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Sveika, motule1
Kur šiandieną begyventum — Lietuvoj, Sibire ar laisvajam 

pasauly, norime Tave prisiminti, kad nesijaustum užmiršta. Ne
manyki, kad platūs vandenynai bei tūkstantinės mylios atšaldė 
Tavo sūnų ir dukrų dėkingumą bei meilę; greičiau atvirkščiai — 
jie padidino jį, pripildė jų širdis ilgesio: “Lėkčiau, lėkčiau, kad 
galėčiau.Nemanyki, kad tie, kuriuos išleidai pasaulin, nebe
galvoja apie Tave. Kur jie begyventų — arti ar toli — visuomet 
pasigenda Tavo mylinčios ir globojančios širdies. Žinoki, Tavo 
sūnūs ir dukros keliaudami per pasaulį labai daug ko rado: moks
lo, pinigo, mašinų, knygų, galerijų, teatrų, muzėjų, didelių mies
tų ir įvairių garsenybių, bet niekur nerado širdies, tokios, kuri 
plaka Tavo motiniškoj krūtinėj. Jie išgyveno daug nusivylimo 
valandų, ir todėl dar labiau pajuto niekad neapviliančios širdies 
vertę. Daug yra širdžių, daug yra žmonių pasaulyje — milijonai, 
bet nėra širdies, nėra žmogaus, tokio artimo kaip Tu, Motule. Juk 
dukros ar sūnaus širdis išėjo iš tavosios; ji ilgai gyveno tavąja 
gyvybe, plakė vienu ritmu, todėl natūralu, kad ji ir atsiskyrusi 
tebesijaučią artima. Ji ir toliau jaučia Tavo rūpestį, Tavo aimanas 
ir Tavo džiaugsmą. Kai sunkus akmuo užgula Tavo širdį, jis sle
gia ir dukros ąr sūnaus širdį. Pastaraisiais dviem dešimtmečiais 
tų akmenų buvo daug ir sunkių. Reikėjo daug drąsos ir maldų 
jiems pakelti. Motinos dienos proga norėtųsi, kad pasijustum 
įvertinta. Nesame pajėgūs atrišti slegiančių rūpesčių akmens, bet 
jausdami kartu su Tavimi bei įvertindami Tave galime jo slėgi- I 
mą sumažinti ir Tavo dienas pragiedrinti. Galbūt to mūsų dėme- j 
šio ir nenori bevelydama pasilikti įprastame kuklume ir savo akis 
vien Dievop kelti, bet kaip tik šis Tavo kuklumas bei paprastu
mas mus žavi ir nejučiomis kelia mumyse dėkingą įvertinimą. 
Esame įpratę gerbti žymiuosius karo vadus, valdovus, išradėjus, 
teatro bei filmų artistus..., kurių darbus pasakoja istorija, vaiz
duoja gausūs raštai. Jie, tiesa, to nusipelnė, bet kad jų žygiuose ir 
Tu su tėčiu dalyvavai, nedaug kas teprisimena. Mat, Tavo žygiai 
nematomi — jie ribojasi šeimos plotu ir išeina aikštėn tiktai vyro, 
sūnaus ar dukters vardu. Labai dažnai Tu esi didele dalimi jų 

. darbų Įkvėpėja, drąsintoja ir net autorė. Niekas negali išmatuoti 
ir tiksliai pasakyti kiek tuose jų žygdarbiuose atsispindi Tavo 
asmuo, bet viena yra aišku — Tu esi nuo jų neatskiriama.

Žavi mus-Tavo drąsa būti motiųa.Daugelis moterų visus sa- 
vo gabumus sudeda į mokslą, pranjonę, verslą..., bet nedrįsta 
rinktis motinos igagąųkimp. Ir Itodėf^? Todėl, kad nedrįsta aųkp-

uždirbtą centą, bet ir visą Save. To reikalauja motinos pašauki
mas;. Be pasiaukojimo jis neįmanomas. Užtat, Motule, mes Tave 
ir branginam. Gal būdama kitokiam pašaukime pasiektum ir di
dėlių laimėjimų, gal parodytum kitokių talentų, kurie būtų įver
tinti žinovų, bet neturėtum progos atskleisti savo didžiojo talento 
— kūdikiui pasiaukojančios širdies, kuri suauga su. juo visiems 
amžiams. Tai sritis, kurion tik Tu esi pašaukta. Kitose srityse 
gali pasižymėti daugybė žmonių, bet šioj — tik Tu viena. Juk ir 
Išganytojo Motina pasižymėjo ne kuo kitu tik pasiaukojančiu 
motiniškumu, ėjusiu iki Golgotos viršūnės. Jos žodžiai: “Štai aš' 
Viešpaties tarnaitė” ir :Teesie man,, kaip Tu pasakei” nutiesė jai 
kelią garbėn, pagrįston pasiaukojimu.

įvertindami Tavo drąsą; tikimės, kad Tu, Motule, mokėsi 
įkvėpti jos ir savo vaikams. Šiuo metu jos labai reikia. Reikia 
drąsos — kovoti, mirti, bet reikia jos ir gyventi. Ištisus šimtme
čius buvai lietuviškos šeimos siela, narsos įkvėpėja, Dievo kelių 
rodytoja, be abejonės, būsi ja ir toliau. Visi pasitikime Tavimi. 
Juk kas drįsta aukotis, moka tai ir kitiems įkvėpti. Pr. G.

SUKURTA MILIJONINĖ UNIJA
Iki šiol Kanadoje veikė trys 

didelės darbininkų unijos: Ka
nados Darbo Kongresas, Amatų 
ir Darbo Kongresas, Kanados 
Katalikų Darbo Konfederacija 
(Quebece). Jau iš seniau prasi
dėjęs sąjūdis susijungti į vieną 
organizaciją po ilgų paruošia
mųjų darbų liko sėkmingai at
baigtas Toronte, kur dvi didžio
sios unijos — Darbo Kongresas 
ir Amatų ir Darbo Kongresas, — 
atstovaujančios apie milijoną 
darbininkų, sudarė naują orga
nizaciją “Canadian Labor Con
gress”. Katalikų darbininkų uni
jos Quebece, turinčios 100.000 
narių kol kas į šią organizaciją 
neįėjo, bet joms paliktos atviros 
durys ir 1600 atstovų įgaliojo 
naująją vadovybę pradėti tuo 
reikalu pasitarimus. Į naująją 
organizaciją neįeina komunistų 
vadovaujamos unijos; jų nariai 
paraginti nusikratyti kom. vadų 
ir įsijungti į bendrą organizaci
ją

Milijoninės darb. unijos atsi
radimas laikomas svarbiu įvy
kiu, nes jos balso klausys ne tik
tai nariai, bet ir likusieji 4 mili
jonai darbininkų, nepriklausą 
unijoms. Tai įvertindamas kon
greso pasveikinti atvyko pats 
min. pirm. L. St. Laurent ir pa
linkėjo ginti ne vien savo reika
lus, bet ir viso krašto reikalų 
paisyti. Sveikino kongresą ir 
JAV darb. unijų AFL-CIO pirm. 
G. Meancy pareikšdamas, -kad 
kanadiečių darbininkų grupės, 
iki šiol priklausiusios JAV uni
joms. nuo šiol pereina į naująją 
Kanados darb. uniją.

Buvo ginčų dėl nauj. unijos 
politinio nusistatymo. Iki šiol di
džiosios darb. unijos atvirai rė- 

ri buvo laikoma unijų balsu po

litikoj. Dabar nusistatyta ofici
aliai tos partijos rieberemti ir 
palikti laisvas rankas atskiroms 
unijai priklausančioms sąjung- 
goms. Manoma, kad su laiku bus 
bandoma kurti vietoj CCF nau
ja partija, priimtina visiem uni
jos nariams.

Nauj. unijos pirm, dviems 
metams išrinktas Quebekietis 
C. Jodoin, labai daug prisidėjęs 
prie susijungimo. Jam nustatyta 
alga $14.000, iždininku ir sekr. 
— po $12.000. Pažymėtina, kad 
16-kai išrinktų vadovybės narių 
nebereikės prisiekti karalienei 
Elžbietai, nes 16.000 atstovų kon
gresas ją panaikino. Naujoj prie
saikoj formulėj pabrėžiamas ne
priklausymas jokiai, antidemo- 
kratiniei subversyviriei oragni- 
zacijai. Tai esą padaryta neno
rint užkirsti kelio organizacijon 
amerikiečiams 
čiams.

ir Quebekie

PRISIMINĖ LIETUVOS PAGROBIMĄ
tumiai, kurie viešpatauja Sov. 
Sąjungoje. Dabar užmezgami 
geresni santykiai turi būti pa
naudoti anoms blogybėms paša
linti. -

Balandžio 18 d. Kanados fede- 
raliniame parlamente svarstant 
prekybinės sutarties su Sov. Ru
sija patvirtinimo klausimą To
ronto Trinity apylinkės atstovas 
Donald D. Čarrick pasakė įsidė
mėtiną kalba santykių su Sov. 
Rusija klausimu. Ėsą, jis nesąs 
prieš sutartį, tačiau negalįs ne
priminti, kad Sovietų Sąjunga 
yra užgrobusi Pabalti 
valstybes, kad yra nusistačiusi 
užgrobti visą pasaulį. Geri tarp
valstybiniai santykiai tegalį būti 
paremti tik teisingumu ir teisė
tumu, o to negalį būti, kol Sov. 
Sąj. pilna vergų stovyklų, kol 
Sov. Sąj. siekia paglemžti lais- 

tris

kybinės sutarties neturįs reikš
ti, kad priimami ir visi neteisė-

RRINKIMAI QUEBECE
Nauji rinkimai Quebeco prov. 

paskelbti birželio 20 d. Kandi
datų įteikimo diena — birželio b. 
Iki šiol provinciją valdė “Union 
Nationale” partija, turėjusi di
delę parsvarą. Rinkiminėj pro
pagandoj varžysis “Union Natio
nale” su liberalų partija, kuri 
prov. parlamente turėjo trečda
lį atstovų. Socialistinė CCF iki 
šiol nesugebėjo pravesti nė vie
no atstovo. . ’ ■ ,

Šernam tarp
permainos- Maskvoje, sumai-1 A L M U S

■’ i Musų bendradarbis Niujorkešidsioš 'kapitalistines" valstybes, 
.■ąęišvengia'niai. netiesioginiai at-: 
'šilįepė ir jose prišilaikanęiudsė 
liętuyi|kuoše laisvinimo -yeikš- 
iuuose.-". “Talkininkų” . aršumas, 
kųriUQ''jiė puolė “Atnerikos ’Lie-, 
tuvių Tarybą, Inc/^fr kąikūriuos 
VLIKo narius, kaiką tikino'į ko
kią neviltį ■ yra kritę politikie
riai, tikėję, kad istorijos vyks
mas sustojo Lietuvai netekus sa
vivaldos. “Klaidinguosius” ir 
“teisiuosius” lietuviškus veiks
nius vienodai tačiau gąsdino ži
nios, jog vis daugiau lietuvių, 
ypač iš skurdžiau gyvuojančių 
Pietų Amerikos valstybių grįžta 
“namo”. (Sovietinis radijas aną
dien transliavo tik ką iš Buenos 
Aires per Odesą į Vilnių iš “ka
pitalistų vergijos” ištrūkusių lie
tuvių “pareiškimus”). Nemažiau 
veiksnius gąsdino ir NYTimes 
pagrindinio korespondento Sulz- 
bergerio straipsnių serija įtakin
game dienraštyje, kurioj jis siū
lė Vašingtonui užmegzti santy
kius su Rytų Europos “sateli
tais,; įgalinti su jais prekybą ir 
tarpusavio bendravimą, kad pa
skatinus jų titoišką atsipalaida
vimą nuo Maskvos imperializ
mo. Girdi, sovietų armijos dar 
ten niekas nesiruošia “išpūsti”, 
bet nerimą kiekviename galima 
pastebėti. Lenkijoje tai esą ypač 
ryšku. (Varšuva paskelbė mo
kėsianti pensijas ir pripažinsian- 
ti pasižymėjimo ženklus “Armi
ja. Krajowka” narių, kuri kartais 
kovojo su Raudonąja, o kartais

PADĖJO SERGANTIEMS 
ATEIVIAMS

Kanados darbo viceministeris 
A. H. Brown pareiškė atitinka
mam parlamento kofnitetui, kad 
pernai vyriausybė išmokėinsi 
1155.000 nauj. ateiviams gydyti. 
Tokių buvę 1.800, kurių 185 džio
vininkai. Komiteto nariai pada
rė priekaištų vyriausybei, esą tai 
sveikatos apdrauda nauj. atei
viams. kurios neturi patys kana- 
diečiai 
čius p

ir prieš ją. Gen. Bor-Komorovs- 
ki' Londone sukilėliai net buvo 
pagerbti specialia lenkų komu
nisto premjero kalba!).

Ypač laisvinimo veiksnius er
zino šitokie Sulzbergerio išve
džiojimai: “Rytų Europa yra 
Maskvos nenatūralus vergas. Pa
veldėjimu tai daugiau europie
čiai, pratę prie kur kas augštes- 
nio pragyvenimo ir laisvių su
pratimo. Rytų europiečiai savai
me linksta’į Vakarus. Ši tenden
cija turi būti išnaudota. Jei Mas
kva neleistų, “tautinių komunis
tų” pajungimas Maskvos valiai 
turėtų būti visiems atskleistas. 
Nežinia, kas iš titoizmo vėliau 
išeitų. Viena tik aišku, kad prieš
kariniai režimai istorijos laikro
džio neatsuks. Net ir Rytų Euro
pos anti-komunistai šito nenori. 
Politiniai egzilai negali turėti 
jokių vilčių. Jie yra praradę su 
tauta bet kokį ryšį... Tai jau 
įrodė Graikijos atvejis, kur va
dais tapo politikai kentėję kon
centracijos stovyklose ar nors 
priešo okupaciją, bet ne pralei
dę laiką Kaire ar Londone”.

Suizbergeris Paryžiuje visiš
kai ignoravo, kaip ir visa Ame
rikos spauda, “Eltos” pavyzdin
gai mums raportuojama “Pa
vergtųjų Tautų Kongresą” Stras 
burge. Nepaisydamas egzilų pa- 
siniktinimo, jis tik aiškino, jog 
“išlaisvinimo taikingomis prie
monėmis’ pirmutinis žingsnis 
yra titoizmo skatinimas, nes tai 
reiškia “ardymą monolitinės im
perijos, kurios sukūrimui Mask
va iki šiol taip mokančiai nau
dojo komunizmą...”

Niujorke stebėjomės, kain en
tuziastiškai įgyvendino Sulzber
gerio rekomendacijas Vašingto
nas. Jau po dviejų dienu min. 
Dulles įrodė savo pareiškimuo
se spaudai skaitęs “The New 
York Times”, neužmiršdamas 
betgi iš savo pusės priminti, kad 
visos šitos permainos anapus te- 

•ikos išlaisvinimo politi- 
idimo išdava. Mūsų po- 

padrąsino “išsilaisvi- 
idėjimus Sovietijoi, ver
tų tironus mainytis. At-

kos sp< 
litika. * 
nimo” 
čia sov 
sišaukėhr paprastai spaudos ne
skaitąs prezidentas - “golfinin- 
kas”, ' ' ‘ąskutinėie spaudos kon- 

bje iškėlęs. kas derėtų

kalbėti

VENGRUOS KATALIKAI 
BE VADOVO

Po operacijos mirė Eger arkiv. 
dr. G. Czapik, kuris po kardinolo 
Mindszenty ir arkiv. J. Groesz, 
ėjo vyskupų konferencijos pirm, 
pareigas. Kol kas Vengrijos ka
talikai neturi vyr. vadovo. Ma
noma, jo pareigas eis amžiumi 
vyriausias dr. Endre Hamvas, 
Csanad vyskupas, jeigu nebus 
paskirtas naujas arkivyskupas. 
Vysk. E. Hamvas esą turįs tikin
čiųjų pasitikėjimą ir valdžios to
leruojamas. Vysk. Czapik turė
jęs priekaištų dėl dalyvavimo 
vad. taikos kongrese Vienoj, 
Helsinky ir priklausymo “Liau
dies patrijotų frontui”. Vysk. E. 
Hamvas kom. taikos sąjūdyje 
nedalyvavęs, bet buvęs privers
tas įeiti į “L. p. frontą”.

RUOŠIASI RUSIJON
70 seserų, vienuolių Romoje 

ruošiasi misijoms Rusijoj, kai tik 
politinės sąlygos leis. Jos lanko 

Į rusų kalbos kursus, kuriuos su
organizavo “Sąjūdis už geresnį 

Į pasaulį” T. R. Lombardi SJ va- 
I dovybėj.

vergtos tautos ar jos valstybės 
“tęstinumo" vardu: “... Politika, 
kuri buvo tinkama prieš šešis 
mėnesius, nebūtinai turi būti 
tinkama dabar. Yra būtina, kad 
ieškotume geresnių, veiksmin
gesnių būdų išsilaikyti nuolati
nio pasaulinio judėjimo ritme”.

Kas gi tie “satelitai”?
Prezidentas, tiek min. Dulles, 

tiek Amerikos spauda, ryšium su 
titoizmo probelma, daug kartų 
kalbėjo ir rašė apie Rytų Euro
pos šalis. Daugumoje jos buvo 
vadinamos “satelitais” ir dar di
desnei daugumai — tai buvo ša
lys, be Pabaltijo valstybių. Nei 
vienu žodžiu, nei Sulzberger, nei 
spaudos žemėlapiai neleido nie
kam suabejoti, kad Pabaltijo 
valstybės priklauso “satelitų ka
tegorijai”, kaip tai užtikrino 
anuomet Amerikos Lietuvių Ta
rybos redaktorius kažkas Vals
tybės Departamente. Nei vienu 
žodžiu, nei vienas Amerikos žur
nalistas, nerado reikalo dėl Pa
baltijo statuso pasitikrinti, nera
do reikalo nei tose spaudos kon
ferencijose dalyvauti pilną teisę 
turį Čikagos lietuviškos spaudos 
korespondentai, nei jų redakto
rių “Lietuviškų Amerikiečių 
Informacijų Centras” Niujorke. 
O tai labai maža dalis amerikie
čių teprotestavo, kad esą glušiš- 
ka Maskvos pavergtas šalis net 
prezidento Eisenhowerio kalbo
se, vadinti kažkokiu tai TV “Cap 
tain Video” bukapročių šabloną 
primenančiu išsireiškimu — “sa
telitais”! Ar nebūtų tiksliau tas 
šalis aptarti (klausė S. Strauss 
Hess, NYTimes. 4. 28) “sovieti
nės vergų kolonijos?”.

(Nukelta į 2 psl.)

