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Organizuotumosąlyga
Plačiai yra žinoma pamokanti pasaka apie mirštantį-tėvą, 

kuris, norėdamas įteigti savo sūnums mintį, jog turi gyventi dar- 
. noje ir santaikoje, davė jiems sulaužyti beržo šakučių šluotą, o 

kai sūnūs jos perlaužti neįstengė, tėvas liepė nuplauti raiščius ir 
laužyti po šakutę. Taip šluota buvo greitai sulaužyta.

Tai prasminga pasaka; Ištikrųjų vienybėje galybė. Juo labiau 
išeivijoje svarbu tautiečiams laikytis glaudžiame ryšyje. Pavie
nis išeivis svetimųjų jūroje skurs savo dvasioje ir atsigaivinimo 
atras tik bendrame žygy su saviškiais. Tai ir yra organizuotumo 
prasmė laidas išeivio išlikimo sau žmogumi.

» Kanados lietuvių ši tiesa senai suprasta ir pajusta. Organi- 
• zacinis gyvenimas čia gyvas. Ir visus apjungiantis bendruomeni

nis gyvenimas čia jau spėjo gana giliai įleisti šaknis. Kanados 
Lietuvių Bendruomenės organai reiškiasi jau ketvirtus metus 
savo veiklą plečia ir jų autoritetas tolydžio kyla.

Kai buvo kuriami pirmieji Bendruomenės organai, buvo kal
bų bei būgštavimų, kad jie susidursią su jau veikiančiomis orga
nizacijomis, kad būsiąs trukdomas šiųjų veikimas ir tt. Keturių 
metų praktika betgi įtikinę ir daugumą “netikėlių Tomų”, kad 
Bendruomenės organai nelžkliūva už jokios organizacijos veik
los. Ir jau visi jaučiame, kad nesant bendrinės organizacijos lie
tuviškasis gyvenimas reikštųsi daug silpniau. Tiesa, dar neretai 
tenka užgirsti pastabų, kad Bendruomenės organai nepadarę štai

- to ar kito dalyko. Bet kažin ar tie nepatenkintieji pagalvojo, o 
kiek gi Bendruomenės organams padeda jie patys ir didelis pro
centas kitų tos pats Bendruomenės narių. Bendruomenės organai 
juk nėra kažinkas iš pašalies atėjusio. Juk tai mūsų pačių pasta- 

’ tyti žmonės, kurie gali veikti tik su visos bendruomenės parama, 
tik joje pačioje ir su ja pačia. Bendruomenės organų sėkmingam 
veikimui reikia priemonių, reikia Sąlygų, reikia tam tikros at
mosferos bei visų bendruomenės narių pareigų išpildymo. Teore
tiškai ši tiesa pripažįstama visų, tik, deja, ne visų iš to padaromos 
atitinkamos išvados, ne visi nepamiršta patys savo pareigas iš
pildyti. 6 tik nuo mūsų visų sąmoningumo priklauso visų Bend
ruomenės organų veikla ir jos sėkmingumas. Jei Bendruomenės 
nariai tinkamai nerems, negalės veikti nei Krašto valdyba su 
savo komisijomis, nei apylinkių valdybos. Tam reikia kiekvieno 
įnašo savo darbu bei palankumu ar talka dirbantiems, taip pat 

. piniginio įnašo —- vad. solidarumo mokesčio,, kuris tegali įgalinti 
Bendruomenės organus susidaryti nors šiokias tokias techniškas

kažkaip nedaroma ar 4je:
vądų. <

Keturių organizuoto bendruomeninio gyvenimo metų, atro
do, jau pilhai užteko, kad būtume įsitikinę dėl jo vertės ir svar
bos. Iš kiekvieno mūsų tam reikalaujama labai nedaug — tik ma
žo solidarumo. įnašo ir palankumo, o kaikada ir šiokios fokios tal
kos dirbantiems. Jie juk ne sau dirba, bet mums visiems, tai ko- 
dėlgi mes turėtume būti be jokios naštos, o išrinktieji turėtų 
tempti visą?

Visuotinis talkininkavimas ir kiekvieno savo pareigos supra
timas yra darnaus ir ’ gražaus mūsų bendruomeninio gyvenimo 
laidas ir sąlyga.

Pasibaigė Pavergtųjų Seimas

Siekiant taikos žemė j e

Bal. 15 pasibaigė Pavergtųjų 
Europos Tautų seimo sesija 
Laisvosios Europos Kolegijos 
patalpose Strasburge. Joje da
lyvavo visa eilė žymių Europos 
ir JAV politikų, senatorių ir kt. 
Seimą sveikino buv. Prancūzijos 
min. pirm. G. Bidault ir kt. įžy
mybės. Labai džiaugsmingai bu
vo sutikti prancūzų L. Europos 
komiteto pirm. E. Naegelen ir 
olandų parlamento nario Goed- 
hart sveikinimai. Jie pareiškė, 
kad sovietai užuot paleidę paski
rus asmenis, turėtų išlaisvinti 
pavergtas tautas. Pasiųstos tele
gramos .Anglijos ir Prancūzijos 
min. pirmininkams. Taip pat 
buvo kreiptasi į visų laisvų kraš
tų vyriausybes prašant remti 
laisvinimo darbą ir neužmiršti 
pavergtųjų pasirašant sutartis 
su sovietais. Per radiją paskelbti

VLIKo - ALTo PASITARIMAS
Bal. 12-15 d. Vašingtone buvo 

susirinkę posėdžio VLIKo pre
zidiumo ir ALTo vykd. komiteto 
nariai posėdžio, kuriame dalyva
vo: J. Matulionis, prof. J. Ka
minskas, H. Blazas; L. Šimutis, 
dr. PI Grigaitis, M. Vaidyla ir 
ALT Infrom. Centro vedėja M. 
Kižytė. ALTo vicep. A. Olis ne
dalyvavo, nes buvęs sukliudytas 
tarnybinių reikalų Čikagoje. 
VLlkas supažindino ALTo at
stovus su nuveiktais darbais, 
ALTas — su savąja veikla ir 
drauge apsvarstė šias proble
mas: Lietuvos laisvinimo veiklos 
pagyvinmą JAV ir visame pa
sauly. lietuvių tremtinių rėmi
mą Sibire, pasipriešinimą Mi- 
chailovo veiklai ir kt. ALTa iš 
savo nusės, vykdydama 1955 m. 
lapkričio mėn. suvažiavimo re
zoliuciją. pažadėjo remti VLIKą 
lėšomis ir kt. būdais.

Buvo numatyta pasitarti ir su 
min. P. Žadeikių, betgi jam su
sižeidus tai negalėjo įvykti. 
VLIKo ir-ALTo prezidiumų na

atsišaukimai į 9 pavergtus kraš
tus. Diskusijose gyvai reiškėsi 
lietuvių delegacijos nariai: pirm. 
V. Sidzikauskas, E. Turauskas, 
pik. J. Lanskoronskis, dr. P. 
Karvelis, inž. J. Vilčinskas ir kt. 
Pabaltiečiai turėjo atskirą po
sėdį, kuriame sutarta daryti žy
gių, kad būtų leista prabilti pa- 
baltiečių kalbomis per L. Euro
pos radiją.

Dėl žinių, paskelbtų Švedijos 
spaudoj apie Pabaltijui suteiki
mą satelitų statuto, nepadaryta 
jokių, pareiškimų, nes nėra tikrų 
žinių.

Priimta visa eilė rezoliucijų 
Europos apjungimo, tremtinių, 
informacijos ir kt. klausimais. 
Ypač pabrėžtas reikalas dau
giau remti tremtinius, studijuoti 
ių padėtį, įsileisti juos į tarpt, 
jiems remti organizacijas.

riai min. Žadeikiui pareiškė 
užuojautą, kurioje tarp kitko ra
šo: “Apgeilestaudami, kad netu
rėjome galimybės su Jumis su
sisiekti asmeniškai, reiškiame 
mūsų bendrą užuojautą šios stai
gios ligos proga ir linkime kuo 
greičiausiai pasveikti”. Pasirašė: 
J. Matulionis ir L. Šimutis.

Min. P. Žadeikis balandžio 11 
d. prie savo namų pargriuvo vei
du į šaligatvį ir gerokai susižei
dė.

Kun. prof. Gustas, apie kurio 
grįžimą rašėme “TŽ” 15 nr. 
naujai gautomis žiniomis, esąs 
laisvas ir galįs grįžti iš Sibiro 
Lietuvon, bet jo gyvenamoj vie
toj — Krasnojarske esą daug lie
tuvių ir nenori jo išleisti. Per 
Velykas jis atlaikė ten pamal
das.

Vok. LB Krašto Taryba suda
rė rinkimų komisiją, į kurią įėjo 
J. Jackevičius, A. Petkevičius, 
V. Puniška ir B. Survilienė.

Emanuelis Kantas, dėl kurio 
kilmės ginčijamasi lietuviškoje 
spaudoje, 1795 m. rašė: “...Pa
saulinė taika gali būti atsiekta 
dviem būdais — visuotinu suta
rimu įgyvendinant respublikinę 
valdymosi formą arba karų cik
lu, naudojant vis baisesnius 
ginklus, Gcurie didžiąsias galybes 
sunaikins iki visiško suglebimo”.

Niujorke praėjusią savaitę bai
mingai stebėjome, kaip neatlai- 
džiai spaudžiama atomines'eros, 
tironų Maskva ir laisvųjų Va
šingtonas pramatė ateisiančią 
globalinę taiką. Kalbėdamos 
apie norą taikingai sugyventi, 
(abi juk “respublikos”), dvi pas
kutinės ankstyvesniųjų erų ga
lybės ginklavosi iki beprotišku
mo, siekdamos pasiruošti antra
jai Kanto aptartai išeičiai. O ji 
artėjo nežiūrint visų pastangų 
užtęsti. Sprendimą (būtinybę 
taikingai sugyventi) jautė masės 
Sovietijoje ir nesuskaičiuojami 
kritikai Amerikoj. Nerimas jau
tėsi Lietuvoje, kur išgąsdinti 
maskolbemiai teikė reikalaujan
čiai tautai vis daugiau lengvatų. 
(Rygos radijas netiesioginiai 
minėjo gandus apie “būsimą su
verenumą”). Daugiausiai šis ne
rimas prasiveržė iki šiol prote- 
guotoj Gruzijoj, kur Stalino pa
gerbti susirinkusios minios š.m. 
kovo 9 d. Maskvos įsakymu bu
vo kulkosvaidžiais išvaikytos. 
Amerikoj nepasitenkinimas pra
siveržė opozicinės partijos puo-

ATSIVERTĖ 
GARSUS ARTISTAS

Vienas garsiausių britų filmų 
artistų Alec Guiness, buvęs ang
likonu, tapo kataliku kartu su 
savo sūnumi. A. Guiness galima 
matyti filme “The Swan”, kur 
vaidina ir Grace Kelly. A. Gui
ness į katalikybę esą 'pastūmė
jusios rolės — kunigo filme 
“Dievo detektyvas” ir kardinolo 
— filme “Kalinys”.

LAIKAS PALEISTI 
BELAISVIUS

Italijos buvę karo belaisviai 
— apie 30.000 — paminėjo savo 
išlaisvinimo dešimtmetį Romo
je. Ta proga popiežius Pijus XII 
pasakė jiems kalbą šv. Petro ba
zilikoj, kurioj apgailestavo, kad 
dar tebėra daugybė karo belais
vių Sov. Sąjungoj: “Mes gyvai 
tikime, kad jūsiškiai, jei tebėra 
sauvališkai laikomi nelaisvėj, 
pagaliau ras gailestingumo 
žmogiškumo jausme tų, kurie 
juos tebelaiko; juk tiekos moti
nų, žmonų kančios ir vaikų aša
ros dėl negrįžtančių savųjų tu
ri pažadinti sąžinę”.

Kanados - JAV nesusipratimai
JAV ambasadorius S. Douglas 

savo kalboje Vancouvery užsi
puolė Kanados opozicijos vadą 
Drew, esą šis be pagrindo pri
kaišiojęs JAV ūkinį Kanados iš
naudojimą investuojant joje sa
vo kapitalą. Į tai atsiliepė Drew 
per CBC radiją ir didžiąją spau
dą, pareikšdamas, kad jis kriti
kuojąs ne amerikiečių kapitalo 
investavimą Kanadoje, bet jo 
nanaudojimą Kanados ūkio kon
trolei. Esą Kanados vyriausybė 
turėtų daugiau dėmesio kreipti į 
savo krašto gėrybių išnaudoji
mą per savąsias firmas ir savo 
iarbininkus. JAV pramonė, 
baigdama savo krašto išteklius, 
ateina Kanadon, kad tuo būdu 
palaikytų savo gerovę. Kanada 
stovinti didžiausių galimybių iš
vakarėse, tik esą reikia jas ma
tyti ir atitinkamai veikti.

Antras nesusipratimas įvyko 
dėl milžino lėktuvo “Globemas- 
ter”, kuris buvo priverstas nusi
leisti prie Hamiltono “Mount 
Hope” aerodrome. Jis gabeno 96 
karius į Newfoundland ir kai 
dviejuose motoruose pasirodė 
liepsnos, turėjo nusileisti “ant 
pilvo”, nes neveikė atitinkami 
ratai. Iššokę kariai saugojo lėk
tuvą. Kai “Globe a. Mail” dienr. 
fotografas ir kt. bandė artintis, 
vienas sargybinis išsitraukė 
ginklą, nors ir neatsukdamas jo

Mūsų bendradarbis Niujorke
limais, sovietikos ekspertų ir pa
bėgėlių nerimu bei nepasitenki
nimu VašingtonO^astarojo meto 
suglebimu. Praėjusią savaitę šis 
judėjimas jau Pasiekė tokio 
laipsnio, kad prisidęntas buvo 
išstumtas prabilti ir deklaruoti 
šiandieninį Amerikos nusistaty
mą. C. Sulzberger^ NYTimes 
publicistas, praėjusią savaitę vi
sai piktai skundės^kad Amerika 
neišnaudoja naujai susidariusios 
padėties teritorijoje tarp Balti
jos ir Juodųjų jūrų..

7Mūsų propogonda yra netinkama. 
Mūsų procedūra yra pasenusi ir be vaiz
duotės. Mes apgaudinėtame save ir sa
vuosius draugus su Jehgyabudiškais šū
kiais. Madison Avenue" pirklybos techni
ko betgi nepajėgia atsverti išminties. Šū
kiai "išlaisvinimas" ir /'atstūmimo po
litika" tebėra politiškai Amerikoje po
puliarūs ir būtų ideatiar pageidaujami. 
Bet nelaimė pasaulis nerp idealus. Esa
momis sąlygomis satelitinės valstybės ne 
nemano nusimesti esamosios valdžios iki 
tebesilaikysime dabartinės diplomatinės 
akcijos. Ar tai mums patinka ar ne, re
voliucija yra faktas Rytų Europoje. Ta
čiau ir ta pati revoliucžjp nėra statiškas 
dalykas. Padėtis Rytų Europoje neatrodo 
paliksianti postovi. Jau ;dabar ten visur 
pastebimas teroro baiįnės išnykimas. 
Maskvai išdrįsus atfiuosobti varžtus, tu
rime pasiskubinti išnaudoti ten esamus 
nesutikimus, specifinius interesus ir Ry
tų Europos tautu siekimus./!/ Mes ta
čiau elgiamės kaip tik priešingai. Mums 
Rytu Europa — tai "satelitai**, nesu
prantant, kad tie satelitai viens nuo ki
to taip skiriasi ..." '

Išlaisvinimo metodika
Sulzbergeris iš Paryžiaus rašė, 

kad Amerikos stoikiškas neutra- 
limws, kai Bėr^nd^dtiLėtiai bu-, 
ve sovietų tankų blaškomi prieš 
tris metus Rytų Europai buvo 
skaudus smūgis. Prieš tai ten 
skambėjo’ kiekvienas viltinges- 
nis Amerikos valstybininko pa
reiškimas, būdavo plačiai atkar
tojami Amerikos radijų propa
gandos tokie išsireiškimai, kaip 
“pagalba eina”! Propagandos, 
kurią daugumoje kūrė ‘.‘pabėgė
liai tragiškai sapnuoją apie su
grįžimą į tėvynę”. Pamažėl Ry
tų Europa patikėjusi, jog karas 
jiems išlaisvinimo neatiieš. Sulz
berger priekaištauja, jog Ame
rika nepasistengė jų vilčių su
stiprinti, nerado reikalo anapus 
esančių painformuoti, ka mano 
dėl Stalino įpėdinių, jų ’‘kolek
tyvinės diktatūros”, ar titoizmo 
formų. Sulberger vienoje iš sa
vo griežčiausių kritikų reikala
vo pasisakyti, ko Amerika sie
kia: “Ar JAV politika yra pa
remta egoistiškomis aspiracijo
mis skatinant visa tai 'kas stipri
na TSRS arai truizmu? Ar kal
bame apie Rytų Europą tegalvo
dami apie savo globalinę pozi
ciją ar ištikro trokštame padėti 
ten gyvenančioms tautoms?” Iš
laisvinimo politika esanti pa- 

ap- 
ne-

į fotografą. Tai sujaudino ka
nadiečius, ir JA Valst. Departa
mentas išreiškė dėl įvykio 
gailestavimą, nors Kanada 
buvo protestavusi.

in- 
su-

“PAX ROMANA” 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis pasaulio katalikų 
telektualų — “Pax Romana” 
važiavimas šiemet įvyko Beiru
te, Libano sostinėj. Iškilmėse da
lyvavo valstybės prez. C. Ša- 
mun, popiežiaus nuncijus, dip
lomatinio korpuso atstovai ir vi
sa eilė žymių katalikų veikėjų 
iš Europos ir Azijos. Pagrindinė 
suvažiavimo tema buvo — kul
tūrų įvairumas ir jų bendradar
biavimas.

Nagrinės imigracijos klausimus
Labdarybinė bei socialinė Ka

nados organizacija “Caritas-Ca- 
nada” gegužės 14-17 d. Quebeco 
m. universitete rengia kongresą, 
kuris be kitų reikalų nagrinės ir 
imigracijos klausimą. Bus eilė 
paskaitų šiomis temomis: “Da
barties imigracija Kanadoj” — 
C. E. Couture, “Ateivių įjungi
mas i krašto gyvenimą” — T. N. 
Mailloux, O.P. Montrealio un
to psichologijos prof.; “Ateivių 
įjungimas į ūkinį gyvenimą” —

remta negalimybe.
Jis siūlo kovoti ne su ideolo

gija, bet daryti viską, kad atpa
laidavus Rytų Europą nuo Mas
kvos kontrolės. O kiekviena tau
ta vėliau pasirinksianti tokią 
formą, kokios ji nori, kad tik ne
būtų pavergtos. Europoje, esą, 
tikėta, jog p. Dullęs supratęs 
permainų reikšmę, kai jis vie
šėdamas pas Tito praėjusiais 
metais, paskelbė garsiąją rezo
liuciją, kurioje abu išreiškė ne
pasitenkinimą Maskvos politika 
Rytų Europoje: “Mes sutinkame, 
jog RE valstybės turi išsilais
vinti nuo betkokios užsienio įta
kos ir turėti teisę laisvai tvarky
tis tiek sociališkai, tiek ir ūkiš
kai”. Bet tuo viskas ir pasibaigė. 
Amerika neužmezganti net ir 
prekybinių ryšių su “satelitais”, 
kad šie galėtų būti mažiau pri
klausomi nuo Maskvos, Ameri
kai mažai terūpįs RE stiprėjan-

(Nukelta į 2 psL)

NAUJAS SIBIRAN 
DEPORTUOTŲJŲ SĄRAŠAS

(E) VLIKo Informacinė Tary
ba yra gavusi žinių dar apie 
šiuos lietinius,"kenčiančius so
vietiniame pragare:

Andruškevičiūs, gydytojas; 
Babrauskas, Buknys (ar Buk- 
nis), gim. apie 1927 m., Butkus, 
kunigas, Čeponis, gimęs apie 
1925 m., Draugelis, Jurgis, kapi
tonas,. Dųmauskas, Juozas, End
riukaitis: (ar Enųiukaitis), Vy-

Ilgūnas, Mykolas, jau v.. “Liet. Ai
do” vienas iš redaktorių, Ingele- 
vičius, puskarininkis, Kriščiū
nas, pulk. Įeit., Kujus, gimęs 
apie 1929 m., Kundrotas, Petras, 
jrlacys, Juozas, IvLlascvicius, B y
tautas, leitenantas, Milvertaitė 
Onutė, Musteikis, Juozas, Fališ
ka, Juozas, Repšytė, Ona, Rut
kauskas, Algimantas, Stankus, 
gimęs apie 1916 m., Šakenis, inž., 
buv. švietimo ministeris. Jau 
miręs. Ščepavičius, Jonas, kapi
tonas, Stankus, kapitonas, Va- 
riakojis, Saulius, Vaišnora, buv. 
finansų ministeris bolševikinia
me kabinete, Vaitiekūnas, buv. 
redakt. bolševik. enciklopedijos, 
Velička, Zenonas, Zakarysas (?), 
kunigas, Zaskevičius, generolas, 
Žebuolis, gimęs apie 1928 m., 
Zinkevičius, gydytojas. .

VEJA LAUK STALINO ŠALININKUS
Stalino garbintojai turi išnyk

ti vienas po kito. Bulgarijoj bu
vo priverstas atsistatydinti ilga
metis min. pirm. Vulko Červen- 
kov, kuris buvo vadinamas “ma
žuoju Stalinu”. Jis ypač kovoje 
su Tito nepriklausoma politika 
kuriai simpatizavęs Ždanovas. 
Dabar gi, kai Kremliui parūpo 
Tito draugystė, Červenkov tu
rėjo pasitraukti ir tai dalyvau
jant Tito delegacijai. Jo vieta 
užėmė Jugo, Bulgarijos polit- 
biuro narys nuo 1937 m.

Lenkijoj pašalinti: Stefan Ka- 
!inowski, gen.._prokuroras; S. Za- 
rakewski, brig, generolas ir ka
riuomenės teismo prokuroras 
dėl nepatenkinamo pareigų ėji
mo ir tardymo būdų prižiūrėji
mo; S. Radkiewicz, sovchczų mi
nisteris, buvęs iki 1954 m. vals
tybės saugumo ministeriu. Jų 
darbas buvęs “nepatenkinamas” 
tuo, kad buvo suimta ir nuteis
ta šimtai pogrindžio veikėjų už 
tariamą “titoizmą”. Taip pat pa
šalintas teisingumo min. H. 
Swiatkowski ir kultūros min.

V. Gratton,' Montrealio ekono- 
nistas; “Ateivių įjungimas į 
švietimo sistemą” — L .Lortie, 
Montrealio un-to prof.; “Atei
vių įjungimas į socialini ir kul
tūrinį gyvenimą — J. M. Leger, 
žurnalistas; “Ateivių įjungimas 
i religinį gyvenimą — mons. Ma- 
louin.

Tuo būdu ir Kanados prancū
ziškoji dalis ima rodyti daugiau 
susidomėjimo ateiviais.

Savaites įvykiai
Bulganinas su Chruščiovu D. Britanijoj buvo sutikti šaltai. 

Nežiūrint jų sveikinimo mostų minia visiškai nereagavo. Tai jau
čia Kremliaus valdovai ir Chruščiovas pirmojoj savo kalboj pri
minęs atomines bombas pareiškė: “Jūs nemėgstat komunizmo, o '• 
mes — kapitalizmo, tačiau reikia gyventi taikoje”. Kad sutiktų 
kuo mažiausia pasipriešinimo Britanijoj, Kremliaus valdovai pa
likdami Maskvą paskelbdino Kominformo likvidaciją ir savo su
tikimą prisidėti prie taikos grąžinimo Vid. Rytuose. Taip pat buvo 
pranešta, kad sovietai sutikę pri
sidėti prie prez. Eisenhowerio 
plano įsteigti tarptautinę atomi
nės energijos - agentūrą, kurios 
statutas jau sutartas dalyvau
jančių 12 kos kraštų ir bus pa
teiktas svarstyti JT pilnačiai. Ši
tie ėjimai gerai nuteikė anglų 
politikus, ypač Vid. Rytų klau
simu, kuris jiems šiuo metu la
biausiai galvą kvaršina, tačiau 
tai nepadarė įspūdžio plačiajai 
anglų visuomenei. Jos akyse “B. 
& K”, tebėra žiaurieji Kremliaus 
valdovai. Užtat į sovietų atsto
vybę Londone ėmė glėbiais 
plaukti protesto laiškai, reika
laują paleisti išvežtuosius į dar
bo stovyklas. Susirinkę studen
tai šaukė “valio” Monako jauna
vedžiams Grace Kelly — Rai
nier III, britų policininkams, bet 
garsiai reiškė nepasitenkinimą 
Kremliaus svečiais. Sekmadienį, 
kai B. ir Chr. rengėsi vykti į 
Windsoro pilį pas karalienę, ties 
pilies sienomis susirinko minios 
žmonių; belaukiant kažkas išra
šė ant sienos: “Šalin žmogžu
džiai ...” Pastebėjusi policija už
tepė užrašą dar .prieš B. ir. Chr. 
atvykimą. R. Europos tremtiniai

teTfčiaf^ surengė protesto eitynes 
Londono gatvėmis. Kat. bažny
čiose buvo laikomos pamaldos 
už persekiojamuosius sovietų 
kraštuose. Birminghame tremti
niai pasirodė su plakatais, reika
laujančiais laisvės Lietuvai, Lat
vijai ir kt. kraštams.

