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Muzikinis ugdymas
Kai palyginame 'Smogų, išaugusį Amerikoje, su augusiu Eu

ropoje, randapie didelių skirtumų jų dvasinio gyvenimo keliuose. 
Amerikietis tvirtai atsirėmęs į žemę. Dideliu gabumu ir dažnai 
nuostabia energija sugeba sukurti naujas technikos bei kitų pri
taikomųjų mokslų idėjas, jas peversti .į konkrečius projektus ir 
tuos projektus įkūnyti. Europietis nėra praktikas. Net ir vokiečio, 
co pagarbintojo Europos praktiko, dvasioje glūdi romantizmas. 
O ką jau bekalbėti apie prancūzą, italą, ispaną ar slavą?

Bet pakėlimas žmogaus gyvenimo centro augščiau nuo že- 
' mės, į kalnų viršūnes ar padangių tolius, — nėra minusas. Tai tik 

kitokios dvasinio gyvenimo krypties, kitokios filosofijos reikalas.
Daugelis iš mūsų tebesijaučiame europiečiais. Ypač paskuti

niosios tretm\nių bangos dalyviai. Kartu su tuo pasigendame ir 
mūsų pamėgtojo Europos kultūrinio gyvenimo: europinės litera
tūros,, muzikos, teatro, šokio ir kitokių ano žemyno kultūrinio 
gyvenimo apraiškų. Daug ko čia nerandame. Daug kas yra kitaip, 
negu. Europoje. Bet daugiausia, berods, pasigendame europinės 
muzikos. Šiame žemyne muzikai duodamas kitas tikslas, o kartu 
ir kitoks turinys. JejfcjEuropoje muzika būdavo skiriama didie
siems dvasios polėkiam^ išreikšti, ties didelėmis problemomis su
simastyti, o gal ir nemirštančiais jausmais gyvenimą papuošti, 
tai čia ji — tarnaitė, skirta pirklio prekėms reklamuoti arba nu
vargusio miestiečio padams pakasyti. Kaip ta gražioji ponia, išva
ryta į gatvę su šluota.

Didiejj muziko darbdaviai čia yra kino filmų ar patefono 
plokštelių gamintojai, besitaiką prie vidutinio piliečio skonio. 
O šis rimtos muzikos nemėgsta. Jei norime šį teigimą patikrinti — 
užeikime į patefono plokštelių pardavimo vietą. Ten rasime iš
parduodama už centus (atseit prekė, neina — reikia išmesti)...

- didžiuosius pasaulinės muzikos kūrinius.
Rimtos muzikos vertinimas ir europinės kultūros pasiilgimas 

pakreipė mūsų tėvus į norą leisti savo vaikus į muzikos studijas. 
Tikimasi, kad tose studijose vaikai ne tik išmoks valdyti vieną 

: ar kitą muzikos instrumentą, netik pamėgs rimtesnę muziką, bet 
kartu bent šiek tiek pajus europietiška meninio gyvenimo atmos
ferą ir estetiką. Gal tai kiek per romantiška ir per sentimentalu 
grožėtis skoningai apsirengusia mergaičiuke, skambinančia pia
ninu gėlėmis papuoštame kambaryje. Bet tai gražu. Miela vi
siems, o ypač naudinga tam jaunajam žmogui, kuris nuo pat ma
žens .peni savo dvasią grožiu ir estetika.

Malonu k<JpstatųptiILkad.lietuviai muzikos studijų vedėjai 
•?!^ran*a‘

laiko egz$&i&ts vteme^ia^tatasiEozi^vatorijose, d -inę^^ų 
koncertai papildo tą minėtąją auklėjamąją pusę.

Pagaliau štai Toronte iškelta dar platesnė iniciatyva: suor
ganizuotas Muzikos Talentams Globoti Būrelis. Būrelio'' tikslas 
ne-tik ruošti platesnius tikro europietiško skonio koncertus, bet 
taip pat eiti prie suorganizavimo fondų, kurie padėtų talentin
giems jaunuoliams prasimušti savo srityje.

Visuomenė tokių sekmadienio popiečių koncertų, turinčių 
gražią tradiciją dar iš Lietuvos (Karo Muziejuje ir vėliau Metro
politam kine Kaune) nuoširdžiai laukia.

- A. Rinkūnas.

PASIDAVĖ KELI PARTIZANAI

^Savaitės įvykiai

Prieš kurį laiką išspausdino
me keletą pavardžių asmenų, 
kurie nuo 1944 m. tebesislapstė 
Lietuvoje ar vedė partizaninį 
gyvenimą, bet 1955 m. rugsėjo 
17 d., paskelbus amnestiją vi
siems buvusiems vokiečių bend
radarbiams, pasidavė bolševikų 
saugumo organams. Dabar “Tie
sa” Nr. 69 vėl rašo, kad anie vi
si gavę pasus ir gyveną savo pa
sirinktose vietose. “Valstybes 
saugumo komitetas prie Lietu
vos TSR min. tarybos” paskelb
damas anų pasidavimą kvietė ir 
kitus išeiti iš pogrindžio. Po to 
“eilė asmenų, bendradarbiavu
sių su hitleriniais okupantais, 
susiprato ir sayo noru atvyko į 
Tarybų valdžios organus. Jų tar
pe — Joniškėlio rajono Smilge
lė5’ k. gyv. Žilys Antanas, Jur
gio s., buvęs 1941 m. nacionalis
tinėje gaujoje”...

Toliau pasinaudoję anuo įsa
ku ir prisistatę: Kačinskas-Ka- 
čionis Romualdas, Motiejaus s., 
Kauno miesto gyv. — buvęs bur
žuazinės Lietuvos kariuomenės 
pulk. Įeit., 1941 m. pasidavęs hit-

K. BRADŪNUI ĮTEIKTA “AIDU ” PREMIJA
Pirmą kartą Toronte liet, vi

suomenė buvo liudininkė iškil
mingo “Aidų” premijos įteikimo 
poetui K. Bradūnui už “Devy
nias balades”. Sekmadienį bal 
15 d. artėjant 4 vai. pp. gausiai 
plaukė žmonės Prisikėlimo sa- 
lėn, kuri prisirinko pilnutėlė. T. 
L. Andriekus, OFM “Aidų” lei
dėjų vardu atidarė, iškilmes pa
kviesdamas į garbės prezidiumą: 
A. Vaičiulaiti, vyr. “Aidų” red 
T. B. Ramanauską, OFM, “A.” 
adm., K. Bradūną, kun. P. Ažu
balį, T. B. Grauslį OFM, B. Sa
kalauską, Kanados LB pirm., p- 
lę Iz. Matusevičiūtę, kultūros 
Fondo pirm., dr. A. Šapoką, J. R. 
Simanavičių, Toronto LB pirm.

A, Vaičiulaitis perskaitė jury 
komisijos sprendimą skirti $500 

' premiją K. Bradūnui už jo “De
vynias balades”, po kuriuo savo 

lerininkams į nelaisvę ir dirbęs 
Kauno miesto savivaldybėje, 
Praškevičius Vytautas, Antano 
s., gyv. Panevėžyje — buvęsi hit
lerinės okupacijos v laikotarpy 
policininku, Brunaldas Stasys, 
Adomo s^ Panevėžio rajono gyv. 
— buvęs tuo pat laikotarpiu ka
lėjimo prižiūrėtoju, Vitas Myko
las, Jono s., gyv. Ukmergės ra
jone ir Aleksockis Sigitas, Ste
pono s., Kauno miesto gyv. — 
abu tarnavę “vokiškoje fašisti
nėje formuotėje — vadinamoje 
Plechavičiaus armijoje”.

Sakoma, kad “šie ir kiti asme
nys”’. .. išpažinę savo kaltę gavę 
dokumentus ir “įdarbinami pa
gal jų pačių pasirinktą gyvena
mąją vietą”. Tai turį paskatinti 
ir kitus, “kurie dar yra klaidin
game kelyje ir tebesvyruoja” ...

Prel. Mykolas Karosas, buvęs 
Šeduvos klebonas, mirė 1955 m. 
lapkričio 13 d. Lietuvoje.

Svėdasų klebonu yra kun. 
Survila, o vikaru kun. Paurys.

Užpaliuose yra kun. Nuovels- 
kis.

parašus padėję: A. Vaičiulaitis, 
T. L. Andriekus OFM, A. šeš- 
plaukis, Al. Landsbergis, Stp. 
Zobarskas. “Aidų” adm. B. Ra
manauskui įteikus čekį laure
atui, A. Vaičiulaitis gana išsa
miai supažindino su K. Bradūnu, 
kilusiu iš Alvito, ir jo kūryba, 
iškeldamas pagrindines jos sa
vybes: įaugimą tėviškėje, jos 
dirvose, jos senose tradicijose, 
jos apeigose ir mistikoj. Pasak 
jo, poetas dainuojąs ne žymiuo
sius tautos vadus, o nežinomąjį 
lietuvį, ateinantį iš amžių glū
dumos ir prigludusį prie savo 
žemės. Jis iškelia senąsias tra
dicijas gyvu vaizdu ir jausmu, 
įpindamas idilinių, o vietomis ir 
apokaliptinių elementų. K. Bra- 
dūno poezija esanti paprasta, 
kukli, tiesi ir todėl visiems su
prantami.

■' < ■■ ..

Iš “Aidų” literatūros vakaro - koncerto vaizdų. Viršuje iš kairės: 1. Aidų administratorius T. B. 
Ramanauskas, OFM, įteikia čekį laureatui poetui K; Bradūnui, viduryje “Aidų” redaktorius rašyt 
A. Vaičiulaitis; 2. op. sol. J. Augaitytė. Apačioje iš kairės: 1. Poetas J. Aistis, 2. pijanistė J. Ra- 
jauskaitė ir 3. Rašytojas P. Jurkus. - į Nuotraukos J. Dvilaičio

KRYŽKELĖJE
S

► Niujorke
Čikagos “Drauge” politins ko

mentatorius pagerbė pabėgėlius 
nuo Stalino ’terofo sakydamas: 

elitas”? Niujorke,' po savaitės 
darbų susirinkęs intelektualų 
“elitas” gi viens kitam pasiskun
dę, jog “lietuvių tautai kūrėjai 
nereikalingi”, vienbalsiai - sutarė 
sekančiu kartu apskelbti kas pri
vedė “lietuvių tautą prie kon
flikto su vakarietiškais kūrė
jais”. Geografinės ir politinės 
kryžkelės būsena jautėsi poli
tiniam “elite” čia, kurio vaka
rietiškos galvosenos politikai 
pjovėsi su rytietiško auklėjimo 
vadais. Per 20 metų buvo moky
ta, kad Lietuva tai Vakarų šalis. 
Per paskutinę dekadą šį įsitiki
nimą bengidama tauta pražudė 
dešimtis tūkstančių jaunų vyrų 
iki suabejojusi Vakarų char tų ir 
“išlaisvinimo šūkių” nuoširdu
mu ar neparimo ji kryžkelėje, 
kaip kadaise Mindaugo Lietuva. 
Ačiū Jogailai, savanoriškai pri
siėmę vakarietišką religiją ir 
palikimą, lietuviai žemaitišku 
atkaklumu jos laikėsi ir daugu-

Vys. T. Matulionis paskutinė
mis žiniomis tebėra gyvas ir yra 
laikomas invalidų namuose Zu- 
bava Poliama prie Potmos, 
Mordvos srityje -tarp Penzos ir 
Maskvos. Anksčiau jis buvo Or
šos, o paskiau Vladimiro kalėji
muose.

Prof. Kan. Fabijonas Kemė
šis mirė 1954 m. sausio 21 d. Si
bire, Krasnojarsko krašte, Mari- 
jinske. Tokių žinių yra gavęs ve
lionio- giminaitis Stp. Nasvytis 
Clevelande.

Julius Butėnas pasak naujas 
žinias tebėra gyvas vienoje pri
verčiamojo darbo stovykloje, 
nuteistas 25 metams.

Pasiektais K. Bradūno laimė
jimais džiaugėsi ne tiktai gau
siai plojanti publika, bet ir svei
kintojai: telegrama Liet. Rašy
tojų Dr-jos pirm. B. Babrauskas, 
žodžiu: Iz. Matusevičiūtė — Ka
nados Liet. Bendruomenės ir 
Kultūros Fondo vardu.

Bradūnas, sutiktas gausiu plo
jimu, prabilo gyvu žodžiu, pri
simindamas pirmiausia šv. Pran
ciškaus Asyžiečio “Saulės gies
mę”, kurioje jis daugiau stebė- 
ięsis šventojo santykiu su gamta 
ir radęs panašumo su liet, liau
dies dainom apie saulę. Jis pasi
džiaugė liet pranciškonų ištiki
mybe tautinei tradicijai, padė
kojo už premiją ir palinkėjo: 
“Būdami mažaisiais broliais, bū
kite dideli savo darbais”.

Antroji programos dalis buvo 
(Nukelta į 8 psl.)

Mūsų bendrada

; moję.betikėdami 
gražiausiems seviėtų pažadams, 
vilionėms, priminimams ir net 
konkretiems veiksmams. Rytuo
se lietuvis regi Kremliaus kuo
rus ir Sibiro plotus, Vakaruose 
gi jis mato ignoracijos ir egoisti
nes laikos uždangą, pro nunąs 
vedąs kelelis, užgriozdintas spal
votais plakatais “Welcome Bul
ge and Krush”, “Eisenhower: Ti- 
ronai tikrai trokšta taikos” ir 
perspėjimą— “Pavergtieji nesi- 
maišykit”?

Nuolatinė “tiesa”...
Gausi lietuviška jaunoji inte

ligentija buvo dabar mokoma 
“Tiesos”, jog “buržuaziniais val
dymo metais, nacionalistų pade
dami, užsienio imperialistai 
smukdė nacionalinę pramonę, 
stabdė jos vystimąsi... Čia pat 
“Tiesa” skelbė jungtinį Stock
holmo - Maskvos komunikatą, 
kad švedams bus grąžintas jų 
turtas TSRS (Lietuvoj). Žino
ma, iš Sibiro grįžus ar laimingai 
jo išvengus lietuviškoji “bur
žuazija” nedrįs jiems priminti 
įspūdžio sustiprinimui, kaip Lie
tuvą “krasnaarmiečiams” užgro
bus, Švedijos vyriausybė galvo
trūkčiais perdavė M-me Kolon- 
tai, TSRS ambasadoriui, Pabal
tijo turtą Švedijoje, ir taip sku
biai, kad ši atsisakė nes neturin
ti įsakymo... Vykdydama nau
ją liniją “Tiesa” rašė apie tų. 
1923-1930 metais, JAV ir Brazi
lijos “kapitalistams išduotų” 
70.000 lietuvių skurdą ir var- 
gą(!!!) Nesidrovėdama sulaužy
ti Stalino konstituciją/ “Tiesa” 
spausdino P. Amerikos lietuvių 
laįškų ištraukas, rodė iš Ameri
kos gautų laiškų vokus ir skel
bė “Vilnies” Čikagoje iškarpas, 
kurios turėjo įtikinti lietuvių 
tautą, kad pas mus siaučia ba
das ir vargas.

Ta pati “Tiesa”, ypač mielai 
grojo “visų lietuviškų žemių su
jungimo” melodiją. Tuo tarpu 
Niujorke spėliojama kokia 
reikšmė skiriama Chruščiovo- 
Bulganino Karaliaučiaus aplan- į JL2U O L U cl I L, J U V1C LUJI bK 11 *

kymui išvykstant pas Karalienę: | ta* Livingston T. Merchant, ik 
šiol buvęs Valstybės Departa 
mente Europos ir Common 
wealtho skyriaus vedėju ir tu 
rėjęs valstybės dep. sekretoriaus 
padėjėjo titulą. Kanados spauda 
šiam paskyrimui teikia didelė' 
reikšmės, nes ambasadoriumi 
parinktas viršūnėse stovis dip
lomatas. Jis buvo JAV delegaci
joj keturių didžiųjų konferenci
joj Ženevoj ir pastaruoju laiku 
Ivdėjo prez. Eisenhower) ir Du
lks į White Sulphur Springs 
konferenciją. ‘

L. T. Marchant yra gimęs Niu
jorke 1903 m., baigęs un-tą 1926.

ar tuo norėta pasakyti, jog prūsų 
žemės nuo dabar priklausys 
LTSR? Ar gal priminimas Mask
von netrukus išvvkstančia' 
Adenauerio vyriausybės delega
cijai, kad apie Kaliningrado su
grąžinimą Vokietijai negali būti 
kalbos?

Pavergtas lietuvis nepuolė sa
vo “ne«avanaudiško kaimyno” 
glėbin ir “Tiesa” pripažinusi, 
jog iš anapus gaunama 10.000 
laiškų, reikalavo lietuvius smar
kiau stumti Rytų keliu... Kovo 
24 d. ji rašė: “ideologinio fronto 
darbuotojai turi nesutaikinamai 

kovoti prieš betkokius buržuazi
nės ideologijos pasireiškimus, 
■kapitalistines atgyvenas žmonių 

tikįs J/ Brazaitis, LF lyderis, šia
pus uždangos, teiravosi ar vaka
rų“ dvasiai Europą apleidžiant, 
“kovingasis lietuvis irgi ne- 
grimsta į Vakaruose išaugusį ra
mybės geismą, kuris veda į opor
tunizmą ir kapituliaciją.”

O kas beliko jiems?
Praėjusios savaitės NYTimes, 

be komentarų kaip dera vaka
rietiškai spaudai, citavo UP pa
teiktą žinia iš rusiškos “SoViets- 
kaja Litvą,”, kad daug lietuvių 
“keloborantų” kapituliuoja pasi
naudodami amnestija. Nebuvo 
kas Amerikos spaudą painfor
muotų dėl tų “koloborantų” ar 
kaip suprasti NBC “Monitor” ra
dijo žinią jog 100.000 pabaltiečių 
grįžta iš Sibiro namo, ar ką dėl
to mano lietuviški’ veiksniai. 
(Čikagos spauda atsisakė spaus
dinti straipsnį, kuriame buvo 
Liet, informacijos būtinumo rei
kalu užtartas Almus, užginčijęs 
p. Sirvydo tezę, kad yra infor
muojama pakankamai). Stock- 
holme žinios apie amnestiją bu
vo rašomos, su jau kiek anksčiau 
paleistomis suomių ir ’ švedų 
spaudos antimis, kad paskutinia-

(Nukelta į 2 psl.)

PASAULIO LIET. SEIMO 
LOK-as

JAV ir Kanados Liet. Bend
ruomenių Kr. Valdybos sudarė 
Laikinąjį Pasaulio LLiet. Bend
ruomenės seimo organizacin' 
kom’tetą (LOK). J jį įeina: prel 
J. Balkūnas, dr. Nemickas Bro
nius, Šepetys Jonas, Trečioką- 
Antanas, Vaitiekūnas Vytautas 
Pakalka Jonas ir Makauskis Jo 
naš.

Ryšiams su JAV vyriausybė' 
Įstaigomis palaikyti komitet* 
taip pat dirbs LAIC direktore 
Kižytė Marija.

NAUJAS JAV 
AMBASADORIUS KANADAI

Atsistatydinus ambasadorių’
Douglas Stuart, jo vieton paskir-

JT gen. sekr. Hammarskjold kelionė į Vid. Rytus šiek tiek ap
ramino padėtį. Ir Egiptas ir Izraelis pažadėjo sutabdyti pasienio 
puldinėjimus, nors, rezervavo sau teisę gintis užpuolimo atveju. 
Tuo tarpu pasienio susikirtimai aprimo, bet nežinia ar ilgam. Abi 
šaiysprincipe sutiko atitraukti savo karinius dalinius nuo demar
kacijos Unijos 500 mtr., bet susitarimas dar neįvykdytas. Tikimasi, 
tai pavyks, juoba, kad JAV pareiškė stosiančios ginti užpultojo. 
Prez. Eisenhoweris atsiuntė Izraelio ir- arabų kraštams raštą, ra
gindamas susilaikyti nuo karo e ----------------------------------- —
veiksmų ir priimti JT gen. sek
retoriaus tarpininkavimą.

Dėl neramumų Vid. Rytuose 
ypaę jaudinasi britai. Jie aiškiai 
mato, kadtEgipto min. pirm. Na
sser, susidedamas su sovietais, 
nori ne tiktai izraelitus sutvar
kyti, bet ir britus iš Vid. Rytų 
išstumti. Nepalankios nutaikos 
Jordane verčia britus budėti, nes 
jeigu Jordanas išslystų iš jų įta
kos, britų kariuomenė galėtų ne
tekti Irako žibalo, kuris dabar 
jai turi gyvybinės reikšmės. Bri
tų užsispyrimas žūt būt išlaikyti 
savo .rankose Kipro salą ir yra 
sietinas su jų svyruojančiom po
zicijom Vid. Rytuose, kur jie ga
li greit pasiekti iš tos salos. Bri
tai jau linksta netgi teikti gink
lus Izraeliui, kad tuo būdu su
silpnintų Egipto poziciją.

Kaip matyti, britai yra palin
kę daugiau į vieną pusę. Net W. 
Churchillis pareiškė, kad garbė 
ir išmintis reikalautų ginti Izra
elį, jeigu Egiptas jį užpultų. 
JAV gi į visą Vid. Rytų proble
mą žiūri šalčiau ir nori išlikti 
kiek galima neutralios. Jos pvz. 
remia Bagdado^, sąjungą, bet 
įsti neprikliasft'TwS®5^JS<,'S^ 
traukti santykių ir su dabartinė 
Egipto vyriausybe, vadovauja
ma pulk. Nasserio, kuris britų 
dabar laikomas priešu nr. 1. Dėl 
šitokios amerikiečių laikysenos 
britai nepatenkinti ir reikalauja 
.emti jų politiką Vid. Rytuose.

Naujas britų rūpestis — Ceil®- 
nas, kur rinkimus laimėjo soci
alistas Bandaranaikey suklijavęs 
budistų ir trockininkų koaliciją. 
Paėmęs valdžią jis pareiškė siek
siąs didesnio krašto svaranku- 
mo, padarysiąs jį respublika ir 
tuo sumažinsiąs britų įtaką iki 
minimumo.

Užgriuvusių sunkumų aki
vaizdoj britai su tam tikra vil

LIETUVA - SOVIETU SATELITAS?
Tarp pabaltiečių kelia gyvą 

susidomėjimą šveicarų dienraš
čio “Neue Zuercher Zeitung” 
1956.IV.6. . iš Stockholmo pa
skelbtoji žinia apie galimą Pa
baltijo valstybių dabartinės ju
ridinės padėties pakitimą. Dien
raštis, pasiremdamas švedų 
“Stockholms Tidningen” prane
šimu, skelbia, kad galima laukti 
Pabaltijo respublikų politiniame 
statuse didelių pakitimų. Švedų 
dienraštis paskelbė iš tariamai 
gerai informuotų šaltinių Lon
done sužinojęs, jog per Sov. Są
jungos kp 20-jį suvažiavimą 
Maskvoje buvusi priimta slapta 
rezoliucija, kuria artimiausioje 
ateityje dabartinės trys sovie- 
inės respublikos, būtent: Lietu- 
•a. Latvija ir Estija būsiančios 
o-maliai paskelbtos suvereninė- 
nis valstybėmis Rytinių kraštų 
satelitų pavyzdžiu. To paties 
švedų dienraščio informacijo
ms, latvių kp vadovybė Rygoje 
kovo viduryje jau buvusi apie 
tai painformuota. Suplanuotasis

Protestuoja prieš persekiojimus
Kardinolas Griffin, Wesmins 

ter arkivyskupas, sakydama? 
oamoksla katedroje priminė 
kad Anglijos katalikų vyskupą 
vra susirūpinę tikėjimo perse 
kiojimu Sov. Sąjungoj. Tuo rei 
kalu jie yra paskelbę ganyt 
laišką ir vieną sekmadienį pa 
skyrę maldos diena už persekio 
iamuosiu". Kardinolas pakarto 
tinai kreipėsi į Britanijos vy 
riausybe prašydamas persekio 
jimo klausimą iškelti pasitari 
muose su Bulganinu ir Chruš 
čiovu. Anglijos vyskupai es- 
kalba ne vien- savo vy,«kupijv 
katalikų vardu. “28 milijoną 
katalikų Britų Commonwealth* 
yra “atkreipę dėmesį į parla- 

timi žiūri į Kremlių, kurio val
dovai trečiadienį vyko Britani- 
jon. Jie vyko kreiseriu Ordžoni- 
kidze iš Piliavos (dabar Bal- 
tyjsk) uosto Rytprūsiuose lydi
mi keliolikos augštų pareigūnų, 
kurių tarpe Chruščiovo sūnus. 
Britai mato, kad sovietų ranka 
jiems daug ką drumsčia ir todėl 
bandys gerumu šį tą laimėti ne
žiūrėdami, kad Kremliaus valdo 
vai yra susitepę milijonų žmo
nių krauju. Šitai priminė aviac. 
maršalas Johnson Slesor, kai 
Kremliaus atstovai lipo į laivą. 
Pasak jo, Bulganinas karo metu 
Raud. Armijos maršalas, leidęs 
vokiečiams 1944 m. išžudyti 50 
tūkstančių lenkų sukilėlių Var
šuvoj. Tada jis buvęs sovietų at
stovas prie lenkų komunist. iš
laisvinimo komiteto.