NEBEGIEDA SOVIETU HIMNO
Maskvos radijas kasdien pro

grama pradėdavo Sovietų him
nu, giedamo choro. Dabar jau 
kuris laikas programa pradeda
ma tik orkestro grojamu himnu. 
Greičiausiai tai dėl to, kad him
ne yra minimas Stalino vardas. 
“Stalinas mus mokė ištikimybės 
liaudžiai, jis mus įkvėpė dar
bams ir didvyriškiems žygiams”. 
Reikia laukti, kad Sovietų him
no žodžiai bus pakeisti — Stali
no vardas iš jo išmestas.

SLAPTA TELEFONO

R. Berlyne sovietai atidengė

pavaitės įvykiai
Kreąriiaus valdovų vizitas Britanijai pasibaigė be žymesnių 

rezultattj^Per dešimtį dienų buvo visa eilė pasikalbėjimų su bri
tų valdžibs atstovais, bet, kaip matyti iš komunikato spaudai, su- 
siiarimo',hepasiekta nė vienu klausimu. Tiktai Vid. Rytų klausimu 
sovietų atstovai pareiškė nuolaidumo ta prasme, kad esą Sov. Są
junga sutiktų sustabdyti ginklų teikimą, jei tai padarytų ir kiti 
Kraštai. Nei Vokietijos suvienijimo, nei nusiginklavimo, nei kt. 
svarbiais klausimais pažangos nepadaryta. Guodžiamas!, kad pa
sikalbėjimai patarnausią atei
čiai, juoba, kad Britanijos min. 
pirm.. Edenas pažadėjo revizi- 
tuoti Maskvą, kur pasitarimai 
būsią tęsiami. Tuo būau sovietai 
tikisi suartėti su britais ir juos 
panaudoti kaip tarpininkus san- 
tykiams^su JAV pagerinti. Šią 
mintį l^remliaus valdovai ne
kartą minėjo, matyt, kartu no- 
rėdaihr^ viso vakariečių atspa
rumą prieš sovietų grėsmę. Ži
nodami.: britų silpnybę, Krem
liaus valdovai tam panaudojo 
labiausiai viliojančią meškerę 
— prękybą: jie pasiūlė pirkti 
Britąnijos gaminių kasmet ui 
580 riul. dolerių. Trečdalis tų ga
minių neįeina strateginių reik
menų šąrašan. Tai sužavėjo bri
tus: yps spėjo “B. ir K.” palikti 
Portsmouth uostą, konservato
rių ir darbiečių spauda šoko rei
kalauti išplėstos prekybos su so
vietais panaikinant netgi strate
ginių reikmenų draudimą. Tai 
užtemdė net ir tokius klausimus 
Kaip rejig, ir politiniai persekio
jimai Sov. Sąjungoj. Nors britų 
vyriausybės atstovai priminė 
Kremliaus pasiuntiniams, kad 
tai kliudo abi^j^-kraštų-suartė- 

vO iškelta. Tiktai darbiečių par
tijos priėmime B. ir Chr. buvo 
priminta, kad apie 200 socialde
mokratų esą kalinami Sov. Są
jungoj. Chr. tai paneigė, bet vė
liau, berods, jam buvo įteiktas 
i 50 kalinamų socialdemoKratų. 
sarašas. Nors britu socialistai 
Chr. nepatiko, tačiau Markso ne
užmiršo: B. ir Chr. uždėjo vaini
ką ant jo kapo Londono kapinė
se.

Amerikiečiai stebi
Kaip matyti iš paskut. Eisen

howerio kalbos ir Dulles pareiš
kimų, JAV stebi naujuosius 
Kremliaus ėjimus ir kol kas ma
no, kad tai tėra švarko keitimas, 
o ne širdies. Visdėlto ir ameri-

ūmojtaineirti2 ryti

įsakė sovietams išvykti
JAV vyriausybė įsakė išvykti 

dkiem sovietų delegacijos na
riam prie Jungt. Tautų: A. K. 
Gurianov ir N. Turkin. Esą jų 
elgesys JAV buvo nesuderina
mas su jų pareigomis Jungt. 
Tautose. Mat, jie įsikišo į JAV 
prisiglaudusių devynių sovietų 
jūrininkų bylą, ir penki jų stai
ga lėktuvu buvo nuskraidinti 
Maskvon. Tie sovietų jūrininkai 
praėjusį rudenį “Tuapse” tank
laiviu gabeno žibalą komunisti
nei Kinijai ir pakliuvo į kinie
čių nacionalistų rankas. Pradžioj 
jie buvo internuoti Formozoj, 
paskui atplaukė į JAV ir čia ga
vo politinę prieglaudą. Ramybės 
čia jie betgi neturėjo, nes sovie-

GRĮŽO SOVIETU SĄJUNGON
“New York Times” koresp. J. 

Raymond pranešė iš Odesos, kad 
balandžio 17 d. atplaukęs laivas 
su 700 repatriantų iš Buenos 
Aires. Jie buvę iškilmingai su
tikti ir laikinai apgyvendinti. 
“Georgia” laive. Jiems esą buvo 

slaptą telefono liniją tunely, ku
ri buvusi prijungta prie sovieti
nių linijų. Jomis sovietų karinė 
valdžia naudojasi ryšiui palai
kyti su, Maskva, ir tuo būdu 
amerikiečių žvalgyba galėjusi 
-nugirsti visus pasikalbėjimus 
jau metai laiko. Sovietų komen
dantas ir R. Vokietijos vyriausy
bė dėl to pakėlė protestą kaltin
dami amerikiečius šnipinėjimu 
Slapti telefono įrengimai tunely 
buvo parodyti ir spaudos atsto
vams. Vak. Berlyno vokiečiai 

dėčiai yra priversti derinti savo 
politiką prie naujų aplinkybių. 
;r jie pvz. atleido prekybinius 
varžtus leisdami parduoti ko
munistiniams kraštams 700 iki 
Šiol draudžiamų reikmenų. Ne
utraliųjų atžvilgiu jie’ darosi 
švelnesni ir žada savo paramą; 
bendrojoj strategijoj ima dau
giau kreipti dėmesio į ūkinę pa
ramą. Jie siūlo ir Š. Atlanto Są
jungai pasukti ta, linkme. Iš pa
sikeitimų Kremliuje amerikie- 
Hai taipgi tikisi, nors ir abejoda; 
ni, kad Maskva bus sukalba- 
mesnė pavergtųjų kraštų, Vid. 
Rytų, Vokietijos ir P. Azijos 
klausimais. Kartu betgi ameri
kiečiai yra numatę aprūpinti 
moderniaisiai ginklais savo są
jungininkus.

Žygiuos 250.000 tremtinių?
JT gen. sėkret. D. Hammars- 

kjold taikos misija Vid. Rytuose 
eina prie galo. Visi susipešusieji 
užtikrino laikysiąši paliaubų su
tarties. Visdėlto pasienio nesusi
pratimai kartojasi tarp izraelitų 
ir egiptiečių. Pastovios taikos 
Vid. Rytuose dar nematyti. Dėl 

eilė metų'gyvena skurdžiož»pa- ■ 
lapinėse laukdami galimybes 
grįžti. Jų vadai ėmė grasinti žy
giuosią. 250.000 tremtinių Izra- 
elin atsiimti savo namų', jei jų 
problema artimoj ateity nebus 
išspręsta.

Sukilimas Kuboj
Apie 70 ginkluotų civilių už

puolė kareivines 60 myl. nuo 
Havanos, bet buvo greit atmuš
ti. Armijos vadovybę perėmė 
pats prez. gen. Batista, 1952 m. 
sukilime nuvertęs prez. Sacar- 
ras. Pastarasis ilgokai gyveno 
JAV kaip tremtinys ir paskuti
niu laiku buvo grįžęs į Kubą. 
Dabar jis suimtas su visa eile ša
lininkų.

tų agentai juos sekiojo ir gra
sino suimsią jų šeimas. Sovietų 
delegacijos nariai prie JT juos 
lankė perteikdami jų šeimų 
nuotraukas ir prašymus grįžti. 
Po tokio spaudimo dalis sovietų 
jūrininkų pagaliau apsisprendė 
grįžti, ir N. Turkin, delegacijos 
III sekretorius netgi juos nuly
dėjo Maskvon. JAV senato ati
tinkamas komitetas rado duome
nų, kad jūrininkai turėję grįžti 
prieš savo norą. Valst Departa
mentas savo protesto rašte, 
įteiktame sovietų ambasadoriui 
Zarubinui, apkaltino ir kitus so
vietų delegacijos narius prie JT, 
neišskiriant nė jų šefo Sobolev, 
nors jų išvykimo nereikalavo.

leista daryti ekskursijas autobu
sais po miestą, bet susitikti su 
gyventojais — ne. Koresponden
tas bandęs visais galimais būdais 
prieiti prie grįžusiųjų, bet veltui 
— nė vienas pareigūnas-nebuvęs 
kompetentingas duoti leidimą. Iš 
vieno vieno sov. piliečio jam pa
vykę sužinoti, kad kelionė iš Bu
enos Aires trukusi 25 dienas. 
Daugumas grįžusių niekad nėra 
gyvenę Sov. Sąjungoj. Jie išvy
kę iš Lietuvos. Gudijos, Ukrai
nos ir kt. kraštų prieš sovietinę 
okupaciją ieškodami geresnio 
gyvenimo ir dabar grįžę naujos 
laimės ieškodami. Iš Odesos grį
žusieji buvę išgabenti trauki
niais i jų kilmės kraštus. Apie 
ių “džiaugsmą” grižus, žinoma, 
paskelbs bolševikinė spauda.

Belgradas. — Jugoslavijos 
diktatorius Tito šią savaitę vizi
tuoja Prancūzijos vyriausybę;

vizituoti Kremliaus valdovų.

if
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ATGIMIMAS IR TAUTOS LAISVĖ
KAUNO ARKIVYSKUPO METROPOLITO JUOZAPO 

J. SKVIRECKO LAIŠKAS
Lietuviškasis Mėlynosios Armijos Raštą mes nuolat turime progos 

poaal.nys jau kelintus metus skelbia t Marijos pasiaukojimo
Maldos Dieną gegužes 13 d., kurią • 77 . * .

Kc egzistencija yra vienas iš 
bankrutuojančios civilizacijos 
nukaltų neologizmų, kuris pažo
džiui reiškia gerą sugyvenimą 
su priešu, atseit nieko nedary
mą, savo praktikoje gi žada ne
va amžinąją taiką tarp Rusijos 
ir Amerikos. Klauskite, ar ra
cionalu planuoti koegzistenciją 
i u dviveidišku priešu, kuris kai
na apie taiką, bdt kala sau nau- 
us ginklus, kuris yra apgaulus 

ir agresingas net vidaus fronte, 
.*pąj> per lavonų kalnus tarp sa
viškių — rusų^nebekalbant ke
lių milžiniškų agresijų, (net pas-

pėsčiam — pavyti... iš užpaka
lio. Deja, tai pasakyta 1952 m. ir 
Ką reiškia prarasti 3te metų 
branduolinių (A ir H) bombų 

lenktynėse?
Bet tačiau jankių lyderiai — 

permato ateitį lyg vandens stik-

prieš 5 metus Lietuva buvo paaukota stebuklus ir kreiptis į ją savo I butinių iq metų bėgyje) imant 
NekalČiouSiOS Maruos’ S.rdžioi. Mėly- nUCiankiaiS prašymais ir maldo- nripč Kirtta K'nrpiaX°% A,mu‘i?S L7‘uviM. Centro Vai- mis prašydaS jįs tarpininkavi- įSdokin'il’ Jetoug?Se%Ž1Tur’ 
dyba čia skelbia tuo reikalu arkivys- t,,k iIltlUKin-J3 • JfcIsu gi ne, tai Į Kur
kuDo J. Skvirecko laiško. mo prie Augsciausiojo sosto. Juk veaa deKadentiška koepzisten-dyba čia skelaia tuo reikalu arkivys
kupo J. Skvirecko laišką.Tamstų pakvietimą prisidėti prie 5 metų sukakties nuo Lietuvos paaukojimo Nekalčiausiai Marijos Širdžiai minėjimo š.m. gegužės 13 dieną gavau ir labai apsidžiaugiau visomis Tamstų pastangomis. Gražus ir sveikintinas yra jūsų pasiryžimas iš judintis visus mūsų tikinčiuosius labiau pamilti Nekalčiausią Marijos Širdį ir savo gyvenimu vis labiau stengtis įkurti savo tarpe Jėzaus Širdies karalystę. Maldos už pasaulio taiką ir Rusijos atsivertimą yra tiesioginės priemonės ir mūsų Tėvynei išmelsti laisvę ir nepriklausomybę. Žmogus savo jėgomis nedaug ką pajėgia pasiekti ir todėl dangiškoji pagalba yra būtina. Jos prašykime visados ir visur.Iš savo pusės tos sukakties minėjimo proga aš noriu pridėti dar vieną dalyką, kurs man atrodo labai svarbus ir kuris tikrai labai gražiai papildo mūsų pasiaukojimą N ekaičiausiai Mari j os Širdžiai.Gana seniai aš pastebėjau, kad mūsų katalikai savo gyvenime truputį paviršutiniškai žiūri į rašytą Dievo žodį — Šv. Raštą. Jo skaitymas ir platinimas nesudaro didesnio rūpesnio ir mažai kas ieško jame sau jėgos ir išminties gyvenimo kelyje. Neseniai tačiau teko nugirsti kaip šv.'Tėvas vienoje savo prakalboje ragino maldininkus Romoje pamilti šv. Raštą ir jį nuolat Skaityti. Tai tikrojo gyvenimo žodžiai. Eįar aktuaįe^ji nutarimą yra padarę Anglijos katalikai, kurie savo mokyklų mokiniams kiekvienam parūpina šv. Rašto egzempliorių naudotis mokykloje ir baigus mokslą jį padovanoja atsisveikinant. Gyvenimas be šv. Rašto tikrai yra neįmanomas tikinčiam katali-Pats Kristus įsakė Apaštalam: “Eidami į pasaulį skelbkite Evangeliją visam sutvėrimui!” Apaštalai vykdė tai per visą savo gyvenimą ir kankinių mirtimi patvirtino Dievo Žodžio tiesą. Jų pėdomis sekė ir apaštalų įpėdiniai: vyskupai, kunigai ir šventi pasauliečiai. Jų pastangomis amžių bėgyje Dievo Žodis pasiekė ir mūsų Tėvynę Lietuvą. Ji tapo katalikiška ir mielai klausė Dievo žodžio skelbiamo gyvu žodžiu iš sakyklų bažnyčiose ir kitomis progomis. Evangelistų surašytais Dievo žodžiais — Šv. Raštu jie tačiau ilgai negalėjo pasinaudoti: šv. Raštas nebuvo išverstas lietuvių kalbon.Mūtų laikais ta padėtis visai pasikeitė. Šv. Raštas Dievo pagalba liko išverstas lietuvių kalbon ir dabar jau kiekvienas tikintysis gali juomi laisvai naudotis ir jame semtis sau amžinųjų tiesų šio gyvenimo kelyje.Švęsdami Lietuvos paaukojimą Nekalčiausiai Marijos Širdžiai mes negalim palikti nuošalyje šv. Rašto. Juk čia mes randame visas žinias iš Marijos gyvenimo. Jame skaitome angelo apreiškimą Marijai, Marijos džiaugsmo gjesmę “Magnificat”, Marijos 'meilę žmonijai ir jos rūpinimąsį bei kančias mūsų išganymui. Tad skaitydami šv.

ji yra mūsų Tarpininkė!Taigi kiekvieno kataliko pirmoji pareiga turėti sau ir kasdien skaityti šv. Raštą. Didėlis ir mažas čia randa neišsemiamus turtus savo dvasios gyvenimui. Ir praktiškas gyvenimas čia yra pilniausiai apimtas. Visi klausimai čia randa aiškiausi atsakymą. Paimkime pav. maldos klausimą. Kaip mes turime melstis?” klausė Kristaus apaštalai ir gavo nuostabiausi pamokymą: “Kai jūs meldžiatės, sakykite: Tėve mūsų, kurs esi danguje...” Ta nepalyginamoji malda palieka mums brangiausiu turtu, leidžianti dangaus Tėvą vadinti ir mum savo tėvu. Visos motinos gali iš šv. Rašto jau kūdikystėje išmokyti savo vaikus gražiausios maldos, o jaunimas jame rasti visa, ko ieško jo nerami siela.Visa tai suprantant darosi aiškus Mūsų pageidavimas, kad visi dar labiau pamiltų šv. Raštą, kad kiekviena šeima, kiekvienas žmogus apsirūpintų Dievo žodžiu ir bent Naująjį Testamentą laikytų savo brangiausia knyga. Ir šio Lietuvos paaukojimo Nekalčiausiai Marijos Širdžiai minėjimo proga Mūsų didžiausias linkėjimas visiems Lietuvos Katalikams dideliems ir mažiems yra apsirūpinti šv. Rašto egzemplioriumi ir jį nuolat skaitant semtis jame sau ir savo ateičiai gausiausių žinių ir ma- lonm stinrinančių tikėjimą ir meilę Dievui ir artimui.t Juozas ‘X Skvireckas, ’ Kauno ArkivyskupasMetropolitas

veua deKadeii tiška koegzistencija: kur mes einame, ir kur jau esame? “Ir virš kolchozo čiulba vieversys”, pesimistų pasaulio nuraminimui, gero — be šešėlio įtarimo tautiečio gerb. p. Vyt. Sirvydo lūpomis protingai atsako koegzistentų filosofija, pasibaisėtinu sentimentalumu. Nežiūrint to, koegzistencijos nuodais užsikrečia, vis plačiau, gerų civilizuotų žmonių sluogsniai, hebe tik ligotas JAV prezidentas — senelis.Dėdės Šamo diplomatiją, po Achesono ir Dulles ranka, šalia auksaburniško tuščiažodžiavimo charakterizuoja nebent “narsūs" žygiai — sulipdyti prieš save užtvarą iš mažų tautų, o rėkaujant beprasmiai apie išlaisvinimą. — stiprinti pavergtųjų tautų — “nesidavimą suvirškinti”, kad ir j u savižudvbės kaina. Iš esmės, skeptikai pasakys, tai vis. labiau panašėja tam pasakėčios Motiejui, siundant prieš putojančią mešką — būrelį vaikų, pačiam gi užpečky pasislėpus patogiai per kampą “drąsinti” jų strategiją.Kaip toli eisime? Nieko nedarymas. naiviai pasiduodant spėliojimams gal kas savaime, net be pastangų įvyks, gal tai be manęs sugebės padaryti mažiukai, verčia priminti seną prancūzų patarlę tinginiams, jų bėdose: “Aide toi et le ciel l’aide- ra” (gelbėkis pats, tai ir dangus tau padės). Išeitų gi amerikonams jų ekspė’to statcsfnąno B. Barucho įspėjimu, paskutinis traukinys jau yra išėjęs iš galut. stoties: nespėsi įlipti dabar, vėliau teks, protingai stengtis jį

anglosaksams dar tik — užuo
mazgoje, jie vis augs kasmet. 
Rusų technikinė ir ekonominė 
pagalba Azijai ir Afrikai, vis di
dėjančiu įkarščiu, siunčiant ten 
mašinas bei, prekes (skriau- 