Politiniai pasitarimai- vyksta 
slaptai ir jų turinys kol kas ne
skelbiamas. Iš spaudoje pasiro
džiusių nuotrupų matyti, kad so
vietai pareiškę norą išplėsti pre
kybinius santykius ir pasiūlę 
britų laivų statykloms milijo
ninės vertės užsakymų. Kadangi 
tai įeina į uždraustų gaminių są
rašą vargiai britai galės tuo pa
siūlymu pasinaudoti. Vid. Rytų 
klausimu Edenas esą pasiūlęs 
ginklų teikimą arabams-izraeii- 
tams tvarkyti per Jungt. Tautas.

Wl. Sokorski.
Rumunijoj komunist. vyriau

sybė paleido iš kalėjimų 200 si
onistų, kurie buvę nuteisti Sta
lino įsakymu. Manoma, kad tai 
padaryta ryšium su nauja so
vietų taktika Vid. Rytuose, kur 
jie nori laimėti izraelitų simpati
jas. Dėlto, matyt, Molotovas su 
Mikojanu atsilankė Izraelio am
basadoje Maskvoj bal. 15 d. ,— 
Izraelio nepriklausomybės die
ną.

Sov. Sąjungoj, kur pasak N. 
Chruščiovo, Stalinas nužudęs 
eilę maršalų ir 5000 kt. karių,

JEI KILTU KARAS
JAV ats. generolas O. Bradley, 

buvęs sausumos kariuomenė' 
vadu II D. Karo metu, pateik
damas savo samprotavimus ka 
rinei senato pakomisei, pareiškė 
“Jeigu JAV bus įveltos į III D 
Karą, šis prasidės Ameriko 
nuolimu ... panašiai, kaip pra 
jęs karas prasidėjo Pearl Har 
bour. Man nejauku minėti būsi
mo užpuoliko vardą, tačiau turiu 
viešai pasakyti, kad tiktai Rusi 
ja gali pradėti karą”. Jo nuomo 
ne, JAV esančios dabar lengviai 
pažeidžiamos. Didieji pramonės 
centrai gali būti bombarduoja
mi iš povand. laivų raketiniai- 
«viediniais. Generolas W. Be 
dell Smith, taip pat pateikęs sa
vo nuomonę senato pakomisei 
pareiškė, esą nepakanka turėt’ 
persvarą aviacijoj; norint atgra 
syti užpuoliką, reikia galybės vi
sose srityse.

Kanados sveikatos ministers 
P. Martin, kuriam pavesta ir ci-

Jungt. Tautų taikos misija 
Vid. Rytuose buvo sėkminga
Gen, sekretorius D. Hammar- 

skjold po 10 dienų derybų su 
arabų kraštų ir Izraelio vyriau
sybėmis paskelbė, kad abi pusės 
sutikusios priimti paliaubas. 
Egiptas pasižadėjo nebesiųsti sa- 
vb partizanų-fadajistų į Izraelio 
žemę, o Izraelis — savo karinių 
dalinių į Egipto žemę atsiker
šyti. Izraelio min. pirm. Ben 
Gurion pareiškė parlamente, esą 
JT gen. sekret. dėka pasienio ne
susipratimai tuo tarpu liko su
stabdyti, nors puolimo pavojus 
iš arabų nesąs praėjęs.

Atrodo, JT gen. sekretoriui 
pagelbėjo nauja sovietų laikyse
na arabų atžvilgiu. Mat, Krem
lius pareiškė prisidedąs prie va
kariečių pastangų' grąžinti tai
ką Vid. Rytuose ir paragino ara- 
bus-izraelitus taikytis. Arabai 
tai palaikė “smūgiu į nugarą”, 
nes anksčiau jie rėmėsi sovietais 
ir jų ginklais.

Prie arabų-izraelitų nuramini
mo prisidėjo ir JAV įėjimas į 
Bagdado sąjungos ūkinį ir sau
gumo komitetus, kurių tikslas 
vra rem^ ^iimgajjj^iklausan-..

nist. sąmokslininkai. Tuo būdu 
JAV kad ir nebūdamos oficialiu 
B. sąjungos nariu, praktiškai juo 
tapo, juoba, kad sutiko prisidėti’ 
prie sekretoriato išlaikymo ir 
paskirti savo ryšininką — vieną 
savo generolų ar admirolų. Tai 
paveikė Egiptą, kurio min. pirm, 
Nasser, sutikęs su naujom pa
liaubom, staiga išskrido į Saudi 
Arabiją, kur pasirašė savitarpio 
karinės pagalbos sutartį su S. 
Arabija ir Jemenu. Jos tikslas 
—■ ne tik laikytis prieš Izraelį, 
bet ir prieš Britanijos įtaką.

Lenkijoj išleistas amnestijos 
įstatymas, pagal kurį bus paleis
ta iš kalėjimo 30.000 kalinių ir 
70.000 kalinių bus sumažinta 
bausmė trečdaliu arba per pusę. 
Emigrantams dovanojama baus
mė, jeigu grįš iki liepos 22 d.

dabar grąžinti garbėn: buv. min. 
pirm. A. I. Rykov, marš. V. Blue- 
cher, marš. I. Jegorov, marš. J. 
Gamarnik, V. A. Antonov-Ovse- 
įenko, J. Unschlicht, A. Bubnov, 
S. Kamenev, M. Rukimovič, M. 
S. Kedrov.

Tolstojaus fondo vadovybė 
Niujorke paskelbė dokumentą, 
rodantį, kad Stalinas, caro lai
kais būdamas komunistu, kartu 
buvo ir caro slapt. policijos šni
pu. •

Pradėta pulti ir A. Višinskis, 
buvęs Stalino gen. prokuroru ir 
sovietinės teisės kūrėju.

vilinė krašto apsauga, pareiškė 
parlamente, kad karo atveju virš 
Kanados teritorijos vyktų lėktu
vų mūšiai ir dalis bombų, skir
tų JAV miestams būtų numesta 
ant antrinių taikinių Kanadoj. 
Pastaroji jau turinti radaro 
tinklą DEW, Mid-Canada ir Pi- 
netree. Rūpinamasi paruošti gy
ventojus iškeldinti iš miestų pa
vojaus metu, ’bet, ministerio 
nuomone, Kanadoje nebūtų 
praktiška statydinti didelių slėp
tuvių sistemą., Geriau esą turėti 
slėptuves kiekvienai šeimai, ku
rios atsieina $15.

Roma. — Lenkų vysk. J. Gaw- 
lina kreipėsi į visus tautiečius 
išeivijoj kviesdamas gegužės 6 
d. organizuoti mariologinę mal
dos dieną už Lenkijos ir kt. pa
vergtu kraštų laisve* Ta proga 
išsiuntinėtas raštas viso pasaulio 
katalikams informuojąs apie ti- * 
kybinę Lenkijos padėtį.

I
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Naujas dramos veiksni:

IŠVEŽA LIETUVOS JAUNIMĄ
Vokiečių dienraštis “Muen- 

chener Merkur” Nr. 88. IV.12. 
pirmame puslapy išspausdino 
žinią iš Maskvos, kad sovietai 
perkeldina pabaltieeių ir ukrai
niečių jaunimą į tolimas Sovie
tų. Sąjungos mažai apgyventas 
sritis. Sov. S-gos Ministerių Ta
rybos kolonizacijos tarnyba pa
skelbė du milžiniškus žmonių 
perkeldinimo. projektus. Pagal 
tuos projektus privaloma “per
sodinti” iš “tirštai apgyventų 
Sričių trijų Pabaltijo respubli
kų — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos —« daugiau kaip 100.000 
abiejų lyčių jaunų darbininkų į 
Kazachstano ir Altajaus sritis. 

. Iš Ukrainos dvidešimties sričių 
numatoma perkelti 180.000 žmo
nių į Archangelsko, Suomių Ka
relijos ir autonominės Komi 
respublikos sritis prie šiaurės 
Ledų Jūros ar apskritai pačioj 
šiaurėj. '

Pabrėžiama, kad pagal šią, 
nuo Stalino mirties pačią di
džiausiąją, perkeldinimo akciją 
naujosios darbo jėgos privalės

tautiniai sąmoningas ir prisiri
šęs prie savosios žemės. Tai pa
tvirtindavo ir ikšiolinės gauto
sios žinios iš Lietuvos, prasiver- 
žusios pro geležinę uždangą.

Pagal naujuosius sovietų pla
nus, išvežtasis jaunimas, išsklai
dytas tolimuose Sov. S-gos plo
tuose ir negalėdamas sugrįžti į 
savo gimtąją žemę, bus privers
tas sudarinėti mišrias šeimas, 
surusėti ir tuo •pačiu žūti sava
jam kraštui be pėdsakų. Gi dar 
išlikusios krašte ir priaugančios 
naujos kartos, laisvės laikų jau 
neatsimins ir nebus tokių, kurie 
apie tai joms galėtų priminti ar 
papasakoti. Dėl to lengviau pa
siduos sovietų “auklėjimui” ir 
taip pat savam kraštui žus, su
rusės.

Ši žinia apie jaunimo “perso
dinimą”, paskelbta pačių sovie
tų, Lietuvai ir kitiems Pabaltijo 
kraštams, kaip negausiems gy
ventojų skaičiumi, yra tragiš
kiausia nuo sovietų okupacijos 
pradžios. Į ją turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį paliestųjų tau
tų vadovaujamieji veiksniai

naujose srityse pasilikti visiems tremtyje bei diplomatai ir dary- 
laikams. Dėl to naujai perkel- j ti visa, kad išbudinus laisvojo 
dintieji būsią apgyvendinti nė 
ypatingose kolonijose, bet mies
teliuose ir kaimuose. Čia jie pri
valės su senaisiais gyventojais 
kuo greičiau užmegsti giminys
tės ryšius. Tokiems “giminystės 
ryšiams”,' kaip pavyzdys, nuro
doma į Brask Angara vandens 
jėgainių statyboms pasiustieji 
12.000 komunistinio jaunimo, 
kurie ten yra apgyvendinti ūki
ninkų sodybose ir jau esą 1.400 
susituokę.

Tai vienas iš aštriausių siero- 
viškų tautžudystės veiksmų, at
liekamų po kolonizacijos prie
danga. Bolševikai, norėdami su
naikinti rabaltiečių ir ukrainie
čių tautinį atsparumą, kerta 
smūgį į pačią jautriausią-vietą 

■t ~ jaunimą 
goš,~ naik’ 
vyresniąj^kėrtą, nedavė jiems 

 

reikiamų pasekmių. Išžudžius ar 
išvedus' vyresniuosius, išauga 
jaunimas, kurs taip pat lieka

i,, jų ęastan- 
r^^ąmoningiausią

pasaulio sąžinę, kviečiant kovai 
su tautžudyste. Be paskirų lietu
vių, latvių, estų ir ukrainiečių 
tautinių vadovaujamųjų veiks
nių, turėtų daryti žygius ir Pa
vergtos Jungtinės Tautos, kad. tą 
milžinišką tautžudyste sulaikius. 
Tam ypač palankus momentas 
yra dabar, kada sovietai pradėjo 
skelbti koegzistenciją laisvie
siems Vakarams, škelbdamiesi 
“taikos apaštalais”.

Dabartiniai Kremliaus valdo
vai išvadindami buvusį savo 
bendrininką Staliną žmogžu
džiu, nuo savęs tos dėmės nenu
siplauna, negirdėtu mastu jų ve
dama “tautžudiška akcija Lietu
voj ir kitur, suteikia jiems dar 
baisesnį pavadinimą. Sovietų 
siūloma koegzįptaaejįfi — Vaka
rams gali pavirsti tikra k.o. eg
zistencija,, kaip kad jau yra Pa
baltijy ir kituose sovietų pa
vergtuose kraštuose.

M. Musteikis (ELI).

Stalinui mirus komunistinė [ kad nežymi grupė šviesuomenės 
Rusija padarė eilę posūkių vi-1 
daus ir tarptautinėje politikoje. 
Jų tikslas sustiprinti komunistų 
padėtį savuose kraštuose ir įvyk
dyti sąmišį vakariečiuose. Pats 
didžiausias komunistinio cirko 
— 20 kongreso žygis atsisakymas 
Stalino vienasmeninės diktatū
ros. Šis Chruščiovo, o ypač Mi- 
kejano ėjimas komunistinio 
kardo ašmenimis iššaukė mažas 
ir dideles bangas. Ir jos siaubia 
nūdien nuo Baltijos iki Adrijos, 
nuo rytinio Berlyno ligi Vladi
vostoko ir komunistinio Vietmi- 
no. Aišku, jis neprikels iš kapo 
Trockio, Zinovjevo, Kamene- 
vo... Bucharino, Rikovo ar Put- 
nos.Bet lenkas kp gen. sekreto
rius Gomulka ir eilė panašių vėl 
išeina į laisvę. Neseniai pastatyti

I Stalino paminklai dūžta, kaip 
puodai. Varšuvos radijas net pra 
deda kalbėti apie naują laikotar
pį, kuriame vyraus tiesa ir tei
singumas.

Jei Chruščiov buvo bejėgis 
kaiką gero padaryti kolektyvi
niame žemės ūkyje, jei jis net 
neužsimojo pašalinti vergijos, 
kuri vyrauja visame komunisti
niame pasaulyje, pateikė psicho
loginį atsargų nuraminimą: už 
blogį atsako Stalinas, už laimė
jimus — komunistų partija. Es
mėje tik vardai pakeičiami. Vie
ton įsigalėjusio stalinizmo stoja 
leninizmas. Klasių kova tebelie
ka. Komunistų tikslas įsigalėti 
visame pasaulyje nepakąstas. 
“Socialistinė tėvynė” Rusija ir 
toliau lieka komunistinio pasau
lio vadove. Visos komunistinės 
tiesos lieka galioti. Komunistų 
partija ir toliau nusistačiusi lai
kyti visas tautas, o ypač ne ru
sus, aršioje vergijoje. Aišku, ši 
vergija įgys kiek kitokį pobūdį, 
tačiau pavieni asmenys ir tautos 
tarnaus vienam tikslui — įgy
vendinti pasaulinę revoliuciją. 
Britų publicistas, Edward Crank- 
shaw 1947 m. dar tvirtino, kad 
kolektyvinės demokratiškos in
stitucijos pakeis despotizmą. Ga
lėtume šiam tvirtinimui pritarti, 
jei Crankshaw atsakytų į klau
simą ar kolektyvinės instituci
jos nebus despotiškos, o nau
jas diktatorius nepakeis institu
cijų, .kurios ir nežymias nuolai- : 
das darydamos krašte sukels su
irutę?

Šviesuomenė ir kompartija
Lenin anuomet išsiskyrė iš so

cialdemokratų, tvirtindamas,

Vašingtoiors jis buvo susi- 
v( Stalinu, bet ir jis 

>yrė jiau lygiai tiek pat 
*Chiv, kurio gyvybės 

. klaurimadino metais buvo

Siekiant taikos žemėje
(Atkelta iš 1 psl.) 

tis tautiškumo judėjimas. Gal 
Vašingtonas bijo Kongreso kal
tinimų, kad palaiko komunistus?

. Peržvelgus rimtesnę spaudą 
Niujorke Sulzberger tezė buvo 
palaikoma visos eilės įžvalges
nių korespondentų Bonnoj, Lon
done ir kitur. Kiti gąsdino, kad 
jei Eisenhoweris - Dulles nesi- 

. ims ko nors skubaus vadbvvbei 
iniciatyvai ir prestižui atgauti. 
Europa žlugs. Tik Amerikos, 
mandagiai tariant, ligšiolinis 
“lėtumas” įgalino Chruščiovą su 
Bulganinu Londone net grasyti

Lietuviai “paskutiniajame
1 cikle”

“Naujienos”, įtaigojančios AL 
To politiką, laikė teigiamu reiš
kiniu gandus apie galimą titoiz- 
mo įvedimą Pabaltijy, laikyda
mos tai Amerikos išlaisvinimo 
politikos išvada. Dienraštis per
spėjo tačiau, jog visos tos kal
bos esančios gal tik “bandomieji 
balionai” siekiant patirti kaip 
reaguos laisvasis pasaulis. Laik
raštis, iki paaiškės, reikalavo dar 
atkakliau siekti Lietuvos išlais
vinimo. Niujorke kiti baiminosi, 
kas titoizmo pripažinimo atveju 
atsitiktų su “išlaisvinimo veiks
niais”? Jau dabar “Current His-

tory” žurnalas kovo mėn. nume
ryje vadino Pabaltijo nepripaži
nimą “hapy illogic!”

Niekas dėl šių gandų, liečian
čių Pabaltijį, neužklausė min. 
Dulles savaitinėse spaudos kon
ferencijose suaktualinant visą 
bylą. Tuo reikalu nepasisakė 
nei vienas žinomesnis komenta
torius ar žurnalas. O kadaise AL 
To Informacijos žmonės drįsda
vo net San Francisko JT konfe
rencijoje politikus apstoti. Kas 
neleidžia LAIC žurnalistams Va
šingtono -spaudos konferencijo
je judinti ir skatinti kitus pa
liesti šitokiuos klausimus?

Komentavom išgarsintą ALT 
ryšį su AFL - CIO unijos centru 
priverčiamojo darbo reikalu, nu- 
stebom, kad nebespausta Senato 
ir Valstybės Departamento Ge
nocido konvencijos reikalu. 
Abuojai pasiskaitėm rezoliucijo
se, jog ,bus leidžiamas lietuviš
kas anglų kalba biuletenis” (Su
skaičiuota, kad tai jau 12 toks 
viešas ALT - VLIK pareiškimas, 
iki šiol neatnešęs jokių pakeiti
mų). “Draugas” džiaugėsi, kad 
“jei nieko daugiau ir nebūtų bu- 
vę atsiekta, ryšys su AFL parei
gūnu Delaney, pateisino ALT 
kelionę Vašingtonan”. Taipgi kė-

lė nuopelnus inž. A. Rudžio, ku
ris prikalbinęs sen. Paul Doug
las pasiūlyti Senatui priedėlį, 
kad 0,5%(!) laisvoms šalims skir 
tos sumos būtų numetama “lais
vinimo” organizacijoms. “Nau
jienos” toliau tylėjo, kad tai inž. 
Rudžio sumanymas, lygiai kaip 
nerodė didesnio entuziazmo in
formacijos reikalu. “Pusė pro
cento” nuo JAV skiriamų sumų 
laisvoms tautoms aktualino bet
gi Sulzbergerio klausimą *‘Ar 
JAV politika yra paremta egois
tiškomis aspiracijomis, skati
nant visa kas silpnina TSRS, ar 
altruizmu?”

NYTimes iš Buenos Aires pra
nešė, kad pilnas laivas rusų, uk
rainiečių, gudų ir lietuvių iš
plaukė Sovietijon, matyt tiems 
patikėjus, kad pasaulinė taika 
aiškiai bus rusiška. Kitaip manė 
minios britų ir pabėgėlių, kurie 
demonstravo sekmadienį prieš 
tironus Londone ir kitur, kaip 
skelbė sekmadienį BBC.

VIENNA, Ont.

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.
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Kiekvienom geriausiai pasitarnaus 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 W., Toronto EM. 4-1633

tik

Čia Jūs rasite geriausi pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis issimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

Mums sunkioi nukentėjus nuo gais
ro, visiems, kurie mus parėmė moraliai 
ir materialiai, širdingai dėkojome.

Ypač gili padėka priklauso organic 
zotorioms: kun. 
John Liutkui su 
tg tariame ačiū 
ir aukotojoms:

A. Rickoms, A. Kisieliui, A. Mažei
koms, B. Dirsėms, D. Siurnams, L. Ra- 
cevičiui, M. Tuinyloi, B. Petkoms, J. 
Rickoms, T. Vidmantams, K. Viskan- 
»ams. V. Vindošioms, S. Užubaliams, S. 
šimučiui, V. Kiziui, A. Masiuliams. D. 
Žiogams. P. Vindašiui, W. Moritzui, A. 
Kairiui, S. Tourinskui, M. Torui, M. 
Ročiui. C. Mateliams, Somui, J. Stro- 
domskėoms, Hotel Imperial, A. Pudins, 
S. Pudimaičiui, G. Kilienei, J. Janu
šauskui, S. Augustine, B. Guogiui, J. 
Green. S. Augustine Jr.,, J. Mikėnui 
A. Hessler, P. Ožolui, A. Kupičiui, T. 
Voichun, L. V. Balniui, -W. Rekstis, S 
Vasiliūnui, B. Guobiui, A. Ygnchiui, Go- 
leckui, J. Onaičiui, T. Gindrėnui, Fr. 
Porgouskui, Gurkliui, E. Jokubnreišui 
P. Pouriui, P. Augaičiui, A. Rudokui, J. 
Jurėnui, B. Stonkui, J. Dambrauskui, 
J. Balaičiui, W. Klemkai, J. Joneikiui, 
Modeikiui, Lingaičiui, Žilvičiui, Vierai- 
čiui, J. Dumshai, P. Rukšnaičiui, B. Cvir
kai, A. Trečiokui, M. Norkui, J. Gire- 
vičiui, A. Budreikai, J. Mačiuliai, Fr. 
Baužai, J. Bajorui. '

klebonui Koz. Rickui ir 
ponio. Taipogi dar kar- 
visiems aukų rinkėjams

turi vadovauti neorganizuotoms 
masėms. Partinėje' tarpusavio 
kovoje pasireiškę ir patekę į 
šviesuomenės, tiksliau tarus iš
rinktųjų ratelį, naudojasi viso
mis pirmenybėmis. Komunisti
nės biurokratijos viršūnės vy
liausias tikslas tarpusavyje su
tarti, kp laikyti griežtoje dis
ciplinoje, o neorganizuotus — 
vergijoje.

Tačiau proletariato diktatūra 
— kolektyvinė ar vienvaldė, ku
rios metu kolektyvas, pav. po
litinis biuras, buvo patariamasis 
oragnas, neužtikrina visuotinio 
saugumo. Valdančioji biurokra
tija visuomet turi budėti, kad iš 
apačios neateitų naujas varžo
vas ir nenušluotų atsidūrusių 
valdžioje. Komunistai “išrink
tieji” gali išlikti valdžioje tik 
eidami per lavonus. Lenin, Sta
lin Chruščiov. ar jo įpėdiniai 
siekdami išlaikyti komunistinę 
biurokratiją eis tuo pat keliu. 
Juk komunistai nepripažįsta 
tradicinio paveldėjimo. Revoliu
cinė kova savybėje ir svetur 
nuolat vyksta. Ir čia naudojama 
ta pati taktika, kaip užsienio po
litikoje: du žingsnius atgal, bet 
vieną pirmyn. Tie du žingsniai 
padaryti nuvainikuojant ’Stali
ną, jog sutvirtinus komunisti
nius kraštus ir vakarietiškam 
miegančiam pasauliui paleidus 
dūmų: mes humanistai pažan
gūs... •
Chruščiov bandė įsėsti į tuščią 

sostą nušalinus kaikuriuos var
žovus. Jis taip pat ieškojo stali- 
niško populiarumo, kuris tapo 
savotišku pamišimu. Juk ir Sta
linas daugelį apdovanojo, ordi
nais, dalė laikrodžius ir paveiks
lus, bučiavo mažas mergaites, 
lyg JAV kandidatuojantis į pre
zidentus. Chruščiov turi nemaža 
būdo savybių Stalino turėtų. 
Bet jis naudoja kitokį žaidimą. 

Nikita ir Hitlerio manieras 
kalboje pamėgdžiodamas nu
duoda gerą tėvą, kuris ir bar
nius atmiešia populiariais anek
dotais. Jis jau nūdien ru
suose populiarus, tačiau neturi 
ganėtinai jėgos diktuoti. Tik tam 
tikslui reikalingas pereinamas 
kolektyvinės vadovybės tarps
nis, kuris apspręs ar tolimesnė 
santvarka bus ’masių, ar vien
valdė diktatūra. Apie demokra-. mas susietas su nežinia, k 
tiją Rusijoje tekalbėta, paiki va
kariečiai, kurie nežinodami tau
tos psichologijos ir Rusijos isto
rijos nuduoda “nepakeičiamus 
žinovus”, tačiau esmėje lieka ne
išmanėliai.