V. Vokietija, matydama, kad 
vakariečiai vis daugiau leidžia
si į kalbas su sovietais dėl bend
radarbiavimo, prekybos, nusi
ginklavimo ir kit. klausimų, pa
reiškė savo susirūpinimą, nes 
visa tai daroma ignoruojant Vo
kietijos suvienijimą. Užs. r. mi- 
nisteris Von Brentano pranęšė,

A-.- ■- •

- y ta > t- \ 1 vr
čiusi tiesiai * kalbėtis -su Maskva. 
Be to, ji pareiškė nebemokėsian
ti sąjungininkų kariuomenei iš
laikyti Vokieti j o j, nes turinti or
ganizuoti savo kariuomerię, kuri 
kol kas tebėra popieriuj. Parla
mente jos įstatymas dar nėra 
priimtas; vyriausybė siūlo įvesti 
atitinkamą privalomą karo tar
nybą, opozicija — laisvai samdo
mą kariuomenę.

Atrodo, ne be ryšio su sunku? 
mais vakariečių stovykloje .yra 
ir Š. Atlanto S-gos vado gęn.‘ 
Gruenther atsistatydinimas. Jo 
vietą nuo rudens užims ameri
kietis aviacijos gen. Lauris Nor- 
stad 49 m. amž.

pakitimas, kaip pažymi “NZZ”, 
iš tikro Pabaltijo kraštų sovie- 
tinime nieko nepakeistų ir tesąs 
tik prieš Vakarų valstybes nu
matytasis šachmatų ėjimas, nes" 
jos nepripažįsta Pabaltijo anek
sijos į Sov. Sąjungą.

Suomių “Helsingin Sanomat” 
ir “Iltasanomat”, balandžio 5 ir 
6 dd. komentuodami tą “Stock- 
holms Tidningen” žinią, be kita 
ko, pažymi, jog tuo reikalu slap
tu antspaudu užantspauduotas 
pranešimas atėjęs tiesiai iš 
Maskvos. Daugumas komunistų 
vadų Pabaltijo valstybių sosti
nėse yra lyg netekę galvų, ir 
kai kurie iš jų laiko reikalinga 
apsilankyti šiapus geležinės už
dangos ir susipažinti su tenykš
čiu gyvenimu. Jei pasirodytų, 
kad toji žinia yra tikra ir planas 
būtų vykdomas, tai toks žygis 
tarpt, politikoj sukeltų didelį at
garsį. Galvojama, jog šių nepri
klausomų valstybių okupavimas 
1940 m. gali būti apšauktas Sta
lino įvykdyta klaida... E.

mentų motiną šioj sostinėj.” 
“Mes tikime, kad daugelis kita
tikių religijos persekiojimo 
klausimu yra nusistatę taip, 
kaip ir mes”.- - *•’

Paryžius. — Prof. W. Eggles
ton, vedęs lietuvaitę Raškevičiū- 
tę ir dėstąs žurnalistiką Otavoj 
Carlton kolegijoj Unesco žurna
listu išrinktas suvažiavimo pir
mininku. ' '

Otava. — Parlamente pasakė 
kalbą Ch. E. Rea, Toronto atsto
vas, iškeldamas reikalą remti 
demokratinius .svetimom kal
bom ateivių laikraščius duodant 
skelbimų, nes jie turi kojoti 
prieš komunistų laikraščius.

* . ■! I
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KACETININKAI NEGALI GRĮŽTI„ Ir atleistiesiems iš priverčia- •;----------------------------------mųjų darbų stovyklų yra privaloma dirbti. Būti paleidžiamam nuo darbo tegalima .tik iš anksto nustatyta tvarka, pvz. pagal gydytojo pažymėjimą ar kitaip.Atleistųjų darbą nurodo ir tvarko atitinkami pareigūnai. Pvz...Jarcovo gyvenvietėje, Krasnojarsko krašte, kur bus jau apie 4.000 gyventojų, absoliutų jų daugumą sudaro atlikusieji bausmes arba amnestuotieji. Jie ten gyvena arba iš valdžios nuo- muojamuose būstuose, arba sa-' yo pasistatytuose mediniuose namukuose. Tokius namukus sta to. neretai siisidėjusios kelios šeimos. Šaltis ten dažnai siekia iki 60 laipsnių. Pereitais metais dar gegužės mėnesį buvo minus 25 laipsniai. Ypač daug ten yra pabaltiečių Atleistiesiems iš stovyklos darbą nurodo ir tvarko atitinkami pareigūnai. Darbas — daugiausia miške. Tiek kitur, tiek ir ten darbo normos nustatytos iš anksto. Už darbą atlyginama pinigais ir pagal iš anksto nustatytą taksą. Dėl didelių normų kažkiek negalima kitomis reikalingomis prekėmis uždirbti. Bet kadangi maistu ir aprūpina valstybinė prekyba oficialiomis kainomis, tai dabar nuo bado galima gintis. Tokie gyventojai, buvusieji kaliniai, tūri nustatytu laiku registruotis MVD. Latviai ir estai privalo registruotis kartą į mėnesį, o lietuviai — du kartus. Kadangi, kaip gaunamieji laiškai Sibire rodo, Lietuvoje ne vienam yra dar blogiau, negu Jarcove, todėl apie grįžimą kitų ir negalvojama, nors ir būtų leista. E.

Kolchozininkų padėtis dar 
sunkinamaKovo 9 d. visoje Sovietų Sąj. paskelbtos naujos “direktyvos” kolchozų vidaus tvarkai. Iš naujovių svarbiausia yra ta, kad nuo dabar kclchozininkas niekad nebus tikras dėl savo šeimai skirtojo sklypelio-daržo. Lietuvoje kiekviena šeima turėjo po 60 akrų daržo. Dabar to daržo didumas priklausys nuo to, kaip tos šeimos nariais eis kolchozinę baudžiavą. Pareigos neišpildan- tieji galės jo visai netekti, o nepakankamai išpildančių bus sumažinti. Aišku, kad didžiausi bus komunistų vad. “pirmūnų”. Be to, daržai turį būti skiriami tik daržovėms, vaisiams, uogoms veisti. O lig šiol ten kolchoziųin- kai bandė vesti visą ūkį, bent stengėsi išlaikyti karvutę, - kuri buvo šeimos maitinimosi pagrindas.Valdžia jau laukia, kad kol- chozininkai savo karvutes turės likviduoti. Lietuvoje jau paskelbta, kad veršingas telyčias ir melžiamas karves supirkinės “veislininko kontora”, o parduoti gyvuliai būsią įskaitomi į valstybinės mėsos prievolės išpildymą. Tuo būdu norima padidinti karvių skaičių kolchozuose, nes iki šiol privačiai laikomų galvijų dar tebėra daugiau, kaip kolchozuose.Vargšai kolchezininkai atsidurs tuo būdu didžiausiam varge ir net išsimaitinimo atžvilgiu visiškai priklausomi nuo kolchozo “urėdų” malonės, o vaikučiai liks net be pieno. ..

Rusai šiuo metu nori taikosi Tuo abejoti netenka. Kad jie bijo naujo karo, tam yra daug priežasčių, bet tik jau ne dėl pasaulio “gerovės”, kaip jie apsimeta.Visų pirma gali kilti klausimas ar daug jie turi atominių bei vandenilio bombų, kai jų urano šaltiniai labai maži?Kiek pati Amerika turi tų bombų, taip pat niekas nežino, spėliojama, kad vandenilio bombų 20-30 ir atominių apie 10.000.Kai dėl rusų, drąsiai galima teigti, kad bent jau atominių bombų skaičius pas juos turi būti 20-30 kartų mažesnis (negu Amerikos). Tai duodasi spėti iš šalutinių, bet gana patikimų da- leidimų. Taip urano, iš kurio atominės bombos gaminamos, rusai turi labai mažai, nes jo beveik neturi ir pati Amerika.Spėjama, kad ateity daug urano galėtų būti surasta Kanadoje, o jo jau surasti šaltiniai siekia iki 40% grynumo. Daug didesni šaltiniai yra Afrikoje, belgų Kongo kolonijose, kur grynumas siekia iki 70% ir tik šitais šaltiniais naudojasi JAV.Rusai bandė įsiūlyti belgams 10 kart augštesnes kainas, dėjo milžiniškų pastangų, deja, vis be rezultato. Amerikonai tebelaiko tą monopolį ir saugo, kaip krislą akyje.Rusų žinioje urano šaltiniai yra Čekoslovakijoje, kur urano grynumas tėra 3% ir Saksonijoje, apie JoachimstalI rytų Vokietijoje, čia rudos grynumas vos 1-2%.Dar spėjama, kad turį nedidelių šaltinių ir pačioj Rusijoj, Uralo srity, kurių didumas bei rudos grynumas Vakarų pasauliui nėra žinomas. Betgi iš visų patikimų ženklų išeitų, kad jie nėra dideli, nes kitaip gi nebūtų jokios prasmės kasti tą visai silpnos sudėties urano rudą Čekoslovakijoje ir Vokietijoje, kur tačiau jie dirbo karštligiškai, trim pamainom. Dėl to išrodo,

urano

(Atkelta iš 1 psl.) ■<• me partijos!. Štrvdžiiviihe |>uvę tartasi suteikti Pabaltijo tautoms “suverenių respublikų” formą.Gerai informuoti pabaltiečių politikai spėliojo, ar tai tik ne Maskvos “balionas” siekiant už- - registruoti laivojo pasaulio nuomonę tuo reikalu. Šitokios spekuliacijos užsienyje, žinoma, turėjo juo labiau paskatinti pabal- tiečius tėvynėje į “koloboravi- ma” su sovietais.Su didžiausiu nekantrumu šią savaitę tiek pavergti, tiek laisvi lietuviai laukė pirmųjų žinių iš Anglijos. Ar drįs britai so- -vietiniams tironams priminti Lietuvą, jos užgrobimą? Laisvieji taipgi domėjosi ar teisingos latvių spaudos žinios, jog vyriausybė uždraudė pabaltie- ėiams demonstruoti prieš sovietų valdovus. Niujorke pabaltie- riai gyvai diskutavo velykinį 
✓Londono “Observer” vedamąjį, * kuriame įrodinėjo, jog britams, .'sutikusiems su 8 milijonų vokiečių deportacija, fašistų ir komu- ''nistų internavimu, taip uoliai re- patriavusiems sovietų nenorinčius grįžti piliečius — argi dera taip užsipulti policijos pareigūnus, kaip gen. Serov? Girdi, “vi- *Si padarą klaidų”... Anglijos pabaltiečių organizacijos buvusios prigrąsintos. kad už demon- •štavimą be leidimo svetimšaliai galį būti deoortuojami iš Karalijos. Net NYTimes, ne visai tikras, klausė ar britai užmirštų, ■Jog sovietų-nacių susitarimu jų šalis 1939 m. būtų buvusi įvelta karan?

Šumausko uždavinysGedvilą nuMūnfesū Šumauskas Motiejus, kovo 22 d., bene pirmą kart viešai prisistatė “tautai”, nurodydamas savo pagrindinį uždavinį — pirmoj eilėj padidinti gyvulininkystės produkciją, nes Maskvai trūkstą mėsos. Kalbėdamas kom-plenume Vilniuje jis neužmiršo nusmaigstyti gaires lietuviam vilioti ateities gro- grožybėmis. Tuo tarpu Niujorke rūpinomės lietuviškų veiksnių pasitarimų Vašingtone išdavomis, juoba, kad eina gandai apie naujų “veiksnių” steigimą Vokietijoje, apie reikšmingus ir svarbius pertvarkymus laisvinimo organizacijoje.

Pergyvename milžinišką mūsų planetos politinį-socialinį-fi- losofinį posūkį. Milijardai žmonių išsilaisvino iš vienos sistemos, kad patektų į kitą. Didžiulės valstybės nežiūrint visų pastangų gniūžta po laiko ir pažangos spaudimu. Vos prieš 15 metų lordas Halifaxas, tuometinis britų užs. reik. min. kalbėdamas anie Pabaltijį, pareiškė: “esu tikras, jog D. Britanijos tauta verčiau kentės nei eis į kompromisą D. Britanijos garbės sąskaita”. Kas liko iš Prancūzijos, Japonijos ir Vokietijos? Skandinavų tautos lenktyniuoja įsiteikdamos tironams. Kuriuo keliu beeiti lietuviui? Kur jų draugai? Kas jiems bedaryti?
Ką Švedija vėl pažadėjo Sovietams?Švedijoje gyveną pabaltiečiai kiek su nerimu žiūri į švedų ir sovietų pasitarimus Maskvoje. Sanomat” vakarinė laida, vadinama “Iltasanomat”, 1956.IV.4 vedamajame pastebi, jog buvę susitarta taip pat dėl kai kurių dalykų, kurie patikslina 1941 m. susitarimą dėl Pabaltijo valstybių įjungimo į Sov. Sąjungą. Vedamajame nurodoma, kad ir Švedija “nekliudysianti grįžti į tėvynę” taip pat Sov. Sąjungos buvusiems piliečiams ir net jos nebuvusiems piliečiams... Iš vedamojo peršasi išvada, kad Sovietai reiškia pretenzijų taip pat i buv. Pabaltijo valstybių piliečius, kurie jau daugiau kaip 15 metų gyvena Švedijoje ir kurių daugumą sudaro estai. Tiesa, paskelbtas oficialus komunikatas suredaguotas neaiškiai,

bet tas neaiškumas kaip tik ir kelia Švedijoje gyvenantiems pabaltiečiams susirūpinimo: jie nori aiškumo. Ir “Dagens Nyhe- ter” 1956.IV.4 vedamajame’ “Teatras Maskvoje” reiškia įsitikinimą, kad nebus Švedijoje gyveną pabaltiečiai nieku būdu spaudžiami, nes jie formaliai negali būti laikomi “sovietiniais piliečiais”.
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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 menkos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.

Kiekvienam geriausiai nasitamaus plačiausiai Pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
jie gaunami generalinėje atstovybėje —
ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.

926 Dundas St. Wn Toronto EM. 4-1633
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- Skyriai bei Agentūros visuose
" didesniuose Kanados

- čia Jūs rasite geriausį pasirinkl- 
* mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
► prieinamiausiomis kainomis ir 
« geriausiomis išsimokėjimo 
' i sąlygomis.

NEĮSILEIDO KOMUNISTO 
DAINININKOKanados vyriausybė atsisakė duoti leidimą atvykti komunistuojančiam JAV negrų dainin- kui P. Robeson, kuris buvo pakviestas .“Jerorh Concerts and Artists Ltd.” bendrovės koncertuoti 17 miestų. Imigracijos mi- nisteris Pickersgill pareiškė parlamente, esą vyriausybė yra nusistačiusi neįleisti Kanadon komunistų, ar tai būtų ateiviai ar lankytojai, jeigu jie yra kviečiami komunistinių ar joms artimų organizacijų. P. Robeson kvietusi bendrovė esanti viena iš tokių. Pagal šią taisyklę, vyriausybė neįsileisianti ir penkių moterų delegacijos iš Sov. Sąjungos, nes jas kviečia komunistinė Kanados moterų organizacija “Canadian Congress of women”, kuri tokį vizitą išnaudotų propagandai. Ministerio žiniomis, kol kas tokio prašymo vizoms gauti iš sovietų pusės nėra įteikta.Maskva. — Čia skleidžiamas gandas, jog Stalino šeima (duktė ir sūnus) pageidauja, kad jo palaikai būtų palaidoti paprastom kapinėse. Matyt, jų valia norima paremti ruošiamą Stalino lavono išgabenimą iš mauzoliejaus Raudonojoje aikštėje.

Roma. — Italijos gyventojų 1955 m. gruodžio 31 d. buvo 48.122.000.

kad bent ligi šiol jie kitų didesnių šaltinių — tikrai neturi. Abejonių didelių dėl šitos procedūros nėra, kai jau yra į Va- ’karus iš Joachimstalio pabėgusių ne tik' darbininkų, bet ir technikų net iš vadovaujančio kadro.Žinoma, iki šiol nuo 1949 m. kai rusai pasigamino pirmąją atominę bombą, jie jau gali jų turėti vieną kitą šimtuką, na, ir jų pagalba, pasigaminę kokį de- sėtką vandenilio bombų.Bet praktiškai tai neturi didelės reikšmės, kai amerikonai jau turi 20-30 kartų daugiau. Aišku ir su tuo nedideliu bombų kiekiu rusai pajėgtų sudaužyti Paryžių, Londoną ir kitus Vakarų Europos centrus, bet to jie tikrai niekada nedarys (tai yra nepradės pirmieji), puikiai žinodami, kad amerikonai per 3- 4 valandas po to, jau sudaužytų, atsirevanšavimui Rusijos ne tik visus miestus, bet ir bažnytkaimius, padarydami 25-30 kartų didesnių nuostolių rusų tautai. Aišku rusai ir pulti Amerikos negali. Amerikai dau mažiau pavojaus, nes ją skiria milžiniškos distancijos, būtų 6 vai. kelias, net patiems moderniškiausiems rusų bombonešiams.Per radaro užtvaras Grenlandijoje ir Šiaurės Kanadoje amerikonai galėtų turėti mažiausiai 2 vai. pavojaus įspėjimo laiką, p jų modernios priešlėktuvinės patrankos tenai, bei naikintuvai galėtų dalį rusų bombonešių pakeliui sunaikinti, arba priversti išmesti bombų krovinį arktinėj, tik baltųjų meškų gyvenamoj srity. Kadangi dėl milžiniškų distancijų rusų bombonešiai turėtų paimti didelį skysto kuro krovinį, ne tik į ten, bet ir atgal, atominių bombų jie tikrai negalėtų paimti daug. Artėjant į Amerikos sieną juos pasitiktų vis naujos, naikintuvų bangos, taip kad pasiekti didesnius Amerikos miestus rusų bombonešiams būtų nepaprastai sunkus uždavinys (nebent Kanados).Daug didesnis atominio bombardavimo .pavojus Amerikos uostams bene būtų ūš rusų povandeninių lajyų, ar. iš- naujai tobulinamų vairuojamų- raketų, (jei bus duota laiko rusams tokias pasigaminti).Amerikonai gi, jei norėtų bombarduoti Rusiją, turi tam daug patogesnes sąlygas. Jų oro bazės išmėtytos aplink visą Rusiją 14^-2 vai. oro keliu, ne tik greičiau ji pasiektina, bet ir lakūnų nuovargis — daug mažesnis, be to, bombonešiai neapsunkinti tokiu dideliu kuro kiekiu.Rusams užtai būtų nepaprastai lengva sunaikinti Angliją, Vokietiją. Prancūziją ir kitus visai jų pašonėj esančius amerikonų sąjungininkus, dėl to nenuostabu, kad šie vis labiau metasi į neutralumą, kaip dalinę ir tai — fiktyvę savisaugą. Taigi rusai imtis iniciatyvos, techniškai galvojant, negali. Ar imsis iniciatyvos amerikonai, nors labai pavėluotai, deja, tėra Baltųjų Rūmų paslaptis. Prieš du metu galėjo būti daug didesni šansai, kaip dabar, o palaukus dar du metu, amerikonų šansai galės būti dar mažesni. Išeina, kad niekas nebenorės kelti peštynių tam, kad paguldžius priešą į duobę, bet ir pačiam nugalėtojui likti be kojų ir rankų visam amžiui!Šitokią technikos stadiją pasiekus, norom-nenorom, daugeliui peršasi koegzistencijos (gero sugyvenimo) alternatyva: “nelieskim rusų, o ir jie — nelies mūsų”, taip tęsiant budrų dieną-naktį budėjimą, kad ir de- ; šimtmečius.Tačiau, ar laikas eina amerikonų naudai? Į šitą klausimą jiems atsakė milijonierius Bernard Baruch, trijų prezidentų : patarėjas, 1952 m. vidury, kate-1.

goriškai įspėdamas, kad jau laikas ima dirbti priešo naudai. Vakarų Europa vis-labiau ir labiau pasidarys neutrali, turėdama skaičiuotis su savo pavojinga geografine padėtimi. Afrika ir ypač Azija vis labiau svyra į rusų glėbį. Šalia 600 milijonų kinų, dar 500 milijonų azijatų (in- dusų, indoneziečių, arabų) tiki į proletarų “rojų”, kurį galį atnešti jiems rusai, kad nereiks dirbti, o visokių gėrybių valdžia jiems gali papilti tiek, kad vos spėk jas sudoroti ir vėl naujų gausi, tik balsuok už komunistus! Amerikonai, ne tik praranda, dėka to, simpatijas, bet ir praranda rinkas Azijoje, o tai — daug reiškia. Didžiai gertu p. Vyt. Sirvydui gali tekti nemažai džiaugtis, kad koegzistencijos apaštalai galės dabar turėti daug darbo, milijonai jų, deja, nieko blogo nemanydami ir dabar dirba aklai — ruso naudai, lyg pasamdyti. Tai nebe naivumas, o pamišėliškas šių oportunistų žioplumas, nesiorientavimas — nenorint matyti, kad koegzistencija rusams padeda išstumti

amerikonus iš rinkų. Mažėjant gi eksportui į Afriką ir Aziją, amerikonų dirbtuvėlės, turės mažinti savo darbininkų kadrus, atsiras vis daugiau bedarbių, žmonių nepatenkintų ir manančių, kad jie “nebeturį ko prarasti”, tai kandidatai į 5-tą koloną, (ko rusams tik ir reikia). Duokite koegzistencijai nusitęsti bent 10 metų — jų atsiras milijonai.O ir JAV ginklavimo pramonė, kuri dabar suima 10% visų didrbančių’jų, taigi arti 7 milijonų žmonių, kada nors bus pakankamai prigaminusi visko (ekspertai atsargiai daleidžia pradžią tam apie 1957 m. vidurį) ir kas toliau? Turi sekti atslūgimas, kurį mažieji JAV sąjungininkai turės pajusti ir anksčiau. Pav. Kanados prekyba su JAV 1955 m. jau turėjo deficito 800 milijonų dolerių, kai darbo ieškančiųjų Kanados Darbo. Įstaigos, oficialiu biuleteniu 1956 m. vasario 15 d. turėjo įregistravę 515.000. Neišvengiamas reikalas pasidaro ieškotis naujų rinkų..,

uz Geležinės Uždangos, kad pritraukus jų milijonus — parduodant viską,, nors tai ir stiprina veidmainingą, makiavelinę, agre singą Sovietų imperiją, nes ekonominis faktorius Vakarams vis darosi kietesnis. Ar tai — ženklas, kad riedame į bedugnę? Gal nebūtinai taip, bet prarandame brangųjį laiką. Neužmirština ir priimti domėn, kad juk priešai — nėra vieningi, šalia 80% * opozicijos ir patys komunistų vadai dar kartą gali dėl augš- tų kėdžių kruvinai tarp savęs susipešti, tam istorinis šansas dar yra (jei nepraleisime vėl pro šalį, kaip 1953 m.).Amerika vis dar pirmininkauja atomo technikoje, išbandomi nauji ginklai, spėjama, tarp jų yra toks, kurį panaudojus, priešo atominės ir vandenilio bombos neutralizuojamos, negali sprogti nustatytoje zonoje. Tai būtų — Vakarų civilizacijos išgelbėjimas, tuo, esą, ir remiama Amerikos lyderių delsimo politika, nors yra pavojaus, kad perilgai ištęsus, gali ir rusai tokį dalyką pasigaminti! Žodžiu, artimiausioji ateitis gali dar mums labai įdomių dalykų patiekti!
St. Bijūnas.