.---------------- -------------------------- džiant namie publiką), faktiškai
linėje! Nežiūrint Chruščiovo pa- j jau reiškia invaziją į laisvąjį pa- 
negyrikų vizituojant . Londoną šaulį. Jau ir Pietų Ameriką sie- 
.ei, neva, jau turimų tarpkon- j kia paslaptingoji juoda ranka, 
.inentinių bombų-rakietų, Rusi- Žinant, kad ten jankio psicholo- 
jes diktatoriai, net po 10 metų,: gišKai nemėgstama dėl jo gru- 
jeigu jie nėra pilnai pamišę —, oių manierų, neito siūloma už- 
icš^uays jomis per Atlantą, nei- \ versti rusų prekėm, paskolom, 

gi siųs savo bombonešių eskad- j tecnnikmiais patarėjais. Airika 
rų, puikiai atsimindami ameri- bunda ir kelia galvą (besočiai 
konų bazes žiedu aplink jų tėvy-; araoai ir Mau-Mau gaujos). Ru- 
nę ir galimas iš to pasėkas, ku- • sai nekvaili: pavergtoms tau- 

“mes 
degančių 1 jums padės.me, tik įsoainkite į

rias matytų begrįžtą iš misijos • Lems perša nacionalizmą: 
c-e Rusijos sakalai -griūvėsiu krūvasy kur buvo Ru- balną gerą valdžią (Komunistų), sijos miestai, net miesteliai kuri vienintelė tuoj dėtų pas- (amerikonai jau turi liliputines A-bombas), kaip savo aklos rizikos vaisių. Rusija — nepuls pirmoji? Pulti apsimokėtų tik žinant iš anksto, kad savo nuostoliai bus 10 kartų, ar bent jau mažiausiai 3-4 kart mažesni, negu priešo. Rusija gi ir po 10 metų nebus stipri — pralenkti Ameriką, ar bent susilyginti su ja, nors, be abejo, šnipų dėka pagauna ir naujausius JAV laboratorijų laimėjimus, kas rusų fizikams sutaupo laiką ir medžiagas. Tuo būdu, abi pusės, pa- raližuodamos viena antrą, nebe- drys pulti militariškai — tokia hipotezė siūlosi koegzistentų smegenims. Ginkluota taika ir ginklų lenktynės turėtų tęstis ilgus metus, ekonomiškai išsem- damos abi puses bilijoniniais biudžetais ir budint dieną, naktį paruoštiems skridimui lėktuvams. Bet kas iš to gaunasi? Ar tai neina mongoliškojo Ivano naudai? Burma ir Čeilonas atsimeta jau- dabar, taip pat labai strateginė Islandiją. Velnias nemiega ir laikas dirba ruso naudai, jie gana realiai mato — be ginklo užimsią pasaulį (palyg Kaganovičiaus kalbą 1955 m. spalio revoliucijos sukaktuvėse). Taip, nes demokratijas galima uždusinti ekonomiškai, atimk tik vieną po kitos jų rinkas užsieniuose. Vien dėdė Samas iš eksporto ka'^net s»TŽw>rr»’a ra 15 bilijonų aukso, nukirpk eksportu, tiek pat gauslMėfiėito JAV biudžete. Komerciniai nuostoliai, kaip koegzistencijos rezultatas

SĄMYŠIS TARP “IŠLAISVINTOJU”“Ka Vakarai(Atkelta iš 1 pusi.) , pamoksle šaukė: ’’ - daro, kad užbaigus šitą baisingą
’ Irkvc-'crzi rr>-r»An\ii norcoViniim’

Ignoruojamas lietuvių sukilimas!Vokiečiū, net nacių, grįžusių iš Sibiro liudymai, NKVD-MGB pulkininkų tvirtinimai “Life”, net laiškuose iš Lietuvos reikšmingi išsireiškimai ir skeptiš- kiausį lietuvį ir svetimtautį galėjo įtikinti, kokio plataus masto buvo pokarinis lietuvių jaunimo sukilimas prieš Maskvos imperialistus! Tūkstančiai tautiečių tebenyksta dėlto Sibire, o laisvinimo ir tęstinumo veiksniai — biurokratai padėtį lyg toleruoja. Net aiškiai pabaltiečiams palankūs dienraščiai, rašydami apie “Skerdynes Tiflise” neprisimena lietuvių aukos laisvės reikalui. Girdi, 100 gruzinų sušaudymas teišsirikiuoja šalia Kronšta- to, Berlyno ir Vorkutos sukilimų! “Times” klausė argi kas nors išdrįs apie tai užklausti Maskvos tironų Londone. Ar kas išdrįs užsistoti pavergtas tautas? Jei 35.000 jaunų lietuvių auka atrodo mažai terūpi 1905 ir 1926 metų politikams, bei 1939 m. diplomatams, kuom remiantis tada galima būtų reikalauti, kad žuvusiems už Lietuvos ir pasaulio laisvę prideramą dėmesį skirtu svetimtaučiai?Aišku, niekas nieko neklausė Londone, jei neskaityti arkivvs- kupo Josef Gawlinos, kuris šv. Mišiose už žuvusiuosius anapus

laisvų žmonių persekiojimą?” Premjeras Edenas nudavė negirdėjęs vyskupo, bet už gryną pinigą paėmė Bulganino tiradą, jog “Sovietų Sąjunga neturi jokių kitų tikslų... 'kaip tik nuoširdų troškimą gerbti tautinę nepriklausomybę, suverenumą ir nesikišti i vidaus reikalus. Mes laikomės šių principi} ir laikysimės, ir tai mes pareiškėme britų kolegoms” Sir Edenas kalbėdamas per TV manė, kad tironų vizitas buvęs “pradžia pradžios” programos, kuri užtikrins pasaulyje “taiką”... Niujorke kaikas laikė šiuos “svečių” ir britų pareiškimus puikiausia proga pasaulio spaudai pateikti VLIKo ir Lietuvos tęstinumo veiksnių jungtinį laišką, prašant, kad ryšium su nauja politikos “programa” būtų paaiškinta Lietuvos padėtis.Programa MaskvojeAr tai buvo šitos programos vaisius, kad LTSR valdančiuose sluogsniuose mažiau besimato rusiškų pavardžių? Nupiautos algos sovietiniams aristokratams. Lenkijoje ruošiamasi amnestuoti 70.000 politkalinių? Pasmerktas Višinskis ir jo “prisipažinimų” teismai. Griežtai kontroliuojama slaptoji policija ir jos veikla. Leidžiama sovietų radijo mėgėjams susisiekti su Ame

rika. Šią savaitę prasideda orinis keleivių judėjimas tarp Stockholmo ir Maskvos per Rygą, kas įgalins pasiekti gimtąją žemę iš NY per vieną parą. Ar Bulganino - Chruščiovo programa yra pakankamai efektyvi ir priimtina, verčia abejoti paskutinieji pranešimai ir iš Sovie- tijes. Vašingtonui nesutinkant patvirtinti ar paneigti gandų, jog maršalas Žuko v prigrasino politrukus ir visus komunistus respektuoti komanduojančius ka rininkus ir laikytis “disciplines”! Kompartijos leidiniai gi savo ruožtu vėl griežtai užsipuolė drįstančius kritikuoti partijos nutarimus. Iki paaiškės kas gi dedasi Maskvoje, atrodo, didesnių permainų lietuviškuose laisvinimo veiksniuose nelauktina, tačiau taip pat nieks nežino ir kas atsitiktų pradėjus pas prezidentą - išlaisvintoja, lankytis raudoniesiems maršalams. O jeigu jie dar atvežtų auksinę galfo lazdelę su deimantiniais sviediniukais?
Varšuva. — Lenkijoje paskelbtas amnestijos Įstatymas, pagal kurį būsią 30.000 kalinių paleista, o 70.000 bausmės sumažintos. Užsienyje esantiems dovanojami visi nusikaltimai, jei kas grįš prieš liepos 22 d., t.y. komunistinės LeLnkijos metines. ‘

tangas, kad moderniausias ma
šinas pastatyti į darbą liaudies 
gerovei (o ne saujelei milijonie
rių)”. Nesmerkime 600 milijonų 
spalvuotų tautų, kurie jau dabar 
tiki, kad vien jankiai trukdo, 
stovi skersai kelią rusams, reali
zuoti proletaro rojų žemėje, jei
gu net civilizuoti prancūzai bei 
italai nelabai atsaprūs šiaišiai 
“mokslinei” doktrinai, visai ne
klausdami, kaip gi yra pačioje 
Rusijoje, kodėl ten milijonai ba
dauja, kaip tik po to kai į kol
chozus pastatė tas “moderniš
kiausias mašinas”. Kas gi lieka 
Amerikai be jos pačios? te Euro
pos dar laisva, bet jau reikėtų 
tikslumo dėlei, ir išč.a nubrauk
ti 100 milijonų (prancūzų, italų 
ir jugoslavų tautas/. Sana Vo
kietijos, .įmaneios natūraliai 
linkti į svyravimą dėl ameriko
nų, jų nieko nedarymo, pernelyg 

.lengvapėdiškai žudančiu laiką 
ir,progas, vieninteliu JAV part
neriu telieka Anglija, kurią ru
sų diplomatija, sugebanti savo 
rhachiavelinius galimumus ap
skaičiuoti mažne gramų tikslu
mu, labai sau norėtų palenkti 
neutralumui, užmigdymui, nesi
gailėdama net didokų aukų eko
nominėj srity, žinant čia brito 
silnybę. Iš to ir garsusis Londo
no vizitas.Reikia būti labai naiviems laukiant, kad po šio vizito išleistas komunikatas parodys “juodu ant balto”, kaip sakoma/ ko pasiekta, kas svarstyta. Britų‘poii- kai juk kaip kompromisų meisteriai ir net iš blogiausio moka paimti kas geriausio, savęs neskriausdami ir atsakomybės naštą palikdami dėdei Šamui. Nėra nei mažiausio pagrindo laukti, kad angiai norės pasirodyti narsesni už vokiečius, tarp kurių vis stiprėja indiferentų ir ne- utralistų balsai, likus apatiškais dėl beribio, pertempto, jankių delsimo, visai nesiskaitant, kad proporcingai praloštam laikui — didėja ir rusų A, H bombų pavojus. Koegzistencija, kiek ji beatrodytų naivi, atidėliodama didžiausią blogybę ryt, poryt, dienai (kai teks traukinį — iš už-

pakalio vytis), savo motyvu glū
di amerikonų hipotezėje, kad no
rint sutvarkyti pasaulį — jau 
neužteks vien Rusiją paguldyti 
ant menčių, kas tebūtų pusė dar
bo (ar gal trečdalis), kai Mask
vos lyderiai ir dar nemenki mi- 
litariški likučiai — persimestų 
į Kiniją, iš kur juos išbaidyti bus 
sunkiau, vien dėl kėlių tinklo 
nebuvimo, kas pražudė neseniai 
japonų 7 milijonų armiją, įklim
pusią 9 metų žygiuose. Pagaliau neseni Korėjos įvykiai, kurie buvo šilpi u egzaminu — milijonui jankių ir 800.000 pietų korėjiečių, gerokai atšaldė amerikoniškąjį ccmplex-of-superiority (išdi durną) bei pasitikėjimą savo nenugalimumu. Iš (to ir koegzistencijos sekretas, kuris vargu betgi ilgai išlaikys savo egzistenciją.Geras laikraštis tačiau privalo duoti gerą informaciją, o ne ateities pranašavimą — “išbūri-

mus”, net kai pagrindinis klau
simas gali būti suvedamas į — 
“kada”. Kada pribręs tie įvy
kiai, (o kad jie turės būti, visiš
kai abejoti netenka), nors delsi
mas neš vis didėjančią proporci
ja nuestolių grėsmę. Nenorint 
priešą sulaikyti ties pirmais var
tais, tenka nusivylus ginti vidu
rinius ar net užpakalinius. 
Strauso galvos kaišiojimas į 
smėlį, nuo pavojaus nepaslėps, 
o tą pavojų iškelia juk pati 
Maskva, visom progom žadėda
ma — užvaldyti pasaulį, išlais
vinant jį nuo “supuvusio kapita
lizmo”, ir tai be ginklo, taikiom 
priemonėm (kas, kaip matėm, 
anaiptol, — nėra negalima), bet 
tai jau reali grėsmė, o nebe pa
laidas tuščiažodžiavimas! Kas 
net to nemato, gali pervėlai nu
busti iš miego, kad pavytų’ tą 
paskutinį traukinį!

St. Bijūnas.

“TOLIAREGIAI” irAlmus užkabino “vilniečius” “Truparegįai ar kas?” apžvalgoje — pareiškė, kodėl piautis su lenkais dėl Vilniaus, jei “Lietuva rusų, o Vilnius mūsų”, kai vienybė ir tarpusavio dama reikalinga bendrai kovai prieš pavergėją? Po ilgokos pertraukos, atsiliepė daugelio dėl šviežių minčių ir žaismingo stiliaus mėgiamas Jeronimas Cicėnas. Viename “Naujienų”, kurios taipgi pasmerkė “vilniečių” judėjimą, numeryje pasijuokęs, kad “p. Almus vartoja haubicą kaip šaukštą per pietus” (pašėlusiai smagus išsireiškimas!), kitame numeryje jis šitaip tvarkė Almu, kuris, tik pagalvokite! laisvam krašte drįsta, reikšti savo nuomonę ir apie JAV Prezidentą, ir VLIKą ir net apie ALTą! Per “TŽ” red. malonę tą “N” bal. 18 d. strp. meldžiu pasiskaityti:
Apie toleregius is N. gt.

"Ištiso dvidešimtmetį Vilnius bei Vil
niaus kraštas buvo pats jautriausias taš
kas nepriklausomos Lietuvos gyvenime 
ir jos užsienių politikoje. Ir šiandien 
Vilniaus klausimas tebėra galutinai ne
išspręstas. Jis dar turės būti sprendžia
mas. Jo sprendimas, be abejo, nuo daug 
ko priklausys, bet gal daugiausia nuo 
to, kokia nuomonę tuo klausimu bus 
susidarę pasaulio galiūnai", — teisingai 
rašo dr. A. Šapoka savo įvade’į "Vilnių 
Lietuvos gyvenime".

Ak, kokią gali turėti nuomone kita
taučiai, jei mes patys jos neturime*-Pa
radoksas? Gėda, broliai! Koks mūsų sos
tinės pažinimas galima matyti iš kelių 
palaidų žvilgterėjimų į periodinę ir ne
periodinę spaudą.

Va, laureatas /!/ iš Kauno į Vilnių 
važiuoja traukiniu pro N. Vilnia. Re
cenzentų pagirtas apysakininkas iš Vil
niaus į Žaliuosius ežerus važiuoja Vdvi- 
račiu, ir skubėdamas!/ 2 valandas /kai 
pėsčias gali nueiti per T.15 vai./. Jauna 
beletriste meldžiasi Vilniuje šv, Kla
ros/!/ bažnyčioje. Pulkininkas rašo sa
vo atsiminimuose: "apniūrusia lapkričio 
28 d. mūsų kariuomene įžengė Vilniun".

Na, klaidos eina per žmones. Vienas 
kitas riktas atleistinas. 4Bet nieku būdu 
žurnalistams, kurie turi pretenzijų ir Al
tą ir JAV prezidentą ir Vliką, žodžiu — 
visus pamokyti. Tai "Tėviškės Žiburių" 
'bendradarbis Niujorke" p. Almus. Vy

ras gabus, darbštus, bet perskubus, ir į 
daug taikinių bešaudydamas dažnai nu- 
velia pro šalį. Ans rašo: "Kanados pro
vincijos miestelio" vilniečių nutari-

“TRUMPAREGIAI”
mos" . . . Aiman, iš esmės perdrąsu sa
kyti "provincijos", nes lietuviai tremti
niai taip iškedenti po visus Vakarus, kad 
bet kokie žygiai ar nutarimai visiškai 
nesietini su X ar Y geografine padėtimi. 
Svarbu faktas. Darbas. Valia. Ana, B. 
Shaw yra taręs, kad provincialų dau
giausia didžiajame . . . New Yorke. Tie
sa ar kalambūras?

P. Almus, stengdamasis dar labiau pa
šiepti "provincijos miestelio" vilniečius, 
paantraštyje rašo "...Renkite drąsuo
liams tinkamus kapus..." Nesvarbu 
"TŽ" bendradarbio amžius ir sugebėji
mas dainuoti, tačiau tikrasis tekstas 
skamba "ruoškite", bet ne "renkite" 
/galima patikrinti "Vai lėkite dainos", 
49 psl./. Ak, iš smulkmenų susidaro did- 
menos, stambmenos, ir klaida išauga į 
hereziją.

Cyrus Sulzberger rašo /p. Almus tiki, 
ir "TŽ" skaitytojus nori įtikinti/, kad 
iš Vilniaus ir Lvovo atkelti lenkai nebe
ketiną grįžti. Būtų kilnu, jei, žinoma, 
būtų teisinga. Kodėl tačiau komunisti
nės Lenkijos prekiniai laivai turi vardus 
"Wilno" ir "Troki"? Kodėl Prūsų Ylu- 
voje reprezentacinė valgykla yra "Wil
no"? Szczecine yra "pl. Wilenska". 
Wroclawe yra studentų saviauklos rate
lis "Kolo Wilnian" ir tt. ir tt. Kai mic- 
kevičiniais metais keli lenkai rašytojai 
lankėsi Naugarduke ir Vilniuje, kodėl 
Varšuvos, Krokuvos, Gdynės komunisti
nė /!/ spauda jų įspūdžius iliustravo 
kaip nieką kitą ir dar pridūrė "mile 
miasto" /ar ne Pilsudskio žodžiai?!/ 
Arkivysk. R. Jalbrzykowski mirė, ir kas 
kandidatai? Ar pavardės nieko nesako? 
Beje, kun. J. Steponavičius — Švenčio
nių dekanas įšventinta į vyskupus. 
Įšventinta . . . Panevėžyje, bet ne Vih 
niuje, ir ne kaip Vilniaus vyskupas. 
"Keistas" sutapimas: ir lenkų tremtinių, 
ir lenkų komunistinė spauda pabrėžė, 
kad 1. Panevėžyje ir 2. ne Vilniaus vys 

•kupu. • - -
Bet lygia greta pabrėžtina, kad prieš 

keletą metų arkivysk. Jalbrzykowskiui 
buvo uždrausta naudoti antspaudo "Vil
niaus arkivyskupas" ir blankus "Vilniaus 
arkivyskupija". Draudimą išreikalavo . . 
J. Paleckis. Faktas! Pagirtinas žygis!

