen. Fran
co pareiškė, kad Ispanija esanti 
p-siruvaldyte Maroko da
lį perduoti neprikl. Maroko vy
riausybei ir dargi kuo galėdama 
padėti. Galimas daiktas, Franco 
vyriausybei turėjo įtakos ir tai, 
kad savo laiku marokiečiai ka
reiviai kovojo Franco pusėje, kai 
pastarasis skynė kelią valdžion. 
Ispanijos laikysena patiko sulto
nui ir jis pažadėjo garantuoti 
ispanų teises bei turtą, kurio ten’ 
įdėta apie $250 mil. Franco ir- 
Ben Jussef pasirašė dokumentą,! 
kuriuo ispaniškasis Marokas 
perduodamas nepr. Maroko vy-1 
riausybei. Ispanija norėtų kari-; 
nės sąjungos su Maroku ir dvie
jų uostų — Centą ir Melilla kon-1 
trolės. (Tanžeras ir toliau lieka- 
tarptautine sritimi). Tolimesnės' 
derybos dėl perdavimo sąlygų; 
numatytos gegužės 7 d. - 

kų maldaknygė, o šiemet tos- 
maldaknygės išeina .dar 50.000’ 
papildoma laida. Be to, šiais me
tais pradėjo eiti stambus mėne
sinis tikintiesiems skirtas žurna
las, pavadintas “Katalikų žurna
las” ... Girdi, per Kalėdas Lie
tuvos bažnyčiose lankęsi užsie
nio svečiai — katalikų dvasinin
kai “tiesiog netikėjo savo aki
mis, jog bažnyčias lanko toks di
lelis skaičius tikinčiųjų, ko, gir
di, nesą net jų šalyse”...

1939 m. Lietuvoj buvo tik kat. 
1.202 bažnyčios ir koplyčios, 
1.646 dvasininkai. 1.586 vienuo- 
Uai, o kat. periodikos tiražas sie
kė 7.030.200 egz. E. -

VELYKINĖS PAMALDOS 
KAUNE

AFP agentūros žiniomis, ve
lykinės pamaldos buvusios at
laikytos Kaune, Talline, Rygoj 
ir kt. miestuose, kur yra kata
likų dievnamių. Pamaldose da
lyvavę daug žmonių. Šv. Liud
viko bažnyčioje Maskvoj taip 
pat buvusios pamaldos užsienio 
katal. diplomatams ir sov. pi- 
,;ečiams. Pamaldas laikęs kun. 
Juozas Deturovič (Butorovič?).

Kun. Gustas, kuris organizavo 
lietuviška parapija ir statė baž
nyčią Krasnojarske, gautomis' 
žiniomis, balandžio 1 d. turėjo 
išvykti į Lietuvą. Ar pasibaigė 
jo tremties laikas ar leista jam • 
grįžti dėl kitų priežasčių, toje 
žinioj nesakoma.
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KATRAS DIDESNIS?
Chruščiovas skinasi sau taką 

į Kremliaus sostą ir nori pasida- 
-ryti tokiuo pat komunistiniu 
dievaičiu, kokiuo buvo Stalinas. 
'Kad užsidėti sau Stalino karū
ną, reikia ją nuimti nuo Staline 
galvos t.y. reikia Staliną sunie- 

- kinti. Chruščiovas gi Staliną iš- 
. vadino didžiausiu žmogžudžiu 

■ -tik tam, kad pakeltų savo mar
kę.

Ar Chruščiovas yra mažesnis 
•žmogžudys už Staliną? Ne. Sta
linas žudė, o Chruščiovas jam 

■padėjo. Kas nežino, kad, kai 
Chruščiovas buvo Ukrainos val
dovu, jis badu numarino kelis 
milijonus ukrainiečių. Kad taip 
darė Stalinas, tai pilnai supran
tama. Stalinas buvo gruzinas. 
Chruščiovas gi pats ukrainietis.

* Išžudyti milijonus savo brolių 
•yra dar didesnis nusikaltimas.

Chruščiovas dabar Staliną 
niekina, nes tas yra negyvas ir 
Chruščiovas jo nebebijo, kaip 
asilas negyvo liūto. Gyvo Sta
lino Chruščiovas labai bijojo ir 
ne tik nedrįso jam pasakyti ką 
nors prieš, bet vykdė žiauriau
sius Stalino paliepimus — žmo
gių žudymus.

Chruščiovas Staliną net pra
lenkia. Stalinas' nuo 1953 m. 
žmonių nebežudo, nes jis pats 
yra žuvęs. Chruščiovas gi žmo
nių žudymą tęsia toliau. Tai jis 
atlieka kankindamas žmones ka
detuose, marindamas juos badu, 
neperstojančiomis ir rafinuoto
mis deportacijomis ir kitais bū
dais. . . : s;.'

Ir kitose srityse Chruščiovas 
Staliną pralenkia, Stalinas ne
leido nacionalizuoti mažu name-

lių, ypač darbininkų. Chruščio
vas gi atima ir mažus namelius. 
Neseniai gautame iŠ Ijietuvos 
laiške rašoma: “Mūsų keturių 
kambarėlių namas jau skaito
mas valdišku”. O tas mažas na? 
mėlis buvo vargingai statomas, 
vieno'kumečio sūnaus savo ne
turtingai motinai. Gal dėl to 
namelio atėmimo ir dalinai dėl 
bado ta motina peranksti nuėjo 
į kapus. Ir tai atsitiko Chruščio
vo valdymo laikais.

Chruščiovas nori pralenkti 
Staliną ir kitoje srityje — atim
ti kolūkiečiams jų turimus dar
želius, kurių dėka tie žmonės 
ginasi nuo bado ir mirties. Kai 
bus atimti tie darželiai, tada 
Chruščiovui tiks žmogžudžio- 
stachanoviečio vardas.

Stalino pavertimas žmogžu
džiu sumaišė galvas ir Vakarų 
pasaulio komunistams. Net lie
tuviškos kilmės komunistai ne- 
besutaria. Kai sueina trys, jie 
visi kalba skirtingai: vienas gi
na Staliną, kitas — Chruščiovą, 
o trečias laikosi rezervuotai, nes 
anot jo: “Dar gali ir Chruščio
vui nulėkti galva. Čia politru- 
kų neturime, nėra ko bijoti, to
dėl ir su persiorientavimu nerei
kia skubėti. Juk 1943 m. mes Ka
nados lietuviai sukišom Stalinui 
per $20.000. Jei pripažinsim ir 
Chruščiovą genijum, ims kas 
nors rinkti aukas ir jam. Geriau 
palaukim, kad nepadarytum 
klaidų.”

Tikrai. Tegu jie palaukia su 
naujo dievaičio pripažinimu. Bet 
Chruščiovą reikia laikyti gabes
niu velniu, negu Stalinas, kurs 
bijoję pasijudinti iš savo sukur
to pragaro. J. Vildūnas.

Lietuvių gyveiiiiiias Sibire
Priverčiamojo darbo stovyk

los — pagal jose režimo sunku
mą bėi griežtumą — skirstomos 
į kelias rūšis. Jos yra aptvertos 
dažniausiai spygliuotomis ir 
augšta įtampa įelektrintomis 
vielomis, saugojamos ginkluotų 
sėrgybiriių šu šunimis. Iš iki 
šiol žinomų priverčiamojo darbo 
stovyklų Norilsk, Mordovija, 
Vorkuta ir Inta bus bene di
džiausios visoje Sovietų Sąjun
goje.

Vorkutoje turėtų būti per ke
lias dešimtis stovyklų, po kelis 
tūkstančius asmenų kiekvieno
je. Čia lietuvių kalinių su pri- 
verčimai apgyvendintais Vorku
tos apylinkėje turėtų būti apie 
2'5.000 ašmėhų.

yfd reiškinių, rodančių, jog 
dabartinės priverčiamojo darbo 
stovyklos gali būti panaikintos, 
paleistieji privalomai būtų ap- 
,g,yvendinti mirodytoše vietose, 
kur turės dirbti jiems paskirtą 
darbą,_ kaip' kad ir,kiti šiol su 
paleistaisiais būdavo, gaus atly
ginimą ir turės “iš savęs” pra
gyventi. Gi bausmių nėatlikę 
kaliniai bene bus sukilnoti kur 
nbjš fidtūr.-

Lietuviai, IdikoĮni Sovietų Są
jungoje, ^ifstytmi j šias kate-' 
gorijast kaliniai, paleistieji ir 
tremtrnia'i.

Kaliniais laikyti tie, kurie 
nubausti priverciaUiaisiais dair- 
bais ir yfė laikorfii stovyklose. 
Grąžintieji pasako tik, kur jiems 
teko sutikti jūds, kiifiė buvo tar
domi daugiausia ir kurie tar
dymo metu buvo mušami ar ki
taip kankinami tiėk fiziškai, tiek 
ir dvasiškai. Pafetardšė yra dau
giausia jaunimo, apkaltinto par
tizaninė veikla, bei nedraugiš
kumu Sovietų Sąjungai. Yra*Vy
rų ir moterų. Bet pastarųjų ma- 
žiau.

Jaunimo daiigiausia atgaben
davo 190-195^ rnėtaiš. Kartais 
atgabendavo ištisas mokinių 
klases.

Viši jie nubausti arba, mir
ties bausme, kuri buvo pakeista 
25 m. priverčiamu darbu, arba
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mėnesį. Aplamai, iš savo uždar- gyvenimo sąlygos be laiko atne- 
bio eilinis darbininkas verčiasi šė masėms mirtį.

Netikra ateitis
(Atkelta iš 1 pusi.) 

tiškai auklėjami lietuviai tėvy
nėje girdėjo, jog “tikrasis ia-

litika, kaip atrodo, virto kaip toj 
pasakėčioj “Bėkim, bą, dangus 
griūva!”. Vakarų “didžiųjų ang-

_ Z1U-, 
Kas pirmiausia “savo" tauti

niu interesų ir laikydamasis de
mokratinio,proceso, kai tuo tar
pu komunistai tesą Maskvos ti
ronų agentai, išsilaikę kumščio, 
melo ir klastos pagalba. Tos 
klastos pavyzdžiu “Times” pri
minė komunistų pravestą socia
listų likvidaciją Lietuvoje 1940 
metais. ■ '• .
_. Kritikuoja Vašingtono 

optimizmą
■ Niujorke stebėjom, kaip by

rėjo “šventoji” Šiaurės Atlanto 
Sąjunga (NATO), kurią taip ne
seniai dar laikėme busimąja “iš
laisvinimo armija”. Prezidentas 
Eisenhoweris, ilsėdamasis sa
vaitgalyje prieš išvykdamas 
atostogų į pietus, neseniai betgi 
didžiavosi, kad ji esanti “stip
resnė nei bet kada anksčiau”, 
čia gi atrodę, kad Maskvos avia
cijos pajėgumo sėkminga de
monstracija ir pasigyrimai apie 
atomines rakietas, kartu su psi
chologine ofenzyva, NATO ne
paprastai susendino. Gal dėlto 
Vakarų visuomenėj tiek ginčy
tasi. O to kaip tik ir siekė Mask
va! Maskva visomis išgalėmis 
šaukdama apie “taiką”, skubina 
savo karinės galios plėtrą. Va
karų Europoje ir Amerikoje kul- 
tūrbolševizmu lauždama “lais
vųjų” dvasinę stiprybę ir pasi
tikėjimą. O Vašingtone išsigel
bėjimas teįžiūrimas tik Vokiečių 
armijoje, kuri “turėjo būti kuo 
greičiausiai,- nepaisant prancūzų 
ir pačių vokiečių išsisukinėjimo, 
Sukurta”. Visa “išlaisvinimo po-

Jei.Lietuvos išlaisvinimo Viltys 
iki šiol buvo grindžiamos tikėji
mu jog “atsilikusioji, skurdi ir 
pamišėlių valdoma Sovietija, 
skaitlingųjų demokratijų dau
gumos pasaulyje noru, bus iš
pūsta iš Lietuvos”, šiandieną tai 
nebegalioja. Mūsų išeivijos sau
jelė buvo gyvenimo indoktri- 
nucta tiek prieš lenkus, tiek ru
sus: “Jie mūsų amžini priešai”, 
kad atrodo jokių kitų politinių 
strategijų ir nėra. Tuo tarpu 
Chruščiov sėbrija skeptiškus lie
tuvius įtikinėja, jog “laikai pa
sikeis”, “Kauno jura” ir tt. pa
darys Lietuvą gražiausia res
publika”, nes susėdę patogiai 
džiaugėmės kiekviena žinia, jog 
“buržuaziniai nacionalistai” dar

labai sunkiai, nes viskas labai 
brangu.

Nėtekę sveikatos beveik visi 
tremtiniai. Ypač serga širdies li
gomis, kraujo spaudimu, reuma
tu ir džiova. Pastarąja suserga 
ypač anglies kasyklose dirban
tieji.

Trūksta gydytojų. Kiek geriau 
priverčiamojo darbo stovyklose, 
nes čia jų kadrus papildo patys 
kaliniai gydytojai. Bet dabar 
šių jau mažėja, o ypač palei
džiant vokiečius belaisvius. Ki
tur tenka ieškoti už dešimčių 
ir daugiau kilometrų.

^Vaistų irgi neužtenka arba nė
ra visai. Be to, kai kurie iš jų 
teduodami ligoniams tik pagal 
specialius komisijų nutarimus, 
kurie neretai tiek nusidelsia, jog 
sergantieji nesulaukę numiršta.

Socialinė apsauga kiek veikia 
priverčiamojo darbo stovyklose. 
Bet gydytojų nusprendimą skir
ti invalidų kategorijai peržiūri 
dar politinė komisija. Jei kandi
datas apkaltintas antivalstybine 
■veikla, tai gydytojų padarytas 
priskyrimas invalidų kategorijai 
jos gali būti vetuojamas. Šiaip 

' invalidams skiriami lengvesni 
darbai, o negalintieji visai dirb
ti gauna tam tikrą aprūpinimą.

Blogiausia yra su tremtiniais. 
Pvz. Krasnojarsko krašte nega
lintieji dirbti iš valdžios negau
na jokios pašalpos ir gyvena tik 
išmalda.

Mirtingumas iki kokių 1947 m. 
visur buvo labai' didelis. Pasta
ruoju metu yra sumažėjęs. 1941 
m. tremtiniai turėtų būti dau
giausia išmirę. Žiaurus klimatas, 
sunkūs darbai, menkas aprūpini
mas maistu ir kitos neįprastos

Daug žūsta ir nuo nelaimingų 
atsitikimų darbuose, pasitaiko ir 
savižudybių — neišlaiko nervai.

Religinių apeigų atlikimas 
stovyklose yra uždraustas. Su
gauti kunigai laikę pamaldas ar 
atlikę kitas pareigas buvo nu
bausti. Kiek lengviau paleistų
jų bei tremtinių apgyvendintose 
sodybose. Bet trūksta dvasiškių. 
Ypač nėra jų tremtinių gyven
vietėse.

Slaptų agentų pilna priverčia
mojo darbo stovyklose ir visur 
kitur. Dažniausiai jie yra tie pa- 
_tys kaliniai bei tremtiniai. Atsi
sakę tarnauti turėjo pasirašyti, 
jog apie tai niekam nepasakos.

Kartais sugalvodavo kokius 
nors nusikaltimus, grasindavo 
bausmėmis ir žadėdavo dovano
ti, jei apsiims pranešinėti. Lie
tuvoje tokiais atvejais žadėdavo 
netremti.

Sukilimams stovykloje turė
jo įtakos Berlyno sukilimas. Ma
ny tą, jog pagalbon ateis Vaka
rai, ir pasibaigs vergija. Bet vis 
dėlto dėka jų daug kur paleng
vėjo. Pvz. pagerintas maistas, 
medicinos priežiūra, nuimti nuo 
drabužių numeriai, sumažintas 
darbo laikas ir tt. Kingire iš mo
terų ypač pasižymėjo latvės. Su
kilimų būta daug kur. Stovyk
los darė juos savo iniciatyva ir 
be ryšio su-kitomis.

Apie Vakarus kaliniai ir trem
tiniai yra informuoti. Geras in
formacijos šaltinis yra -ir pati 
sovietinė spauda, kuri yra skai
toma. Ypač atidžiai studijuoja
ma tarptautinę ■ politiką liečia 
straipsniai ir žinutės, iš kurių 
daromi atitinkami komentarai ir 
išvados,, mokant “skaityti tarp 
eilučių”. Elta.

Kaliniai suskirstyti į darbo 
kategorijas. Tokiam suskirsty
mui matas yra jų sveikatingu
mas. Kiekvienai kategorijai pri
taiko ir atitinkamas darbo nor
mas. Jų suskirstymą daro tam 
tikra komisija, dažniausiai kas 
pusę metų.

Aprūpinimas bei atlyginimas 
yra menkas. Visą jį gauna tik 
kaliniai. Bet maisto iki 1947 m. 
jiems teduodavo tik po 250 g. 
duonos į parą. Nedaug ir kitų 
dalykų. Vėliau vis didinta. Bet 
kokybė ta pati — be riebalų. 
Todėl jie visada būdavo ir dar 
yra nedavalgę.

Dėl didžiųjų politinių nusikal
timų nubaustieji ir kriminalistai 
gaudavo dar po mažiau. Panašiai 
daryta ir’ su neatliekahčiais dar
bo normų.

Be aprūpinimo, imta mokėti 
ir pinigines priemokas. Jos yra 

mažos'. Joms gauti reikalinga at
likti ne mažiau kafp 900% nu
statytos normos. Bet ne kiek
vienas pajėgia ir tiėk atlikti. 
Vorkutoje pinigmes priemokas 
pradėjo' skirti 1952 m.

Paleistieji ir tremtiniai turi 
pragyventi i j gaunamo atlygini
mo, kuris dažniausiai menkas, 
o pirkti,— viskas branda. Todėl 
paskutiniu metu pirmieji rieretsii 
blogiau Verčiasi, riėllikę priver
čiamojo darbo stovyklose.

Bet daugiaUsia skdršta patekę 
į kolchozus ir sovcfiozuš. Pir
muose už darbą gauna' po mažą 
kiekį jaVų, o pastėruoše menkės 
algas pinigais. Pvz. Krasnojars
ko krašto sovchoZ^’šė' , ąlgė 
sargams nėpra'šoka1 250 rublių į

tik priverčiamu 5-10-15-20-25 
ilgesniam laiku^ — 25. plius 
kelis kartus po 25.

Neretai juos kilnoja iš vienos 
stovyklos į kitą. Pyz. savo metu 
iš Abėzo ir Vorkutos stovyklų 
lietuvaitės buvo perkeltos į Ka
ragandą ir kitur.

Paleistųjų grupei priskirtini 
atlikusieji bausmes bei dėl ki
tų priežasčių — amnestijų ir 
pan. iš priverčiamųjų darbų pa
leistieji. 1955 m. rudens -amnes
tija negalės pasinaudoti tie lie
tuviai, kuriems, be bendradar
biavimo šū. Vokiečiais, būVo pri
mesti ir kiti apkaltinimas. Jų 
yra. dviejų rūsių — su tėiše gręž
ti Lietuvon ir be tokios teises. 
Prie pirmosios kategorijos pri- 
klauso visi tie, kurių nubaudimo 
sprendimuose -bttvo įrašyta pri
verčiamojo darbo bausmė su iš
trėmimų. Be to, neleidžiama 
grįžti ir tiems, kuriuos stovyklos 
administracija įtaria esant pa- 
vojingus saugumui ir kurie dėl 
savo’ šeimos' nario ar barių, su
imtų ir nubaustų, buvo ištremti, 
riorš atlikus baUsmę nubaruštasis 
ir turi teisę grįžti Lietuvon.

Kai kurie iš įąfvėrčfemojo' 
darbo stovyklų paleistieji be tei
sės grįžti Lietuvon buvo, apgy
vendinami Karagandos,- Krasno
jarsko ir kitose vietovėse. Vėliau 
imta1 kardinti juos ir pačių dar
bo stovyklų apylinkėse.

Ne visi pasinaudoja teise grįž
ti Lietuvon. Negrįžta tie, kurių 
namiškiai yra ištremti Sovietų 
Sąjungon arba kurie bijo tenai 
dar didesnio skurdo. Lietuva jau 
visiškai nuskurdinta. Daugelis 
kalinių ir tremtinių iš Sovietų 
Sąjungos savo Lietuvoje pasie
kusiems siunčia pinigų ir maisto. 
Kai kurie jei ir gauna dar iš Lie
tuvos siuntinėlių, tai jie prasti. 
Seniau buvo turtingesni. Pasi
taiko ir tokių, kurie nuvyksta 
Lietuvon, ] 
šeimos narius ir grįžta atgal. 
Bet jei Lietuva būtų laisva — 
grįžtų visi, bent netekę sutikti 
tokio, kuris nenorėtų į Lietuvą 
<mižti. Leistinųjų grįžti kategori
jai priklausą invalidai tegali 
vykti namo tik tada, kai yra 
juos tenai kam išlaikyti bei pri
žiūrėti. .j.;

Prie tremti®} pirmoje eilėje 
priskirtini visi tie, kurie buvo 
tremiami su šeimomis ir daž
niausiai masiškai. Jie ištremti 
neribotam laikui.

Iš Lietuvos labai daug ištrėmė 
1941, 1945, 1946 ir 1947 m.m. Vė
liau kad ir buvo trėmimų, bet 
mažesne apimtimi. Trėmė į vi
sas Sibiro sritis. Neretai nu
trenkdavo į visai neapgyventas 
vietas, kur patys turėdavo sta
tytis sau palapines ar kitaip su
sitvarkyti. Trėmimo metu šei
mos būdavo perskiriamos^ nors 
ne visų. Bene visi bus buvę nu
bausti priverčiamojo darbo 
bausme?

Vargas su gyvenamomis pa
talpomis ir apgyventose vieto
vėse. Kaliniai suvaryti po kelias 
dešimtis į vieną nepertvertą ba
raką, paleistieji ir tremtiniai tu
ri samdytis pas privačius arba 
statytis patys, nes valdinių ne
užtenka. Samdant tenka bran
giai mokėti. Pvz. Matygine už 
kambarį 2x2,40 mokama iki 100 
rublių į mėnesį nuomos. Nuo
moja ir statosi arba pavieniai, 
arba susidėję.

* Judėjimas suvaržytas. Išvyk
ti iš savo rajono į kitą ilgesniam 
laikui reikalingas vietos komen
dantūros leidimas. Gi persikelti 
kitur gyventi teduoda tokį tik 
Maskva. Pastaroji lengvai duo
da sueiti šeimoms. Tremtiniai 
per nustatytą laiką turi 
truotis vietos MVD.

Jarčove apgyvendinti 
kaliniai latviai privalėjo 
tai kas mėnesį, o lietuviai kas 
15 dienų. Be to, pirmieji nuo 
1955 m. kovo mėn. turį teisę lais
vai išvykti į- kitas Krasnojarsko 
vietoves, kai lietuviams tokia 
(eisė ten nėra suteikta.

Darbų rūšys labai įvairios: 
fniško, anglies ir įvairių metalų 
kasimas, kelių tiesimo, statybos, 
pramonės, žemės ūkio — kolcho
zuose ir sovehozuose ir kiti. 
Jarcovo, Košvalo, Nasilsko, P.e- 
Čioros, TaiŠeto ir Vologodsko 
vietovėse.

Mamotove yra didžiausfti me
džio pramonė visame Sibire.

Uitoje ir Vorkutoje daugiau
sia anglies kasyklos,, o Kolymoj 
— visokių metalų žaliavos.

Darbo laikas savo metu buvo 
iki 12 vai. Vėliau vis mažintas. 
Nuo 1954 m. jis yrą 8 vai.

Darbo normos nustatytos vi
soms darbo rūšims. Jos vieno
dos vyrams ir moterims, yra di
delės ir dažniausiai per darbo 
laiką neatliekamos. Kadangi 
darbo normos yra vienodos tiek 
vyrams, tiek moterims, tai pas
tarosios sunkiau dirba už vyrus.

ir 
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pasiima savo kitus

slibinu bruožai
Pačibjė Paptūsiąją; pagal Šir

vintos upę, škifiaiičią Lietuvą 
nuo Vokietijos, yfa‘ Slibinų kai
mas. . Kalbamu metu jdihe gy ve
no daųgūmojė štarirbŪs ū®imr 

. '1 “paprūsės šimtatnargiai”. 
Gyvėrio1 jie vienkiemais nūd!. s'ė- 
ribVėš; turėjo . įfo gėrą gabalą 
def Tingūs žėmėš; puikių ganyk
lų,; o jų sodybos skendo soduose.