SLIBINU BRUOŽAI(Pabaiga) tvartų senos sodybos vie- itin trąšioje žemeje, buvoUž toie> daržas. Vasarą čia buvo atskira viešpatystė. Kiekviena daržovė čia naudojosi visomis privilegijomis'ir reiškėsi' aiškiu savitu būdu. Didelės kietos kopūstų galvos, raudoni tamsiai žaliais lapais runkeliai, tvarkingai išsirikiavę eilutėmis morkos,, patogiai išsitiesę tarp suraizgytų ataugų agurkai, rodė beveik sąmoningą savo padėties ir visos čionai viešpataujančios tvarkos pajutimą. O koks gražumas, kada pilnavidurės aguonos sužydė- davo vidurvasario liepsna!“Vaikų darže” (privati nuosavybė buvo pagerbiama) galėjai pamatyti pirmą kartą šioje karalystėje išsikerojusius arbūzus, pamidorus, o dar didesnei visų daržovių nuostabai, viduryje ly- sios stiepėsi augšti kukurūzų stiebai. Mokytojas davė 'dvi geltonas sėklas ir jų daigai, kasdien, laistomi ir prižiūrimi, stiepėsi bei kerojo ligi jiems pradėjo augti “kasos”; tartumei šioje svetimoje dirvoje jų tėvai ir seneliai būtų įleidę savo šaknis. Tačiau jų sėklos neprinokdavo.Vandenį daržui tiekdavo čia pat esantis prūdas. .Prūdas tačiau savo egzistencija nepriklausė nuo daržo ir vedė savo atskirą autonomišką gyvenimą. Po prūdą, su kolumbišku dvasios pakilimu, galėjai irstytis mediniame “cobery”. Prūde gyveno varlės vadinamos “žalionkomis” ir jų nesuskaitomas prieauglis. Kas vakaras didelės žalios varlės išpūstais pilvais iškišę iš vandens galvas, didelėmis akimis suvokę pasaulio nuostabą, užtraukdavo tokią vakarinę dainą, kurios besiklausydamos nutildavo lakštingalos apleisto sodo raizgynuose.Vandens daržui tiekė prūdas, prūde nesibuvino žuvys; jos gyveno durpinyčiose, kurios buvo vadinamos “plyniomis” ir iš kurių per durpakąsį būdavo nuleidžiamas vanduo, "žiemą ant prūdo buvo “čiuožykla”. Taip, jeigu daržas su visomis savo žliūgėmis ir balandomis būdavo teisėtai pilnas suvalkietiško pasididžiavimo, tai prūdas. neturėjo jokio reikalo prieš jį lankavotis ar raudonuoti savo neretai drumzlinu veidu.Už daržo ligi pat Širvintos tęsėsi pievos pakalnaitėmis ir buk- tomis. Šienapiūtė Slibinuose būdavo tartum visuotini vasaros atlaidai. Iš sodybų pasipildavo merginos, margomis kartūne suknelėmis, baltomis skarelėmis galvas prisidengusios. Vyrai pla-

(apie 1920 m.) kartais atimama įpėdinystės tei- .sė.čiabrylėmis šiaudinėmis palinkę ant dalgių. Gaivus šviežiai nuplautos žolės kvapas — žvangučiai, motiejukai, smilgos, čiobreliai ir dobiliukai kvepėdami gulė po kojų.Apypiečių karvės, širšių genamos, parzylios namon pavėsio ieškoti. Nuo grėbėjų veidų rasoja prakaitas. Delnai kaista nuo grėbliakočio ir taip per ištisą popietį, kol su daina Suvalkijos laukų dukros palydės besileidžiančią saulę namon; nes “žmogaus širdis yra džiugi po gerai atlikto dienos darbo”.ProseniaiApie prieš šimtmetį du senovės prūsų ainiai perėjo Širvintos upę ir atkeliavo,į Suvalkų “rėdybą” sau nuotakų ieškoti. Vienas jų vedė “žentinę” Veroniką Kajeckiūtę Slibinuose, -įęi-i tas įsikurdino Kybartų kaimynijoje. Šie abu broliai tapo patri- jarchais didelės ir šakotos giminės, kurios atžalų šiandien aptiksi mažne visuose kontinentuose, nuo Sibiro ligi pat Ramiojo vandenyno krantų.Per šimtą metų Slibinų tėviškę valdė pirmgimiai sūnūs, kuriems pagal tradiciją visuomet buvo duodamas Juozo vardas. Paskirtis ar apystovos diktavo, tačiau nė vienas šių Juozų sava valia nepaliko gimtojo krašto ir buvo kalbama apie jų “slibinišką prisirišimą” prie savo tėvų žemės.Galbūt, kad ne vien tiktai karai, ne vien tik krizės, net ir ne vien tiktai netikę valdžios yra kaltos dėl to, kad iš mūsų esti

“Kaltė, mielas Brutai Ne mūsų žvaigždėse — Bet mumyse, Kad esam antrininkai”.Paprastai mes tiktai vėlesniame amžiuje pradedame pastebėti, kad mūsų pačių siekiuose, noruose ir troškimuose, atsispindi siekiai, norai ir troškimai tų, kurie ėjo pirma mūsų. Kad pačios mūsų mintys ir polėkiai turėjo pradžią mintyse ir polėkiuose mūsų prabočių. Tiktai bręstant mūsų minties sėkloms, mes pradedame svarstyti, kad kur tai giliai žemėje yra laiko paslėptos mūsų šaknys. Tuomet, pradėję tyrinėti savo prabočių istoriją, mes gal aptiksime raktą ir į mūsų pačių buities slėpinius. Mes esame įpėdiniai, paveldėję ne žemę ar turtą,. bet savo giminės antspaudą geram ' ar blogam; —Suyąlkiįa<buvo mūsų langai į Vakarus. Mūsų ūkininkai, ne mūsų dvarininkai, ne mūsų vėliau atėję' miestelėnai, sudarė mūsų tautos atramą, jos nugarkaulį, jos “aristokratiją”. Dar prieš 100 su viršum metų, jie neužkasė iš žemės surinkto aukso, bet naudojo jį šviesti savo vaikams, nors ir svetimuose ir tolimuose mokslo židiniuose.Ne visos tėvų viltys išsipildė, ne visi jų lūkesčiai pavirto realybe. Ne visi vaikai pasiekė ko troško, ne visi ištesėjo savo bandymuose. Ne visi grįžo atgal arti dirvonų, kurie juos išaugino. Tačiau tie, kurie tesėjo, kurie sugrįžo, tų pėdos paliko neišdildomus pėdsakus įspaustus mylimos gimtinės takų smiltyse.
Aguona.

PAŽINKITE
SAVO Šis skelbimas yra vienos iš 

skelbimų serijos, skirtų tom, kod 
kiekvienos kanadietis geriau 
pažintų Kanadą. ,

John L. Cazzofe 
naujai paskirtas Molson’s 
bravoro (Ontario) parda
vimo skyriaus atstovų' 
Windsoro miestui.

x Ernest J. Michasiw 
naujai paskirtas Molson’s 
bravoro (Ontario) parda
vimo skyriaus atstovu To
ronto miestui.

Kasmet Konado pagamina aukso daugiau kaip už $40.000.000 ver
tės — 10% aukso, iškasamo visame pasaulyje. Musu kraštas aukso 
gamyboje pasaulyje užima ontrg vietg. Šio brangaus metalo randama 
visose Kanados provincijose, išskyrus Prince Edward Island ir New 
Brunswick. Ontario provincijoje aukso iškasoma dougiouSio. Už vieng 
aukso uncija nustatyto kaina $35, bet esant nepaprastai didelėms ga- ' t 
mybos išlaidoms, koikurios kasyklos net gaudamos šio kaing, negali 
operuoti su pelnu. Todėl koikurioms kasykloms federalinė vyriausybė 
moka subsidijos, nes auksas yra būtinos musų krašto ūkiui paremti. 
Nepaprastos ekonominės svarbos auksas turi toip pat tų apylinkių gy
ventojoms, kuriose jis randamos. Paprastai šie rajonai yra izoliuoti ir 
tolimi nuo apgyventų vietovių. Auksas paskatino žmones čia įsikurti. 
Kaipo pavyzdį šiuo atveju galima paimti tolimuosius šiaurės Vakarų 
Teritorijų plotus, kur prie Did. Slave ežero pradėtos eksptoatuoti auksas
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VYČIŲ SVARBUSIS DARBAS
JAV sėkmingai veikia lietu 

viškąjį jaunimą gražiai jungian
ti Lietuvos Vyčių organizacija, 
arba, kaip angliškai jie save 
vadina “Knights of Lithuania”. 

' • Vyčių absoliutinę daugumą su
daro jau Amerikoje gimęs jauni
mas, tad nereikėtų perdaug ste 
bėtis, jog jie labai dažnai naudo
ja anglų kalbą. Bet ne taip svar
bu, kaip jie kalba, svarbu, kaip 
jie galvoja ir ką jaučia. Ir jei 
Lietuvos vyčiai buria čiagimį 
jaunimą, kuris nesigėdina savo 
tėvų kilmės ir nesibijo Lietuvos 
vardo, tegalime tik džiaugtis jų 
organizacijos veikimu ir prisi
dėti visu tuo, kas juos galėtų

Šiam bendradarbiui atsiuntė 
paskutinius tris (nr. nr. 7,8 ir 
9) Vyčio leidžiamo biuletenio 
anglų kalba numerius, kurių tu

• rinys labai gyvas ir įdomus. 
Skaitytojai jau tikriausiai bus 
girdėję, kad vien per pereitus 
metus vyčiai yra išsiuntinėje 
apie 16.000 laiškų įvairioms įs
taigoms, redakcijoms, auto
riams, leidėjams, diplomatams, 
mokslininkams, politikams ir vi
suomenininkams, kuriuose ar tai 
buvo reiškiamos padėkos už 
lietuviškų reikalų iškėlimą, arba 
pataisomos netikslios žinios ar 
pareiškiamas savasis pasipiktini
mas kokiais faktų ar žinių klas
tojimais apie Lietuvą, lietuvius 
ar bendrąją išlaisvinimo kovą. 
Minėti biuleteniai kaip tik ir

. leidžiami savųjų narių informa
cijai, kuriuose skelbiamos iš-

• traukos iš spaudos leidinių, vals
tybininkų pasisakymai ir pan. 
medžiaga. Čia pat, po kiekvieno 
tokio apibūdinimo, raginama 
vienaip ar kitaip reaguoti, pa
gal kartu pridėtą tikslų adresą. 
Štai, biuletenio 7 nr. įdėtas są
rašas senatorių ir kongreso na
rių, kurie yra pasakę kalbas apie 
Lietuvą. Vyčiai kviečiami para
šyti jiems padėkos laiškus. Seka 
gubernatorių sąrašas, kuriems 
taip pat prašoma padėkoti už 
Lietuvos dienos paskelbimą sa
vojoje valstybėje. Neužmiršti ir 
miestų burmistrai paskelbę lie
tuvių-dienas, išvardijamos radi
jo ir televizijos stotys .minėju
sios Lietuvą ir tt. Neužmirštama 
jokia smulkmena, jokia vietovė. 
Per savo turimus “agentus”,

tuos pačius vyčius, biuletenio 
centras sužino beveik viską, kas 
tik turi bendro su lietuviškais 
reikalais visose 48 valstybėse, o 
neretai ir užsieniuose. Norėtųsi 
pacituoti kaip pavyzdį vieną ži
nutę iš biuletenio: “Mr. Matthew 
Orante, c/o Matthew’s 33 Mar
ket St., Amsterdam, N.Y. had a 
window display on Lithuania in 
his clothing store. There were 
Lithuanian crossesį, pictures of 
Smetona and Vytautas the 
Great and other items of Lithu
anian interest. We ‘owe Mr. 
Orante a note of thanks for the 
display, thus spreading our cul
ture to others.”

Aštuhtąjame biuletenio nume
ryje išvardijami laikraščiai, ku
rie Vasario 16 prisiminė Lietu
vą. Jų čia suminėta bent 40, jų 
tarpe visa eilė Kanados didžiųjų 
spaudos balsų. Vėl pavyzdys 
vienos knygos vertinimo: “The 
Easter Book written by Francis 
X. Weisner, mentions Lithu
anian Easter Customs. It is well 
done and the author should be 
thanked. So write him in care 
of Harcourt, Brace & Co., 383 
Madison Ave., New York 17, 
N.Y.”

Ir taip kiekvieno numerio du 
dideli ^pirografu rašyti pusla
piai, lyg koks dokumentų apie 
Lietuvą rinkinys, pasiekia visas 
vyčių gyvenamąsias vietas. Šis 
darbas didelis, svarbus ir vertin
gas. Visa akcija verta dėmesio ir 
šaunaus įvertinimo. Bet iki šiol 
matėme, vyčiai dirba ne dėl rėk
iamos, bet iš įsitikinimo, supra
timo ir pareigos. Mes gėrimės 
jais ir reiškiame mūsų pagarbą.

Al. Gimantas.

Grįžusieji iš Sovietu, belaisvės
Svetimieji gelbsti lietuvius
Neseniai mūsų spaudoje buvo 

rašytą, kad į Vakarus atvyko lie
tuvis’ Itn. J. Jančys, kitados šve
dų išduotas sovietams. Šį įvykį 
aprašė ir vokiečių laikraštis 
“Der Heimkehrer” kovo mėn. 
laidoj, kur yra pateikta daugiau 
duomenų.

J. Jančys vyr. Itn. laipsnyje 
kovojo drauge su vokiečiais 
prieš bolševikus. Karui baigian
tis jam pavyko motoriniu laive
liu pasprukti į Švediją, kur ti
kėjosi būsiąs saugus. Bet šve
dai visus anuomet į Švediją at
bėgusius pabaltiečius karius 
1946 m. gėdingai išdavė sovie
tams. Išduotųjų tarpe buvo ir 
Itn. Jančys. Perėjęs daugelį dar
bo vergų stovyklų, Itn. Jančys 
tik šiais metais išvydo laisvę — 
pateko į Vakarus. Paskutinė sto
vykla buvo Sverdlovske, iš kur 
drauge su vokiečiais belaisviais 
atvežtas traukiniu į Vak. Vokie
tiją.

Pasirodo, kad vokiečiai jau 
nuo 1947 m. Itn. Jančiu rūpinosi 
ir jį rėmė. Ypač juo rūpinosi 
pasiaukojusi vokiečių Kari Zotz- 
mann šeima, gyv. Rodach mies
telyje. Kad išrūpinus Itn. Jančio 
atleidimą iš Sov. Sąjungos, vo
kiečiai atydžiai slėpė jo lietuviš
ką kilmę, sąmoningai nutylėda
mi žinias net apie jo šeimos iš- 
emigravimą į N. Zelandiją. Apie 
savo šeimą Itn. Jančys patyrė 
tik atvykęs į Vokietiją.

Malonią staigmeną padarė 
grįžusiam Cobur - Cortenddorf 
porcelano fabriko savininkė vo
kietė ponia Griessbach, kuri jam 
suteikė savo namuose 2 sav. ne-

WINNIPEG Man.
Norintiems važiuoti į dainų 

šventę Čikagon Manitobos ir to
lini. apylinkių lietuviams, pra
nešama:.

Jeigu jie atvažiuotų į Winni- 
pegą ir prisidėtų prie čia esamos 
važiuojančių grupės, “Grey
hound Lines” autobusų kompa
nija duotų atitinkamą bilietų 
papiginimą. (Pvz.: 15 žm. grupei 
ten ir atgal kainuotų $5 pigiau). 
Važiuojančių sąrašas turėtų bū
ti įteiktas minėtai kompanijai 
tris savaites prieš išvažiuojant

Ji

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

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

B “Tiesos” puslapių

. THE CANADIAN 
BANK OF COMMERCE

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS 
VIRŠ 700 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

i

FL-36

- Suinteresuotieji prašomi rašy
ti: E. Federavičius, 514 Alexan
der Ave., Winnipeg 2, Man., arba 
tiesiog: Mr. T. A. Bailey, Union 
Bus Depot (Greyhound Lines) 
Wp'g., Man. (re.: Lithuanian trip 
to Chicago on the 1st of July).

Šiais metais rekolekcijas su 
dideliu pasisekimu pravedė tė
vas Anicetas Tamašauskas SJ. 
Misijonierius buvo apsistojęs 
pas U. Jauniškienę. Pietūs ir va
karienė misijonieriui kiekvieną 
dieną buvo suruošti vis kitoje 
šeimoje. Misijonierių vaišino: B. 
.ir.St Bujokai, M. Myk. Januš
kos, Elena Monkienė, dr. Zullo- 
nai, Ėl. Ginkuvienė, B. ir Pr. Se- 
repinai, O. P. Žiminskai, V. J. 
Šmaižiai, inž. Maciūnai, M. ir J. 
Januškos, A. ir J. Didžbaliai, El- 
ir Vine. Januškos, dr. J. C. Ku- 
rauskai, P. ir V. Dabažinskai.

Tillsonburg, Ont.
Vaikų didžiulė šventė — 

“margutis” įvyko balandžio 7 d., 
šeštadienį, Delhi slovakų salė
je. Programoje buvo vaidinimas 
“Velykos”, kurį su dideliu pasi
sekimu atliko yietos šeštadieni
nės mokyklos mokiniai. Tikrai 
buvo malonu žiūrėti, kai jauni
mėlis pirmą kartą scenoje jau
tėsi drąsiai ir dauguma savo ro
les mokėjo gerai. Daug triūso 
ir kantrybės turėta mūsų š. mo
kyklos mokytojo P. Lukošiaus 
paruošiant šį vaidinimą. Už gerą 
vaidinimą mokiniukai gavo do
vanėlių ir saldainių iš vietos 
Bendruomenės valdybos. Buvo 
taip pat margučių — velykaičių 
paroda. Dalyviai balsavimo ke
liu išrinko tris gražiausius mar
gučius: pirma vieta teko B. Au- 
gaitytei, o antrą ir trečią pasi
dalino Norkutė ir Andriulytė, 
gavusios po lygiai balsų. Margu
čiai buvo užregistruoti jaunimo 
-vaikų vardu, tačiau buvo matyt, 
jog ir vyresniųjų daug papra
kaituota padedant mažiesiems. 
Už margučius pristatytus paro
dai jaunimas taip pat gavo do
vanų. Lyg ir jautėsi nuskriausti 
mažieji vaikučiai, kurie jokioj 
programoj nedalyvavo ir nei do
vanėlių nei saldainių negavo. Ar 
nevertėjo rengėjams ir jiems 
bent po saldainėlį sukombinuoti.

Po to jaunimas ir vyresnieji 
linksmai pasišoko ir pasivaišino 
prie įvairaus bufeto. Šventės-pa- 
silinksminimo rengėjais ir glo
bėjais buvo apylinkės valdyba. 
Jiem priklauso didelė padėka už 
rūpestį ir išlaidas globojant mū
sų prieauglį — šeštadieninę mo
kyklą. P. A.

RODNEY, Ont.
■ Rekolekcijos. Jau kelinti me
tai, atvykus kun. K. Rickui į ta
bako apylinkes, ši vieta susilau
kia daugiau dėmesio, o šiais me
tais susilaukė, kad ir trumpų re
kolekcijų. Jas pravedė kun. S. 
Kulbis, SJ. Jo patarnavimu ga
lėjo pasinaudoti ne tik lietuviai, 
bet ir vokiečiai, prancūzai ir sla
vai, kurių šioj apylinkėj yra ne
mažai.

Sekmadieninės mokyklos mo
kiniai balandžio 7 d. buvo nuvy
kę į Delhi Velykų Margutį. Eks
kursiją organizavo mok. ved. p. 
Kojelaitienė. Nors oras buvo ne-

apmokamų atostogų ir pati savo 
mašina jį parsivežė.
Belgai nuteisė savo karininką — 

buvusį Lietuvos partizaną
Pr. m. rugsėjo mėn. iš Sov. S- 

gos buvo atleisti du belgų kari
ninkai belaisviai, savanoriškai 
kovoję vokiečių kariuomenėje 
prieš bolševikus — Rampelberg 
— 34 m. ir Blommarts — 42 m.

Jų sugrįžimas anuomet buvo 
atkreipęs daugelio dėmesį ir net 
iššaukęs susijaudinimą. Tam pa
grindą davė belgų žandarmeri
jos žiauri elgsena. Kai tiedu bel
gai, sugrįžę iš Sov. S-gos per 
Berlyną ir Vak. Vokietiją, buvo 
ant Vokietijos-Belgijos sienos 
vokiečių perduodami belgų žan
darmerijai, būdami dar vokiečių 
žemėj, jie pastebėjo, jog belgų 
žandarai jų laukia su grandinė
mis,’kad surakintų. Po daugelio 
metų kančių, kai tikėjosi grei
tai išvysią savo išsiilgtą tėvynę, 
namiškius ir laisvę, tas vaizdas 
ir drauge nusivylimas juos bai
siai sujaudino. Vienas bandė 
tuoj pat nusižudyti. Tačiau vo
kiečiai, atydžiai stebėję visą šią 
dramą, paskutiniu momentu 
belgų perdavimą sulaikė ir ne
leido nusižudyti. Vėliau belgų 
kariams buvo suteikta azylio 
teisė Vokietijoje.

Neužilgo po to Belgijos vy
riausybė paskelbė, kad belgai, 
kurie yra nusikaltę krašto įsta
tymams, bet kentėję sovietų be
laisvėje, būsią amnestuojami. 
Gal tos amnestijos paskatintas, 
bet dar labiau negalėdamas il
giau pakelti savo motinos ilge
sio, Charles Jean Rampelberg 
prieš kurį laiką perėjo Belgijos 
sieną.

Neseniai jo byla buvo svars
toma .Belgijos Karo Teisme. Čia 
Rampelbergas įrodinėjo, kad jis 
kovojęs ne prieš Belgiją, o prieš 
bolševikus, savanoriškai, iš ide
alizmo ir todėl negalįs būti bau
džiamas. Deja, Teismas į jo ide
alizmą neatsižvelgė: už savano
rišką dalyvavimą vokiečių ka
riuomenėje, Rampelbergą nu
baudė dvejiems metams kalėji
mo ir penkiems metams piliečio

garbės teisių atėmimu.
Mums lietuviams šis įvykis 

ypač įdomus kitu atveju'. Teismo 
metu paaiškėjo, kad Rampel- 
bergas kovojo Šiaurės Rytų 
fronte. Vokiečiams galutinai 
pralaimėjus, Rampelbergas pra
simušė į Lietuvą ir prisijungė 
prie Lietuvos partizanų. Jis tris 
metus kovojo drauge su lietu
viais, kol 1949 m. sausio mėn., 
įvykus išdavimui, drauge su lie
tuvių partizanų grupe pateko į 
sovietų nagus.

Maskvos sprendimas už akių 
R. buvo praneštas besėdint Vil
niaus kalėjime. Už “ginkluotą 
kontrrevoliucijonierišką pasi
priešinimą prieš Sov. S-gą” R. 
nubaudžiamas 25 metams pri
verčiamųjų darbų. Bausmę tu
rėjo atlikti Kolymoje, šiaurės 
Sibire. Tačiau po šešių metų 
kančių staiga buvo atleistas ir 
pristatytas į Maskvą, kur susiti
ko kitą belgą, jau minėtą Blom- 
merts, buvusį nuteistą 15-kai 
metų, bet dabar taip pat paleis
tą. Iš Maskvos abu ir grįžo į Bel
gijos pasienį, kur jų laukė gran
dinės.

Teismas R. išgyvenimais Lie
tuvoje ir Sov. S-goj labai domė
josi. Jo iškentėtą laiką Sov. S- 
goj pripažino švelninančia aplin
kybe ir dėlto minėtą bausmę pa
skyrė sąlyginai 5 mt.

Vertingas atsakymas
Sov. S-gos pasiuntinybė Bon- 

noje pareikalavo Fed. Vokieti
jos vyriausybę leisti jiems lan
kytis Valkos stovykloje, kurio
je laikomi kriminaliniai nusikal
tėliai užsieniečiai, esą, kad ga
lėtų laisvai pasikalbėti su “savo 
piliečiais”. Į tai atitinkami vo
kiečių pareigūnai jau atsakė: vo
kiečiai leis sovietams lankytis 
pabėgėlių stovyklose Vokietijo
je, jeigu sovietai vokiečių pa
siuntinybės Maskvoje atstovams 
leis lankytis sovietų darbo vergų 
stovyklose, kur dar yra vokie
čių... Šis puikūs vokiečių atsa
kymas, tai lyg smūgis mazgote 
per veidą sovietams. Tai pavyz
dys visoms Vakarų valstybėms, 
kaip turėtų elgtis su Sovietų S- 
ga. Mečys Musteikis (ELI).