Gana. Grįžkime iš užlanktiės pas p. 
Almu: — sėkmės! Persiskiriant trum
pas pridurkas:

— medicinos moksle ir nelaimingų 
atsitikimų statistikoje tolręgystė yra žy
miai pavojingesnė už trumparegystę!

Manding, būkime /bent stenkimės 
būti/ tėvynainiai be luošumo, be ydų. 
Vilniaus problemomos gvildenimas nie
ku būdu nėra "lenkiškumo komplek
sas". Bet tariamo "lenkiškumo komplek
so"* lyg savo šešėlio besibaidydami nesu- 
sirkime absoliučiosios . . . menkystės ir 
Tėvynes rytojui abejingumo kompleksu!

J. Cicėnas.Visdėto būtų gera, jei kas pa- (nukelta į 7 psl.)

VELTUI!
Visiškai veltui kaip dovana
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MOKYKLA KREIPIASI I TAUTIEČIUS
Šiais metais Toronto Maironio 

Vardo šeštadieninė Bet. mokyk
la mokslo metų užbaigimą ren
gia birželio 10 d. Tai progai mo
kykla ruošiasi visu jaunatvišku 
entuziazmu. Mokyklą baigia 15 
mokinių. Per šešerius mokslo 
metus, nors tik kartą savaitėje 
susirinkdami, jie ne tik išmoko 
lietuviškai skaityti ir rašyti, ne 
tik išėjo reikalaujamą Lietuvos 
istorijos ir geografijos kursą, bet 
svarbiausia — jie išmoko mylėti 
ir branginti savo tėvynę. Kad 
tai yra tiesa, rodo kad ir šis 
faktas:

Šiais mokslo metais Kultūros 
Fondas paskelbė Tėvynės vaiz
dų rinkimo konkursą V-to ir Vi
to sk. visiems Kanados lietuvių 
šeštad. mokyklų mokiniams. Su 
kokiu kruopštumu, 'su kokia 
meile mūsų jaunieji rinko, kar
pė iš visur, kur tik begaudami 
lietuviškų miestų, namų, gamtos 
vazdų, sodybų, kryžių, koplytė
lių ir pan. paveikslus! Juos lip
dė į albumus ir kiekvienas puo
šė kaip beišmanydamas gražiau. 
Skirstė skyriais, dėjo įrašus. Pa
varčius tuos jų darbus tiesiog 
nustembi tuo, kas padaryta, Su
rinkti, iškirpti, sulipinti ir pada
ryti įrašus ir šimtui vaizdelių

jau būtų nemažas darbas, bet 
Toronto liet, mokyklos mokiniai 
padarė albumus, kuriuose telpa 
virš dviejų šimtų, iki trijų šim
tų ir net iki keturių šimtų lietu
viškų vaizdų!

Matydami tokį nuoširdų, tokį 
didelį, taip kruopščiai atliktą 
darbą, mokytojai nori galimai 
įspūdingiau įvertinti ir tų dar-, 
bus, kurie konkurso nelaimės.

Toronto šeštad. mokyklos mo
kytojai nutarė kreiptis į Toron
to lietuvius,' suprantančius lie
tuviškos ugnelės jaunose širdy
se kurstymo reįkalą, prašydami 
padėti sukelti reikalingą sumą, 
kad būtų galima nupirkti 15-kai 
baigiančiųjų mokyklą ir apie 
tiek pat dalyvavusiems konkur
se kokią nors vertingesnę dova
ną. Su aukų lapais bus einama 
į namus.

Mokytojai mano, kad Augus
tino puošnioji “Lietuva” būtų 
tinkamiausia, gražiausia dovana 
ir visam gyvenimui mielas lietu
viškosios mokyklos prisimini
mas.

Mokslo metų užbaigimo pro
ga, dalyvavusių konkurse moki
nių Lietuvos vaizdų albumai 
bus išstatyti visiems pasižiūrėti.

Dgv.

Niujorko Operetės Choras “Joninių Burtai” operetės premjeroje Brooklyne. Šią įspūdingą 
liet, operetę Toronte pirmą kartą matysime gegužės 12 d. Prisikėlimo parapijos salėje.

EUROPOS FEDERACIJA

Iš “Tiesos” puslapių

Justui Paleckiui kinkos dreba

VIENO ŽMOGAUS DARBAS
Anglų kalba leidžiamo Vytau

to F. Beliajaus redaguojamo žur
nalo “Viltis” kovo - balandžio 
mėn. numeris išimtinai paskir
tas Lietuvai. Šiaip jau šis lietu
viško vardo žurnalas yra skir
tas įvairių tautų liaudies pasi
reiškimų studijoms bei apžval
gai, tad ir jo skaitytojų šeimą 
sudaro labai platūs amerikoni- 
nės visuomenės sluogsniai, ypač 
tie, kurie domisi atskirų tautų 
tautodaile, tautotyra. Bet pas
kutinysis numeris itin mielas, 
nes jame tiek daug medžiagos 
apie Lietuvą ir lietuvius, tiek 
daug malonių nuotraukų iš vi
so lietuviškojo gyvenimo plačia
jame pasauly. Ir stebėtis tenka, 
su kokia meile, su kokiu pasta
bumu, pats V. F. Beliajus rašo 
įvairiais lietuviškais klausimais. 
Skaitytojas supažindinamas su 
lietuvišku scenovaizdžiu, patei
kiami dainelių Tykiai Nemunė
lis teka, Ant kalno mūrai, Sėjau 
rūtą ir kitų vertimai. Apstu ži

nių apie visą Lietuvos istoriją, 
šaunią praeitį ir dabartinę di
džiąją nelaimę. Randame ir ži
nutę apie tai, kaip Beliajus. su 
savo šokėjais buvo suruošęs vi
siškai lietuviškas vestuves, vie
nai jaunų amerikiečių porai, ku
rie išvis nieko bendro su lietu
viais neturi, bet buvo patenkinti 
ir laimingi lietuviškais papro
čiais apvesdinti.

Jei mūsų tarpe būtų tokių, ku
rie įdomautųsi ne vien tik litu
anistika, bet ir kitomis tautomis, 
žurnalas vos tik už $2 metams 
galėtų lankyti kas antrą mėne
si. Leidėjai apibudina “Viltį”: 
foremost as a folklore, folkdance 
and Lituanistica Magazine, ad
resas: 1540 Tenth Ave., San Die
go 1, Calif. Al. Gimantas.

Torontas. — Ontario prov. vy
riausybė ruošiasi pakeisti par
lamento sesijas — daryti vieną 
sesiją rudenį iki Kalėdų, o ant
rą pavasarį.

Bal. 9 d. Pabaltijo Federacijos 
Ekspertų Komisijos posėdyje dr. 
M. Anysas referavo apie numa
tomą Europos federaciją ir su
darytąją jos konstitucijos pro
jektą. Pagrindu buvo imtas ang
lų mokslininko R. W. G. Makay 
sudarytas projektas, pavadintas 
“Federal Europe”, savo formula
vime toliausiai pažengęs, kuria
me panaudotos mintys žymiau
siųjų Europos Federacijos šali
ninkų.

Europos Federacija — “United 
States of Europe” — sudaroma 
visiems laikams taip pat sutar
ties keliu, kaip ir Pabaltijo Fe
deracija. Iš jos išeiti jau nebe
įmanoma. Pagrindiniais nariais 
numatoma Didžioji Britanija, 
Vokietija ir Prancūzija. Kitos 
valstybės prie jos gali laisvu no
ru prisidėti, bet nebegali iš jos 
išeiti. Kaip svarbiausia institu
cija numatomas federalinis par
lamentas su nepaprastai plačia 
kompetencija. Kiekviena Euro
pos Federacijoje dalyvaujanti 
valstybė siunčia po vieną atsto
vą nuo 250i000 rinkikų, taip kad 
pagrindinės federacijos valsty
bės sudarytų parlamentą iš apie 
560 atstovų. Mažesnės valstybės 
siunčia proporcipųąliai mažiau, 
bet ne mažiau penkių atstovų. 
Pabaltijo valstybėms tokiu būdu 
tektų atstovų minimumas — po 
penkis atstovus. Ekspertų Kom. 
nariai reiškė nuomonę, kad ši
tame federacijos parlamente 
mažųjų valstybių balsai liktų be 
jokios reikšmės. Pabaltijo fede
racijos parlamento sudarymas iš 
esmės skiriasi nuo paaiškinto 
Europos Federacijos parlamen
to. .

Europos parlamento kompe

tencija apima:
1. Užsienio politikos ir federa

cijos gynimo reikalus iš vidaus 
ir iš užsienio.

2. Visas susisiekimo tarnybas 
kaip paštą, telefoną, telegrafą, 
radiją, televiziją, statistiką, svo
rius ir mastus, natūralizaciją, 
immigraciją bei emigraciją.

3. Finansų srityje į federalinio 
parlamento kompetenciją įeina 
muitai, akcizai, valiuta ir jos 
tvarkymas ir visi su finansais 
surišti bankiniai reikalai.

4. Parlamento kompetencijai 
toliau priklauso amatai ir preky
ba, apdraudimas visose formose, 
korporacijų steigimai, jų kontro
lė ir likvidacija, personalinės ir 
realinės nuosavybės įgijimas, 
produkcija ir jos nuosavybės re
guliavimas ir transportas visose 
formose, vandeniu, geležinke
liais ir kitais sausumos keliais.

5. Pramonės reikaluose fede
ralinio parlamento kompetenci
ja apima: darbą, darbdavių ir 
darbininkų organizacijas ir jų 
teises bei pareigas, nedarbo 
tvarkymą ir darbo sąlygas pra
monėje bei amatus. Toliau strei
ką ir lockoutą, darbo taikos pa
laikymą, apdraudimą nuo nedar
bo, darbininkų kompensacijas li
gos atžvilgiu, vykstančių ginčų 
likvidavimą ir pašalpas tėvams 
ir vaikams.

6. Socialinėje srityje Federali
nio Parlamento galia apima in
validų ir senatvės pensijas, 
draudimą nuo nedarbo, darbi
ninkų sveikatos reikalus, apsi
draudimus nuo ligos ir naciona
linį apdraudimą.

7. Teisinėje srityje federalinio 
parlamento galia siekia: bankro
tus ir negalėjimus mokėti, išra

dimų, patentų ir kopijų teisę, 
šeimos srityje vedybų ir skyri
mosi tvarką, tėvų teisę vaikų at
žvilgiu, persiskyrusių jų užlaiky-. 
mą. Galiausiai federaliniam par
lamentui priklauso nustatyti ci
vilinį ir kriminalinį procesą vi
sose federacijos valstybėse bei 
aiškinti visus ginčus, kurie gali 
iškilti federacijos vykdyme.

Išklausę pranešimo apie fede
ralinio parlamento kompetenci
ją Ekspertų Komisijos nariai 
stengėsi ant greitųjų suskaičiuo
ti, kokios kompetencijos lieka 
dar tautinėms valstybėms. Fe
deracijos parlamento kompeten
cijoje neišvardinti liko tik šitie 
dalykai: auklėjimas, religija že
mės ūkis, žvejyba, miškai me
džioklė, privatinės draugijos ir 
kai kurie civilinės teisės nuosta
tai, neįeiną į federalinio parla
mento kompetenciją.

Galiausiai Europos federacija 
garantuoja laisvo, apsigyvenimo 
ir laisvo darbo bei darbo vietos 
pasirinkimo principą. Kiekvie
nas Europos federacijos narys- 
pilietis gali kiekvienoj federaci
jos valstybėje nekliudomai įsi
gyti judomo ir nejudomo turto 
ir užsiimti kiekvienu amatu bei 
prekyba.

Iš šito galima daryti išvadą, 
kad mažai valstybei įėjus į Eu
ropos Federaciją,’ šita, finansiš
kai pajėgesnių valstybių piliečių 
per trumpą laiką gali būti išper
kama ir jos gyventojai gali iš
važiuoti darbo ieškoti.

Išklausę visą pranešimą, Eks
pertų Komisijos nariai reiškė 
nuomonę, kad tokiais nuostatais 
sudaroma Europos Federacija 
mažoms valstybėms nepriimti
na:'"" A.' -

PAŽINKITE 
SAVO 

KA ‘ ’

Šis skelbimas yra vienos iš 
skelbimų serijos, skirtų tam, kad 
kiekvienas kanadietis geriau 
pažintų Kanada.

AUTOMOBILIAI
Kanadoje kas penktas žmogus turi automobilį. Kasmet šiame krašte 
parduodama 300.000 naujų automobilių, iš jų — 200.000 Ontario 
provincijoje

Aštuonios automobilius gaminančios bendrovės randasi Ontario pro
vincijoje. Jose dirbo 43.000 žmonių, kurie išleidžia apie 10.000 sunk
vežimių ir lengvų automobilių kas savaitę. Tokiu būdu Kanada yra 
viena iš tų valstybių, kurios daugiausia pagamina automobilių pa
saulyje.

Jei palyginsite kiek žmonių turi darbo automobilių pardavimo, aptar
navimo ir gaminimo srityje, galėsite suprasti kokią svarbą užima auto
mobiliai Kanados ūkyje ir prekyboje. Prisiminkite, kad kasmet kana
diečiai daugiau išleidžia automobiliams, negu kitiems dalykams, 
IŠSKYRUS maistą, pirkti.

MOLSON’S

CROWN & ANCHOR Lager
BREWERY LIMITED

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO, TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų da
lykų persiuntimą

MARIO
FILMAS “SERENEDA”

Neperseniai Warner Bros, 
studija sukvietė per 50, žurna
listu, įvertinti filmą “Sereneda”. 
Tai pirmas pasirodymas ekrane 
to muzikalaus filmo, kuriame 
Mario Lanza vėl dainuoja, tam 
mažam skaičiui žmonių, tary
tum pirmąjį žingsnį žengiąs kū- 
dykis. Filmo premjera buvo per 
Velykas Niujorke.

Apie patį filmą būtų labai 
daug ką kalbėti. Žinoma, kiek
vienas žiūrovas jį vertins savaip, 
bet reikia pasakyti, kad tai nau
jas įnašas į muzikaliųjų filmų 
pasaulį. Be to, dar tampriai ri
šamas su religija. Tas ryšys — 
filmą daro visai naujovišką, ir 
tarpe tiekos šių dienų blogų fil
mų, jis bus lyg perlas. O juk 
kiek daug išleidžiama blogų fil
mų, kad apie juos rašyti gaila ir 
laiko, o taip pat gero vardo laik
raščiui neverta net skirti jiems 
vietos. Filmas “Sereneda” tai 
tarytum atpirkimas — tos visos 
dainos, arijos, ir bažnyčioje šir
dingai maldaujanti “Avė Mari
ja”, taip maloniai nuteikia šių 
dienų pavargusį žiūrovą ir ati
traukia nuo kasdienybių, kad 
kaip koks eleksyras gaivina. Tos 
veik dvi valandos prabėga lyg 
keletas minučių ir norėtųsi, kad 
vėl ir vėl pro tavo akis prabėg
tų viskas iš naujo, kad ir vėl 
Mario sugiedotų “Avė Maria”, 
praskambėtų vėl arijos ir sere
nada.

Turinys
Laukuose. Damon Vincenti

LANZA VĖL DAINUOJA
JUOZAS KARIBUTAS, 

Los Angeles

centi patenka į operą. Po keletos 
pasisekusių koncertų jis dainuo
ja San Francisco operos co. Tra
viatoje. Po to jis prašomas dau
gelio koncertų, į. radiofoną ir 
plokštelėms įdainuoti.

Niujorke jis pirmą kartą pa
sirodo operoje “Demonas”, kur 
jam pasisekimą garantavo iš 
anksto, bet įsimylėjęs jauną 
grakščią moterį Kendall Hale 
(Joana Fontaine) ir įtarinėda
mas ją vedant flirtą su skulpto
rium, jis palieka sceną, nes jos 
operoje nemato. Tragiškas mo
mentas, kada jis pusėj veiksmo 
išbėga nuo. scenos, palikdamas 
sopraną vieną “kukujančią”, o 
pats, nuplėšęs drabužius, peru
ką, viską metęs, bėga pas Hale, 
kur tikisi rasti aną skulptorių. 
Deja, jo nėra. Kur ji? Nežino.

Jo vardas garsus. Jis kviečia
mas į Meksikos miesto operą, bet 
vos atvykęs į pirmąją repetici
ją, dėl visų išgyvenimų, nelai
mei, nustoja balso. Įpuola į des
peraciją ir ima gerti. Čia Įmai
šomas pigus Meksikos karnava
las. Kaip gi kitaip, reikia gi pa
rodyti tautos dvasią ir papro
čius. Per karnavalą jam pašau
kia daktarą. Jis pasveiksta vie
noje geraširdžių meksikonų šei
moje ir sužino, kad niekad ne
begalės dainuoti. Tai jį parbloš- 
kia. Jis nutaria, kad gal kaip 
nors pragyvenimą galės padary
ti dirbdamas pas mūrininką. 
Vieną dieną Vincentį pamilusi 
Juana Montes (Sarita Montiel) 
bažnyčioj prašo, kad geroji Die
vo Motina grąžintų jam praras
tą balsą. Ji meldžiasi. Tuo tarpu 
įeina ir Vincenti. Čia po trum,

(Nukelta į 7 psl.)

Gražu drg. Paleckiui tarybų 
Lietuvoje

Dvidešimtasis komunistų par
tijos suvažiavimas atnešė di
džiausių staigmenų suvažiavimo 
dalyviams. Toks, sakysime, jau 
labai prityręs Lenkijos išgama 
Boleslovas Bierutas ten pat savo 
gyvenimą baigė.

Seniau, vadinasi, būdavo su
važiuojama į Kremlių, paploja- 
ma, visuotina balsų dauguma 
priimamos iš anksto parašytos 
rezoliucijos, pagur^šnojama vod 
kos ir grįžtama atgal. Patenkinti 
buvo tokia gerai nusistovėjusia 
suvažiavimų tvarka Lietuvos 
komunistai. Justas Paleckis, pa
siekęs Lietuvos sieną, linksmai 
uždainavo: — Gražu mūsų tary
bų Lietuvoje! Didelio čia daikto, 
kad kolchozininkai galo su galu 
nesuveda, kad teatralams lietus 
scenoje ant galvų lyja. Gražu, 
nes juk aš, Justas Paleckis, iš* 
žurnalis'tėlio, nors ir Judo rolėje, 
į prezidentus išėjau ...

Sugrįžo ponas iš Kremliaus 
rūmų it musę kandęs

Šį kartą Justas Paleckis grįžo 
tylėdamas. Kaip gi žmogus ne
tylėsi, kai drg. Nikita, kūjį nuo 
sienos nusikabinęs, Staliną, nors 
ir mirusį, nuo komunizmo šven
tųjų dievų pjedestalo nuvertė... 
Reikia tylėti... Nežinai juk 
kam tas niekadėjas Nikita tuo 
pačiu kūju sekantį kartą per 
galvą tvos...