Kūim;anš- .būėė’ fšsfrik^Vęs “li
nijomis”, kurias sudarė parąiė- 
liari einančioš sodybų gretos nuo 
ŠUklėMų šiėūrėjė ligi Laukkąi- 
mio pietuose. Vakaruose, už Šir
vintos upelio, Vokietija didžia
vosi naujai atstatytais mūro na
mais.- -

Širvinta ringavo kaip kaspi
nas, čia platėdamą, čia siaurė- 
dama, taip jog vasaros sausroms 
užėjus galima buvo perbristi 
į “Aną pusę”. Tai buvo uždraus
ta ir dėlto itin viliojo. Pavasrį, 
ledams einant, Širvinta kartais 
išsiliedavo ir apsemdavo pakal
nių pievas, kurios užtat vasaros 
metu sužėlę “buktose” siekė li
gi juosmens. Niekur plačięje 
apylinkėje nebuvo tokių pievų. 
Apie Šventą Joną bridai, tartu
mei per rugius, pradalgė gulė 
prie pradalgės, kupeta dygo prie 
kupetos.

Per Širvintą caro laikais ėjo 
iš “Prūsų” knygų kontrabanda, 
ne vien tik knygų ir mažiau, kil
nių reikmenų, į. kuriuos galima 
buvo išmainyti sviestą ar laši
nius.

Slibinuose., kaip ir daugumoj 
Lietuvos kaimų, kaimynai va
dindavo viens kitą pravardėmis, 
kurios taip buvo prigiję, jog tik
rosios pavardės išdildavo ir iš 
atminties. Taip atsirado: Mieži
nis, Kvičius, Jokimas, Dairutis. 
Retam terūpėjo, kaip tas ar kitas 
ūkininkas iš tikrųjų vadinasi. 
Mokykloje, tačiau, sužinodavo
me, kad “Dairirčio” vaikų nega
lima šaukti “da’irutuk”„ ar “Mie
žinienės” mergaičių “Miežiniū- 
tėm”, kas įnešdavo į vaikišką 
galvojimą šiek tiek sumišimo.

Pirmoji kaimo linija, nuo Sa- 
kalupio ligi Šukelių, ėjo pagal 
pat Širvintą nužymėta keliomis 
stambiomis sodybomis: “Bary
so”, “Kvičiąus”, “Miežinio’' ir 
Dargio, artimiausioje tėviškės 
kaimynijoje.

Antroji linija buvo išsirikia
vusi ant kalnelio pagal vieškelį, 
kuris jungė Slibinus su Stanai
čiais iš Kybartų pusės ir per 
Laučkaimį ėjo Kudirkos Nau
miesčio link. “Jokimas”,. “Ieš
mantą”, “Tupčiauskas”, “Kuras” 
ir “Kaselis” lygiavosi žaliuojan
čiomis sodybomis pavieškelėje, 
o šio pastarojo palaukėj, plačiai 
išskėtęs sparnus vėjo malūnas, 
lyg taškas po gerai parašyto sa
kinio pridavė spalvingumb šiai 
linijai ir visai kaimynijai.

Ši linija buvo į rytus nuo tė
viškės ir ženklino vaiko pasaulio 
ribas, nes ant jos sodybų, kei
čiantis metų laikams, iš eilės už
tekėdavo saulė. Leisdavosi gi 
jau “Prūsų” pusėje “Barčkiemy- 
je” nuo Olerto gojaus ligi rau
donu plytų dviaugštės vokiškos 
“šulės”. Taigi, taip ir pasiliko, 
kas yra praleidęs savo vaikystę 
Slibinuose, tam juos apleidus

(apie 1920 m.)

keblu svetimose vietose, neži
nant kur kuriuo metų laiku čia 
pamatytumei saulę tekant ar lei
džiantis. i

Tėviškė
Mums esant pasakų amžiuje 

mama dažnai pasakodavo įvai
rias giminės, bei kaimynijos is
torijas, kurios atsitiko “per ka- 
ra ,

Pačios įdomiausios istorijos 
prasidėdaVo šiuo įvadu “per ka
rą”, “Per karą”, kai mes bėgome 
Į yilnių... “pef ;kafą”, kai mes 
laikėm krautuvę Balbierišky. .. 
“pėr karą”, kai degė mūsų trio- 
boš... “per karą”, kai aš pali
kau judvi Būdoje, pas mamy
tę... ■'/■<'■ .. £

“Karas” mūsų vaikiškoje vaiz
duotėje, kurios įtakoje atgyja 
iš tešlos pagaminti ančiukai ir 
molinis arklys pasileidžia zova
da, buvo tartumei iškyla, kurios 
metu dėjos vis nauji nenumaty
ti geri ir blogi atsitikimai. “Ka
ras” buvo centrinis buities įvy
kis ir mūšų laiko matas, nes vi
sa,, ką mes tada žinojome (o ri 
dabar žinome) buvo atsitikę 
“prieš kara”, “per kara” arba 
“po karo”.

Neilgai teko gyventi, idant pa
justume, kad “karas” buvo ne 
iškylą, bet greičiau lyg tamsia
me kambaryje gyvenanti šmėk
la, kuriai pašalinti iš namų ne
užtenka švęsto vandens. Ne vien 
turtą niokoja karas, jis niokoja 
žmones, kuriuos atstatyti už
trunka ilgiau, negu mūrus iš su
irusių plytų ir cemento. Mes bu
vome tačiau tokiame amžiuje, 
kuomet šitokie svarstymai ne
temdo horizontų. Saulėtos ir il
gos buvo vasarų dienos, o aplin
kui buvo daug, labai daug erd
vės.

Per karą sudegė mūsų namai. 
Vieną dieną liepos mėnesį atjo
jo būrys raitelių į mūsų kiemą- 
ir, paskelbę rusiškai “voina”, iš 
trijų pusių uždegė mūsų sody
bą. Iš kaimyno kiemo tėvas ma
tė, kaip degė namai. Jis apie tai 
niekuomet mums nepasakojo.

Sudegė pusė ūkio pastatų tarp 
jų tėvo pasididžiavimas mūri
niai tvartai, kokių neturėjo joks 
ūkininkas visame apskrityje. 
“Kaip rusų caras kalėjimą, taip 
mes statėme “kumetbučius” ki
tiems, o dabar patys turime juo-

— kalbėdavo mama

Už pieninės buvo tvartai, tie- 
ką nesudegė “per karą”. Šie bu
vo pastatyti mažesnei gyvūnijai, 
tačiau dabar jie talpino visus — 
arkliai, ir karvės gyveno viena
me jo gale, tuo tarpu kai avys 
su kiaulėmis dalinosi užtvaras, 
ne per virš draugingoje, dėl savo 
prigimties polinkių skirtingumo, 
kaimynystėje.

Padėties nepagerino ir sava
norės “ateivės”, kurios nemokė- 
damos nuomos įsitaisė labai pa
togiai po cemento grindiniu ir 
reiškėsi savarankiškai visų tei
sėtų tvarto gyventojų pasipikti
nimui. Jos vogė maistą, gadino 

■grūdą, išsmaugdavo naujai at
siradusį triušių prieauglį. Ši, 
kaip ir kitos sunkiai atitaisomos 
blogybės, buvo priskiriama “ka
rui”.

It senovinės pilies liekana, 
raudonas mūras riogsojo dide
lėmis langų skylėmis, tarp kitų 
namų, kaip karo veteranas įsi
gijęs savo pilietines teises. Nie
kas jo nenaudojo, tiktai žolės 
pradėjo želti viduje, kur kitą
syk buvo ėdžios, kregždės ir 
žvirbliai lipdė lizdus išgriuvu
sių plytų plyšiuose. Vištos tarp 
išsikerojusių godlapių slėpė 
kiaušinius ir išsivesdavo slapu
kų. Praeiviai smalsiai kreipė į 
ji savo akį. Čionai buvo paukš
čių ir vaikų karalystė. (B.d.)

Aguona.

su ’’pamišėliu Stalinu” privedė 
prie gražaus epilogo ...

“Mažieji” net Lenkijoje, prisi
dengdami anti-stalinizmu, kalti
no “didžiuosius” išdavus jų kraš
tą. Vakaruose mažieji nekantriai 
laukė, kaip pasiteisins “didieji”, 
mielai bendravę ir palaikę arti
mus santykius, su pamišėliu žu
diku, juo labiau, kad juk žinojo 
jį tokiu esant ir jiems negrąsino 
teroras, kuriuo dabar bando pa
siteisinti Chruščiov...

Ieškojimas lietuviškos 
politikos
Tarptautinė krizė ataidi lietu-1 gyvi, dar juda! Įtikinę tuomi 

svetimtaučius išsilaiko keli mū
sų veiksniai ir ta pati suvereni
nės Lietuvos diplomatija. O 
mums visgi reikia susipratimo ir 
valstybiško subrendimo! Tai yra 
ne vien tik mūsiškos vadovybės 
problema. Ją mato “The New 
York Times” tarptautiniame fo
rume: “... Kas verčia susirūpin
ti yra tai, kad per daug Kong
reso (— Veiksnių A.) atstovų, 
iš visų svarbiausių visuomeninių 
sambūrių (? A.) nesuvokia su
sidariusios problemos ir kartu 
su ja atsiradusių naujų galimy
bių. Atrodo, jog esame aukos 
tam tikro kultūrinio pritvinki- 
mo, kurio nuomonėmis, susida
rytoms ankstyvesniais periodais, 
yra netinkamai naudojamasi be
sirutuliojančiam periode”. Bene 
tautiečio Tolišiaus NYT veda
majame toliau šitaip sakoma: 
“Pakeisti šitai situacijai mums 
(ir lūums! A.) reikia vadovybės 
rr nuoširdaus esamų faktų įver
tinimo ... Tautos ateitis, kaip 
ten bebūtų, negali būti užtem- 
doma partinės politikos ir jos 
šviesesnės ateities užtikrinimas 
yra kiekvieno amerikiečio (lie
tuvio A.), nežiūrint jo politinių 
įsitikinimų, neišvengiama atsa
komybė”.

Praeis metai, kiti, Amerikos 
Lietuvių Taryba, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, Lietuvos Respublikos Dip
lomatija ir jos šefas, Lietuvos 
Laisvės Komitetas tebus iš isto
rinės perpektyvos grubiai apta
riamos sąvokos — tačiau ateities 
Lietuva vistiek gyvuos. Kaip toj 
dainoj “... praeis, praeis, laikai 
kraujuoti, gyvensim vėl dienas 
dailias”!

viškuose veiksniuose, kurie sku
biai planuoja konferencijas. AL 
Tas balandžio 12 d. vyksta Va- 
šingtonan, ten pat rasis ir VLI 
Ko prezidiumas; jie konferuoš su 
“didžiausiais” ir tarpusavyje. 
“Talkininkai” gi didžiavosi, kad 
pats Nixon sutiko būti jų sąskry
džio Vašingtone “garbės pirmi
ninku” ir jog atvyksta pats Lie
tuvos Respublikos svarbiausias 
tęstinumo liudininkas, buvęs 
ministeris Romoje Stasys Lo
zoraitis, lietuvių diplomatų iš
eivijoje pripažįstamas savo še
fu. Niujorke tikėta, kad visi šie 
veiksniai ras progą susėsti krū
von. Tačiau abejota ar ir tuo at
veju jie užsiimtų tokiomis 
“smulkmenomis” kaip lietuviš
kos politikos nustatymas šių 
dienų besikeičiančiame pasauly
je. Akivaizdoje stiprėjančio psi
chologinio, politinio ir ūkinio 
“didžiųjų” karo, pasaulio sosti
nėse iškilo naujos problemos.

regis-

buvę 
daryti

'■ Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią
* prekę pirkti, — sako anglų priežodis.
MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
;ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.

Kiekvienam geriausiai pasitamads plačiausiai pasaulyje pagat-
'* •- r tiksėję KABIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI 

•žinomų firmų:
Saba - Koerting - Blaupunkt

JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki* 
mą TELEVIZIJOS APARATŲ

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

didesniuose Kanados 
miestuose.

Maskva.■— Kanadoje lankęsis 
arkivyskupas Boris nedalyvavo 
Maskvoje įvykusiame S. Rusijos 
ir JAV pravoslavų kongrese. Tai 
sukėlė sensaciją nes niekam ne
žinia, kur jis yra.

se gyventi 
juokaudama su kaimynais.

Lyg pasijuokdamas iš žmo
gaus pastangų “karės” paliko 
pieninę ir didelę klėtį. Apleisti 
laukai neteikė derliaus ūžpildytf 
klėties aruodams, o pieninėje 
apsigyveno vištos; sugrįžus karo 
pabėgėliams namo, juos pasitiko 
alkanas šuva ip-iš kažkur atli
kusi paliegusi viš|a. Klėtyje 
Aiiegodavom vasarą. Aplinkui 
žydėjo alyvos ir bijūnai, o iš so
do plaukė paukščių simfonijos 
koncertas. . ,

JEIGU JŪSŲ 
KOJOS

TURĖTŲ AKIS 
vistiek jos mėgtų tik 
PENMANS dvigubų 
PADŲ KOJINES... ge
ras pirkinys patogumą • 
mėgstančioms kojoms. 
Pavasariui Penmans tu
ri išsitempiančias dvi
gubų padų kojines, gra- 
žių sįjėlvų arba visai ne
spalvotas. Jeigu jūsų 
kojos tūrėtų akis ir jos 
galėtų kalbėti — jos vis- 
tiėk sakytų: reikalauki
te dvigubų PADŲ vieno 
dydžio IŠSITEMPIAN
ČIŲ KOJINIŲ, paga
mintų
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STANLEY SHOE STORE
Aufličloustos rūSeš moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platGt 
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šeimos ir lituanistinės mokyklos bendradarbiavimas
(PASKAITA, SKAITYTA MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIME TORONTE KOVO 24 D.)

(Pabaiga)
4. Gimtosios žemės miražasKai japonas vyksta į svetimą kraštą gyventi, jis pasiima su savimi tai, kas nuolatos jam pri-• mintų tėvynę: vežasi japoniškos vyšnios medelį, šiek tiek samanų, keletą uolos nuotrupų, japoniško stiliaus piešinių, rūbų. Japono namas, kur jis begyventų, bent viduje tikrai japoniškas. Tai Japonija miniatiūroje. Ir taip jau pati fizinė aplinka♦ veikia jį patį ir jo vaikus — jie jaučiasi japonais. Dauguma lietuvių vaikų Jieturi savo namuose tokių mažų Lietuvėlių. Jų namai beVeik nieko nesiskiria nuo anglo ar prancūzo kanadiečio namų, tiek išoriniai, tiek viduje: čia nepamatysi nei gimtosios žemės vaizdelių, nei mūsų tautodailės darbelių, nei Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo, nei mūsų nuostabiai dailių kryžių pavyzdžio — kryželio. Nėra kas primintų, nėra kas padėtų pažinti tėvų gimtosios žemės — Lietuvos.-Šalia fizinės lietuviškos šeimos aplinkos turėtų būti dar svarbesnė dvasinė lietuviška šeimos aplinka. Ją kuria ir palaiko tėvai, o ja persiima vaikai. Kas ji yra ta dvasinė lietuviškoji šeimos aplinka? Tai tėvų širdyse deganti meilė Lietuvai ir lietuvių tautai. Tai jų visų pastangų suma išauklėti vaikus lietuviais, savosios, lietuvišksoios, bendruomenės nariais. Tai šventa pagarba lietuviškam žodžiui, kuriam vienam teleista skambėti po lietuviškąja pastoge savosios šeimos narių tarpe. Tai motinos dainuojama lietuviška dainelė, sekama pasaka, skaitoma knygelė, tai tėvo pasakojimai apie didingą Lietuvos praeitį, knygnešių pasiaukojimą, savanorių pergalę, Sibiro, tremtinių rezistenciją, mūsų pilis ir piliakalnius, nuostabius kryžius, šventoves, nepaprastą tautodailės grožį. Lietuviškosios aplinkos neatskiriama dalis bei siela, tai vaiko išmokta ir kalbama lietuviškai malda, tai jo paruošimas lietuvių kalba prie šv. sakramentų, tai visos šeimos dalyvavimas lietuvviškųjų parapijų pamaldose, priklausymas lietuviškoms organizacijoms, atsilankymas tautinių švenčių minėjimuose, skaitymas lietuviškos spaudos. ~ < .Per lietuvišką aplinką, kuri pirmiausia turi būti šeimoje, lituanistinės mokyklos ir lietuviškosios bendruomenės pagalba įsižiebia tautinės sąmonės liepsnelė vaiko sieloje, stiprėja įsitikinimas, kad jis yra lietuvis, lietuvių tėvų vaikas, lietuvių tautos nafys, kad buvimas lietuviu jam yra Dievo duota teisė ir privilegija, už kurias turi dėkoti, o ne rūgoti.Jei tėvai domisi, ką vaikas mokosi lituanistinėje mokykloje, kaip jam ten sekasi, jei reikale padeda paruošti pamokas, jeigu rūpinasi, kad nepavėluotų, vaikas pradeda jausti, kad lietuviškosios mokyklos lankymas yra lygiai taip svarbus ir reikalingas, kaip ir tos, kurią jis lan-

KUN. DR. J. GUTAUSKAS

Užsienyje su gyvu susidomėjimu buvo sekamos danų derybos su Sovietais Maskvoje. Į Sovietų Sąjungą buvo išvykęs danų ministeris pirmininkas Hansenas ir švietimo minist. Bon- holzas su ištisa delegacija, kuri buvo priimta Bulganino, Crųš- čiovo, Molotovo, Miko j ano ir kt. Be kitko; Maskvoje buvo' pasirašytas susitarimas “dėl žmonių gelbėjimo Baltijos jūroje”. Šis susitarimas, kaip ■ bolševikai skelbia, yra skirtas “greitai pagalbai užtikrinti sudužus laivams ir panašiais atvejais Baltijos jūroje ir savitarpio paramai užtikrinti beieškant laivų ar lėktuvų, kurie dingo be žinios, arba dėl kurių bijoma, kad juos ištiko nelaimė”. Numatyta plačiau bendradarbiauti mokslo srityje. Abi pusės .susitarė tarp abiejų kraštų plėsti turizmą. Taip pat sutarta, kad artimiausioje ateityje Kopenhagoje prasidės Danijos ir Sov. Sąjungos derybos, oficialiu Sovietų pareiškimu, “kai kurioms savitarpio pretenzijoms sureguliuoti dėl atsilyginimo, susijusio su Pa-

VYRŲ 
apat. baltiniai

tuviškų muzikos plokštelių ir tt Žinoma, viso to parūpinti ir šeimose paskleisti nebėra mokyklos ar mokytojų darbas, bet visos lietuviškosios bendruomenės uždavinys.Man rodos, kad spręsdami didį, sudėtingą ir svarbų klausimą, koks yra jaunosios kartos iaimėjimas lietuvybei ir lietuviškajam pasauliui, mes neatkreipiame užtenkamai dėmesio svarbiausiam tautinio auklėjimo veiksniui, būtent lietuviškai šeimai, palikdami ją Tikimo valiai. Positenkiname, kad veikia tegu ir negausios lietuviškosios mokyklos, šiaip taip vegetuoja lituanistiniai kursai, kad pradedame ir baigiame iškilmingai mokslo metus, suruoštame eglutę, į kurią pakviečiame vaikų -tėvus, išrenkame vargais ne galais mokyklos tėvų komitetą, pakaltiname tėvus, kad vaikai praleidžia pamokas, arba visai nelanko mokyklos, išduodame baigusiems mokyklą pažymėjimus, tai beveik ir visas mokyklos, at-

ko kitomis savaitės dienomis. Ir jis į ją eina neprieštaraudamas.
5. Atiduok, ką privalaiBe šeimos pagalbos mokykla negali nei dirbti, nei savo tikslo pasiekti. Mokykla nėra nei namas, nei mokytojai, nei vieni vaikai, bet greičiai? visų trijų komponentų suma bei sąveika. Kaip be dviejų kojų neįmanomas vaikščiojimas, kaip be dviejų sparnų negalimas skridimas, taip be tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo neįsivaizduojamas mokymo bei auklėjimo darbas. Ligi šiol kalbėjome ką šeima turi daryti, kokia ji turi būti, kad lietuviškosios mokyklos darbas būtų sėkmingas. Neužtenka iš šeimos tik reikalauti, tik jos lemiamąjį vaidmenį vaiko tautiniame auklėjime deklaruoti, bet reikia ir šeimai padėti, ir jai šį tą duoti. Čia veikia dėsnis: do ut dės — duodu, kad duotum. Ir lietuviškoji šeima laukia iš lituanistinės mokyklos, tikriau sakant iš visų mokytojų ir auklė- seit mokytojų, bendradarbiavi- tojų konkrečių nurodymų, kaip mas su vaiku tavais lietuviška tautinį auklėjimą šeimoje vykdyti, kaip lituanistinės mokyklos darbą paremti. Šeimas kuria ne vien mokytojai, kurie turi didesnį ar mažesnį pedagoginį pasiruošimą. Šeimas sudaro žmonės, kurie auklėjimo klausimuose nedaug tenusimano. Jiems dažnai nestinga geros valios, bet žinių kaip savo vaikus išauklėti lietuviais. Be mokytojo Čižiūno knygos apie tautinį auklėjimą šeimoje tuo klausimu beveik nieko neturime. Nerašoma apie tai perij odinėj e spaudoje, nieko nesigirdi radijo valandėlėse, nėra apie tautinį auklėjimą šeimoje nei paskaitų, nei kursų. Neturi šeimos ir tautiniam auklėjimui priemonių — atitinkamų leidinių, piešinių, pa-

mas su vaikų tėvais, lietuviška šeima. Tai sakydamas, jokiu būdu nenoriu nei lituanistinėse mokyklose dirbančių mokytojų pakaltinti — jiems priklauso už jų pasiaukojimą didi pagarba — nei lituanistinių mokyklų reikšmės mažinti tautinio auklėjimo darbe. Reikia ir lietuviškąsias mokyklas visomis jėgomis remti, ir lietuviškosioms šeimoms pagalbą teikti, kad jos virstų mažaisiais, tačiau gyvybinės svarbos turinčiais tautinio auklėjimo židiniais. Tada mokykla ras atramą šeimoje, o šeima mokykloje. Tokia yra šeimos ir lituanistinės mokyklos bendradarbiavimo prasmė, nebekalbant apie eilinius mokyklos administracijos klausimus, kiek juose iškyla mokyklos, t.y. mokytojų ir —------—-----z----------- -z? x------------- ZJ X---—------------ ---- J---- '*-'9 **^ • --------Jveikslų, tautodailės dalykų, lie-1 šeimų bendradarbiavimas.
Ką Danija sutarė su Sovietais? Sov.baltijo' respublikų įėjimu į Sąjungą”. Susitarta taip pat keistis tarp Danijos ir Sov. Sąjungos studentais. Kiekviena pusė kvies kitos pusės profesorius arba kitus augštųjų mokyklų dėstytojus moksliniam darbui arba paskaitoms skaityti. Danijos min. pirmininkas iškėlė klausimą dėl leidimo išvažiuoti į Daniją jos piliečiams. Iš Sov. Sąjungos pusės buvo pareikšta, kad ji “yra pasiruošusi leisti išvažiuoti visiems danų piliečiams, su sąlyga, jeigu jie patys panorės palikti Tarybų Sąjungą”. .Danai vertina savąjį turtą, paliktą Pabaltijo kraštuose, kurį vėliau konfiskavo Sovietai, apie 3 milijonus dolerių. Pabaltiečiai tikisi, kad, leidžiaht iš Sov. Sąjungos grįžti danų piliečiams, su jais galės išvykti ir jų žmonos, jei jie buvo vedę pabaltietes.Otava. — Vasario 18 d. buvo 308.000 bedarbių, t.y. 22.000 daugiau kaip prieš menes.. Pernai tuo pačiu metu bedarbių buvo 379.000 .t.y. 71.000 daugiau.
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Al D y muzikos - literatūros
vakaras ToronteKultūros žurnalas “Aidai” kasmet ruošia muzikos-literatū- ros vakarus, kuriuose įteikiama $500 premija pakaitomis už grožinius raštus ir mokslo veikalus. Tuo siekiama palaikyti glaudesnį ryšį tarp menininkų ir visuomenės. Kai iševijoje pašalinės įtakos kėsinasi į lietuvišką kūrybos žodį, “Aidų” gausūs literatūros- muzikos vakarai yra gražus tautinės gyvybės bei ryžtingumo liudijimas.Tokios iškilmės ruošiamos kasmet kitoje vietoje. Parenkami miestai, kur daugiausia gyvena kultūros žurnalo bičiulių ir gyvai reiškiasi lietuviškas veikimas. “Aidų” parengimai jau yra buvę Brooklyne, Clevelande, Bostone, šiemet pasirinktas Torontas, vienas iš pačių našiausių lietuvybės centrų. Balandžio 15 d. čia atvyksta dainos, muzikos ir grožinio rašto puoselėtojai. 

Jie visi Toronte pasirodo pirmą 
kartą: Juzė Augaitytė, Kauno, ir Vilniaus operų solistė, Julija Ra- jauskaitė, pianistė, rašytojai: Jonas Aistis, Antanas Vaičiulaitis, Paulius Jurkus ir dar neskelbiamas “Aidų” premijos laimėtojas.