Gieda gaideliai vyšnelių sodnely

UKRAINIEČIAI PROTESTAVO
JAV ukrainiečių kilmės gydy- •--------------------------------

tojų sąjunga turi apie 500 narių.

tojų delegacija neva susipažinti 
su kova prieš poliomelytį, uk
rainiečių gydytojų sąjunga pa
siuntė Valstybės Departamentui 
protestą, nurodydama, kad tiek 
šios tiek visų kitų sovietiškų 
delegacijų tikslas nėra noras 
sustiprinti abiejų kraštų santy
kius, taip pat jos nėra, iššauktos 
noro rasti būdą pagerinti savo 
piliečių gyvenimą, bet turi grei
čiau kariškus tikslus, yra iššau
kiamos noro susipažinti su JAV 
technikos ir mokslo pažanga, 
Kad visa tai panaudotų kariniam 
pasiruošimui.

Gydytojai nurodo, kad polio- 
melyltis nėra didelė problema 
Sovietų Sąj., bet kad ten yra vi
siškai kitos medicininės proble
mos. Jų nurodomos dvi: 1) Sa
nitarinė bei elementarinė higi- 
jena, ypač kova su niežais, ne
nugalimai trūkstant muilo bei 
maudymosi galimybių švarai 
palaikyti. Tai esąs ypač rezulta
tas Maskvos kolonialinės politi
kos. 2) Antroji didelė sovietų 
medicinai problema esančios 
protinės ligos, augančios politi
nio teroro, kalėjimų, koncentra
cinių lagerių ir pilietinių teisių 
paneigimo sistemoje. Tuo tarpu 
per visą Sovietų Sąj. istoriją ne
są pastatyta nei vienos psichi
atrinės ligoninės ir ligonims ne
teikiama jokios globos.

Savo gyventojų labui sovietai, 
esą, nenaudoja nei savų išradi
mų, nei tų, kuriuos paprastai 
nelegaliai pasisavina iš laisvojo 
pasaulio.

ku dr. Kavoliui pranešė, kad nu
sistatyta dabartinę kelionę pas 
rusų stačiatikių bažnytinius va
dovus riboti vien Maskva. Bet 
pakartotinai dėkojama už pri
siųstą' medžiagą bažnytinės pa
dėties reikalu Lietuvoje. Jąja 
būsią pasinaudota ateityje. Nu
matoma, kad antroji evangelikų 
bažnytinė delegacija važiuos pas 
bažnytinius veikėjus Sovietų 
Rusijoje gaL dar prieš šių metų 
pabaigą. Turima vilties tuo būdu 
susitikti su bažnytiniais veikė
jais Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje. K.

Penkiolika metų 
liaudies ansambliui

Vasario 23 d. Vilniuje atšven
tė 15 darbo metų sukaktį valsty
binis dainų ir šokių liaudies an
samblis, kuriam vis dar tebeva
dovauja jo įkūrėjas — buvęs 
“Aušros” berniukų gimnazijos 
dainavimo mokytojas Švedas. Ir 
ansamblis .ir jo vadovas dabar 
jau turi LTSR nusipelnusių ar
tistų titulus. Džiugu, kad an
samblis vis dar tęsia savo darbą. 
Tačiau pasidaro liūdna, kai pa
skaitai '.sukaktuvinio koncerto 
programą: “Minėjimo koncertas 
prasideda daina “Yra tokia par
tija”, šlovinanti mūsų komunis
tų partijos didybę ir jėgą. Kon
certo programoje buvo atlikta 
lietuvių liaudies daina' “Kaip gi 
gražus rūtelių darželis”, lietuvių 
liaudies dainą, dainuota pirma
me ansamblio koncerte 1941 m. 
vasario 22 d., “Ta mūs seselė 
darbininkėlė”, lietuvių liaudies 
žaidimas “Jievaro tiltas”, aukš
taičių kadrilius, rusų liaudies 
šokiai, ukrainiečių liaudies dai
na “Susirinko dirbantieji”... 
Koncerto pradžioje lietuviška
sis dainų ir šokių liaudies an
samblis, kaip matome, buvo pri
verstas atiduoti duoklę komu
nistų partijai. Laimė dar, kad 
jau Stalinas nuverstas nuo pje
destalo, nes juk būtų tekę su
dainuoti “Dainą apie - Staliną”. 
Į programą įgrūsta ukrainietiška 
daina. Taigi, iš keturių dainų 
tik dvi yra lietuvių liaudies dai
nos. Lietuvių liaudies šokiai at
skiesti rusų liaudies šokiais. 
Taip šiandien Lietuvoje atrodo 
mena,s — “tautinis savo forma ir 
socialistinis savo turiniu”. An
samblio nariai aprengti lietu
viškais tautiniais drabužiais, o 
dainuoja rusiškas dainas komu
nistų rusiškai partijai ir šoka 
rusiškų rusų liaudies šokius. 
Tenka džiaugtis, kad dar bent 
ansamblio vadovu paliktas lie
tuvis, nes, pavyzdžiui, latvių 
liaudies ansambliui jau vado
vauja rusiškas drg. S. Krasūo- 
piorovas...
Scena be stogo, bet su dušu...

Koftiunistai kiekviena proga 
giriasi, kad tik jie vieni įvertino 
Lietuvos meną. Jį remia dau
giau, negu 'nepriklausomos Lie
tuvos -vyriausybės. Tačiau fak
tai verčia iš kojų komunistų pro- 
pogandą. Kauno Jaunojo Žiūro
vo Teatras “Tiesos” puslapiuose 
pliekia ilgą SOS telegramą, pa
krikštytą tikrai skambia antraš
te — “Gadinimas vietoj restau
ravimo”, Straipsnį pasirašo lie
tuviško dramos teatro veteranas 
Petras Kubertavičius, aktorius 
Stasys Petraitis' ir Kauno Jau
nojo Žiūrovo Teatro pastatymo 
dalies vedėjas V. Vyšniauskas. 
Iš straipsnio sužinome, kad te
atro restauravimui ir praplėti-

mui buvo paskirtos stambios 
rublių sumos. Tačiau Kauno 
Statybos Trestas nr. 2 užuot sta
tybos darbų pradėjo statybinį 
žonglieriavimą: “Užuot rekon- 
struavę patalpas, iš tikrųjų jas 
gadina. Jie dirbinėja, ir tai iš 
lėto, tik tuos darbus, kurie jiems 
yra parankūs, nežiūrint, kad tai 
ne tik nepadeda teatrui, o smar
kiai jam kliudo. Pavyzdžiui, 
1954 m., statydami naujas scenos 
sienas, statybininkai nuplėšė 
stogą ir, užuot pradėję dengti 
naują stogą, ėmėsi... garažo 
statybos. Tuo tarpu į sceną lijo 
lietus, sugadino ten esančius 
elektros įrengimus, vanduo sun
kėsi pro grindis į apačioje esan
čius grimo kambarius ir juos už- 
sėmė”... Puikus gyvenimas me
nininkams tarybiniame rojuje: 
ant jų galvų scenoje lyja lietus, 
o, norėdami nusigrimuoti, prieš 
kiekvieną spektaklį jie turi 
porą valandų plaukioti grimavį- 
muisi skirtuose kambariuose. Ži
noma, komunistinėje santvarko
je turi būti lygybė. Statybos 
trestas, išmaudęs artistus, neuž
miršo ir pačių žiūrovų: “Trestas 
toliau lipdė garažo ir priestato, 
skirto grimo kambariams, sie
nas, nors jie teatrui turi antra
eilę reikšmę. Priestatas taip pat 
paliko be stogo. Kadangi jo lu
bų perdengimas betoninis ir jis 
prigludęs prie žiūrovų salės, 
tai ant jo susitelkęs vanduo ver
žiasi pro salės sieną ir lubas tie
siog į žiūrovų salę”...

Teatras prašo pagalbos
Du nepriklausomos Lietuvos 

laikų žinomi aktoriai — Petras 
Kubertavičius ir Stasys Petrai
tis, kurie anomis dienomis dirbo 
sausame Kauno Dramos Teatre 
virš .savo galvų scenoje turėda
mi stogą, dabar bėdoj a, stebėda
miesi socialistinės statybos ste
buklais: “Ir visi šitie gadinimo 
darbai valstybei atsėjo 1 milijo
ną 200 tūkstančių rublių? Ne at
sitiktinai pernai pavasarį (vadi
nasi, jau 1955 m., V. Kst.) įgriu
vo dar nebaigto statyti priestato 
dviejų augštų perdengimai. Ver
tėtų patraukti baudžiamojon at
sakomybėn tuos žmones, dėl ku
rių kaltės taip atsitiko. Laikas 
būtų imtis griežtų priemonių su
drausti biurokratams. Teatro ko
lektyvas nori normaliai dirbti, o

lių”. Komentarai tikrai nerei- 
kalingi. Vargšas žilos senatvės 
sulaukęs Kubertavičius ir varg
šas energingasis Stasys Petrai
tis ... Savo vadybinius gabumus 
jie turi eikvoti kaip don Kicho
tai kovodami su komunistinės 
santvarkos vėjo malūnais — sta
tybos trestais... Tegyvuoja me
nas — tautinis savo forma, so
cialistinis savo turiniu, lietuviš
ko lietučio išpraustas, Nemuno 
vandens išmaudytas!!!

Vyt. Kastytis.
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HON. BRYAN L. CATHCART, 
Ontario Provincijos Turizmo ir 
Informocijos ministeris.

Numatoma bažnytinė 
delegacija į Pabaltijį

Amerikiečių evangelikų 
nytinės delegacijos vadovas iš 
Niujorko antru asmenišku lais-

baž'

palankus, bet dalyvavo beveik 
visi mokyklos mokiniai kartu su 
tėvais. •

Pavasario darbai Prasidėjo. Su 
atšilusiu oru tabako augintojai 
pradėjo darbus, šiais metais pa
vasario darbai daug kam padi
dėjo, nes praeitą mėnesį praėjus 
audra sugriovė daug šiltnamių, 
kluonų, džiovyklų. Svarbiausia 
buvo spėti pastatyti ar sutaisyti 
šiltnamius. Nors kai kas ir pa
vėluotai, tačiau visi sutvarkė ir 
pasėjo sėklas.

Auto nelaimėse praėjusiais 
metais Rodney apylinkėj buvo 
4 užmušti, daug sužeistų ir pa
daryta nemažai nuostolių. Vie
tos laikraštis įspėja visus ir pra
šo būti atsargiems, o nesilaikan
čius tvarkos, važiuojančius be 
atodairos įspėja. A.

NEPRALEISKITE PROGOS...
“Mes, Ontario provincijos Turizmo ir Informacijos departamento tarnautojai, 
su malonumu galime vadinti Ontario — Atostogų Provincija. Kasmet, jums pa
dedant, mes galime džiaugtis vis didėjančiu lankytojų skaičium iš Amerikos ir 
kitų Kanados provincijų, taip pat svečiais iš kitų pasaulio dalių. Mes galime 
pasidžiaugti, kad mūsų provincijoje yra tiek daug lankytinų vietovių ir įrengi
mų poilsiui. Mes taip pat norėtume, kad jūs daugiau susidomėtumėte sava pro
vincija, kad ją geriau pažintumėte. Visi mūsų įrengimai priklauso jums, lygiai, 
kaip ir mūsų svečiams iš anapus sienos ar anapus vandenynų”.

BRYAN L. CATHCART.

Know
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HAMILTON Ont.
Vajus bažnyčios skoloms 

apmokėti
Balandžio 1 d. prasidėjo va

jus bažnyčios statymo paskuti
nėms skoloms apmokėti. Šiuo 
reikalu parapijos klebonas ir ko
mitetas paskelbė šį atsišaukimą: 

~ Brangūs Parapijiečiai. - ,
Š.m. vasario 26 d. Vilniaus 

Aušros Vartų parapijos salėje 
įvyko visuotinis parapijiečių su
sirinkimas, kuriame buvo p. A. 
Mikalausko — kasininko duota 
apyskaita. Iš apyskaitos paaiš
kėjo, kad dar iki šios dienos yra 
10.000 dol. skolos bankui. Susi
rinkime buvo pastebėta, kad la
bai daug yra mokama procentų 
į metus (600 dol.). Todėl dauge
lis pareiškė, kad vieną kartą 
reikia apmokėti visą skolą šiais 
metais, prašant nuo kiekvieno 
dirbančiojo vienkartinės aukos, 
kartu su nario mokesčiu 22 dol. 
Jeigu visi dirbantieji supras tą 
svarbų reikalą, tada skola bus 
apmokėta.

Aš esu įsitikinęs, kad Jūs šitą 
prašymą išgirsite ir nebūsite 
priežastim skolos nesumokėji- 
mo. Sumokėję skolą pagal seną 
bažnyčios tradiciją, suruošime 
vakarienę, kurios metu iškilmin
gai deginsime morgičius.

► Viši’ parapijiečiai, prisidėję 
prie šios skolos apmokėjimo bus 
maloniai pakviesti į tas iškilmes.

Jus aplankys šios duoklės rin
kėjai, kuriems šią auką ir įtei
kite.

Tegul mūsų viltys nelieka tuš
čios.

Jūsų
Klebonas '

Kun. Dr. J. Tadarauskas 
ir Parapijos Komitetas.

Parapijos bankietas
Balandžio 28 d. 7 vai. vakare 

VAV Parapijos Komitetas ruo
šia parapijos salėje vakarą-ban- 
kietą, žiu gerais užkandžiais, 
silpnais ir stipriais išgėrimais. 
Bankieto metu gros muzika ir 
programoj pasirodys “Aukuras”, 

. p-lė Kaniavaitė ir skautai vyrai 
su linksmom programėlėm. Be 
to bus loterija. Visi hamiltonie- 
čiai ir apylinkė"! lietuviai kvie
čiami atsilankyti ir maloniai ir 
linksmai praleisti laiką.

Komitetas.
Namų Fondo v-bos posėdy 

bal. 8 d. priimti jo įstatai, kurie 
bus ątspausdinti ir išdalinti li§- 
tuvia|nš po 2 ar 3 savaičių. 1 g 

V-ba jau dabar kreipsimi tau_- 
tiečiuš, prašydama įstoti nariais. 
Nario Įnašas nustatytas $100.

■

Steadman, Kronas, Valevičius
Limited

■ » ■ .

366 MAIN ST. £. 
TEL. JA. 8-8491 

proga
* y

maloniai kviečiame Hamiltono lietuvius aplankyti mus naujoj vietoj miesto 
centre. Mes esam pasiruošę patarti bei padėti Jums, išsprendimui Jūsų prob
lemų sąryšyje su nekilnojamo turto įsigijimu ar pardavimu.
Perfinansavimas esamų morgičių. I-jų ar II-jų morgičių pardavimo bei pirkimo 
galimybės. Paskolos grynais pinigais, namų, farmų bei biznių pirkimo atveju.
25 patyrę pardavėjai (Salesmen) Jūsų patarnavimui.

Kol nebus nuspręsta pradėti 
namų 
kiekvi

imą. Fondo nariai 
iku gali savo įnašus 

atsiimti pagal raštišką v-bai pa
reiškimą. Pinigai laikomi Cana
da Permanent Mortgage Corp, 
banke, 47 Jame# st. S, einamojo
je s-tbje The Fund of the Lithu
anian Home in Hamilton, Nr. 
3226. Iki bal. 10 d. į ją įnešta 
$1.800. Pinigams iš jos išimti ga
lioja čekiai su 5-kių v-bos narių 
parašais kartu: pirm. St. Bakšio, 
vice-pirm. Alf. Paukščio, iždi
ninko V. Kazlausko, Kontr. K- 
ios p-ko J. Svilo if k-jos nario 
Br. - Grajausko. Vba ' malonia: 
nrašo visus tautiečius įsirašyti 
i Namų Fondą nariai ir įn^ti i 
ein. ,9-tą vieną ar daugiau įnašų.

<

Į Namų Fondo v-ba bal. 8 d. 
iėjo p. Marytė Macevičiūtė, pasi
ėmusi buhalterio pareigas. Ji 
Lietuvoje baigusi ekonomijos 
fakultetą, o Hamiltone 2-jis me
tus lankė McMaster universiteto 
buhalterijos skyrių, sėkmingai 
išlaikydama egzaminus. M. Ma
cevičiūtė pakeitė Ž. Orvidą. kū- 

iš valdybos išstojo.
Nuo tos pat dienos maloniai 

sutiko įsijungti į šį sunku dar
bą visiems pažįstama p. Vai. Su- 
batnikaitė. P. Breichmanui at
sisakius sekretoriaus pareigų ir 
pasilikus vien tik planavimo ko
misijos p-ku, jas perėmė V. Su- 
batnikaitė.

Išstojus iš V-bos parengimų k- 
jos A. Maksimavičiui, į šią vie
tą atėjo nuo kovo 11 d. tikrai 
reto pozityvumo lietuvis Jonas 
Steiblys. jis pirmasis be jokių 
svyravimų įnešė į Fondo ein. 
stą $200. ‘ .

Pirmasis Namų Fondo kon- 
certas-balius įvyks gegužės 21 
d. Brant Ihn, Burlington. Pro
gramoje dalyvaus V. Verikaičio 
vyrų kvartetas ir mūsų lietuvai
tės — solistės, prof. Zauko P. 
Zaukov dainavimo mokyklos 
studentės: L. Šturmaitytė, V. 
Panavaitė ir L. Šukytė.

Visus- prašome kuo skaitlin
giausiai šį koncertą paremti ir 
įsigyti iš platintojų bilietus iš 
anksto.

Apyl. v’-bos povelykiniai šo
kiai buvo surengti penktadienį, 
bal. 6 d., Vokiečių salėje. Ka
dangi diena mums dar neįpras
ta, tad ir. svečių buVo tik 93. Ne
žiūrint to, v-bą gavo apie $70 
gryno .pelno. Dalyvavusieji šia
me parengime, juo labai paten

nekilnojamo turto -

Real Estate
- įstaigos

“THE CENTRE OF REAL ESTATE”

kinti. Graži salė, puikus vokie
čių aptarnavimas ir žemos kai
nos, svečius tikrai maloniai nu
teikė.

Skautų rėmėjų v-ba savo pir
majame posėdyje jaukiame Z. 
Laugalio bute bal. 9 d. pasiskirs
tė pareigomis ir nustatė arti
miausią veikimo planą.

P-ku išrinktas Z. Laugalys, 
sekret. G. Brėichmanienė ir iž
dininku L- Valevičienė. Kiti v- 
bos nariai — P. Breichmanas, St. 
Bakšys, J. Mikšys, Ad. Tumaitis 
ir Ig. Varnas.

Svarbiausiu tikslu v-ba pasi
statė lėšų organizavimą, kurio
mis reikalui esant galėtų parem
ti skautų planus. Pirmas konkre
tus darbas — padaryti rinkliavą 
prijaučiančių skautams lietuvių 
tarpe. Visi v-bos nariai įsiparei
gojo surinkti iki birželio 1 d. ne
mažiau $20 kiekvienas.

Kitas realus žingsnis — moks
lo metų baigimo proga apie-bir
želio vidurį surengti vakarą.

J. Trečiokio nuoširdžios ir 
daug darbo pareikalavusios pas
tangos apjungti visą Hamiltono 
lietuviškąjį jaunimą, jau duoda 
gražių vaisių. Iš vienos pusės 
organizuodamas jaunimą, jis ne
pamiršo ir kito labai svarbaus 
faktoriaus — sudaryti tvirtą 
jam užnugarį — rėmėjus. Tokiu 
būdu organizacinis darbas gau
na pilną apimtį.

Rėmėjų v-bos' nariai dėkingi 
Z. Laugaliui už labai nuoširdžias 
vaišes. Kitam posėdžiui p. L. Va
levičienė pakvietė v-bą į savo 
jaukią pastogę. 1

Atvelykio sekmadienį mūsų 
skautiškasis. jaunimas linksmai 
praleido lietuviškoje nuotaikoje.

Vadovaujami J. Trečioko bei 
I. Gaižauskaitės ir J. Eidukaity- 
tės, mūsų jauniausieji, kurių su
sirinko apie 50 gražiai ir kultū
ringai praleido skemad. popietę 
parapijos salėje, žaisdami ir šok
dami lietuviškų plokštelių muzi
kos palydimi ir atgaivindami 
tautiniu žaidimu tradicijas.

■ Sk. St.

VANESSA, Ont.
Kovo 25 d. įvyko neseniai su

kūrusių šeimos židinį p. Mikne- 
vičių gimtadieniai. Mat, abu yra 
gimę tą pačią mene.’do dieną. 
Vakaras buvo praleistas labai 
linksmoj nuotaikoj. Svečiai .su
giedojo ilgiausių naetų P. Lilei
kio skambantis ’ solo svečiams 
suteikė progos linksmai praleisiti 
vakarą. Dalyvis.

III ■ -1111 I! ~ MU ~'l ,

ATIDARYMO
naujos, moderniškos, vienintelės 

lietuviškos ir didžiausios

Hamiltone

Balandžio mėn. 28 d., šeštadienį, visi keliai 
veda tik į WELLANDA.

Čia. 162 Hagar St. Slovakų salėje, įvyks paskutinis PAVASARINIS PASI
LINKSMINIMAS. Gros pirmų korto Wellonde geras. 5 asmenų orkestras

bufetai.
ATVYKI NESIGAILĖSITE!

Pradžia 7 vai. vakaro. įėjimas: 75c. ir 1 dol.

VIENYBĖJE-GALYBĖ
HAMILTONO LIETUVIU NAMŲ FONDO VALDYBOS 

KREIPIMASIS
Pradėdami didelį ir sunkiai 

įvykdomą darbą — lėšų Lietu
vių Namams Hamiltone orga
nizavimą — kreipiamės į Jus, 
malonūs Hamiltono ir apylinkių 
lietuviai su šiuo paprastu, bet 
labai vaizdžių ir didžiai išmin
tingu mūsų tautosakos alegori
niu pasakojimu * “Tėvas ir vai
kai”. Jame tėvas, panaudoda
mas šluotos simbolį, įtikinančiai 
parodo vaikams, kad tik būdami 
vieningi, jie bus nenugalimi — 
eis per gyvenimą, neįveikiami 
jokių pašalinių įtakų, # atlaiky
dami visas audras ir puolimus. 
. Šis pavyzdys, beabejo, tinka 
ir mūsų tikslo įvykdymo gali
mybei pavaizduoti. Trumpai at
sakydami į visų mintyse auto
matiškai kylantį klausimą “Ar 
pasiseks?” — mes su visišku tik
rumu atsakome: jei visi vienin
gai prisidėsime — Lietuvių Na
mai Hamiltone atsistos, jei tik 
tūpčiosime, nepasitikėsime ir fi
losofuosime ar pesimistiškai 
kalbėsime, mūsų svarbius, kad ir 
didžiausios reikšmės tautinius 
planus aplinkos įtakos sulaužys 
taip lengvai, kaip tuos atskirus 
palaidos šluotos virbus.

Hamiltone esame apie 700 dir
bančių lietuvių. Artimose apy
linkėse dar yra apie 100. Norė
dami įsigyti namus, kurie būtų 
mūsų visų pasididžiavimu, turi
me. mažiausia, sutelkti $100.000 
pradinį kapitalą. Prileisdami, 
kad apie 300 tautiečių dėl eko
nominių sąlygų savo pinigais 
negalės prisidėti, kitiems 500 
reikėtų išskirti iš savvo einamų 
s-tų po $200. Jei mes laike 2 ar 
3 metų kiekvienas paminėtą pi
nigu sumą į Namų Fondo s-tą 
įnešime, Lietuvių Namai Hamil
tone taps realia tikrove.

Sutelkimui lietuviško kapita
lo ir yra įsteigtas Hamiltone Lie
tuvių Namų Fondas, kurio įsta

tus už 2 ar 3 savaičių įvairiomis 
progomis Tamstoms išdalinsime. 
Kad palengvinti tautiečiams ap
sispręsti ir kad neapsunkinus 
Tamstų ekonomiškai, šio Fondo 
veikimas numatytas 3 metams. 
Valdybos nariai aplankys visus 
lietuvius, prašydami įnešti į 
Fondo einamąją s-tą, The Fund 
of the Lithuanian Home in Ha
milton, esančią Canada Perma
nent Mortgage Corporation ban
ke, 47 James, St. S., Hamilton, 
Ont., Nr. 3226 vieną, du ar ir 
daugiau įnašų iš karto arba pa
sirašyti pasižadėjimą, nurodant 
mokėjimo datas ir sumas.