Susimąstė Justas, pradėjo gal
voti, kiek kartu jo lūpos buvo 
šaukusios: TEGYVUOJA /TĖ
VAS IR MOKYTOJAS DRAU
GAS STALINAS!!! Neramu pa
sidarė Justui Paleckiui,nes šū- 
kaliota buvo labai daug. O kiek 
dar telegramų išsiųsta... Stali
nui tokie šūkaliojimai patiko. 
Patiko ir telegramos. O tam 
šunsnukiui Nikitai, matai, nepa
tinka ... Ko gero jis dar bus vis
ką ant jaučio odos užsirašęs?... 
Kai Smetoną Justą pasiųsdavo 
į Pravieniškių durpynus, Jus
tas nesijaudindavo, nes žinojo, 
kad už mėnesio vėl Laisvės alė
joj galės pasivaikščioti. Kas bus 
dabar, jeigu Nikita jį į Sibirą 
nudangins? Sibiras — ne Pra
vieniškės. Jei nežūtūmei nuo ba
do ir šalčio, jo paties, kadaise Į 
Sibirą ištremti lietuviai į sku
telius suplėšytų. Blogi popieriai 
judošiškos prigimties Justui Pa
leckiui, labai blogi popieriai...

Žiūrėdamas per traukinio lan
gą, drg. Paleckis nutarė lengvai 
nepasiduoti: Salomėja Nėris sa
vo karjerą užsitikrino “Daina 
apie Staliną”, kodėl dabar jam, 
Justui eksžurnalistėliui, poezijo
je laimės nepaieškoti. Komuniz
mas juk taip nugyvendino lietu
višką tarybinę poeziją, kad šian
dien kiekvienas kolchozo pie
muo gali eiliuoti, o Justas prezi
dentas viso tarybų sovkozo...

Rašyk, durniau, 
apie Kremliaus kurantus!

Sėdėdamas Vilniuje, Justas ii 
gai graužė plunksnakotį: apie 
ką rašyti??? Parašytumei apie 
Nikitą Chruščiovą, o gal jį iki se
kančio partijos suvažiavimo Mi
ko j anas ar Žukovas iš klumpių 
išvers? Kas tada? Ir vėl tas pats 
kinkų drebėjimas? Ne! Į Justo 
judošišką galvą atėjo išganinga 
mintis — nerašyk, durniau, apie 
Chruščiovą, Miko j aną ar Žuko
vą, nes, matai, į kokią bėdą dėl 
Stalino papuolei, rašyk apie sos
tą Kremliuje. Praėjo Stalinas, 
dingo Berija, ko gero neliks nė

Chruščiovo, o sostas Kremliuje 
gal gi dar vis stovės, jeigu ame
rikonai atominės neužmes. Kol 
bus sostas, bus ir jo užveizdas, 
kuris nejudins Justo iš judošiško 
prezidento pareigų . ■.. Bravo, 
gudriai sugalvota!...

Tą pačią dieną Justas Paleckis 
dar vis drebančiomis kinkomis 
nukinknojo į “Tiesos” redakciją 
ir kaip didžiausią literatūrinį še
devrą redakcijai įteikė dainą 
apie Kremlių. Kad Chruščiovui 
nebūtų jokių abejonių, po daina 
pridėjo reikšmingą pastabą: • 
“Maskva, 1956 m. vasaris.” Va, 
žiūrėk, drg. Nikita, kai tu Stali
ną daužei, ką aš, Justas Paleckis, 
tada galvojau...

“Kremlius” buvo atspaustas 
kovo 1 d. — pirmame “Tiesos” 
puslapyje, kad drg. Chruščiovas, 
taip sakant, lengviau galėtų pa
stebėti Paleckio pavardę.
Justo Paleckio drebančių kinkų 

Kremlius
Pasekime naująjį Justo Pa

leckio šedevrą — kurie nemoka
me eiliuoti, galėsime pasijuokti, 
o tie, kur moka, turės puikiausią 
progą pasimokyti kaip nereikia 
rašyti, nes nuo tokios “poezijos” 
net ir kolchozo šunims pradeda 
dantis gelti: “Didysis Suvažia
vimas kelius nutiesia į metų bū
simų žygius, į laimę šviesią. Že
mynams tolimiausiems Krem
liaus žvaigždės švyti, iš Krem
liaus komunizmo amžiai jau ma
tyti. Šviesiausioji čionai pasau
lyje vieta — žmonijos ji vilčių 
ryškiausiai nušviesta. Ir Everes
tu tūkstančiai prieš Kremlių žū
na — žmonijos išminties augš- 
čiausia čia viršūnė. Tvirčiausio- 
ji galybė Kremliaus pamatų 
brangieji deimantai draugystės 
mūs tautų. Garsiausieji čionai 
pasaulyje kurantai — visoj pla
netoje juos girdi ir supranta. Čia 
tvaksi darbo liaudies laimės 
laikrodis, čia plaka Partijos ne
mirštanti širdis. Iš čia Tiesos di
džiausios plinta spinduliai ir ko
munizmą veda Lenino keliai. O. 
Kremliau, tu taikos pasaulio vė
liava, su ja tik žemė bus laimin
ga ir laisvai’....

Tremtyje mes turime visokių 
premijų literatūros kūrėjams. 
Būtų tikrai gražu, jeigu Justui 
galėtume paskirti premiją už 
blogiausią eilėraštį, parašytą lie
tuvių kalba, šiapus ir anapus 
geležinės uždangos. Vietoj pre
mijos galima būtų nusiųsti bon- 
kutę valerijono lašų surizgu- 
siems Paleckio nervams nura
minti. Muitą, gal būt, jis dar 
pats iš savo prezidentiškos algos 
įstengtų užsimokėti. Pagalvoki
me ... Vyt. Kastytis.

ĮSILAUŽIMAS MUNCHENE
Naktį iš Velykų pirmosios die

nos į antrąją Muenchene pikta
dariai įsilaužė į šalpos organiza- 
cijų būstą ir iš pirmojo augšto 
išnešė-dalį YMCOS kartotekų. 
Tuose pačiuose namuose yra su
sitelkusios lietuvių, lenkų ir ki
tos šalpos organizacijos, iš ku
rių būstų nieko nepaimta. Ne
paimtos nė naujosios YMCOS 
kartotekos. Piktadariai į vidų 
Įlindo atsinešę nuo gretimojo 
namo kopėčias. Kartotekų spėta 
paimti tik nedidelė dalis. Įvykis 
atsidėjus tiriamas.

Częstachow. — Pagarsėjusio 
Lenkijos vienuolyno ir Stebuk
lingosios Dievo Motinos Marijos 
mieste rastas masinis kapas 300 
hitlerininkų nužudytų žydų.

Darbo kojinės

SUTAUPYKITE $30 
SINGER

DIDŽIULIS 

IŠPARDAVIMAS

Tik 
$2.00

SIUVA PRIEKIN

KILNOJAMA 
ELEKTRINE

PILNA KAINA

$29.50
Kaina sumažinta 

nuo $59.50

SIUVA ATGAL

5-kių metų garantija
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų paštu.

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados di- 
džiausią ir labiausiai patyrusia dovanų skinti- ■ 
nių persiuntimo firma

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

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

■ "w

(Mario Lanza) vairuoja sunkve
žimį. Vynuogyne vyksta darbas. 
Lauko darbininkai priprašo Vin
centi, kad padainuotų. Jis pasi
lipęs ant traktoriaus uždainuo
ja. Čia buvęs miestietis jį užan- 
gažuoja cfainuoti į vieną San 
Francisco retoraną. Nuo čia jis 
daro profesionališką debiutą. Jo 
agentas tarpininkas Charles 
Winthorp (Vincent Price) jį pri
stato geram ir garsiam muzikui 
Maestro Marcatelio (Joseph Ca- 
lleia), kurio dėka Damon Vin-

Pilnai atnaujintos, elektrinės, kilnojamos, su visais priedais, su odiniu apdangalu, 
siuva pirmyn ir atgal — su nauja siuvimo šviesa — nauja kojine kontrole —* 
25 ar 60 ciklų motoras. Pilnai pakeistos su naujomis Imperial gamybos dalimis.

Atvykite, telefonuokite ar rašykite
VELTUI PADEMONSTRUOJAME 100 MYLIŲ RADIUSE.

Imperial sewing machine
j Co. Ltd.

I «9 COLLEGE ST., TORONTO /prie Spadino/. Tol. WA. 1-5161 
99 KING ST. SOUTH, WATERLOO. TEL. SH. 2-6853

sustiprintos kulnys ir pirštai

NAILONU
f

Štoi puikiausias pasirin
kimas ilgesniam nešio
jimui ~ labai patogios 
— nepaprastai vertin
gos. Neplyštančios Pen
mans darbo kojinės jau 
porouooo mos ir yra 
įvairiausiu rūšiif, tin
kamų jvairios rūšies 
darbams.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai
GARSŪS NUO 1R6S Nr. WS 11-4



$25 — Inkratas J., Garkūnai A. M.

Pa ver g toje tėvynėje
Stasys Matulaitis mirė ir pa

laidotas balandžio 12 d. Vilniu
je Antakalnio kapin. Gim. 1866 
m. Tai buvęs varpininkas, vėliau 
socialdemokratas, pagaliau išvy
kęs iš Lietuvos į Sovietų Sąjun
gą dirbo su bolševikais, nors prie 
jų visiškai nepritapo ir nebuvo 
jų mėgiamas. Buvo dažnai kriti
kuojamas dėl savo raštų ne- 
marksiškumo. Gyveno iš pradžių 
Minske, kur dirbo Gudų mokslų 
akademijoje, o paskiau buvo kaž 
kur nugrūstas, bet po karo jam 
buvo leista grįžti į Lįętuvą.

Nors pagal išsimokslinimą bu
vo medikas, bet ištikrųjų visą 
gyvenimą užsiėmė istorinėm 
studijom. Dar 1923 m. Kaune bu
vo išleidęs ’’Lietuvių tautos isto
riją”, o Minske tyrinėjo ir pa
skelbė porą darbų iš baudžiavos 
istorijos Lietuvoje. Tai buvo 
spausdinta lietuviškai, nes leido 
Gudijos mažumų institutas.

Krasnojarsko krašte ištrem
tųjų tarpe yra gydytojas And
riulis, kilęs iš Tytuvėnų, kuris 
ir ten dirba kaip gydytojas. Dau
girdas dirbąs kaip laivo kapito
nas (matyt, vidaus vandenyse).

Ten pat gyvena ir pulkininko 
Mačioko žmona su dukterimi.

Paskelbus 46 valandų darbo 
savaitę dabar šeštadieniais fab
rikuose dirbama 6 vai. ir be per
traukos — nuo 8 vai. ryto iki 2 
vai. pp. Anksčiau ir šeštadieniais 
darbininkai darbą baigdavo 5 v. 
vakaro.

Vilniuje yra ir Puškino muzie
jus.

“Tiesoje” Nr. 65/1956 paskelb
ta visa eilė lietuvių išeivių laiš
kų ištraukų, kuriomis tariamai 
giriama okup. Lietuvos bolševi
kinė santvarka ir skundžiama
si gyvenimu tuose kraštuose, iš 
kurių laiškai pasiųsti. Bolševiki
nei propagandai panaudoti iš 
Brazilijos J. Pilecko, Albino 
Burbos, Simano Mikalausko (iš 
Sao Pauo), Jono Jablonskio; iš 
Argentinos — Jono Dioko, Jono 
Smilgiaus, Tado Adamonio, Al
donos Kaskonaitės,Bytauto Čy- 
go, Vladžės Bendoraitienės; iš 
Urugvajaus — Br. Sabrausko 
Bronės Monkevičienėš; iš Kana
dos — J. Burbaičio; iš Italijos — 
Janinos Pilkauskaitės; iš Belgi
jos — Jono Alauno, ir kitų laiš
kai. Linas laiške iš Brazilijos tei- 
gia nesąmonę, kad, girdi, apie 

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
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 LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796 
EDMONTON, Alto.. 10649 — 97th St. Tel. No 23«30 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Road, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
ir kitose vietose.

Margis Vaistinė 
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

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

Telefonas L E. 5-1944
Jonas V. Margis, Pbm. B.

Visuose jūsų biznio reikaluose The Bonk of Novo Scotio yra 
jūsų partneris, podedos augti Katodai — kortu ir jums. 
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su jūsų kaimy
nystėje esančiu The Bonk of Novo Scotio skyriumi, tai daro 
daugybė kanadiečių _ .

Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomoji sąskaita 
ar naujas verslas — jūs įsitikinsite, kad jūsų BNS skyrius 
yra gero vieta, kurioje teikiami sveiki patarimai ir tikslus 
patarnavimas.

Susipažinkite su savo BNS skyriaus vedėju — jo patyrimas 
biznyje gali reikšti dolerius ir centus jūsų kišenėje.

THE BANK OF NOVA SCOTIA
— JŪSŲ PARTNERIS PADEDĄS AUGTI KANADAI.

PELNINGA DRAUGYSTĖ 
VISIEMS ....

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

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreiplkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius -, i

P. ANTANAITį ir p. S. SAVICKĄ

I

40.000 Brazilijoje gyvenančių 
lietuvių “yra demokratinio nusi
statymo, pritaria dabartinei mū
sų gimtosios t žemės santvarkai” 
etc. Duotos parašų faksimilės ir 
visa nuaiškinta taip, lyg jie visi 
tikrai būtų bolševikinės santvar
kos gerbėjai. Girdi “užsienio lie
tuvių laiškuose iškeliami fak
tai apie vis blogėjančią dabarti
nę jų padėtį kapitalistinėse ša
lyse, apie nedarbą, apie išnaudo- 
,imą. Šiuose laiškuose juodo li
kimo fene ypatingai išsiskiria 
laisvas ir laimingas lietuvių tau
tos gyvenimas broliškųjų tary- 
oų tautų šeimoje.” Štai kam bol
ševikai išnaudoja siunčiamus į 
okup. Lietuvą laiškus arba jų 
apmokamų agentų pasisakymus.

S. Kymantaitei - Čiurlionienei 
kovo 31 d. suėjo 70 metų. Ši su
kaktis Kaune paminėta specialia 
akademija, kurioje apie jos gy
venimą ir kūrybą pranešimą pa
daręs dramaturgas V. Miliūnas. 
Dabar ji tvarkanti savo senes- 
niąją ir dar nespausdintą kūry
bą.

Kazlų Rūdos raj. “Vienybės” 
kolūkio pirm. Ąžuolaitis skun
džiasi, kad pavasario darbams 
neįmanoma suremontuoti padar
gų, “kai nėra anglių, pasaginės, 
keturkampės geležies akėtvir
baliams, apvalio vamzdinės ge
ležies drapakų voleliams ir kt. 
Šių prekių negalima gauti Kaz
lų Rūdos vartotojų kooperatyve.

Minėtų prekių ne tik mes, bet 
ir daugelis kitų rajono kolūkių 
važiuoja pirkti į kaimyninius 
rajonus — Kapsuką, Vilkaviškį. 
Tačiau tam reikia sugaišti daug 
brangaus laiko.

Atrodo smulkmena arklinės 
šukos. Bet irrjų pirkti čia ne
gausi”...

Nors Vilniuje daug kas pasi
keitę — rašo Varšuvos komunis
tų laikrašty “Tribūna ludu” Vil
niuje lankęsis Zbigniew Siedlec- 
ki, —- tačiau prie Aušros Vartų 
niekas nepasikeitę. “Šventomis 
dienomis Paveikslas atidengia
mas ir — kaip seniau — žmonės 
meldžiasi ant gatvės grindinio”.

J Lietuvą grįžę kovo 13 d. net 
30 lietuvių iš Pietų Amerikos. 
“Tiesoje” išspausdinta jų sutiki
mo nuotrauka Vilniaus gel. sto
tyje. Minimos šios pavardės: A. 
Zokas, P. Moncevičius, J. Leka- 
vičius ir L. Brazytė..

HAMILTON Ont.
Motinos dienos minėjimas Ha

miltone įvyks gegužės 6 d., sek
madienį, 5 v. pp. parapijos salė
je. Paskaitininke pakviesta Iz. 
Matusevičiūtė. Dienai pritaikin
tą programą išpildys šeštad. mo
kyklos mokiniai, vadovaujant 
mokyt. Grajauskaitei.

Visi kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Ypač kviečia
mos dalyvauti visos mamytės 
kartu su vaikučiais. Dalyvauda
mi prisiminsime ir pagerbsime 
mūsų mielas mamytes, kurių 
daugelis iš mūsų jau daug metų 
nesame matę. P. Ls.

Pasikeitimai Namų Fondo val
dyboje. Liet. Namų Fondas- vis 
jaugiau dėmesio ir paramos su
silaukia iš hamiltoniečių. V-bos 
šiuo metu didesnis darbas — su
rengti gegužės 21 d. galimai įs
pūdingesnį Fondo iškilmingą 
atidarymą — koncertą - balių 
Brant Inn.

Paskutiniuoju laiku iš v-bos 
pasitraukė enegingasis Alf. Pa
tamsis ir M. Macevičiūtė, ku
riems gydytojai patarė dėl su- 
silpnėjusios sveikatos vengti bet 
kokių rūpesčių. Alf. Patamsis, 
pripažindamas didelę LN reikš
mę, pasižadėjo mėnesio ar dvie
jų bėgyje įnešti $200. Į pasitrau
kusiųjų vietas sutiko įeiti didelio 
pasiaukojimo ir ištvermės lietu
vis — Mikšys Kazys. Jis paren
gimų k-jos vienbalsiai buvo iš
rinktas jos pirmininku.

Buhalterio pareigas perėmė 
St. Raupėnas, kuris administra- 
ciname darbe turi didėlę prak
tiką.

Į Vasario 16 gimnaz. rėmėjus 
nuo kovo 1 d. įsijungė Didžba- 
lienė Julija, o- nuo gegužės 1 d. 
— Indreika Matas. Abu pasiža
dėjo aukoti po $1 į mėnesį. Abu 
įskaityti į Z. Orvido vadovauja
mą būrelį. •

Gimnazijoms dabar vykdoma 
hamiltoniečių tarpe rinkliava, 
atrodo, duos $400-500. Tai irgi 
stamboka parama, o sudėta tau
tiečių daugumoje po dolerį. Žiū
rėkime, kokie gražūs rezultatai, 
kai visi duodame, nors ir po ma
žą sumelę. Juk prie dabartinių 
mūsų ekonominių sąlygų paau
koti dolerį, kad ir dažniau, nėra 
taip sunku, o jie suplaukę į vie
ną vietą jau turi jėgą! Kodėl ne
galėtų visos lietuvių kolonijos 
eiti lietuvišku keliu taip nuosek
liai ir pastoviai, kaip hamiito- 
niečiai? •

L. Namų Fondo valdyba savo 
pirmąjį koncertą - balių ruošia 
visu rimtumu. Visi 26 v-bos na
riai įsipareigojo iš anksto išpla
tinti ne mažiau kaip po 10 bilietų 
ir ruošiamai, vienai turtingiausių 
loterijų surinkti ne mažiau, kaip 
po 10 fantų. Loteriją tvarko pri
tyręs šioje srityje mūsų koloni
jos visuomenininkas K. Mikšys. 
A. Šimkevičiaus rūpesčiu jau 
dabar gautos jai dvi vertingos 
dovanos po keliolika dolerių ver
tės iš Eatons ir Peoples Kredit 
Jewellers. Loterija bus gražiai 
iliuminuota ir tikrai sudarys 
gražų ir patrauklų vaizdą.