Juzė Augaitytė, lyrinis sopranas, dainavimo mokslus baigusi Klaipėdos •konservatorijoje ir Milane Frescobaldi muzikos institute, 1933 m. buvo priimta į Kauno operą ir ten dainavo žymias roles daugelyje operų. Be to, dažnai koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. Jos švelnus ir galingas balsas bei gera vaidyba iškėlė ją į pirmaeilių operos solisčių gretas. Kurį laiką dainavo ir Vilniaus operoje. Tremtyje aplankė lietuvių stovyklas. Amerikoj apsigyveno Philadel- phijoje ir dėsto dainavimą Cabs muzikos kolegijoje ir savo studijoje. “Aidų” koncerte ji dainuoja trečią kartą. Toronte ji pasirodys su lietuvių kompozitorių — Žilevičiaus, Sarpaliaus, Bud- riūno, harmonizuotomis dainomis ir arijomis iš operų “Wally” ir “Gražina”.Sol. akompanuos St. Gailevi* čius, kompozitorius, buvęs Kauno operos akompaniatorius, dirigentas.'Julija Rajauskaitė, pianistė virtuoze, yra gimusi Amerikoje, muzikos mokslus baigusi Lietuvoje. Į tėvų žemę ji atvykusi 1935 m. stbjb'į ISiimo konservatoriją ir tuojau išsiskyrė ypatingais muzikiniais gabumais. Čia ji pateko į žymiojo prof. V. Ružickio klasę, kur buvo reikalaujama besąlyginio atsidavimo muzikai. Baigusi konservatoriją, ji 1943 m. Kaune davė pirmą rečitalį ir visų buvo pripažinta augšto lygio pianiste. Nuo to laiko ji daug koncertavo Lietuvoje, tremtyje ir Amerikoje, lengvai įveikdama didžiųjų kompozitorių sunkiausius kūrinius ir juos savitai interpretuodama. Gražūs atsiliepimai lietuvių ir svetimtaučių muzikos kritikų spaudoje liudija šios pianistės nepaprastą talentą. Toronte Julija Rajauskaitė skambins Čiurlionio, Chopino, Liszto, Debussy ir Khachaturiano kū-
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vakaro pasiro-žymių-
rinius.Literatūrinėje “Aidų” dalyje su savo kūryba dys:Jonas Aistis, vienas iš jų lietuvių poetų, iškėlęs mūsų lyriką į pačias viršūnes. Tai naujas balsas lietuvių poezijoje. Aistis išgarsėjo savo individualiniu žvilgsniu į pasaulį ir jc išdainavimu iki gelmių. Jis savo lyrikoje vaikščioja po pasakų, burtų, svajonių šalis,'jas išpuošdamas gimtosios žemės vaizdais, pergyvenimais, paslėptais grožio fragmentais. Dabartinis jo kūrybos tarpsnis yra tiesiogiai sutelktas į gimtosios žemės kančią. Aistis Toronte pasirodys pirmą kartą.

Antanas Vaičiulaitis, novelių, pasakų ir eilių kūrėjas, yra estetinės linkmės atstovas mūsų literatūroje. Literatūros kritikas prof. J. Brazaitis apie jį rašo: “A. Vaičiulaitis pradėjo estetinį realizmą, duodamas nepraeinančio grožio dalykų, kurie juo toliau, juo išdidžiau spindi savo menine struktūra, savo vaizduojamų sielų šviesumu ir augštos kultūros stiliumi”. Jis yra ne- nuilstąs taip pat svetimų raštų vertėjas į lietuvių kalbą, literatūros kritikas, redaktorius. Praėjusiais metais išėjo jo rinktinių raštų knyga “Pasakojimai”. A. Vaičiulaitis yra ir vyr. “Aidų” redaktorius.
Paulius Jurkus, rašąs noveles, legendas ir eilėraščius, priklauso mūsų literatūros vėlesnei kartai. Jis tiksliu įžvelgimu į kasdienę buitį, sąmojumi, vaizduotės lakumu ir lyriniu įsijautimu išsiskiria iš jaunosios kartos rašytojų. Ne per seniausiai išleidęs novelių ir legendų knygą “Pavasaris prie Varduvos”, jis turi paruošęs spaudai romaną ir poemą. P. Jurkus redaguoja “Darbininką”.Prie šių meno ir literatūros atstovų “Aidų” vakare prisidės ir premijos laimėtojas. Programa bus trumpa ir įvairi. Ji suteiks atgaivos visiems atsilankiusiems (Apie programą žr. 8 psl. skelbime). -

Ar ne perdaug reikalaujama?Tokį klausimą šiam bendradarbiui pateikė vienas mūsų spaudos nuolatinių korespondentų, gražiai informuojąs skaitytojus apie savo gyvenąmosios vietos lietuvių gyvenimą. Jis turėjo galvoje beveik nuolatinį reiškinį, kai įvairių pramogų rengėjai neužmiršta paskambinti ar kitais būdais korespondentą painformuoti apie savo ruošiamą parengimą, neužmiršta paraginti po įvykio būtinai parašyti, bet užmiršta vieną ir svarbiausi — malonėti kartu prijungti ir įėjimo bilietą. Taip jau visai laikais įprasta ir visuose kraštuose, jog kviečiantieji spaudos atstovus, paprastai kartu prideda ir bilietą, arba pats pakvietimas turėtų atstoti jį. Išties, ar ne- perdaug norima iš kai kurių mūsų spaudos bendradarbių? Juk jei nori spaudon parašyti, turi
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ir patį atvykti laiku,, nevėluoti (kas iki šiol, kaip taisyklė yra leidžiama kiekvienam žiūrovui), turi nusipirkti ir geresnę vietą, nes reikia gi viską gerai stebėti ir girdėti. Be to, dar tą patį vakarą ar naktį, turi skubėti viską paruošai ir išsiųsti redakcijai. Ir už tokį patarnavimą, dažniausiai ne tik, kad nesi įvertinamas, bet dar pats ir užmoki Atseit, spaudos bendradarbis turi daugiau įsipareigojimų, kurie net nesibaigia tik tuo vakaru. Paprastai jo neaplenks nei įvairūs aukų rinkėjai, loterijų bilietų platintojai ir pan. visuomenininkai. Jei kas gali atsisakyti, tai tik jau ne laikraštininkas, girdi, pavyzdį turįs duoti. Tiesa, kai kurie laikraščiai stengiasi atsilyginti bent faktinas pašto išlaidas atsiųsdami, bet tik retas bendradarbis tegali tikėtis bent simbolinio honoraro. Spauda, tiesa, stengiasi ir galimybių ribose bando atsilyginti savo talkininkams. Štai, vienas Čikagos laikraštis pereitais metais yra išmokėjęs 9.000 įvairaus dydžio honorarais. Tai rodo tikrai gražią valią ir norus leidėjų. Bet, aplamai žvelgiant, teikią žinias iš kolonijų gyvenimo turėtų būti daugiau įvertinami pačių vietos lietuvių organizacijų ir draugijų, bent jau prašant įvykių aprašymo, nepamiršti kartu pridėti ir nemokamą spaudos žmonėms rezervuotą vietą. Pagaliau, tada ir korespondentai jausis daugiau įpareigoti, stengsis būti įžvalgesni ir pastabesni.
AI. Gimantas.

Kompartija moko rašytojusKomunistiniai Lietuvos valdovai, maža naudos turėdami iš senųjų rašytojų, mėgina užsiauginti naujųjų rašytojų jaunąją kartą. Vilniuje buvo sušauktas ketvirtasisT respublikinis jaunųjų rašytojų pasitarimas, kuriame dalvavo 50 jaunųjų rašytojų. “Tiesa” linksniuoja J. Avyžių, M. Sluckį, K. Mauruką, Alf. Bieliauską, P. Širvį ir J. Macevičių.
Poezija komunistinėje prozojeVienu iš gabiausių poetų laikomas J. MacevičiuSj kuris “Tiesos” puslapiuose šitaip rimuoja .propagandinę prozą: “Į akis meta sniegą gruodis, raižo veidą aštriais kristalais. Darbininkai, nuo suodžių pajuodę, ginklus Revoliucijai kala. Atsisakom nuo senojo svieto... — dainavo miestai ir kaimai dainą rūščią ir kietą. Dvarai ir rūmai užkando žadą. Iškart pasidarė maži ir tylučiai jie, kai liaudį kovon bolševikai veda”... Tokiais raudonais žodžiais didysis poetas J. Macevičius vaizduoja 1905 metus. Atsimena jis ir lietuvių tautą, nes juk save laiko lietuviu: “Lietuvių liaudis tuo metu nukreipė žvilgsnį drąsiai į Rusijos darbininkų klasę, į šlovingąją rusų tautą. Savo likimą su ja sujungus be baimės žengė į kovą kietą, — kartu su ja nusimesti jungą, kartu su ja nugalėti” .....Mūsų tremties spauda kadaise vedė sunkią kovą su grafomanais. Lietuvos komunistai ieško grafomanų savo tarnybai. Jeigu pacituotieji J. Macevičiaus žodžiai yra poezija, tokiu atveju kiekviena ant greitųjų pabrėžta eilutė bus taipogi poezija — pavyzdžiui: “Jau Stalinas pakratė kojas, ir Berija Liuciperiui kvatojas. Chruščiovas, sėsdamas i tuščią sostą, patenkintas sau pilvą - glosto” ...Komjaunimas diriguoja jauniesiems rašytojams Rašytojų uždavinius tarybiniam grafomanų kolchoze labai gražiai apibūdina Lietuvos komjaunimo centrinio komiteto sekretorius drg. Grigonis: “Jaunie

ji rašytojai — aktyvūs visuomenės dalyviai turi kuo giliausiai jaudintis svarbiausiais mūsų dienų klausimais, kuriuos iškelia partija ir vyriausybė. Iš jaunųjų rašytojų jaunimas, vaikai laukia daugiau kūrinių apie šaunųjį komjaunimą, jo žygdarbius, jo kasdienybes, kuriose daug didvyriškumo, daug atkaklumo. Komjaunimo, jaunimo gyvenimas — puikiausia tikrovės medžiaga rašytojams. Jaunųjų rašytojų kilnus uždavinys — kovoti prieš įvairias žalingas praeities liekanas, prieš bet kokius buržuazinės ideologijos pasireiškimus” ... Kaip matome, rašytojams įsakoma diskutuoti svarbiausius mūsų dienų klausimus, bet tik tuos, kuriuos iškelia komunistų partija ir Sovietų Sąjungos vyriausybė, vadinasi, rašytojas turi tapti komunizmo vadų partinės propogandos ruporu, nors tam tikslui galima būtų panaudoti paprasčiausią patefoną, rašytojus paliekant ramybėje . /
Nugriuvusio 
komunistų dievo tema Vergiškai pataikaudami komunistų partijos įsakymams sovietiniai rašytojai prikepė visą seriją poemų “didžiojo” Stalino garbei. Net ir mūsų liūdnos atminties Salomėja Neris buvo priversta nukalti “Dąiną apie Staliną”. Tuo tarpu dvidešimtame komunistų partijos kongrese dabartinis jos sekretorius Nikita Chruščiovas kartu su Miko j anų pradėjo versti Staliną nuo komunistinių dievų pjedestalo. Dar praėjusių metų gruodžio 21 d. tūlas Bajanovas giedojo “Tiesoje”: “J. V. Stalinas buvo ištikimas ir garbingas genialiojo revoliucijos stratego Lenino mokinys, jo nemirtingo reikalo tesėjas. Visur ir visada Stalinas liko įsitikinęs leninietis, nuoseklus lenininių idėjų gynėjas”.... Straipsnis, aišku, buvo persi- spaustas iš “Pravdos”. Dabar jau ir ■nekląįdingoji “Pravda” į Staliną žiūri kitokiomis akimis. Stalino nubaustiems partiečiams žadami medaliai. Prieš vienuolika metų oficialus Sovietų Sąjungos vyriausybės organas “Ižves- tija” pasibaigusio karo proga labai aistringai šūkaliojo: “Be Stalino niekas nieko negali suprasti • ar parašyti ką nors, kas turėtų jungoje Stalino vardu buvo pakrikštyta 11 miestų — Stalin; Stalingrad, Stalinogorsk, Stali-- nabad, Stalinir, Stalinoul, Sta= linsk (du), Stalino (try^). Dabar, ko gero, ta pati komunistų' partija turės pakeisti tų miestų pavadinimus ir išimti iš apyvartos visas poemas ir dainas, sukurtas Stalino garbei, nors ji pati, buvo įsakiusi rašytojams ir kompozitoriams jas sukurti... Kokioje juokingoje situacijoje atsiduria poetai ir kompozitoriai. Jie klausė komunistų partijos ir. Sovietų Sąjungos vyriausybės balso ir klusniai garbino kraugerį. Atleisk, Viešpatie, jiems iri partijai, kuri vadinama komunistų partija...
Rašytojas didesnis už partijasLabai galimas dalykas — sekančiame respublikiniame jaunųjų rašytojų pasitarime komjaunimo centrinis komitetas lie?, tuviams rašytojams įsakys gar*- binti “didįjį” Chruščiovą, nors. Stalino laikais jis tupėjo kaip pelė po šluota,, klusniai vykdydamas Stalino paliepimus ir žudyf damas gerus komunistus. Vargas tiems rašytojams, kurie bus priversti paklausyti partijos įsakymo, nes juk ir Chruščiovas, gali pasekti Stalino pėdomis, iš7; virsdamas paprasčiausiu svola- čiumi. Rašytojas-kūrėjas yra di-. dėsnis už visas partijas ir niekada neprivalo tarnauti parti?, joms. Vyt. Kastytis.
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Bažnytinis jubiliejus 
LenkijojeLenkijos vyskupai paskelbė, jubiliejines iškilmes paminėti 300 metų sukakčiai nuo Čensta- kavos gynimo bei nuo. Lenkijos pavedimo Mergelės Marijos globai. 1956 m. paskelbti Lenkijoje Marijos metais. Pagrindinės iškilmės įvyks rugpiūčio 28. d.

Jonas KUDIRKAKAVOS, ARBATOS IR KAKAO IMPORTAS.
Pristatoma į restoranus, 

krautuves ir hotelhis.

Telefonai:
LE. 1-7676 ir LE. 4-1515

Berniukų 
apatinukai

UŽ SAVO DOLERIUS GAUSITE H 
GERESNĖS RŪŠIES, ILGIAU NEŠIOSITE

Kūdikių 
baltinėliaiPirkėjai, kurie ieško geresnės vertės ir geresnės rūšies prekių, perka tik su PENMANS ženklu Jie žino, kad Penmans pagal tradiciją jau nuo 1868 metų gamina tik puikios rūšies prekes... jų geriausia garantija ir pirkėjai gauna daugiau už savo pinigus.

gaminiai: Petimans golfą katate, Penmans piržtinte, Merino "95" baltiniai, Marino "71" baltiniai, Fleece — item, baltiniai. GP6-2

F nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
’ suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

immncMSttw. t«ula*9547
J. Beržinsk&a 

Užsakymai priimami ir paitu.
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Pavergtoje tėvynėje
Žinios apie asmenis tremtyje Ikse uždarytieji kartais išgyve- 

*" HasKiausiomis žiniomis, agr. na geriau, nei iš jų atleistieji,v*

A. Stulginskis, buv. Respublikos 
Prezidentas, esąs gyvas ir pa- 
kenčiames sveikatos. Dirbąs vie
name kolchoze agronomu. Buvo 
"parvykęs į Lietuvą, bet turėjęs 
vėl grįžti į Rusiją. Leista grįžti 
•iš Sov. Sąjungos ir kan. V. Viz- 
jgirdai, kuris dabar esąs jau 84 
metų. Gyvas Lietuvoj dr. kun. 
P. Bielskus.

Sibire tebėra gyvas -agr. Vla- 
*das Tiškus, buv. Žemės Ūkio 
Rūmų direktorius. Jis yra No- 
vojerudes vietovėje, kur eina 
ęovchozo lyg sandėlininko pa
reigas, taip pat išduoda drabu
žius, įrankius, padeda kai kuriais 

- susirgimo atvejais ir kita. Smul
kesnių žinių galima gauti iš VT>

Adv. B. Grėbliūnas, buv. Švie
timo Ministerijos juriskonsultas, 
Krasnojarsko krašte yra vienoj 
iš aukso kasyklų normų apskai- 
čiuotojąs darbininkams.

Menininkas Vytautas Cipli
jauskas buvo parašęs Vorošilo- 
yuL S. Sąjungos lyg ir “prezi
dentui”, kad leistų jaim meną 
studijuoti Vilniuje. Bet prašy
mas buvo atmestas, ir. jis dabar 
tegali meną studijuoti Irkucko 
meno akademijoj. Ciplijausko 
sesuo Janulevičienė yra perkelta 
į. Novo jerudą ir ten dirba la
borante.

Krasnojarsko krašte RazdoL- 
hojė yra 3 kauniškės Augaitytės: 
Jane, Genė, o trečiosios vardo 
grįžusieji neatsimena; b.e to, yra 
Stasys Jakubėnas nuo Biržų, ko
kių 50 metų, Matygine — Kuosa, 
Komarienė-Šinauskaitė su duk
terim Paulina Komaraite. Jos 
vyras miręs Matygine. Pačiam 
Krasnojarske yra J. Sasnauskie
nė su sūnumi Sigitu. Sūnus iš
buvo 7 metus darbo stovykloj. 
Vyras buvo laikomas atskirai. 
Kai tik gavo iš Maskvos leidimą 
jį aplankyti — tuoj pat atėjo 
žinia, kad jis esąs miręs.

Krasnojarsko krašte Abakano, 
Męnusinsko ir kitose vietovėse 
prie Mongolijos sienos esama 
taip pat nemaža lietuvių. Jie 
verčiami kasti įvairius metalus, 
o kai kurie dalyvauja geologi
nėse ekspedicijose. Dalis jų ten 
buvo pasiųsta iš Krasnojarsko. 
Klimatas ten kiek geresnis, taip 
pat darbo sąlygos.

Karolio Požėlos varam pa- . 
vadintas jo ''gimtojo* Bardiškių 
kaimo ir artimų apylinkių, Lin
kuvos rajone, kolūkis.

Iš Kolymos apylinkių buvo 
pradėta atleidinėti iš stovyklų 
jau 1952 m. Bet atleistieji tųrė- 
jcjt>ūtinai ten apsigyventi. Jiems 
“buvo suteikta teisė” atsikviesti 
sayo šeimas; Čia priverčiamuoju 
darbu nubaustųjų šeimos iš Lie
tuvos daugiausia buvo ištremtos 
Į patį Irkucką ar Omską ir į jų 
apylinkes. Esti taip, kad stovyk-

nes “laisvasis” vidutiniškai te
gali uždirbti tiek, jog maža ką 
tegali nusipirkti. Uz pirštines 
paprasčiausias reikia mokėti 20 
ublių, kepurę — 60 rublių, vel

tinius — 100, vatinę — 60, viršu
tinius vyriškus marškinius — 
100 rublių. Gi sargai tegauna ki
ti tik po 150-200 rublių. Sunkiatu- 
sia nubaustiesiems buvo prie 
Stalino. Jam mirus, gyvenimas 
ir Kolymos apylinkės stovyklo
se kiek palengvėjo.

: Šilutėje evangelikų bažnyčio
je “religinį mūšįv laimėjo saky
tojas Klumbys, bet jis žmonių 
laikomas nepatikimu. Verdainės 
bažnyčia paversta aliejaus fab- 
ri£u. Rusnės bažnyčia apgriau
ta. Ev. bažnyčios veikia Sauguo
se. Ramušiuose, Kintuose. Į Kin
tus važinėją iš Šilutės Klumbys. 
Žem. Naumiesčio evangelikų 
bažnyčioje kulto . apeigas atlie
ka Armonaitis.

Kolchozų pirmininkams nuo 
1952 m. algos nemokamos, bet 
jiems mokamas atlyginimas už 
darbadienius. Pirmininkui skai
toma į mėnesį apie 60-70 darba
dienių. 1955 m. pasiųstieji į at
silikusius kolchozus pirmininkai 
gavo 3 mėn. atlyginimą buvusios 
darbovietės ir gaus vienerius 
metus algos į mėnesį po 1.500 
rublių. Po vienerių metų alga 
bus nutraukta ir mokamas dar
badienis.

Mickevičiaus jubiliejaus pro
ga atremontuotas jo tėvų namas 
Naugarduke, kuriame įrengtas 
muziejus. Naugarduke taip pat 
pastatytas Mickevičiui pamink
las.

Išradėjas. “Tiesa” rašo, kad 
Vilniaus pedagoginio instituto 
vyr. dėstytojau J. Žilevičius su
konstravęs naują originalią 
spausdinimo mašiną “su begali
ne forma”.’Ja esą galima spaus
dinti visus spaudos lankus vienu 
apsisukimu ir iškarto gauti pilną 
knygos egzempliorių. Konstruk
cija esanti labai paprasta ir išra
dėjas jau pagaminęs du mašinos 
modelius.

Be to jis išradęs prietaisą 
“elektromagnetiniams įrašams 
fiksuoti ferorhagnetinėje juosto- 

/d './.';.' ■ .••■ “
Už abu išradimus jam esą iš

duoti “antriniai pažymėjimai”.

SLA 72 HAMILTONO Kp. balandžio 14 d. Hamiltono Memo
rial School auditorijoje, Main St- E- ir Ottawa gt. kampas,

* RENGIA
KONCERTĄ

DALYVAUJANT ČIKAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORUI, ved. VL. BALTRUŠAIČIO, 
sol. ST. BARANAUSKUI ir rašytojai B. PŪKELEVICIŪTEI. Akomp. muz. A. KUČIŪNAS.

Bilietai po $2.50, $2, $1.50. Vaikams ir moksleiviams pusė kainos.
Pradžia 6 vai. 36 min. vak. ' . Valdyba.

HAMILTON, Ont
Šį šeštadieni visi renkasi į di

delį koncertą, kurio programą 
išpildys Čikagos Lietuvių Vyrų 
Choras ved. VL Baltrušaičio, sol. 
St. Baranauskas ir rašytoja B. 
Pūkelevičiūtė. Be lietuvių kom
pozitorių kūrinių choras išpildys 
taip pat ir pasaulinių — Verdi, 
Bizęt ir kt. operų arijas, o prita
riant sol. St. Baranauskui pro
logą iš oper. Hoffmano pasakos. 
Sol. St Baranauskas į savo re
pertuarą yra įtraukęs Šimkų, 
Banaitį, Verdi, Čaikovski, Hale- 
vy ir kt. kūrinius. Rašytoja B. 
Pūkelevičiūtė skaitys savo kū
rybą.

Koncertas įvyks Hamiltono 
Memorial School Auditorijoje, 
Main St. E ir Ottawa, 6.30 vai. 
Bilietų bus galima gauti ir prie 
įėjimo, nes salėje 1200 vietų. Po 
koncerto bus smagūs šokiai pa
rapijos salėje, 58 Dundurn St. 
N., dalyvaujant svečiams iš Či
kagos.

Kl. Prielgauską, po antros 
sunkios operacijos gulintį Ha-., 
miltono St. Joseph’s ligoninėje, 
orieš pat Velykas aplankė ir gra
žių dovanų įteikė Liet. Gen.

Konsulas Kanadoje Vyt. Gylys 
su ponia. .

Be to, ligonį aplankė daug bi
čiulių iš Toronto ir Hamiltono 
ir įteikė sergančiam gražių do
vanų. Spėjama, kad ligonis/po 
2-3 savaičių jau galės ligoninę 
apleisti. St. N.

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje 
Hamiltono skyr. Pajamų-Išlaidų 

1955 m. Apyskaita
Pajamos:

Saldo 1955 m. sausio 1 d... .$ 744.05
I. Parengimų pelnos:

1. Žiemos balius 1.22 ............
2. Kaukių bahus 11.19 ............
3 "Čiurlionio" kone. 111:19 ....
4. Skyr. 4 m. sukokt. vak. V.7
5. Geguž. Brant Inn VI.30....
6. Geguž. Brant Inn VI1L1. ..
7. "Aukuro" penkmečio balius

ir prm. "Tėvas" IX.5-6 ...
II. Įvairios pajamos:

1. I-jo pusm. palūk. banke ...
2. II-jo pusm. palūk. banke ...
3. Išplt. metraščio už..........

$ 264.20
468.10
643.58

4.81
46.61
20.45

588.74

6.43
5.41
2.00

Viso pajamų 1955 m.... $2050.33
Balansas ....................$2794.38

Išlaidos:
I. Pasiusta

1. IV. 6
2. XII.27

II. Savo kolonijos reikalams:
1. $F 10% parengimų pelno

Centrui:
.............$1000.00

..........................- 2.00

SUDBURY Ont

Lietuviai pasaulyje
JA V ARTYBES

TORONTO “VARPAS”

IMK

TIK

PO

VIENĄ
geriausiai 

žinomų

NAUJŲ
DIANA

LAŠŲ

Palengvina kosulį 
nusišaldžius, persišaldymą, no
sies katarą, astmą, bronchitą, pa
prastus gerklės suerzinimus bei 
gerklės uždegimą.