Žaidimas 20-me kongrese
Pastarasis rusų kp' kongresas 

daug kuo skiriasi nuo 19-j o, ku
ris dar buvo Stalino ženkle. 
Chruščiov, dar bandęs Stalino 
mitą palaikyti, padaro atsargų 
posūkį nusodinti jį nuo istorinio 
pastovo. Juk dar taip neseniai 
jis prieštaravo Malenkovo tylia
jam nusistatymui neminėti Sta
lino vardo. O šis posūkis reiškia 
bent kalbas apie lygybę, kurios 
Stalinas labiausiai nekentė. Jis 
palaipsniui siekė Rusijoje išug
dyti komunistinę biurokratiją, 
kuri būtų kuo panašesnė į Ča-

ristinę. Jis rėmė ivairia£>akib^s dauko 
yaujančių pirmenybes f Tikruo.oliku buvo Miko- 
damas ne tik orde^ kornunįstu nuo
ir pasakiškų atlyginimų. 1922 kart tyčiojosi
tarajame kongrese jau - stalimksliškumo, puolė 
kalbėti apie kolchoziniu teorijąurodė, kad tik dėl 
skurdeiyų darbininkų astalino p tiek atsili. 
mo pakėlimą, bei pensijų ^US1 Karuščiov trockinin- 
nimą. Gimnazijose ir net kus įr trininkus pavadino 
siose mokyklose nuo siOĮįgujjįęs M i ko j an šoko
mokslapimgiai būsią parprotestuol šmeižimo vyrų, 
Kliment Vorcsilov, t^urie vavo revoliucijai.

prasitarė, ^hruščlongrese neatsikirto, 
1953 m. jau ruošiamas bet PraV(Ojau priminė, jog 
darbo teisynas. Pzuontrockjnjn,au^jes priekį 
leido suprasti, kad ver; Miko j apsmerkęs stalininę 
vykios, is kurių dabar pą^teisę” h vykdytojus, pav. 
mi tūkstančiai kalinių, )^nc|rej Y<ij, siūlė atstatyti 
keistos naujomis, kaip k?arbę zinovjevo, Ka- 
taliojami policijos įstaigi^gHeyo, įrįno, Radeko, ku- 
dinimai, kai piliečiai jsirie buv0)at tautybės, kaip 
kad naujai pavadintos fįr Lazar.
įstaigos budeliai lygiai t Mikojaiškino kongresui, 
žmones kankina ir zudo,įOg metamerkti komuriisti- 
seniau. ,. ię biuroją ir jos vieton

Šios žymės net tokioatstatyti ,no “demokratinį 
komunistines Rusijos zir,entralizrMikojan veik 
kaip Isaac Deutscher -aj naiidCrockio terminiją, 
progos kalbėti apie pusibors Leniiedojo himnus.Mi- 
vą Rusiją.'Esmėje net kc<ojan Le bendradarbis, kai 
tinis kongresas laisvai ne2hruščioKaganovič teprisi- 
Visi vienu balsu viską si^jo prosif Visiarionovi- 
nutarė. Jautriausiais kla5iau9 Ir į politikos klausi- 
tegalės atviriau pasisakys Milj nuomonė skyrėsi 
Centriniame kp komitete^ chrv0. Skirtumai* bu
me esama 124 narių ir 26yO kongr‘aparatūros” išly- 
duųtojų. Bent oficialiai »inti, tačirp jų perbėgo juo- 
miteto svarstymai ne’£įa ka.tė.
net komunistams papass įvk be iiiuzijų

Aišku, valia amerik Mes tuišvengti ligos, ku- 
rusiškų klausimų sEria serga irios Europos sos
tams” daryti sprendimą, tinės, o Vašingtonas, dėl 
esą jau rusiškosios deĮVomunistdemokratinės san- 
jes pradžia. Juk, esą ck iįvarkos Fje, o ypač paverg- 
galėsią likti pusiau laisyuos krse įgyvendinimo, 
siau pavergtas ir tepareii^aj kurjakui bus padarytos 
jo vykdomojo komiteto, X<aikurios;inės lengvatos, jei 
neabejotinai vyksta taip komunistlusijai visa tai bus 
Ii kova už valdžią. Tokiebaudinga:įnėje, politinėje, 
novams” tepatariu iš es^kinėje achologinėje srity- 
sipažinti su partijos orgaįe Neab, kad pavergtoje 
ir bent kartą paskaityti Lietuvoje vienam išsprūdo

Nikita ir Anastasgį|u.; aį0C gaĮ kiek našta pa-
Neabejoju, jog kp kĮengvės, 1 pasitikėjimas va- 

dalyviams buvo tikra stakariečiai£ senai yra dingęs, 
kai susikirto Chruščiov ijigiausiavergtieji lietuviai 
jan. Jie susikirto iki kūrinėjo vile amerikiečius, ta- 
nio galima atsisakyti stakiau, neaL1> kad ir jos šian- 
Chruščiov buvo atsarg^jeng yriaį pažeistos, kai 
liovėsi garbinęs Staliną iamerikiecamiršo pažadus ir 
nėjo kaikurias vienvąšmintingelio beieškodami 
ydas neprimindamas Paklydo pavojingais takė- 
Galimas dalykas, kad ė > J

Netrukus sueis dvylika metų,. 
kai mes kalbamu apie “laisvini
mą”, tačiau visais esminiais 
klausimais neturime aiškių gai
rių, nuoseklaus plano, kas. ir 
kaip darytina^ Kai Lietuvoje 
“buržuaziniai priešai” yra sunai
kinti, kai komunistai kontroliuo
ja kiekvieną mūsų brolių atsi- 
Kvėpimą, gali jie panaudoti nau
jus būdus bent kuriam laiku: 
lietuvių tautą suvylioti. Jei iki 
šio meto pati Maskva atgrąsino 
lietuvius teroru, kas nutiks jei 
ir ten bus pajustas lenininis 
“demokratinis centralizmas”, 
mums čia nesusikalbant? . ’

Jau yra išmušusi valanda mes
ti kalbas apie “pasiaukojimus” 
laisvinimui ir kartą įsiprasmin- 
ti ką reiškia žodis “laisvinimas”. 
Tarpusavio kodilavimas ir ne
apykanta, nudavimas kovingu
mo ir gyvenimas senu įsibėgėji
mu yra talkininkavimas . mūsų 
tautos priešui. Ir jei šiuo metu, 
didžiosios komunistinės politi
nės ofenzyvas tarpsnyje, nepa
darysime reikiamo sprendimo, 
nenustebkime, jog mes kaikada 
pelnysime atvirą mūsų brolių 
lūpomis tartą pasmerkimą. Di
dieji įvykiai nelauks iki mes ap-. 
sispręsime, ko siekiame ir kur- 
einame.

KUR DINGO PUSĖ MILIJONO ’ 
UKRAINIEČIŲ?

Niujorke leidžiamas “The Uk
rainian Bulletin” kovo 1-15 d. 
klausia, kur dingo daugiau kaip 1 
pusė milijono ukrainiečių per 
vienus metus Sovietų junge?

Biuletenis nurodo, kad 1954 m. 
renkant Augščiausiąjį Sovietą 
Ukrainos respublikoje balsavi
mo teisę turėjo 25.860.000 asme
nų. Po metų 1955 m. renkant 
Ukrainos resp. augšč. sovietą 
balso teisę beturėjo 25.360.000 
asmenų, ty. lyygiai pusė mili
jono mažiau. Jei prileisime, kad 
prieauglio visai nebuvo, kas Uk
rainoje neįtikėtina, vistiek lieka 
klausimas, o kur dingo tas pusė 
milijono balsuotojų, kai respub- , 
likos sienų jokio pakeitimo ne
buvo.

Biuletenis, berods, teisingai 
spėja, kad jie bus išgabenti 
Chruščiovo užplanuotų “dirvo- 
niniu” žemiu sukultūrinti už 
Uralo.

Londonas. — Egziiinę Lenki
jos-vyriausybę pripažįsta Ispa
nija, Vatikanas ir Libanas. '

tauta atsiliepti. Todėl jis : 
Beriją padaryti atleidin 
sukraudamas Stalino m 
mus, nors Lavrentiji tik 
paskelbtas NKVD komi: 
čia pradėjo Nikita klaidž 
damasis bijąs pernelyg 
“lygybės” ir įvairių t 
iliuzijų.

Kai Chruščiov jautėsi į 
vienišas tuojau šoka į 
Lazar Kaganovič, gimin 
lių Koganams, tarptautii 
tybės ir tarptautinių post 
ras, kuris gali rasti kaikt

12 DUNDAS ST.W. TeL LA-9547 
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu.

lirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
ir įvairią reikmenų krautuvėn

SS

KAS YRA
KOJA?

Taip, tai momento nau
jiena, kad PENMAN’S 
paleido rinkon 2-gubų 
padų kojines Kanadoje. 
Jos gražių spalvų deri
nio. IŠSITEMPIAN
ČIOS, tinkančios specia
liai pavasariui. Galite 
išsirinkti paprastas, lan
guotas ar spalvų pagal 
paskutines madas, kaip: 
Pecan, Melon ar Mint. 
Patogios ir gražios, skir
tos jums. Reikalaukite 
2-gubų PADŲ vieno dy
džio IŠSITEMPIANČIŲ 
KOJINIŲ, pagamintų 

22-S-6

VĖLU!
kai ve kaip dovana
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KAI TAUTŽUDVS SAVO AUKAS GARSINA
Skrajojančioj!

Sovietai nejuokais sugalvojo 
“pasivyti, ir pralenkti” Ameriką 
visais požiūriais. Antai, vos spė
jo Dulles, šis “skrajojantis užs. 
reik, ministeris”, įpilietinti ”skra 
jojančią diplomatiją”, kai jau ir 
sovietai griebėsi ją uoliai prak
tikuoti. Žinoma, kaip visuomet, 
masiniu svoriu. It vilyčios iš ap
gultos viduramžių tvirtovės, tik 
skrieja į visas šalis sovietiniai 
šulai su vizitais. O. mes stebime 
šitą naują Kremliaus ugnies 
žaidimą, gūsčiojame pečiais ir 
klausiame, kas iš to bus. Ar Va
karai neįeis į sovietų metamą 
tinklą?

Aiman, komunizmo aukų bal
sas čia mažai sveria. Daug kur 
vad. Vakarų nuomonė mus laiko 
nepataisomais pesimistais ir sis
temingai mūsų balsą ignoruoja. 
Tačiau, kai teisieji vis labiau pa
vargsta ginti teisingųjų bylą, 
ateina pats žudikas ir garsina 
savo aukų vardą. Taip atsitiko 
su Berijos buv. pavaduotoju ir 
nūdieniu, gen. Sierovu. Jo vi
zitas Anglijoje ir ten sulauktas 
“priėmimas” rado tokio gyvo at
balsio pasaulio spaudęje, kad 
vargiai kada mes būtume patys 
savo jėgomis galėję suorgani
zuoti tokį puikų “orkestrą”.

Verta pastebėti, jog Sierovo 
vizito proga prabilo net tokia 
spauda, kuri mūsų klausimu 
daugiau, negu rezervuota. Čia 
norime skaitytojus supažindinti 
sų mintimis, kurias ta proga pa
skelbė įtakingas prancūzų dien
raštis Le Monde, plačiai skaito
mas akademiniuose bei šiaip 
augštes. visuomenės sluoksniuo
se ir kuriam ne nuo šiandien pri
kišama neutralistinė bei defetis- 
tinė kryptis. Kovo 29 laidoje mi
nėtas prancūzų dienraštis savo 
skiltyse patalpino palyginti di
delį straipsnį, kuriame autorius 
Bernard Feron bando atsakyti 
klausimą:

Kodėl Sierovą blogai sutiko 
Londone?

Jau antrąja straipsnio antraš
te autorius ■ įtaigoj a skaitytoj ą: 
Sierovo vardas lieka susijęs su 
pabaltiečių trėmimais. Retai bri
tų žemėje sutinkama svetimo 
krašto asmenybė su tokiuo sar
kazmo, jeigu jau ne tiesiog už
gauliojimų prasiveržimu, kaip 
Siėrovo atveju. Aišku, jog bri
tai turėjo būti užgauti augšto 
sovietų pareigūno įsikišimu j jų 
vidaus reikalusj tarsim anglų po^ 
ličij£ būtų bejėgė užtikrinti 
Chruščiovo ir Bulgani’no saugu
mą. Tačiau, kaip straispsnio

autorius pažymi, labiausia Sie-

15 metų vadovavo policiniams 
veiksmas prieš pabaltiečius. štai 
kaip šį faktą aprašo Bernard Fe
ron: *

“1940 birželio mėn. SSSR pa
reiškė pretenzijų, kad Pabaltijo 
kraštuose — su kuriais ji buvo 
saistoma pagalbos sutartimis — 
“priešiški elementai” pagrąsinę 
jos saugumui. Tadą, kaip žino
mu valstybės perversmų keliu 
Lietuva, Estija ir Latvija buvo 
priverstos pakeisti režimus. 
Naujosios vyriausybės “suorga
nizavo” rinkimus ir paprašė bū
ti priimtos į SSSR. Dekanozo
vas, Ždanovas ir Višinskis pa
ruošė politinę operaciją.

Tačiau gyventojų nūo taikos 
kėlė nerimo Maskvos valdo
vams. Todėl buvo {^avesta vals
tybės policijai padaryti tvarką. 
Plačios apimties ofenzyvą pra
vesti buvo patikėta Sierovųi, 
buv. Kremliaus sargybų komen
dantui, kurs ką tik buvo pakel
tas valstybės saugumo komisaro 
pavaduotoju. Jo instrukcijos ne
pramato nieko daugiau, kaip 

,masinį pabaltiečių išgabenimą.”
Autorius toliau aprašo 1941 m. 

birželio įvykius Pabaltyje ir pa
žymi, kad Vakarų tautos masinį 
pabaltiečių išgabenirųą laiko 
vienu sunkiausių kaltinimų So
vietų politikai Pabaltyje. Todėl 
prezidentas Eisenhoweris 1954 
m., pasinaudodamas birželio 14- 
sios sukaktimi, pareiškė savo 
simpatijas ir padrąsinimą tauti
niams komitetams tremtyje.
Ką apie mus rašo Le Monde?
Baigdamas straipsnį, autorius 

pateikia kiek žinių bendrai apie 
pabaltiečius tremtyje, kuriems 
jis priskiria blogą Sierovo pri
ėmimą Londone. Mums nepro 
šalį žinoti, kas svetimiesiems la
biausiai krinta pas mus į akis, 
kuo jie domisi ir į ką jų dėmesį 
dar geriau gelėtume patraukti. 
Bernard Feron rašo:

“Reikia pridėti, kad Pabaltijo 
išeiviai yra ypatingai skaitlingi:’ 
Čikaga skaičiuojanti daugiau lie
tuvių, negu Vilnius, Lietuvos 
sostinė. Prie pirmosios bangos, 
kuri jau buvo stipri tarpukaryje, 
po antrojo pasaulinio karo pri
sidėjo naujoji išeivija — apie 
250 tūksančių pabaltiečių. Di
džiąja dalimi jie įsikūrė JAV- 
bėse, Kanadoje, Australijoje, lo
tynų Amerikoje. Tačiau Europo
je jų pagrindinis susitelkimo 
centras yra Anglija1: "jų" fen yra 
apie 25 tūkstančiai. Vakarų vie
šoji nuomonė yra tuo labiau 
jautri jų argumentams^ nes so-

vietų valdžia praktiškai neleido 
; jokiam užsienio stebėtojui ke

liauti po Pabaltijo kraštus. ;
Tuo . tarpu šie išeiviai turi iš

imtinai stiprų nuošimtį žurna
listų, profesorių intelektualų, ge
rai paruoštų vesti veiklią propa
gandą juos priglaudusiuose 
kraštuose. Vien tik lietuviai iš
eiviai leidžia visame pasaulyje 
daugiau kaip 70 periodinių leidi
nių. Tai reiškia, kad jie buvo 
nuostabiai pasiruošę “sutikti” 
gen. Sierovą. Londone išlipęs, 
sovietų saugumo šefas rado vizi
tinę kortelę draugų, su kuriais 
jis susipažino 1941 m. birželyje”.

Išvados mums patiems
Esame vėtyti ir mėtyti. Jokie 

sovietiniai propagandiniai ėji
mai mūsų neapgaus. Tačiau per
daug lengvai nemanykime, jog 
kiti tik aklai į sovietų tinklą 
lenda. Sovietai pradėjo žaisti 
ugnimi. Pastaruoju metu jie at
kakliai ir įkyriai nori įtikinti 
Vakarus savo “gera valia”. Už
uot keikus “naująjį bėgį” (tuš
čias burnos aušinimas), pasinau
dokime nauja proga kelti Pabal
tijo klausimą, nes esamoje si
tuacijoje mūsų interesai visiškai 
sutampa su Vakarų interesais. 
Jeigu sovietai stengiasi suda
ryti įspūdį, jog Sov. Sąjungos 
viduje “keičiamasi”, na, tai tegu 
jie parodo, kas “pasikeitė” Pa
baltijo kraštuose! Pabaltijo 
klausimas sovietų “taikos” poli
tikai yra didelė rakštis. Sierovo 
atvejis parodė, kad atėjo laikas, 
kada patys tautžudžiai prisideda 
prie savo aukų garsinimo.

Visai neseniai skaitėme, kaip 
Italijos lietuviams Jo Eminen
cija kard. Pizzardo su nusistebė
jimu minėjo mūsų tremties kul
tūrines apraiškas ir spaudos lei
dinius. Bernard Feron taip pat 
atkreipia į tai savo dėmesį. Lai
kas pagaliau, kad ir mūsų “rago 
gausybė” — diplomatinės ir vi
sos kitos tarnybos — rimčiau at
kreiptų dėmesį į mūsų tremties* 
kultūrinį potencialą ir daugiau 
juo operuotų, 'nes tai pats galin
giausias mūsų vedamos kovos 
ginklas, kaip matome, ir sveti
mųjų pripažintas.

J. Vidzgiris (ELI).

Lietuvių - Lenkų klausiniu
Mūsiškėje spaudoje neretai pa
sirodo straipsnių lietuvių-lenkų 
klausimu. Daugumas jų liečia 
nuo amžių vykstantį šaltąjį ka
rą tarpe tų dviejų kaimyninių 
tautų. Vieniems atrodo, kad Vil
niaus krašto klausimo neišspren’ 
dimas yra tuo akstinu lietuvių- 
lenkų santykiuose. Tikrumoje 
jos šaknų reikia ieškoti dar to
liau — mūsų pietų kaimyno 
troškime po savo sparnu “pri
glausti” visą Lietuvą.

Kiek tų straipsnių teko skai
tyti, daugumas autorių buvo iš 
nepriklausomos Lietuvos, visiš
kai nepažinę lenkų tautos dva
sios, jų siekimų, kultūros ir 
bendrai tikro lenkų tautos at
stovo veido. Nelaikau NL gyve
nusių berods 3% lenkų su žiau
riai darkyta kalba (Co to. takie 
za paukštalie, takie wielkie ap- 
želtkojie) tikrais lenkais, su ku
riais ir susidurdavo daugumas 
laisvųjų brolių ir sesių. Šiaip 
šiandien pasirodančius visus pa
sisakymus spaudoje su dideliu 
rezervuotumu priimame mes 
Vilniaus krašto lietuviai.

Ypatingai skaudžiai jautėmės 
užgauti, kada VLIKas sudarė 
net atskirą tam reikalui komisi
ją, į kurią neįėjo nei vienas tik
ras Vilniaus laukų atstovas. 
(Mūsų žiniomis vienas vilnietis 
komisijos sudėty yra. Be to, ji 
sudaryta ne VLIKo, bet kelių 
mūsiškių veiksnių susitarimu ir 
daugumas narių yra iš LLKom. 
Red.) Atrodo, kad St. Catharines 
vilniečių teisinga reakcija, iš 
kurios p. Almus, pats užaugęs 
laisvame krašte, nemaloniai pa
sišaipė, rašydamas apie Kanados 
periferijos “anarchistus”, griau
nančius jau gerų santykių ru
tulio j imasį tarpe dviejų tautų ir 
tai tokios mažos grupelės ir iš 
provincijos miesto St. Cathari
nes (atseit, kodėl ne Toronto, 
Montrealio, Čikagos ar Niujor
ko). •

■ Niujorko korespondentas gy
vena Dėdės Šamo žemėje, ir 
greičiausiai spėjo susipažinti su 
JAV lietuvių istorija, kurioje 
daug šviesių prošvaisčių kaip 
tik buvo paskleista iš mažų 
miestelių, nedidelių lietuvių ko
lonijų, įsteigiant laikraščius, or-

ganizacijas ir pan. Gerai atsime
nu, kai viename savo straipsny
je (ar korespondencijoje) p. Al
mus skundėsi, kad iš didžiojo 
Niujorko Molotovo pikietavime 
dalyvavo... tik 6 asmenys, ku
rių 3 buvo iš Kanados — Ha
miltono miesto. Taigi, ne kieky
bė, bet kokybė sudaro pagrindą 
kokio nors tikslo atsiekime.

Ir atrodo, kad paskutinieji 
“Lietuviški apmąstymai” tilpę 
TŽ yra made in New York. Au
torius ir vėl parodo visišką nesi- 
orientavimą kviesdamas lietu
viškais pinigais' remti p. Wy- 
szeptyckio sumanymą įsteigti 
televizijos stotį, kurioje visos 
JAV mažumos galėtų tilpti ir 
skleisti savo siekimus...

O temporal Tai tas pats Wy- 
szeptyckis, kuris per savo nuo
savą Buffalo radio stotį, kiekvie-* 
ną dieną “dainuoja” (jau seniai 
laikas pasitraukti į archyvą!) 
“lenkiškas” Vilniaus daineles, 
tas pats Wyszeptycki, kurio 
pranešėjai Helena Milewicz ir 
jos vyras Stach kalba apie Vil
niaus “lenkiškumą”, dažnai pa
sigirdami kilimu iš mūsų sosti
nės, paįvairindami programą 
“lenkiška” Vilniaus muzika, 
nors kartais tą pačią’ dainelę, po 
savaitės skelbia kaip iš Lwowo, 
Krokuvos ir tt.

Norėčiau pamatyti Lietuviškų 
apmąstymų autoriaus veidą, ka
da jis, paremtais lietuviškais pi
nigais, pamatytų savo televizijos 
aparate besišvaistantį p. Wy- 
sžeptyckį su Lenkijos žemėlapiu 
nuo jūrų iki jūrų ir ne tik su 
prijungtu Vilniaus kraštu, bet ir 
visa Lietuva... Tektų tuomet 
daryti ne apmąstymus, bet ap
dūmojimus, kaip tuos lietuviš
kus pinigus atgauti.,.

Teatleidžia man autorius, ta
čiau tai yra vilniečio žodžiai ir 
jausmai. Tikiu, kad Mažosios 
Lietuvos lietuvis, paskaitęs 
spaudoje apie kokio nors vokie
čio Meyer sumanymą, pasista
tyti televizijos stotį (turint jau 
radio pranešėją Abromeit a la 
Milievicz), kurioje būtų skelbia
ma Lietuvos laisvė ir jos sienos 
su Klaipėda ir Karaliaučiumi, 
tik pasijuoktų gardžiai ir pana
šiai atsakytų. K. Baronas.

BE GERO DRAUDIMO AUTOMOBILIO NEVAIRUOK
Kaip svarbu yra auto savinin

kams bei vairuotojams turėti pa
kankamą k draųęĮimą,r gražiai 
iliustruoja Sidney Katz “Mac- 
lean” magazine. Straipsnio me
džiaga paimta iš tuo metu ką tik 
buvusios auto nelaimės.

Gyvenimas Kanadoje

TO ANY SCHOOL

Pleose help the 
bearer to stort his 

children in 
school.

KAIP VEIKIA ONTARIO MOKYKLŲ SISTEMA
Mokymosi sąlygos jūsų voikoms Ontorio provincijoje yra nepaprastai palankios. Iki un 

versiteto mokslas veltui. Vaikai privalo eiti mokyklon iki 16 metų amžiaus. Kai kuriais atve
jais, jie gali sustoti nuo 14-kos metų.

PRADŽIOS /"Public"/ MOKYKLA, šios rūšies mokyklos yra 8 skyriai ir, žinoma, vaikų 
darželis. Į vaikų darželį vaikai eiti pradeda nuo 5-kių metų amžiaus, j pirmų skyrių — 6 metų 
amžiaus. Mokyklos 8-nius skyrius baigia būdami maždaug 13 ar 14 metų.

AUGŠTESNIOJI /"HIGH"/ MOKYKLA: po pradžios mokyklos mokiniai pradeda augš- 
tesnioję mokyklų arba gimnazijų. Čia jie gali pasirinkti trijų rūšių kursų:

Bendras kursas: mokomo matematikos, istorijos, kalbų, ir tt. Jei jūsų vaikai ketina 
stoti universitetan, jie privalo stoti į bendrų kursų, viso 5 metai.
Technikos kursas: skirtas berniukams. Mokoma medžio darbų, auto mechanikos ir 
kt. Čia jūsų sūnus gali tapti kvalifikuotu amatininku. 4 metai.
Komercinis kursas: mokoma mašinraščio, stenografijos, buhalterijos ir kitų jūsų duk
teriai ar sūnui reikalingų dalykų dirbti įstaigose. 4 metai.

AUGŠTASIS MOKSLAS. Baigę bendrųji kursų gali stoti universitetan, pasirinkdami bet 
kokį dalykų. Geriausia tolimesnių informacijų prašyti mokykloje, į kurių rengiatės stoti.

Mokslo metu ilgis: Pradžios ir augštesniųjų mokyklų mokslo metai prasideda rugsėjo mėn. 
ir baigiasi birželį. Universiteto — nuo rugsėjo pabaigos iki gegužės pabaigos.

Prieš siųsdami vaikus mokyklon: apsilankykite artimiausioje. mokykloje. Kiekvienos mo
kyklos štabo narys mielai paaiškins, kaip įrašyti jūsų vaikus į Ontario mokyklos.

1.

2.

3.

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

RADINGS
BRADING BREWERIES UMITED 

Ottawa • Windsor • Montreal • Hamilton

PRAŠYKITE BRADING'S /toriomo BREDING'S/

Išsikirpkite šį skelbimo ir nusineškite į 
jums ortimiousiq mokyklų

3 PUSL.
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Kiek yra bažnyčių Sov. Sąjungoj?
Kai amerikietis baptistų dva- sostinėje) ir Tbilizy (Gruzijoje).

sininkas dr. Adams paskelbė, jog 
Sov. Sąjungoj esą 1.500 veikian
čių katalikų bažnyčių, tėvas Bis- 
sonette,’kuris dvejis metus bu
vo svetimšalių kolonijos kape
lionu Maskvoje, kol buvo staiga 
išvarytas, pareiškė tuo netikįs. 
Jie, esą, apkeliavęs daugelį kraš
tų Sovietų Sąjungoje ir be Pa
baltijo kristų visoje Sov. S-goje 
težinojęs vos 4 veikiančias baž
nyčias — po vieną Maskvoje, Le
ningrade, Kišeneve (Moldavijos

Kiek bažnyčių yra Pabaltijo 
valstybėse Tėvas Bissonette sa
kosi nežinąs.-Taip pat jis gerai 
nežinąs protestantų padėties So
vietu Sąjungoj, tačiau sunku esą 
patikėti dr. Adams teigimu, kad 
jų esą 800.