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

Steadman, 
Kronas.

V alevičius

Koncerto proga bus išleista 
didelė programa. Joje bus kele
tas įdomių dail. St Dramanto 
iliustracijų, Namų Fondo įsta
tai, jos v-bos asmeninė sudėtis 
su adresais, o-jų ir pavienių as
menų sveikinimai ir eilė skelbi
mų. Programai skelbimų iki ge
gužės 1 d. buvo gauta už $320.

Šios programos bus išdalytos 
visiems Hamiltono lietuviams.

Kas dar iš lietuvių prekybi
ninkų galėtų paremti šį sunkų 
darbą savo skelbimais, prašome 
rašyti ar skambinti St. Bakšiui, 
38 Stanley Ave., Hamilton, Ont., 
tel. JA. 9-4662 iki gegužės 8 d. 
imtinai

Populiarus ir lietuvių mėgia
mas Benni Feri orkestras pasi
siūlė šiame baliuje, groti veltui. 
Anksčiau buvo sukalbėtas Vyt. 
Babecko “Aidas”. Gavus tokį pa
siūlymą buvo tartasi su Vyt. 
Babecku, kad jis Fondo v-bą nuo 
susitarimo atleistų. V. Babeckas 
su tuo maloniai sutiko. Už tai 
LN valdyba jam gražiai dėkoja.

Tad gegužės 21 d. Brant Inn 
baliuje gros ne “Aidas”, kaip bi
lietuose išspausdinta, bet Benhi 
Feri orkestras.

Pranešama, kad susitarta su 
Canada Permanent banku, 47 
James St. S., kuris mielai sutiko 
parodyti ein..s-tos Nr. 3226 stovį 
visiems, kurie to pageidautų. Tai 
yra The Fund of the Lithuanian 
Home in Hamilton sąskaita.
• V-bos nariai kreipsis į Tams
tas, prašydami į ją įnešti vieną 
ar daugiau įnašų. Būkime visi 
vieningi ir, kas turime atlieka
mo pinigo, šį svarbų lietuvišką 
darbą tuojau pat paremkime.

Vienam kitam taraujantis, ar 
buvo “Dainavos” koncertas te
levizijoje, pranešame, kad tą pa
tį vakarą, t.y. kovo 17 d. 11 vai. 
naktį per Hamiltono TV stotį 
buvo parodyta nuotraukų ir pra
nešta, kad koncertas tą vakarą 
buvo Hamiltone.

Atitaisymas. “TŽ” 16 nr., ap
rašant skautų pobūvį, buvo pra
nešta, *kad jam vadovavo J. Tre
čiokas, I. Gaižauskaitė ir J. Ei- 
dukaitytė. Kaip teko tikrai pa
tirti, šį jaukų jaunimo pasilinks
minimą surengė J. Eidukaitytė 
ir jos' vadovaujamos skautės.

' Sk. St.
Čikagos Lietuvių Vyrų Choro, 

sol. St. Baranausko ir rašytojos 
B. Pūkelevičiūtės koncertas ba
landžio 14 d; buvo labai augšto 
meninio lygio.- Gaila tik, kad 
klausytojų teatsilankė apie 300 
ir tuo pačiu koncertas SLA kp. 
davė apie 350 del. nuostolio. Šių 
išlaidų padengimui SLA kp. bir
želio 30 d. rengia'didelę geguži
nę ir rugsėjo 15 d. Royal Con
naught viešbutyje, pirmus po 
vasaros atostogų šokius. K. -

Parapijos skolų padengimo vajui 
nai ar dalinai aukojo:

$100 — dr. kun. Tadarauskas;
$45 — Asmenavičiai;
$44 —- Kochankos. Ščiukai A. O. 

Kšivickai J. A., Martinkai J. M.;
$40 — Bubnys J.;
$36 —- Kamaitis J.;
$30 — Mikalonis V.;

B.
pii-

Navickai I. Jj$22 — Svitas V., Bakaitis J., As" 

vos A., Bikinas S., Rzevuckas Š., Ged
minas Z., Matukaitis V., Lesčius JY 
Pocepoviiius J., Jankauskas S., Kazic
kas J., Vizbaras P., Lukoievskis A., 
Steigvilas J., Kazlauskas V., Bugailiškis 
A., Zabulionis N., Žabuiianiene J., Kauš
pėdas A., Stankevičius V., Liškouskas V.

$20 — Koreckos P., Močiulaitis J.;
$ 12 — Stosevičius A.;
4’0

Bungorda K.;
$5 — Vasiliauskas V.,
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū!

Konutetes.

Babeckas V., Benoitis G.,

Padėka
SLA 72 Hamiltono kp. reiškia nuošir

di^ padėka visiems prisidėjusiems prie 
musų koncerto balandžio 14 d. prove- 
dimo, ypatingai dėkojama parapijos kle
bonui kun. dr. J. Tadarauskui ir pa
tapnos komitetui už leidimų nemoko
mai pasinaudoti parapijos sple svečių 
pava&nimui, TŽ ir NL redakcijoms n 
aaministrocijoms už talpintus nemoko
mai skelbimus ir pranešimus, radio va
landėlės vedėjui J. R. Simanavičiui, o 
taip pat abiejų Toronto parapijų klebo
nams už visokeriopą paramą. Nuošia. 
padėka svetingiems hamiltoniečiams, ku
rie taip maloniai sutiko priimti svečius 
iš Čikagos: pp. Kšivickams, Stonaičiams, 
Telyčenams,. Grajauskams, Šlepečiams, 
Kežepaičioms, Sturmoičioms, Mikšiams, 
Burdinavičioms, Giedraičiams, Gutaus
kams, PetruŠaičiams, Kažemėkams, Vė- 
raičioms, Bekaičiams, Syilams, Sukai- 
čiams, Gureckams, Dirvaičiams, L. Skrip- 
kutei, J, Koll, A. Paukščiui, Kudaboms 
ir padėjusioms išvežioti savo mašinomis: 
V. Ponavaitei, J. Bulioniui, K. Bungar- 
dai.

Nuoširdi padėka priklauso Čikagos 
Lietuvių Vyrų Chorui vad. muz. VI. 
Baltrušaičio, o ypač valdybos pirm. V. 
Rodžiui, kurie suprato musų sunkią ma
terialinę pusę ir jokio honoraro už kon- 
ceertą nepaėmė, sutikdami tik su atly
ginimu kelionės išlaidų, lygiai kaip ir 
sol. St. Baranauskas, rašytoja B. Pūke- 
Levičiūtė ir muz. A. KuČiūnos. Visiems 
svečiams — Hamiltono ir apylinkių 
lietuviams už atsilankymą į koncertą 
taip pat lietuviškas ačiū.

Nors šis koncertas atnešė valdybai 
apie 350 dol. nuostolio, tačiau didžiuo
jamės juo, nes jis savo meniniu lygiu 
buvo pirmas toks Hamiltone.

SLA Hamiltono valdyba.

Hamiltono Kredito D-ja “Talka
Pastaruoju metu. Hamiltone 

pradėta skleisti gandų, esą “Tal
ka” nėra patikima organizacija 
laikyti lietuviams savo sutaupąs. 
Žinoma, kiekvienas gali turėti 
savo nuomonę apie atskirą žmo
gų ar organizaciją. Tačiau, kai 
toji nuomonė viešai pareiškia
ma ir ji* yra niekuo nepagrįsta ir 
kenkianti tos organizacijos var
dui, o šiuo atveju — “Talkos” 
kreditingumui, tai yra būtinas 
reikalas tuos gandus atšaukti ir 
plačiai visuomenei nurodyti iš 
kur tie gandai kyla.

Paskutiniame Hamiltono lie
tuvių organizacijų atstovų susi
rinkime buvo užklausta kodėl 
Hamiltono Lietuvių Namų Fon
do Valdyba sukeltas lėšas lietu
vių namų statybai Hamiltone, 
laiko ne “Talkoje”, bet kanadie
čių vienoje finansinėje draugijo
je. Namų Fondo Valdybos atsto
vas atsakė, kad į “Talką” pinigai 
nebuvo įnešti todėl, jog-jie ne
būtų apdrausti, t.y. nesaugūs, 
gi pas kanadiečius tie pinigai 
yra visu 100% apdrausti — sau
gūs. Kiek teko patirti, toks pa t, 
motyvas yra įtrauktas ir į pro
tokolą Namų Fondo Valdybos 
posėdžio. “Talkos” Valdyba yra 
visai nesuinteresuota Namų 
Fondo Valdybos pinigais ir “Tal
kai” negali rūpėti kur Namų 
Fondo Valdyba savo pinigus lai
ko, tačiau motyvas, kuriuo mes
tas nepasitikėjimas “Talkai” ir 
jos kreditingumu negali būti pa
liktas neatšauktas. Šitas moty
vas pasklido tarp žmonių ir ke- 

' lia visai nepagrįstą baimę “Tal
kos” šėrininkams ir indėlinin
kams. Todėl, “Talkos” Valdyba 
randa reikalingu dar kartą pa
aiškinti padėtį ir nurodyti Namų 
Fondo Valdybos nuomonės klai
dingumą dėl “Talkoje” laiko
mų pinigų saugumo.

Visiems yra gerai žinoma, kad 
“Talka” veikia pagal Ontario 
Provincijos Vyriausybės išduotą 
charterį-patentą ir jos visos ope
racijos yra nuolatinėje valdžios 
priežiūroje. “Talkos” iždininkas 
(treasurer) yra pristatęs 100% 
garantiją indėlių sumos, jei dėl 
jo veiksmų susidarytų “Talkai” 
nuostolių. Kai indėlių suma di
dėja, tuo pačiu ir garantija turi 
būti didinama. Bent kurie nuos
toliai, tuojau būtų padengiami iš 
pristatytos garantijos. Tat, bet 
kuriuo atveju nei šėrininkai, nei 
indėlininkai negalėtų nukentėti. 
Bet prie tokios padėties niekad 
negalima prieiti, nes “Talkos” 
operacijos kiekvienu metu gali 
būti tikrinamos valdžios parei
gūnų, o pati “Talka” reguliariai 
siunčia valdžios įstaigoms savo 
veiklos balansus ir žinias. Pini
gų saugumo atžvilgiu nėra jokio 
skirtumo tarp kanadiečių finan
sinės draugijos, bet kurio banko 
ar “Talkos”. Patartumėm Namu 
Fondo Valdybai pasitikrinti 
šiuos mūsų pareiškimus saugu
mo reikalu ir oficialiai neskleis
ti pramanytos bei įsivaizduoja
mos baimės dėl “Talkos”. Pinigų 
laikymas viename ar kitame 
banke yra grynai skonio ar nu
sistatymo reikalas. Gi dėl sko
nio bendrai jokių ginčų negali 
būti. Tik “Talkos” Valdybai ir 
daugumai hamiltoniečių keistai

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

VLIKo prezidiumo adresas 
yra: 403 Stanhope Str. Brooklyn 
37, NY., USA.

JAV Liet Bendruomenės rj- 
tinių apygardų suvažiavimą su
organizuoti įgaliota Hartfordo. 
Conn, apygardos valdyba. Su
važiavimas įvyks gegužės 5-6 dd. 
Hartforde. Suvažiavime kviečia
mi dalyvauti LB centrinių orga
nų nariai, apygardų ir apylinkių 
valdybų nariai ir apyg. bei apy
linkių vadovybių kviesti veikė
jai. Suvažiavime numatoma ei
lė pranešimų bei paskaitų.

J. Švaistas-Balčiūnas, dirbęs. Kongresas buvo atidarytas 
kurį laiką Naujienų redakcijoje, j “Angelicum” un-to salėje. Maldą 
pasitraukė, nes nusprendė gy-; įr įžangos žodį tarė didelis lietu- 
venti iš seniems žmonėms vai- vių tautos bičiulis kard. Pizzar- 
džios mokamos pensijos. Esą, kuris pabaigoje pažymėjo,
taip galėsiąs daugiau pasišvęsti 
kūrybiniam darbui.

Liet, jaunimo peticijos para
šų rinkimas jau pradėtas visoje 
eilėje JAV kolonijų. Parašų rin
kimo lapai dar siuntinėjami vi
siems, kas jų paprašo.
ITALIJA

Vysk. Padolskis skaitė paskai
tą apie Kat. Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje nuo 1940 m. ligi šių 
dienų viename dvasininkų suva
žiavime Frascati miestelyje, ku
riame dalyvavo 300 kunigų ir 
19 arkivyskupų ir vyskupų.

Balandžio 9 d. Lietuvių šv. Ka
zimiero Kolegija suruošė Mari
jos garbei akademiją, į kurią 
buvo kviesti visi Romos lietu
viai. Įžangos žodį tarė kun. dr. 
Balčiūnas. Paskaitą ‘^Marija vi
satos karalienė” skaitė kun.

skamba Namų Fondo Valdybos 
praėjusios savaitės lietuvių laik
raščiuose paskelbtas straipsnis- 
atsišaukimas “Vienybėje — Ga
lybė” — raginantis jungtis su 
šituo šūkiu ir dėtis prie įsigijimo 
lietuvių namų. Šaukiama vie
ny bėn, lietuviai — pas lietuvius, 
gi darbai — rodo ką kitą. Vieton 
savi — pas savus, einama su pi
nigais ... pas kitus.

Kiek teko skaityti spaudoje 
Toronto visuomenės organizaci
jos savo pinigus laiko tenykščioj 
lietuviškoj “Paramoj”. Hamilto
ne — jau viena-organizacija įsto
jo į “Talką”, dauguma kitų-— 
šiuo laiku vykdo įstojimą. Tik 
Namų Fondo Valdybai “Talka” 
— nepatikima. Kaip sakėme sko
nio reikalas.

“Talka” kaipo vieša visuome
ninė kredito organizacija viešai 
skelbia savo finansinį stovį ir 
“Talkios” Valdyba7randa reika
lingu pranešti šiuo metu jos ope
racijas ir kapitalus.

Kaip žinoma, “Talka” įsistei
gė 1955 mėtų vasario mėn., gi 
operacijas pradėjo balandžio 
mėn. Per tuos 9 veikimo mėne- 
sius“Talka” sustiprėjo, išaugo ir 
už 1955 metus šėrininkams iš
mokėjo 4% dividendo, o indėli
ninkams 3% dividendo t.y. dau
giau, neku kur kitur mokama., 
Šių metų kovo 31 dienai narių 
ir depozitorių skaičius padidėjo 
iki 129. Išpirkta šėrų už 10,877.51 
dolerių; įnešta indėlių 1.543.26 
dol. viso operuojama 12,420.77 
dol. Išduota paskolų sumoje 
9,495.22 dolerių. Palūkanų ir ki
tokių pajamų gauta 331.04 dole
riai. Pelno turėta 156.53 doleriai. 
Šie daviniai rodo, kad “Talka” 
veikia gerai, turi užtikrintą eg
zistenciją ir Hamiltone jai plės
tis ir augti yra geros sąlygos.

“Talka” yra įsteigta ne pelnui 
siekti, bet nariams patarnauti: 
priimant sutaupąs duoti pasko
las reikalingiems lengviausiomis 
sąlygomis. Todėl, Hamiltono lie
tuviai yra kviečiami stoti nariais 
į “Talką” ir be baimės perkelti 
savo sutaupąs iš nelietuviškų fi
nansinių įstaigų į savo — lietu
višką “Talką”. Čia rasite greitą 
ir sąžiningą patarnavimą ir su
sikalbėsite lietuviškai. 'Imdami 
paskolas mokėsite tik pusę palū
kanų, kiek dabar mokate kre
dito biurams ar finansinėms 
kompanijoms. Kai visi įsijung
sime į “Talką” tada jos pelnas 
bus ne šimtais, bet tūkstančiais 
skaičiuojamas ir toji pati Namų 
Fondo Valdyba galės tikėtis rim
tos paramos ir iš pačios “Tal- 
kos”. “Talkos” Valdyba.
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Steigvila. Meninėj daly solistė 
P. Bičkienė su giliu įsijautimu 
pagiedojo “Maria Mater gratiae” 
ir puikia interpretacija padaina
vo keletą lietuviškų dainų. Mi
nėjimas baigtas tautos himnu.

Pasaulio Katalikių Jaunų Mo
terų ir Mergaičių Federacijos 
Kongrese balandžio 3-8 dd. Ro
moje Lietuvą atstovavo kun. dr. 
Balčiūnas iš Romos, p. Bičkienė 
iš Čikagos ir p-lė Liustikaitė iš 
Londono. Kongrese buvo atsto
vaujamos 34 tautos su 1450 de
legačių. Lietuvaitės atstovavo 
ateitininkėms.

kad salėje yra taip pat persekio
jamos ir kankinamus Lietuvos 
vysk. Padolskis, ir pakvietė vi
sus dalyvius sukalbėti “Tėve 
Mūsų” už Lietuvą ir kitus perse
kiojamus kraštus.

Jaunųjų Katalikių Moterų 
dvasios vadai turėjo savo atski
rus posėdžius ir buvo atskirai 
priimti Popiežiaus. Juose daly
vavo iš lietuvių kun. dr. Balčiū
nas. Senajai Federacijos pirmi
ninkei Hemptine, pirmininkavu
siai per 30 metų, atsisakius to
liau statyti savo kandidatūrą, 
buvo išrinkta olandė Vendrik. 
Išeinančią pirmininkę Popiežius 
apdovanojo aukso medaliu už 
nuopelnus, gi visų tautų atsto
vės, tarp jų ir lietuvaitės, įteikė 
po albumą ir gyvų gėlių puokš
tę.

Romoje lankėsi tarnybiniais 
reikalais J. Laučka, Am. Balso 
lietuviškų transliacijų vedėjas 
Muenchene. Jis turėjo pasikal
bėjimų su JAV ambasados pa
reigūnais, su Lietuvos ministe- 
riais, su Bendruomenės pirmi
ninku ir kitais.
BRAZILIJA

Lietuviškas radijo pusvalan
dis nuo kovo 4 d. vyksta per Sao 
Paulo radijo stotį “Nove, de Jul- 
ho” 540 mtr. ilgomis ir 25 mtr. 
trumpomis bangomis kiekvieną 
sekmadienį 14 vai. (Brazilijos 
laiku).