Geriausias vaistas suaugu
siems ir vaikams. Kaina — $1.65 
už buteliuką. Parduodama viso
se Kanados vaistinėse.

Dabar visur nepaprastai per
kamas.

LONDON, Ont
Jo Ekscelencija Londono vys

kupas John C. Cody, einant Ro
mos Konsistorijalmės Kongre
gacijos patvarkymu, nuskyrė š. 
m. balandžio 2y d,, sekmadienį, 
imigracijos Diena. Šita šventė 
vyks skyrium kiekviename de- 
kanate. Mūsų Londono dekana
te bus šv. Angelų bažnyčioje St. 
Tiiomes miešte 4 vai. pp. Į šven
tę .kviečiami visų tautų-naujieji 
Kanadiečiai, taigi ir Londono m. 
ir apylinkių lietuviai katalikai. 
Šventėje dalyvaus dvasininkai 
ir augšti magistrato, federalinės 
ir privincinės valdžios atstovai, 
Knights of Columbus ir kiti žy
mūs asmenys. Tos šventės tiks
las yra labai artimas mūsų šir
džiai, tai prašymas Dievo dvasi
nės laikinos gerovės ir palaimos 
sau ir laisvės persekiojamie
siems ir kenčiantiems pavergta
me pasaulyje.

Svarbiausia malda tai iškil
mingos šv. Mišios, kurių dalis 
giedos atskirų tautybių chorai. 
Mišiose pamokslas visiems ben
dras angliškai tema “Šv. Šeima 
pavyzdys šeimos gyvenimui“. 
Prieš pamokslą dekano Mnsgr. 
W. S. Morison sveikinimas. Ata
tinkamu laiku JE vyskupo žodis.

Kun, I. Danielius.
Pavasario sezono atidarymas. I 

Londono lietuviai pavasario 
linksmąjį sezoną numato atida
ryti šauniu kvinteto pasilinks
minimu, įvykstančiu balandžio 
14 d., šeštadienį, puikiojoj Odd 
Fellows Temple salėj, 555 Dun
das St. (prie William). Mėgia
masis orkestras, loterija ir visų 
rūšių gėrimai!, Pradžia 7.30 v.v. 1 
Pakvietimai nebus siuntinėjami. 
Kviečiami visi londoniečių bi- : 
čiuliai ir niekad čia dar nebu
vusieji. ‘ D. E. F. 1

PARDUODAMA ODA 
urmo kaina. *

Jei siunčiate siuntinius, ar važiuojate patys į savąjį 
kraštą, galite pirkti auliniams batams visą odą tik už 
$10.06. Užsakydami paštu, siųskite piniginę perlaidą.

AUGŠČIAUSIA RŪŠIS ŽEMIAUSIA KAINA.
Piridte odą urmo prekyboje, kur galite išsirinkti bet- 
kokią, kokia tik patiks. Taip pat aptarnaujame pirkė
jus kitur gyvenančius paštu

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
466 Bathurst SU Toronto, Ont.

(į pietus nuo College St) 
ATIDARYTA IR ŠESTADlENį.

Vasario 16 gimn. remti būrelio 
Nr. 195 nariai moka po $1 į mė
nesį.

INūo 1952 metų spalio mėn.: 
B. Dženkaitienė, J. Sleinys, L. 
Remeikienė, J, Rimkus, J. Čip- 
kus, A. Staškevičius, S. Jackus, 
M. Venskevičiėnė, A. Baltis, J. 
Žiūkas, V. Bružas, K. Rimas 
(vadovas).

Nuo 1953 m. sausio mėn.: P. 
Jutelis, V. Juška, J. Valančius, 
M. Pranckūnas, J. Paulaitis, A. 
Siemaška.

Nuo 1954 m. sausio mėn.: O. 
Jasinskienė, A. Zlatkus, S. Liau- 
dinskas, A. Senkevičius.

Nuo 1955 m. balandžio mėn.: 
V. Lumbis, A. Bruškevičius. Nuo 
liepos mėn.: J.'Lumbis ir J. Kas- 
periūnaš. Nuo rugpiūčio mėn. 
K. Narbutas. Nuo rugsėjo mėn.: 
K. Daunys, S. Tolvaišą, A. Va
laitis, J. Vaičiulis. Nuo spalio 
mėn. N. Indrilaitytė Nuo gruo
džio mėn. J. Lukšys.

Nuo 1956 m, sausio mėn.: V. 
Staškevičius, V. Grinius, J. Gus
tas, J. Pranskus. J. Mykoliūnas. 
Nuo vasario mėn. V. Beniušis. 
Nuo kovo mėn. A. Gatautis. Nuo 
balandžio mėn. V. Kriaučeliūnas 
ir E. Sakalauskas.

K. Rimas, būr. Nr. 195 v-as.
I. ir J. Kačinskai per Velykas 

iškilmingai atšventė savo gimi
mo dienas. Vaišėse dalyvavo 
daug svečių.

-— Šįmet per Velykas buvo la
bai gražus oras ir lietuviškose 
pamaldose dalyvavo rekordinis 
skaičius tautiečių net per jokias 
misijas čia nesusirinkdavo tiek 
daug.
Laiškas redakcijai

Didž. Gerb. p.- Redaktoriau!
“Tėviškės Žiburių” Nr. 13, ko

vo 29 d., po Sudburio korespcfti- 
dencija, kur daugiausia liečia
ma Sudburio apylinkės įvykusi 
susirinkimą, pasirašyta kores
pondento inicialais “A. J.” yra 
ne mano ir ateityje, jeigu bus 
korespondencija iš Sudburio su 
tokiais inicialais, bus ne mano. 
Jeigu aš ir rašysiu, tai turėsiu 
drąsos pasirašyti pilną pavardę.

Mielas Sudburio korespon
dente, kuris pirmą kartą pavar
tojote inicialus “A. J.”, ar nebū
tų buvę daug geriau pasirašius 
tikrą pavardę ir dėl to man ne- ■ 
reikėtų aiškintis prieš b-nės na
rius, kad tai yra ne mano ra
šyta. Be to, būtų išvengta be
reikalingas redakcijos apsunki
nimas ir betikslis laiko gaišini
mas.

Su tikra pagarba
Augustinas Jasiūnas

“Tėv. Žib.” Nr. 13(325) 29 ko
vo 1956, p. A. J. parašė kores
pondenciją apie Sudbury Apy
linkės susirinkimą. Kadangi, su
sirinkime dalyvavo apie 50 tau- 
—TT

VEDYBOS
Jei norite vesti, rolykite /vokiečiu or 
lenkų k./, telefonuose ar atvykite 
asmeniškai į

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

Tel. EM. 8-9281 
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omi., tarpininkavimas 

veltui.

ir $100 extra . ................... 303.65
2. “Aukuru“ pusė pelno nuo

XI.5-6 porenn...................... 264.94
3. Dovana skoit. šeim. motinai 12.08
4. Auka vysk. M. Valančiaus v.

šeštad. mok. VI.8 ............
5. Dovana vysk. M. Valančiaus 

šeštd. mok. mokin. moks, 
met. užbaig, proga VI.8 ...

6. Dov. mokyt. Kalėdų proga..
III. Įvairios išlaidos:

1. Raštinės išlaidos ...»............
2. Reprezentacijai ..............
3. Už jvair. patarnovim...........
4. Geguž. Brant Inn V.23

nuostolis ........... ..........
5. Kalėd. sveik. "T.Ž." ......
6 “Čiurlion.“ pad. “Drauge“..
7. “Čiurlionio“ plokš, rink.......
8. Knyga metraščiui ‘..............
9. Knygos liet, kariui Maci-

jonskui Indokinijoje ....
10. Metalinė dėž. pinigams

100.00 
v.

89.25
44.50

47.83
31.60

6.50

12.55
5.00
5.00

15.00
16.50

26.50
2.69

Viso išlaidu 1955 m.......$1985.59
Saldo 1956 sausio 1 d.. $ 808.79

Balansas $2794.38

Lietuviški 
apmąstymai

Netveria...
Partinėj demagogijoj issitre- 

niraye politikieriai visaip bando 
sukiršinti “Lietuvą iš tolo rny- 
linčius” studentus. Teko daly
vauti Studentų suvažiavime 
Niujorke, džiaugtis palyginti 
gražia susirinkimų darna. Tiesa, 
toks dr. K. R., nekviestas ir be 
dalvvio ženklelio, bandė sukir
šinti studentus prieš prof. Kri-. 
vieką, kvietusi į nepriklausomą 
Lietuvą žvelgti iš istorinės, ne 
Dantinės perspektyvos. Tiesa, 
kad studentai ateitininkai ir po 
to pasiteiravo, kaip ten buvo su 
komendantais ir ateitininkų 
“Dersekioiimu”. o vienas kairio 
sioš - liberališkos partijos de
putatas pasakojo, kaio jo šydge- 
ris nuovados viršininkas 1938 
metų seimui surinko kandidatus. 
Dabar Clevelando “Dirvoj” toks 
K. R. bando tendencingai viską 
suvelti. Ypač jam nepatikęs Ve- 
deckas su Vygantu (du neabe
jotinu duomenų jauni lietuvių 
intelektualai) ir išveda, “kad jų 
provokacija nepavyko”. “Dir
voj” reportažas baigiamas “jau 
verčiau ateitininkai tokias pro
gas panaudotų savo pačių -nuo
pelnų pristatymui, negu parti
niams priekabiams — vis bent 
būtų šis tas pozityvaus”. Čia tai 
tikra teisybė, bet ar yra pozity
vus tas pats “Dirvos” straips
nis. “Negi svarbiau kas ką prieš I

tiečių, o “Tėv. Žib.” skaitančių 
yra, nesuklysiu sakydamas, tri
gubai daugiau, jeigu nedaugiau, 
tai norėčiau šią p. A. J. kores
pondenciją kai kur patikslinti.

P. A. J. rašo: “Kontrolės ko
misijos akte buvo pažymėta, kad 
praeitais metais surinkti Tautos 
Fondo reikalams pinigai nebu
vo pasiųsti TF atstovybei, bet 
sunaudoti kitiems reiKalams”.

P. A. J. arba negirdėjo kon
trolės komisijos pranešimo, arba 
klaidingai suprato, nes prane
šime buvo pažymėta: “1955 m. 
būvyje Bendr. Valdyba nieko 
nepasiuntė nei TF, nei Šalpos 
Fondui, nei Balfui.” Apie su
naudojimą pinigų, surinktų TF, 
kitiems reikalams, kontrolės ko
misija nieko savo pranešime ne
sako. Nemanau, kad kontrolės 
komisija būtų praleidusi pro 
pirštus tokį bendr. valdybes ne
tikslu finansiniu reikalu tvar
kymą. ir nepranešus visuomenei. 
Norėtųsi paklausti p. A. J., ko
kiems kitiems reikalams bendr. 
valdyba sunaudojo surinktus pi- 
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nigus Tautos Fondo reikalams? 30 metų norėjo praryti”, nei LSS 
Be to, p. A. J. apkaltino bendr. Centro valdybos (ateitininku 

valdybą, kaa nebuvo pasiųstas: dauguma) sumanymas ruošti 
’“šiuos suvažiavimus? Ar buvo 

Sfeozityvios N Y LSS skyriaus na
šta r '“s suardyti centro pateiktą 
studijų programą?

Kam buvo naudinga LŽS?
Iš Brooklyno senamiesčio atsi- 

’ienė vienas skųsdamasis, kad 
“AL” “tautininkus žurnalistus” 
nori suniekinti tendencingai ap
rašęs toki žurnalistų susirinki
mą — “pilką ir plokštų”. Kaip 
kalbos galėję būti nuobodžios, 
jei kalbėję net du vienuoliai žur
nalistai!” O visdėlto derėtų kam 
nors pastudijuoti kas buvo nu 
veikta ir. kbs daugiausia pasi
naudojo kažkieno tai mintimi ir 
pastangom suorganizuoti spau
dos darbininkus pozityviam dar
bui. Beje, Niujorke kai kas ma
no, kad nesą nei mažiausios vil
ties lietuviams žurnalistams 
persiorganizuoti, jei statutu ne
bus griežtai uždrausta į sąjun
ga įsileisti politinėms ir ideolo
ginėms klikoms priklausančius 
laikraštininkus. O tada tai ir bus 
po LŽS-gos! Al.

priklausantis procentas pinigų 
KLB Krašto valdybai. Bendr. 
vaidyba surinko solidarumo mo
kesčio iš 87 asmenų po $2 —- viso 
$174. iš kurių KLB Krašto val
dybai pasiųsta $74. Kiek Bendr. 
valdybai buvo žinoma, tai soli
darumo. mokestis skirstomas se
kančiai: 4214% Kr. Valdybos 
reikalams, 42^% Apyl. Valdy
bai ir 15% švietimo reikalams. 
Kadangi Apyl. Valdyba išlaiko 
šešt. mokyklą, tėva'i prie išlaiky
mo neprisideda, tai 15% skirtų 
švietimo reikalams buvo palikti 
Apyl. Valdybos kasoje, šešt. mo
kyklos išlaikymui. 15% šiame 
atvejyje sudarė $26.20. Nuoma 
už šešt. mokyklos patalpas mė
nesiui kainuoja $20. Taigi, neat
rodo, kad Apyl. valdyba apga
vo Kr. Valdybą, kaip p. A. J. 
savo korespondencijoje rašo. '

_ ____ __ (S).
Otava. — Kanadoje per Vely

kų šventes žuvo 47 žmonės. Iš 
jų 27 ant kelių. Ontario provin
cijoje 15.

DETROITE
Didžiausias Kanados lietuvių 

choras Toronto “Varpas”, kuria
me dainuoja 73 choristai, at
vyksta į Detroitą, kur š.m. ba
landžio 14 d. 7 v.v. Western 
High School Auditorijoje, 1500 
Scotten Ave„ koncertuos vietos 
lietuviams pirmą kartą.

Programas pirmoje dalyje — 
liaudies bei lietuvių kompozito
rių dainos, o antroje, kuri pa
vadinta “Valandėlė Kauno ope
roje” — ištraukos iš operų: “Ro
meo ir Julija”, “Rigoletto”, “Ca- 
valeria Rusticana”, “Hoffmano 
pasakos”, “Marta”, “Faustas” 
ir “Trubadūras”.

Chorui diriguoja' muzikas Sta
sys Gailevičius.

Visi Detroito lietuviai kvie
čiami į šį koncertą atsilankyti, 
nes tai paskutinis didesnis kon
certas šį sezoną. Koncertą ruo
šia Lietuvių Bendruomenės De
troito Apylinkė.
r V. Kutkus.
V. Sidzikauskas balandžio 4 d. 

išplaukė į Europą. Pasibaigus 
Pavergtųjų Europos Tautų sei
mo sesijai jis lankysis eilėje Eu
ropos valstybių ir į Niujorką 
sugrįš gegužės mėnesio antroje 
pusėje.
Rūpinasi dėl siuntinių į SSSR
Eltos bendradarbio iš JAV 

pranešimu, Latvių Laisvės Ko
mitetas prieš kiek laiko kreipė
si į Tarptautinį Raud. Kryžių, 
prašydamas talkininkauti su So
vietais siuntinėliams muitų su
mažinimo reikalu. Latviai nu
rodė, kad Sibire ir pačioj Latvi
joj yra mažiausia apie 200.000 
asmenų — senelių, invalidų, li
gonių ir kitų, kurie reikalingi 
skubios paramos.- Raud. Kryžius 

■ buvo prašomas išrūpinti iš Sov. 
Sąjungos vyriausybės leidimą 
visiems šiems latviams siųsti to
kius siuntinėlius be apmuitini- 
mo. ' <■ < .

Prof. Adomas Varnas pereitą 
savaitę rimtai susirgo.

Čikagiętė stud. Kun. Garmutė 
slidinėdama Laurentian kalnuo
se nusilaužė koją.
PRANCŪZIJA

Pavergtųjų Europos Tautų eu
ropinė sesija Strasburge vyks 
balandžio 12-14dd. Penktajam 
posėdžiui pįrminikauš Lietuvos 
delegacijos pirm. Lietuvių dele
gacija numatyta, iš V. Sidzikaus
ko iš JAV, inž. J. Vilčinsko iš 
Londęno, pulk. J. Lanskoronskio 
iš Paryžiaus, dr. P. Karvelio ir 
M. Gelžinio iš Vokietijos ir dr. 
Z. Brinkio iš Ispanijos. Pulk. 
Lanskoronskis numatytas pra
nešėju apie Europos integraciją 
ir pavergtąsias tautas, V. Sidzi
kauskas — prie rezoliucijos ir 

į pranešimo apie sovietinį kolo- 
į nializmą, dr. P. Karvelis — kal
bėti debatuose dėl bendros tarp
tautinės padėties paskutinių 
tarptautinių įvykių šviesoje, ki
tais klausimais pasisakys M. 
Gelžinis, J. Vilčinskas ir Dr. Z. 
Brinkis. Strasburgo sesijoje, nu
matyta, dalyvaus taip pat Krikš
čionių Demokratų Unijos atsto
vas ir E. Turauskas.
VOKIETIJA

Krašto tarybos rinkimams su
daryta Rinkimų Komisija: J. 
Jackevičius, A. Petkevičius, V. 
Puniška, St. Jasas ir M. Survi- 
lienė. Kandidatai: dr. A. Dami
jonaitis, Pr. Helmas, kun. V. Ka- 
ieckis, A. Mariūnas, M. Masilio- 
nis ir P. Kotkis.

Krašto Valdyba renka žinias 
apie mirusius Vokietijoje lietu
vius. Iki šiol suregistruota 272 
lietuvių kapai. Iš jų 97 yra visai 
neprižiūrimi. Vokietijoje,

abejo, yra daug daugiau lietu
vių kapų. Yra vietovių, kur se
niau buvo lietuvių stovyklos ir 
buvo palaidota mūsų tautiečių, 
bet, stovyklas likvidavus, nei 
vieno lietuvio nebeliko ir ne
buvo kas suteikia Krašto Val
dybai apie mirusiuosius žinių. 
Krašto Valdyba dės pastangų 
suregistruoti ir tuos kapus. Ti
kimasi, kad šiame darbe ateis 
jai į talką Sielovada ir Evenge- 
likų Bažnyčios Taryba.

Repatriantų turtas
“Hamburger Abendblatt” pa

skelbė Eriko Gahlmback, Šve? 
dijos konsulo E. M. Stockholme, 
laišką, kuriame nusiskundžiama, 
kad prieš 17 metų repatrijuoti iš 
Pabaltijo kraštų į Vokietiją vo
kiečiai, ten palikę savo nuosavy
bes, už jas ligi šiol negauna ekvi
valentinio atlyginimo. Tuometi
nis 3 Reichas tam tikslui buvo 
sukūręs net spec, instituciją, pa
vadintą DUT, kuri paliktąjį tur
tą įvetrino. Turtiniai dokumen
tai turimi; susirašinėdami su fi
nansų ministeriu, pabaltiečiai 
vokiečiai patyrė, kad Vokietija 
yra perėmusi jų nuosavybes ir 
rusams jas perleidusi už 35 mil. 
markių vertės prekių. Užuot šią 
sumą grąžinus repatrijuotie
siems, ji iš tikro pasiliko Reicho 
kišeniuje. Pabaltijo vokiečiai 
esą nepatenkinti, kad, nors ir 
daug kartų reikalaujant, šie da
lykai ligi šiol nėra sutvarkyti.
ARGENTINA

Vasario 16-ji Argentinoje pa
minėta labai vieningai. SLA 6- 
sis skyrius minėjimą sujungė su 
nuosavų namų atidarymu. Per 
centrinį minėjimą buvo priimtas 
nutarimas prašyti Argentinos 
vyriausybę, kad anuliuotų pe- 
roninės valdžios aktą, kuriuo 
buvo panaikintas Pabaltijo kraš
tų diplomat, atstovybių pripa
žinimas. Suenos Aires spauda 
taip, pat plačiai atžymėjo lietu
vių siekimą atgauti savo nepri- 
klausomybę. '

Augštojon Buenos Aires poli
cijos mokyklon Įstojo lietuvis 
Robertas Mankus. Kai ją baigs, 
Argentinoj bus apie 10 lietuvių 
augštesniųjų policijos pareigū
nų. Augštąją policijos mokyklą 
yra baigęs ir Vyt. Gabrėnas. 
Centriniame departamente dir
ba Grigaitis. Visi jie gražiai kal
ba lietuviškai.
BRAZILIJA '

Sao Paulyje kovo 4 d. buvo 
pradėtas lietuviškasis radijo 
pusvalandis. Ta proga sveikini
mo žodi pasakė Lietuves konsu
las A. Polišaitis, pasveikinęs šio 
pusvalandžio organizatorius tė
vus jėzuitus ir paskatindamas 
lietuvius dar daugiau burtis 
draugėn ir kovoti dėl savojo 
krašto išlaisvinimo.
N. ZELANDIJA

N. Zel. yra 4 apylinkės: Auck
land, Dunedin, Christch ir Wel
lington. Stipriausia yra Auck
land apylinkė. Tai rodo įpav. 
aukos. Iš TF suaukotų 27.7.6. ši 
Apylinkė suaukojo 24.10.10. Iš 
Vasario 16 gimnazijai suaukotų 
110.15.0. ši apvlinkė suaukojo 
70.15.0. ir tt.

Šių metų Auckland valdybą 
sudaro: J. Pečiulaitis, J. Zarem
ba ir J. Žiginskas.

Otava. — Kanados užsienių 
r. min. Pearson paneigė gandus, 
kad jis vyriausybių galvų suva
žiavime White Sulphur Springs 
siūlęs pripažinti komunistinę 
Kiniją. Tuo reikalu niekas jokių 
pakeitimų nesiūlęs.

Winnipegas. — Manitobos pro
vincija benzino, mokestį pakėlė 
1 centu galionui ir iš to tikisi 

be $2.000.000 per metus.

Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 
Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 

Garantuotas pristatymas.

JAMIQUE TRADING CO.
CENTRINI IŠTAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonas EM. 4-4025 
WINNIPEG; Man., 677 Main St. Telefonas 927695. 
HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796 
EDMONTON, AJta.. 10649 — 97th St. Tel. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR. Ont. 439 Mercer St., Td. Cl. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
ir kitose vietose.

SKYRIAI

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! ! !
Z

Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbas.
Garantuotas saugojimas.

Mokama atsiimant.-
K •71 Garantuojame.

Pasiimame ir pristatome.
^“2) Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

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

Cleaners

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

30 metų valymo patyrimas

' ŠILDYMO KONTRAKTORIUS 
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OTLBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų. v 

t

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.
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KONCERTAS HAMILTONE
’T'

IV LIETUVIU DIENA
1949 m. susirinkę 17 lietuviškos 
dainos mėgėjų nutarė kurti 
chorą. "Pradžia, kaip ir kiekvie
na darbo, buvo sunki. Nei gaidų 
nei repeticijoms patalpų, nei 
piano, net ir vadovo-dirigento 
nebuvo. Bet jaunatviška energi
ja nugali didžiausias kliūtis. Di
rigento pareigas paėmė muz. A. 
Gečas ir darbas užvirė. Jau pat 
choro įkūrimo pradžioje nutar
ta nedalyvauti nemokamai tų 
organizacijų programose, kurios 
ruošia parengimą pelno tikslu. 
To laikomasi ir šiandien, nors 
kartais choras metuose dainuota 
14 kartų ir nė už vieną iš jų 
negaudamas piniginės kompen
sacijos. Ir taip, iš dvi-mbo ok
teto. šiandien choras išaugo iki 
40 asmenų. Pasitraukus A. Ge
čui chorui dirigavo Br. Jonušas

ir nuo 1954 m. VI. Baltrušaitis, 
buv. Kauno ir Vilniaus operų so
listas, Kauno Jėzuitų mažnyčios 
choro ir Vyt. Didž. Universiteto 
studentų ateitininkų choro diri
gentas. Savo repertuare Čikagos 
LV Choras*turi 135 kūrinius ir 
jau koncertavęs 80 kartų. Malo
nu yra pažymėti, kad choro da
lyviai aktyviai dalyvauja ir so
cialinėje srityje, siųsdami siun
tinius į Vokietiją, lankydami li
gonius Čikagoje, dainuodami 
BALFo parengimuose ir tt.

Sol St. Baranauskas, jau pa
žįstamas Kanados lietuvių vi
suomenei, kaip stipriausias mū
sų tremties tenoras. Dienraštis 
“Draugas”, rašydamas apie jo 
koncertą Čikagoje kovo 18 d. 
sako: jeigu ne kąrąs, jeigu ne 
tokios nepalankios aplinkybės, 
verčiančios duoną pelnyti dirb
tuvėje, solistą St. Baranauską 
galbūt mes matytume pasauli
nėje scenoje — tokią stiprią jis 
turi balso medžiagą. Lietuviai 
tą gerai jaučia ir jį yra pamėgę”. 
Reiktų dar pažymėti, kad Ha
miltone jo pasirodymas bus ir 
paskutinis. Kanadoje, nes jis is- 
vyksta studijuoti į Italiją.