Pastebėtina, kad tėvo Bisso
nette įpėdiniu Maskvoje pasida
ręs kun. J. Buturovic - Adamo- 
vič, kaikuriomis žiniomis, esąs 
lietuvis.

Grožio ekspertas išduoda 
paslaptį kodėl...

V yr esnio amžiaus 
moterys atrodo 

jaunesnės
Rašo NANCY ANN STOKES

Vakar televizijos studijose buvau stebuklo liudininke. Mačiau kaip prieš 
mano akis 45 metų amžiaus moteris staiga atjaunėjo per keletu minučių. Err> 
Wesrmore, vienas iš garsiųjų Hollywoodo grimuotojų, pasirinko iš audiencijos

1954 m. rugpiūčio mėn. netoli 
Branford, Ont., ištiko nelaimė 
du automobjlistji: ^illiam Ko
rotash iš Preston, Ont., ir Wes
ley Stevenson iš Brantford. Ko
rotash ir Adenas jo keleivių, Con
stantine Krawchuk, buvo už
mušti vietoje, o Stevensono žmo
na mirtinai sužeistai. Kiti sep
tyni asmenys, jų tarpe ir Steven
son. buvo sužeisti ir išgulėjo li
goninėse nuo trijų mėnesių iki 
metų.

Stevensonas, kuris buvo gėręs 
alaus prieš nelaimę, pripažintas 
kaltas, kaip pavojingai važia
vęs. Jis atsėdėjo keturius mėne
sius kalėjime, o be to jam. pri
teistas toks didelis civilinis ieš
kinys, kad jis finansiniai yra 
visai palaidotas. Civilinis ieški
nys, kurį Stevenson turėjo su- 

. mokėti nelaimėje sužeistiems as
menims, siekė $96.781. Tuo tar-

padarė mane 
piniguočių -

pu jo turimas draudimas siekė 
tik $20.000. Jis liko skolingas 
$76.000.^.

Stevensonas neteko savo na
mų, santaupų, automobilio ir 
visvien yra beviltiškoje padėty
je kada nors su skola susitvar
kyti, ypač kad du Korotash 
automobilyje buvę keleiviai ta
po invalidais ir nebegali užsi
dirbti pragyvenimo.

Kaip sakytą, Stevensonas ne
laimės metu turėjo draudimą tik 
ant $20.000. Šis draudimas jam 
kaštavo į metus $25. Jei jis būtų 
nepagailėjęs dar $5 į metus, bū
tų turėjęs draudimą $100.000. 
Tuo atveju Stevensonas nebūtų 
minimosios nelaimės taip su
naikintas.- Dar daugiau: nebūtų 
taip žiauriai nukentėję nelaimės 
dalyviai, kuriems Stevensonas 
dabar negali pakankamai atly
ginti, nes jis skolingas jiems 
daugiau, negu gali uždirbti ge-. 
riausiu atveju.

Rio de Janeiro. —.Čionykščia
me katalikų universitete įvestas 
marksizmo kursas. Jis taikomas 
daugiausia asmenims einan
tiems į profsąjungų veiklą, kur 
plečiasi marksizmas.

* |a. $

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimu

vidutinio amžiaus namų šeimininkę. Ji 
prie p. Westmore akių panaudojo nau
ja grožio formulę. Iš karto kaklo, vei
do ir paakių raukšles ir juodos žymės 
— "amžiaus ženklai" pranyko. Prany-
ko gimimo ir kt, žymės. Jos oda atrodė 
švelniai r jaurrX

Toliau keletu pabraukimų jis pataisė 
lūpas. . . pakeitė . antakius^ palietė 
plaukus. Jos veide dabar spindėjo gy
vumas ir grožis. Jos oda tokia buvo 
patraukli, kad tiesiog ėmė noras pa
liesti. Ir svarbiausia, ką padarė p. Ern 
Westmore šiai moteriai, jūs visa tai ga
lite atlikti savo namuose per keletą mi
nučių . . . ir tai

NEIŠLEISDAMI NEI CENTO!

NAUJAS KOSMETINIO GROŽIO 
ATRADIMAS

Ne paslapfis, kad grožio išlaikymui 
lobai svarbu, kokias kosmetines prie
mones vartoti. Jau seniai mokslininkai 
ištyrė, kad kaikurie tepalai užkemša 
skylutes odoje, taip, kad natūralūs 
odos riebalai negali funkcionuoti.

Ern Westmore, Hollywoodo 
grimo artistų dekanas

PASAKO TEISYBĘ APIE
EKRANO ŽVAIGŽDES

'Žmonės dažnai 
kiaušio manęs, ko
dėl tiek daug ar
tisčių, "senesnio" 
amžiaus vis dar 
vaidina gražuolių 
roles ekrane? Tai 
paprasta. Nesvar
bu, kokio amžiaus 
esate, svarbu ko
kio amžiaus atrodote! Artistės amži
nai nelieka jaunos. . . jos žino tam 
tikros paslaptis.

HOLLYWOODO GROŽIO 
PAKELIS VELTUI!

Ko mes norėtume iš jūsų — tik iš
bandykite . . . nepirkite . . . tik IŠBAN
DYKITE Charles AntelTs kosmetiką

pirmę kartę 
mano gyvenime.

The Bank of
Nova Scotia asmeninis 
Taupymo Planas
(Personal Security Plan) 
išlaikys jūsų santaupas 
kol pasieksite savo 
tikslą.

PSP veikia magiškai — ypač jei 
jums sunku prisiversti taupyti. . . 
garantuoja, kod jūsų nurodytas as
muo gaus pilnų numatytų sutau
pyti suma, jeigu jūs prieš tai nu- 
mirsite. Tolimesnių informacijų ir 
veltui PSP knygelės reikalaukite 
jums artimiausiame Bonk of Novo 
Scotia skyriuje

“AŠ PAIMSIU 
ll<U<

SKUBIAI PAGALBAI”, — 
sako Rūta Vilnytė.

• Lengva sumaišyti
• Gero skonio
• Greitai veikia

Jūsų partneris, 
padedąs Kanadai augti

The BANK of 
NOVA SCOTIA

BROMO

Pirkite

šiandien

Pagaliau po tūkstančių eksperimen
tu mokslui pasisekė išrasti vad. SUPER- 
LANOLIN LIQUID MAKEUP, kuris ne
reikalauja žalingų odą už kemšančių 
miltelių. Tai nesukietinš jūsų odos ir 
oda nebus per sausa. Ir tai buvo tik 
pradžia! .

ANTRAS IR VISŲ DIDŽIAUSIAS 
IŠRADIMAS

Mokslas nepasitenkino vien išradi
mais grimo srityje. Jis nori PATAISYTI 
NEGRAŽUMĄ! Po kelių šimtų papil
domų bandymų pagaliau pasisekė. Iš
rastas naujas stebuklingas dalykas, 
vad. .Sorbitol, kuris pridedamas prie 
Super Lanolin Liquid Makeup ... to
kiu būdu gavosi vad. COVER-UP SU A 
MIRACULOUS SKIN CONDITIONER! 
Galima lengvai pajusti, kaip naujos 
Larolin-Sorbitol Liquid Makeup įsige
ria į odą. Galimo pajusti, kaip oda su
švelnėja, tampa jauna ir gyvo. Įsivaiz
duokite! Tik užtepkite keletą lošų ont 
savo veido ir kokio. Iš korto panaikin
site visus plėmus, mėlynes, nelygumus, 
raukšles ir šlakus ... IR VISUS KITUS 
ODOS NENORMALUMUS! Pajaunėsite 
iš karto. DABAR JŪS JAUNESNĖ, NE
GU BET KADA SAVO GYVENIME BU
VOTE! Tik prisiminkite, kod ši revoliu- 
cionieriška kosmetika yra tokio natū
rali, kad nereikia po to jokios pudros.

mūsų rizikd. Mes su malonumu pa
siųsime jums VISIŠKAI VELTUI pilną 
Hollywoodo grožio pakelį $5 vertės, 
kuriame yra: 5 Hollywoodo antakių 
šepetukai, 5 gab. lupoms, 3 Charles 
Antell's "Pink Blush" mėnesio nor
mos Liquid Rouge, 1 "Silk Tone" lūpų 
pieštukas, 1 "Fine point" antakių 
pieštukas, Charles Antell's "Morn-till- 
Nite" lipstikas puikioje "Futura-Gol- 
dust" dėželėje. Be to, Ern Westmore 
Hollywoodo grožio Graph'as ... taip 
pat 32 psl. iliustruota grožio instrukci
jų knygelė... kaip išlaikyti plaukų 
žvilgesį ir... 101 kitų grožio pata
rimų. ’i

Vartojant Charles Antell's naują Su
per Lanolin Makeup, pažvelgę veidro
din, galėsite sakyti, kod ‘atrodote 10 
metų jaunesnė. . . ir, jei tik vieno 
raukšle vėl pasirodys, ir jei jūsų drau
gai neopibers. jus komplimentais, tuo
jau sugrąžinkite Šią kosmetiką ... pi
nigai bus jums sugrąžinti. Bet Ern 
Westmore Hollywoodo grožio pakelį 
galėsite pasilaikyti kaip DOVANĄ!

Tuo pasirūpinkite tuojau! Charles 
Antell's naujos Super Lanolin Makeup 
parduodamos už $5. Pilnai užteks 6 
mėnesiams. Jūsų Hollywoodo grožio pa
kelis taip pat $5 vertės — VISIŠKAI 
VELTUI! Šis pasiūlymas nebus pakar
totos. Kuo greičiau užsakysite . . . tuo 
greičiau įgysite jauną išvaizdą. Todėl 
prašau, siųskite šią DOVANOS kupo
ną TUOJAU PAT!

Šis pasiūlymas supažindinimui 
baigiasi 

pirmadienį, balandžio 30-tos vidurnaktį.
. — — CLIP THIS COUPON AND MAIL BY APRIL 30, 1956

I CHARLES ANTELL /CANADA/ LTD., ?
I 2 Charles St. West., Dept 422, ' ' J
| Toronto 5, Ontario.

IJ Yes, I would like to try your newly-discovered Super Lanolin Liquid Makeup ■ 
• and receive FREE your Hollywood Beauty Kit. When my Beauty Kit and 6 . 
I months' supply of makeup arrive J will pay Postman $5.00 plus C.O.D. charges ■ 
| and postage. I understand that if your' makeup doesn't do oil you promise, 11 
| may return Ft for my full money bock, BUT THE FREE HOLLYWOOD KIT is | 
Imine to keep as a GIFT. » |

z • I| 9 ’
. Brunette /Olive or Tan/ □ Medium □ Fair □ |

I
NAME ............................          |

/Please orint7 ■
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Pavergtoje tėvynėje
Lietuvoje mokslo lygis dar Džiaugiasi, kad augą “tarybinės 

nužeminamas. Iki šiol pradžios dainos apie kum. partiją ir 
ir vidurinis mokslas būdavo išei- '.jos “darbus” — bet ar jos popu- 
namas per 11 metų. Dabar įve
damas 10 metų mokslas. Esą, 
paskutinių metų programa bū
sianti išskirstyta tarp 8-10 kla
sės. Kadangi mokyklą lankyti 
privaloma nuo 7 metų, tai vi
durinis mokslas turėtų būti nor
maliai baigiamas 17 metų. Pa
tys dabartiniai Lietuvos švieti
mo tvarkytojai supranta, kad taf 
per anksti, tad siūlo privalomą 
mokslą, padaryti nuo 8 metų 
amžiaus.

Įdomu* kad prisimenant ta 
proga vadovėlius pastebima, jog 
juose trūksta “vietinės medžia
gos”. Iš kur jos bus, kad vado
vėliai yra versti iš rusų kalbos.

Mokestis už mokslą visose 
aukštosiose mokyklose nuo nau
jų mokslo metų pradžios būsiąs 
panaikintas.
“Turime prisipažinti, kad ne 

visas mūsų dainas liaudis dai
nuoja”, rašo “Tiesoje” K. Kavec- 
kaš. Iš populiarių naujų kompo
zicijų sumini: Dvariono “Ant 
Nemuno kranto” (žodžiai Mie-^; 
želaičio) ir Račiūno harmonizuo
tas liaudies dainas: Per laukelį 
tyliai jojau, Už nemylimi) ber
nelio, Šėriau,'šėriau sau žirgelį.

Balandžio mėn. 28 d., šeštadienį, visi keliai 
veda tik Į VVELLANDĄ.

TIP TOP TAILORS

populiariausias 
sukirpimas 
Kanadoje.

“TRIM LOOK” 
Tip Top Tailor’s

siūti pagal išmatavimą

Ranko sukirpti ir pasiūti pagal išma
tavimą iš puikiausios angliškos vilnos.

* 2-jų gabalu
"TIP TOP" RŪBAI

Tip Top's "TRIM LOOK" sukirpimo 
rūbai turi siauresnius atlapus ir pe
čius, sukirptus pagal natūralias kūno 
linijas. Tip Top firmos įvesti Kana
doje ir dabar nešiojami nuo vandeny
no iki vandenyno. ‘ .

Garantuojame, 
kad- būsite 

patenkinti, arba 
sugrąžinsime 

pinigus.

TIP TOP 
ĮSTAIGOS 

YRA 
KIEKVIE

NAME 
MIESTE

DUODAME KREDITAN 
TF-55-3 . ‘ .

liarios, nesako.
Antanas Purenąs, Kauno Po

litechnikos profesorius ir Kon* 
radas Aleksa, veterinarijos akad. 
prof, abu ryšy su 75 m/amžiaus 
sukaktim, apdovanoti Lietuvos 
TSR augšč. tarybos garbės raš
tais. *

Iš kolchozų bėga. “Tiesoje”, 
kovo 4 d,, Nr. 55, išspausdintas 
fajetonas “Agronomai siuvėjai”, 
kuriame prikišama, kad siuvyk
loje dirbą daug pabėgusių iš že
mės ūkio. Minimos pavardės ir 
vietovės, pavardės atrodo tik
ros: buv. “Bartininkų” kolūkio 
zootechnikė Danutė Vasiliaus
kienė, buv. “Gegužės 1” agrono
me^ Elena Gineitytė, kuri pasi
sako betgi dar studijuojanti už 
akių; Giržų MTS dirbusi Var- 
nagienė; agronome Arčikonytė, 
Sintautų MTS “Keturnauj ienos” 
kolūkio agronome Stanislava 
Ralickaitė, zootechnikė Nemui- 
lytė, agronome Baraišytė, pats 
fabriko partinės organizacijos 
sekretorius Stonys anksčiau dir
bęs Alvito MTS. Feljetone juo
kiamasi, kad į partijos šauksmą 
įmonėms padėti kolūkiams,. tie 
specialistai pasižadėję nuvykti į 
kolūkius su paskaitom ar šiaip 
apšviesti “agrotechniškom ži
niom”.
WINDSOR, Ont.
Linksmavakarls ruošiamas KL 

B-nės Windsoro apyl. v-bos vo
kiečių “Teutonia” salėje balan
džio 28 d. Gros puiki muzika ir 
vyks kitos įvairenybės. Kviečia
me atsilankyti 'ir draugė su 
windsorieciais linksmai praleisti 
laiką.

Susitikimas Windsoro apyl 
v-bos ir IV-tos Lietuvių Dienos 
Komiteto su Detroito lietuvių 
b-nės ' ir spaudos- darbuotojais 
Įvyko balandžio 15 d. pp. Ba
rauskų bute. Detroitiečiai buvo 
supažindinti su komiteto nu
veiktais darbais ir gautas paža
das, kad jie ateis į pagalbą šven
tę pravesti. Tikrai džiugu matyti 
tas dvi lietuviškas kolonijas taip 
gražiai bendradarbiaujant. Jų 
neskiria jokios sienos ir lietuviš
ki reikalai jungia bendrame 
darbe. J. S. ■

Ponai Tautkevlč\ai pakrikštijo 
stfnų Leono-Edvardo vardais" ba
landžio 1 d. Krikšto tėvai buvo 
Reliugcs iš Detroito. Krikšto 
apeigas atliko vietos kun. V. Ru- 
dzinskas. Buvo šaunus balius.. 
Penai V. ir Albinas Tautkevičiai 
yra bažnytinio choro aktyvūs 
choristai.

Vargoninko Juozo Sinkaus iš
leistuvės įvyksta balandžio 22 d. 
Dominion Gulf club, ponų S. ir 
Eugenijos Baltulių salėje 6 v.v. 
Taip gi bus priėmimas naujojo 
vargoninko Juozo Sodaičio. Jis 
jau gyvena Windsore ir vargo
nuoja lietuvių šv. Pranciškaus 
bažnyčioj, turi darbą, perka na
mus ir gyvens nuolat Windsore. 
Visus lietuvius maloniai kviečia
me šiese išleistuvėse dalyvauti. 
Vakarienės kaina $1.50. Bus alu
tis, šokiai ir dainos. J. Sinkus

Čia, U2 Hagar St. Slovakų salėje, Įvyks paskutinis PAVASARINIS PASI
LINKSMINIMAS. Gros pirmų kartų Wellande geras 5 asmenų orkestras 
ir linksmins žokėjus europietižka muziko. Veiks turtingi valgių ir gėralų 
bufetai.

ATVYKĘ NESIGAILĖSITE! .
įėjimas: 75c. ir 1 dol.

Rengėjai.

Pradžia 7 vai. vakar?.

HAMILTON Ont.i

VAV P-jos Komitetas para
pijos salėje balandžio 28 d. ruo
šia Vakarą-bankietą. Pradžia 7 
v.v. Bus užkandžiai. Gros muzi
ka. Pasirodys “Aukuras”, vyrai 
skautai ir p-lė Kaniavaitė — 
akordeonistė. Bus loterija. Visi 
hamiltcniečiai kviečiami atsi
lankyti ir jaukiai praleįsti vaka
rą. Tad visi į bankietą.

Komitetas.
Parapijos aukų vajus, pa

skelbtas šūkiu “Baikime išmo
kėti bažnyčios statymo skolą”, 
randa visuotinį parapijiečių pri
tarimą. Atsisakančiųjų vos vie
nas kitas, kurie iš tikrųjų sunko
kai verčiasi. Bet ir tie patys pa
žada savo dalį — $22, paaukoti 
metų bėgyje.

Atrodo, kad šiais metais da
bartinė parapijos skola bus tik
rai likviduota.

Hamiltono skautai savo glo
bėjo šv. Jurgio dieną iškilmin
gai atšvęs bal. 29, sekmadienį. 
Skautiškas jaunimas tą dieną 
stato parapijos salėje J. Trečio
ko montažą “Laisvei gęstant”. 
Šiemet Junginės skautų švenčia
mos gedulo ženkle, tad ir minė
tas montažas labai derinsis šven
tės dvasiai.
, Taip norisi visus tautiečius įti
kinti, kad šioje šventėje mūsų 
visų pareiga dalyvauti. Skait
lingas mūsų dėmesys ir parama, 
jaunimui, yra pats tikriausias 
laidas jį išauginti ir išlaikyti 
mūsų tautai.

Prie įėjimo aukos skautų vei
kimui paremti.

Vasario 16 b-jos rėmėjais nuo 
balandžio 1 d. įsijungė Dubins-

pas mus vargonavo tris su puse 
metų. Išvyko Detroitan. Linki
me sėkmės.

Naujųjų kanadiečių pamaldos 
Įvyks balandžio 29 d. 4 v. pp. Im
maculate Conception bažnyčio
je Wayndbtte gatvėj. Kaip buvo 
spaudoje skelbta bažnyčia yra 
pakeista' Visi lietuviai su vėlia
vomis, tautiniais rūbais dalyvau
jame. Lietuviškai giedoti bus ga
lima tik po šv.'.Mišių. Laike šv. 
Mišių gieda tik lotyniškai vokie
čių choras.

Pirmosios gegužės paradas 
įvyksta pirmąją gegužės dieną. 
Visa eisena su gyvais paveiks
lais ir vėliavomis prasideda nuo 
City Hali. Mes einame prie kro
atų katalikų užpakalyje jų. Ei
sena prasideda 7 v.v. Dalyvauja 
apie 50.000 žmonių. Visas pamal
das atlieka Jo Emininecija kar
dinolas iš Montrealio Leger. Po 
eisenos bus vakarienė Jo Emi
nencijos garbei Caboto salėj. Bi
lietas $5 galvai. Gali dalyvauti 
visi. T .Z.

kas Juozas, pačioje pradžioje 
sumokėjęs $5, už 5 mėnesius į 
priekį. Jis įskaitytas į S. Pilipa
vičiaus būrelį.

Jei kas atydžiau stebėjome 
Hamitono g-jos rėmėjus, matė
me, kad per paskutiniuosius 
metus jų eilės, nors pamažu, bet 
tolydžio augo ir augo.

Z. Orvido vadov. Vas. 16 g-j ai 
remti būrelis gavo naują nume
rį, būtent 18. Šio būrelio globo
jama VI kl. mokinė Daniela 
Jakštaitė. Šia proga g-jos direk-. 
torius V. Literskis bal. 3 d. laiš
ke rašo: “Didelis Tamstoms ačiū 
už jau 6 būrelių įnašus, kuriuos 
gavome lyg kokią Velykų dova
ną. Kiekvieno būrelio punktu
alus atsiskaitymas mums yra be 
galo brangus-ir vertingas.

Nors mes su dėkingumu gali
me pasidžiaugti, kad punktualių 
būrelių skaičius nuolat didėja 
ir dabar jau prašoka 100, bet 
deja, bus dabartinių 196 būrelių 
tarpe ir tokių, kuriems atgaivin
ti nebėra vilčių.”

Pavasarinis parengimas. Kas 
praėjusiais metais buvo lietuviš
kuose parengimuose, Brant Inn, 
Burlingtone, — nė vieno nerasi
te, kuris būtų apsivylęs. Šiemet 
pirmasis pavasarinis koncertas- 
balius, ten rengiamas Hamiltono 
Lietuvių Namų Fondo, įvyks ge
gužės 21 d., Victoria Day šven
tėje. Pavasario žydėjime bus 
malonu susitikti puošnioje už
miesčio salėje, pasiklausyti gra
žaus Verikaičio kvarteto ir mū
sų hamilteniečių solisčių Štur- 
maitytės, Panavaitės ir Šukytės 
jaunų balsų.

Po programos puikus balius — 
šokiai iki 12 vai. 30 min.

Prašome visus bilietus įsigyti 
pas platintojus iš anksto.

Sk. St
Parapijos aukų vajus

Balandžio 1 d. prasidėjo Hamiltono 
. VAV Parapijos aukų .rinkimo vajus baž
nyčios skoloms padengti. Iki šiol viso 
numatytą auką /$22/ arba jos dalį jau 
paaukojo: po $50 — Koperskis L., Pil
kauskai, Zurliai, Mačionis; po $30 — 
Aisbergas A., Eidukevičius J., po $22 — 
Paukštys J., Svitas J., Klypaš J.> Škėma, 
Brasas P., Astos J., Žulys, Bakšys S., 
Šukoitis A., Misevičius P., Klevas L., 
Pajarskas F., Grudzinkas K., Vilimas J., 
Samušis J., Kažukauskas J., Trumpic- 
kos K.; po $20 —— Skripkutė L., Skrip- 
kųtė G., Bilevičius S., Žemaičiai J. G.; 
$15— Jakaitis; $12 — Grigaitis; po 
$10 — Keršys, Senkus S., Olšauskas, 
Zauko K., Prahckevičius S., Mickūnas 
E., Barkauskas P., Eismontas-P.; $9 — 
Skruzmanis D.; $6 — Gutauskas A.

Visiems aukojusiems nuoširdus očiūĮ
Komitetas.

WINNIPEG. Man. i
Bažnyčios statyba. Šią vasarą 

norima išmūryti sienas ir už
dėti stogą. 4.

Šį pavasarį bažnyčios'statybai 
aukojo: $300 — Elena Ginkuvie- 
nė; $250 — Manitoba Breners 
and Hotelmens WF; $100 — X 
X.; po $50 — Marozai, Jurg. Ja
nuška; po $25 — Zavadskas, Ka- 
raška K.; $22 — Malaškevičiai; 
po $20 — Monkienė E., Zanads- 
Kienė V.; $15 — Sodaitis J.; po 
$10 — Bulbonas A., Vaitekūnas 
J., Vidžiūnas J., Weston Co.. 
Pranevičius K.. J ančių kas Alt, 
Baert Construction Co.; $8 — 
Kvederavičienė J.; po $5 — Ver- 
blingevičius, Monkus V., Savic
kas J., Mažeika;

Kurie aukoja BSF vokeliuose, 
sąrašas bus paskelbtas metu ga- 
ie.

Be to dar pasižadėjo: $300 — 
Bujokai St. B.; po $200 — My-. 
Kolas Januška, Vincas Januška; 
$160 — Tabūnas V.; $130 — 
dr. Kurauskas J. Č.; po $100 — 
Stankevičiai V. T., Bukauskas 
M., Butkevičiai V. J., Lukoševi
čius T., Žiminskas P.; $60 — Ga
jauskas A.; po $50 — Malinaus
kas J., Vaškevičius P., Liauke- 
vičius Jonas, Radzevičius Vyt., 
Šaraųskas M., Bartninkas Liud.; 
po $40 (kas met) — Dargužas; 
$30 — Federavičius E.;-po $25 — 
Matijošaitis, Giedraitis, Bara
nauskas, Antanavičius Vyt., Bal
čiūnas Nikas, Karaška KL, $15 
— Vaitekūnas J.; $5 — Balčiū
nas Leonas.