Pusvalandžiui vesti yra išrink
tos iš S. Paulo lietuviškos visuo
menės dvi-konnsijdš: programos 
ir finansinė. Programos komisi
ją, kuriai vadovauja tėvas J. 
Bružikas, S J, sudaro: J. Kase- 
liūnas, H; Mošinskienė, E. Va
siliauskas ir P. Mikuckis; finan
sų — P. Šimonis, inž. Z. Bačelis, 
J. Lukoševičius, J. Januškis ir 
J. Matelionis.

Tuo tarpu lietuviški pusvalan
džiai praeina gana sklandžiai ir 
S. Paulo gyvenantieji lietuviai 
rodo nemažo susidomėjimo jais, 
prisidėdami patarimais, morali
ne bei materialine parama.

Lietuvių kalbos pamoikos Se
selių Pranciškiečių gimnazijoje 
kovo 5 d. vėl prasidėjo. Šiais me
tais yra dvi klasės, kuriose dės
to mok. H. Mošinskienė ir mok. 
J. Valeikienė. Pradžios mokyk
loje yra keturios klasės ir mo
kytojų sąstatą sudaro: A. Guda- 
vičienė, E. Juraitienė, M. Kindu- 
rienė ir Seselė M. Jovania. Lie
tuviškus rankdarbius dėsto G. 
Teresevičienė, dainavimą muz. 
J. Kaseliūnas, tikybą kun. J. 
Šeškevičius.

Jaunimas susirašinėja. Moti
nos M. Aloyzos paskelbtas Š. 
Amerikos laikraščiuose atsišau
kimas raginantis lietuvius moks
leivius susirašinėti su Brazilijos 
lietuviukais sulaukė gražaus at
garsio. Jau daug laiškučių yra 
gavę S. Paulo berniukai ir mer
gaitės. Gal būt šu laiku užsimegs 
tikrai draugiškas lietuviško jau
nimo bendradarbiavimas bent 
per korespondenciją.

Kun. Jonas Kardauskas kovo 
28 d. atvyko ilgesniam laikui iš 
Čilės ir apsistojo S. Paulyje V. 
Zelinoje. H. D.

Fort William, Ont.
Gegužės 5 d. 6 vai. vak. ukrai

niečių salėj Prašvita (iš kitos 
pusės Lake theatre) 608 Simp
son SSt. Fort William įvyksta 
Motinos Dienos minėjimas. Ma
loniai kviečiame visus dalyvauti.

Apylinkės valdyba.

a.
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ŽODI IR GYVENIMĄ” PERSKAIČIUS Apie Vasario 16 gimnazijos būreliui Verikaičio vyry kvartetas Hamiltone
Aš pasakysiu dar daugiau: mes 
niekad nemirsime. Tauta, kuri 
kovoja ir kuria, nemiršta. Tau
ta, dėl kurios taip daugelis mirš
ta — nemiršta. Ji eis ir toliau 
šventuoju kovos ir kūrybos ke
liu. Ir kai nuo jes padangės nu
slinks priespaudos debesys, jos 
sieloje sužibės gražiausia naujų 
ir didžių kūrybinių žygių lieps
na. Ji, mūsų protėvių žemė, bu: 
šviesiausioji šiaurės rytų dangu
je žvąigždė. Kaip “tikiu į Vieš 
patį Dievą, taip tikiu į savo tau 
tos gyvatą ir jos didelę pasiunti- 'B 
nybę. Garbė tiems, kurie ją ve “ 
da 4 didingą ateitį”. Šitie gilia H 
prasmiai, pilni vilties įžodžiai 
pasakyti prof. kun. dr. J. Gu
tausko, pagerbiant mūsų laure
atę Birutę Pūkelevičiūtę (Drau 
gąs, sausio 18 d.,. 1956), nuolat I 
skambėjo man ausyse, skaitant 
Tomo Žiūraičio, OP, knygą 
ŽODIS IR GYVENIMAS. Dar 
II D. Karo audroms siaučiant, 
mus pasiekė žinios apie vieną 
jauną lietuvį dominikoną, savo 
gabumais, erudicija ir kūrybiš
kumu. nustebinusį Koelno univ. 
profesorius. Vėliau girdėjome 
žmones pasakojant apie iškal-. 
bingą dominikoną Felbacho sto
vykloje. Dar vėliau išgirdome 
per Voice of America ne tik mes, 
bet ir mūsų kenčiantys broliai 
Lietuvoje, jo gilios paguodos ir

Tomas Žiūraitis, OP, knygos 
“Žodis ir Gyvenimas” autorius.

| YY A4ĘI YY OX LX S ir karžygio.
Lyriškumas, refleksija bei susi- 
žūmojimas ir žygdarbių dvasia 
yra trys esminės lietuviškumo 
žvmė« Tikrasis karžygys siekia 
ne tik pasaulį užkariauti, ap- 
vaioyu, oet ir pats susivaidyti, 
t.y. doriškai nuolat tobulėti, 
siekdamas pačios dorybingumo 
viršūnės — šventumo. Šių sam
protavimų šviesoje Tomo Žiū
raičio knyga atrodo kaip koks 
gyvas lietuviškumj dokumentas. 
i-<ynš.-.umu čia dvelkia kiekvie
na eilutė. Antra vertus, Žodis ir 
Gyvenimas yra ne kas kita kaip 
pagrindinių lietuviškosios bui
ties problemų apmąstymas, ku
ris mus veda į veiksmą. Čia tin
ka J. G. Fichtės žodžiai: “Kaip 
žaibas eina prieš griaustinį, taip 

__  mūsų mąstymas turi eiti prieš 
■I veikimą”, “žodžio ir Gyvenimo”

nebijo plačiųjų žydinčių pievų 
ir laukų,.. Būsime nauja pasau
lio Nojaus Arka, kurios niekas 
nenuskandins, kuri ir plačiuose 
vandenyse nenuskęs, bet prie
šingai — kitus nuo pražūtes gel
bės” (31-32.p.). Apie šventumą: 
“Šventieji yra dangaus ir žemės 
švyturiai” (113 p.). Apie didžią 
sielą: “Tikėjimas — didžios sie
los savybė” (93 p.). Apie tremti
nio’ buitį bei likimą: “Tremti-uždegančio ryžto žodžius. Paga- “w. ei i;*., v™,™ 'rnaxs įsklydę, didvyriais gosime,liau, mūsų knygų pasaulyje pa

sirodė vertinga jo knyga Žodis 
ir gyvenimas, tikrai verta rimto 
dėmesio ir apmąstymų.

Pirmiausia, mums krenta į 
akis autoriaus rašymo meistriš
kumas. Yra tautai laimė turėti 
gabių rašytojų, žodžio bei kal
bos meisterių. Yra tautai laimė 
turėti gabių mąstytojų, minties 
meisterių. Yra tautai didelė lai
mė turėti gabų mąstytoją ir ra
šytoją viename ir tame pačiame 
asmeny.

Tomo Žiūraičio knygą skaitai 
kaip kokį romaną, nė kiek nepa- 
jusdamas, kad autorius, tave pa
ėmęs už rankos, vedžioja po 
painios gyvenimo problematikos 
labirintą. Žaviesi ir stebiesi jo 
žaibiškais minties polėkiais. Kas 
sakinys — tai originali, vaizdžiai 
išreikšta mintis! Pvz.: Lelijos 
yra nerūpestingos, nes pasitiki 
savo dirva ir šaknimis”. (87 p.) 
Šitame viename sakinyje sutal
pintos; gilios mintys apie tįkėji-, 

'' mo galią ir grožį. Vienu sakiniu 
autorius štai kaip išsako tauti
nės pagoniškos kultūros ir krikš
čionybės santykį: “Atėjusi 
krikščionybė nepaniekino auku
rų, bet ant jų įžiebė Amžinosios 
Aukos liepsną” (174 p.). Apie 
tikrąją krikščionybę: “Mūsų gy
venimo šūkis: ne iškreipta krikš
čionybė, sustingę veidai ir širdys 
— niūri laidotuvių procesija, 
bet Linksmoji Naujiena, jos žo
dis ir gyvenimas su humoru, at
gaila, kančia ir pergale” (40 p.). 
Apie žmones: “Sutinkame įvai
riausių žmonių. . nusekusių, 
plokščių, neišsemiamų. Asmens 
vertingumas .priklauso nuo to, 
kaip augšti jo gyvenimo krantai, 
kekių įstatymų jis laikosi” (89 
p.). Apie gėrį/‘Kiekvieno gėrio 
savybė yra spinduliuoti. Gėris 
ne sau gyvena, kaip gėlė ne sau 
žydi” (109 p.). Apie tautiškumą 
ir tarptautiškumą: “Tauta kū
rybinga yra tol, kol reiškiasi 
savu charakteriu. Tokia tauta jo
kiuose vandenyse nenuskęs... 
Prigerti galima ne tik plačiuose 
vandenyse, bet ir menkoje gel
doje ... Nebijokime plačiųjų 
vandenų, kaip bitutė darbininkė

jei širdimi jausime savo žemės 
skausmą ir dejas” (72 p.). Ir taip 
Tomas Žiūraitis žeria minties 
perlus savo skaitytojams.

Mums krinta į akis autoriaus 
mąstymo bei kūrybos sintetiš- 
kumas. Man atrodo, kad seno
vės lietuviškumo ir aplamai lie
tuviškumo esmės reiktų ieškoti 
sėkmingoj sintezėj trijų pagrin
dinių žmogiškumo polėkių:' dai-

autorius yra gyvenimo kovos bei 
žygdarbių šauklys, įkvepiantis 
didvyriškiems darbams, krei
piantis kiekvieno mūsų žvilgs
nius į tobulumo pačią viršūnę — 
šventumą: “Šventumas — nor
malaus gyvenimo būtinybė. (115 
p.) Tomas Žiūraitis įveikia pra
rają tarp minties ir veiksmo, 
tarp žodžio ir gyvenimo, tarp 
idealo ir tikrovės: jis idealą su- 
tikrovįna ir tikrovę suidealina. 
Jis yra ir idealistas ir realistas.

Knygai gražų, nuodugnų įva
dą parašė prof. dr. Antanas Ma
ceina.

Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas į anglų k. 
Laikas lietuviškam žodžiui ir 
lietuviškai kultūrai laužti lan
gus ir duris į platų pasaulį.

Tomas Žiūraitis, Žodis ir Gy
venimas. Religinei-tautinei rim
čiai. Su prof. dr. A. Maceinos 
orą tartimi. Išleido Venta, 1955, 
243 ps.

Prof. Antanas Ramūnas.

Trečias “MOTERS” numeris
“Moteris”, iš tikrųjų miela 

viešnia išeiviškoje lietuvių pa
dangėj, rimtas kultūringas ir tu
rįs daug ką perduoti skaitytoj ai- 
jui žurnalas.
Kanadoje, atgimusi “Moteris” 

nuo pat pradžios yra gana gra
žiai redaguojama (tai nuopelnas 
jos readktorės, St. Prapuoleny- 
tės), taip lygiai gražiai leidžia
ma — tai pagarba leidėjai Ka
nados Liet. Katalikių Moterų 
D-jai ir, verta ypatingo dėmesio 
savo turiningumu. Čia jau rei
kėtų galvą nulenkti prieš dau- 
■gelį “Moters” bendradarbių, iš
sisklaidžiusių visame plačiame 
pasaulyje.

Šio numerio vedamajame, pra
sitariama,' jog, žurnalo vienos 
talkininkės manymu, “bendra
darbes galima surinkti tik už 
apykaklių jas gerai pakračius”. 
Skaitytojams, be abejonės, visiš
kai nesvarbu, kokiais keliais ir 
kuriais būdais tokia rinktinė 
medžiaga žurnalan sutelkiama, 
svarbu, — kad mes ją turime 
ir su įdomumu skaitome. Todėl 
ir reikština didelė pagarba ne 
tik redaktorei, sekretorei, admi
nistratorėms, meininkei žurna
lo apipavidalintojai, visai “Mo
ters” talkai, bet ir visoms, o vi
soms lietuvėms moterims, žiau
riųjų likimo jėgų išrautoms iš 
brangiosios tėviškės žemelės, 
kad jos ryžosi išeivijoj atgaivin
ti tokį puikų ir taip reikalingą 
žurnalą, puoselėjantį lietuvės 
moters tradicijas svetur ir skie
pijantį mūsų jaunojoj kartoj gi
lią ir karštą Tėvynės meilę.

Trečiajame “Moters” numery-

Calvert pastabos

je randame šitokią kūrybinę me
džiagą: perskaitę vedamąjį gė
rimės VLIKo pirm., J. Matulio
nio, straipsniu “Motinos Dienai”. 
Straipsnis, kaip ir pats žurnalo 
numeris, labai laiku, nes ir tra
dicinė Motinos Diena — čia pat. 
Toliau seka Aguonos eilėraštis 
“Mctiriai”, dr. A. Šidlauskaitės 
straipsnis “Psichologinės kon
sultacijos biurai”, dr. M. Žilins
kienės puikios pastaboj užvar
dintos “Vaizdus skaitymas na
mie” su priediniu trumpu vaiz
deliu, L. Miežinienės patarimai, 
“Kaip sudominti vaikus?”, Da
nutės Augienės atiduota duoklė 
ir moterų ’ “satelitui” — vyrui, 
užvardintame rašinyje “Tėvo 
dienos proga”, Uršulės Gudie
nės eilėraštukas “Dvejopa Mal
da”, Onos Bačkienės rašinys apie 
.Pasaulinį motinų sąjūdį, verti
mas “Piršliai Belmonte”, Danu
tės Lipčiūtės eil. “Tėvui”, dail. 
Dcbkevičiūtės — Paukštienės 
straipsnis apie lietuves dailinin
kes, A. Tamošaitienės “Lietuvių 
moterų tautiniai drabužiai vi
suomet gražūs”, dr. M. Arštikai- 
tytės, akių ligų specialistės, 
straipsnelis apie vaikų akis, 
Vandos Ramūnės fragmentas iš 
apysakos “Kainas ir Abelis”, B. 
Pūkelevičiūtės “Metūgių” eilė
raštis, taip lygiai Onutės Berno
taitės ęil. “Metai po metų...”

Toliau’— Literatūra ir auk
lėjimas, Mergaičių kertelė, Mo
terų gyvenimas Rusijoje, Lie
tuvės plačiame pasaulyje, Mūsų 
moterys, Apžvalga, Pašto dėžu
te, Mados, Filmas, Patarimai šei
mininkėms ir tt.

Tai gana gražus glėbys ir gana 
svarios medžiagos. Žurnalas lei
džiamas gerame popieriuje, itin 
švarus techniškas apipavidalini
mas. “Moterį” spaudžia “ŽiBu-

Spaudoje dažnai randame pra
nešimų apie atskirų būrelių vei
kimą, kurie nuolat primena mū
sų įsipareigojimus bendram rei
kalui.

Kanados lietuvių įnašas Vasa
rio 16 gimnaz. išlaikymui yra 
pirmoje vietoje po JAV, o gim
nazijos rūmų pirkimo įnašais 
Kanada stovi trečioje vietoje 
po Šveicarijos ir JAV. Kiek iš
viso Kanados lietuviai prisidėjo 
prie Vasario 16 gimn. išlaikymo 
ir rūmų pirkimo, sunku būtų 
tiksliai pasakyti, nes nebuvo 
centralizuoto lėšų telkimo.

Pagal turimus davinius iki šiol 
iš Kanados yra pasiųsta gimna
zijai virš $20.00, iš kurių $17.600 
būrelių surinkti, o likusieji su
rinkti įvairių organizacijų ir šal
pos komitetų. Būrelių vadovų 
surinkta suma gali lygintis su i 
betkokiuo fondu, nors būreliuo- i toks:

se dalyvauja tik du lietuviai iš 
šimto, t.y. 2'4. Dabar Kanadoje 
yra 24 būreliai. Tai matyti iš že
miau talpinamos lentelės. Būre
lių veikimą parodo 1955 m. įna
šai ir suma nuo pradžios veiki
mo. Šios žinios surinktos iš bū
relių vadovų, gimnazijos ir spau
dos pranešimų. Jos nėra lOO^f 
tikslios, bet duoda bendrą vaiz
dą apie darbo apimtį ir objek
to vertę. Iš kaikurių būrelių ne
gautos žinios trukdė sudaryti 
tikslią apyskaitą. Būrelių narių 
skaičių sunku tiksliai ir nusta
tyti, nes jis nuolat keičiasi. Ir 
gimnazijos išleistame metrašty
je nėra nurodyta atskirų būrelių 
pilnos piniginės apyskaitos, nei 
pagal 'metus, nei bendrai.

Turimomis žiniomis, Kanados 
būrelių bendras vaizdas yra
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1951.11 35 310 141 1
1952.111 *

•W
18 *200 *600 nėra žinių

1952. IV 15 187 491 atgij. 1955
1952.IV 20 200 *600 š.m. be vad
1953 36 220 *600
1952. IX 8 64 304 atgij. 1955
1952.XI 20 228 788
1952.XI
1956.1 ‘

28 200 710 
moka 240 
į metus.

Viso Toron. 
• - 1

1952 —

180 1609 5504
Visus
Hamiltono 
būrelius

1954 180
■ 4

194f 4175 tvarko ir 
atsiskaito 
komisija

1952 *20 141 *733
1952 *50 800 *1856

Montrealy 70 941 2589
1954. vni 23 264. 354
1952 *16 168 660
1952.X 40 328 998
1952 ■ *20 *240 *600 negaut. žin
1952. IX 20 240 800
1954 * 10 127 169

žvaigždutėmisŠioje lentelėje 
pažymėtos skaitlinės nėra visai 
tikslios, bet paimtos -minimali- 
nės sumos iš analogijos. ’

Pradžioje buvo susidarę dau
giau būrelių, bet po neilgo gyva
vimo keletas jų nustojo veikę, 
būtent Sudbury Nr. 3, Sault St. 
Marie 72, St.’. Catharines 153, 
Welland. 174,--Jacques Cartier. 
Que, 68, Vittoria, Ont. 166, To
ronto 25. Šių būreĮių bendras 
įnašas gimnazijai sudaro apie 
$1800.

Būtų gražu, jei tose vietovėse 
atsirastų gimnazijos draugų, ku
rie tuos būrelius vėl pastatytų 
ant kojų. Atskiri būreliai su
rinktus gimnazijai, pinigus siun-

čia įvairiais keliais, per Balfą, 
per Šalpos Fondą ar tiesiai gim
nazijai. Necentralizuotas pinigų 
siuntimas sudaro daug nepato
gumų ir Šalpos Fondui ir pačiai 
gimnazijai, kuri neturi galimy
bės su kiekvienu būreliui atsi
skaityti ir susirašinėti, gi Šalpos 
Fondas negauna pilnų davinių 
apie gimnazijos rėmimą. Visi 
būrelių vadovai ar komisijos pa
kartotinai prašomi gimnazijai 
surinktus pinigus siųsti Šalpos 
Fondo ižd. O. Indrelienei, 202 
St. Clarens St., Toronto, Ont., 
Visų būrelių įmokėjimai bus pa
siųsti gimnazijai bendrai.-

P. Lelis
ŠF įgal. gimn. reikalams.

Redakcijai prisiysta
H. Sienkievičius—KRYŽIUO

ČIAI, I tomas, istorinis romanas 
iš Vytauto Didžiojo ir Jogailos 
laikų. 368 psL, prieš titulini pus
lapį paveikslas. Vertė lituanis
tas Kazys Jankūnas. Viršelio 
piešinį darė dail. V. K. Jonynas, 
viršelis su aplanku. Spausdino 
Tėvų Pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne. Išleido KARYS, 916 
Willoughby Ave., Brooklyn 21, 
New York. Kaina $3.50.