Birutė Pūkelevičiūtė, mūsų 
jaunoji rašytoja, pažįstama iš sa
vo poezijos ir paskutinio premi
juoto romano “Aštuoni lapai” 
— tai vienintelis šio koncerto 
svečias iš Kanados — Montre- 
alio. Malonu bus šį jaunąjį ta
lentą matyti Hamiltono scenoje 
su savo pezija ir proza.

Muz. A. Kučiūnas iš Čikagos 
akomponuoja chorui ir solistui.

Koncertas įvyksta Hamiltono 
Memorial School Auditorijoje 
(Main St. ir Ottawa), šį šešta
dieni, balandžio 14 d., 6.30 v.v.

Liet. Prof. Draugija ruošiasi 
šiemet suorganizuoti plataus, 
masto Vilniaus akademijos 375 
m. sukakties minėjimą. Tarp 
kitko numatyta į minėjimą 
įtraukti jėzuitų universit. ir tt.

Saleziečių gimnazija jau pir
maisiais gyvavimo metais yra iš
leidusi į pasaulį 6 berniukus: 2 
i klerikus saleziečius, 2 į šv. Ka
zimiero kolegiją Romoje ir du 
į amatininkus, vieną iš jų į 
spaustuvininkus.

Saleziečių įstaigoje yra buvę 
iš viso 77 liet, berniukai — 1 iš 
Austrijos, 1 iš Brazilijos, 1 iš 
Kanados, 1 iš Prancūzijos, 30 iš 
'Vokietijos, 18 iš Anglijos, 3 iš 
Italijos, 2 iš Škotijos, 14 iš JAV 
ir 6 iš Venezuelos. Iš jų tik 12 
užsimokėjo pragyvenimą po $20

PADĖKIM TALENTINGAM DAINININKUI
Š.m. balandžio 5 d. šv. Jono 

Kr. parapijos patalpose Toronte 
susirinko inciatorių grupė ir su
darė komitetą, kurio tikslas — 
parūpinti bent vieniems metams 
lėšų talentingam daininkui Sta
siui Baranauskui pasitobulinti 
dainavimo mene Italijoje. Ko
miteto garbės pirm. VLIKo 
pirm. J. Matulionis. - Komiteto 
valdybai'pirm. kun. P. Ažuba
lis, sekr. J. R. Simanavičius, iž
do globėjai: inž. J. Sližys ir dr. 
A. Pacevičius; nariai: J. Straz
das. Tėv. Bernardinas Grauslys, 
OFM, muz. St. Gailevičius, VI. 
Germanavičius, kun. dr. J. Ta- 
darauskas, J. Kšivickas, K. Ba
ronas.

Jau pirmame posėdy suaukota 
keliolika šimtų dolerių. Komite
tas mano sukelti bent $3000, kad 
dainininkas galėtų lavintis pas 
gerus specialistus be rūpesčių 
dėl kasdieninės duonos. Jis savo 
šeimą palieka JV-sė. Studijuoti 
išvyksta dar šiais metais, prieš 
prasidedant’mokslo metams. Jo 
balsas ir daina žavi tūkstančius 
dainos meno mylėtojų. Po stu
dijų jo nepaprastas balsas su
skambės dar nuostabiau ir jo ta
lentas pasireikš dar galingiau 
muzikos ir dainos pasaulyje. Te
gu neša mūsų tautos šlovę jo ga
lingas balsas po šalis plačiausias. 
Tauta, kuri kovoja ir kuria, ne
miršta.

MONT R E ALIS
KLB Montreolio apyl. Gimti, remti Kom. 

APYSKAITA
Nuo 1955 m .gegužės 8 d. iki 1955 

m. gruodžio 31 d. Montrealyje veikė 3 
gimnazijai remti būreliai: Nr. 46, vado
vaujamas Jono Jurgučio, Nr. 64 ir 91 
vad. Pr. Šimelaičio. Visi trys būrliai tu
rėjo 104 rėmėjus. Bet vis dėlto didelė 
dalis jų savo duotojo žodžio neišlaikė. 
Pilnai pasižadėjimą išpildė 62 rėmėjai, 
tesėjo nepilnai 25, o kiti šio laisva
noriško pasižadėjimo visiškai neištesėjo.

Per tą laiką surinkta:
46 b., ved. p. Jurgučio, surink. $141,00, 
64 ir 91 būr. rėm. sumokėjo $499,62. 
P. Vanagas surinko 
Montrealio ateitininkai per

p. D. MaliŠkienę 
Buv. Montreolio choras per

p. A. Rusiną aukojo 
Br. Ignatavičius 
K. Lukas 
J. Sidys auk. ir surinko 
P. ir I. Lukoševičiai, neskaitant

rėm. mokesčio, aukdįo $ 
St. Zavadskas $
Montrealio liet. bank. '’Litas" $ 
Seštod. Verduno mok. mokiniai

vargo mok. išloik. Vokietijoje 
tuo laikotarpiu “įmokėjo $ 

Aug. Kudžma auk. vargo mokyk.
išlaikyti

Viso
Išlaidos: 

Vasario 16 
Vargomok. paremti 
Vok. Kr. VaL už (enk. ir metr. 
Čekių keit. iŠl. ir valiutos skir.$

$ 76,00.

$ 26,00.

$145,44.
$

•$
$

5,00.
5,00.

16,00.

28,00.
5,00.
5.00.

23,74.

$ 11,00.

turėto

gimn.

poįomų $986,80.

$ 27,01

Čikagos Lietuvių Vyrų Choras

Iš kultūros ir knygų pasaulio
mėnesiui, 21 prisidėjo po trupu-j Religinio meno parodoje kovo

išlaikyti 
Vokietijoj

$914,24.
$ 34,74.
$ 9,25.

1,56.

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto 
Telef. LE. 1-1639

Liko 1956 m. kasoje

Viso turėta išlaidų $986,80.
Teikdamas šią apyskaitą visuomenės 

žiniai, nuošird(iai dėkoju rėmėjams,
vienkartiniams aukotojams ir visai vi
suomenei, bei mūsų Kanados spaudai 
už taip nuoširdų gimnazijos rėmimą. 
Didelė padėka priklauso pp. Vanagui 
ir Seidžiui, kurie aukodami 
laikį padėjo pinigus rinkti.

Liko skolingi už 1955 m.
už 
už 
už 
už 
ūž 
už 
už 
už 
u( 
už

Viso čia išvardintų rėmėjų skola gim
nazijai yra $293. Tikiu, kad, atjous- 
domi sunkią gimnazijos finansinę būk
lę ir lietuviško pareigingumo, bei sąžinės 
balso paraginti Čia išvardinti rėmėjai 
savo skolą pasistengs padengti.

Turėdamos viltį, siunčiu visiems nuo
širdžią padėką mokinių vardu.

Trūksta talkininkų
Kaip matome pagal Montrealio kolo

niją rėmėjų skaičius yra neginčijamai 
per mažos. Tautiečiai visiems bendrie
siems reikalams yra neabejingi, bet rei
kalinga, kad rastųsi pasišventėlių, ku
rie galėtų periodiškai juos aplankyti ir 
auką paimti.

Prašau skautus-skautes, akademikus 
ir kitus geros volios tautiečius į šį kil
nų mūsų tautinės gyvybės išlaikymo 
tremtyje darbą.

Sutinkantieji talkininkauti prašomi 
paskambinti man telefonu TR 2859. 
Kvitų knygeles ir kitus nurodymus tuo
jau prisiųsiu. Mūsų išduodami kvitai jau 
tinka ir prie incom tax.

Dor kortą visus kviečiu ir prošou pa
dėti gimnaziją ir vargo mokyklas Vo
kietijoje išlaikyti.

"Koi du stos, visados daug daugiau 
padarys". P. §imeloitis.

savo Ii uos-

2
4
5
6
7
8
9

5 rėmėjai
4 rėmėjai
2 rėmėjai
2 rėmėjai
1 rėmėjas
2 rėmėjai
3 rėmėjai

mėnesius 
mėnesius 
mėnesius 
menesius 
mėnesius 
mėnesius 
mėnesius

10 mėnesių 3 rėmėjai 
1 1 mėnesių 3 rėmėjai 
12 mėnesių 11 rėmėjų

rėmėjai:
$ 10,00, 
$ 16,00, 

10,00, 
12,00, 
7,00, 

16,00, 
27,00, 
30,00, 
33,00,

$
$
$
$
$
$
$
$132,00.

DĖMESIO! , , DĖMESIO!

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

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

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

Komitetas mano, kad kiekvie
noje lietuvių kolonijoje atsiras 
asmenų, kurie savo aukomis pri
sidės prie reikalingų aukų su
telkimo. Bendromis jėgomis tai 
nebus sunku padaryti. Aukas 
siųsti tiesiai į specialią einamąją 
sąskaitą: “St. Baranauskas
Fund”, current account No 565, 
Parama Credit Union, 235 Os- 
sington Ave., Toronto, Ont., Ca
nada. Kam patogiau, galima 
siųsti pirm. kūn. P. Ažubalio 
vardu šiuo adresu: 941 Dundas 
St. W., Toronto, Ont., Canada. 
Visos aukos ir aukotojai bus 
skelbiami spaudoje.

Sol. St. Baranauskui 
Remti Komitetas.

Redakcijai
Aidai, 1956 m. kovo mėn., Nr. 3 

(89), 97-144 psl.
Turiny: J. Vaišnora, MIC, Pas

tor angelicus; Eug. Gruodis, ei- 
lėr,. V. Čižiūnas, Vaikų bei jau
nimo literatūros klausimu; dr. 
K. Pakštas, Gudijos santykiai su 
Lietuva; Al. Baronas, Plakatas; 
Liūne Sutema, eilėr.; Pr. Skar
džius, Tarybinės kalbotyros teo
rija ir praktika. Platūs apžval
gos skyriai.

Ateitis, 1956 m. kovas, Nr. 3, 
49-72 psl.

Rašo: T. V. Gidžiūnas, OFM, 
Velykų džiaugsmas; Dr. J. Vaiš
nora MIC, Pijaus XII darbo die
na; Alfa Sušinskaitė, Mes ir jie;

tį, o likusieji 44 visiškai negalė
jo prisidėti ir yra išlaikomi iš 
aukų.

Liet Studentų Sąj. JAV pa
skelbė grožinės literatūros kon
kursą savo nariams ir šiemet 
baigiantiems gimnazijas. Kon
kursas baigsis š.m. rugsėjo 1 d. 
Vertinimo kom. pakviesti: P. 
Jurkus, A. Landsbergis, A. Škė
ma ir Stp. Zobarskas. Be to, dar 
bus paskirtas vienas sąjungos 
narys. Konkurso taisyklės bus 
dar paskelbtos.

Registruoja studentus — Ame 
rikos Kat. Org. (NCWC) veda 
DP studentų registraciją ir siū
lo vykti bent 4 semestrams ne
mokamų studijų į JAV. Studen
tai gali registruotis į įvairius fa
kultetus, išskiriant medicinos, 
odontologijos ir architektūros.

Studentai turi kreiptis betar
piškai-į Amerikos Katalikų Or
ganizaciją NCWC (22) Dussel
dorf,- Karl Rudolf Strasse 174. 
Studentai registruojami rudens 
-žiemes semestrui, kuris JAV 
prasideda rugsėjo mėnesį.

Antanas Dulskas pereitų me
tų gale Mūnsterio universitete 
įsigijo medicinos^daktaro laips
nį. Jis tudijūoti pradėjo dar Lie
tuvoje, vėliau tremtyje studija
vo Pinneberge Pabaltijo univer
sitete, o šiam likviduojantis per
sikėlė į Mūnsterį, kur 1953 m. 
baigė mokslą ir išlaikė valstybi
nius egzaminus, o pereitų metų 
gale parašęs daktaro disertaciją 
ir išlaikęs egzaminus gavo med. 
dr. laipsnį.

“Lituanus” leidimui Am. Liet. 
Bendruomenės valdyba paskyrė 
$300 paramos.

prisiųsta *
P. Jatulis, Didvyriai, šalys ir 
nuotvkiai; Nerimą Narutė, Be •7 7 7

tavęs (eil.); D. Aleksandravi
čiūtė, Beržas; K. Dainytė (eil.); 
E. Rataiskienė - Markevičiūtė, 
Tėviškės prisiminimai; O. Ta
mulytė, Svajotojo malda; Alfa 
Sušinskas, Mes ir jie; Paulius 
Jatulis, Didvyriai, šalys ir nuo
tykiai, Nerimą Narutė, Prisimi
nimai; D. Sadūnaitė, Einu pas 
tėvą (eil.); Indrė Paliokaitė, 
Margučiai ir cukrinis avinėlis 
ir tt.

Skautų Aidas, 1956 m. kovo 
mėn. Nr. 3, 24 psl.

Vytis, Nr. 3, Vol.š 42, kovas, 
1956, 24 psl.

METINIS

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
"Tėviškės Žiburių" knygynas siūlo įsigyti šios žymiai atpigintas knygas, 

kurių didelė dalis tebekainuoja dabar tik pusė reguliarios kainos. Sis atpiginimas 
galioja tik IKI Š. M. BALANDŽIO 31 DIENOS.

28 d. paskirtos premijos: Vyt. 
Kasiuliui už spalvotą litografi
ją “Bėgimas į Egiptą” $300, Br. 
Jameikienė už vitražą “Trys Ka
raliai” $100, Vikt. Petravičius už 
vitražą “Šv. Sebastijonas” $100, 
P. Augiui už grafikos darbą “Po 
sumos” $100, A. Moneys už skulp 
turą “Malda” $100.

Laisvosios Spaudos. Sąjungoj 
Miunchene, į kurią įeina 16 Vi
durio ir Rytų Europos, Pabalti
jo ir Balkanų kraštų, lietuviai 
yra atstovaujami “Tremties” lei
dyklos. Pereitais metais leidyk
lai atstovavo S. Miglinas ir V. 
Banaitis, o šiais 1956 m. S. Mig
linas ir J. Kairys. Jie abu įeina 
į Sąjungos tarybą.

Iš Rytų kilusiems ar nuo bol- 
šev'zmo pabėgusiems dvasinin
kams remti organizacija “Ost- 
priesterhilfe” Konigsteine (Tau- 
nus) išleido “Persekiojamos 
Bažnyčios” serijoje trečiuoju 
referatus, skaitytus per 5-j į or
ganizacijos suvažiavimą Konig- 
steine 1955 m. rugsėjo 12-15 dd. 
Leidinys pavadintas “ Bolševiz
mas — religijos pakaitas”. Iš
spausdinta pasižymėjusių veikė
jų ir bolševizmo žinovų: Dr. 
Davido iš Zuericho, prof. Wet- 
terio iš Romos, Friedlando per- 
ein. stovyklos katalikų kapelio
no dr. Krahės, didelio lietuvių 
bičiulio prof. dr. Kindermanno 
ir k t. referatai, nušviečia bolše
vizmo esmę ir jo ypač vedamą 
su religija kovą. Ketvirtuoju 
paskelbtas Inf. Tarnybos valdy
tojo M. Gelžinio referatas “Bol
ševizmo satanokratija”.

Vasaros Norvegijoje
Vasario mėn. pabaigoje Vasa

rio 16 gimnaziją aplankė VCJM 
‘— Jaunų Vyrų Krikščionių Są
jungos sekretorius Norvegijoje 
Nils Seim, kuris parinko šių me
tų vasarojimui Norvegijoje 15 
mokinių evangelikų.

Pernai vasaroję 10 mokinių 
palikę labai gerą įspūdį savo 
kuklumu, klusnumu ir darbštu
mu. P. Seim papasakojo, kaip 
pavyzdį, kad jis prašęs lietuvių 
berniukų nukirsti du medžius 
ir sutvarkyti kiemą, norėdamas 
už tai atlyginti. Berniukai tai 
tuoj aus labai gerai padarę ir 
tuoj aus pabėgę, ne tik nereika
laudami atlyginimo, bet norė
dami išvengti.

Ir stovyklą lankiusiems sve
čiams lietuviukai patiko. Vienas 
švedų fabrikantas ta proga juos 
apdovanojo, o dabar, vykstant 
p. Seim į gimnaziją, jis prisimi
nė lietuvių vaikus ir įteikė p.

Susiartinimo šventė
Kanados Lietuvių IV-tosios 

Dienos Windsore pagrindinis 
tikslas sutraukti draugėn Kana- 

1 dos ir JAV-bių lietuvius. Antras 
tikslas pademonstravimas lietu
viškos kultūros ir pasirodymas 
svetimtaučiams. Abu svarbūs. 
Pirmasis lietuvybės išlaikymo 
tremtyje ir antras Tėvynės 
laisvinimo problemose. KLB 
Windscro ap-kės valdyba, imda
masi atsakomybę suruošti šią 
svarbią šventę, tuoj po Naujų 
Metų sudarė šventei ruošti Ko
mitetą iš 5 valdybos narių ir 3 
kviestinių. Bedarant pirmuosius 
sprendimus, kaip salių išnuoma
vimą, nakvynių klausimą, savai
me iškilo šventės dalyvių klau
simas. Dėl geografinės padėties 
į Windsorą suvažiuos daug JAV- 
se gyvenančių lietuvių, galimas 
dalykas nemažiau nei iš pačios 
Kanados. Šis faktas ir noras 
šventę padaryti skaitlinga, tuo 
pačiu ir svaresne vietos visuo
menės ir valdžios akyse. Komi
tetas kreipėsi į JAV Liet. B-nės 
Centro valdybą prašydamas 
leisti IV-ją Kanados Lietuvių 
Dieną praplėsti — ją pavadinti 
Kanados ir JAV lietuvių Susiar
tinimo švente. Gautas ne tik su
tikimas, bet paskatinimas ir re
ali talka, kam ir LB Kanados 
Krašto valdyba nėra priešinga 

, Taip Komitetas atrado šventės 
ruošimo darbuose du pagrindi
nius ramsčius, abiejų kraštų LB- 
nių Centro Valdybų pritarimą ir 
pažadėtą paramą. ,

Komisijų veikla
Komitetas yra sudaręs atski

ras komisijas, kurios turi savo 
specifinius uždavinius. Taip in- 
formacijos komisija skelbia per 
spaudą visuomenės žiniai apie 
šventės ruošimo Komiteto dar
bus. Leidinio komisijos užda
vinys iki šventės pradžios pa
ruošti šventės dalyviams dova
nų — gražų, apie 160 psl., leidi
nį. Leidinys be LB Kanados 
centro organų, ap-kių ir visų 
kitų organizacijų veiklos apžval
gos talpins eilę gerų straipsnių 
skirtų tiek suaugusiems, tiek 
jaunimui. Tuo jis skirsis nuo 
ankstesnių K. Lietuvių Dienų 
leidinių. Komisija numato kelius 
leidinio puslapius skirti JAV 
Liet. B-nės centro valdybai ir 
šventės pagrindiniams — skait- 
lingiausiems svečiams, Detroito 
lietuviams. Šiuo tarpu leidinio 
komisija prašo, visas KLB-nių 
ap-kių valdybas, organizacijų, 
klubų ir kitų organizuotų vie
netų paruošti savo veiklos ap
žvalgas bei parūpinti valdybų, 
chorų, didesnių susibūrimų, iš
kylų bei kitokių lietuviško gy
venimo apraiškų nuotraukų ir 
visa tai gąlimai anksčiau, ne vė
liau birželio 15 d. pasiųsti leidi
nio komisijai: 1421 Pelissier St. 
Windsor, Ont.

Baliaus komisija bė salės pla
nuoja loterijos suorganizavimą

bei pačio baliaus gražesni pri
vedimą. Numatoma kviesti ak
torius V i to lis Žukauskas, kurs 
kaip geros nuotaikos pakėlimo 
didmeisteris šokių pertraukų 
metu linksmintų svečius.

Sporto žaidynių pravedimo 
reikalu kaip ir susitarta su De
troito sporto klubu “Kovas” 
kurs bus Vl-jų Šiaur. Amerikos 
liet, sporto žaidynių šeiminin
kas. Tenka pasidžiaugti, kad bė 
sportininkų dar du lietuviški 
sambūriai darys savus visuoti
nius t.y. JAV-se ir Kanadoje gy
venančių narių suvažiavimus. 
Tai bus tikroji susiartinimo ir 
vienybės šventė.

Dailės parodos rengimo komi
sija savo darbą plečia. Užmezga
mi ryšiai su dailininkais, ieško
ma parodai atatinkamų patalpų. 
Jos parengiamasis darbas nėra 
lengvas, bet labai svarbus pasi
rodant svetimtaučiams. Norima; 
kad dailės paroda veiktų bent sa 
vaitę, t.y. nuo rugsėjo 1 d. iki 
rugsėjo 8 d.

Meninė (komisija jau spėjo iš
kilmingam šventės aktui ir kon
certui išnuomoti pačią gražiau
sią Windsore 2000 sėdimų vietų 
kino teatro “Capitol” salę. Ko
misija mėgins į koncerto išpil
dymą įtraukti geriausias JAV- 
bių ir Kanados liet, menines pa
jėgas.

Akto metu kalbai pasakyti iš 
Kanados federalinės valdžios at
stovų numatoma pakviesti svei
katos ministerį Paul Martin.

Katalikų pamaldoms komisija 
po stropaus ieškojimo gavo erd
vią, bene mūsų mieste gražiau
sią, Saint Claire bažnyčią. Ponti- 
fikalines šv. Mišias atnašauti su
tiko Londono vysk. Cody, o pa
mokslą pasakyti vysk. V. Briz- 
gys. Liuter. evangelikams pa
maldoms vietos ieškoma, o pa
maldas pravesti pakviestas kun. 
dr. M. Kavolis. Tiesa, prieš pa
maldas planuojamas (be eise
nos) vainiko uždėjimas prie žu
vusių karių paminklo, kur žodį 
tarti numatomas pakviesti Lt. 
Col. R. Mėphim.

Po pamaldų ištaigingame Nor
ton Palmer hotelyje bus suruoš
tos vaišės šventės Garbės sve
čiams ir programos vykdyto
jams. Čia kalbas numatoma pa
sakys miesto burmistras M. Pat
rick, vysk Nelligan ir kiti.

Nakvynių komisija, tik dabar 
pradėjusi darbą, gali užtikrinti, 
kad skaitlingiems šventės daly-

Pietaris, Algimantas II d........... J
Kamantauskas, Anglų k. gram. 
Grinius, Atsiminimai ir mintys 

L Andriekus, Atviros marios ......
I. Simonaitytė, A. Šimonių- likimas 
Vik. Banaitis, Liaudies dainos ......
J. Mikelionis, Benamiai ..............
A. Rūkas, Bokštai, meilė ir buitis 
P. Babickas, Brazilija ..................
V. Ališas, Coscata Cristalino ........
M. Vaitkus, ČirkŠas siaubė ..........
J. Švaistos, Eldorado......................
J. Kėkštas, Diena naktis ..............
A. Puškinas, Dubrovskis
A. Rūta, Duktė ............................
G. Orwell, Gyvulių ūkis .................
A. Vaičiulaitis, Italijos vaizdai .....
J. 
J.

K.

Gailius, Kartuvės .....................
Petruitis, Kaip jie mus sušaudė

$0.50 
0.40 

; 1.65 
1.75

t 3.00 
0.75 
1-.65 

; 0.75 
0.65 
1.25 
1.00 
1.10 
0.75 
0.75 
1.35 
0.50 
0.55 
0.50 
1.00

B. Sruogo, Kozimieros Sopiego ......
V. Kostytis, Kolektyvinė prausykla 
V. Ramonas, Kryžiai .......... ..........
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė soman. 
H. Nogys, Lapkričio naktys ..........
J. Mantos, Lietuva bolševikų okup. 
Pr. Naujokaitis, Liet, literatūra .... 
Liet, kolbos vodovos ...................
St. Būdavas, Loreto .....................
J. Kuzmickis, Marija mums kalba 

Williams, Medinis arklys ........
Skvireckas, Nauj. testamentas.. 
Grušas, Pabučiavimas ...............
Prunskis, Prie vilties kryžiaus ... 

M. Twain, Princas ir elgeta ..........
D. Pilla, Siela už sielą .................

■A. Škėma, šventoji Inga ..............
F. Kirša, Šventieji akmenys ........
S. Būdavęs, Varpai skamba ..........
T. J. Virzgirdo, Vilnius .................

2.00 
0.65 
0.90 
1.25 
0.75 
0.50
1.75 
3.50 
1.50 
1.75 
1.65 
1.25
1.25 
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0.65 
1.75 
2.10 
1.25
1.50 
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Be šių turime dor apie 450 įvairių rūšių knygą suaugusiems ir vaikams.
Knygynas atidarytos kiekvieną sekmedienį nuo 9.30 vol. ryto iki 1 v. pp.