Valdyba, imdamasi šio didelio 
tautinio darbo, žino, kad jo įgy
vendinimas bus sunkus, bet taip 
pat tiki, kad lietuviai rimtais ir 
svarbiais atvejais gali susikon
centruoti. Iš savo pusės mes pa
žadame Tamstoms įdėti mūsų 
energiją, gerą valią, ištvermę ir 
visišką sąžiningumą, kad pasi
imtą iniciatyvą tesėtumėm. Mū
sų v-ba yra iniciatorių v-ba. Po 
metų, kada jau bus pilnateisių 
narių, įnešusių ne. mažiau vie
no Įnašo., t.y. $100, jie patys Fon
do v-bą sudarys tokią, kokios 
daugumas narių norės.

Manydami, kad Lietuvių Na
mai yra visų lietuvių bendras 
tautinis reikalas, mes savo dar
bų plane esame numatę be na
rių Įnašų, lėšas telkti parengi
mais, Icterijomis ir kitais būdais. 
Norėdami jau pačioje pradžioje n
susilaukti visų tautiečių pfita- - .
rimo, šiuo mūsų atsišaukimu romano konkursą su $1.000 pi e- 
skeibiame Fondo narių verbavi- mija. Šiuo metu yra sudaroma 
mo vajų ir rengiame oficialų vertinimo.komisija.
ir iškilmingą jo atidarymą. Jam A. Simutis ruošia naują laidą
atžymėti gegužės 21 d. įvyks di-~ savo “Pasaulio lietuvių žinyno .
delis Koncertas - Balius vienoje Medžiaga jau renkama.
crra^ioiicin ‘ ■iv YMincni ctnciii r

SUDBURY Olit.
gražiausių ir puošniausių salių 
— Brant Inn. Burlington. Bilie
tus platinsime iš anksto, tad la
bai maloniai prašome visus lie
tuvius į šį p irmąj Į m ūsų koncer
tą kuo skaitlingiausiai atsilan
kyti, įsigyjant bilietus iš platin
tojų. . y ....

Visais Namų Fondo reikalais 
prašome kreiptis i v-bos narius, 
kurių sąstatą paskelbsime kito
mis progomis. Jie visi įgalioti 
rinkti pinigus ir dfloti informa
cijų kitais Fondo klausimais.

Tikėdami, kad mūsų iniciaty
va ras Tamstų širdyse ir veiks
muose pilno pritarimo, mes vi
sada esame šiame reikale Tams
tų patarnavimui.

Jūsų
Hamiltono, Liet. Namų 
Fondo Valdyba.

Hamilton.
1956 m. bal. 8 d.

GREIČIO REKORDAI
Kai prieš 2 metus buvo paga

mintas nž garsą greitesnis lėk
tuvas, atrodė, jog bus pasiekta 
greičio riba. Betgi 1955 m. rug
pjūčio mėn. amerikietis pulk. 
Horace Hanes pasiekė naują re
kordą — 822 mylias per valandą. 
Bet ir šis rekordas jau sumuš
tas. Kovo 11 d. britų oro klubas 
paskelbė, kad Peter Twiss, 
Fairey bandomųjų įmonių la
kūnas, su sprausminiu Delta-2 
per vai. nuskrido 1.132 myl. Jis 
per du bandomuosius skridimus 
pakilo 38.000 pėdų į augštį. Pir
mam skridime jis pasiekė 1.117, 
o antrame 1.147 myl. greitį.'

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

tulionis iŠ Toronto vyko į Čika
gą, kur tarėsi su ALTo vadoyy- 
oe ir padarė pranešimą Krikš
čionių demokratų suruoštame 
pobūvyje. ♦ .

Niujorke VLIKo pirmininkas 
padarė pranešimą pereitą sek
madienį, pakviestas ALTarybos 
Niujorko skyriaus.

VLIKo sesiją numatoma šauk
ti birželio mėnesį Niujorke. Jo
je beabejo bus apsvarstytas 
klausimas santykių su min. St. 
Lozoraičiu, o taip pat jo Romoje 
VLIKo vadovams įteiktieji rei
kalavimai.

BALFas !kovo mėn. yra gavęs 
aukų ir nario mokesčio $2.861,56. 
Tame tarpe buvo net $531,45 iš 
Kanados: KLB Šalpos Fondo 
$500, Verdun, P.Q. šeštad. mo
kyklos $14,45, Mažaičio iš Sud
bury $10, T. J. Anderson iš Cal
gary $5 ir I. Jurgučii iš Verdun

Vasario 16 gimnazijai kovo 
mėn. gauta $1.977,05. Tame tarpe 
iš Kanados $156,80 — Verdun, 
P.Q. Būr. Nr. 46, 64 ir 91.

Drabužių ir avalynes kovo 
mėn. gauta 2.081 sv.

Dienraščiui “Draugas” kovo 
31 d. suėjo 40 metų. Anksčiau jis 
buvo ėjęs 7 metus (1909-1916) 
kaip savaitraštis, iš pradžių Wil
kes Barres, o nuo 1912 m. Čika
goje, kur ir dabar leidžiamas. Iš 
pradžių “Draugas” buvo leidžia
mas specialios bendrovės, o nuo 
1918 m. Tėvų Marijonų. Dabarti
nis vyt. red. L. Šimutis Draugą 
redaguoja nuo 1927 m. Pirmuoju 
dienraščio redaktorių buvo kun. 
dr. A. Maliauskis,. paskiau kun. 
F. Kemėšis ir kun. Pr. Bučys, vė
lesnis vyskupas^

Dabar redakcijoje dar dirba 
kun. V. Bagdanavičius, kun. dr. 
J. Prunskis, kun. Baras-Baraus- 
kas, Sakalas ir neseniai pradėjo 
dirbti rašytojas Aloyzas Baro
nas.

“Draugas” ir šiemet paskelbė 

Naujoji Valstiečių Liaudinin
kų partijos centro valdyba pirm, 
išsirinko Juozą Audėną, o nariai, 
yra: Dr. J. Pajaujis, pik. Škirpa, 
dr. M. Devenis, H." Blazas, S. 
Lazauskas,. J. Kardelis, M. Mac
kevičius ir L. Šmulkštys.

Grafiko R. Viesulo kūriniai 
buvo išrinkti Amerikos kongre
so bibliotekos ir Pannel kolek
cijoms Vašingtone. Du darbus * 
atrinko spec, komisija, kuri tuo 
pačiu kartu nupirko pasaulinio 
garso dailininkų Picasso, Ceza
nne ir kitų kūrinius. Vieną Vie
sulo kūrinį kongreso biblioteka 
buvo nupirkusi pernai.

Alfonsas Vaznonis, buvęs ka
valerijos pulkininkas, mirė ba
landžio 5 d. Čikagoje. Tremtyje 
velionis gyveno Augsburg - 
Haunstetten stovykloje.
BELGIJA

Antverpeno teismas nubaudė 
3 metų kalėjimu ir 4000 f r. Kon
stantą Mickevičių 48 m. amž. 
už Z'avo draugės belgės R. Beu- 
lens peršovimą. Belgų spauda 
pažymi, kad tai lietuvis, sėdė
jęs Buchenwaldo kone, stovyk
loj, atbėgęs Į Belgiją, nes ne
norėjęs patekti sovietams. *

Lietuvių Belgijoj mažai beli
kę — vienas po kito gauna vizas 
i JAV. Dalis jų persikėlė Kana- 
doh. ' ■
VOKIETIJA

Apmoko partizaninio karo. 
1956.III.21 pirmą kartą paskelbė 
daugiau duomenų apie specia
lius amerikiečių dalinius, kurie 
Alpių kalnuose sunkiausiomis 
sąlygomis apmokomi partizani
nio karo. Ligi tol. šie spec, dali
niai buvo vadinami paprastu 
“amerikiečių armijos 10-sios pa
rašiutininkų grupės spec, dali
nių” vardu. Į juos yra parinkti 
patys gerieji vyrai, kad tinka
mai atliktų savo uždavinius. Da
linių vyrai apmokyti, kaip pulti 
priešo kalėjimus, darbo stovyk
las, karinius įrengimus etc. Žo
džiu, tai esą patys kovingieji 
daliniai moderniojoj armijoj. Jie 
taip pat apmokomi, kaip likvi
duoti svetimuosius partizanus 
savosios kariuomenės užnugary
je. Jų viršininkas yra pulk. W. 
Eckmannąs. " *

Brangus svečiasBažnytinio Komiteto parengi
mas praėjo su didžiu pasiseki- Kun. B. Sugintas per ątvely- 
mu. Paskaitą apie Braziliją.skai- kį pasakė pamokslą, be gražių

- - religinių minčių pateikęs ir visą 
tadieninės mokyklos mokiniai pluoštą tautinių apmąstymų, 
puikiai išpildė trumpą, bet gra-I Ypač ragino tautiečius nenu- 
žią programėlę. Ir šį kartą see-! tausti ir, nebūti lepšiais. Jei dėl 
noje pirmavo Regina Jokubony- lietuvaičių stokos šioje apylin- 
tė, geriau, ča ir publikos mėgia- kėje tenka kartais sukurti mišrią 
miausia jaunutė šokėja. Ji pui- Į šeimą, kad lietuvis vyras nebū

tų Molio Motiejus, nepasiduotų 
žmonos įtakai, bet sugebėtų ją 
sulietuvinti,, kaip kaikurie gar
bingi vyrai jau yra padarę. Jis 
gavo daug pakvietimų į svečius, 
bet, dėl laiko stokos, visų pa- 
Kvietimų nepajėgė patenkinti. Šį 
kartą aplankė A. ir V. Jašiūnus, 
kur buvo drauge ir dvigubas ka
lėdojimas: kalėdojo vietos kape
lionas ir kun. B. Sugintas, di
džiausios pasaulio parapijos kle
bonas, — kurio, parapija eina 
nuo San Paolo (Brazilijos) iki 
Sudburio, šiaurinės Kanados. 
Pas A. V. Jašiūnų*? buvo suruoš
tos tikrai šaunios ir jaukios vai
šės ir jose dalyvavo nemažas 
būrys svečių. , Pankui aplankė 
S. S. Rakščius, o pirmadienį J. 
Glizickus, J. Striškus, V. G. 
Lumbius, L. N. Kaspariūnus ir 
antradienį J. M. Kriaučeliūnus, 
visur palikdamas savo gyvo 
linksmo būdo ir sąmojingumo 
neišdildomus įspūdžius. Sudbu- 
riškiai, įvertindami kilnų kun. 
Benedikto tautiiiį darbą lietuviš
koms gimnazijoms remti, gau
siai suaukojo kelionpinigių.

Lietuviai pasižymi. Be seniau 
spaudoj minėtų lietuviukų ypa
čiai pasižymėjo Violeta Jasiū- 
naitė, uoli šeštadieninės mokyk
los lankytoja ir visą laiką, per 
šešerius metus, pirmoji mokinė. 
Ji paskutinėse jaunųjų pianistų 
varžybose laimėjo I laipsnio dip
lomą už skambinimą expromtu, 
iš nematytų gaidų. 'II laipsnio 
diplomą už dueto skambinimą ir 
II laipsnio .diplomą už solo 
skambinimą. Taigi, iš karto lai
mėjo net tris diplomus. Tenka 
palinkėti, kad ant nuskintų lau
rų neužmigtų, bet veržtųsi vis 
augštyri ir augšUrų į muzikos pa
danges. ' v

Kun. dr. V. Skilandžiūnas iš ’ 
Ottawos atostogavo visą savai
tę ir aplahkė visus tris savo > 
brolius Sudbury ir Levacke.

Vajus Mary Mount katalikių 
mergaičių kolegijai eina pilnu 
tempu. Kolegijos pastatymas 
kainuos per milijoną dolerių. 
Pamatai jau išmūryti ir tolimes
ni statybos (Įarbai eina pilnu 
tempu.

tė kun. B. Sugintas. Po to šeš 

kiai išpildė vieną baleto numerį 
ir gražiai pagrojo akordeonu. V. 
Beniušis, pats jauniausias mūsų 
akordeonistas, pirmą kartą sce
noje vykusiai pasirodė. Regina 
Jakubonytė ir kiti dar buvo 
pasiruošę ir daugiau dalykėlių, 
bet dėl laiko stokos, teko pro
gramą labai ^trumpinti. Šo
kiams grojo Št. Krivicko plokš
telių muzika tarpais paįvairina
ma akordeonu. Loterijai fantą 
padovanojo mūsų kolonijoj ir 
kitur pasižymėjusi savo dosnu
mu Sofija Rakštienė. Šį kartą 
laimė nusišypsojo L. Urbui. Va
karas praėjo labai jaukioj šei
myniškoj nuotaikoj ir davė dau
giau kaip $80 gryno pelno. Šį 
kartą pelno būtų buvę daug dau
giau, bet per anksti išdžiūvo bu
fete šaltinėliai. Dalis pelno eis 
šeštad. mok. m.m. premijoms, da 
lis įvykusio mažo bažnyč. gaisro 
nuostoliams padengti.

Prie parengimo, be bažnytinio 
komiteto., ddug prisidėjo M. 
Kriaučėliūnienė, Adomaitienė, 
R. Bagdonienė, E. Sprindienė, 
K. Daunys, St. Krivickas, K. Ja
kubonis ir R. Račinskas.

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS
I VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. , 
_ Garantuotas pristatymas.JANIQUE TRADING CO.

CENTRINĖ {STAIGA: '
835 Queen Street V/., TORONTO, Telefonas EM. 4-4025 

SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927693.
HAMILTON, ONT., 6S2A Barton St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. TH. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Te|. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., TH. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
tr ki t Ota vietose.

LICTUVIAI, gyvenantieji kitur ir norintieji persikelti į šį greičiausiai augantį 
Kanados plieno pramonės miestą, dėl Įsikūrimo galimybių, namų, biznių 
bei ūkių kainų, rašykite Virš nurodytu antrašu.

£u pasitikėjimu kreipkitės Į šią įstaigą atstovaujančius lietuvius:

p. P. Antanaiti^ ar p. S, Savicką
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Kanados Lietuvhf Studentų Centro Valdybai pavedus veda redalctnts sambūris. 
Adresas: B. Vaškėtfc, 23 Oakmaaht lload, Toronto, Ont. Telef.: RO. 6-2965

Lietuvos garsinimas vietinėje studentijojeMontrealyje per lietuvio studento teismą buvo iškeltas kaltininkas dėl nepakankamo lietuvio studento vardo ir bendrai Lietuvos dabartinės padėties propagavimo studentų sambūriuose ir apskritai studentijoje. Kaltinimas tikrai aktualus, svarbus ir pagrįstas, nes iki šiol mažai kas tuo klausimu buvo daroma. O tuririie geriausias sąlygas susipažinti su busimąja šio krašto inteligentija if tiek asmenišku santykiavimu tiek per organizacinę ir kultūrinę veiklą supažindinti ją su mūsų tautos padėtimi, praeitimi bei kultūra.Žinoma, studijų metu kiekvienas įsigyjame ne vieną draugą ir susilaukiame simpatijų lietuviams. Tačiau ta draugystė yra gana ribota, retai teišeinanti iš su studijomis susijusių problemų nagrinėjimo ribų ir dažniausiai baigiasi su diplomo gavimu. Arba dažniausia tie draugai be tautybės ir sunkiai ištariamos pavardės nieko daugiau nežino, o mūsų kolegos iš kuklumo ir dėl kitų priežasčių nesiteikia nors ir gerą ir nuoširdų pažįstamą kolegą plačiau painformuoti. Žinoma, nėra įkyresnio ir labiau varginančio dalyko kaip klausytis kito pasakojimų apie^ jo vargus ir nepasisekimus, bet norint visuomet galima rasti progų ir formų. Be to, ir be asmeniško ir individualinio propagavimo yra gana efektyvių ir garbingų būdų bei galimybių supažindinti studentiją ir mokomąjį personalą su lietuviškomis problemomis.Gal būt, vienas iš efektyviausių būtų lietuviško klubo, sambūrio ar kaip kitaip pavadintum, įregistravimas, įterpimas į universiteto organizacinį gyvenimą. Universiteto vadovybė nevaržo laisvės tautiniams judėjimams, bet reikalauja pateikti statutą, nusakantį klubo tikslus ir suruošti Į metus bent vieną viešą pobūvį, nenusakydami jo tūrinio nei formos.Pav. Toronto u-te veikia Slaviškasis Ratelis (slavų kalbąs ir literatūrą studijuojantieji), lenkų, ukrainiečių ir latvių klubai. Jiems yra duodamos patalpos susirinkimams, šokiams, konceiį- tams, universiteto laikraštėlyje talpinami skelbimai ir skelbimų lentoje plakatai apie įvykstančias pramogas. Panašių klubų bei ratelių yra ir kituose universitetuose. Tačiau lietuvių panašaus pobūdžio sambūrių kol kas nei viename Kanados universitete negirdėti. Tiesa, Toronto studentų skyrius išrinko prieš du metus trijų asmenų komisiją panašaus klubo statutui

paruošti, bet ji, kaip atrodo, dar vis nebaigė...įregistravimo reikalu turėtų daugiau susirūpinti skyrių valdybos; nes jos sudaro planus veikimui. Be to, gaunamos patalpos palengvintų ruošiamų pobūvių problemas ir, praplėsdamos skyrių veiklą, atliktų vienąjiš svarbiausių uždavinių — lietuviškųjų reikalų propagavimą studentijos ir profesūros tarpe. Viešų parengimų paįvairinimui galima, pakviesti mūsų jaunesniąsias, kad ir nestudentiškas, menines pajėgas, kaip instrumentalistus, solistus, tautinių šokių grupę ir tt. Teko būti ukrainiečių studentų parengime, kur visokių kazokų ir vakarietinio pobūdžio numerius atliko ne studentiškos pajėgos. Publika buvo daugiausia ukrainiečiai, bet matėsi pora profesorių. Rengėjų teigimu, dalyvavę apie 50 kitataučių studentų. Savaime aišku, kad panašūs pobūviai nesutraukia minių, bet jau vien skelbimai ir įvykis, kad programa išpildoma universiteto patalpose, .sudomina ir mažai kuo besidomintį studentą, o smalsuolį ir pramogų ieškantį suvilioja.Kiekvienas universitetas leidžia savaitinį ar mėnesinį laikraštėlį, kuriame gali bendradarbiauti kiekvienas studentas, rašydamas įvairiausiais klausimais ... Lietuvis studentas dėl kažkokių priežasčių labai pasyvus šiai. sričiai. Gal būt, daugeliui anglų kalbos nesklandumai ir laiko stoka yra didžiausia kliūtis, bet yra tnemažai čia baigusių gimnazijas, kuriems jau lietuvių kalba sudaro kaikurių sunkumų. Čia kaip tik yra puiki proga atlikti lietuvio studento informacines pareigas. Nebūtina tapti nuolatiniu korespondentu ar žurnalistu, bet svarbiomis progomis ir kritiškais informacijų stokojimo momentais tylėjimas yra nusikaltimas lietuvio vardui. Pernai lankantis rusų dvasininkams iš Maskvos Toronto studentiškame laikraštėlyje “Varsity” tilpo vieno latvio straipsnis apie religinę laisvę, apie tikinčiųjų padėtį okupuotoje Latvijoje ir autoriaus pasisakymas dėl tariamųjų dvasininkų. Straipsnelis buvo plačiai skaitomas ir diskutuojamas studentijos tarpe. Kaip puikiai autorius išnaudojo momento svarbumą ir atliko didelį darbą teparašęs tik apie 800 žodžių!Sveikintina, jei kas gali, įsijungti į vietines studentiškas korporacijas bei atskirų specialybių ratelius. Tenai yra daug galimybių išpopuliarinti lietuviu ir Lietuvos varda, bet daž- 4.7

KLSS C, Vaidybos 
. rinkimaiNominacijos į Kanados Lietuvių Studentų Sąjungos Centro Valdybą sekantiems metams baigtos ir visi Kanados universitetuose studijuoją lietuviai studentai turi teisę bei pareigą dalyvauti rinkimuose.Į Centro valdybą renkami 

penki nariai, į revizijos komisiją trys. Rinkimai įvyks kores- pohdehciniu keliu. Visiems sąrašuose esantiems studentams bus prisiųsti balsavimo lapeliai, kuriuos prašome nedelsiant grąžinti ne vėliau š.m. gegužės 5 d. šiuo adresu: V. Aperavičiūtė, 1237 Davenport Rd., Toronto 4, Ont.Rinkiminė komisija gavo šiuos kandidatus:Į centro valdybą — 1. E. A. Dainius — Montrealis, 2. B. Gri- gaitytė — Torontas, 3. C. Januškevičius — Montrealią, 4. G. Ka- čanauskas — Torontas, 5. K. Manglicas —* Torontas, 6. B. Petrulytė — Torontas, 7. K. Šalkauskas — Torontas, 8. O. Šipe- lytė — Montrealis, 9. B. Vaškelis— Torontas.Į Revizijos komisiją — 1. V. Jurgulytė — Torontas, -2. G. Mitalas — Torontas, 3. V. Petrulis— Torontas, 4. J. Stankevičius— Torontas.Kolegos, kurie dėl kokių nors aplinkybių negautų balsavimo lapų, yra prašomi patys prisiųsti renkamųjų kandidatų pavardes.
Rinkiminė komisija.

Ahtrajarti Santaros metraščiui paslrotfžiušPo triukšmingo kūrimosi ir organizavimosi stadijos liet, studentų organizacija Santara užima jauk neginčijarpai svarbią vietą studentiškame gyvenime. Jos aktyvumas ir dinamiškumas tiek visuomeniniame tiek kultūriniame bare netiesioginiai paskatina ir kitas (ateitininkų ir skautų akademikų) organizacijas daugiau pajudėti, kad nebūtų pralenktos. O kad į tai santariečiai pretenduoja, yra ryšku iš jų ruošiamų seminarų, suvažiavimų, meno parodos, spaudoje gausių skyrelių ir tuo pačiu aktyvaus dalyvavimo bendroje studentiškoje veikloje.Antrasis santaros metraštis “Į laisvę veda mūsų kelias”,, redaguotas V. Kavolio ir V. Adamka- vičiaus, pateikia skaitytojui pilnesnį santarietiškosics veiklos vaizdą bei jų užsimojimus. Kaip leidinėlio pavadinimas, taip beveik visas turinys sukasi apie laisvę: kovos dėk laisvės nepriklausomybės netekus (V. Adam- kavičius), laisvės neturinčio jaunimo sovietinimas Lietuvoje (H. Žibąs), žmogaus laisvės ir tiesos aspektų nagrinėjimas ir interpretavimas (V, Kavolis). Pastarasis, tur būt, yra originaliausias savo minčių dėstymu ir bandąs duoti kryptį, lyg ir filosofinį pagrindimą laisvės ir tiesos ieškančiam santariečiui. S. Šimoliūnas duoda apibraižas idealaus santariečio, prisitaikiusio prie aplinkos reikalavimų ir žvelgiančio į liętuviškąsias problemas iš vakarietiškos perspektyvos. J. Šmulkštys rašo apie pragmatizmą, interpretuodamas jo kaikuriuos tinkamumus lietu-

viškiems reikalams. Metraštyje 
be keletas nuotraukų iš jų veik
los talpinama šešios partizanų 
dainos ir platesnė veiklos apžvalga.Viršelio apipavidalinimas* kuk lūs, bet skoningas, darąs leidinėlį patraukliu. Tačiau bendrai turinyje pasigendama pakilesnės nuotaikos ir lengvumo. Ryškus gal ir perdidelis rimtumas ir sausokas paskaitinis tonas beveik visuose leidinėlio straipsniuose. šiek tiek subtilesnės nuotaikos, gal tiksliau artumo mūsų žemei ir tenai likusiems priduoda partizanų dainos. Metraštis atskleidžiąs santariečio veidą (bent taip pasisakoma leidinėlio pradžioje), bet, kiek aš žinau, santariečiai nėra tokie sausi realistai' ir teoretikai, be poetinių ir beletristinių polėkių.Tiek metraštyje tiek ir gyvenime -santariečiai pabrėžia tris punktus — laisvė, tautiškumas ir humanizmas. Šie šūkiai juos sujungė ir išvedė į organizacinį gyvenimą. Tačiau ilgai jie bus užuovėja nuo įvairių mūsiškame gyvenime ūžaujančių politinių vėjų ir apsauga nuo pakrypimų į vieną ar kitą pusę iš pasirinkto vidurio kelio?... (Jau J. Gilėno išvados, tilpusios “Į Laisvę” 1955 Nr. 8, dėl santariečių simpatijų tautininkams įgauna realesnį pagrindą, pavarčius Santaros biuletenį Nr. 3). Gal būt, sudarymas tinkamos sintezės pasinaudojant tais trimis punktais ir tinkamu laisvės pasirinkimu ir jos saugojimu kitų ir savo atžvilgiu Santarai užtikrintų šviesią ateitį, naudingą jiems patiems ir mūsų tautai. V.