Parapijos nario mokesčio su- 
mokėjo: $30 — O. Simanavičie- 
nė; po $10 — Demereckas J., Bu
kauskas M., Pranevičius K., Lin
gė, Stanevičius, Nolienė, Didž- 
balis, Steponavičius, Stankevi
čius V., Januška Myk., dr. Ku
rauskas; po $5 — Malinauskas 
J., Kuzinas.

Visiems aukojusiems ir pasi
žadėjusiems aukoti nuoširdus 
ačiū.

Lietuviai pasaulyje
VALSTYBĖSIA

Nuo Lietuvos pranciškonų pro
vincijos atgaivinimo sukako 25 
metai. Tėvai pranciškonai šiai 
sukakčiai atžymėti rengia iškil
mes Kennebunkporte liepos 15 
d. Tuo metu ten vyks ir jaunimo 
stovykla. Ji prasidės liepos 7 d. 
ir baigsis rugpiūčio 5 d.

Am. liet, tautininkų sąskrydįs 
Vašingtone organizuojamas bir
želio 16-17 d. Kad jis išeitų iš
kilmingesnis ątsikviečiamas iš 
Romos ir dipt šefas min. Lozo
raitis.

Graži idėja sąskrydžius ruoš
ti šeštinėje, bet gaila, kad ruo
šiama vienos partijos, skelbia
ma, kad tai visų lietuvių, tad 
ką pagalvos amrikiečiai, kai iš 
milijono suvažiuos '500 ir dar be 
pačių žymiųjų viešojo lietuvių 
gyvenimo asmenybių, be didžių
jų organizacijų atstovų?)
D. BRITANIJA

Didi. Brit. Liet Sąj. suvažia
vimas šiais metais įvyks gegu
žės 5-6 dd.
• Nottinghame jau 5 m. veikia

lietuvių savišalpos kasa, šiems 
metams į jos valdybą išrinkta: 
pirm. Br. Paliulis, sekr. K. Bi- 
vainis, kasin. K. Ražanskas. Rev. 
kcm. V. Miškinis, E. Bliūdžiūtė 
ir J. Viliūnas.
ARGENTINA

Pabaltiečiams nutarus prašyti 
dabartinę Argentinos vyriausy
bę panaikinti Perono vyriausy
bė patvarkymą, kuriuo buvo už
darytos Pabaltijo valstybių at
stovybės; argentinieciai intelek
tualai labai susidomėjo lietu
viais. Tikri argentinieciai di
džiuojasi Aregntinoje gyvenan
čių lietuvių kultūrine veikla ir 
jų kova už savo tautos laisvę.
N. ZELANDIJA

N. Zelandijos LB naujojon 
valdybon išrinkti J. Pečulaitis, 
J. Zaremba įr J. Žigintas, rev. 
komisijon — Č. Liutikas, V. Pro- 
euta ir VI. Grigaliūnas, atsto
vais į krašto tarybą — V. Pro- 
euta; A? Mickevičienė ir J. Ži- 
ginskas.

LONDON, Ont
Paskutinis pasilinksminimas
Balandžio 28 d. puikioj Odd 

Fellows Tempte salėj, 555 Dun
das St., rengiamas šaunus pasi
linksminimas, kurio visas pel
nas skiriamas Vasario 16-osios 
gimnazijai paremti ir Vokieti
joje likusiems lietuviams ligo
niams, seneliams ir našlaičiams 
sušelpti. Iš gauto pelno nebus nė 
cento paimta kurios nors orga
nizacijos kason!

Lietuvis visada pasižymėdavo 
savo vaišingumu ir širdies ge
rumu Į vargą patekusiam' arti
mui. Todėl tikėtina, kad bran-

DELHI -TILLSONBURG, O n t.
Šokių vakaras

Delhi-Tillsonburg apylinkės, 
Namų statymo valdyba, balan
džio 28 d. (šeštadienį) 7 v.v. 
Aylmer Community salėje ruo
šia linksmą šokių vakarą.

Gera muzika. Įvairūs gėrimai 
ir užkandis. Tikslas: suteikti 
publikai daugiau informacijų 
namų statymo reikalu. (Bus at
stovas iš Toronto). Susilaukti 
moralinės bei materialinės para
mos pradėtam darbui.

Jūsų atvykimas bus įnašas į 
parėmimą.šio didelio mūsų už
sibrėžto darbo.

Iki pasimatymo. Rengėjai.
Narni} statymui sušauktasis 

susirinkimas apylinkėje rado 
ne mažą susidomėjimą. Daugu
ma, aktyviųjų lietuvių susirin
kime gausiai dalyvavo.

Nežiūrint nuomonių skirtumų 
diskusijų metu, namų statymui 
buvo vienbalsiai pritarta.

Tai‘buvo didelio darbo graži 
pradžia. Susirinkusieji nutarė,

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo įstaiga

GERIAUSIAS DVIRATIS
kanadiečiams

1

Steadman,

kad: Namai bus statomi šėrų pa
grindu visų šioje apylinkėje 
esančių lietuvių tarpe.

Pavadinimas — Lietuvių Na
mai, vieta — Tillsonburgo mies
te ar apylinkėje.

Namų projekto sudarymui, 
statuto paruošimui, Šerų, pasiža
dėjimų rinkimui išrinkta laiki
noji valdyba: Stradcmskis — 
pirm.,. Matelis — vic. pirm., Po
cius — sekret., Mažeikienė — 
iždininkę nariai: Treigys, Gurk
lys, Alb. Augustinavičius, Tuh 
nyla, Šiūrna. Kandidatai: Augai- 
tis Balčiūnas. Iš evangelikų lie
tuvių pakviesta: Gutauskas Os, 
ir Hesleris Alb.

Tai žmonės, su kuriais mes 
šioje apylinkėje gyvenantieji 
dažnai susiduriam ir turime 
įvairiausių reikalų. Jie yra įvai
rių pažiūrų ir įsitikinimų. Ir tik
rai reikia pasidžiaugti, kad šiam 
tikslui jie rado bendrą susitari
mą ir norą dirbti kartu. <

Mes kviečiame visus lietuvius 
susitikti su Jums geriau pažįsta
mu — patikimu, šios komisijos 
nariu, išsiaiškinti visus neaišku
mus ir kartu, kaip ir jie, prisi
dėti prie vieningo savo lietuviš
ko kampo pastatymo.

Nieko nėra brangesnio kaip 
meilė savo ir savo tėvų gimta
jam kraštui, o tą meilę mums 
padės išlaikyti tie namai, ku
riuos mes norime pastatyti.

KLB Apylinkės V-ba.

gūs tautiečiai bus jautrūs ir šį 
kartą: ne vienas ir nešokantis 
ateis, kad paremtų skaudaus li
kimo ištiktus brolius.

Linksmavakario data pritai
kyta ūkininkams, kurie dabar 
dar nėra perdaug užimti ir, rei
kia manyti, kad jie ir visi Lon
dono ir apylinkių lietuviai pasi
naudos šia proga, nes daugiau 
pasilinksminimų šioje salėje li
gi rudens nenumatoma. Gros ge
ras orkestras. Veiks loterija ir 
bufetas su visų rūšių gėrimais! 
Pradžia 7.30 vai. vak. Kviečiami 
visi. Čia lietuviškoj nuotaikoj 
maloniai prateisit šeštadienį ir 
paremsit svarbų labdarybės dar- ' 
bą. Juk ten dar tiek daug mūsų 
kenčiančių brolių ir sesių, ligo
je praradusių viltį ir nematan
čių šviesesnio saulės spindulė
lio! Savo auka Tamsta paleng- 
vinsit jų tragišką kasdienybę.

Kronas
Valevičius

Limited
Dviračiu važinėjimo sąlygos Kanadoje 
yra skirtingos. Nuotoliai yra dideliu kli
matas keičiasi staiga, o be to, ir keliai 
kitokie.
Bet, nežiūrint kokies bebūtų sąlygos, su 
C.C.M. važiuosi visuomet puikiai. Ma
žiau reikalauja jėgos, patogesnis, ilgiau 
laiko, o operavimas kainuoja pigiai, nes 
C.C.M. dviračiai gaminti Kanadoje ir 
pritaikinti šio krašto sąlygoms.
C.C.M. yra aprūpinti žinomu “Herku- 
les” Coaster stabdžiu, kuriuo galima la
bai greitai sustabdyti. Pas mus yra mo
delių su įvairiais greičio prietaisais ir 
rankiniais stabdžiais, jei to pageidauja-

ma. Apžiūrėkite pas savo C.C.M. par
davėją.
SUPER JĖGOS ratai — trigubai sunituoti rėmai, 
chromo plokštelės, nerūdijančio plieno stipinai.

C.C.M. "HERKULES" Coaster stabdžiai — leng
vas stabdymas, veikia saugiai ir staigiai. Žvilga 
visą amžių, padengti specialiais gėležies dožais, 
gražūs apvedžiojimai.
GERO CHROMO, nikelio plokšteles gamina virš 
20 metų.
C>UNLOP padangos — geriausios pasaulyje.

“The Centre of Real Estate”
366 MAIN ST. E.
Tel. JA. 8-8491

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius _

p. P. ANTANAITĮ ir p. S. SAVICKĄ

Perkant ar parduodant namus
Įvedamas naujasis C.C.M. CYCO
Štai naujausios C.C.M. laidos geros rūšies, pigios kąinos 
dviračiai — pagaminti, kad puikiau veiktų, ilgiau lai
kytų ir parduodami už mažesnę kainą.
Naujasis CYCO, augštos rūšies, žvilgantis, trigubai ra
tuotų rėmų C.C.M. gamybos dviratis ... gaminys, ku
rio niekas kitas, už šią kainą negali pagaminti.
Apžiūrėkite šiuos naujus gražius, iš žvilgančio metalo 
pagamintus, dviračius pas savo artimiausią C.C.M; 
pardavėją. , ■

C.C.M. tarnyba if dalių sandeliai visoje 
Kanadoje. Yra virš 3000 C.C.M. pardavėjų.

i

DVIRAČIŲ, TRIRAČIŲ IR VISOKIŲ KITŲ VAIKAMS VEŽIMĖLIŲ GAMINTOJAI NUO 1899 M. 
58Li 

M——i———ii* ■ HU <

L

kreipkitės j mūsų atstovą

Šeštadieninės mokyklos vaikų, 
tėvų susirinkimas įvyko balan
džio 15 d. Courtlando salėje po 
pamaldų.

Susirinkimą pravedė kun. Rie
kus. Naujiesiems mokslo me
tams, buvo išrinktas tėvų komi
tetas. Į ji įeina: Laureckas, Au- 
gustinavičienė E., Joneika, Vin- 
dašienė.

Komitetas, mokyklos moki
niams padedant, nutarė mokslo 
metų pabaigą suruošti kartu su 
Motinos dienos minėjimu gegu
žės 6 d. tuojaus po pamaldų — 
bažnyčios salėje. Visos lietuvių 
šeimos kviečiamos dalyvauti. 
Dukrelės pasirūpinkite — savo 
motinoms gėlių, o mamytės, ne- 
oamirškite savo vaikučiams atsi
gabenti šiek tiek maisto.

Numatoma šiai dienai pritai
kytas referatas ir programa, ku
rią išpildys mokyklos mokiniai.

Mokytojai ir Mokyklos 
Tėvų Komitetas.

Zigmą, Didzbali
1294 KING ST. HAMILTON 

Telefonas Ll. 9-3558

TCSLIA Real Estate

Įvairių rūšių 
apmušalų 

specialistas
* Taip pat augštos rūšies 

AUTO SĖDYNIŲ
APVALKALAI.

2060 DUNDAS ST. W.
Tėtefaftai:

Biznio LE. 2-1425, 
Namų LE. 6-6783.

Londone lietuvhi yra ne taip 
mažai. Veik visi yra naujai at-. 
važiavę. Dauguma jau turi pri
ėmę Kanados pilietybę. Kadangi 
Veik yiš< katalikai, tai ir savą ♦ •
parapiją, ir savą kunigą lietuvį 
turime. Mūsų klebonas, nors ir 
nebejaunas metais, bet dvasioji 
tai visai jaunutis, linksmo, bū
do, muzikos mėgėjas, gerus ir 
patraukiančius pamokslus pa
sako. Beto, jis atliko labai gražų 
darbą kaip kunigas, tai pereitą 
žiemą apkalėdojo parapijoms. 
'Tai pirmą sykį man gyvenant 
Kanadoje. Pašventino mūsų na
mus. O vaikams tai tikrai buvo 
linksmas tas vakaras. Jie kalbė
josi su kunigu apie mokyklas, 
tvarką mokyklų, mokytojus ir 
pan. Klebonas paėmė smuiką ir 
užtraukė Avė Maria. Man tada 
prisiminė, kai mes panašaus am
žiaus būdami laukdavom kunigo 
kalėdojant. Būdavo mano vyres
nioji sesuo iššluoja švariai grį- 
čios moliu išplūktą aslą, išbarsto 
geltonu smėliu, tėvas prineša iš 
klėties visokių grūdų, prideda 
ant suolo — pradedant gorčium 
iš eilės augštyn iki pūro. Motina 
aprengdavo mus vaikus švariais 
savo darbo ilgais drobiniais 
marškiniais, paklausinėdavo po
terių, katras geriau mokėdavom 
pastatydavo į priekį, mes iš bai
mės drebėdavom, kad gal nepa
taikysime atsakyti poterių. Ka
da viskas praeidavo, mes džiaug
davomės, po paveikslėlį rankoj 
turėdami, o kartais ir saldainių.

Taip tai bėga laikas, keičiasi 
gyvenimo aplinkybės, keičiasi, 
turbūt, ir vaikai Žinome kas 
praėjo, bet kas ateis, lieka klau
simas. Tuo tarpu kunigas užbai
gė groti. Padėdamas smuiką iš- 
palengvo pradėjo: “Ot kad taip 
mes lietuviai Londone turėtu
me savo salę, kurioje būtų gali
ma bažnytines apeigas atlikti, 
o paskiau, parengimai, susirinki
mai ir panašiai... Taip daryti, 
kad kuo pigiausiai ir patogiau
siai būtų...”

Labai gražus sumanymas. Tik 
vienas dalykas sulaiko, kaip ir 
visados — tie finansai. Bet, ži
noma, su gerais norais viskas 
galima. Galima susitarti su vie
tiniais Londono, artimesnių ir 
tolimesnių apylinkių, ypač ta
bako ūkininkais, kurie nevisi 
lanko bažnyčią, bet tokiam kul-. 
tūriniam dalykui, beabejo, prisi
dėtų. Gal tai darytina šėrais, 
gal aukomis, lieka klausimas, 
bet aišku, kad savo užeigą turėti 
tai neišsemiamas turtas visiems 
lietuviams. Nežinau kaip vyks* 
ar nevyks tas sumanymas, bet 
tas dar nesvarbu, labai svarbu 
kad būtų vykusiai įsigytas na
mas. Čia Londone yra gabių lie
tuvių, gal jie pasiriš pradėti tą 
darbą. > Kanadietis.
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(Genijui prisiminti
MOZARTO GIMIMO 200 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

"Aš visuomet buvau Mozarto 
eeroėju ir toks Ūksiu iki pasku
tinės dienos".

Ltudwig Von Beethoven.

Haydnas, Beethovenas ir Mo- 
zartas paprastai yra grupuojami 
kartu. Sakoma, jie yra didieji 
vieniškojo klasicizmo meisteriai. 
Klasicizmo, kuris yra priešingas 
bet kokiam “izmui” — roman
tizmui, modernizmui ir pan. bu
vusiam ar esamam. Čia istorija 
nedaug gali mums pagelbėti. 
Kas yra “klasicizmas”? Archi
tektūroje, skulptūroje, literatū
roje tai sekimas senovės graikų 
pasiektų laimėjimų tose srityse, 
kurie dominavo, kiekvieną kla
siškąjį laikotarpį — amžių. Mu
zikoje nieko panašaus neužtin
kame. Gal būt-, mes dabar esa
me daugiau susirūpinę istorija. 
Daugiau istoriškai galvojame. 
Daugiau sekame istoriją ir iš jos 
mokomės, • bet tuo laiku, ypač 
muzikoje, istorijos mažai buvo 
paisoma gal dar ir todėl, kad 
muzika tos istorijos neturėjo 
Muzika tuo laiku kaip tik siekė 
savo augštybių. Nebuvo Ieškoma 
pavyzdžių, nebuvo iliuzijų, ne
buvo galvojama apie progresą, 
buvo naiviai galvojama, jog vie
nintelė teisinga ir. gera muzika 
buvo tų dienų muzika. Ir galima 
daugiau negu prileisti, kad ši 
pažiūra ir buvo tas šaltinis, iš 
kurio išaugo - didieji klasikinio 
perijodo muzikos kūriniai.

Šis paprastas grupavimas di- 
1 džiųjų meisterių nėra labai vy
kęs. Tiesa, jie gyveno viename 
mieste, tuo pačiu laiku, pažino
jo vienas kitą, gerbė vienas ki
tą (laimingas amžius, kada me
nininkai gerbė kits kitą)), bet 
viens nuo kito daug labiau sky
rėsi, nesu Leonardo nuo Raphael 
arba Michelangelo.

Haydnas, nežiūrint savo ori
ginalumo, turėjo praleisti ilgas 
valandas savo .bibliškai ilgo am
žiaus, • kad subręstų ir iškiltų į 
pasaulinio masto kūrėjus. Beet
hovenas vystėsi taip pat pamažu, 
bet visai skirtingu būdu. Tai 
buvo pats nekantriausias meni
ninkas, kada nors vaikščiojęs po 
šios žemės plutą. Tai buvo Pro- 
metejaus jėgos, Prometejaus' 
proto-vaizduotės, ištvermės žmo-

Mezartas 11 metų amž.

A. A. IGNAS JONYNAS“Freishutzo” nebūtumėm turė
ję “Lohengrino” — Wagnerio to
kio, kokį mes žinome šiandieną.

bet ką tas pasako?
Jis buvo daugiau, negu tik 

jungėjas dviejų kultūrų — Ita
lijos ir Vckietijos, daugiau ne
gu jungėjas vieno muzikinio kū
rinio su kitu, kaip Goethe kartą 
išsireiškė: “Jo darbai turi tokią 
kūrybinę 'jėgą, kuri neišsieikvos 
dar per daugelį generacijų”.

Jis buvo genijus-inuzikos prin
cas, o visdėlto mirė varge, skur
de ir desperacijoje. Jis paliko 
nepaprastų turtų priauganėiom 
kai tom, c palydėtas į kapus kele
tas moterėlių, nes oras buvo blo
gas tą dieną Vienoje. Mes ne
žinome, net, kaip jis ištikrųių 
atrodė, res keletas paveikslų iš
likusių iki šiai dienai, taip ski
riasi vienas nuo kito, taip nepa
našūs į yienas kitą. Mirusiojo 
kaukė, kuri, gal būt, būtų išlai
kiusi tikriausią paveikslą suby
rėjo į dulkes. Abejingumas sa
vo atsiėmė — ta nedovanotina 
nuodėmė prieš Šventąją Dvasią.

Su mumis jo darbai yra gy
vesni. negu ta-dieną, kada jie 
buvo sukurti. 19-me šimtmetyje 
viešpatavo Beethovenas, gi 20- 
me — Možartas ir -Bachas.

Kodėl taip?
Kai kas sakys, kad nėra ge

riau balansuctos simphonijos 
kaip G minor, kad nėra geresnės 
opercs kaip “Figaro vestuvės”, 
kad tas spinduliuojantis .grakš
tumas jo piano koncertų niekuo
met nebuvo geriau perduotas, 
kad jo kamerinės muzikos kūri
niai neturi sau lygių. Bet tai tik 
žodžiai, nepajėgią išreikšti, kas 
glūdi taip giliai jo kūriniuose, 

j jog verčia valią ilsėtis ir atneša

Galbūt, Mozarto kūryba yra 
sekimas Dievo kelių, pamėgdžio
jimas visatos, pamėgdžiojimas 
kosminės tvarkos ir grožio. Jo

gus, kuris grūmėsi su teisybės 
angelu iki paskutinio atodūsio. 
Tarp tų dviejų didžiųjų stovi 
Možartas, kuris mirė, kada 
Beethovenas tik pradėjo save 
susirasti “Erojikoje”. Jam nerei
kėjo mokytis — jis žinojo. Jam 
nereikėjo surasti patį save — jis 
buvo jau subrendęs. Jis buvc 
GENIJUS.

Mozarto gyvenimas ir jo, dar
bai mums yra nuostabiausias pa
vyzdys muzikos istorijoje. Mes 
turime prileisti, kad jis, kaip ir 
kiti didieji, turėjo įdėti daug 
darbo, studijuoti ilgas valandas, 
o iš tikrųjų jam nereikėjo jokių 
pastangų. Jis turėjo didelę Die
vo dovaną — pajutimą kokia 
muzika turi būti in essentia ir 
tokia kūrė. Jis turėjo nepapras- ‘ramvbę.’
ta pajutimą balansui. Jis neieš
kojo. Jam vyko savaime. Jis ne
kovoja. nepersidirba, jis nesie
kia balanso pabaidoje. Balansas
nas Možarta egzistuoja jau pa- kūrinių klausantis prisipildo šie-
čioie pradžioje.

Možartas buvo austras, gimęs 
Salzburge, kryžkelėje tarp Vo
kietijos ir Italiics. Gsl būt tai 
ipalino jį įjungti masiškąja ita
liškąja cantilena su šiaurietišku 
riliu įsiiautimū. Jis formavosi- 
18-tame šimtmetyje ir kartu for
mavo ii pats to nejusdamas. Jo 
istoriškas palikimas ir reikšmė 
muzikiniame pvvenime yra ne
paprasta. Be “Užburtos fleitos'’ 
niękrd 
šviesos “Freishūtzas”, gi be

la ramybės. Taip ir noris melstis 
DONA NOBIS PACEM... j

Mūsų gyvenimas buvo pratur
tintas. kai prieš 200 metų Le
opoldas Možartas susilaukė sū
naus. Jo muzika-dar neišsieikvc- 
jo. Jo jėga dar siekia mus — gy
va ir alsuojanti, pripildanti mū
sų širdis pasitenkinimo ir dėkin
gumo. '

Vaclovas Verikaitis.

Visiems studentams ir abiturientams

Redakcijai prisiųsta
The Baltic Review, March, 

1956, Nr. 6, New York, 62 psi. 
Turinys: prof. Ad. Perandi, Ope
ration “Camouflage”; - Al< Kutt, 
Deterioration of the Estonian 
Living Standart during Soviet 
Okupation; A. R. School System 
in Occupied Latvia; prof. D. Kri
vickas. The Evolution of the So
viet Constitution.

Į Knygų lentyna Nr-. 7-9 (86-88), 
1956 m. liepos-rugsėjo men., 36 
Hs,. :

Viename laiške iš Lietuvos 
prof. L Jonyno giminaitė rašo:

“Kaip neapsakomai laiminga 
sužinojusi, kad Jūs visi gyvi ir 
sveiki, o drauge, kaip nepapras
tai skaudu, kad N. (čia pavarto
tas žodis apibūdina autorės gi
minystės ryšį su pref. I. Jonynu) 
nėra pasidžiaugti šia naujiena. 
N. mirė 1954 m. liepos 14 d. be
veik visai nesirgęs nuo infarkto 
(širdies kraujo indų užsikimši
mas). Mirtis buvo tokia staigi, 
nelaukta, kad mes visi iki šiol 
negalim patikėti, kad jo nebėra 
mu ų tarpe. Tai buvo tokia kil- 
.11, tauri asmenybė, tokios drą
sios ir tiesios sielos žmogus, kad 
inan rodos aš , niekados pilnai 
nepajėgsiu atsigauti nuo to bai
sau: smūgio kokiu man buvo jo 
mirtis. Palaidojom jį. Petrašiū
nų kapuose (centrinės kapinės 
Kaune uždarytos) labai gražio
je vietoje tarp pušaičių. N. (Šis 
žodis aptaria laiško autorės gi
minystę su velionio našle) pa
statė paminklą”...

Prof. Ignąs Jonynas gimė 
DzūKijcje, Ateinykų kaime. 
Baigus 4 Marijampolės gimna
zijos klases, tėvai ir giminės 
vertė jį stoti į Seinų dv. semina
riją, bet jis pasiryžo tęsti moks
lą. Dėlto tėvai atsisakė jį me
džiaginiai temti. Versdamasis 
privačiomis pamokomis jis baigė 
Mariampolės gimnaziją ir įstojo 
į Maskvos universitetą — istori
jos-filologijos fakultetą, jį bai
gęs išvyko 'į Prancūziją pagilin
ti istorijos mokslų. Ten baigė 
Grenobles universitetą. Grįžęs 
iš Prancūzijos iki 1917 m. mo
kytojavo Bogorodsko, šalia 
Maskvos, realinėje gimnazijoje 
kur dėstė istoriją, prancūzų kal
bą taip pat graikų ir lotynų kai- j 
bas.. Bolševikams Rusijoje Įsiga- l 
Įėjus jis grįžo į Vilnių, kur, ųe- 
kurį laiką, Lietuvos Tarybos į 
skirtas ėjo gubernatoriaus .pa
reigas. Po Želigovskij ados per- | 
sikėlė į Kauną, kur dirbo Už-' 
slėnių Reikalų M-joje, o vėliau 
Vyt. Didž. Universitete dėstyda-f 
mas Lietuvos istoriją. Bolševi-! 
kams Lietuvą okupavus jis atsi- ’ 
sakė iš Lietuvos trauktis ir ten ! 
liko. •'

Prof. Ignas Jonynas labai ge
rai mokėjo prancūzų kalbą. Lie-' 
tuvcs Nepriklausomybės laikais 
svarbiausi valstybiniai raštai, 
notos ir kit. rašomi prancūziškai I

dėstymu. Taip pat dideliu meto
diškumu pasižymėjo jo vedamie
ji seminarai. Jis rinko medžiagą 
visai . eilei Lietuvos istorijos 
problemų, bet rašė nedaug. Stu
dijos apie Vytauto šeimą (Pra
eitis) ir Vytauto ženklą (Vairas) 
ouvo jo žymesnieji darbai. Beto, 
yra parašęs eilę labai svarbių 
straipsnių iš Lietuvos istorijos 
Liet. Enciklopedijai. Jis net lai
kėsi teorijos, kad per gilius stu
dijinius straipsnius LE bus para- 
šyta visa Lietuvos istorija. Vė
liau jau nesunku būsią parašy
ti L. ist. kursą.