Užsakant paštu prašome pridėti 10 et. pašto išlaidoms.

"Tėviškės Žiburių" knygynas, 941 Dundas St. W., Toronto, Ontario.

Įrengia‘naujus gazo. alyvos ar vandens apšildymus. Esamas 
anglių krosais pakeičia į alyvą ir gazą. Stato radijatorius, pra

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

Seim piniginę dovaną, už kurią 
visiems gimnazijos mokiniams 
buvo nupirkta vaisių ir saldu
mynų.

Prof. Viktorui Biržiškai vasa
rio 23 d. suėjo 70 m. Dabar pro
fesorius gyvena Čikagoje iš kuk
lios pensijos.

Po baltų parodos Stuttgarte 
Vok. Kr. Valdyba organizuos 
kilnojamą lietuvių grafikos pa
rodą, prie kuros bus ir bendras 
informacinis skyrius apie Lietu
vą. Parodą norima atidaryti dar 
šį pavasarį. Vedami pasitarimai 
su “Amerika-Haus” direkcijo
mis, kad leistų panaudoti tam 
reikalui savo patalpas. Piniginis 
vajus parodai organizuoti vyks
ta gana sėkmingai. Dauguma 
apylinkių rinkliavas jau prave
dė.

kių sunkumų.
Komitetas nori jau dabar at

kreipti ap-kių bei organizacijų ' 
valdybų dėmesį į organizavimą 
iš anksto ekskursijų. Tai pakeltų 
šventės dalyvių skaičių, o ke-“' 
liaujančiam sumažintų išlaidas 
pusiau. Juk šventės dalyvių' 
skaičius nulems ar IV Kanados 
Lietuvių Diena — Kanados ir 
JAV-bių. lietuvių Susiartinimo*", 
šventė bus pati didžiausia iki 
šiol buvusių, ir tai parodys,'ar'" 
lietuviškoji abiejų kraštų visuo
menė įvertino Komiteto pastan
gas ir nelengvą darbą šventę be
ruošiant.

Šventei Ruošti Komitetas.
Redakcija apgailestauja, kad 

buvo priversta pranešimą kiek 
sutrumpinti.

TIP TOP TAILORS

Laiko kolona Toronte
(CSc). Toronto universiteto 

Fizikos rūmų kieme tebestovi ne 
augšta akmeninė kolona, kadaise 
du kartus reikšmingai patarna
vusi mokslui, ypač navigacijos 
mokslui. Kolona ženklina vaka
rinę viršūnę didžiulio trikampio, 
sudaryto 1850 m. žemės magne
tinių pasikeitimų tyrinėjimui. 
Šitie magnetiniai žemės pasikei
timai, kurie metai iš metų pa
lengva svyruoja, yra labai svar
būs mokslui, ypač jūrininkystei.

Minimasis magnetinių tyrinė
jimų trikampis, galutinai nusta
tytas 1854 m. Jo vienas kampas 
Greenwich Anglijoje, kitas šv. 
Elenos saloj Atlante, o trečią 
ženklina minėtas Toronte stul
pas. Moksliniai tyrinėjimai, da
ryti kiekviename iš kampų, pa
dėjo nustatyti skirtumą tarp tik
rojo šiaurės poliaus ir magneti
nio poliaus.

1883 m. tas pats kolonos pa
ženklintas taškas buvo naudoja
mas nustatyti standartiniam š. 
Amerikos laikui Pats standarti-

nio laiko principas buvo tarptau
tiniai pripažintas Romos ir Va
šingtono konferencijose (nors 
Prancūzija jo ir nepripažino). 
Principą priėmus, teko smalkiau 
nustatyti laiko zonas tarp Green 
wicho observatorijos ir Toronto.

Tam reikalui abiejuose taš
kuose buvo pastatyti į šiaurės 
polių atkreipti tikslūs instru
mentai. Nustatyta pagal žvaigž
des. Ryšys tarp Greenwicho ir 
Toronto palaikytas transatlanti
niu kabeliu. Toliau stebėta pasi
rinktosios žvaigždės judėjimas 
per poliaus liniją. Kai žvaigždė 
tą liniją perėjo Greenwiche, pa
žymėtas labai tikslus laikas. Kai 
žvaigždė perėjo poliaus liniją 
Toronte, vėl išmatuotas tikslus 
laikas. Pagaliais davinius paly
ginus nustatyta, kad Toronto lai- 
kas yra 5 vaL 17 min. ir 34,78 se
kundės vėlyvėsnis (arba yra į 
vakarus) nuo Greenwicho. Nu
stačius Toronto laiką, pagal tai 
vėliau nustatytas laikas ir ki
tiems Amerikos žemyno cent
rams.

Eikite su įniki 
Pasirinkite po 
tikėdami iš g< 
riausios onglH 
vilnos pagal 
išmatavimą di 
džiausioš Šios 
šies Kanados 
firmos pasiūti 
rūbus.

kad busite pc- 
tenkmti, arba 
grąžinsime 
pinigus.
Duodam kredft

KANADOS MOTERYS
RENKASI....

Mūsų importuotos medžiagas!
Mūsų nepralenkiamo sukirpimo!
Mūsų puikaus pasiuvimo!

"Club" rūbai
tik už

Tip Top įstaigos yra kiekv. mieste.
TF-55-2 ~



RIAI6 PUSL.

JOINT REALTY LTD. J
899 BLOOR ST. W. TELLE. 4-6381

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

KAMPINE CIGAR STORE
i Skubiai ir pigiai parduodama dėl ša- 
Į v in i n ko ligos, apyvartos daugiau kaip 
' $600 į savaitę, puiki proga pro deda n- 
į tiems šios rūšies biznį. Skambinti it 

klausti A. Paleckio LE. 4-6381.

Northcliff Blvd. - St. Clair,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ras, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš- 

I tų nomas, 12 kamb., 2 vonios, 2 
t virtuves, vondeniu - olyvo šildomas, 

dvigubas garažas, arti susisiekimo, 
rami ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

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

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

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

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

Reikalingi nuosavybiy pardavimo agentai

A MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450
Pirmosis lietuvis Toronte REALTOR, priklousontis Toronto Reel Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

• TODĖL:
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

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

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.

Lietuvio elektros
DEDA NAUJAS

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W,
Perkant or parduodant betkokig nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

EVELYN AVE. - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 8 grožių kamba
rių, kvadratinio plono, gero mū
ro, visai atskiras namas, vandens - 
alyvos šildymas, 2 'mod. virtuvės, 
lobai didelis, grožus kiemas, dvi
gubas garažas.

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
$7.500 įmokėti, 14 gražių komb., 
visai atskiras, gero mūro, lobai pel
ningas namas, vandens alyvos šil
dymas, 5 gražios virtuvės, 3 tuale
tai, geros kietmedžio grindys, gra
žus kiemas, mūrinis garažas su plo
čiu įvažiavimu iš gatvės, savininkas 
išvyksta iš Toronto.

HUMBERCREST BLVD.-BABY POINT 
$5.000 įmokėti, 6 didelių komb., 
square plono, visai atskiras, rypuo
tų plytų namas; vandenio - alyvos 
Šildymos, moderni virtuvė, geros 
grindys, gražus kiemas, garažas.

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

PARKVIEW GDNS. - BLOOR,
$6.000 jmokėti, 7 didelių komb., 
squore plono, lobo i grobus nemos 
prie porko, vondeniu - olyvo šildy
mos, moderni virtuvė, grožus rūsys, 
gorožos su {voiįovimu iš gotvės. 
Bolonsui vieno otviro skolo.

P. MALIŠAUSKAS
Bnnio tdef.: LE. 1-2471, 

B«to td«f.: Lt. 3-7425.

$5.000 {mokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių, atskiros, mūrinis na
mas, vondeniu olyvo šildydmos, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius. K

$19.500 pHno kaine, 8 kambarių .per 
du ougštus, puikus mūrinis atski
ras narnos, gražioje vietoje, turi 

' garažą. Klausti F. Senkus.
$14.900 pilna kaina, 9 kambariai 

per du ougštus ir 3 kambariai rū
syje, trys virtuvės, vandeniu olyvo 
šildomas, atskiras mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

$4.000 įmokėti, vienos morgičius, 8 
kambarių mūrinis, labai gerai už
taikytos-nomas, garažas, patogio
je vietoj gyventi ir nuomoti. Ktaus- J 
kite A. Paleckis.

$6.000 įmokėti, vienos morgičius, 9 $8.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus ! 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S.
Jucevičius. -■ I

Dundas • Gladstone,
$1.500 įmokėti. $9.500 pilna kai
na. 6 kamb. per 2 ougštus, naujas 
gazo šildymas, švarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo.
Klausti V. Lunio. *

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

kambarių per du ougštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva Šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Bud re i ko.

ir apšildymo kompanija
APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Telefonas LE. 1-2471

INDIAN GROVE - BLOOR,
$2.000 įmokėti, 7 kambarių, mū
rinis namas, dvi virtuvės, švarus 
viduje, vieta garažui, netoli susi
siekimo.

BLOOR - CLENDENAN AVE„ 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiros, mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, moderni virtuvė, vandens - 
alyvos šildymas, garažas, skubus 
pardavimas.

INDIAN RD. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 12 kambarių; at
skiras, gražus, mūrinis namas, 
kvadratinis plonas, 3 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu - alyva šildomas, 
garažas su privačiu įvažiavimu.

OUKMOUNT RD. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 13 kambarių at
skiros namas, atskiri įėjimai, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu - alyva 
Šildomas, privatus įvažiavimas, di
džiulis gražus kiemas maždaug 50 
iš 220, privatus įvažiavimas, labai 
skubus pardavimas. Tik $18.850.

WINDERMERE - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, keletas me
tų senumo, kvadratinis plonas, mo? 
dėmi virtuvė, olyvo šildomas, ga
ražas, vina skola likučiui.

50 sklypų Etobicko, $3.000 už skl.

100 akrų Trafalgar Town., $650 okr.

100 akrų Queen Elizabeth, $1.500 a.

250 akrų Nelson Township, $500 a.

P. KERBERIS
Bixnio telef.: LE. 1-2471, 

Sete teLs LE. 5-1584.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

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

motorus.
8a to, aplmu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

General Insurance
AL. DŪDA ?

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

“PARAMA”
Indėliai apdrausti. 

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

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

LE. 3-3027.

Užsisakykite anglių
per

Vytautą fr Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAITIENĘ

Tel. LE. 5-0527
Skubus pristatymas.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ z 
SU

DR.DETKER

Perkant ar parduodant namus 

HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmai Didzbali' 
1294 KING ST. E^ HAMILTON

Telefonas LL 9-3558

R. TESLIA Real Estate
> * * W , # V .

SPORTAS
Pabaltiečių stalo teniso varžybos 

Šį sekmadienį, balandžio 15 d., 
,10 vaL ryto Table Tennis Centre, 
St Clair 898 Ave.W. patalpose 
pradedamos Pabaltiečių stalo 
teniso varžybos. Varžybose da
lyvauja estų, latvių ir lietuvių 
geriausi stalo tenisininkai-kės, 
kurie ir visoj Ontario provin
cijoj laikosi pirmaujančiose vie
tose. Kviečiame visus kuo skait
lingiausiai dalyvavuti, o žiūro
vus — paremti atsilankymu sa
vuosius. Varžybų programoj: 
vyrų ir moterų komandinės var
žybos (po 3 žaidėjui), vyrų ir 
moterų individualinės varžybos 
— vienetai, dvejetai ir mišrūs 
dvejetai. Jaunių varžybos nu
matomos pravesti vėliau atski
rai. Lietuvius komandinėse var
žybose atstovaus: vyrus — Gvil
dys, Nesukaitis, Neimantas; mo
teris — Kasperavičiūtė, Čes
nauskienė, Rukšytė. Individuali
nėse varžybose dalyvauti gali 
kiekvienas. Lietuvių atstovas J. 
Nešukaitis. Komandinėse varžy
bose bus varžomasi dėl pereina
mųjų dovanų, o individualinėse 
skiriamos asmeninės dovanos.

PSF Liet. Komitetas.
Vyčio žinios

Subuvimas praėjo labai sklan
džiai ir jaukiai, dalyvaujant di
deliam būriui klubo narių ir rė
mėjų, jų tarpe matėme kun. A. 
Ažubalį, J. Strazdą, dr. A. Pace- 
vičių, J. Margį, Kirkilį ir kit. 
Ta proga J. Strazdas padarė di
delę staigmeną, įteikdamas klu
bui $200 čekį, statybos bendro
vės “Talka” vardu. Klubas šir
dingai dėkoja “Talkai” už taip 
reikalingą paramą!

Be to, klubo nariu rėmėju įsi
jungė p. V. Petraitis, aukodamas 
$50. Rėmėjas p. J. Margis paža
dėjo, prasidedant futbolo sezo
nui, duoti pirmajai pagalbai 
vaistinėlę. K. L.

Pranešimas. Ateinantį ‘šešta
dienį, balandžio 14 d. Lietuvių 
Namuose 12 vai. įvyks vykstan- 
čiųjų į žaidynes Čikagoje pasi
tarimas. Vykstančiųjų dalyvavi
mas būtinas. Bus sprendžiami 
kelionės reikalai. Valdyba.

Futbolas. Sezoną pradedame 
gegužės 5 d. 7 v.v. rungtynėmis 
prieš Mt. Carmel (italai). Kvie
čiame visus futbolo mėgėjus at
silankyti ir būti nuolatiniais sve
čiais. Tolimesnių pirmo rato 
rungtynių tvarkaraštis: geugės 
7 d. pirjnadieftį 8,45 vai. prieš 
Lazio (italai), gegužės 13 d. sek
madienį 4 vai. prieš Heilas (grai
kai), gegužės 18 d. penktadienį 
8,45 vai. prieš Eintracht (vokie
čiai), gegužės 21 d. pirmadienį 
7 vai. prie makedoniečius, gegu
žės 26 d. šeštadienį 7 vai. prieš 
slovakus, birželio 1 d. penktadie
nį 8,4q vaL prieš Kalev (estai), 
birželio 9 d. šeštadienį 8,45 vai. 
prieš austrus, birželio 16 d. šeš
tadienį 8,45 vai. prieš latvius, 
birželio 18 d. pirmadienį 7 vai. 
prieš Aučrą, birželio 25 d. pir
madienį" 7 vai. prieš Puglia (ita
lai). Visos rungtynės vyks Mil
len stadijone (Danforth ir Broad 
view g. kampas). K. L.

Krepšinis. Pirmosios TREC 
lygos “play off” rungtynės pra
laimėtos St. James krepšinin
kams 60:65. Pirmenybių metu 
prieš šią komandą buvo du kar
tu nesunkiai laimėta, tačiau 
šioms rungtynėms jie prisikvietė 
naujų žaidėjų ir vytiečiams pra
džioj neįvertinant priešą teko 
visas rungtynes pralaimėti. Pir
mąjį ketvirtį St. James laimi 
28:8, toliau Vytis apsipranta ir 
pradeda atsigriebti. Paskutinia
me ketvirtyje belieka tik vieno 
taško skirtumas, tačiau prieš ga
lą dviems geriausioms žaidė
jams išsifolavus, visiškai atsi
griebti nepavyto. Žaidė: Supro- 
nas 2, Duliūnas 8, Ignatavičius

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

Dufferin Garage '
1423 DUFFERIH ST., KE. 6149.

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

29, Mackevičius 4, Gvildys 2, 
Balsys, Laurinavičius. Antrosios 
rungtynės prieš tą pačią koman
dą įvyks penktadienį balandžio 
13 d. 7 vai. St. Chistopher salėje.

Kanados L. Kr. pirmenybių 
rungtynėms ateinantį šeštadienį 
atvyksta Niagara, kuri žais 3 
vai. St. Christopher salėje prieš 
Geltonuosius.

Šiuo momentu gerai pradėję 
žaisti estai pasisiūlė draugiš
koms rungtynėms. Nesant kliū
čių rungtynės įvyktų pirmadie
nį vakare balandžio 16? d. Prisi
kėlimo par. salėje.

Stalo tenisas. Laimėtos* baig
minių varžybų rungtynės prieš 
latvius 12:9. Šiose rungtynėse 
geriausiai žaidė Gvildys laimė
damas visus 6 taškus. Sekančios 
rungtynės prieš tuos pačius lat
vius penktadienį balandžio 16 d. 
TTC Centre.

Tinklinis. Pralaimėta West 
Eagles 2:0. Žaidė: V. ir V. Balio
nai, Balsys, Supronas, Atkočiū
nas, Butkys. Šią savaitę žaidžia
ma: .trečiadienį prieš Army 7,30 
vai. Harbord col., ketvirtadienį 
prieš TLSK 7,30 vai. A. Muir col.

A. S. .
Aušros žinios

— Praėjusią savaitę turėjome 
keletą krepšinio rungtynių — 
treniruočių su svetimtaučių klu
bais. Sekmadienį “Aušra” I su
žaidė draugiškas krepšinio rung
tynes su estų komanda. Po sun
kios kovos laimėjo mūsiškiai 
57:55.

— Šį penktadienį vakare iš
vykstame svečiuosna pas mon- 
treališkius. Mergaitės krepšinin
kės išvyksta 10 v.v. su parapijos 
“station kagon” ir ponų Joku- 
bauskų mašina; vyrai krepšinin
kai ir stalo tenisininkai išvyki
mo laiką sutaria patys, bet taip, 
kad pasiektų Montrealį nevėliau 
1 vai. pp. (šeštadienį). Montre- 
ališkiai lauks mūsų tarp 8 ir 10 
vai. ryto prie Aušros Vartų baž
nyčios.

Ryšium su šia išvyka, šį antra
dienį 7,30 v.v. bendra ir priva
loma krepšinio treniruotė “Auš
ra” I komandai ir trečiadienį, 
6,30 v.v. treniruotė-rungtynės su 
St. Hellens mergaičių pirmajai 
komandai.

— Stalo. tenisininkai, norį da
lyvauti šį sekmadienį vykstan- 

Sporto klubas “Vytis” Toronte
susikūrė prieš septynis metus. 
Jie pramynė kelią sporto aikš
tėse ir salėse, reprezentuodami 
lietuvius. Jų kūrimosi pradžia 
buvo gan sunki. Neturėjo nei 
uniformų, nei sportinių batų, 
nei lėšų. Patys buvo tik ką su
sirinkę, iš miškų ar kasyklų bai
gę sutartis, o paramos negalėjo 
gauti, nes veik kiekvienas tau
pė sunkiai uždribtą dolerį, kad 
tik greičiau galėtų įsikurti Ka
nadoje.

Vytiečiai gynė savo spalvas 
aikštėse be jokios iš lietuvių pa
ramos, net ir iš žiūrovų tarpo. 
Kur kas tau ten važiuos taip toli 
į Greenwood parką į kitą kurį 
ir dar turės išmesti 18-20 centų 
už tramvajų! Jeigu dar kur žais
tų arti, kad pėsčias galėtų nueiti. 
Bet mūsų sportininkai to nebojo 
— patys mokėjo ir rungėsi ir vis 
kas kart sumušdami priešą. Ka
nadiečiai susirinkę stebėdami 
klausinėjo, kokios tautybės tie 
“Vytis”, bet nebuvo žiūrovų tar
pe lietuvio kuris pasakytų Li
thuanians ... Bet mūsų vytiečiai 
išryškėjo su savo laimėjimais ir 
šiandieną žino kiekvienas sporto 
mėgėjas, kas jie tokie. Dėl fi
nansinių trūkumų mūsų vytie
čiai sušlubavo ir teko keletą kar
tų net pralaimėti. Neretai todėl, 
turėjo tuo laiku dirbti ir jam ne
galėjo sumokėti už sugaištą laiką 
sportuojant. Klubas neturtingas, 
neturi lėšų. Arba ilgai klubas ne
galėjo sportininkus apdrausti dėl 
susižeidimo, nes tai labai bran
giai kainuoja Dėl to klubas pra
dėjo ir svyruoti ir tie patys spor
tininkai šalčiau žiūrėti į tai.

Klubas buvo jau besvyruojąs, 
bet šiais metais išsifinko naują 
veiklią valdybą, kuri pašlijus} 
Vytį atgaivino, pradėjo vėl dau
giau krutėti, daugiau ruoštis. 
Atsirado ir naujų žaidėjų. Susi
tvėrė net trys vytiečių krepšinio 
komandos — Mėlynieji, Žalieji 
ir Geltonieji ir kiekviena ko
manda turi po du gerus žaidė
jus, kurie vadovauja koman
doms. Reikalui esant iš šių tri
jų komandų sudaro geriausią ko
mandą rinktinę, kuri nesibijo ei-

Įvairių rūšių 
apmušalų 

specialistas
Taip pat augštos rūšies 

AUTO SĖDYNIŲ 
APVALKALAI.

2060 DUNDAS ST. W.
Telefonai:

Biznio LE. 2-1425, 
Namų LE. 6*6783.

——te. IIĮI. ■!■■■■ ■— UI.  .. .. ■I.IU 1. I —

Mann & Mattel
REALTORS

1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481
L Siūlome plačiausią 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 garažąs, vie
na skola balansui 10-čiai metų.
Randasi College - Delaware rajone. 

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

Z rajone.
$4.000 {mokėti, 9 kambarių, mūrinis 

namas, 3 virtuvės, dvi vonios, dvi
gubas garažas, $50 i savaitę paja
mų ir du kambariai šeimininkui. 
Randasi Dundas ir Sorouren rajone.

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

$18.900 pilna kaina, 6 kambarių mū
rinis, atskiras namas, kvadratinio 
plano, Šoninis įvažiavimas, gara
žas. Randasi Bloor ir Runnymede 
rajone.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

DtMESIO 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!

čiose pabaltiečių stalo teniso pir
menybėse, registruojasi pas I. 
Česnauską tel. LE 6-2310.

— Kanados lietuvių sporto 
apygarda pavedė mūsų klubui 
pravesti Kaanados lietuvių vyrų 
ir mergaičių krepšinių pirmeny
bes. Pirmenybių data — gegužės 
5-6 d. Šiuo reikalu visiems Ka
nados sporto klubams išsiunti
nėta oficialūs pakvietimai. Sve
čių garbei yra rengiamas didžiu
lis pavasario balius.

Liet, tenisininkai čempionai. 
Leningrade, Sov. Sąjungos as
meninėse stalo teniso pirmeny
bėse, Sov. Sąjungos čempiono 
vardą vyrų tarpe iškovojo lie
tuvis sportininkas A. Saunoris, 
įveikęs maskvietį Meksą. Tre
čioje vietoje liko R. Paškevičius. 
Moterų tarpe pirmąją vietą iš
kovojo St. Lestai, nugalėjusi Ži- 

ti žaisti ir. su pagarsėjusiais To-
ronto klubais. Žaidėjus sudaro 
tikri lietuviai, kuriems ir pri
tinka nešioti lietuvišką vardą 
Vytis. Susilaukėm ir paramos 
iš mūsų susipratusių tautiečių. 
Daugelis stojo į sportininkų rė
mėjus ir rėmė gausiomis auko
mis. Dėkojame ponams! Kurie 
palaiko pirmutinį sporto klubą 
Kanadoje ir linki jam gyvuoti.

Vasario 11 d. Masaryk salėje 
suruoštas kaukių balius parodė, 
kad visuomenė remia sportinin
kus. Nors tą pačią dieną buvo 
rengiamas kitas vakaras su ope
rete “Viengungiai”, buvo pilna ir 
didžiulė Masaryk salė.

Jeigu ir toliau mūsų tautiečiai 
taip rems mūsų sportininkus vy- 
tiečius, tai šie nepadarys gėdos 
ir nenusileis priešui.

Mūsų sporto klubas turi šias 
sekcijas: stiprią futbolo koman
dą, tris krepšinio kom., ir vieną 
moterų krepšinio komandą; 
tinklinio — vyrų ir moterų; stalo 
teniso komandas, kaip vyrų, taip 
ir moterų, kuriose žaidžia mūsų 
žvaigždės, kaip inž. P. Gvildys 
— dar nėra nugalėtas Kanadoje. 
Tarpe moterų turime žvaigždę 
p. S. Kasparavičiūtę. Taip pat 
turime ir tuos pačius lauko te
niso k. Turime ir stiprias šach
matų sekcijas. /

Tikimės, kad išvardinti viene
tai, susilaukę didesnio parėmimo 
iš visuomenės, vėl pradės krėsti 
priešams į skūrą ir vėl pradės 
garsinti lietuvių vardą svetim
šalių tarpe. Tad geros sėkmės ir 
gerų vėjų. Jonas Griovelis

MAZAR TRADING CO
TORONTO, 852 DUNDAS ST. W., TEL EM. 3-5520 

• *
PRIIMA IŠSIUNTIMUI VARTOTŲ IR NAUJŲ 

DALYKŲ, VAISTŲ 1R MAISTO 1,11"

SIUNTINIUS
V V

i Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir į visus Sov. Rusijos kraštus. 
Muitas apmokama^ mūsų įstaigoje, gavėjas NIEKO nemoka. 
Nauji siuntimo būdai! Siunčiame taip pat šiuittinius iš Anglijos.