— Balandžio 28 d. Prisikėlimo 
parapijos patalpose KLS Toron
to Skyrius ruošia šokių vakarą.— Gegužės 5 d. KLS Toronto skyrius rengia finis semestri. B. Pfikelėvičiūtė mielai sutiko dalyvauti programoje paskalydama ištraukų iš savo premijuoto romano.— Kovo 23 d. Montrealyje KLS skyriaus susirinkime skaitytos dvi paskaitos, Kęsgailos apie lietuviškąsias korporacijas Lietuvoje ir H. Nagįo apie lietuviškąsias studentiškas organizacijas tremtyje. Po paskaitų 'sekė diskusijos ir aptarimai skyriaus reikalu.— Gegužės 12 d. KLS Montre- alio skyrius ruošia finis semestri.— Šiais mokslo metais Toronte studijuoja 50 lietuvių studentų: inžineriją — 13, humanitarinius mokslus — 10, odontologiją— 5, architektūrą — 4, gailestingųjų Seserų — 2, socialinius mokslus (social work) — 2, meną — 2, muziką —1, farmaciją— 1, miškininkystę — 1, magistro laipsniui ruošiasi — 2, ir humanitarinius mokslus vakarais

sirinko naują valdybą: P. Jasiu- 
konis, R. Kaminskas ir A. Rat- 
kelis.— Toronto skautų akademikų būrelio pastangomis kovo 24-31 dd. Laurentian kalnuose buvo suruošta slidinėjimo iškyla. Dalyvavo virš 30 asmenų iš Čikagos, . Cleveland©, Montrealio ir Toronto.— Vokietijos lietuvių studentų sąjungos pirmininkas F. Jurkus baigė teisės studijas ir ruošiasi daktaratui. Disertacijai temą pasirinko: “Pabajlijo tremtinių šiandieninės teisės”.— Montrealyje įvykęs lietuvio studento" teismas buvo tinkamiausia priemone painformuoti visuomenę apie Kanados Lietuvių. Studentų Sąjungos tikslus ir jos veiklą. Jinai sužinojo kokiose sąlygose ir kokius sunkumus turi nugalėti studentas, studijuodamas šio kontinento universitetuose. Be to, iškeltieji priekaištai bei kaltinimai yra verti dėmesio ir apsvarstymo kiekvienam studentui.
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nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DŪMDAS ST.W. T*L LA-9547
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloorj 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

etfroptetiškame ir kanadiŠkame stiliuje.
* įvairiausią rūšių skintos gėlės bei vatonai stf gėfemis. 

Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant 

Garantuojame.
I Pasiiiname ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. Kai darysite Rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žinomai firinai: _, , __CITY GLEANERS
138-441 CLARfcMOflT STR. — TELEF. EM. 8-4551

nai tokie pavieniai ambasadoriai dingsta svetimųjų tarpe, pasisavindami jų kalbą ir papročius.Kitas ir lengviausias būdas prisidėti prie propagavimo yra JAV studentijos leidžiamo anglų kalba informacinio biuletenio “Lituanus” platinimas. Tai yra rimtas turiniu ir išvaizda biuletenis, tinkantis informuoti ir reprezentuoti Lietuvą ir lietuvius visuose angliškos visuomenės sluoksniuose, neturįs lygaus visoje vienybės ir solidarumo šaukiančioje šefinihkų ir vliki- ninkų spaudoje. Leidėjai porą kartų kreipėsi į Kanados studentiją prašydami pateikti universiteto bibliotekų, profesorių, korporacijų ir kitų asmenų adresus. Šio prašymo išpildymas tebūtų atpildas leidėjams ir bendradarbiams, kad jų įdėtas darbas randa pritarimą ir pasiekia . tikrąjį tikslą — angliškąją visuomenę. Adresus galima siųsti tiesiog: Lituanus, Box 652 Station A Champaign, Illinois, USA arba į “Studentiškuoju Keliu” redakciją.Čia trumpai aptartieji būdai propaguoti mūsų reikalus kana- diškoj e studentijoje ir visuomenėje nėra vieninteliai ir geriausi. Tačiau jie mums yra prieinamiausi ir efektyviausi, įdedant mažiausia darbo ir taip mums brangaus laiko. Kaikurie tinka pavieniams asmenims, kiti reikalauja bendrų jėgų ir tinkamo pasiruošimo. Skyrių v-bos turėtų smulkiau aptarti savo ir narių tarpe ir, prisitaikant prie esamų sąlygų, stebint padėtį, išnaudoti progas Lietuvos naudai.
B. Vaškelis.

Žvilgsnis į atomaAtomo struktūra yra panaši į mūsų saulės sistemą. Tai yra beveik visiškai tuščia erdvė. Branduolys yra vienintelis masyvus gabalas medžiagos. Mokslininkai sako, kad panaikinus visą tuštumą kiekviename atome, iš 200 svarų žmogaus kūno liktų tiktai maža dulkė. Žemė be atomų erdvės būtų apskritas gabalas pusės mylios skersmens.Atome elektronikai sukasi apie branduolį keletą, milijonų kartų per sekundę. Kiekvienas elektronikas turi tiek vietos' judėti atome, kiek bitė turėtų vietos judėti šv. Pauliaus katedroje. .Tipiškas uraganas, kaip sako JAV Oro Biuras, išeikvoja daugiau energijos per vieną minutę kaip visos JAV sunaudoja elektros jėgos per 50 metų. Energija atpalaiduota per vieną sekundę yra didesnė kaip keleto atominių bombų sprogimai.Jei mes įsivaizduotume visą žemės istoriją sutrauktą į vienus metus, tada pagal tą mastelį pirmieji aštuoni mėnesiai būtų visai be gyvybės. Sekantieji du mėnesiai būtų skirti primityviš- kiausiems sutvėrimams nuo virusų ir viencelių bakterijų iki mėduzų. Žinduoliai nepasirodytų iki gruodžio antrosios savaitės. Žmogus, kiek mes apie jį žinome, pasirodytų ant scenos maždaug 11.45 vai. vakare gruodžio 31 d. Rašytosios istorijos amžius užimtų truputį daugiau kaip 60 sekundžių.Paprastai galvojame, kad žmo

gus žemėje užima labai svarbią vietą. Iš tikrųjų dabartinis yra ne žmogaus amžius, bet vabzdžių amžius. Iki šiol gamtininkai yra užregistravę apie 700.000 rūšių skirtingų vabzdžių ir spėjama, kad yra dar du kart daugiau nežinomų ir neregistruotų. Pavienių vabzdžių skaičius yra toks didelis, kad nėra skaičių jam išreikšti. Gražią vasaros dieną, žiogai, skruzdės ir kiti vabzdžiai mažoje pievoje savo skaičiumi viršija JAV gyventojus. Jei mes pranyktame nuo žemės paviršiaus, žemės planeta kažin ar pajustų mūsų nebuvimą. - .'
Romualdas Dumčius, Iš anglų kalbos vertė Detroito un-to stud.

—Toronto Universiteto humanitariniai dalykai yra dėstomi ir vasarą, o žiemos metu vakarais. Tai gera proga negalintiems reguliariai lankyti paskaitų pasiekti augštąjį išsilavinimą. Dėl smulkesnių informacijų rašyti šiuo adresu: Director, Department of University Extension, University of Toronto, Toronto, Ontario.— B. Ciplijauskaitė iš Montrealio išvyko į Ispaniją tęsti ispanų. literatūros studijų.— Vilius Fidleris yra K! Vytis Anglijos Skyriaus vicepirmininkas. Šiuo metu jis rašo dizerta- c.iją ir baigia organizuoti Anglijos liet, studentų atstovybę.— JAV Studentų Sąjunga paskelbė grožinės literatūros konkursą ir Studijų Komisija parengė 51 klausimo anketą nustatyti ir pažinti šiuometiniam JAV lietuvio studento tipui.— Vienybėje įvestą skyrių “Skautų Gretos” redaguoja R. Šilbajoris, R. Kežys ir V. Pilei- ka. Šis skyrius skaitytojus pasieks kiekvieną savaitę.— Clevelande išrinkta nauja skyriaus valdyba: R. Minkūnas pirm,, E. Žilionis, A. Brazdukai- tė, N. Ambrazaitė ir R. Bajoraitis.— Los Angeles santariečiai iš-
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Kiršina vokiečius prieš lietuviusKlaipėdos kr. vokietininkų organas “Memeller Dampfboot”, kai tik buvo pradėti atleisti iš S. Sąjungos ar iš Klaipėdos kr. į Vakarus vokiečiai, pradėjo vėl kurstyti prieš lietuvius. Tariamai grįžusiųjų teigimais lietuviai skundę vokiečius bolševikams, norėdami įsitaisyti jų namuose ar gauti kitokią naudą, juos plūdę “fašistais ir hitlerininkais” etc. Tokių vokiečių niekinimų tebuvę patirta tik iš lietuvių. Nusiskundimų, - kad su jais blogai elgęsi rusai, nesą. Netenka abejoti; ko tokiais tenden

cingais pranešimais siekiama. Gali būti, kad tarp tų, kurie nežmoniškai su vokiečiais elgėsi, buvo ir lietuvių bolševikų, tačiau visa ta elgsena priskiriama jiems ne kaip bolševikams, bet tik kaip lietuviams.Taigi ir šią progą Klaipėdos krašto vokietininkai nori išnaudoti kurstyti, prieš lietuvius, užmiršdami, kad mūsų tautiečiai tūkstančiams Rytprūsių vokiečių bado didžiojo pavojaus metais, net statydami savo gy vybes ar saugumą į pavojų, yra išgelbėję gyvybes ir sulaukę

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

Duodame kreditan

Tip Top įsteigę galima rčsti 
kiekviename mieste.

TIP TOP TAiLORS

daugelio jų padėkos. Dabar šis vokietininkų organas visa tai, tariamai pačių grįžusiųjų pareiškimais, nori užtrinti, sėdamas tarp lietuvių ir vokiečių nepasitenkinimą.

Calvert pastabos

Jtanahiečiai sako
"Oh the cuff”

(torioma on the koff)

"On the cuff" reiškia mažą pirkimą skolon. Šis išsireiškimas dažnai 
sumaišomas su "off the cuff". Abu šie išsireiškimai kilę iš laikų, 
kol vyrai nešiodavo krakmolinius rankogalius, ant kurių buvo 
galima užsirašyti pastabas.

Calvert™ v™.

Anfherstbuta, Ontario; f

Cauda s Fmtst Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiausios ruiies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
. gamintus baltinius juosė rasite rašytą 

go rant i ję apie jų kokybe fr hišj, busite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

Iliustravo O*Kėefe*s užsaky
mu Eduards Ozehis, Latvijoje 
gimęs Kanados dailininkas.

Winhipegas. ~ Paskelbus, kad pasižadėję pirkti Kanados kviečių Sovietai nori bent Winnipe- ge įkurti savo konsulatą ir kad Otava tam nėra prišinga, Winni- pege veikiančios antibOlševiki-
Izyk pareiškė protestą, nes sovietinis konsulatas būtų tik bolševikinio špionažo centras. Pasak kanadiškės spaudos tą organizaciją sudarą pabaltiečiai, slo
vakai, vengrai ir ukrainiečiai.

senieji ISAM ALOS nanrociai
<|(IILTIN<3. 6ĖĖ

“Quilting bee” užsilikęs nuo pirmųjų . .
Kanados istorijos dienų. Dar ir šiandien moterų *

grupės apsėda aplinkui Siuvinėjimo 
rėmą, kad išlaikius “old-time” paprotį.

Sentimentalumo dėlfid jungtuvifiės Suknelės 
ar kūdikių rūbų Skiautelės laikomos '
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S JOINT REALTY LTD.
Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip
damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą.

KAMPINE CIGAR STORE
Skubiai ir pigiai parduodama dėl sa
vininko ligos, apyvartos daugiau kaip 
$600 į savaitę, puiki proga pradedan
tiems šios rūšies biznį. Skambinti ir 
klausti A. Paleckio LE. 4-6381.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in
formacijos bei patarnavimus. Klauskite; J. Baltakys, B. Krioučeliūnas, J. Kaškelis, P. Krilovičius, J. Kamišaitis 
ir J. Karpis.

Visais morgičių sutvarkymo, įmokėjimo padidinimo, draudimo qr 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, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

T O D Ė L :
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

įmokėjimais 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, td. LE. 4-8450, J. IVANAUSKAS ,td. LE. 4-8450.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta tau: 

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

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

techniškus. patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
' * Perstato apšildymą iš anglių 

Į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

General Insurance
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

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

''VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE 

"PARAMA" 
Indėliai apdrausti. 

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

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

LE. 3-3027.

Pabaltiečių ętalo teniso 
varžybos

Praėjusį sekmadienį ilgokai 
užtrukusios pabaltiečių stalo te
niso varžybos išaiškino naujuo
sius Kanados pabaltiečių meis
terius! vyrų vienete — Zullps; 
moterų vįenete — Kapostins, vy
rų dveejte—Zulps, Eichenvalds; 
moterų dvejete — Kapostins, 
Skujins; mišriam dvejete — 
Gvildys, Kasper avičiūtė; ko
mandinėse varžybose vyrų ir 
moterų grupėse — latviai.

Varžybose, šį kartą gal dau
giau negu ankstyvesnėse, matė
si daugiau lietuvių — net ir iš 
tolimo Londono. Sėkmingesnės 
varžybos būtų buvusios, jei bū
tume turėję dalyvių dar iš Ha
miltono ir taip trūkusių moterų 
varžyboms Aušros mergaičių, 
kurios tuo pat laiku svečiavosi 
Montrealyje. Šiais metais lietu
viams sekėsi blogiau, tačiau bu
vo atsiekta pažymėtinų pergalių. 
Moterų komandinėse varžybose 
Kasperavičiūtė laimėjo prieš 
Ontario geriausią žaidėją Ka
postins 2:0, londoniškiai Bras- 
lauskas ir Navickas ir Toronto 
Tamašauskas puikiai laikėsi tiek 
tiek vieneto tiek dvejetų varžy
bose. Didelis netikėtumas buvo 
Gvildžio pralaimėjimas prieš 
Zulps. Po permainingos kovos 
finale Gvildys vedė 2:0, tačiau 
sekančius setus 21:14, 22:20 ir 21: 
19 laimi Zulps likdamas naujuo
ju meisteriu.

Varžybos tęsėsi apie 11 valan
dų. Buvo varginančios ir per 
daug sugrūstos. A. S.

Aušros žinios
Labai gražiai pasirodė mūsų 

jaunieji krepšininkai Montre
alyje. Nežiūrint kelionės ir ne
migo jie sugebėjo apginti Auš
ros krepšininkų garbę, šeštadie
nį draugiškose vyrų krepšinio 
rungtynėse po nsekmingų ban
dymų sulaikyti įsismaginusius 
tauriečius, kurie pirmame kėli
nyje užmetėtiems 20 taškų skir
tumą, perima visišką žaidimo 
apvaldymą antrajame puslanky
je ir baigia rungtynes 71:67 savo 
naudai. Sekmadienį, nuo pat pir
mojo momento pradėję vesti žai
dimą, pakerta tauriečių kovin
gumo dvasią, du iš jų išfolavus, 
be vargo užsitikrina Kanados 
jaunių krepšinio čempijonatą ir 
perima iš tauriečių “Nepriklau
somos Lietuvos” pereinamąją 
taurę. •'

Aušrietės pasirodė mažiau at
sparios nuovargiui: pradėjusios 
rungtynes visišku žaidimo ap
valdymu ir užmetusios taurie- 
tėms 10:0; palūžta tolimesnėje 
kovoje ir pergalės laurai atiten
ka šauniosioms Tauro auklėti
nėms 46:33 (18:14).

Graži pamoka mūsų stalo te
nisininkams! Atvykus tik vie
nam pirmosios komandos žaidė
jui D. Vaičiūnui, tauriečiai be 
vargo nugali juos 5:2.

Ta progą norime padėkoti tau
tiečiams už tokį nuoširdų pri
ėmimą. Laukiame jų su savo 
šauniosiom mergaitėm krepši
ninkėm ir vyrais atvykstant į 
Kanados sporto apygardos pir
menybių tęsinį geguž. 5-6 d.

Penktadienį, kovo 20, jei tėve
liai išleis ir jaunimas bus pailsė
jęs, vykstame į Čikagą dalyvau
ti Šiaurinės Amerikos Vl-se ka
muolio pirmenybėse. Tikslus iš
vykimo laikas bus praneštas as
meniškai kiekvienam žaidėjui.

“Vyčio” futbolas
Sąryšyje su Pabaltiečių fut

bolo turnyru, įvykstančiu birže
lio 9 d., “Vyčio” komandos tos 
dienos lygos rungtynės su “Aus
tria” nukeliamos į birželio 29 d. 
(penktadienį) 7 v.v. Birželio 16 
d. rungtynės su latvių “Hawks” 
dėl gastrolinių rungtynių nuke
liamos į birželio 22 d. 7 v.v. Taip 
pat pakeistos rungtynės su Pug
lia — jos bus birželio 25 d. 7 v.v.

Pakeistas ir lygos turnyro ati
darymas. Jeigu bus gautas leidi
mas iš Miesto valdybos, ofici
alus atidarymas bus balandžio 
29 d. (sekmadienį), kada susi
tinka estų “Kalev” ir italų “La
zio”. K. L.

Krepšinis. Antrosios pusfina
lio TREC pirmenybių rungtynės 
prieš St. James baigėsi vytiečių 
pergale 67:47. Žaidė: Mackevi-' 
čius 3, Duliūnas 22, Ignatavi
čius 21, Supronas 9, Balsys, Lau
rinavičius, Preikšaitis 12. Ka
dangi pirmosios pusfinalio rung
tynės pralaimėtos tik 5 taškais, 
Vytis ir toliau varžysis dėl pir
mos vietos. Šią savaitę antradie
nį ir ketvirtadienį, Northern 
Voc. School patalpose ■ (Mt. 
Pleasant Rd. prie Eglinton) Vy
tis žaidžia finalines rungtynes 
prieš St. Vlads. Abiejų ’ rungty
nių pradžia apie 8 vai.

KLK pirmenybių rungtynėse 
Geltonieji išsikovojo antrą per
galę laimėdami prieš Niagara 
100:83. Ilgai užsitęsusiose ir 
triukšmingose rungtynėse nia- 
gariečiai buvo arti laimėjimo, 
kuomet Gelaonų buvo likę tik 3 
žaidėjai, tačiau to neišnaudojo. 
Žaidė: Niagara — Bieliūnas 30, 
Bersenas 15, Žilionis 20, Jonušas 
5, Švažas 12, Bieliūnas 1; Gelto
ni — Žukas 29, Balsys 16, But- 
kys 20, Supronas 22, Jonaitis 8, 
Ručinskas 5.

Tinklinis. Pralaimėtos pirme
nybių rungtynės prieš Army 2:1. 
Draugiškos rungtynės su TLSK 
ir Sokol baigėsi lygiomis 1:1. 
Žaidė: Balsys, Gvildys, Supro
nas, Atkočiūnas, Baliūnas, Em- 
pakeris. Tuomi užbaigtos pirme
nybės. Vyčio komanda iš 13 da
lyvavusių liko 8 vietoj. Po ilgos 
pertraukos vėl dalyvaujant pir
menybėse sunku buvo surasti 
pastovią komandą bei surinkti 
žaidėjus. Tik atsiradus entuzias
tų iš jaunųjų tarpo, šis tas buvo 
įmanoma padaryti. A. S.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant or parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami marginiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

WINDERMERE - BLOOR,
$3.500 įmokėti, 6 did. nepereina
mų komb., tikro mūro, visai atski
ros namas, alyvos šildymas, moder
ni virtuvė, gražios kietmedžio grin
dys, labai švarus, gražus kremas, 
vieta garažui, įvažiavimas iš gat
vės, lengvos mokėjimo sąlygos.

EVELYN AVE. - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 8 gražių kamba
rių, kvadratinio plano, gero mū
ro, visai atskiras namas, vandens - 
alyvos šildymas, 2 mod. virtuvės, 
lobai didelis, gražus kiemas, dvi
gubos garažas.

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
$7.500 įmokėti, 14 grožių komb., 
visai atskiros, gero mūro, lobai pel
ningos 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 plano, visai atskiras, rupuo- 
tų plytų namas; vandenio - alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, geros 
grindys, gražus kiemas, garažas.

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

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

BLOOR - CLENDENAN AVĖ., 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė, vandens - 
alyvos šildymas, garažas, skubus 
pardavimas.

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

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

WINDERMERE - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, keletos me
tų senumo, kvadratinis plonos, mo
derni virtuvė, alyva šildomos, ga
ražas, vina skola likučiui.

50 sklypų Etobicko, $3.000 už skl.

100 akrų Trafalgar Town., $650 okr.

100 akrų Queen Elizabeth, $1.500 o.

250 akrų Nelson Township, $500 o.

P. MALIŠAUSKAS
Boni* taM.: UL 1-2471,

P. KERBERIS
Bizwio tohf.: If. 1-2471,

Mann Martel
REALTORS

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

$12.000 pilna kaina, 9 kambarių, 
mūrinis atskiros namas, alyva ap
šildomos, vieta garažui, lobai geras 
pirkinys, randasi Davenport ir 
Duffertn rajone.

$16.900 pilna kaina, atskiras, rou: 
puotų plytų, 6 kambarių namas, 
alyva šildomas, šoninis įvažiavi
mas, garažas. Randasi Baby Point 
rajone.

$3.900 įmokėti, 7 kambarių namas, 
geros plytos, gražus kiemas, gara
žas, d/i modernios virtuvės, dide
li kambariai. Bloor ir Delaware 
rajone.

$2.8Q0 įmokėti, 5 ¥2 kambario bun
galow su ekstra sklypu šalia. Bun
galow gražių raupuotų plytų, 4 ga
balų prausykla, privatus įvažiavi
mas, garažas. Glencoirn ir Bath
urst rajone.

$9.000 įmokėti, 11 didelių kamba
rių, atskiras, mūrinis namas, van
deniu alyva apšildomas, garažas, 
dvi prausyklos. Randasi prie Ron- 
cesvolles ir High Park Blvd.

$13.400 pilno koino, Dovercourt - 
Dundas, atskiras, 10 k. ant dviejų 
ougštų, dvi vonios, 3 virtuves, pri
vatus įvažiavimas, geros pajamos, 
naujas modernus šildymas.

$3.900 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
mūrinis, atskiros, 7 kambarių per 
du augštus, dVi modernios virtu
vės, visi kambariai dažyti, privatus 
įvažiavimas, garažas.

$10.500 pilno koino. Bloor - Duffe
rin, mūrinis, 6 k., 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomos, 2 garažai.

$25.000 pilno kaino, originaliai sta
tytas, 3-jų butų pastatas, kiekvie
nas butas turi 5 kambarius, atski
ros pastatas, vandeniu alyva šildo
mas, randasi Roncesvolles - High 
Pork Blvd.

$1.900 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 
mūrinis, 6 k., mod. virtuvė, įvažia
vimas į kiemą, vandeniu šildomas, 
namas arti visko.

Skambinti 
Ant MICIŪNAS 

Tdef. LE. 4-8481

Skambinti 
KUZMAS. 

Telef. LE. 4-8481

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

• skambinti dar šiandien!

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montrealio dalyse;
Paskolos — naujiems narnoms ir. statybos eigoje — 5¥2 %.
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui — Montrealio apylinkėje;
Draudimas —^pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.

Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti! 
Agentai:

D. N. BALTRUKONIS, VI. 7634 F. YASUTIS, LA. 2-7879
R. QUELLETTE, RA.7-3369 A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816
paskolų reikalams. J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Res.: P. ADAMONIS PO. 6-4781. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690
I •

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

PRIIMA IŠSIUNTIMUI VARTOTŲ IR NAUJŲ 
n £)ALYfeŲ, VAISTŲ IR MAIŠTO

SIUNTINIUS
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir į visus Sov. Rusijos kraštus. 
Muitas apmokamas mūsų įstaigoje, gavėjas NIEKO nemoka. 
Nauji siuntimo būdai! Siunčiairie taip pat siuntinius iš Anglijos.