Čia buvo atklydę gandų, kad 
okupantai bei jų pakalikai no
rėję jį priversti parašyti oku
pantams priimtiną Lietuvos is
toriją, kurioje būtų iškelta “di
džiosios rusų tautos” tariamai 
globojanti įtaka Lietuvai am
žių bėgyje. Jis betgi išdrįso at
sisakyti.

Be knygų pro. I. J. turėjo dar 
kitą aistrą, tai auginimą gėlių ir 
sodininkystę. Tam jis turėjo įsi
gijęs nemažą sklypą. Tvirtovės 
alėjoje Kaune, kur praleisdavo 
visą savo liuoelaikį. A. Š.

Už geriausias 1955 m. paga
mintas filmas išdalinus “Oscar” 
premijas, vieną iš jų gavo Fox 
bendrovė už filmą “Survival 
City”. Tą tikrovės veikalą yra 
filmavęs lietuvis pasižymėjęs 
filmų operatorius J. Kižis, dau
giau kaip 25 metai dirbąs Fox 
bendrovėje.

Dr. P. Jonikas rašo veikalą 
apie “Lietuvių kalbės raidą ir 
likimą Amerikoje”.,

Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Centro Valdyba, norėdama 
paskatinti lietuviškąją studenti
ją dailiojo žodžio kūrybai ir pa
brėžti lietuviškumo ugdymo mo
mentą Sąjungos darbo progra
moje skelbia literatūros konkur
są:

1. Konkurse gali dalyvauti vi
si Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV nariai ir 1956 mokslo me
tų abiturientai.

2. Premijuojama bus bet ku
rio žanro literatūrinė kūryba, 
poezija ir proza, rimta ir jumo
ristinė..

3. Į konkurso jury komisiją
sutiko įeiti mūsų jaunosios kar
tos rašytojai ir literatai Paulius 
Jurkus, Algirdas Landsbergis, 
Antanas Škėma ir Stepas Zo- 
barskas. Penktuoju jury komisi
jos nariu bus pakviestas vienas 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV narys. •

4. Premijuotini kūriniai siun
čiami iki 1956 m. rugsėjo mėn. 
1 d. šiuo adresu;

Liet. Stud. S-gos Literatūros 
Konkursas, 680 Bushwick Ave., 
Brooklyn 21, NY.

5. Sprendimo bešališkumui 
užtikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame 
voke nurodyti savo pavardę, lan
komą universitetą, akademinį 
statusą ir Studijų šaką. Abituri
entai nurodo kuri vidurinė mo
kykla baigta ir kada. Ten pat 
įrašomas kūrinio pavadinimas ir 
pasirinktas slapyvardis.

6. Konkurso premijos bus pa
skelbtos vėliau lietuvių spaudo
je. Komisijos sprendimas yra

galutinis. Konkursą laimėję ar 
jame atžymėti kūriniai bus iš
spausdinti periodinėje spaudoje.

Kviečiame visą lietuviškąją 
studentiją ir abiturientus paro
dyti Šiam konkursui reikiamą 
dėmesį ir jame gausiai dalyvau
ti. Liet. Stud. S-gos JAV

Centro Valdyba.

Kultūrinė kronika
Jaunimo literatūros konkurse 

premija paskirta Broniui Zume
riui už veikalą “Gyvenimo kė
liu”. Premija įteikta balandžio 
14 d. Čikagoje, pačiam laurea
tui, žinomą, nedalyvaujant. '

Bronius Zumeris yra mūsų šę- 
nas bendradarbis gyvenąs Aust
ralijoje, Melbourne. Jo knyga 
yra spaUsdinaina lietuvių sale
ziečių Italijoje. Ji turėsianti arti 
200 psl. Premijos mecenatas yra 
kun. dr. J. Prunskis. M’

Liet. Kult Kongreso istorijos 
sekcijos posėdžio reikalu istori
kams, istorijos mokytojams, išt. 
studentams ir ist. mėgėjams 
siuntinėjami laiškai. Jei kas iš 
tokių asmenų dar laiško negavo, 
malonėkite pranešti savo adrė-

buvo jo redaguojami. .Beto jis 
gersi mokėjo daug kitų svetimų', 
kalbų — rusų, lenkų, vokiečių, i j 
anglų, prancūzų, graikų, lotynų, j 
Mirė sulaukęs 75 metų amžiaus.

Jį priglaudė Lietuvos žemelė 
kaipo tikrą Lietuvos sūnų.

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekam? čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING C0..
CENTRINĖ jSTAIGA:

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

HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas U. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont-., 198 King St., Tel.-MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alta., 10649 — 97th St-Tel. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Road, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y..USA; 1162 Broadway, Tel. Fh 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St, Tel. CL. 6-3866.

■ CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
i r kt tose vietose.

Visais istorijos posėdžio reika
lais prašoma rašyti Pasaulio Lie
tuvių Archyvo adrėsū: Vincen
tas Liulevičius, 2601 West Mar
quette Rd., Chicago 29, Illinois.

Kultūros Kongrese lietuviai 
studentai turės savo atskirą se
siją. Tikimasi gausaus studentų 
skaičiaus iš JAV ir Kanados.

Liet. Stud. S-ga JAV už nuo 
pelnus akademiniam jaunimui 
pakėlė į Garbės Narius J. J. Ba- 
chūną, dr. A. Mačiukienę ir Oną 
Talalienę.

Nidos knygų klubas balandžio 
mėn. išleido A. Baranausko no
velių rinkinį “Sniego platumos”. 
Tai jau 12-tas Nidos knygų klu
bo leidinys. ' ;■ " . •

Europos Lietuvių Fronto Bi
čiuliai ir šią vasarą ruošiasi pra
vesti Studijų savaitę. Paskaitas 
skaitys J. K. Čeginskas, prof. J. 
Grinius, prof. Z. Ivinskis, prof. 
Maceina ir kiti. Numatomi pra
nešimai apię tarptautinę padėtį 
ir lietuvių politinį veikimą, apie 
tremties kultūrinę Veiklą ir ži
nios iš tėvynės. Studijų savaitės 
metu įvyks ir Europos LFB me
tinė konferencija, o vakarais 
numatoma pravesti įdomi meili
nė programa: instrumėntalinės 
muzikos vakaras, vokalinis kon
certas, poezijos vakaras, links- 
mavakaris, tėvynės valandėlė ir 
šventoji valanda tėvynei — baž
nyčioje.

£
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“FROST-FREE” ledo niitirpmioja
Nereikia absoliučiai nieko daryti!

<•

You can be sure . . •

i

Nepaprastai skirtingų spalvų kombinacijų, pvž. kaip siūlomos N" Change. 
Kontrastingu or harmoningų 10-ties Vinyl spalvų durų penelioi . . . pasirenkant 
iš 4-rių kabinetinių spalvų. Šie ilgalaikiai poneliai nenusitrino nei nerūdyja . . . 
jie visuomet švarūs ir nuvalomi drėgnu skuduru.

Z -

12 kūb. pėdų tolpos, užima tik 32" kambario erdvės. Milžiniškos pilno pločio 
šaldytuvas, kuriame galite sudėti 51 svarą, maisto .. . Patogus 18 svarų sandelis 
mėsai, išlaiko atitinkamą temperatūrą, drėgmę ir ventiliaciją, tinko ilgom 
laikymui . . . patogios apsukamos dr pakeliamos lentynos . . . Dvigubos drėgmės 
stalčius, kuriame telpa du trečdaliui bušelio daržovių . . . plius papildomi stal
čiai, patogios vietos kiaušiniams it sviestui duryse.

Maskva. — Sovietų didžiosios 
enciklopedijos dabar turėjo iš
eiti 39 tomas — raidė S. Vadi
nasi su Stalino biografija. Jo 
oasircdvmas sulaikytas. 'imu

-
-

A.A. prof. I. Jonynas turėjo S 
vieną geriausių Lietuvos istori- ® 
jos bibliotekų Lietuvoje ir pui- 
kiai pažino istorinę literatūrą I fg 
bei šiaip buvo plačios erudicijos;® 
žmogus. Jo paskaitos universite-' 
te pasižymėjo nepaprastu aišku- 

konstrukcijos bei logišku PAVASARIS IR VASARA

I® fill
lįst

4Ū ■M*
REIKIA ŽINOTI

GERŲ FIRMŲ 
ŽENKLUS .

ir gaKmh gauti 40-ties įvairių spalvų 
kombinacijų.

Nieko nereikto liesti, nieko doryti? "Frost-Free" ištirpdo ledo pots, pots už
šokto per minute .. . sušalęs vanduo išgdtuojo, todėl nereikto vargti su tuš
čiomis pilnomis ledo lentynėlėmis. Po to užšąla vėl greitai, čia nėra nei kont- 
roliųv sagu ar laikrodžių užstatymui . . . nereikia krapštyti or kapoti. Norėdami 
geriausios prekės Kanadoje, kreipkitės i artimiausio Westinghouse pardavėją.

Vtestinghouse

JŪSŲ NAUJAME KRAŠTE

Žiema su sniegu ir ledais jau paliko mus — dabar pavasaris. Greit buš 
vasara — laikas pasileisti į puikią Kanados garotą. Kodėl neplanuoti dabar, 
ką veiksime vasarą laisvu laiku. Bandykime kuo geriausiai pasinaudoti 
vasaros malonumais.

Ar mėgstate meškerioti?
Kanada yra meškeriotojų rojus! Visų rūšių žuvies pilni ežerai ir 

upeliai — meškeriojimo įrankiai labai pigūs.

Pirkdami žiūrėkite šių 
ženklų. Jei kas nors jums 
reikalinga, galit būti tik
ri, kad ant to daikto ra
site vieną iš šių ženklų. 
Pirkit pasitikėdami

— tai geros rūšies..
— tai vertinga.

. . . tai pas

EATON’S

O kaip su kelionėmis ir stovyklavimu?
Jaunimo Stovyklavimo Draugija (The Youth Hostels Association) 

jūsų kaimynystėje mielai jus priims (adresą galite rasti vietos telefono 
knygoje) ir paaiškins apie kelionių galimybes — vienam ar grupėmis.

Maudymasis
Čia nerėikia ilgai ieškoti maudytis tinkamo ežero at upės — bet, įspė

jame, būkite, atsargūs! Išmokite gerai plaukti. Jūsų apylinkėje kiekviena 
“Y” organizacija turi specialius plaukimo instruktoriuSj kurie padės jiims 
išmokti. ’ 1

Nesvarbu, ką pasirinksite laisvalaikiui praleisti, nepraleiskite progos 
pabūti gražioje Kanados gamtoje. Mes laimingi, kad gyvename tokiame 
krašte, kur tiek daug vietos praleisti laisvalaikį laukuose ar miškuose.

Nepraleiskite progos išnaudoti visas galimybės savo naujajame krašte!

Vietą šiam skelbimui, pa- 
shamaudami visuomenės 

labui, skiria
JOHN LABATT LIMITED

1828
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$ JOINT REALTY LTD J
M 899 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-6381 8

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

S KAMPINE CIGAR STORE ‘ ‘
Skubini tr pigiai parduodama dėl Sa- 
viainko ligos, apyvartos daugiau kaip k 5600 j savaitę, puiki proga pradedan- 
tiems Šios rūšies bixnj. Skambinti ir •k klausti A. Paleckio LE. 4-6381.

Northcliff Blvd. - St. Clair,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ras, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš
tų nomos, .12 komb., 2 vonios, 2 
virtuves, vandeniu - alyva šildomas, 
dvigubas garažas, arti susisiekimo, 
romi ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

Runnymede - Bloor,
$4.000 įmokėti, atskiras 2-jų augš
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų se- 

kvodratinis planas, dvigubas gara
žas, balansui vienas morgičius 10 
metų, lengvi (mokėjimai, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo. 
Klausti A. Bliūdžiaus.

$5J>00 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių, gtskiras, mūrinis na- W 
mos, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

$19.500 pilna kaina, 8 kambarių per k 
du augštus, puikus mūrinis atski- 
ras namas, gražioje vietoje, turi W 
garažų. Klausti F. Senkus. k

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

$4.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 w : 
kambarių mūrinis, labai gerai už- 
laikytas narnos, garažas, patogia- w 
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus- 
kite A. Paleckis.

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

I ? k 
Turime dar daug pasirinkimui nomų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in- W

k formacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. Baltakys, B. Krioučeliūnas, J. Koškelis, P. Krilovičius, J. Komišaitis k S S ir J. Karpis.

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

k PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINEI
■; REAL ESTATE SĄJUNGOMS. .

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai J

I

KAMPINE CIGAR STORE Dundos • Gladstone,
$1.500 įmokėti. $9.500 pilna kai
na. 6 komb. per 2 augštus, naujas 
gdzo šildymas. Švarus ir patogus* 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

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

numo, vandens - alyvos šildymas, $6.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
komborių per du ougštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu olyvo šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Budreika.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards.

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 agentam?:

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

DČMgSIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

motorus.
8a to, opimu namus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui ^srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVE., 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. DUDA ’ *

Visų rusių 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 vaL vok. iki 9 vai. v. 

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

LE. 3-3027.

Kanados lietuvių krepšinio 
pirmenybės

Atsisakius nuo pernai sporto 
apygardos suorganizuotos ir sėk
mingai veikusios Mažosios krep
šinio lygos, pagausėjus lietuviš
kųjų sporto klubų buvo organi
zuojamos grynai kanadiškosios 
pirmenybės. Klubų patogumui 
buvo manyta pirmenybes pra
vesti dviem tarpais — žiemos ir 
pavasario, tačiau nesusitarus 
buvo vykdomos tik vienos pir
menybės, kurios jau eina prie 
galo.

Pirmenybėse dalyvauja pen
kios komandos: Hamiltono Ko
vas, Niagara ir Toronto Vyties 
3 komandos—Geltoni, Mėlyni ir 
Žali. Pirmenybėms einant prie 
galo komandų padėtis yra se
kanti: pirmauja Žali su 3 laimė
jimais, 215:153 krepšiais, toliai! 
seka Mėlyni su 2 laimėjimais ir 
189:161 krepšiais, trečioj vietoj 
randasi Geltoni su tiek pat lai
mėjimų tik blogesniu krepšių 
santykiu — 272:259, ketvirtoj 
vietoj Niagara irgi su dviem lai
mėjimais, su 309:357 krepšiais, 
penktoj vietoj Kovas su dviem 
pralaimėjimais ir 77:108 krep
šiais. Pirmenybių laimėtojo 
laukti tektų tarp Mėlynųjų ir 
Žaliųjų. Gerą įspūdį daro jauna 
Niagaros komanda, rodanti žy
mią pažangą. Iš. atskirų pirme
nybių dalyvių geriausių krep
šio metėjų eilė atrodytų šitaip: 
Biliūnas 108, Bersenas 74, Sup- 
ronas 68, Duliūnas 66, Ignatavi
čius 61, Žilionis 61, Žukas 61, 
Preikšaitis 60, Butkys 54, Bal
sys 52. Toji eilė dar žymiai pa
sikeis, nes ne visi žaidėjai yra 
žaidę vienodą skaičių rungtynių.

Pirmenybes tikimasi užbaigti 
gegužės mėn. Artimiausiu laiku 
laukiama aktyviau pasireiškiant 
Hamiltono Kovo, kuriam netu
rint savos aikštės sunku yra pra
vesti rungtynes. Iš viso pirme
nybių didžiausias kliuvinys yra 
neturėjimas savų aikščių. Tu
rint daugiau savų aikščių jos 
vyktų dauk sėkmingiau. Pirme
nybės nė tik skatino mūsų krep
šininkus lavintis ir rungtyniau
ti krepšinyje, bet kartu sporti
nio bendradarbiavimo dvasioje 
suartino Ontario pro v. išsibars
čiusius lietuvius krepšininkus. 
Peržvelgus pirmąsias dvejas pir
menybes — Mažąją lygą ir 
KLKP ir turint savas patalpas 
tikimės sekančiam sezone vėl 
turėti savas dar sekmingesnes- 
pirmenybes. .■<1> A/S.

Vytis —- TREC krepšinio 
pirmenybių laimėtojas

Praėjusią savaitę Vyties krep
šininkai užtikrintai laimėjo abe
jas finalinių varžybų TREC ly
gos rungtynes, tapdami šios ly-

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD. _

1072 Bloor St. W Telefonas LE. 1-2471

Užsisakykite anglių
per

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAITIENĘ

Tel. LE. 5-0527
Skubus pristatymas.

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

YARMOUTHS RD. - BLOOR,
_ $3.000 įmoket.i, 6 did. nepereina

mi komb., visai atskiros, gero mū- 
; ro namas, didelė moderni virtuve, 
į švarus rš lauko ir viduje, geras kie

mas, dvigubas garažas, balanse 1 
atviras morgičius 10 metu.

WINDERMERE - BLOOR,
$3.500 įmokėti, 6 did. nepereina
mų kamb., tikro mūro, visai atski
ros namas, alyvos šildymas, moder
ni virtuvė, gražios kietmedžio grin- 

j dys, labai švarus, gražus kiemas,
vieta garažui, įvažiavimas iš gat- 

< vės, lengvos mokėjimo sąlygos.
EVELYN AVE. - ANNETTE, 

$5.000 įmokėti, 8 gražių komba- 
t rių, kvadratinio plono, gero mū-
• ro, visai atskiras namas, vandens -
* alyvos šildymas, 2 mod. virtuvės,
’ labai didelis, gražus kiemas, dvi

gubos garažas.
WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 

$7.500 įmokėti, 14 grožių komb., 
visai atskiras, gero mūro, loboi pel
ningos namas, vandens alyvos šil-

♦ dymos, 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 jmokėti, 6 didelių komb., 

square plano, visci atskiros, rupuo- 
t tų plytų nomos; vandenio - alyvos 

šildymas, moderni virtuvė, geros 
grindys, gražus kiemos, garažas.

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

BLOOR - CLENDENAN AVĖ., 
$5.000 įmokėti, 7 komborių, at
skiras, mūrinis nomos, kvadratinis 
plonos, moderni virtuvė, vandens - 
alyvos šildymas, garažas, skubus 
pordovimas.

INDIAN RD. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 12 komborių, at
skiros, grožus, mūrinis nomos, 
kvadratinis plonos, 3 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu - alyva šildomos, 
garažas su privačiu įvažiavimu.

OUKMOUNT RD. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 13 komborių at
skiros. narnos, atskiri įėjimai, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu - ofyvo 
šildomas, privatus įvožiovimos, di
džiulis gražus kiemos maždaug 50 
iš 220, privatus įvožrovimas, lobai 
skubus pordovimas. Tik $18.850.

WINDERMERE - BLOOR,
$5.000 jmokėti, 6 komborių, at
skiros, mūrinis namas, keletos me
tų senumo, kvadratinis plonos, mo
derni virtuvė, olyvo šildomos, go- 

. rąžos, vino skola likučiui.

50 sklypų Ėtobicko, $3.000 už skl.

100 okrų Trafalgar Town., $650 okr.

100 akrų Queen Elizabeth, $1.500 a.

250 okrų Nelson Township, $500 a.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ
SU

DR OETKER

P. MALIŠAUSKAS
Biznio tokf.: LE. 1*2471.

Boto toW.: LE. 3*7425.

P. KERBERIS
Biznio LE. 1-2471,

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3*6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.) 

Sav. V. DUNDYS
i......................H I '   IM I ■ ■■ I

X
1 -1 .................

LIUTKUS 
PLUMBINGCO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darbus.

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

Si. Catherines, Ont.
Balandžio 6 d. Harding hotelio 

patalpose įvyko "SLA 278 kuopos 
narių susirinkimfas. Jame pri
imti keturi naujai įstojusieji 
SLA nariai: iš Port-Colbornes, 
J. G. Skaistys, iš St. Catharines 
A. Panumis, Ar, Klimaitis ir K. 
Galdikas. Manoma, kad geriau 
nušvietus susivienijimo reikšmę 
prisidės visi Niagaros pusiasalio 
lietuviai. Daug pastangų ir takto 
parodė dabartinis kuopos pirmi
ninkas Z. Piliponis, gyv. 7 Whit
worth St. St. Catharines, Ont. 
Susirinkimui patalpas veltui už
leido Harding hotelio savininkas 
p. žiūžys, už ką jam padėkota ir 
paprašyta visus lietuvius jo biz
nį paremti. Vietoj remti kita
taučius neužmirškime pirmoj 
eilėj lietuvį palaikyti, vieninte
lį St. Catharinėje esantį lietuvio 
biznį, pačiam miesto centre, 70 
James St. — kampas King St.

Skauty rėmėjai balandžio 7 d. 
Slovakų salėje, surengė pasi
linksminimo vakarą, kad parem
tų vietos lietuvius skautus. Tik
tai tenka apgailėtinai pasakyti, 
kad mūsų lietuviai neįvertino to 
darbo atmesdami reikalingumą 
palaikyti lietuvišką jaunimo or
ganizaciją — skautus. Žinoma, tą 
dieną orui subiuhis, tolimesnieji 
negalėjo atvykti, bet kur gi vie
tiniai ar ir jiems trukdė blogas 
oras? O reikia visiems heužmirš- 
ti, kad lietuviams svarbiausias 
dalykas surasti kuo daugiausiai 
būdų ir galimybių savo jaunimą 
išauginti lietuvių dvasioje, rem
dami jų organizacijas siekian
čias to tikslo.

Didelis parengimas šioje pa* 
dangėje numatymas Wellande 
ŠJn. birželio 23 d. ruošiamos vil
niečių Joninės? Paruošiamieji 
darbai pilnumoje.vykdomi. Ne
tik Jonai, bet visi šios apylinkės 
asmens, norėdami tinkamai at
švęsti Jonines, privalo neužmibš- 
ti tos datos. jd.

gos laimėtojais. Pirmosios rung
tynės prieš antrąjį finalistą St. 
Vlads laimėtos 80:59‘Ir antro
sios — 65:52. Antroms rungty
nėms St. Vlads pasikvietė žino
mą universiteto žaidėją Dacy- 
shyn, bet ir tai nepadėjo — vy- 
tiečiai vėl laimi tapdami pirmą 
kartą šios lygos meisteriais. 
Abejose rungtynės žaidė: Du
liūnas 44, Ignatavičius 89, Sup-‘ 
ronas 22, Mackevičius 19, Gvil
dys 2, Preikšaitis 56, Balsys, 
Laurinavičius.

Bendras pirmenybių balansas 
atrodo šitaip: žaista 13 rungty
nių,, laimėta 11 ir pralaimėtos 
2; bendras krepšių santykis 
896:615. Komandai taškų pelnė: 
Ignatavičius 191, 179, Preikšai
tis 128, Duliūnas 127, -Supronas 
75, Žukas 63, Balsys 58, Gvildys 
52, Mackevičius 39, Laurinavi
čius 21, Strimaitis 18, Kaspera
vičius 2. z

Sveikiname naująjį TREC ly
gos meisterį, linkime neužmigti 
ant laurų ir tikimės kad ir se
kančiame sezone sėkmingai pa
sirodys. ‘ . A. S.
Daugiau sporto vyresniesiems
Mūsų vyresnieji nėra tokie se

ni, kad nebegalėtų sportuoti ir 
nėra tos kartos, kurie sportą 
smerktų. Kodėl nesportuojama, 
sunku atsakyti. Daugeliui reika
linga (jie tai ir patys žino) spor
tuoti. Manau, kaikuriems net gy
dytojai pataria, pasodina ant di
etų, kurios ne ką padeda, bet 
sportuoti — kur tau! Kaip atro
dys žilstelėjusiam sportuoti, ko
kią šaką pradėti, jaunieji nepri
ims ir tt. Tai vis pasiteisinimai, 
nors ir nerimti, kai kurie iš jų 
priimtini, bet kiti be pagrindo. 
Šiame krašte niekas nesistebi ir 
nesijuokia iš sportuojančių, ne
žiūrint amžiaus. Yra tiek daug 
sporto šakų tinkamų ir vyresnio 
amžiaus žmonėms — didelis pa
sirinkimas. Kodėl nepamėginti 
žiemą ritinėjimo salėse (bow
ling). Vasarą tą patį praktikuo
jama ant pievelių. Šis sportas 
vienas malonumas. Kanadiečiai 
su didžiausiu malonumu pralei
džia vakarus ant tokių aikštelių. 
Toliau, kodėl nepaimti senai už
mestų lauko teniso rakečių? Ne
būtinai veržtis į čempionus, ga
lima ir be to turėti malonumo 
bei duoti kūnui truputį mank
štos. Priemonės tam pigios, aikš
čių daugybė. Tad gal pamėgin- 
<kiml Užtikrinu; -nesigailėsit, o, 
be to, ir daugiau pažįstamų pri- 
trauksit. K. L.