------------------ ---------------- --

Siuntiniai pasiekia adresatą greitai, 
yra apdraudžiami ir pigiai persiunčiami.

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

MAZAR TRADING CO
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$1.500 įmokėti, Ossington - Dundos, 
mūrinis, 8 k., 3 virtuvės, modernus 
šildymos su alyva. Tikras pajamų 
namas.

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

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

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

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

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

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

levičiūtę. Dvejetų varžybose 
Sov. Sąjungos čempionų vardus 
iškovojo Žilevičiūtė-Balaišienė, 
Saunoris-Baltakis.

Lietuvos ledo rutulio čempio
no vardą iškovojo “Inkaro” le
do rutulininkai. Buvusis čempio
nas “Kauno Audinių komanda” 
netikėtai pralaimėjo Vilniaus 
“Dinamo” komandai.

Lietuvos tinklinio žiemos čem
pionate pirmą vietą iškovojo 
Vilniaus “Spartako” tinklinin- 
kės.

Lietuvos šachmatų “čempiono 
vardą kolūkiečių tarpe” iškovo
jo žagarietis Uogelė, surinkęs 
8,5 taško iš 11 galimų. O kaimo 
šaškių čempiono vardas teko 
Sinkevičiui iš Kybartų, kuris ne
pralaimėjo nė vienos partijos.

Stipriausia respublikos slidi* 
ninke laikoma Birutė Sakalaus
kaitė yra iškovojusi Lietuvos 
čempionės vardą 5 ir 10 km pir
menybėse. Ir 1956.III.8 ji laimė
ję 5 km pirmenybėse. Vyrų sli
džių pirmenybėse respublikos 
čempiono vardą iškovojo Šikai- 
lovas.

iškėlė bylą 
parlamentui

Bylinėtis su parlamentu, tur
būt, nelengva. Tačiau vienas bel
gų gydytojas apskundė parla
mentą teismui.

Dr. Burgenion yra senato gy
dytojas ir visus senatorius gydo 
nemokamai. Nuo 1948 m. jis pri
iminėjo ir parlamento narius, 
taip pat neimdamas jokio mo
kesčio, nes parlamentas savo gy
dytojo neturi. Gydytojas vis 
laukė, kad parlamentas susipras 
ir jam atlygins. Nematydamas 
jokių ženklų, kad .būtų einama 
ta kryptimi, jis ir iškėlė - bylą 
teisme, reikalaudamas, kad par
lamentas atlygintų už 2.000 me
diciniškų patarnavimų, suteiktų 
jo* nariams. Bet kadangi jis netu
rėjo sutarties ir iš parlamento 
narių už vizitus nieko neėmė sa
vo iniciatyva, tai kažin ar bylą 
laimės. Teismas greičiausia nu
spręs, kad jis galėjo imti hono
rarą iš kiekvieno parlamentaro 
individualiai, o jei neėmė, tai jo 
reikalas.

Otava — Dabartinio Kanados 
Generalgubernatoriaus Masiey 
5 metų kadencija baigiasi 1957 
m. vasario 1 d. Manoma, kad vy
riausybė pasiūlys -jo kadenciją 
pratęsti, kad pakeitimai nebūtų 
daromi rinkiminiais metais.
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BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 komborioi, atskiras, 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 51 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

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

Išnuomojama patalpa vaistinei , 

nauja, moderni, šu vėsinimo {rengimais. 

Kreiptis: STARKMAN CHĖM. LTD.
459 Bloor St. W., 
Tel. WA. 2-2121

Neguso dukterėčios šokėjos
Etiopijos imperatorius arba 

Negus turi brolį, kuris jau seniai 
gyvena Europoje. Pirmą kartą 
ją jis pamatė 1908 m., kai lydi
mas trijų juodukų tarnų atvyko 
studijuoti teisę Wurzburgo uni
versitete. Tai buvo dienos sen
sacija, ypač, kad tas egzotiškas 
princas dar atsivežė ir ožką, prie 
kurios pieno jis buvo pripratęs.

Baigęs studijas teisių daktaro 
laipsniu, jis grįžo namo ir pasi
darė iš pradžių patarėju su mi- 
nisterio rangu, o vėliau sostinės 
Adis Abebcs vyriausiu burmist
ru. Paskiau negusas paskvrė ji 
savo atstovu Belgijoje. Čia jis 
sutiko, įsimylėjo ir vedė tada 
garsėj’usią filmų artistę Eilėn 
p’ossėį, su kuria sulaukė dviejų 
duktą^j .—Menen ir Dėstą. Ita
lų katas princą Jacoub užklupo 
Etiopijoje, netoli Adis Abebos. 
Padedant Belgų konsului jam 

' pasisekė su visa šeima paspruk
ti, tačiau greitai jis užmezgė ry
šius su Italiia, pasidarė savo bro
lio bej krašto išdaviku — susi
dėjo su -okupantu. Matyt, jis ta
rė dabar galėsiąs suvaidinti di
dėli vaidmenį savame krašte. 
Dėl to jis dabar negali grįžti į 
tėvynę, gyvena Paryžiuje savo 
name, kur rašo atsiminimus ir 
knygą apie savo prosenelę kara
lienę Sabą. Politika jis 
ima, bet santykiauja su

neuzsi- 
mokslo

Prancūziško 
stiliaus kelnaitės

Patogios, vėsios, gerai sukirptos • • 
pasiūtos iŠ minkštos medvilnės . • • 

■ lygios, visur elastiškos, priekis ar juos
muo dvigubos — tvirtos, tinka prie 
jerseys. Ą W19-56

UNITED OPTICAL 
CO-OPERATIVE

Nereikė* jum* važiuoti miestan, kad nžsisakivs akią daktaro priraiytu* akinius. 
Rėmu* galite pasirinkti sėdėdami savo namuose. Turėdami receptg pcskam-

Akiniai ap<lrao«ti nvo suAsiimo. Mes atvyktame j butus miest* ar priemie*- 
žiuase kas pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va-

222 BURNETT AVE. 
WILLOWDALE

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

COLLEGE . RUSHOLME RD., nau
jas 6-Šių atskirų butų pastotas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų augšty. atskiros, 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 
įmokė j imas. *

žmonėmsi bei kultūrininkais
Princo Jacoub dukros, išaugę 

Briusely, pasekė motinos pėdo
mis ir pasidarė garsiomis šokė
jomis. Savo karjerą jos pradėjo 
su viena rusų baleto trupe, pas
kiau šoko Paryžiaus operoje, iš 
kur Londone, Hamburge, Niu
jorke, Madride, Romoj ir įvai
riuose Vokietijos miestuose. Kai 
pernai Negusas važinėjo po Eu
ropą, jos buvo Vokietijoje, bet 
dėdės ten nesutiko — pagal tė
vo valią — negusui atvykstant į 
Vokietiją, jos išvyko į Romą.

Tillsonburg, Ont.
Šios apylinkės lietuvių ketalf-1 

kų parapija, didžiosios .savaitės, 
pabaigoje turęjo rekolekcijas, 
kurias pravedė kun. S. Kulbis, 
SJ, iš Montrealio. Buvo gausu 
dalyvių ir einančių velykinės. 
Nuoširdi padėka kun. S. Kulbiui 
ir klebonui už dvasios peną.

Parapijos gyvenimas šioTapy
linkėj vadovaujant kun. K. Ric- 
kui yra labai pagyvėjęs: įkurta 
šeštadieninė mokykla, jaunimas 
.prie pirmosios komunijos paruo
šiamas lietuviškai, bažnyčioj per 
pamaldas skamba lietuviškos 
giesmės ir tt. Taip pat džiaugs
me ar liūdesy visad lengva pri
sišaukti sava lietuvišką, paslau
gų sielos vadą. Gaila, esama šioj 
apylinkėj, rodos, ir gerų katali
kų, kurie ignoruoja lietuvišką 
parapiją. Žinoma, išganymui ne
svarbu kalba. Tačiau, kaip išsi
laikys lietuviška parapija, o su 
i a lietuviška mokvkla ir visas 
iaunosios kartos lietuviškumas, 
jei jųių pėdomis ir kiti pasektų? 
Tad lankykime visi lietuviškas 
pamaldas — remkime lietuviška 
parapija, kūrenkime lietuvišką 
šios apylinkės židini. ;

Parapijietis.
■■ I • ■

KANADA GAMINS RAKETAS
Gamybos ir krašto apsaugos 

m misteris Howe pranešė, kad 
Kanada jau pasiruošusi gaminti 
tolimąsias raketas, valdomas ra
dijo bangomis. Nors ministeris 
nedavė smalkesnių informacijų, 
iš patikimu šaltinių patirta, kad 
tam projektui buvę ruoštasi iš
tisus penkerius metus ir išleis
ta keliolika milijonų dolerių. 
Raketos būsiančios amerikinio 
tipo. Jų gamyba patikėta šioms 
firmoms: A. V. Roe, Canadair, 
Canadian Westinghouse.

Iš krašto aps. ministerio nra- 
nešimo taip pat matyti, kad Ka
nada 1955 m. gamybos reikalams 
išleido $975 mil., t.y. $34 mil. 
mažiau nei 1954 m. Karįmanąs 
užsakvmams peniai buvo įšleis- 
ta-$726 mil., t.v. 40% mažiau nei 
1945 m. Ynač buvę sumažinti 
kariniu lėktuvų užsakymai — 
$34 mil. , ■*

Telefonas 
BA. 1-6335.

••<es.

mmacu 
etskarr

Nepastebimas turtas
— Mano didžiausias turtas — 

protas, — pasakoja jau įmetęs 
pirklys prie puotos stalo. *

— Dovanokit,—įsiterpia links
mas vyrukas, — o kur tamsta lai
kote tą savo turtą užkasę?

— Manasis, — giriasi motina 
yra tikrasis švaru-kaimynei, ‘ 

mo pavyzdys. Tik įsivaizduok, 
jam padedu švarų rankšluostį; 
po kelių savaičių jį randu nė ne
pajudintą.

Susigriebė...
Kartą vienas leitenantas iš sa

vo mylimosios gavo laišką, b 
kartu ir charakteringą nuotrau
ką. Fotografijoje buvo matyti 
paplūdimys, kuriame dvi pore
lės linksmai žaidė smėliu, o kiek 
tolėliau — vieniša ir nusiminus 
sėdėjo leitenanto mylimoji. 5. 
laiške buvo skundžiamasi įky
rėjusiu vienišumu ir įrodinėja
ma kaip jo pasiilgusi ir kaip lau
kianti sugrįžtant...

Pradžioje leitenantas labai nu
džiugo tokiu laišku ir tokia vaiz
džia nuotrauka. Vadinasi, dėl 
įmylimosios ištikimumo negalėjo 
būti abejonės.

Jis rodė tą nuotrauką drau
gams, ir ja didžiavosi. Tačiau, po 
kiek laiko, jis susigriebė. Vieno 
iš ištikimiausių savo draugų jis 
paklausė:

— Kaip tu manai, Karoli, o kas 
galėjo šią nuotrauką padaryti?

Vis tos moterys
Sako, už kiekvieno, nors ir 

garsiausio, protingiausio bei gra
žiausiai žitrodančio vyro nugaros 
stovinti moteris, kuri jam nuo
lat primena, jog jis toli gražu Ve
ra toks garsus, nei toks protin
gas, nei, pagaliau, taip gerai at
rodantis, kaip kiti apie jį gal
voja ...

Atsakingas
Viešbuty naujas svetys krei

piasi į praeinantį pasiuntinuką: 
f — Sakyk, kur čia’ rasti kurį at
sakingą viešbučio asmenį?

— Jei Jums reikia to, kuris pa
prastai apšaukiamas, tai būsiu 
aš...

Paieškojimai
ė Elta^prašd atsiliepti: Dovą Bu- 
žaiiįy-JiPčgio sQBJl>..^^1923 ne
ieško iš Sov. Sąjungos grįžęs jo 
draugas. Juozui Gesiūnui yra 
laiškas iš Lietuvos. J. Gęšiūnas 
ar žinantieji teatsiliepia ,šiuo ad
resu: Rev. T. Palis, 1100 San
ta Cruz Ave., Menlo Park, Calif. 
USA.

Savickas Antanas, sūnus Albi
no, gimęs 1921 m. Pajevonio vis., 
prašomas atsiliepti “TŽ” admi
nistracijom Yra žinių iš Lietu
vos.

Paieškomas Paulauskas Petras 
sūnus Antano, atrodo., turėtų gy
venti Čikagoje. Ieško giminės Si
bire. Rašyti “TŽ” administraci
jai.

Prašo atsiliepti Pijų Vaičaitį ir 
Eleną Radavinčienę. Ifeško gimi
nės Lietuvoje.. Rašyti E. Vait
kutė, Royal Victoria Hospital, 
Montreal. Que.

\TAJSGO
SHOES

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

Vyrižkų j’r moteriškų batu 
europiet'isika krautuvė.

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

GERIAUSIOS RŪŠIES BATAI.

' Savaitgaliai* galima susikalbėti 
LIETUVIŠKAI.

KVIEČIAME ATSILANKYTI

ROSE HEATING & TINSMITH 00.
įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnb: vandens,.oro ar kombinuotas, kure-' 
narnės anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina doagidu Varo ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oi! burn ertus, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, [rengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. ISSIMOKLIIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

844 Broadview Ave. Tel. HA. 1623

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

Kodėl vilkinti kankinančius skilvio gezų ar nevirškinimo dėl rūgš
čių skausmus? Paimkite geriausių vaistų Kanadoje nuo skilvio, 
kepenų, g'eltonligės, inkstų, pūslės ir šfapumo kanalų sutrikimų.

Kaino $6.00 ir $4.00 už buteliukq.

LUSCOE PRODUCTS LTD., LT
SSi »XTHU«T ST., TdKONTO 4. OWT

Prieš teisėją stovi jaunuolis, 
sugautas įsilaužęs į rūbų krau
tuvę, <

— jaunuoli, ar tu ten krautu
vėje neprisiminei savo vargšo 
tėvo?? — graudena teisėjas.

— Prisiminiau, pone teisėjau, 
bet ten nieko tėvui tinkamo ne
buvo ...

Deja, ne
— Dar norėčiau kartą gyveni

me išlošti loterijoje.
-r-Argi karto jau išlošėt? 

f —Nė, bet kartą jau norėjau...
Pasiteisino

, —Su tuo arkliu tai mane ge
rai apgavai. Jis juk viena koja 
raišas.

— Ką reiškia viena koja. Juk 
dar trys yra sveikos.

Žino kodėl
Mamytė darželyje darbuojasi 

su gėlėmis, o mažoji Genutė žiū
ri per langą. Pagaliau ji sako:

—Mamyte, aš žinau, kodėl gė
lės auga.

— Na, kodėl gi?
— Kad jos nori iškilti iš tų 

mėšlų... ,
Pervėhi...

Garsus gydytojas sunkiai ser
ga ir vos bealsuoja. Staiga jis pa
čiumpa savo antrą ranką ir klau
so pulso

— Dėl Dievo, kodėl taip vėlai 
mane pakvietėt, — sušunka jis. 
— Jau baigta. Aš čia nebegaliu 
nieko padaYyti...

ATIDAVĖ SAVO AKIS
Prieš mirdamas italų kunigas 

Carlo Gnocchi 53 m. amž. pasi
kvietė gyd. C. Galeazzi ir pa
prašė persodinti jo akis dviem 
nelaimingiem vaikam, kurie 
prieš 5 metus neteko regėjimo 
per sviedinio sprogimą Abruzzi 
kalnuose. “Mano akys regėjo 
didžiausius karo baisumus: vai
kus be kojų, be rankų, žiauriau
siai sviedinių sužalotus lavonus. 
Dabar norėčiau, kad tos akys 
išliktų gyvos vaikuose ir nebe
matytų baisenybių, o tik džiaugs 
mą ir laimę. Aš nieko daugiau 
negaliu duoti savo globotiems 
vaikams”. Kun. Gnocchi globojo 
2.000 aklų ir luošų vaikų aštuo- 
niuose institutuose, kuriuos jis 
pats buvo ir įsteigęs. Kai tik ku
nigas mirė, gyd. Galeazzi perso
dino jo akių ragįnę plėvę (car- 

’’hea) 12 metų berniukui Silvio 
t Colagrande, ir šis netrukus at- 
. gavo regėjimą. Tikimasi, kad ir 
’ 17 m. A. Battistella taip pat po 

panašios operacijos atgaus re
gėjimą.

GRINDŲ ŠVAROS 
PALAIKYMUI

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

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

ir kt. da-

mūsų sen
ka i noroščio

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

Atvykite asmeniškai į 
dėlį ar prašykite mūsų 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS X * • ’
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Tetefonej EM. 8-9527.

Vienirttel* firma, siunčianti siuntinius 
H Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Britų Kolumbijos

Apylinkės^Valdybos

ir Voldybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

Jonas J. Justis9LUB:.
Suite 22, Tunstall Building, 

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

Telefonas: Pacific 4511.

Dr. I. 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

/kampos Bay & Richmond/

TELEFONAI:
Jstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

MUI II ■» Ml IMU

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.

SKAMBINT! LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna 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 Pa'int & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

Toronto,
Telef. LE. 4-9830, po 6 val. v.
Dirbome sofos 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvz. už $60 įsigysite $120 
vertės sofą. Taip pat ir kiti minkšti 
baldai. Taisome ir atnaujiname senus.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUSKEVICIUS, 
Licenced master electrician. 

* 251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

VYRU IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjai
A. BERESNEVIČIUS

Didelis importuotų medžiogų vyrų ir 
moterų kostiumoms posirinkimos. Už
sakymus otlieku žemiousiomis koino- 

mis. Duodame iisimokėjimui.
1299 Dundas St W, Toronto 
(tarp Dovereourt ir Lisgar)

Colombo. — Ceylono rinki
mus, dar negalutiniais duomeni
mis, laimėjo socialistai, vado
vaujami Salomon Bandaranaike. 
Jie nusistatę panaikinti domini
ją ir pasiskelbti respublika. Iki 
šiol valdė tautinės vienybės par
tija, vad. min. pirm. Kotelawala.

Dr. M. Arštikaitytė
Aktų ligų specialistė

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.
Rentgenas pagal susitarimą.

vai. pp.

Dr. A. Pacevičius ✓ •
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvolles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

TORONTO

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr.P, MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 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
orbo EM. 4-8532.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W, Toronto 
Telefonai: LE. 4-6431 ir LE. 4-8432

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

K. TUBA
77 Fuller Avė, Toronto 

Telef. LE. 1-6244

A. STANČIKAS, beiges Nationol Ro
di© Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

Skombinti telef. U. 1-1602, k.trfren

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

Gydytojas ir chirurgas > 
Priėmimo volondos: 10-12 vp’, %.• 

4.30 vai. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST STREET *

Toronto. 
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

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

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

pagal susitarimą.
Td. WA. 1-8614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

• &
1393 DUNDAS ST. WEST 

Toronto
(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir
chirurgas . i

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimą'.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist) f

* PotTkFirtO' ^kl^^Tr^ pfTFa iko okirilus,^ 
jei reikalinga >

BATHURST MEDICAL BUILDING ' 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-637> 

(at Dundas) *

AKIU SPECIALISTAS

L LUHSKY. R.O. į

Pritaiko akinius visiems* akių defek- 
jsma. ištiria akių nervus, kurie daŽ 
nai sukelia grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis, 
470 College St. W. Toronto

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKT0RIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES “AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
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 Roncesvalles 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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f'Aidų”, kultūros žurnalo. Koncertas • Literatūros vakaras
ir premijos Įteikimas už literatūros veikalą šiemet Įvyks balandžio 15 d. 4 vaL p.p. TORONTE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

Programoje

A

Juzė Augaitytė, 
Kauno ir Vilniaus operų solistė 

Julija Rajauskaitė, 
Žymi pianistė

St. Gailevičius
Akompanuoja solistei

—— ■ J...... I . . I ■

TORONTO, Out
: Šv. Jono Kr. par. žinios
..—Parapijos vaikų Katekizaci- 
ja, parengimas pirmajai išpažin- 

n- Komunijai, vytis gegužės 
ir bu'žeiio menesiais. PamoKas 
praves kun. dr. J. Gutauskas, 
i.kikai registruojami par. klebo
nijoje. Maloniai primenama lie- 
Uiviarns levams, kad jų yra 
šventa paie.ga savo vaikus pir
majai AkOinuiiijai leisti paruošti 
ti*. lictuvisKose parapijose.

— iv asagos vasarvietėje pra
dėti salės pastato -medžio uzoai- 
giamieji darbai, kad vasaros se
zonui prasidėjus patalpos butų 
pilnai užbaigtos. Užbaigimo dar
bams vadovauja kontraktorius 
A. Ropė. Vasarvietėje vasaros 
metu atostogaujantiems lietu
viams, kaip ir pernai, bus laiko
mos lietuviškos pamaldos.

— Parapijos kunigai šią savai
tę lanko lietuvius sekančiose 
gatvėse: Sunnyside, Parkdale, 
Wilson, Ridley Gardens, Triler, 
Dowling ir Springhurst.

— Jaunimo klubo susirinki-, 
mas penktadienį 7 v.v. Trumpa 
kultūrinė programa, žaidimai, 
šokiai.

— šį šeštadienį 9 vai. gedulin-1 
ges pamaldos už a.a, Viktoro! 
Bražuko vėlę, sekmadienį 12 vai.
— prisimenama Jošefa ir Aldona 
Sagevičiūtės, mirusios Sibiro 
tremty.

— Pakrikštyta: Pranas Dalius 
Jocaitis.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį tuoj po pa

maldų parapijos ‘susirinkimas, 
kuriame parapijiečiams bus pa
teikta trijų šių metų mėnesių 
parapijos veiklos apyskaita ir 
diskutuojamos su parapijas pa
žangą susijusios problemos. Pa
rapijiečiai kviečiami dalyvauti.

— Tuoj po pamaldų bus gali
ma įsigyti bilietų į “Aidų“ kon
certą, Kuris įvyks tą pat dieną 
4 vai. pp...mūsų salėje.

— Padėka tenka parengimų 
komitetai, kavinės ir rūbinės 
sekcijoms ir PBRM Būreliui už 
nuoširdų darbą parapijas pa
rengime, kuris, nežiūrint blogo 
oro ir supuolusių parengimų, 
praėjo su pasisekimu. Ypatinga 
padėka kavinės eksploatavimo 
komitetui, kuriam vadovauja J. 
Genys ir jo darbininkų būreliui, 
kuris didėlėje įtampoje šeštadie
nį ir visą sekmadienį eilėje viso
keriopos parapijos veiklos aptar
nauja dalyvius maistu ir neša 
parapijai nemaža pelno.

— Sekantis parapijos parengi
mas įvyks balandžio 21 d. Jam 
rengiamasi ypatingu būdu. Pra
matyta programa, gausi loterija 
ir orkestras “Trimitas“.
- —Gegužės mėnuo parapijoje 
bus švenčiamas ypatingu būdu. 
Pirmojg vietoje už visas lietuve: 
motinas kasdie bus laikomos šv 
Mišios. Jų aukai visi parapijie
čiai prašomi pavesti savo gyva? 
ir mirusias motinas. Tuo tikslu 
šią savaitę parapijiečiams išsiųs
ti laiškai. Su laišku pasiųsti kar
tu ir ištisiems metams aukų vo
keliai parapijiečių patogumui, 
kad nei vienas centas neliktų ne 
registruotas. Lietuvoje bažny
čias išlaikyti padėdavo valdžia, 
šiame krašte — parapijiečiai, į 
kurių aukas atsižvelgia valdžia, 
atleisdama nuo mokesčių.

— Pradinės parapijos statybos 
pašventinimas įvyks birželio 3 
d. (taip pageidavo Toronto Kar
dinolas),'kurį atliks Jo Em. To
ronto Kardinolas. Ta proga ruo
šiamas Parapijos leidinys, kuria
me tilps parapijos istorija, kul
tūrinė ir religinė jos veikla, ap
žvalga, pašventinimo programa, 
skelbimai, sveikinimai ir Prisi
kėlimo bažnyčios ir vienuolyno 
fundatorių sąrašas. Kas nesu
spėto papildyti savo aukų iki 
$100. maloniai prašomi paskubė
ti. Visi lietuviai biznieriai pra
šomi pasiskelbti šiame leidinyje, 
kuris pasieks ne tik visus Toron
to lietuvius, bet ir visas Ameri
kos kolonijas. Kas turėtų įdo
mesnių nuotraukų iš parapijos 
gyvenimo, prašomi paskolinti 

.iliustruoti leidiniui.
— Pakrikštytas Robertas Pet

ras, Šalna.
Išganytojo liut bažnyčioje, 

1691 Bloor St W. ir Indian Rd. 
kampe, balandžio 15 d., 1.30 vai. 
pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

dalyvauja:
Rašytojai:

Antanas Vaičiulaitis 
Jonas Aistis, 

Paulius Jurkus
premijos busimasis laureatas.