Siuntiniai pasiekia adresatą greitai, 
yra apdraudžiami ir pigiai persiunčiami.

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

MAZAR TRADING CO

Užsisakykite anglių
per

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS arba 

O. JONAITIENĘ

Tel. LE. 5-0527
Skubus pristatymas.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

DR.OETKER

GERIAUSIA PAGALBA
______ jūsų nosiai____

- HII.IU wiiwuijiiiBii Miiimi riri'M rr iriii

Kanadoje gamintos tikrai KANADIŠ- 
KOS lignino nosinaitės . . . minkščiausios, 
nepaprastai stiprios, net ir drėgnos. Pir
kite vaistinėse ir maisto krautuvėse.

Reikalaukite 

su šiuo ženklu

NOSINAITĖS 
VEIDUI

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

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

Otava. — Žvejybos ministerio 
Sinclair pakviestas, rudeniop 
lankysis Kanadoj sovietų žvejy
bos ministeris.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą ■

Zig ma% Didzbali
1294 KING ST. R, HAMILTON 

Telefonas U. 9-3558

VEŠLIA Real Estate

Jonas KUDIRKA
KAVOS, ARBATOS IR 
KAKAO IMPORTAS.

Pristatoma į restoranus, 
krautuves ir kotelius.

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

Įvairių rūšių 
apmušalų 

specialistas
Taip pat augštos rūšies 

AUTO SĖDYNIŲ 
APVALKALAI.

2066 DUNDAS ST. W. 
Telefonai:

Biznio LE. 2-1425,

BALBRIGGAN 
LENGVI 
APATINIAI 
BALTINIAI

Vartokite baltinius, kurie palai
ko šilumą kūne ir kartu patogūs 
nešioti. Penmans lengvi medvil
nės marškiniai sugeria prakaitą 
— patogiai pasiūti, nėra suriši
mų, lengvai išskąlbiami. Visų pa
geidaujamų rūšių, vyrams ir vai
kams.

GARSŪS 

NUO 1868 METŲ



Dr. M. ArštlkaltytėV. VASIS
- REĄL ESTATE & BUSINESS BROKER .

345 BLOOR ST. W. /^ie Hwon/ 
Suitė 12.

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

Toronto, Ont.
872 BLOOR JT. W. /prie Owagtan/ - TORONTO • Telef. LE. 1-4405 

Prtklouso Toronto, Ontario, Conadiah ir International Real Estate-Boora. ’

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

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

RUSHOLME RD., 9 lobai dideli kom^ 
bariai, 2-jų ougštu. atskiros, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis Memos ir .2 
garažai, {mokėti $7.500.

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

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 kambariai, 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 5 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

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

UNITED OPTICAL 
CO-OPERATIVE

Išpildomi jūsų akių 
daktaro receptai. -

Nereikės jums važiuoti miestan, kad užsisakius akių daktaro prirašytus akinius. 
Rėmus galite pasirinkti sėdėdami savo namuose. Turėdami receptą poškanr- 
binkite mums tr mes tuoj atvyksime. Mūsa kainos daug žemesnės, negu kitur. 
Akiniai apdrausti nuo sudužimo. Mes atvykstame į butus mieste ar priemies
čiuose kas pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va
karo, dieną ar vakarais. •">

222 BURNETT AVE. Telefonas
WILLOWDALE BA. 1-6335.

i
f.

*

Dia-

t

Vancouver, B.C.
Aukos Tautos Fondui

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo šventės proga Kolumbijos lietuviai 
Lietuvos laisvinimo reikalams aukojo:

$20 — adv. Jonas J. Justis;
po $15 — dr. A. Gailius, J.s Karto- 

čius, J. Treška ir P. Vilenčikas,
$10.50— J. Macijauskas;
po $10 — K. Miniota, O. Minioto, dr.

J. Sakalauskas ir K. Skrinskas;
po $5. — M. Artimavičiūs, P. it A. 

Baronai, A. Bajoras, S. Deveikis, P. Ju
dickas, J. Klimas, S. ir B. Nakvošai, E. 
ir V. Smilgiai, A. Valaitis, J. Diakas ir 
Mrs. M. Johnson;

$4 — A. ir O. Kazlauskai;
$3 — B. ir Df Radzevičiai;
po $2.50 — G. Andrulaitis, V. 

kas, B. Meškauskas;
po $2 — P. Balsevičius, A. Baronas, 

R. Baronas, S. Benekraitė, P. Dainius,
K. Dementavičius, A. Gomas, E. Gumbe- 
ievičius, Ą. ir Z., Kauliai, K. Mižetkis, 
R. Preikšditis, M. SHinskas, V. 'Sfcabei- 
kis> A. Smilgys, J. Šmitas^ H-
F. Yukno, B. Vileita ir T. v.;

po $1 — J. Česaitytė, A. Juzėnas V. 
Smilgytė įr J. Urbonas..

Smulkesnės aukos — $1.
Viso surinkta $244. Tie pinigai pa

siųsti Tautos Fondo įgaliotinei Kanadoje 
— Marijai Arlauskaitei, Montrealyje.

Vytautas Staniulis-iš Mission 
City, B.C., nukentėjo Vancou- 
veryje. Jo vairuojama mašina 
Broadway ir Kingsway gatvių 
sankryžoje buvo įvelta į eismo 
nelaimę ir Staniulis buvo sužeis
tas galvoje. Mūsų tautietis ir 
kartu su juo važiavęs Arthur 
Reiss paguldyti ligoninėn.

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
' darbus.

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

Iš Montrealįo į Vancouverį at
vyko Adolfas Jurjonas'ir Stasys 
Sibitis. Br. Kolumbijos apylin
kės valdybai tarpininkaujant 
juodu tuojau pat gavo staliaus 
darbą, gerą atlyginimą mokan
čioje didžiulėje statybos bend
rovėje.

Viršila Tomas Noreika, ištar
navęs JAV kariuomenėje Vokie
tijoje apie 10 metų, pakeliui iš 
Europos per Montrealį atvyko į 
Vancouverį. Br. Kolumbijoje 
jam patinka ir jis čia žada atos
togauti apie mėnesį prieš išvyk
damas į naują paskyrimo vietą 
Yakima, Washingtqno valstijoj. 
Noreika yra ginklų meisteris, gi
męs Čikagoje, nepamiršęs savo 
tėvų kalbos. •( ,
. Ne^niai. . įkurta šeštadieninė 
mokykla sėkmingai vykdo litu
anistinį švietimą. Pirmosiose pa
mokose dalyvavo ŽŠ’ mokiniai. 
Pamokos vyksta sekmadieniais. 
Mokyklos vedėja yra Zita Kau- 
lienė. r

Mūsų ligonys. Marija Kuršie
nė - Johnson buvo susilaužiusi 
kairiąją ranką. ’

Pranas Balsevičius po pavy- 
kusios operacijos grįžo iš ligoni
nės į namus.

.Baliui Meškauskui po kraujo 
užkrėtimo amputuotas kairės 
kojos pirštas. Gydosi namuose.

Žmogžudystės byla. Kanadie
tis James Guthrie buvo kaltina
mas nužudęs Helen Cowan, mo
terį su kuria jis gyveno. Valsty
bės prokuroras ir jo padėjėjas 
užsispyrę reikalavo mirties 
bausmės. Kaltinamojo: gynėjas 
Br. Kolumbijos Augščiausiame 
Teisme argumentavo ir įrodė, 
kad šioje byloje yra švelninan
čių aplinkybių. To pasėkoje teis-

Skriauda
Jonukas if Kaziukas dvynu

kai. Mamytė jiems abiems nupir
ko pe taupomąją dėžutę. Jie su
tarė kiekvienas į savą kasą kas 
sakaitę įmesti po 10 cėntų, o už 
sutaupytus pinigus Kalėdoms 
vienas kitam nupirkti dovanėlę.

Po kurio laiko Jonukas atbėga 
pas mamą ir raudodamas skun
džiasi:

— Hu, hu, bu, mamyte, žiūrėk, 
Kaziukas vis meta pinigus į ma
no dėžutę...

Kurgi nebus...
— Žiūrėk, tavo diktante vėl 10 

klaidų.
— Kurgi nebus, kad mokyto

jas jų specialiai ieško.
Geras gydytojas

— Sakyk, daktare, kas gydo 
Jūsų ligonis, kai Jūs’ atostogau
jate?
. —O, mano pacientai geri žmo
nės - ' 
■serga

Taupumas
Pragyvenę 10 metų bevaikiais, 

vyras su žmona nutarė įsūnyti 
kurį nors vaikutį. Abu nuėjo į 
prieglaudą ir po kurio laiko jau 
turėjo pasirinkę gražutę mergai
tę. Tik staiga vyras sako:

— Palauk, Maryte. O kodėl 
mes turim imti mergaitę?! Pa
imkim berniuką. Juk atsimeni, 
aną sekmadienį radome ir kepu
rytę. O kur ją dėtume? Imkime 
berniuką...

Tikrai reikia
— Bobute, ateik’su mumis pa

žaisti. '
— O ką jūs žaidžiat?
— Zoologijos sodą.
— O, tai aš negaliu.
— Gali. Mums reikia lankyto

jos, kuri bezdžionikes saldainiais 
pavaišintų...

.Koncerte
Mažoji Marytė su mamyte at

ėjo į koncertą. Ją labiausiai su? 
domino violeneeHstas. Po kurio 
laiko ji klausia:

— Mamyte, ar kai tas vyras 
perplaus tą dėžę, mes jau eisime 
namo?

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

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

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

Telefonas: Pacific 4511.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 vol t 2- 

4.30 vol. tr 7-9 vd. vok. 
606 BATHURST STREET 

Toronto.
Telefonas LE. 3^4323
CH t

kai aš negydau, jie ir ne-

Išmuš visas
Į smuklę užeina vyras ir sako 

smuklininkui:
— Duok pusbonkį išgerti ir aš 

išmušiu visas muses.
Smuklininkas pagalvojo, kad 

būtų miela jų daugiau nebema
tyti, tad mielai pastatė pusbonkį 
ir dar užkandos pridėjo. Sukir
tęs užkandą ir ištuštinęs pusbon- 
kę svetys atsistojo ir eina sau 
lauk. Jam dar nespėjus uždaryti 
durų smuklininkas šaukia:

— Ei, tamsta, juk. žadėjai iš
mušti visas muses!

— O, taip. Išmušiu. Pasiųsk 
.man čia jas visas po vieną...

Pats žinojo
— Žiūrėk, Jonai, tu mano ge

riausia draugas, o Kairaičiui sa
kei, kad aš esąs visiškas idijotas!

— Neee! O kam man sakyti... 
Jis pats tave gerai pažįsta.

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

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

gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
Įstaiga

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.l vai. pp.—3 vai. pp. 
Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalies Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

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

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

pagal susitarimo.
Tel. WA. 1-8414 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 T-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
1 1 -2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas LE. 4-6851

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH. AVĖ., 
Toronto. Telefonas GE. 3331. v1

mas priėmė sprendimą, kad kal
tinamasis nėra papildęs žmogžu
dystės, o tiktai nusikaltimą, ku
ris neprilygsta žmogžudystei, ir 
kaltinamasis buvo išgelbėtas 
nuo mirties bausmės. Byla užsi
tęsė 8 dienas. Kaltinamojo ad
vokatu buvo Jonas J. Justis.

Korespondentas.
Padėka

Mūsų mylimas vyras ir brangus tėvelis 
a.a. Antanas Daroškėvičius 'mirėF "1956 
m. Kovo 13 d. Nuoširdžią padėką raiš
kiame visiems velionį lankiusiems ligoni
nėje; p. B. ir S. Nakvošams, S. Deveikiui, 
K. Miniotai; visiems atsilankiusiems *į 
koplyčią ir dalyvavusiems pamaldose. 
Labai esame dėkingi D. Valančienei už 
užprašytas šv. Mišios ir prisiuntusiems 
gėlių ir vainikų: A. & M. lentpjūvei, KL 
Tarybos Vancouverio skyriui; B. ir S. 
Nakvošams ir L. Klimavičienei, K. ir V. 
Girtoms, B. ir S. Peleck ir visiems daly
vavusiems paskutinėse gedulingose pa
maldose ir palydėjusiems į kapus, taipgi 
pareiškusiems užuojautą žodžiu ir raštu. 
Dėkojome KL Bendruomenės pirmininkui 
adv. Joriui J. Jusčiui už pasakytą kalba 
koplyčioje ir kapuose, išsiuntinėjimą pra
nešimų ir suteikimą visokeriopos pagal
bos, taipgi p. B. Pangonienei ir M. Va
lskienei padėjusioms tvarkytis namuose 
ir C. Girtoms už mano mažiausio sūnaus 
globojimą’ bei P. Staniškiui ir A. Valai
čiui už. talkininkavimą savo mašinomis.

Visiems labai, labai ačiū sušelpusiems 
mane moraliai ir materialiai ir prisidėju- 
siems aukų rinkime.

Nuliūdę r
žmona Elė Dcraškevičienė ir sūnūs.

Paieškojimai
Paieškomas Paulauskas Petras 

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

Česlovą Miknevičiu, 30 m. iš Kauno 
ieško sesuo L. Kupstienė. Jis orba opie 
jį žinantieji rriafoniai prašomi pranešti 
129 Gfowcester Grave, Toronto 10, Ont.

fUROPEĄjj

IMK

TIK

PO

VIENĄ
geriausiai 

žinomų

NAUJŲ 
DIANA
LAŠŲ

Palengvina kosulį 
nusišaldžius, persišaldymą, no
sies katarą, astmą, <J>ronchitą, pa
prastus -gerklės suerzinimus- ber 
gerklės uždegimą.

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

Dabar visur nepaprastai per
kamas. . '

GRINDŲ ŠVAROS 
PALAIKYMUI

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

Garantuoti siunti
niai Į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Victor D. ALKSNIS
. ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

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.)

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

L

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote* 
<ų ir vyrų batus — normalaus ir pla

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

Telefonas LE. 3-3881

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Avė. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

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. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

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

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais Dagai susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

.Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga '

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-4373 

(at Dundas)

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 Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
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

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.) 
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui 
Skubiam pristatymui į namus ' -

‘ Telefonas LE. 5-1944
Jonas V. Margis, Phm. B.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefon nokite ar atvykite 
asmeniškai r '

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

Tel. EM. 8-928’1
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas

Mes siunčiame tiesiai, iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da-:
tykai. »

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu. ? .

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
498 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Ko rt adės.'* Didi ramias prekių pasi- 

• rinkimas.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont

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

OKULISTĖS

UPHOLSTERING

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Br. BUKOWSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKTORIA 
BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OTLBURNERIUS IR GAZBURNERIUS. 
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St. Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT/ JUOŽAPAITIS.

A

e • VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAIS •

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

Kaina $4.00 ir $4.00 už buteliuko.

2 DELAWARE AVE., 
Toronto,

Telef. LE. 4-9830, po 6 vai. v.
Dirbome sofas 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvz. už $40 įsigysite $120 
vertės sofą. Taip pat ir kiti minkžti 
baldai. Taisome ir atnaujiname senas.

Medžio darbai

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

LUSCOE PRODUCTS LTD., LT»
559 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
.kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE
, Telef. LE. 5-7714 

Toronto

ir

VYRŲ IR MOTERŲ ROBŲ

• Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

A. STANCIKAS, baigės Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO 

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

Skambinti telef. LE. 1-1602, kasdien 
nuo 6 vol. iki 9 vai. vakaro.

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, veikų Ir 
vyrų botai, normalaus dydžio k platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau
91 Roncesvalies Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. LIODŽIUS, 

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. LR 9-5813 — 

—————————■
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TORONTO. Ont.
Šv. Jono Kr. par. žinios

' — Pirmajai išpažinčiai ir Ko
munijai vaikai registruojami iki 
gegužės 1 d., o po to pradedama 
katekizacija. Pirm. Komunijos 
iškilmės įvyks birželio vidury.

— Praėjusį sekmadienį 9.30 v. 
pamaldas laikė Kanados liet, 
skautų dvasios vadas Tėv. S. 
Kulbis, SJ, Kanados skautų va
dų suvažiavimo proga, o 11 vai. 
pamaldas salezietis Tėv. P. Ur
baitis, per 20 m. misionieriavęs 
Kinijoje. Pamokslo metu svečias 
gražiai supažindino su palyginti 
jaunos kiniečių' krikščioniško
sios bendruomenės augimu ir 
šiuo metu vykstančiais persekio
jimais. Gale pamokslo misijonie- 
i.us kinų kaina sukalbėjo “Tėve 
Mūsų” už persekiojamą kraštą.

— Esant galimybėms siųsti 
siuntinius savo artimiesiems į 
tėvynę, visi maloniai yra kvie
čiami šią artimo meilės pareigą 
atlikti. Ypač prasmingas pagal 
bbs teikimas gyvenantiems Si
bire. Jei atsirastų geradarių, ku
rie sutiktų nepasiturinčioms šei
moms pagelbėti, apmokėti siun
tinius, parapija yra mielai pasi
ryžusi tarpininkauti nurodant 
tokių šeimų.

— Par. kunigai šią savaitę vi
zituoja: Close, Dunn, Spencer, 
Tyndall, Fuller, Glendale, Park
way, McDonald ir Seaforth gat
ves; .

— Jaunimo klubo susirinki
mas ir pobūvis penktadienį 
7 v.v.

— Šeštadienį 9 vai. ryto pa
maldose prisimenama a.a. Ona 
Vosylienė. •

— Sutuokta: Juozas Benetis ir 
Elzė Ivaškaitė.

— Pakrikštyta: Dana Zita Va- 
serytė.

A. A. Magdalena Josienė
Sekmadienio ankstyvą rytą 

mirė a.a. Magdalena Josienė, su
laukus 84 m. Trejetą paskutinių- 

• jų metų ją slaugė duktė, o pas
kutiniuoju laiku buvo gydoma ir 
užlaikoma senelių prieglaudoje. 
Velionė pašarvota Odette 1. 
nam„ laidojama trečiadienį, ba
landžio 18 d. 10 vai. iš šv. Jono 
Kr. liet. par. bažnyčios Toronto 
Kryžiaus vardo kapinėse. Velio
nės dukters p. Margevičienės 
šeima turi didelių bandymų: jos 
vyras virš 3 metų yra ligoninėje, 
o nepilnametis sūnus lanko mo
kyklą, ji viena turi išlaikyti šei
mą. Motinos laidotuvėms nesant 
jokių santaupų, šį sekmadienį 
pamaldų metu šv. Jono Kr. baž
nyčioje bus speciali rinkliava se
nutės laidotuvių išlaidoms pa
dengti. ■

A. A. Jonas Baltrus, 
pereitą šeštadienį pajutęs širdies 
sunegalavimą, mirė šį pirmadie
nį, balandžio 16 d. Pašarvotas 
Earle - Elliott laidojimo namuo
se Dovercourt - Bloor g. kampe. 
Laidojamas šį ketvirtadienį 9 v. 
rytą iš Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios.

Velionis paliko liūdinčią žmo
ną ir dvi dukreles — Aldoną ir 
Danutę.

Kun. Petras M. Urbaitis, sa
lezietis, dirbęs 20 metų misijų 
darbą Kinijoje, lankėsi Toronte 
ir Tėviškės Žiburiuose. Jis bu
vo apsistojęs pas torontiečius pp. 
Romeikas, kurių sūnus mokosi 
Lietuvių Saleziečių Gimnazijoje 
Italijoje. Svečias pasveikino 
“TŽ” redakciją ir administraciją 
ir padėkojo už garsinimą liet, sa
leziečių gimnazijos reikalų.

Sekmadienį laikė pamaldas ir 
pasakė pamokslą Šv. Jono Kr. 
parapijos bažnyčioje ir apsilan
kė Prisikėlimo parapijos susirin
kime.

Šeštadienį kalbėjo per Tėvy
nės-prisiminimai radiją 7 min.

Lankymosi tikslas — Liet. Sa
leziečių gimnazijos Italijoje iš
laikymo ir numatomos statybos 
prie Čikagos jaunimui stovyklos 
ir Šiluvos koplyčios reikalai.

Kun: P. Urbaitis šį antradienį 
išvyko per Otavą į Montrealį.

Liet, saleziečių gimnazijos at
stovu Toronte sutiko būti Vikt. 
Užupis, 41 Hewitt Ave„ Toronto, 
Ont. Tel. LE 5-1961. Tėvai sale
ziečiai prašo kreiptis į jį visais 
jų gimnazijos reikalais. Nauja
sis atstovas ryžtasi organizuoti 
gimnazijos rėmėjų būrelį. T. sa- 

- leziečiai tikisi, kad tokių būrelių 
atsiras ir daugiau.

Svečiai
“Aidų" ruošto koncerto proga 

Torontą aplankė daug svečių. Ta 
pfoga daugelis jų lankėsi ir “T2” 
redakcijoje. Tai T. L; Andriekus, 
OFM, T. M. Stepaitis OFM, T. J. 
Kulbis SJ, poetas J. Aistis, rašy
tojas ’ P. Jurkus.

Grįždama iš Hamiltono, sek
madienį Toronte viešėjo ir 
Draugo romano premijos lau
reatė B. Pūkelevičiūtė.

Stud. Judita Matulionytė stai
ga susirgo — pereitą šeštadienį 
jai padaryta apendicito operaci
ja , .

• 4

Prisikėlimo parapijos žinios
— t*nė parapijos susikūrė me- 

ao mėgėjų grupė, kurios tikslas 
suouru scenos mėgėjus, ypatin
gai jaunimą, duoti jiems progos 
..eiuvišKcje aplinkoje vystyti 
^avo meninį talentą ir tuo pa
vadinu parapijos veiklą. Ruo

šiamasi pastacyu P. Vaičiūno 
Tuščios pastangos”. Tuo tikslu 

šį penktadienį, 8 v.v., kavinėje 
Šaukiamas susirinkimas. Mergai- 
ės ir vyrai, norį išbandyti savo 
.uųnius gabumus, kviečiami 
lalyvauti. Vaidybai didelės 
e.r.omes teikia scenos apšvieti- 
aas. .acenos apšvietimui paruoš
ti sudarytas ypatingas komite
tas, kuriam vadovauja P. Masiu
lis. Jo darbo dėka jau daug pa
daryta. Tai buvo galima paste
bėti laike “Aidų” koncerto. Sie
kiama to, kad scenos apšvieti
mas ir - jos įrengimas atatiktų 
visiems vaidybos reikalavi
mams.” v

— Bal. 12 d. įvyko parapijos 
komiteto PBRM Būrelio valdy
bos susirinkimas apsvarstyti pa
rapijos pradinės statybos pa
šventinimą, kuris įvyks birželio 
3 d. Ypatingo dėmesio buvo 
kreipta į ta proga išeinantį pa
rapijos leidinį, kuriam išleisti 
sudarytas komitetas. Šalia para 
pijos istorijos, jos religinės, kul
tūrinės ir pedagoginės veiklos, 
bus spausdinami skelbimai. Dėl 
to visi lietuviai verslininkai 
kviečiami jame pasiskelbti, • nes 
šis leidinys pasiliks kiekvienoje 
lietuviškoje šeimoje. Sekąs pa
rapijos komiteto susirinkimas 
įvyks balandžio 22 d., 2 v. pp.

— Šį šeštadienį yra ypatingas 
parapijos parengimas, nes para
pijos salė iki birželio pradžios 
užleista įvairioms organizaci- 
ioms. Dėl to visi parapijiečiai 
kviečiami dalyvauti.

— Tėvai, kurių vaikučiai da
lyvauja sekmadienį katachetinė- 
se pamokose, kviečiami šį sek
madienį tuoj po 11 vai. pamaldų 
susirinkti muzikos studijoje.

Prašoma registruoti vaikučius 
pirmai komunijai parengti. 
Greitu laiku pradėsime pamo
kas.

— Šį šeštadienį, 3 v. pp., Prisi
kėlimo salėje šaukiamas parapi
jos vaikučių susirinkimas. Susi
rinkime bus programa, žaidimai, 
kinas ir bus daromos įvairios 
nuotraukos. Kviečiami berniu
kai ir mergaitės nuo 6 iki 13 m.

— J. Greičiūnas padovanojo 
parapijai du savo tapytus pa
veikslus lietuviško sodžiaus te
momis: sodybos idilija ir gaisro 
pašvaistė priešui užpuolus. Nuo
širdžiai dėkojame.