— Kanados imtininkas W. B. 
Watson, kuris iki šio laiko buvo 
Kanados ir Britų Imperijos 
meisteris, šį mėn. laimėjo dar 
vieną titulą — tapo viso pasau
lio čempionas, nugalėjęs L. 
Thesz, buvusį meisterį.

— Kaip Rusija ruošiasi vasa
ros olimpiniams žaidimams ga
lima matyti iš jų dalyvių skai
čiaus. Ji užregistravo 400, kai 
kitos didžiosios valstybės vos 
trečdalį tesiunčia.

Pad ė k a
• Nuoširdžiai dėkoju mano draugėms ir 

pažįstamiems aplankiusiems mane ligo
ninėje laike mano dukters gimimo. Ypa
tingai dėkoju "Vytis" sporto klubo val
dybai, klubo nariams ir narėms už labai 
gražias ir reikšmingas gėles.

Y. W. Žukauskienė.

Mann & Martel
1199 Bloor SjL W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

L Siūlome p«ačiausią namų pasirinkimą visame Toronte*
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$12.000 pilna kaina, 9 kambarių, 
mūrinis atskiros narnos, olyvo ap
šildomos, vieta garažui, lobai geros 
pirkinys, randasi Davenport ir 
Dufferin rajone.

$16.900 pilna kaina, atskiras, rau
puotų plytų, 6 kambarių narnos, 
olyvo šildomos, šoninis įvažiavi
mas, garažas. Randasi Baby Point 
rajone.

$3.900 įmokėti, 7 kambarių namas, 
geros plytos, grožus kiemos, gara
žas, dvi modernios virtuvės, dide
li kambariai. Bloor ir Delaware 
rajone.

$2.800 įmokėti, 5J4 kambario bun
galow su ekstra sklypu šalia. Bun
galow gražių raupuotų plytų, 4 ga
balų prausykla, privatus įvažiavi
mas, garažas. jSlencairn 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 pilna kaina, Dovercourt - 
Dundas, atskiras; 10 k. ant dviejų 
augštų, dvi vonios, 3 virtuves, pri
vatus įvažiavimas, geros pajamos, 
naujas modernus šildymas.

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

$10.500 pilno kaina. Bloor - Duffe
rin, mūrinis, 6 k., 2 mod. virtuvės, 

• alyva šildomos, 2 garažai.

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

$1.900 jmokėti, Bloor - Indian Rd., 
mūrinis, 6 k., mod. virtuve, įvažia
vimas į kiemę, vandeniu šildomas, 
namas arti visko.

i .

Skambinti 
Ant. MICIŪNAS r-

Telef. LE^4^ttr

Skambinti 
KUZMAS. 

Telef. LE. 4-8481

DŽMESIO 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 <įar šiandien!

MAZAR TRADING GOi

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

PRIIMA IŠSIUNTIMUI VARTOTŲ IR NAUJŲ 
DALYKŲ, VAISTŲ IR MAISTO

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

Siuntiniai pasiekia adresatą greitai, 
yra apdraudžiami ir pigiai persiunčiami.

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

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant.

GSrantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

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

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

30 metu valymo patyrimas

Didžiausia lietuvių prekyba Toronte

Mohawk Furniture Ltd.
2446-8 Danforth Ave.
Parduodame geriausius ir gražiau
sius McCLARY šaldytuvus -ir 
virimui krosnis — gazo ir elektros.

Telefonai: OX. 9-4444 OX. 9-0977
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Maskva. — Pagal naują kovo 
28 d. potvarkį Sovietų Sąjungoje 
motina gaus 112 dienų gimdymo 

dtes prieš ir 8

’gaudavo išviso 11 savaičių.

p -* i
McCLARY tyri 13 modelių goto ir 
elektros virimo krosnių. TIK McCLARY 
turi "Broodway oven" — 20" pločio 
keptuvę. Siois metais McCLARY jums 
užtikrino kokybę ir didžiausių vedę 
už jūsų pinigus. -s

M<£LARY šoldytuvoi šiais meteis pripoimti geriousiois ir už toi op- 
* dovanoti N.I.D.Č. medaliu — ougščiousiu ot žymėjimo ženklu.

* I
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BLOOR - DUFFERtN, $1.500 įmokė
ti, 5 kombofioi, atskiros, šoninis 
įvožiavimas, 2 garažai

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

PARKDALE, 7 lobai didėli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva šil
domas, sklyf is 69 iŠ *150, geros 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OS5INGTON, naujas 2-įų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900. ,

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statytoms. 
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu LE. 1-4805

V. VASILIAUSKAS

HIGH PARK, 7 kombarioi, gwp mū
ro, olyvo Šildomo*, įmokėti $3^00.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nou- 
los 6-iių atskirų butų pastatas, di
delis kiemas Ir garažai, geras pir
kinys, 

e

RUSHOLME RD., 9 lobai dideli kam
bariai, 2-įų augitų. atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu. alyva šil
domos, lobai didelis kiemps./ų 2 
go-ožoi, įmokėti $7.500, ..i';

į 7 ’i- i

HIGH PARK; 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pojamas, -žema: 

{mokėjimas. • -. .

F. Jonukas išvyko vasaros atos
togų (kaimą. Vakare mamytė 
Jam sako: t .

—Matai, Jonuk, saulutė jau 
einą miegoti. Jos jau dalis temą- 
ly|i. Netrukus visiškai nusileis.

* ‘ nusileidus netrukus ar-
Orimose kūdrose prasidėjo varlių 
I j kvarkimas. Jonukas paklausė, 
i pakląusė ir sako:
U -^Mamyte, saulutė jau užmi- 
U jgGj Girdi, kaip knarkia...

z Ar ne tas pats
Sių<^htas po baliaus grįžta tik 

“‘7 vai/ pytą. Senutė Šeimininkė, 
pkuri Jub dabai rūpinosi, jam & 

■k vai,, o tamstą dap tik
grįžti visą naktį nemiegojęs ...

|V 4-O jei būčiau miegojęs, tai 
: ar .dą»ipebūtų 7 vai.? — pastebi

— ■■■■!■
__--------- .. __________________________ ___________ iiRFčiti

UNITED OPTICAL
CO-OPERATIVg 

Išpildomi jūsų aktų 
daktaro, recėptai..

Nereikės jums važiuoti miestan, kad užsisakius aklų daktaro ptiraiyttfš akintai. 
Rėmus galite pasirinkti sėdėdami savo namuose. Turėdami receptą pąikąm* 
binkite mums ir mes tuoj atvyksime. Mūsų kainos daug žemesnės, nogu kitur. 
Akintai apdrausti nuo sudužimo. Mes atvykstame J butus mieste ar priemies- 
čiuose kas pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 9 vėl. ryto iki 9 vaL va- 
koro, dieną ar vakarais, 7 1

’ 222 BURNETT AVE. •. Telefonas K
WILLOWDALE BA. 1-6335.

. ... - - ~ —...........—-i--- i

SUDBURY Ont.
Apylinkės valdybos surengtas 

šokių vakaras balandžio 14 d. su 
gera muzika ir turtingu bufetu 
davė pajamų $419,12, išlaidų 
$306,82. Gryno pelno liko $112,30 
Kadangi bendruomenės kasa bu
vo beveik tuščia, tad pelnas pir
miausiai bus naudojamas išlai
kyti vietinę vargo mokyklą.

B-nės v-ba nutarė šių metų 
eigoje suruošti su atitinkamomis 
programomis minėjimus: a) Mo
tinos dienos, b) birželio 15-tos, 
c) rugsėjo 8-tos ir d) lapkričio 
23-čios. Be to, dar suruošti gegu
žinę ir vieną kitą šokių vakarą 
su programa.

Šių metų apylinkės valdyba 
džiaugiasi turjtdajna įps|ipęnęnęs 
paramą, kas matyti iš praėjusio 
parengimo, nes nežiūrint labai 
blogo oro, didžiulė salė buvo pil
na linsmai nusiteikusių tautie
čių. Visuomenės parama Įgalins 
valdybą ateities veikimui užsi
brėžti didesnių planų. Didelė 
padėka priklauso p. Sofijai 
Rakštienei už paaukotą loterijai 
vertingą dovaną — stalinę lem- 
-pą. Malonu prisiminti, kad ir i 
Bažnyčios komiteto šio mėn. 8 
d. suruoštą pobūvi taipgi gau
siai atsilankė tautiečių. Tai rodo, 
kad mūsų lietuvių bendruomenė 
yra vieninga ir gražiai sugyve
nanti. Džiugu ir tai, kad mūsų 
gerbiamasis klebonas kun. A. 
Sabas kiekviena proga, kalbė
damas bažnyčioje ar kitur, ra
gina tautiečius gražiai tarpusa
vyje sugyventi ir laikytis vie
nybės, nes tik vienybėje galybė, 
o būdami vieningi ir galingi gra
žiai kultūringai gyvensim ir sėk
mingai įsijungsim į kovą dėl tė
vynės laisvės.

Valdyba yra numačiusi pra
šyti apylinkės bendruomenę 
šiais metais gausiai aukoti Tau
tos Fondui ir kuoskubiausiai už
simokėti solidarumo mokestį. 
Tam tikslui Valdyba prašys į 
talką keletą veiklesniųjų asme- 
nM-Balandžio 14 d. pobūvio salėje 
yra rasta moteriška apyrankė. 
Kas pametė, prašom kreiptis į 
p. J. Dženkaitį. K. D.

Stasė Noi'kutė, prieš pusantrų 
metų nušokusi nuo laivo, kad 
nenorėjo grįžti į bolševikų oku
puotą Lietuvą, pereitą savaitga
lį aplankė savo kaimynus iš Lie-

-------- --

I ■. Paieškojimai

voje.qAtsiliėpti Br. Pakštas, 241 
Kęelę $pironto, Ont: -

Švilienės ir Aldonos 
i Svilaitės ieško sūnus - brolis iš 
Sibiro 4- Vorkutos. Žinantieji 
apie jąsįpra&mi pranešti: V. ša- 

[ rūnaš, 34 .Varsity Rd., Toronto, 
I Ont,, jiriia' Br. Pračkienė; 1311 ~E. 
|6 St.v\Cleveland 3, Ohio, USA. 
Į Neceėkas Vytas, gimęs Kybar
tuose, ‘ieškomas dėdės Petro 
Keršpiio iŠ Dmahos. Kreiptis į 
Liet. pen. Konsulatą, 11 Grena
dier Heights, Toronto, Ont.
•į Tatjanos,, dukters Petrė, Sėlio- 
'kięnėSį įieško iš Lietuvos sesuo. 
;bno$ Navakas - Novakas, gyve- 
£ųsidŠv15rodach, Pa., USA, ieško 

•iš- Lietuvos brolis Povilas. Jas 
Einantieji, ,-arba jos pačios, prašo- 

liėpti šiuo adresu: Mr.
____ iatihėnas, 4257 Bannan- 
tyųeAvę.,-.Verdun, Montreal, P.

f Kulįęfsaus Aleksandro, sūnaus 
Alekšaūdr ė ..ir gydytojo Balt ra
džio Broniaus, Antano sūnaus, 
ieško -giminės i& Lietuvos. Kreip
eis į \tadministraęij ą.

Truko žinių?
— Girdėjau, kad tamstos sū

nus atvyko į Ameriką? — sako 
mokytojas sutikęs savo buvusio 
mokinio tėvą.

— Taip, jis norėjo čia atskris
ti, bet, deja, buvo priverstas nu
sileisti Afrikoje...

— Šitaip!... Geografijoje jis 
visada buvo silpnokas... — ap
gailestavo mokytojas.

Ne tie laikai
. — Geriau ištekėk, — sako mo- 
.tina dukrai. — Vyrams geriau 
patinka juo kvailesnės.

— O, ne, mamyte. Taip buvo 
tik tavo laikais. Dabar jau kitaip.

Aišku, kodėl
— Kodėl termometro gyvsi- 

JabiĮS kyia augštyn, kai tik pa
merkiame jį į karštą vandenį?— 
klausia mokytojas berniuką.

— Kad jam ten apačioje per 
karšta, pone mokytojau.

t Nepilnai
Škotas vedė turtingą našlę. Po 

kurio laiko jį sveikina sutikęs 
draugas:

— Sveikinu, bičiuli! 25.000 sva 
rų pasogds tai ne juokai!

—O, ne visai tiek. Vieną sva
rą aš užmokėjau už jungtuves...

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Dr. M. Arštikattyt6
Akių ligų specialistė 

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/
Suite 12.

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

Toronto, Ont.
, - ■ >■■ ■ ■■■■ n — ■■■ į . m

Dr. WILLIAM J. Z1NCHES1N 
B.A., M.D., LM.C.C.

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

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST ’TREET

TetefonaFU* 3-4323

Lietuvio advokato 
įstaiga

D r. Aleksas V ala d ka 
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin) 
Telefonas LE. 1-2933

Dr. U SIMON
O4m ir veneroi lig, spMteltefos. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 d.
288 $T. CLAIR AVE. W„ 

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

pogol susitarimų.
Tel. WA. 1-4614 arba WA. 2-8815

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kompos Bay & Richmond/

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

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

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

Advokatas —. Notaras

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 44778

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ ;

• ę 
1393 DUNDAS ST. WEST .

Toranto
(tarp Gladstone ir Ru$holme)

Priima ligonius, gimdyves k moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-3 U- 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo. 
I i -2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi 
tarimo

Telefonas LE, 4-6851

pp.;
100 Adelaide St W.

Room 107

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

tuvos A. Š. Juozaičius ir" J.’L< 
Remeikiuš; be to, dar lankėsi 
pas P. M. Venskevičių ir.pas^ 
J. Z. Labuckus. ..Jbąs nuQtykiw 
jau buvome skaitę spaudoje, betš atsiliepti šiuo adresu: Mr. 
buvo daug įdomiau p-asįklausyti. Kazys Matihėnas, 4257 Bannan- 
pasakojimų gyvu žbdžiū.; Pėr. 
lietuviškas pamaldas, ypač, kal
bant maldas už tėvynę, susijau-'- 
dino net iki ašarų. Vasarą žada: 
ir atostogas čia pralošti. - J

Z. ir J. Labuckai gražiai pami-: 
nėjo gimtadienį save artimųjų^ 
bičiulių tarpe. /

Pas Jurgį ir Marijoną Kriąu-, 
čeliūnus sekmadienį buvo šau-j 
niai- atšvęstos jurgįnės, dalyyau-^
jant gausiam būreji^attimųjų. į ' 
' Gferb. V. Redaktoriau! 4

“TŽ” Nr. 13 Sudburio korės-; 
pondencija, kur daugiausia lie
čia paskutinį Sudburio lietuvių i 
bendruomenės susirinkimą iri 
pereitų metų Sudburio lietuvių 
bendruomenės valdybą, buvo’ 
korespondento pasirašyta A. X? 
inicialais. Ta korespondencija- 
yra ne mano ir ateityje pasitai
kiusi iš Sudburio koresponden-,: 
cija su tokiaįs inicialais bus ne: 
mano.

Visokie spėliojimai ir už akių- 
apkalbos mano asmens — ne
tikslios ir nepagrįstos. Mūsų tau
tiečiai, darydami įvairius spren
dimus galutinai, neištyrę reikalo 
— nusižengia tiesai.

Kad išvengus bereikalingo rėt 
dakcijos apsunkinimo,’ Sudburio 
korespondentui p. A. J. patar-Į 
čiau būti drąsesniam ir pasira
šyti tikra pavarde. '■ '

Su pagarba Aloyzas .Juozaitis^

Paryžius. — Čia speciali 26 
gydytojų komisija tris pagijimus 
Liurde pripažino mediciniška^ 
neišaiškinamais. /

Jei norite vetti, rašykite /vokiečių or 
lenkų k./^z tdefonuokite of atvykite 

‘ asmeniškai i *

191 Augusta Ave, Toronto, Ont.
: Td. EM. B-928t

- Inforniacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $ 1. Mote
rims iki 35- m. amž., tarpininkavimas

r F F v e I t u i .

Jonas KUDIRKA
KAVOS, ARBATOS IR 
KAKAO IMPORTAS.

Pristatoma į restoranus, 
krautuves ir kotelius.

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

DĖMESIO! . DĖMESIO!

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

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS 
Duoda 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. JUOZAPAlTf S. - . - -

Telefonas EM. 6-4182
Toronto
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Kanados Lietuvių Bendruomenės
* Britų Kolumbijos

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.

D r. J onas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus figų specialistas. 

X RA Y (Renfge-iai)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytoja.* 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 u 
7-9 po pietų

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

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

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

Dabar visur nepaprastai per
kamas.

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

kompas Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Priėmimo volandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).
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Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist) * /.- ■ v

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6378 

(at Dundas)

SPORTINIAI BALTINIAI
Paiku* W«fwA*| «4miay*! .Visi spor
tuojanti syvai patenkinti Watson's ju
dėjimui |mfĮ8ia: pasiuvimui Elattifka 
liemenė, ..sįjpęMHstit sukirpta, lengvai 
■{plaunama . nere&olinga lygini- 
no. Neplyitanti. Jersey* medžiogos.

■ n er .ikolinge lygint

Wi 1-56

GRINDŲ ŠVAROS 
PALAIKYMUI

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

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusija 
ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
H Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

„m imą—mm—

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Jrengie netifasy vhų apiildymo rū&ų krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kure- 
MMlS anglines, alyva ar garu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos k/osnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se- 
4ut ėfl bur&erius, krosnis, tvarto ir praveda naujas apšHdymo šokas. Atiteka vt- 
ws rta»ddt daraus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Jrengia vėsin
tuvui (faM) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

0FDEII5 PASIRINKIMAS. IŠSIMOKUIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

844 Broadview Ave. TeL HA. 1623

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

Kodėl vilkinti konkinončius skilvio gožų or nevirškinimo dėl rūgš
čių skousmus? Poimkitg geriausių vaistų Konodoje nuo skilvio, 
kepenų, geltOfMigės, inkstų, pūslės ir Slopumo konolų sutrikimų.

kaino $6.00 ir $4.00 už buteliukų.

LUSCOE PRODUCTS LTD., LT
559 BAtHURST ST., TORONTO 4, ONT

Doma Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St. West. Toronto 
Telefonas LE. 3-3881

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 

ir tt

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek* 
ištiria akių nervus, kurie daž 

nai sukelia vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis. 
47U College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

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

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS.
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

'Toronto

Ir
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VYRV IR MOTfRŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

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

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

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparėtai paimami ir gražinami į na
me* voltai. Darba* ir Balys gaean-

Skambuti telef. Lf. 14602, kutdien

Oi III Ii I

STANLEY SHOE STORE

vyrų botai, normolous dydžio ir plotOs

1438 Dundas St W. Toronte

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga
International

Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto

Įstaigos direktorius
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 
s Patarėjas.

Bendradarbis — 
WALTER C. DEAKON,

• B.A.Se., R.P.E. 
vietos Advokatas, Notaras.

Statybos Inžinierius.
Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
' — Telef. LE. 8-5613 —



. HPUSL.

TOROM TO, Ont.
Šv. Jono Kr. par. žinios

— Šv. Jono Kr. parapijos pa
talpose per šešerius metus prisi
glaudusius “Tėviškės Žiburius” 
ir “Žiburių” spaustuvės bendro
vę parapija sutiko globoti ir to
liau, klebonijos kieme pristaty
dama laikraščiui ir spaustuvei 
erdvias patalpas. Visi formalu
mai, vyskupijos kurijoje, su pa
rapijos komitetu ir rangovu jau 
sutvarkyti; planai patvirtinti 
miesto valdyboje. Statybos dar 
bai pradedami dar šį mėnesį.

— Ateinantį sekmadienį 11 v. 
pamaldų metu šv. Jurgio šven
tės proga 11 vai. pamaldose or
ganizuotai . dalyvauja Toronto 
skautų tuntai. Pamokslas kun. 
Ažubalio “Šv. Jurgis lietuviško
jo jaunimo sargyboje”. Pamaldų 
metu gieda sol. A. Sčepavičienė, 
smuiku groja Stp. Kairys.

— Par. kunigų kreipimasis į 
tikinčiuosius prisidėti prie laido- 

' tuvių išlaidų padengimo a.a. 
Magdalenos Josienės, rado pri
tarimo — surinkta $135, kurie 
įteikiami velionės dukters p, 
Margevičienės šeimai.

-^Gegužės mėn. kasdien 7.30 
v.v. par. bažnyčioje vyks Dievo 
Motinos garbei gegužinės pa
maldos: trumpa konferencija, 
giedama litanija, palaiminimas. 
Pamaldų motto: “Palengvink 
vergiją, išgelbėk nuo priešo bai
saus”.

— Šį sekmadienį po 11 vai. pa
maldų, visi tėvai, kurių vaikai 
šioje bažnyčioje šiais metais 
rengsis pirmajai Komunijai, ma
loniai prašomi atsilankyti į par. 
salę trumpam posėdžiui pasitar
ti. Katekizacija prasidės sekan
čią savaitę. -

— Jaunimo choras, giedąs. 9.30 
vai. pamaldų metu, stiprėja. Jį 
sudaro gimnazijas lankančios 
lietuvaitės. Džiugu konstatuoti 
pažangą grojant vargonais cho
relio vadovei Daliai Skfinskai- 
tei.

—Šį sekmadieni šv. Mišiose 
prisimenama a.a. Ona Kybar
tienė.

— Pakrikštyta: Liucija Vida 
Rųdnickaitė, Viktoras Andrius 
Bražukas ir Algirdas Jonas Gir- 
ša. ..

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį 2 v. pp. treti

ninkų mėnesinis susirinkimas.
— Vaikų chorelio repeticija 

penktadienį 4.30 y. pp. muzikos 
studijoje.

— Šį sekmadienį 6 vv. bus ro
domas ^spalvotas. muzikinis fil
mas “The midnight kiss” su Ma
rio Lanza ir Kathryn Grayson. 
Po kino jaunimui pasilinksmini
mas. ■

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Deaware Ave., Concord 
Ave., St. Annes Rd., Lakeview 
Aye., Cololmine Rd., Haydon 
Pk. Rd., Churchill Ave., Harri
son ir Shannon St.

— Pakrikštytas Donatas Anta
nas Šalvaitis.

Išganytojo liuter. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, balandžio 29 d., 1.30 vai. 
pp., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
— Išganytojo liut. bažnyčios 

lietuvių parapijos taryba pasi
skirstė pareigomis: Jonas Dam- 
baras — pirmininku, Vilius Sta
naitis — vicepirm., .Bernardas 
Buntinas — sekretorium, Petras 
Preikšaitis ir. Martynas Galinai- 
tis — kasininkais.

— Sutuokti -— Povilas Šepetys 
iš Detroito su Vanda Šmitaite iš 
Toronto.

Padėka
Solistei p. A. Sčcpavičienci gražiai 

giedojusiai bažnyčioje ir jos dukrelei pa
lydėjusiai vargonais mūsų jungtuvių me
tu, nuoširdžiai dėkojome.

I. E. Bencčiai.

Padėka
Mylimam vyrui ir brangiam broliui 

a.a. i6ž. Alfonsui Barauskui mirus, vi
siems mus šioje skaudžioje valandoje 
užjautusiems nuoširdžiai dėkojame.

S. Barauskienė, 
seserys A. Mikšienė ir 
P. P. Skirgailienė su 

šeimomis. .

Lietuviškų knygų Skaitymo

Toronto Šaulių Klubas skelbia 
Toronto lietuvių jaunimui iki 18 
m. lietuviškų knygų skaitymo 
konkursą.

Skiria tris premijas — apmo
ka vaikų vasaros stovyklos išlai
das po $15 kiekvieną. Premijos 
skiriamos trims asmenims,- dau
giausiai perskaičiusiems lietu
viškų knygų. Visi kiti dalyvavę 
.onkurse, gauna kitų dovanų.

Sąlygos:
1. Dalyvaujantis varžybose įsi- 

.yja sąsiuvinį. Pirmame pusla- 
;y„e pažymi savo pavardę-var- 
.tą ir gimimo datą.

2. Sekančiuose puslapiuose pa-' 
žymi skaitytos 'knygos vardą, 
autorių ir puslapių skaičių. To
liau, parašo knygos turinį — ne
mažiau vieną sąsiuvinio puslapį.

3. Sąsiuvinį su knygų turinių 
aprašymais įteikia Konkurso 
Komisijai iki š.m. liepos 10 d. 
sekančiu adresu: Mok. Juozas

TORONTO IR APYLINKIŲ VISUOMENĖ MALONIAI KVIEČIAMA ATSILANKYTI | 
GEGUŽĖS 5 • 6 DIENOMIS (VYKSTANČIĄ PRISIKĖLIMO PARAFUOS PATALPOSE

KANADOS SPORTUOJANČIO JAUNIMO ŠVENTĘ
ŠEŠTADIENĮ, gegužės 5 d.:
10 vai. rytą Kanados lietuvių vyrų ir moterų 

krepšinio pirmenybių pradžia.
7J0 vaL vakare BALIUS — ŠOKIAI.
Veiks turtingas bufetas, laimės ratas ir kitos

įvairenybės.

■ Nr. 17 (3&U

Cue.

SEKMADIENI gegužės 6 <L:
UJO vaL Sportininkų pamaldos. r

12.30 vai. Finalinės rungtynės. '■■■•
7 vai vaje JAUNIMO LINKSMA VAKARIS.

Rengia PPSK “Aušra”. *

Vasaros laikas, vad. dienos 
šviesos taupymo laikas, prade
damas nuo šio sekmadienio. Tuo 
būdu laikrodžiai naktį iš šešta
dienio- į sekmadienį pasukami 
1 vai. pirmyn.