K. Liet Kat Kultūros D-jos 
metinis susirinkimas

, Kultūros Fondo plenumo 
posėdis

Ateinantį pirmadienį, balan
džio 16 d. 7.30 vai. v. T. Lietuvių 
Namuose, 235 Osington Avė., 
šaukiamas Kultūros Fondo ple
numo posėdis. Dienotvarkėje: 
švietimo ir finansų skyrių pra
nešimai, dailės parodos ir kiti 
bėgamieji reikalai.

• j KF valdyba.
Augštesnieji lit. kursai 

pamokas pradeda balandžio 14 
d. Tą dieną mokiniai prašomi 
atsinešti ir konkursinius Lietu
vos vaizdų rinkiniuši

Kursų Vedėjas.

Įvyks balandžio 14 d., 3 vai. pp., 
*TZ” patalpose. Susirinkimui 
numatyta sekanti dienotvarkė:

1. S-mo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Praeito s-mo protokolo skai

tymas.
4. Valdybos pranešimas.
. Revizijos k-jos pranešimas.
6. Sąmatos 19t>6 m. priėmimas.
7. Valdybos rinkimai.
8. Rev. k-jos rinkimai.
9. Klausimai ir sumanymai.

10. S-mo uždarymas.
Nariai kviečiami dalyvauti. 

Nustatytu laiku nesusirinkus 
kvorumui, po valandos susirin
kimas įvyks, kuris bus teisėtas 
nežiūrint dalyvaujančių skai
čiaus. Vaidyba.

Kanados Rajono. Skautų-čių 
Vadovių ir Vadovų sąskrydis 
Šį šeštadienį ir sekmadienį, 

balandžio 14-15 dd. Toronte Lie
tuvių Namuose, kampas Ossing- 
ton ir Dundas gatvių, yra šau
kiamas Kanados Rajono Skautų 
-čių vadovų ir vadovių sąskry
dis. Jame dalyvauja visi viene
tų vaaovai ir jų adjutantai.

Sąskrydis prasideda šeštadie
nį 10 vai. rytą.

Kanados Rajono Seserijos ir 
Brolijos Vadeivos.

Perrinkta miškinirJkų valdyba
LMSI Kanados skyriaus vi

suotiniame susirinkime perrink
ta valdyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis: A. Kantvydas—pirm., 
J. Tumcsas — ižd. ir J. Dvilaitis 
— sekr. Kandidatu liko J. Tamu- 
lionis, kuris valdybos pakviesi
mu sutiko būti “Girios Aidų” 
platintoju. Revizijos komisijon 
išrinkti J. Sinkevičius, P. Ledas, 
A. Draugelis. J. T.

Songs of my People 
radijo programa nuo šio penkta
dienio transliuojama dalyvau
jant publikai. Adresas: “CBC 
Concert Studios”, Me Gill prie 
Yonge kampe (prieš Eaton Col
lege St.) Įėjimo bilietai nemoka
mai gaunami “TŽ” redakcijoje, 
Prisikėlimo parapijos raštinėje, 
pas sol. Verikaitį ir pas lietuvius 
verslininkus.

Dviejų dainininkų 
koncertas

Balandžio 28 d. Eaton Audito
rium įvyks soprano Martha Mac 
Vicar ir mūsiškio baritono Vac
lovo Verikaičio koncertas, 
akompanuojant pianistui Leo 
Barkin. Programoje numatyta 
taip pat lietuviškų ir latviškų 
dainų — lietuviškąsias dainuos 
Verikaitis, o latviškąsias Mac
Vicar, kurios mokytojas yra bu
vęs Latvijos operos solistas M. 
Vėtra. Ji pati yra kilusi iš Nova 
Scotia.

Ona Labanauskaitė veik 7 me
tus dirbusi “Draugo” redakcijo
je Čikagoje, bendradarbiavusi ir 
bendradarbiaujanti daukely žur 
nalų savo pavarde ir slapyvar
džiais, iš “Draugo” pasitraukė 
ir persikėlė gyventi Kanadon. 
kur dirbs Amlit bendrovėje. Tuo 
tarpu ji sustojo Pembrooke, kur 
yra tos bendrovės lentpiūvė, č 
/ėliau žada atsikelti į bendrovės 
centrą Toronte. Torontiečiai 
džiaugiasi susilauksią energijos 
visada kupiną visuomenininkę.

GavoXmatininko teises
Petras Šalna, “TŽ” skaityto

jas, pripažintas Ontario Land 
Surveyors kaip matininkas. Iš
laikė egzaminus su gana gerais 
pažymiais. Jam suteikta teisė 
©rivaęiai verstis'matininko pro
fesijoje.

Klaidos atitaisymas
Praeitame “TŽ” Nr. 14, apra

šant Vasario 16 gimn. rėmėjų 
būrelį Nr. 4, atspausdintos pa
vardės: K. Grigentas, P. Šaduns- 
kaitė, V. Auškis, turėjo būti: 
Dragašius, K. Grigaitis, P. Sa
dauskaitė, V. Anskis. Be to, pra
leista pavardė: A. Ketvirtis au- 
kojęs $2. P. L.

B. S E R G A U T I S -Realtor
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas LE. 4-2426
Dideli* Žemės ritlypu pe»irinkimo« Toronte ir uimtertvĮe. Padroto* rtofvbinin- 
kuim gerfautiemi* tolygumi*. Etem* Terauto ir Kanados Real Estate Bord'a ne
riais. Gaunama visus štos oegonisaeijo* namus perdavimui,, todėl perkant ar

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

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

Visi j pirmąjį vilniečių rengiamą pasilinksminimą,

šokiu vakar a- balių
KURIS ĮVYKSTA BALANDŽIO 14 DIENĄ 

ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VAL. VAK.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE. '

Gros geras orkestras, turtingas įvairiais gėrimais ir užkandžiais 
BUFETAS, LOTERIJA.

Visi mielai kviečiami į vilniečių pavasario parengimą - balių.
Įėjimas $1.00 V. K. L. S-gos Skyrius.

MONTREAL, Oue
AV bažnyčios vargonų šventi

nimas įvyks balandžio 29 d. Pro
gramoje koncertas, iškilminga 

>■ vakarienė. Tikimasi, kad muzi
kas virtuozas Nomeika galės da
lyvauti šioje mūsų šventėje.

I Longueil šeštadininė mokykla 
darbą pradės balandžio 14 d. 2 v. 
pp. Vaikai renkasi tose pat pa
talpose, kaip ir anksčiau.

1 Pirmoji vaikų komunija AV 
parapijoje įvyks balandžio 29 d. 

j Per šv. Velykas pakrikštijo sa
vo vaikučius: pp. Rudinskai, Ci
bai, Pocauskai ir Blauzdžiūnai.

Atvyksta Toronto “Aušra” 
sportininkai. Balandžio 14 d. 
“Tauro“ pakviesti atvyksta 
Montreal! Toronto sporto klu
bo “Aušra” vyrų, mergaičių h 
jaunių krepšininkai bei stalo te 
nisistai išmėginti savo jėgas.

Numatoma sekanti programa
Šeštadienį 3 vai. pp. vyrų krėp 

šinio rungtynės Catholic High 
School, 3461 Dorcher St.,

Po jų teje pat salėje mergaičių 
krepšinis, -

6 vai. vak. Aušros Vartų para
pijos salėje vyrų stalo tenise 

, rungtynės. Joms pasibaigus, 8 v. 
tas, buvo padalinti specialūs pa- v„ ten pat svečiu ra gerbimui 
kietukai sumoje $47,47, o visiems rengiamas linksmas šokių vaka- 
kitiems lingoniams Velykų do-i ras, kuriam gros “Aušra“ or- 
vanėlėms išleista $34,92. [ kestras.

“Didysi Vilniečių trejetukas”,

Lankyti ligoniai
-Toronto liet. Caritas, Velykų 

švenčių progą aplankė per tris
dešimt lietuvių' ligonių, sergan
čių įvairiose Toronto miesto ir 
priemiesčių ligoninėse ar besi
gydančius namuose. Ta proga 
keletas asmenų, reikalingų ma
terialinės pagalbos, finansiniai 
buvo paremti, paskiriant vien
kartinę pašalpą: P. Priščepion- 
kienei — $20, O. Damijonaitie- 
nei — $20, E. Jankutei — $10 ir 
P. Jogminui — $10. Lankant On- 
tarib ligoninėse, New Toronte ir 
Queen gatvėje, devynis pacijen-

Maloniai kviečiame
jŽiOG 

visus atsilankyti į x //
Toronto Lietuvių Moterų Šalpos

Grupės “DAINA” rengiamą (g y '
TRADICINĮ

KARTŪNO BALIU, WES*
KURIS ĮVYKS BALANDŽIO 14 D., ŠEŠTADIENĮ 8 VAL. V. 

TOP HAT SALĖJE.

Premijos už tris gražiausias sukneles
Veiks turtingas bufetas ir gros geras orkestras.

Įėjimas $1.50. . Rengėjos.
----- -------- -- a ,

Jaunųjų muzikų koncertai
Prie šv. Jono Kr. liet, para

pijos Toronte įsisteigęs jauniems 
muzikos talentams ugdyti būre
lis savo darbą tęsia. Prieš kurį 
laiką gražiai pasirodė pijanistės 
D. Rautinš studijos mokiniai, ba
landžio 22 d., sekmadienį, 4 vai. 
pp. šv. Jono Kr. par. salėje pir
mą kartą organizuotai pasirodys 
muz. St. Gailevičiaus mokiniai. 
Gegužės 27 d. rengiamas bend
ras visų lietuvių mokinių kon
certas, kurio ^programoj daly
vauti kviečiamąvvisi lietuviukai 
bet kokiuo muzikos instrumentu 
besimoką groti! Norį dalyvauti 
koncerto programoje, maloniai 
prašomi artimiausiu laiku, pasi
tarę su savo muzikos mokytoju, 
užsiregistruoti tel. EM 4-7646 
arba parašyti “Jauniems muzi
kos talentams ugdyti būrelis” 
941 Dundas St. W. Toronto. 
Programa, kurią mokinys, pasi
taręs su savo mokytoju, išpildys 
koncerto programoje, turi būti 
pranešta nė vėliau gegužės 15 d., 
kad koncerto rengėjai suskubtų 
išspausdinti programas. Bendro
jo koncerto dalyvių įvertinimui 
bus pakviesti bešališki kanadie
čiai muzikos žinovai..

Pagerbtas kunigas
Kun. B. Pacevičiaus 20 metų 

kunigystės proga pagerbti pe
reitą šeštadienį šv. Jono Kr. pa
rapijos salėn susirinko apie 200 
dalyviu--- bičiulių, buvusių mo- Hnuomoįomi 2 kambario: ir virtuvė.

Šeštadieninė mokykla
po Velykų atostogų pamokas 
pradeda šį šeštadienį, balandžio 
14 d., įprastu laiku. Balandžio 
29 d. sekmadienį, šv. Jono Kr. 
par. salėje mokyklos mokytojai 
ir tėvų komitetas rengia moki
niams tradicinį sekmadienio po
būvį. Mokyklos tėvų komitetas 
atkreipia malonų tėvų dėmesį, 
kad dar trečdalis tėvų, leidžian
čių savo vaikus į liet, šeštadieni
nę mokyklą, šiemet mokslo me
tams nėra , sumokėję metinio 
mokesčio ($5 nuo šeimos, kurios 
vienas ar daugiau vaikų lanko 
mokyklą). Tėvų komitetas ■ yra 
pasiruošęs nepasiturinčius vai
kus nuo mokesčio atleisti, komi
tetas betgi pageidautų, kad tai 
būtų pravesta oficialiu keliu, 
pranešant mokyklos vedėjui ar
ba klasės auklėtojui.

Vaikų velykinis maskaradas 
— balius

Per Atvelykį lietuviško vaikų 
darželio rėmėjų būrelis surengė 
pirmą kartą Toronte priešmo
kyklinio amžiaus vaikučiams di
delę pramogą — maskaradą-ba- 
lių. Programoje didžiausio dė
mesio susilaukė Velykų Bobutė 
— p. Stepaitienė, pasipuošusi 
puikiu tautiniu kostiumu su bal
tu nuometu, atrodė kaip senų 
laikų kunigaikštienė.

Ir ši dailioji ponia kalbėjo 
daug meilių ir saldžių žodžių 
apie Lietuvą ir kiškelius iš Lie
tuvos. Čia pat buvo vežimas trau 
kiamas dviejų kiškelių pilnas 
dovanų — velykinių kiaušinių 
saldainių. Vežimo dovanėlėmis 
pasirūpino vaikų darželio Nekal 
to Prasidėjimo seserys. Visi vai
kučiai buvo apdovanoti, o kaž
kurie .net du kartu. Dovanėlių 
buvo 250, maždaug tiek buvo ir 
atsilankiusių vaikų.

Tėvai pranciškonai jau kelintą 
kartą vaikų gražioms pramo
goms davė veltui parapijos salę

Šių popiečių organizatorė yra 
ir. Emilija Norvaišienė, kuri jau 
ketvirti metai rūpinasi . mo
kyklinio amžiaus vaikų lietuviš
ku auklėjimu.

Dovanas išdalinus vaikučiai 
buvo išrikiuoti į didelį ratą ir 
nedemonstravo ’ savo kostiumus. 
Tūry komisija — Tėvas Rafae- 
lis, OFM, Julius Širka, Šadeikie- 
nė - Ličkūnaitė, Tamulionienė ir 
vaikų darželio rėmėjų būrelio 
pirm. Marija Kizienė — premi
jas paskyrė virėjui, klouniukui 
meškiųkiu, balerinai ir kt.

Prie įėjimo vaikų darželio 
naudai suaukota $90.

Tėvai pareiškė didelį pasiten
kinimą ir dėkingumą rengėjoms 
ir Nekalto Prasidėjimo sese
lėms. Iz. M-tč.

kinių, choristų. Besivaišinant 
pasakyta visą eilė sveikinimo 
kalbų ir įteikta gražių dovanų. 
Buvo ir meninė programą, kurią 
išpildė sol. A. Ščepavičienė ir 
V. Žemelytė, jubiliato eilėraštį 
“Ar aš tau sesė nesakiau” pa
deklamavo viena buvusi jo mo
kinė. o pabaigai visus maloniai 
nuteikė savo pasakojimais p. 
Kaluza ir p. Kaknevičius. Toliau 
sekė smagūs šokiai su įvairu
mais. ’ ■ . '

Gauti laiškai ». :■
Jagminui Leonui iš Radviliškio 
ir Falkauskui Teodorui iš Vil
niaus. Atsiimti “TŽ” administ
racijoje.

CHEVROLET
NAUJI AUTOMOBILIAI: 
lengvos motinos ir sunkvežjmioi.

Taip pat didžiausias vartotą maliną 
pasirinkimas. Keičiame senus auto
mobilius j naujus. Prieinamos kainos. 

Geros ižsimokėjimo sąlygos.
WEST YORK MOTORS • 

(Canada) LTD.
1785 ST. CLAIR AVE. W., Toronto, 

Telefonus RO. 2-8171.

Lietuvis agentas 
VLADAS SLĖNYS 

(namų tel. LE. 2-5641)

PARDUODAMAS sklypas Wataga Beach 
nrie šv. Jono pa ra p. salės. Kreiptis: tel. 
L E 5-6708.

a

Mielus montrealiečius i-Fiuyai vimivujų ticiviuAds , . v ..
taip lenku spauda 'vadina dabar apsilankymu prašome paremti 

- - • ' • • t musų sportuojanti jaunimą,
savo solistus ir pijanistą. Talį Tauro valdlyba.
Pawel Prokopieni, kuris vadina-i Parašė apie Lietuvos tragediją 
mas antruoju Šaliapinu, sol. Ma- Milijoninio tiražo Mcntrealic 
rysią Zejmowna (Žeimytė) ir dienraštyje “The Gazette” ko- 
pijanistas Igor Oroszko. Sako- vo mėn. buvo išspausdinti net 
ma, kad Prokopieni esąs “tikras keturi ilgoki rašiniai laiškų for- V-V.'V . V V . __ 1__ __________ __ 1

Kanadoje koncertuojančius du 
savo solistus

Vilniaus krašto sūnus” ir savo 
bendradarbiais pasikvietęs taip 
pat vilniečius. Žeimytė dažnai 
dainuojanti Kanados lenkų kon
certuose ir per radiją.

savo

ma, kuriais gana plačiai buvo

Padėka
Piaturtėjus mūsų šeimai sūneliu Gied

riu' artimųjų parodyta daug nuoširdumo.
Mūsų laimė padidinta, neprityrusių tė- 

i 
moraliai ir materialiai: Giedrio kraičiu.

Nuoširdžiai dėkojame: pp. Trakymie- 
nėi ir Šeškuvienei tiek daug padėjusioms 
namuose man grįžus iš ligonines.

>.
Čižikams/ Ciplijauskams,

i- 
liui, Šeškams, Žaliauskams, "Eatone" 
bend rodo rbems.

/'Staigmenos" iniciatorėms: pp. Ape- 
ravičienei, Indrelienei, Jurkevičienei, Ko- 
lendrienei, šeškuvienei, Tamašauskienei, 
Trakymienei ir Žaliouskienei; dalyvėms: 
pp. Abromaitienei, Butienei, Čepulkaus- 
kienei, Čepauskienei, Čižikienei, Čiurlie 
nei, Dorienei, Daugvainienei, Gaikūnai 
tei,Gudaitienei, Indrašiūnienei, Iškaus- 
kienei, Jankutei, Klupšienei, Klupšienei 
Masionienei, Mašalaitei, Pusvašikenei 
Razgoitieneų Rutkevičienei, Supronienei, 
Stepaitięnei, Šalkauskienei, Šidlauskai 
tei, Širkienei ir Tamulionienei.

Ačiū ir "Tėv. Žiburiams".
Aldona, Juozas ir Giedrys Jankaičiai.

Padėka
Mieliems prieteliams P.p. Šalkaus

kams , Tamošausko m s, Grigaičiams, šče- 
Į novičiams, Simonavičiams, Masioniams, 

. .... . . * Kuolams, P. Lėliui, J. Sližiui, M. Gvil-
Išnuomoiami 2 kambunoi ir virtuve, 334 į džjui ir K Matkevičiui, poreiškusiems

Toronto gyventojų skaičius I vu sunkumai sumažinti, eome sustiprinti 
kasmet padidėja 50.000. Gimimų m 
būna maždaug po 150 kasdien.

Po dėka i
Po sunkios operacijos, suteikusiems! Lankiusiems ligoninėje ir namuose pp 

man moralinę paramą, ypyatingo padėką j Aničkams, čižikams, 
reiškiu: gerb. kun. P. Ažubaliui, Tėvams I Dzervic, Kuzmoms, Tey. Pou-
Pranciškonams Rafoeliui ir Pauliui, dr. 
Valadkai ir davusiam man kraują Jo
nui Aukštaičiui/

Artimiesiems ir pažįstamiems už gau
sios gėles, dovanos ir uz atsiųstus laiš
kais linkėjimus, tariu nuoširdų ačiū. 

Sofija Augustauskienė.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, prie 
gero susisiekimo. Tel. RO 6-1068.

Išnuomojamas 1 kambarys viengungiui 
ll-me augšte. Tel. LE 6-7871. 262 
Crawford St.■---------------------> ....... ..............................
Išnuomojamos 1 frontinis kambarys II- 
augšte /su baldais/ viengungiui, prie 
gero susisiekimo, 187 Hallam Str.

supažindinta kanadiękoji visuo
menė su Lietuva, jos praeitimi,' 
dabarties didžiąją tragedija, 
raudonųjų okupantų žiaurumais 
ir tt.

Pradžią davė montrealiečio 
lietuvio, J. Petraškevičiaus .laiš
kas, kritikuojąs Kanados ekono
minę politiką už susirišimą su
tartimis su raudonaisiais, par
duodant jiems kviečius ir kitus 
maisto produktus. Tenai pat bu
vo išpeikta Kanados Vyriausy
bės ir imigracinė politiką.

Į laišką atsiliepė torontietis 
P. Alšėnas pritardamas ano laiš
ko mintims ir pabrėždamas, jog 
prekyba su raudonaisiais —- tai 
pilimas vandens ant komunisti
nio malūno. Ta pačia proga P. 
\1. nurodė, jog Chruščiovo, B.ul- 
anino ir kitų komunistinių dig- 
ūtorių šypsniai, anaiptol, dar 
neatidarė vergų darbo stovyklų 
Sibire ir neišleido į laisvę 15-20 
mil. kankinių... |'

Kovo 22 d. vėl buvo atspaus
dintas P. Alšėno ilgokas laiškas, 
užvardintas: “Lithuania Under 
The Iron Heel”, kuriame smul
kiai nupasakojama okupuotos 
Lietuvos tragedija.

Į šį laišką vėl atsiliepė J. Pet
raškevičius, rašiniu: “Lithu
ania’s Roads To Independence”, 
guriame apžvelgiama visa Lie
tuvos praeitis.

Tuo būdu šių dviejų mūsų 
tautiečių rūpesčiu ano laikraščio 
skaitytojai buvo gražiai supa
žindinti su Lietuva, jos reikalais 
bei dabarties byla.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Minėjimo Monfrw*‘*’”: -*«įamų 

apyskaita
Pajamos:

! Aukos prie įėjimo 
‘ Už programas

Viso pajamų
Išlaidos: 

Salės nuoma 
Dekoracijos 
Sargui ' 
įėjimo ženkliukai 
Konceit. dąl. pareng. 
Program, bei skelb. 
Ivair. smulk. išl.

Šventės 
ir išlaidų

$419,70

išl

$455,94

$110.00 
$ 12.00

■ 5 $ -5,00 
4>65 

$110,50 
$ 35;5.0 
$; 18,30 

su
Viso išlaidų $29§,96

Likutis — $159,98 — įnešamas j 
Seimelio Prezidiumo kasę ir bus pada
lintas pagal Seimelio plenumo nutarimą.

S. . Naginionis, ■ ■ . •
Seim. p'rez. pirmininkas.

K. Toliušis, 
Iždininkas;

arba 1 kambarys ir virtuvė. Skambinti 
po 5 v.v. Tel. LE 3-7215

Runnymede Rd., tel. RO 2-8989, skam
binti po 5 v.v. 
_______________L.__________________________________________________________

Pranešu gerb. savo klijentėms, kad ati- 
daroiu moterų kirpyklq-salonq "Warren 
Park Shopping centre", 85b Varsity Rd. 
Tel. biznio RO 7-7661, namų RO 7- 
8209. K. Šlekienė.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldų, 253 Montrose Ave., 
/prie College/. Teirautis po 4 v. pp. 
Tel. LE 5-8151.

Išnuomojami 2 frontinioi kambariai II 
me augšte. Tel. LE 5-6739.

PARDUODAMAS nomas Pope & Dan
forth, $2.200 įmokėti, alyvos šildymas, 
labai švarus, patogioj vietoj, geras su
sisiekimui ir nuomavimui. Tel. GL-2251. 
Privatus pa rdo vimas.

man ir mano šeimai užuojautą dėl mano 
brolio Petro mirties reiškiu širdingiau
sią padėką.

Dėkoju sol. p. N. ščepavičienci už 
to intencija per liet. Radio valandėlę 
sugiedoto "Avė Mario".,

Kazimieras Aperavičius ir šeima.

PARDUODAMAS
DUPLEKSAS, 2 o port mente i po 6 
kambarius, tilto vandens - alyvos iil- 
dymos, dvigubas garažas, tuojau ga
lima užimti. Netoli Roncesvolles - 
Sunnyside. Privatus pardavimas, be 
agentą.

Skambinti tarp 5-8 vai. vak. 

telefonu LL 3-8236.

ŽUKLAVIMO 
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik 

J. BĖRŽINSKAS
TELEF. LE. 2-95471212 DUNDAS ST. W. - TORONTO s

Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei {vairius medžioklinius iautuvus.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londono, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bov, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1 <03 

TORONTO

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

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
Hig^ Park - Bloor, $20.000, 9 komb. atskiros narnos su visais boldoisr.vondeos * 

alyvos šildymas, garažas su šoniniu jvožiovirriū, arti Bloor g-vfes, Įmokėti 
$10.000

Ind'an 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 komb., pusiau atskiros namas, garažui vieta, aly^ 

vos Šildymas, įmokėti $4.000.

Dufferin • Sf. Cloir, $11.800, 7 komb., pusiau atskirąs, švarus namas, oro iib 
dymos, šoninis įvažiavimas, įmokėti $2.000.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

uit RiooR <TR*rr wFvr. Toronto, ontarw
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakartis HU. 9-1543 5
Visais turto piddma ar pardavime rerttaleis kratokltis vM nuradątu adraMš- ' 

RFTKAI.1NGI NAMAI PARDAVnhlf . i: t vi