— Netoli gegužės mėnuo. Pa
rapijoje gegužės mėnuo busi 
švenčiamas ypatingu būdu. Ša
lia gegužinių pamaldų, kasrytą 
bus laikomos šv. Mišios už lie
tuvę motiną. Jas visas pavėsime 
šiai šv. Mišių aukai.

— Pakrikštyta Audronė Ste
fa Aleksandra Tumosaitė.

— Sekančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Northcote Ave, Argyle St., 
Lisgar St., Afton Ave., Beacons
field, Mckenzie Or., St. Annes 
Rd.

Šį sekmadienį, baland. 22 d. 
6 v.v. bus rodomas filmas “Ni
nochka” su Greta Garbo ir Mel
vin Douglas. Tai satyra apie ko
munistų agentų veiklą.

Prisikėlimo parapijos choro 
pobūvis ’

Jau porą metų Prisikėlimo 
par. choras gieda to paties var
do bažnyčioje — iš pradžių kino 
salėje, o vėliau ir savuose pasta
tuose. Bet choro paskirtis ne 
vien giedoti bažnyčioje. Gegu
žės 19 d. choras pasiryžęs įrody
ti, jog yra tinkamas ne tik prie 
ražančiaus, bet ir prie tanciaus. 
Tą dieną choras ruošia didelį po
kylį su puikia programa. Dai
nuos keletą dainelių pats choras. 
Vėliau į sceną išeis šaunusis vy
rų kvartetas. Paskui dar bus ir 
kitų staigmenų, kurios kol kas 
yra laikomos paslaptyje. Gi šo
kių salėje numatomi šokiai gro
jant puikiam orkestrui, skrai- 
džiojant balionams, krintant 
konfeti... rožių kvapas... na, 
ir . x .

Kavinėje puikus bufetą? su 
įvairiausiais užkandžiais ir gė
rimais. .

Kadangi tai choro pirmasis iš
ėjimas į viešumą, todėl stengia
masi padaryti kuo puikiausiai 
Tiesa, o kaip su loterija? Bus 
nuiki loterija sn brangiais fan
tais. kuriuos padovanojo Toron
to biznieriai. Fantai tik?ai pui
kūs ir pradžiugins ne vieną iš 
dalyvių...

✓

Gauti laiškai
Bytautui Vladui iš Plungės, Žit
kevičiui Juozui iš Buriat Mon 
golijos.

C. Prapuolenio vardu laiškas 
siųstas iš Lenkuos i Hamiltoną

Prašoma kreiptis į “Tėv. Žib.” 
administraciją.

BALANDŽIO 21 D., 8 V. V., PRISIKĖLIMO SALĖJE 
t r- V/ F <

pasilinksminimas 
Veiks turtingas bufetas su minkštus ir kietais gėrimais 

Šokiams gros TLO “Trimitas”
Įėjimas $1. Pelnas skiriamas Prisikėlimo parapijos statybai 

Rengia Parapijos Komitetas ir PBRM Būrelis

MONTREAL* Oue

LKMoterų Draugijos visuoti
nis susirinkimas šaukiamas ba
landžio 22 d. tuoj po pamaldų 
AV par. klebonijos salėje. Pas
kaitą “Moteris Visuomeniniame 
gyvenime” skaitys Sesuo Felici

Jaunųjų pijanistų koncertas
Šį sekmadienį, balandžio 22 d. 

J vai. pp. šv. Jono Kr. par. sa
lėje įvyksta jauniems muzikos 
talentams ugdyti būrelio rengia
mas koncertas. Šiuo kartu sce
noje pamatysime ir išgirsime 
gražų būrelį muz. Stasio Gaile- 
vičiaus pi j ano studijos mūsų lie
tuviškojo atžalyno. Visus muzi
kos mylėtojus ir ypač lietuvišką 
ją visuomenę, kuri sielojasi mū
sų jaunosios kartos muzikiniu 
pažangumu, maloniai kviečiame 
atsilankyti.

K. LIET. KAT. KULTŪROS 
D-JOS SUSIRINKIMAS

Metinis visuotinis “TŽ” leidė
jų — KLK Kult. D-jos narių su
sirinkimas įvyko pereitą šešta
dienį “TŽ” patalpose.

Atlikus atidarymo formalu
mus, valdybos vardu praneši
nąs padarė apskritai apie veik
ią pirm. B. Sakalauskas, o apie 
finansinius reikalus — S. Čepas. 
Revizijos komisijos aktą per
skaitė L. Šalna. Iš pranešimų ir 
tolimesnio reikalų svarstymo 
diskusijose paaiškėjo, kad D-jos 
padėtis nėra bloga ir didžiausias 
šio meto rūpestis yra erdvesnių 
ir patogesnių patalpų klausimas. 
Paaiškėjo, kad kartu su “Žibu
rių” bendrovės vadovybe buvu-’ 
šioji D-jos valdyba jau yra radu
si laimingą išeitį ir tikimasi, kad 
tiek “Žiburių” spaustuvė tiek “T 
Ž” redakcija su administracija 
dar šiemet galės persikelti į nau
jas patalpas.

Kaikuriems buvusiems valdy
bos nariams nebegalint toliau 
pasilikti valdyboje, naujos val
dybos rinkimai buvo vykdomi, 
nors iš pradžių buvo prašyta 
valdybą pasilikti tą pačią in cor- 
pore. Taip buvo išrinkti: P. Bra- 
žukas, dr. S. Čepas, kun. dr. J. 
Gutauskas, kun. dr. Bernardi
nas Grauslys, OFM, inž. J. Jasi-, 
nevičius, V. Kriščiūnas, B. Saka
lauskas ir kandidatu Aht. Dir
žys. Pareigomis valdyba tuo tar
pu dar nėra pasiskirsčiusi.

Rev. komisija liko ta pati: L. 
Šalna, A. Pabedinskas ir Eug. 
Abromaitis.
M. Liet. Bič. dr-jos Toronto sk. 

susirinkimas
šio mėn. 8 d. L. Namuose praėjo 
gana gyvai. Pradžioje L. Tamo
šauskas skaitė paskaitą “Kara
liaučiaus Kraštas ir Lietuva”, 
kurioj supažindino su Karaliau
čiaus kraštu lietuviškumo ir 
ekonominiu atžvilgiais, nurodė, 
kad to krašto branduolys M. 
Lietuva iki pat 19 amž. išlaikė 
savo lietuviškumą ir toliau dėl 
jo kovojo. Ekonominiu atžvil
giu Karaliaučiaus kraštas esą 
panašus-Lietuvos ūkiui ir labai 
skyrėsi visais atžvilgiais nuo Vo
kietijos ūkio, neturėjo sąlygų 
augti, buvo remiamas visokiais 
germanizacijos fondais, o pri
klausydamas Lietuvai, esant vi
sokiam judėjimui į vakarus ir 
iš vakarų, jis, bent Karaliau
čiaus uostas, daug labiau būtų 
išnaudojamas, daugiau naudos 
tas kraštas ir D. Lietuvai teiktų.

Dr. Vydūno premijų fondo 
klausimu pasisakyta, kad iš kon
kurso būtų išjungta dailioji li
teratūra arba ,dar geriau — su
sitarti su istoriku dėl veikalo 
apie M. Lietuvą parašymo.

Baigiant susirinkimą L. Tamo
šauskas paskatino daugiau remti 
mažlietuvių laikraštį “Keleivį”, 
Motušis pareiškė pageidavimą 
daugiau paskaitų apie M. Lietu
vą.

Paštas oficialiai pranešė, kad 
visame Didžiajame Toronte laiš
kai turi būti apmokami po 4 et. 
Iki šiol į priemiesčius siunčiami 
laiškai oficialiai nebuvo laikomi 
vietos laiškais, nors siuntėjai 
dažniausiai telipindavo po 4 et. 
Paštas su tuojbuvo sutikęs, pri
mokė j imu nereikalavo, o dabar 
tą ir legalizavo.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Boldg pervežimo* Toronte Ir tolnnomi* 
Ji*tonc«iomi«. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
tpeciolfctoi. Vita* vežama* turte* ap
drausto*. Važiuojam ko* savaitę j Mont- 
reaH, Londono. Wind*org, Hamiltonu, 

.Horth Boy, Sudbury ir kitur.
30 DIWSON ST. - - TEL LE. 4-1403 

TORONTO

Š. M. BALANDŽIO 28 D., 8 vaL v. PRISIKĖLIMO- , 
PARAPIJOS SALŽJE STUDENTAI RENGIA

Link s m ą
r * • • . * ' -..į

šokiu, vakara
Programoje:DAUGUVIETYTE - KUDABIENĖ P AN A V AITE ir 
ŠTURMAITYTĖ išpildys dainų ir eilėraščių pynę “Pabirę .mfiUėą. 
karoliukai”. t,zl., - Gros puikus orkestras.

• * 'A a - G* ,

Pelnas — studentų-šalpai.

AV bažnyčios garbės fundato
riais yra visi, kurie paaukoja 
bažnyčios statybai $500 ir dau
giau. Bažnyčios fundatoriais yra 
visi tie, kurie paaukoja statybai 
bent $300. Klebonas paskelbt 
naujus garbės fundatorius: J. 
Peck-Pečkaitis, M. O. Jurkšienė, 
M. Bendžiūnienė, P. Peleckas 
LKMoterų Draugijos skyr. Gy 
vojo Raž. Brolija, šv. Kazimiere 
parapija. «

A v par. , vargonų krikštas: but 
balandžio' 29 d.- . •

Solidarumas ar solidarumo 
mokestis. Montrealyje vykstan

kestį sumoką nepriekaištingai ir,’: 
kai kuriais atvejais, džiąųgsmin< 
gai. Keletas lietuvių yra sumo-; 
kėję neraginami. Kiti šį mokestį;; 
yrą įnešę net už senus praeities’’ 
laikus. j

Vienas iš įdomiausių pasisaky- * 
mų yra pasiūlymas šį mokestį iš’» 
viso nevadinti mokesčiu tiesiog) 
solidarumu. Tai nesąs mokestis, 
lygiai kaip kad jis ir nėra pri-' 
valomas, tačiau vieningas ir kil
nus įnašas į mūsų bendruomenės' 
fondą, iš kurio plaukia pagalba 
toms kultūrinėms organizaci
joms, kurioms ji yra reikalinga.

Seimelio Prezidiumas džiau
giasi, kad yra lietuvių, besisie
lojančių bendrais reikalais ir šį 
moralinė parama įgalina Seime
lio narius savo laisvalaikį. pa
skirti kitų labui. Šia proga tenka 
pažymėti, kad solidarumo mo* 
kestis nėra privalomas, bet mo4. 
karnas- laisva valia, ir pagal au^ 
Rojusiųjų skaičių galima spręsti 
apie . lietuviškos kolonijos norą

Tėvynės vaizdų rinkimo 
konkursas

Toronto šeštadieninės mokyklos 
mokinių tarpe rado gyvą atgarsi. 
Jau yra gąuta per 15 albumų 
puikių vaizdelių atviručių pavi
dale. Vaizdelio apačioje — apra
šymas. Keletas mokinių yra su
rinkę virš dviejų šimtų, net su
augusiam kai kurių dar nematy
tų, įdomių lietuviškų vaizdelių. 
Pavyzdingiausi albumai įteikia
mi KLB Kultūros Fondui visų 
Kanados mokyklų konkursui.

TLChoras Varpas pereitą šeš
tadienį, balandžio 14 d., su dide
liu pasisekimu gastroliavo De
troite. Į Torontą choras grįžo 
sekmadienį po pietų. Detroitie- 
čiai chorą sutiko labai palankiai. 
Taip choras be programoje nu
matytų 23 dalykų bisui išpildė 
dar 4 dalykus.
VAŽIUOJU ČIKAGON balandžio 27 d.
7.30 v. ryto, galiu paimti 2-3 keleivius. 
Grįšiu geguž. 2-3-čią d. Te!. LE 3-2808.

A. Liaudinskaitės - Mašalienės 
laimėjimas velykinio parado ka
ralienės titulo lietuvių vardą, 
taip pat tautinius drabužius, la
bai išgarsino Toronto visuome
nėje. Kelias dienas jos atvaizdų, 
interview ir straipsnių apie ją 
buvo pilni laikraščiai. Lietuviai 
tuo džiaugėsi ir gėrėjosi. “Bet 
tai labai sujaudino mūsų “bičiu
lius” lenkus. Jų savaitrašty 
“Związkowiec” net pasirodė vie
nos lenkės pasipiktinimo laiškas 
Esą, kodėl ten nedalyvavusi len
kaitė. Juk, girdi, lenkaitė"1 gro
žiu neužsileidžią lietuvaitėms, o 
tautiniai .lenkų drabužiai esą 
taip pat labai spalvinigi ir gra
žūs.

Suprantamas “didžiosios tau
tos atstovės” pasipiktinimas, bet 
ką gi padarysi, kad ir lietuvai
tei bei lietuviškąjį meną pasau
lis pripažįsta... Kandidačių tar
pe'juk buvo ir lenkaitė. Gaila, 
kad gal ne laiško autorė...

ADUTEI MARGEVIČIENEI, jos mamytei
a. a. MAGDALENAI JOSIENE1 mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškia • ■
■ ■- - • .*■- . j,*-.,:- . . .z. .

Sakalauškų šeima ir
-a Ė. ir M. Tainyldf.

Vasario 16 gimn. rėmėjų 
būrelis Nr. 9

Nuo balandžio 8 d. iš Vasario 
16 gimn. remti būr. Nr. 9 (miš
kininkų) vaęlpvo pareigų pasi
traukiau. Lietuvos Miškininkų 
S-gos Išeivijoj Kanados skyriaus 
valdybai prašant nauju būrelio 
vadovu sutiko būti J. Morkūnas. 
Jo adresas: 47 Fern Ave., Toron
to, Ont., tel. LE. 5-1026.

Miškininkų, būrelis įsisteigė 
1952. IV. 1., ir jam vadovavau 
nuo pat įsisteigimo su pusantrų 
metų pertrauka. Tame laikotar
pyje gimnazijai pasiųsta $491. 
Tuos pinigus .ąųdėjo šie būrelio 
nariai: A. Kaūjvydas ir J. Tumo- 
sas po $36, J. Masionis — $32, St. 
Šenferas — $25, A. Bajoras, J. 
Dvilaitis, A. J. Grabosas, J. Sin
kevičius, P. Tumosas, V. Vaitkus# 
po $24, J. Morkūnas — $19, A. 
Draugelis ir V. Germanavičius 
po $18, J. Tamulionis — $16, P. 
Ledas — $14, P. Dragūnvičius, 
K. Kalendra, V. Kerulis, K. Kir- 
na, A. Kojelaitis, E. Kutkevičius, 
J. Rastopkevičius, P. Sidaras, K. 
Starinskas, P." Valaitis, J. Vyš
niauskaitė po $12, ir A. K. — $1.

Dėkoju būreiio nariams'už pa
rodytą bendradarbiavimą ir kar
tu prašau su nauju būrelio vado
vu palaikyti dar glaudesnį ryšį:

Jonas Tumosas.

Brooklyn© operetės choras'ge
gužės 12 d. atvyks į Torontą ir 
Prisikėlimo parap. salėje pasta
tys 3 paveikslų operetę “Joninių; 
burtai”.

z / Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Vaikų Darže

lio Rėmėjų būreliui, už nepaprastai įdo
miai ir gražiai suruoštą Velykų Bobu
tės sutikimą, Balių-Moskoradą.

Visiems geradariams, kurie darbais 
ar aukomis prisidėjo prie šios mažųjų 
šventės paįvairinimo, ir tuo pačiu pa
rėmimo Lietuviškojo Vaikų Darželio nuo
širdus ačiū.

Nekalto Pr. Švč. M. Marijos Seserys.

REIKALINGAS VYRAS krautuvės dar- 
bams, reikia turėti šoferio liudijimą. Tel. 
LE. 3-7200.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė li
me augšte. Tel. LE 6-8268.

IšnuomoįamaSA 1 kambarys su baldais. 
/Runnymede-Blaor/. Tel. RO 6-5738.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė prie 
gero susisiekimo. Tell. LE. 2-4074, po 
6. vai. vok.

Ižnuomojomas II augite frontinis kam* 
berys vienam asmeniui-su baldais, skam
binti galima kasdien po 6 v.v. LE 3- 
0196, 85 St. Clarens.

PRANEŠU gerb. savo klien
tėms, kad atidariau moterų 
KIRPYKLĄ-SALONĄ “Warr 
ren Park Shopping Centre”, 
85b 'Varsity Rd. Telef. biznio 
RO. 7-7661, namų RO. 7-8209. 

K. ŠLEKIENĖ

Išnuomojami 2 kambariai /pavieniai/, 
galima virti. 210 Rusholme Rd./prie 
Prisikėlimo p-jos/ Tell. LE 4-4004.

—-v-------------- --—-------------------------------- --------------------------
Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir- 
ttivė be baldų /yra virimui krosnis/, 
šeimai be veikų. Tel. LE 4-3383.

Išnuomojamos visas ll-ros augštas: vir> 
hivė ir 3 kambariai, be baldų, kartu ga
ražas. 45 Beatrice St. Tel. LE. 4-8135, 
galima kreiptis bet kuriuo laiku.

Išnuomojamas frontinis kambarys su bal
da rs ll-me augšte. Karštos vanduo, atski
ro virtuvėlė rūsy. Netoli High Parko. Tel. 
LE. 3-1981.

Išnuomojamas 1 grius kamgarys III- 
me augšte, galima su maistu. Tel. 
WA 4-1089.

B. S E R G A UTIS - Realtor
nui KtATt, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas LE. 4-2426
Dideli* žemės sklypu pasirinkimas Toronte ir užmiestyje. Paskolos statybinin
kams geriausiomis-telytomis. Esame Toronto ir Kanados-Real Estate Bord*o no
riais. Gauname visus žios organizacijos namas pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mat efektyviam potemavimuL ,-.

' hr įvairius kitus
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LEt 2-9547

solidarumo Mokesčio vajui nu buoselėtF. savuosius lietuviškus 
girstami ir teigiami ir neįgiam 
pasisakymai. Džfugu, kad prie 
kaištingų posakių teišgirstam? 
retokai; kai kuriems tautiečiam^ 
atrodo, kad tokio mokesčio ne
reikėtų, vienok, nenurodant, ko
kiu būdu būtų galima padėt 
lietuvių mokykloms, chorui ar 
kitiems kultūriniams veiks
niams Didžiausia dalis šį mo

- BRADŪNUI ĮTEIKTA 
PREMIJA 

(Atkelta rs 1 pusi.) 
skirta menui: poezijai, beletris
tikai, dainai, muzikai. Poeziją 
atstovavo šulai: K. Bradūnas ir 
J. Aistis. Pirmasis paskaitė iš
traukų iš savo “Devynių bala
džių”: “Milžinkapiai” ir “Mane 
tėvų parapijos kapai”. Čia jisai 
pasirodė kaip nebanalus patrijo- 
tikos dainius. J. Aistis su dideliu 
įsijautimu paskaitė savo kūri
nius: “Vakaro tyla”, “Pasiskun
dimas B. Brazdžioniui”, “Mono
logas” ir “Myli mane, Dievuli 
geras”. P. Jurkus pasirodė su 
Simbolinės prasmės novele “Bal
tas žirgas”. Visus autorius pub
lika labai šiltai priėmė ir su dė
mesiu klausėsi, nors tikėjosi iš
girsti ir dar neskelbtų kūrinių.

Dainą atstovavo daugeliui pa-, 
žįstama Vilniaus ir Kauno operų 
solistė Juzė Augaitytė. Ji jau

femkaluą/; ,
Praėjusiame šio laikraščio nu- 

.neryje buvo ~ pradėtas skelbti, 
solidarumo mokestį sumokėju
siųjų sąrašas, kuris šiuomi yra 
tęsiamas toliau:

D. Jurkus, P. Šimelaitis, J. Ši- 
melaitis, Z. Urbonas, A: Urbo-, 
ras, O. Stankūnaitė, kuri. J. Ara- 
nauskas, kun. J. Kubilius, kum 
T. Raibužis, kun. SI Kulbis, Ji 
□aimantas, I. Gorys, S. Vaišvila, 
V. Vaišvila, P. Baronas, J.'.Štrė- 
lienė, St Naginionis, Z. Tama
šauskas, O. Tamašauskienė, J. 
Baltuonienė, kun. V. Stankūnas, 
L. Balzaras, K. Balzarieriėv J 
Pakulis, J. Jurėnas, J. Zabie- 
liauskas, P. Adamonis ir P^ Šu- 
šinskas. ■ f

Sąrašas bus tęsiamas kitame 
šio laikraščio numeryje. Mokestį 
bet kuriuo laiku įgalima sumo
kėti pas bet kurį Seimelio narį 
arba pas iždininką K.. Tolįūšį, 
1907 Egan Ave., Cote St.. Paul'..:

S. NagmMmis/ J 
Prezidiumo Pirmininkas.

pirmu pasirodymu laimėjo pub-1 
likos.simpatijas, kuri nesigailėjo 
matučių. Solistė pradėjo nuo liet, 
liaudies dainų, harmonizuotų V. 
Banaičio, P. Sarpaliaus, B. Bud- 
riūno, St. Gailevičiaus perėjo 
prie Schuberto ir Regerio ir pa
galiau padainavo ištraukas iš 
operų: Karnavičiaus “Gražinos”, 
Puccini “La Bohema”, Catalani 
“La Wally” ir virš programos 
— iš “Butterfly”. Akomponavo 
muz. St. Gailevičius.

Julija Rajauskaitė pasirodė 
kaip gabi pianistė. Su giliu įsi
jautimu ir visiškai apvaldyta 
technika ji paskambino M.' K. 
Čiurlionio “Preliudą”, Khacha
turian “Toccata”, Chopino “Mo- 
zurką” ir “Preliudą”, Debussy 
“Paskendusią katedrą”, Liszto 
“Petrarkos 104 sonatą” ir “La 
Campanella”. Abi menininkės 
sulaukė užtarnauta publikos 
įvertinimo.

Literatūros vakare dalyvavo 
apie 600. Reikia pasakyti, kad 
Toronto liet, publika ištisas tris 
valandas . gyvai domėjosi savais 
menininkais ir tuo padrąsino 
juos ateities kūrybai. Turbūt tei
singai vienas pasakė: “Toronto 
lietuviai žino, kas vertinga”.

YRA MANO

Ar Tomstos dabar turimas draudimas 
yra pritaikintas šių dienų reikalavi
mams? Ar apdraustos sumos paliki
mas paskirty tas pagal šiandienini 
Tamstos pageidavimą? Ar draudimo 
suma būtų išmokama pagal šeimos 
pasirinkimą? Ar pasikeitė Šeimos rei
kalavimai, patenkinami dabartiniu 
apsidraudimu? Ar Tamstos apsidrau
dimo sutartis /Policy/ yra apriboto 
nuo privačių skolininkų /Credit 
proof/? Atsakymą į šiuos klausimus 
Tamsta gausite pasiuntęs šį kuponą

J. G. SKAISTYS
The Manufacturers Life 

627 E. Main St., Hamilton .
Aš norėčiau gauti daugiau informaci
jų ougščiau minėtais klausimais. 
Pavardė ...___     ....
Adresas ............................................-

................ 324-55/
......... . —

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, f 
parapijos salėje. Banko kambaryje. ■ k

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

A, Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
įmokėti
įmokėti
įmokėti 
įmokėti
įmokėti

$10.500,
$10.800, 
$14.500, 
$14.800, 
$15.000, ______
$16.500, įmokėti 
$17.500, įmokėti

. $19.000, įmokėti
$20.500, įmokėti ^o.vw, IV « yviu«.v»-. -k--

$24.000, įmokėti $9.000, 13 komb., su bokfoi^. 3 gorožoi. <
Mėsos krautuvė, opyvorto $1.450 per sovoitę, buomo $95 mėnesiui.

AL GARDENS
REAL ESTATE

UM BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTAR»0 . 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakarais HU. 9-156

si.500, 6 
$2.000, 7 
$5.000, 8 
$5.000, *7 
$4.000, 8 
$8.000, 7 
$7.000, 8 
$8.000, 7 komb., gorožas.
$6.000, 10 komb., 2 gorožoi, <

komb:, garažas, 
komb., 
komb., 
komb., 
komb., 
kamfck, 
komb., garažas.

vieto gorožui.
be florožo.
be garažo. 
vieto gorožui.
2 gorožoi.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI į M'-.