Šeštadieninė liet, mokykla 
šį sekmadienį 3 vai. šv. Jono 
Kr. par. salėje turi tradicinį mo
kinių parengimą. Meninę pro- 

______________  __ _  _____ gramą išpildys mok. J. Jankai- 
jankaitis 1376 Davenport Rd. jcio vadovaujama klasė. Pobūvio
^Toronto, Ont.

Konkurso komisijon įeina: J. 
Jankaitis, E. Jankutė, M. Valiu
lienė, Z. Daugvainienė, M. Kriš
čiūnas.

Toronto Šaulių Klubas krei
piasi į lietuvišką jaunimą pa
reikšdamas, jog Konkurso tiks-

metu tėvų komitetas rengia įvai
rių netikėtumų • ir vaišių. Mo
kyklos mokslo metai užbaigia
mi pažymėjimų įteikimu birželio 
10 d. ankstyvą popietį. Lėšų tel
kimui mokyklai daroma vieša 
rinkliava lietuvių tarpe. Tam 
tikslui mokyklos vadovybė yra

las nėra premijų kukli vertė, bet pagaminusi specialius aukų 
paskatinimas brangiajam jauni
mui parodyti meilę lietuviškai 
knygai, — kalbai ir tuo pačiu sa
vo brangiam kraštui Lietuvai.

Toronto Šaulių Klubas.
Ateitininkų susirinkimas

Bal. 29 d., 2 v. pp. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje 
moksleivių ateitininkų-jaunučių 
susirinkimas, 4 v. pp. —- gimna
zistų.

“Dainos susirinkimas” 
įvyksta šį sekmadienį, bal. 29 d., 
3 v. pp. pas narę M. Tamulaitie- 
nę, 102 Quebec Ave., kur abi su 
V. Jasinevičiene, visas nares ir 
viešnias maloniai priims. Reika
lų daug, atsilankyti būtina.

Koresp.

pus.
Vaikų darželio vaikai, 

Motinos dienos minėjimo proga, 
ruošia įdomią ir turtingą prog
ramą, kuri įvyks gegužės 13 d. 3 
vai. pp. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Visi Toronto vaikučiai ir 
tėveliai kviečiami atsilankyti.

Programoje: vaidinimas, šo
kiai, eilėraščiai. Tuoj po .progra
mos vaikams gražus filmas.

Įėjimas — laisvos aukos.
✓ * Rengėjai.

Šį SEKMADIENĮ, balandžio 
29 d., “Tėviškės Žiburių” knygy
ne vyksta paskutinis šiais metais 
senesnių laidų lietuviškų knygų 
išpardavimas. Kaikurios knygos 
atpigintos net iki 50-65%.

Mielam prieteliui
JONUI BALTRUI mirus,

liūdesio valandoje žmonai Janei ir dukrelėms gilią užuo
jautą reiškia

Petrauskų - Telyčėnų šeimos 
ir Juozas Kozeris.

Mielam vyrui ir tėveliui

JONUI BALTRUI mirus,

jo žmonai ir dukrelėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Grinskiai, Vingiliai ir Sodoniai.

KLK Moterų Draugijos 
šv. Jono Kr. par. skyriaus val
dyba savo posėdyje nutarė Mo
tinos dieną aktyviai prisidėti 
prie pamaldų iškilmingumo baž
nyčioje papuošiant altorius. Šį 
sekmadienį, balandžio 29 d., tuo- 
jaus po 11 vai. pamaldų klebo
nijoje įvyksta skyriaus susirin
kimas, į kurį kviečiamos narės 
ir prijaučiančios gausiai atsilan
kyti. Skyriaus rengiamas nuo
taikingas pavasario pobūvis 
įvyksta šeštadienį gegužės 5 d. 
šv. Jono Kr. par. salėje. Dalis 
gauto pelno numatyta Toronto 
šeštadieninės lituanistinės 
kyklos naudai.

Plaukikė Marilyn Bell, 
vienintelė yra perplaukusi
tario ežerą, o taip pat perplaukė 
pereitais metais kanalą tarp 
Anglijos ir Prancūzijos, perėjo į 
katalikybę. Ji lanko katalikų 
mokyklą. Krikšto močia buvo 
viena jos klasės draugė. ,

Jos tėvai ir jaunesnioji sesuo 
ir toliau priklauso vad. United 
Church of Canada. Tėvas pareiš
kęs, kad jis į dukters apsispren
dimą nedaręs jokies įtakos.

mo

kuri 
On-

Toronto liet. Caritas parengi
mas įvyks gegužės 26 d. šv. Jo
no Kr. parapijos salėje. Paren
gimo metu staitomas A. Kalūzos 
režisuotas scenos vaizdelis.

Žurnalo “Moteris” 
išėjo Nr. 2 (3), skirtas balandžio 
-birželio mėn. Jis išsiuntinėtas 
pereitą šeštadienį.

Žurnalas turi '28 psl. ir viršelį. 
Šiame Nr. rašo J. Matulionis, dr. 
A. Šidlauskaitė, dr. M. Žilinskie
nė, L. Miežienė, O. Bačkienė, J. 
Dobkevičiūtė-Paukštienė, A. Ta
mošaitienė, dr. M. Arštikaitytė, 
o iš dailosios Jiteratūros: Aguo
na, U. Gudienė, D. Lipčiūtė, V. 
Ramunė, O. Bernotaitė ir kt. 
Numeris gražiai iliustruotas. Jo 
kaina $0.75. ’ .

Lenkų savaitraštis “Związko- 
wiec” švenčia 20 metų gyvavimo 
sukaktį. Šios iškilmės yra jun
giamos su laikraščio naujųjų na
mų atidarymu balandžio 28 d., 
kur dalyvaus ir miesto burmist
ras N. Phillips. Naujieji namai 
yra 1475 Queen St. W., o senieji 
buvo 700 Queen. Ten 1950 m. bu
vo spausdinami ir “Tėviškės Ži
buriai”.

a M E T I N t S

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
"Tėviškes Žiburių" knygynas siūlo įsigyti šios žymiai atpigintos knygas, 

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

V. Pietaris, Algimantas II d.
V. Kamantauskas, Anglų k. gram,
K. Grinius, Atsiminimai ir mintys
L. Andriekus, Atviros marios
I. Simonaitytė, A. Šimonių likimas 
Vik. Banaitis, Liaudies dainos
J. Mikelionis, Benamiai
A. Rūkas, Bokštai, meilė ir buitis
P. Babickas, Brazilija ..................... i
V. Ališos, Coscata Cristalino
M. Vaitkus, čirkšas siaubė
J. švaistas, Eldorado
J. Kėkštas, Dieno naktis ................
A. Puškinas, Dubrovskis ................
A. Rūta, Duktė ........ i.....................
G. Orwell, Gyvulių ūkis
A. Vaičiuloftis, Italijos vaizdai 
J. Gailius, Kartuvės ............ .
J. Petruitis, Kaip jie mus sušaudė

$0.5C 
0.40 
1.65 
1.75 
3.00 
0.75 
1.65 
0.75 
0.65 
1.25 
1.00 
1.10 
0.75 
0.75 
1.35 
0.50 
0.55 
0.50 
1.00

3. Sruoga, Kazimieras Sapiega 
V. Kastytis, Kolektyvinė prausykla 
V. Romonos, Kryžiai .......................
A. Vaičiulaitis, Kur bakūžė soman. 
H. Nogys, Lapkričio naktys ........
J. Mantos, Lietuva bolševikų okup. 
Pr. Naujokaitis, Liet, literatūra .... 
Liet, kalbos vadovas .....................
St. Budavos, Loreta . .............. .

Kuzmickis, Marija mums kalba 
Williams, Medinis arklys 
Skvireckas, Nouj. testamentas 
Grušas, Pabučiavimas ................
Prunskis, Prie vilties kryžiaus

M. Twain, Princas ir elgeta ..........
D. Pillo, Siela už sielų ...................
K Škėma, šventoji Ingo *.........
F. Kirša, šventieji akmenys .........
S. Budovas, Varpai skamba
T. J. Virzgirda, Vilnius ...................

2.00 
0.65 
0.90 
1.25 
0.75 
0.50 
1.75 
3.50 
1.50

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

K. ŠLEKIENĖ

I 
E.

J

1.65 
1.25 
1.25 
0.75 
0.65 
1.75 
2.1 n
1.25 
1.50 
2.00

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldy Toronte ir tolmomh
di*tencii«mi«. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
tpecielittei. Vbe« veiemet turte* op- 
drouttat. Vožiuo|em Let Mveitf | Mont- 
reolt Lnwdone, Windsor^, Homiltong. 
North Bey, Sudbury Ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL LE. 4-1403

Be iių turime dor opie 450 jvoirių rūšių knygų suaugusiems ir vaikams.

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

/ Linksmą

šokiu, vakarai
Programoje: DAUGUVIETYTĖ - KUDABIENĖ, PANAVAITĖ ip 
ŠTURMAITYTĖ išpildys dainų ir eilėraščių pynę “Pabirę meilės 
karoliukai”. Gros puikus orkestras.

ų Pelnas — studentų šalpai.

Dienoraščio bei Tėvynės vaizdų 
rinkimo konkursas

KLB Kultūryos Fondo Švie
timo skyriaus skelbto 1955 m. 
Dienoraščio rašymo bei Tėvynės 
ivaizdų rinkimo konkursas vi
siems mokiniams, Kanadoje lan
kantiems šeštadienines lituanis
tines pradžios mokyklas bei 
augšt. Lituanistinius kursus, 
laikas baigėsi š.m. balandžio 15d.

Mokiniai dalyvaują konkurse 
darbus jau yra įteikę savo mo
kyklų vadovybėms bei sudary
toms komisijoms.’

Prašomi Montrėalio, Toronto, 
Hamiltono, Londono ir kitų vie
tovių šeštadieninių mokyklų bei 
augštesniųjų Lituanistinių kur
sų vadovybė atrinktus tris ge
riausius darbus su įvertinimo 
taškais atsiųsti Konkurso komi
sijai‘iki š.m. gegužės 5 d. šiuo 
adresu: Švietimo Skyrius, Die
noraščio bei Tėvynės vaizdų 
konkurso komisijai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ontario.

Konkurso komisiją sudaro šie 
pedagogai:

1. Ona'Gailiūnaitė, 2. Antanas 
Rinkūnas, 3. Sęrgiejus Treigys. 
4. Jonas Mikšys,-Valančiaus li
tuanistinės mokyklos vedėjas 
iiamiltone ir 5. Julius Širka, 
Maironio lituanistinės mokyklos 
vedėjas Toronte.

Komisija posėdžio renkasi š.m. 
gegužės 5 d. 4 vai. Lietuvių Na
muose, Toronte. ’

Pastaba: Konkurse gali daly
vauti visi Kanados lietuviai pra
džios bei augštesniųjų mokyklų 
moksleiviai, tiesiogiai persiųsda- 
mi savo, darbus. Konkurso ko
misijai, jei jų gyvenamoje vie
tovėje nėra arba jie dėl tam tik
rų kliūčių nelanko šešto, mokyk
lų ar augšt. Lit. kursų.

KF Švietimo Skyrius.
Metropolitan opera į Torontą 

šiemet yra pakviesta Rotary 
klubo ir gegužės 28 —. birželio 
2 d. pastatys šešias operas 
Maple Leaf Gardens:

1. Pirmadienį gegužės 28 d. —
Aida su Zinka Milanov, Kurt 
Baum, Blanche Thebom, Robert 
Merril, Giorio Tozzi, Louis Sgo- 
EO. ,jf..

2. Antradienį, geg. 29 d. — 
Faust su Giuseppe Campara, Na
dine Conher, Jerome Hines, Ro
bert Merrill, Mildred Miller.' ’

3. Trečiadienį," gegužės'’ 30 d; 
— Carmen su Rise Stevens, Ri
chard Tucker, Lucine Amara ir 
Frank Guarrere.

4. Ketvirtadienį, gegužės 31 d.
—Fledermaus sa Charles .Kull- 
man, Eleanor Steber, Roberta 
Peters, Blanche -'Ęheborn ir John 
Browulle. >

5. Penktadienį, birželio Id. — 
La Boheme su Jan Peerce, Lu
cine Amara, Frank Guarrerą, 
Cliffod Harvuot, Nicola Mosca- 
na ir Laurel Hurley.

6. Šeštadienį, birželio 2d. — 
Rigoletto su Richard Tucker. 
Leonard Warren, Roberta Pe
ters, Giorgio Tozzi r Rosalind 
Elias.

Parduodami .auto baterijoms papildyti 
lygintuvai mašinoms, kurtos sunkiai užsi
veda. Nauji — $15, vartoti po $5. Va
sarnamiu vand. šildyti elektr. šildytuvai 
pa $5, Dušai 2000 watų — $60, elektr. 
plyta 230 v. po $20. "Radioman" — 
Riekus, 921 Dundas St. W.

Įsidėmėtinas koncertas
Šį šeštadienį Eaton auditori

joje, 8.30 v.v. įvyks soprano 
Martha Macvicar ir boso barito
no Vaclovo Verikaičio koncer
tas. Be klasinės muzikos bus pa
dainuotą taip’ pat ir lietuvių ir 
latvių liaudies dainų, mat, solis
tės mokytojas buvo latvis Ma- 
rris Vėtra.

Niujorko operetės choras 
gegužės 12 d. 7 v.v. Prisikėlimo 
parapijos salėje stato 2 veiksmų 
ir 1 paveikslo lietuvišką opere
tę “Joninių burtai”. Žodžiai N. 
Mazalaitės, muzika A. Mrozins- 
ko ir J. Stankūno. Dirigentas J. 
Stankūnas. Baletas — Modze- 
liausko.

Šį šeštadienį operetė statoma 
Philadelphijoje.

Operetę kviečia “Tėvynės Pri
siminimai”.

Piano koncertas
Praeitą sekmadienį tėvai ir 

,muzika bei jaunuomene besido
mi asmeny^ vėl susirinko į šv. 
Jono parapijos salę pasiklausyti 
Jauniesiems Talentams Remti 
Būrelio surengto antrojo piano 
koncerto. Šį kartą klausėmės: 
muz. St. Gailevičiaus mokinių 
skambinimo.

Išgirdome 10 mokinių — fiuo 
pirmo iki aštunto kurso išsila
vinimo ribose. Klausytojus ypa
tingai pradžiugino keli gabūs 
berniukai. Paminėtini yra D. 
Petrelis ir L. Gurevičius, kurių 
pastarasis lengvai pasiekė šio 
koncerto viršūnės.

Vienas geriausių Kanados mu
zikos auklėtojų, užklaustas, kaip 
turi elgtis gabumais išsiskirią 
studentai, atsakė: “Kasdieną ge
rai plauti, ausis ir skambinti, 
skambinti, skambinti...” Linki
me šiems pasigėrėtiniems ber
niukams bei visai studijai ge
riausios sėkmės muzikos kelyje.

Primename visiems muzikos 
besimokantiems lietuviukams — 
kur tik jie besimokytų, — kad 
gegužės 27 d. įvyks bendras kon
certas, kuriam prašome regis
truotis, paskambinant klebonui 
kun. P. Ažubaliui — šiuos pa
rengimus ruošiančio būrelio na- 
•riui. Pageidautumėm, kad jau
nimas, kiek galint, anksčiau re- 
gistruotųsi, tuo būdu suteikda
mas galimybę laiku sudaryti bei 
atspiaūšdinti programas.

-Tebūnie.- sekantis . .koncertas 
dar įvairesnis ir teparodo mums 
daugiau lietuviško talento. Įro- 
dykim saviesiems ir svetimie
siems, kad auga kultūringas bėi 
pageidautinas jaunimas! R.

Otava. — Apie 3.000 prancūzų 
kolonistų Šiaurės Afrikoje Ka
nados afhbasadoj Paryžiuje pa
prašė žinių apie galimybes įsi
kurti Kanadoje.

Montrėalio vyr. 
kviečiami dalyvauti balandžio 
29 d. Aušros Vartų parapijos su
moje priimant šv. Komuniją ir 
po pamaldų renkasi klebonijoje 
bendriems pusryčiams, kurių 
metu kun. Dr. F. Jucevičius 
skaito , referatą tenia:' Karolis 
Marksas ir" jo filosofija.

. AV parap. pirmoji vaikų ko
munija bus. šį sekmadienį 10 vai. 
Ta proga klebonas skelbia visų 
vaikų ir jaunimo šv. Komuniją 
ir kviečia visus dalyvauti šioje 
brangioje šventėje.

Vargonų krikštas įvyks šį sek
madienį, balandžio 29 d., 4 vai 
pp. Lygiai 4 vai. įdomus koncer
tas -bažnyčioje, po jo vargonų 
krikštas. Visa tai užims kokį 
pusvalandį. Tuoj po apeigų baž
nyčioje bus parapijos salėje iš
kilminga vakarienė. Įėjimas $1. 
Visus labai nuoširdžiai prašome 
dalyvauti šiose iškilmėse.

Medelių sodinimas AV parap. 
Gegužės 5-tą dieną, pirmą gegu
žės meni šeštadienį,1 bus sodina
mi medeliai. Laikraštininkai ir 
fotografai bus tą dieną prie baž
nyčios?‘Klebonas kviečia pasirū
pinti tėvelius gražiai papuošti 
savo vaikučius ir paruošti, kad 
šitie mūsų mažyčiai užbaigtų ir 
apvainikuotų pradėtą varge baž
nyčios statymo ir įrengimo dar
bą, savo rankutėmis pasodinda
mi mūsų meilės Dievui ir Mari
jai ir mūsų ir mūsų tautos prisi-

Naujas vyskupas
Toronto arkivyskupui J. Em. 

kard. McGuigan paskirtas ant
ras pagelbininkas vysk. F. A. 
Marocco. Jis perėmė pareigas ir 
apsigyveno Šv. Edvardo parapi
joj, kur bus kartu ir klebonu. 
Naujasis vyskupas yra italų kil
mės. Ilgą laiką jis buvo Otavoje 
Katalikų Akcijos socialinio sky
riaus direktorium, vyskupų kon
ferencijos sekretorium, Peterbo
rough katedros rektorium. Jis 
yra žymus sociologas, organiza
vęs darbininkų kolonijų statybą 
kooperąciniu būdu. Su lietuviais 
jis turėjo reikalų būdamas Ota
voje ir jiems gelbėjo ypač imi
gracijos reikaluose. Vysk. Ma
rocco paskyrimas daugiatautei 
Toronto vyskupijai Įvairių tau
tybių buvo sutiktas labai palan
kiai.

"Dalhb" dėkoja
Visiems atsilankiusiems į Kartūno ba

lių, balandžio 14 d. Top Hat salėje, 
ypač ponioms ir panelėms {dėjusioms 
daug pastangų į gausias ir gražias kar
tūno suknios. Teisėjai: M. Pocienė, P. 
Siemoškienė, A. Šadeikienė, A. Rama
nauskienė ir A. Frenzelis, turėjo daug 
galvosūkio iŠ tiek gražių parinkti gra
žiausias.

Už dovanos premijoms: į—pusmeti
ne šukuosena — Domo Bėauty Shoo — 
D. Kaunoitei, kurię laimėjo Aid. Šarū- 
nienė. II —High Park Food Market — 
p. J. Demikiui, už didelę dėžę europie
tiškų saldainių, kurię laimėjo p. Vasi
liauskienė ir III — p. Br. Dambrauskie
nei už karolius, kuriuos laimėjoo p. Ber- 
žinskienė. - . *

Už fantus loterijai — ponioms: M. 
Pocienei, P. Siemaškienei ir L. Pocienei. 
Jų dovanos sukėlė (Jidžiausį to vakare 
Delno. Ačiū svečioms loterijų gausiai po- 
rėmusiems. Bendrai paėmus, doinietės 
džiaugiasi, kad ir tokiam vakare, kada 
kliūtis po kliūties žadėjo nuostolį—jaut
rioji tremtinių šalpai 'visuomenės dalis 
jųjų pastangų neužmiršo. Visiems šir
dingas ačiū! Valdyba.

rir gyvybės gyvą ženklą. 
Planas medelių sodinimo iška
bintas salėje. Jei kas turėtų ko
kių pasiūlymų, prašoma praneš
ti klebonui. Lietuvišką tvorą 
aplink bažnyčią pasiėmė pada
ryti Alf. Gudas. Gal ir ji jau bus 
pastatyta iki tos dienos.

'Montrėalio jūros skautams pa
remti rengiamas vakaras birže
lio 9 d. 8 v.v. Ville'Lasalle Golf 
Club patalpose. Įėjimas $1.

Kartūno balius, kurį rengia 
Kanados Liet. Katalikių Moterų 
D-jos Montrėalio skyrius, jau ar
tėja — gegužės 5 d., šeštadienį, 
AV parapijos salėje.

Baliaus metu žada būti įdomi 
programa — Vaidinimas, atski
ri staliukai,-"užkandėliai, kava ir 
vynas. Šokiams gi;os orkestras 
“Aušra”. '* /

Teko girdėtu kad ponios ir pa
nelės jau siuvasi kartūno sukne
les, nes už tris gražiausias pagal 
komisijos nuožiūrą bus skiria- 
nos premijos: lietuviškais raš
tais ’austas pagalvėlis, knyga “Di 
džioji virėja” ’• ir prenumerata 
“Moteris**. » .

Visa visoumenė maloniai kvie
čiama dalyvauti. Pelnas skiria
mas AV parapijos bažnyčiai ir. 
šalpai. Valdyba. •

Pranešimas. Esame pasiruošę 
duoti patarimus income tax rei
kalu nemokamai. Prašome nesi
varžyti, klausti, jei esate netik
ri vienu ar kitu reikalu kada su
siduriate su namų pirkimo - par
davimo reikalais, paskoloiriis, 
draudimu. Nesvarbu, kad tai Jūs 
darote tiesioginiai ar ir per ki
tus agentus. Įstaiga yra pajėgi 
duoti šį patarnavimą savo se
niems ir būsimiems klijentams 
be atskiro atlyginimo.

Su pagarba, t
Adamonis & Budriūnas
- ■ PL. 8501.

BANDĖ SOVIETŲ METODĄ
McGill universitetas Montre- 

alyje bandė komunistų vartoja
mą būdą žmonių nusistatymui 
palaužti. Dr. D. O. Hebb parin
ko 70 studentų ir izoliavo juos 
vienutėse. Jie turėjo nešioti 
tamsius akinius, o rankos buvo 
surištos taip, kad trukdytų ju
desius. Po ilgesnio laiko buvo 
konstatuota, kad tai regimai vei
kė uždarytuosius. Dr. Hebb .ęįųo- 
mone tuo būdu esą galima pa? 
veikti ir kieeiąusio nusistatymo 
žmones, nevartojant jokių fizi
nio kankinimo priemonių.

Šie bandymai buvo vykdomi 
3,5 metų ir buvo remiami Kana
dos gynybos ministerijos. Pana
šūs bandymai buvo daromi ir 
JAV.

Grįžo iš Lenkijos. — Toronto 
lenkų tarpe kadaise, žinomas 
raudonuojąs veikėjas Jan Ko- 
ziel. tikėdamas, kad dabar Len
kijoje tikrai prasidėjęs liaudies 
valdymas ir geras gyvenimas, 
1950 m. grįžo į tėvynę, bet ten 
greit pajuto tikrovę ir tuojau 
pat pradėjo rūpintis grįžti atęal 
Kanadon. Po 5 metų rūpesčių, 
Kanados atstovybės dėka jis 
buvo visdėlto išleistas jr grįžo į 
Torontą. Dabar, sako, su bolše
vikiniais lenkais jis jau nebesi- 
deda.

Dar nepervėlu patrigubinti savo santau
pas investuojant J žemę.

Didelis žemės pasirinkimas tarp Toronto ir Hamiltono.

B. S E R G A U TI S - Realtor 
Telefonas LE. 4-2426

Patarimai pinigų investavimo reikalu.

Išnuomojamos frontinis kambarys l-me 
augšte su teise naudotis virtuvo, yra ga
ražas. TeL LE. 6-7783.

Išnuomojamas gražus kambarys vyrui ar 
moteriai arti Prisikėlimo parapijos. Tel. 
LE3-3045.__________________ •

Išnuomojamas 1 kambarys su baldais. 
61 Pine Crest Rd., tel. RO 2-7857.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ar
ba 1 kambarys ir virtuvė. Tel. LE. 6- 
8268.

Išnuomojamos III augštas — 3 kam
bariai ir virtuvė — su baldais ar be bal
du. 198 Westminster Ave., prie Roncts- 
valles. Tel. LE. 4-4583, po 7 vai. vok.

J. BERŽINSKAS
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SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik ~ '

1212 DUNDAS St. W. - TORONTU - TELEF. LE. 2-B547 
imk* n iki i—<1 ” B- i >> • V-—• 

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 
K parapijos salėje. Banko kambaryje.

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

A, Garbenis

$10.500, 
. $10.800, 
‘ $14.500, 

514.800, 
$15.000, 
$16.500, 
$17.500, 

, $19.000,
$20.500,

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
įmokėti $1.500,
įmokėti. $2.000,
įmokėti

komb., gorožos. 
komb., vieta garažui 
komb., 
komb., 
komb., 
komb., 
komb., 
komb., garažas.

$6.000, 10 kamb., 2 garažai. r 
$24.000, įmokėti $9.000, 13 komb., su boldois, 3 gorožoi.
Mėsos krautuvė, apyvarta $1.450 per sovgitę, miomo $95* mėnesiui*

AL GARBĖMS
REAL ESTATE,

1411 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakarais HU. 9-1543

įmokėti 
įmokėti 
įmokėti 
įmokėti 
įmokėti

7
8
7
8

$5.000,
$5.000,
$4.000,
$8.000, 7
$7.000, 8
$8.000, 7

be garažo.
be garažo. *

2 garažai, 
garažas.

ALINGI NAMAI PARDAVIMUI