Ateitis, 1956 m. balandis, Nr. 
4, 75-96 psl. Turiny: Ant. Sužie
dėlis, Protas, jausmai ir Lietuva;

rių” Spaudos B-vė Toronte.
Žurnalo numerio kaina 75 c< 

Prenumerata metams $3. Redak
cijos adresas: 194 Charlton Ave., 
Hamilton, Ont., administracijos 
— 46 Delaware Ave., Toronto, 
Ont. Pr. Alšėnas.

Mūsų rašytojai apie motiną; K. 
A. Keblys, Kalnas be viršūnės; 
K. A. Trimakas. Pasaulėžiūra ir 
tremties jausmas; Broliai iš Si
biro siunčia tikėjimo ir vilties 
relikviją; P. Jatulis, Didvyriai, 
šalys ir nuotykiai; A. Sušinskas, 
Idėjinis fanatizmas; E. Ubartai- 
tė, Mano motina; Jonas Petrė- 
nas, Grafų, muzikos ir rašytojų 
mieste; eilėraščiai V. Karečkai- 
tės, D. Vebeliūnaitės ir D. Pri- 
kcckytės.

Lietuvių Dienos, 1956 m. ba
landžio mėn. Nr. 4.

Šiame Nr. rašo: Stasys Dau
nys, A. Kučiūnas, Edv. Šulaitis, 
dr. A. Palaitis, Karolė Pažėraitė, 
be to pasikalbėjimai su dr. St. 
Bačkiu ir su L. Valiuku ir daug 
kitos įdomios medžiagos. Vir
šelį puošia sol. St. Baranausko 
su A. Kučiūnų nuotrauka.

CCM dviračiai ir triračiai

Kvartetas su vadovu. Iš kairės: J. Zubričkas, Alfr. Brazys, Vac. 
Verikaitis, V. Biganskas ir Herb. Ražaitis.

Gegužės 21 d. hamiltoniečiai 
lietuviai turės pirmą progą .čia 
pasiklausyti žinomo, nors dar 
jauno, bet jau spėjusio pagarsė
ti visoje Kanadoje mūsų solisto 
V. Verikaičio vadovaujamo 
kvarteto.

Kvartetas atliks gražias ir po
puliarias, visiems taip mielas pa
siklausyti tautines dainas: “Siun 
tė mane motinėlė”, harm. V. Ve
rikaičio, Martinonio “Loja šu- 
nes ant kiemo” ir M. Petrausko 
“Dūdelė”. Antroje dalyje girdė
sime paskutines populiariausios 
muzikos meliodijas, kaip tango 
“Rudenio lapai” — Arr Alfred 
Reed, “Vilią” — Franz Lehar, 
Richard Rodgers — “Prieblan
doj žavingoj” (iš South Pacific) 
ir eilę kitų.

Koncertas įvyks vienoje gra
žiausių Hamiltono apylinkės sa
lių — Brant Inn, Burlington, 
taip vadinamoje Lido Deck (sa
lė yra laivo išvaizdos) ir pačia
me pavasario žydėjime, 10 mylių 
nuo Hamiltono Toronto krypti
mi, prie Lake Shore kelio!

Šį linksmą, ir pavasariškai 
nuotaikingą koncertą rengia Ha
miltono Lietuvių Namų Fondo • 
V-ba, kaip šios naujos o-jos pir
mąjį atidaromąjį balių, todėl 
visus tautiečius kviečiame ren
gėjus paremti savo skaitlingu 
dalyvavimu.

Kvartetas visų buvo šiltai su
tiktas pereitą rudenį Toronte. 
Šiuo metu jis turi naują reper
tuarą ir turimomis žiniomis yra 
žymiai pažengęs. Sk. St.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Dainų šventės komiteto skelb

tame konkurse I premiją laimė
jo vienuolė seselė Bernarda, už 
dainą “Vakaras tylus”,, kuri bus 
įtraukta į Dainų šventės reper
tuarą. II premija paskirta kom
pozitoriui J. Bertuliui už dainą 
“Pabusk pasauli”. Konkursui 
buvo pateikta 19 kūrinių.

JAV Liet. B. Kultūros Fondas 
paskelbė atsišaukimą, kuriame 
gegužės mėn. skelbia lietuviškos 
knygos mėnesiu. Ten tarp, kitko 
sakoma:

“Turėjome knygnešių laikus. 
Lietuvis knygnešys, dažnai pap
rastas ir maža težinomas žmo
gus, mūsų Jautos istorijoj. įsira
šė didvyriu, nes jis skleidė kul
tūrinę šviesą. Tad ir dabar turi
me grąžinti knygnešių dvasią. 
Spaudos mėnesio metu visi lie
tuviai yra prašomi ir sikatinami:

Gyvu ir spausdintu žodžiu pa
laikykime lietuviškos knygos 
mintį.

Įsigykime lietuviškų knygų. 
Jei į kiekvienus namus spaudos 
mėnesio proga ras kelią bent 
viena lietuviška knj^ga —ir tai 
jau bus didelis laimėjimas.

Turime leidyklų, įsivedusių 
lietuviškų knygų prenumeratas. 
Pasinaudokime jomis. Atnaujin
kime ir pratęskime senąsias pre
numeratas.

Pasirūpinkime, kad lietuviš
kos knygos patektų į savas ir 
viešąsias amerikoniškas biblio-

tekąs”...
Europos ateitininkams ideolo

ginius kursus šią vasarą ruošia 
Romos ateitininkų draugovė. 
Stovykla ruošiama šiaurės Itali
joje prie Bolzano, Austrijos ir 
Vokietijos pasieny. Ji numato
ma liepos 8-23 d. Didžioji laiko 
dalis bus skirta ideologiniams 
kursams. \

Šiam reikalui Romos ateiti
ninkai prašo Amerikos ateitinin
kų aukų.

Melskimės
-t-' ■

Jau išėjo iš spaudos k an. Al. Sa
baliausko paruošta . maldaknygė

Viešpaties Angelas
Maldaknygė bus ypač patogi jaunimui 

ir kitiems. Savo išvaizda ir gražiu įriši
mu prilygsta kitomis kalbomis išleistoms 
maldaknygėms.

Nors maldaknygė turi 288 puslapius, 
bet yra atspausdinta taip gerame ir plo
name popieriuje, kad gali tilpti liemenės 
kišenėje.

Maldaknygė mūsų poeto buvo.paruoš
ta atsižvelgiant į naujausį liturgini są
jūdį ir mišių giedamosios dalys bei kitos 
svarbesnės maldos buvo Įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Didžios:omc 
šventėms ir laidotuvėms įdėtos tų dienų 
kintamosios šv. Mišių maldos, joje rasite 
daugiau kaip 30 giesmių.

Kalba lygino prof. dr. A. SALYS..
Maldaknygės kainos:

Odos lux auksuoti kraštai — $4.50 
Odos imitacija auksuoti kraštai — $2.50 
Odos imitacija raudoni kraštai — $2.00 

IŠLEIDO EDVARDAS VILUTIS 
3808 Alder Street, 

East Chicago, Ind., USA

TRUMPIAUSIAS KELIAS

siuntinėliams į Lietuvą per Londoną.
Naudokitės R A | N A D A

lietuviškos įstaigos l> M I H V H M
visų rūšių patarnavimais Londone. Parašiusiems tuoj pat 
išsiunčiami prekių kainoraščiai ir kitos siuntimo sąlygos. 
Visi patarnavimai nemokamai.
JEI SIUNČIATE — siųskite per lietuvės rankas, per biurą 
DAINORA, 49 Thornton Ave., London, W. 4, England. 
Oro paštu katalogai siunčiami tik tiems, kurie atsilygina 

ar atsilygins už persiuntimą.

ATIDARYTA 
VAKARAIS

Atvykite ir apžiūrėkite vieną iš seniausių dviračių parduotuvių Toronte. Vartoti dviračiai 
$18.00 ir daugiau. Mes priimame jūsų dviračius kaip įmokėjimą.

Calvert DEGTINES VARYKLOS 

AmtasfaM, Oatoria.

> I I H 625 QUEEN ST. WV-/ .■ B J (netoli Bathurst).

Junahiečtai sako
"It’s a cinch”

(toriomą itz e sinč)

Sis išsireiškimas buvo vartojamos kalbant opie tom tikros rūšies’ 
balno sąvaržos, pažodžiui reiškia — "toi saugu". Nors šie žodžiai 
neturi ryšio, bet jie reiškia tą patį — geros balno sąvaržos tikrai 
saugios.

Camda’s Finest Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augičiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rosite rašytą 

garantiją apie jų kokybe ir rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

Maktrof



SPORTAS
į JOINT REALTY LTD

899 BLOOR ST. W. TELLE. 4-6381

į Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip

damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą.
Dundas - Gladstone, 

$1.500 įmokėti. $9.500 pilna kai
na. 6 kamb. per 2 augštus, naujos 
gezo šHdymas. Švarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

NntWHi Blvd. - St. CUir,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ros, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš- 
tų namas, 12 kamb., 2 vonios, 2 
virtuvės, vandeniu - alyva šildomas, 
dvigubas garažas, arti susisiekimo, 
rami ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

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

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

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

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

High Park,
$10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiras, 2 augštų, apynaujis, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, labai gerame 
stovyje, nes viskas naujai įrengta,
vandens ^ildyn^# goražai. Jg.oąą įmokėti, vienas morgičius, 8

‘ didelių kambarių mūrinis namas,
vandeniu-alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius.

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

$6,000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių per du augštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Bud re i ko.

s

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

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

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

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai
z

A. MORRIS
-4 • • •

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.

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

įmokėjimois ir įvairiomis kainomis.
2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.

— prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 
agentams:

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

4. Isitifcinirfiui, 
paskarpbinti

F. JONYNJ

DtMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungia ar 
perstatau:

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

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

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

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

General Insurance
AL. DŪDA - < 

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

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

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

^PARAMA”
Indėliai apdrausti. 

Augstas palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 va!, v. 

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Ave., Toronto, On t. Telefonai 

LE. 3-3027.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

Užsisakykite anglių
per

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAITIENE

Tel. LE. 5-0527
Skubus pristatymas.

Kanados L. sportuojančio 
jaunimo šventė

Kanados lietuvių sporto apy
garda, norėdama pakelti lietu
viškojo jaunimo sportinę dvasią, 
bei sustiprinti draugiškumo ry
šius tarp lietuviškų sporto klu
bų, kiekvienais metais rengia 
sporto šventes, kurių metu yra 
pravedamos sporto žaidynės.

šiemet ši šventė įvyks Toron
te gegužės 5-6 dd., kurios metu 
bus pravestos Kanados lietuvių 
vyrų, jaunučių ir moterų krep
šinio pirmenybės. Šventėje da
lyvauja Montrealio “Tauras” su 
vyrų ir mergaičių komandomis; 
Hamiltono “Kovas” su vyrų ko
manda; Toronto “Vytis” su 
dviem vyių ir moterų koman
dom ir “Aušra” su vyrų, dviem 
jaunučių ir- mergaičių koman
dom: viso virš 100 krepšininkų.

Pirmenybės prasidės gegužės 
5 d. 10 vai. ryte, Prisikėlimo pa
rapijos salėje.

Šeštadienį, geguž. 5 d. 8 vai. v. 
svečių garbei ruošiamas puikus 
balius — šokiai.

Sekmadienį, geguž. 6 d. 11,30 
vai. sportininkų pamaldos, po 
jų finalinės rungtynės ir dovanų 
įteikimas nugalėtojams. 7 vai. v., 
po Motinos dienos minėjimo, 
sekmadienio šokiai.

Toronto ir apylinkių visuome
nė maloniai kviečiama atvykti 
ir pasidžiaugti mūsų atžalynu.

Ta pačia proga norime papra
šyti mielų torontiečių apnakvy- 
dinti mūsų svečius montrealie- 
čius, kurie atvyksta šeštadienį 7 
vai. ryte. Čia skelbiame atvyks
tančiųjų sąrašą, tarp kurių tur
būt nevienas rasite savo draugų 
ar giminių. Galį apnakvydinti, 
prašom paskambinti iki penkta
dienio vakaro 8 vai. telefonu LE. 
3-0621. Ačiū.

Atvyksta: Rudzinskaitė Zina; 
Aneliūnaitė Dana; Siniutė Ma
rytė; Gaurytė Aldona; Renkytė 
Vanda; Dikaitytė Irena; Taute- 
rytė Marytė; Bar teskaitė Rūta; 
Dargytė Dalia; Bukauskas Ro
mas; Sinius Romas; Baltuonis 
Edmundas; Gražys Algis; Ane- 
liūnas Algis; -Morkūnas Algi- 
lųantas;’ Šipelis Vitolis; Narbu
tas Algis;. Paukštaitis Ričardas; 
Lukoševičius Juozas ir 3 šoferiai.

Lauko tenisininkų žiniai
Teniso sezonas jau čia pat! No

rintieji lavintis šioje baltojo 
sporto . šakoje,» rungtyniauti ar 
pasimokyti žaisti, prašomi kreip
tis pas Pundzių, telef. LE. 5-6471. 
Yra gautos Vyties klubui Cam
bell parko aikštelės ir bus tei
kiamos instrukcijos pradedan
tiems. Taip pat bus ruošiamos 
vietinio pobūdžio rungtynės bei 
renkamos reprezentacinės ko
mandos klubo atstovavimui. 
Ypatingai laukiama daugiau pa
sirodant jaunųjų tenisininkų.

Sekc. Vadovas.
VI-tosios Š. A. L. žaidynės
Balandžio 21-22 d. Čikagoje 

vykusias šių metų žiemos žaidy
nes reikia skaityti organizaciniu 
bei varžybiniu .^požiūriu geriau
siai pavykusiomis. Suskaldytų 
žadynių neperpildyta programa, 
puikios ir po vienu stogu patal
pos sudarė mažiau rūpesčio or
ganizatoriams ir daugiau pato
gumų dalyviams. Varžybinėj

finaly tik vienu tašku pralaimė
jo varžybų laimėtojui. Kitos 
varžybų pasekmės: Žaibas — 
Ateitis 46:35, Jūrų Skautai — 
Kovas 32:45, Neris — Kovas 51: 
50. Rungtynėse dėl III vietos 
Kovas nugalėjo Ateitį 60:49. Ste
bėjus visas jaunių varžybas, ten
ka pripažinti, kad turime visą 
būrį jaunų ir gerai žaidžiančių 
krepšininkų ir netenka sielotis 
dėl krepšinio ateities.

Tinklinis’ lietuvių tarpe irgi 
vėl atgauna pilnas teises bei ran
da susidomėjimo. Tai rodo gau
sus dalyvių skaičius ir pažanga 
žaidime. Viso vyrų grupės var
žybose dalyvavo 5 komandos ir 
moterų — 6 komandos. Vyrų 
tinklinyje pirmą vietą laimėjo 
Neris, finale nugalėjusi Lituani- 
cą 2:1. Laimėtojai: Kikilas, Mu- 
nys, Žiupsnys, Šoliūnas, Blandis, 
Lukauskas. Trečioj vietoj liko 
Žaibas. Kitos pasekmės: Žaibas 
— Vytis 2:1, Litųanica — Žaibas 
2:1. Moterų grupės nugalėtojo
mis tapo Neris I, finale laimėjusi 
prieš Žaibo I 2:0. Laimėtojos: 
Puodžiukaitienė, Kuraitytė, Tu- 
tulytė, ir 3 Blandytės. III vieta 
teko Vyčiai. Kitos pasekmės: 
Neris II — Žaibas II 2:1, Vytis — 
Kovas 2:1, Žaibas I — Neris II 
2:0, Neris I — Vytis 2:0, Vytis -r 
Neris II 2:0.

Stalo teniso varžybose matėsi 
žymiai mažiau pažangos bei su
sidomėjimo negu krepšinio ir 
tinklinio varžybose. Gal tik iš
skirtinos moterys, kurios, atro
do, pradėjo daugiau domėtis sta
lo tenisu — turėta 14 dalyvių. 
Ypatingai mažai dalyvių matėsi 
jaunių grupėje. Paskirų varžybų 
laimėtojai: vyrų vienete — 1. 
Gvildys, 2. Grybauskas (Saka
las), 3. Šoliūnas (Neris); vyrų 
dvejete — 1. Gvildys-Neimantas, 
2. Grybauskas-Maciūnas; mote
rų vienete — 1. Rutelionienė, 
2. Kasperavičiūtė; moterų dve
jete — L Tonkūnaitė-Blandytė 
(Neris), 2. Laikūnaitė-Šikšniūtė 
(Žaibas); mišriam dvejete — 1. 

. šoliūnas-Rūtelionienė, 2. Gvil- 
dys-Kasperavičiūtė; jaunių vie
nete — 1. Pūsdešris, 2; Gricius 
(abu Kovo); vyrų komandinėse 
varžybose — 1. Vytis, 2. Sakalas.

Viso žaidynėse dalyvavo 12 
sporto klubų su apie 200 sporti
ninkų. Tarpklubinėse varžybose, 
pagal naujai projektuojamą, bet 
dar nepripažintą, apskaičiavimo 
lentelę daugiausiai taškų surin
ko šeimininkai — Neris 115, Vy
tis 73, Žaibas 43 ir kiti žymiai 
mažiau.

Kad ir po gerai pavykusių žai
dynių, vis dar atsiranda reikalų, 
kuriuos tenka išsiaiškinti. Žai
dynėms trūksta nuolatinių tai
syklių, kurios nusakytų, kaip 
turėtų būti žaidžiama įvairiose 
sporto šakose, kas ir kur turi 
dalyvauti ir pan. Tokiu būdu 
nebūtų ginčijamasi dėl krepši
nio rungtynių pratęsimo ir ne- 
vien tik šeimininkai žinotų, kad 
jaunių komandos gali žaisti ir 
vyrų grupėje. Neturint tokių 
taisyklių sekančiose žaidynėse 
gali iškilti kiti ir gal žymiai 
svarbesni nesklandumai, kurie 
tikrai sudrums šventišką žaidy
nių nuotaiką. Individualinės 
varžybų dovanos nebuvo išgre-

Mann & Martel
REALTORS

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

$12.000 pilno kaino, 9 kambarių, 
mūrinis atskiras namas, alyva ap
šildomas, vieta garažui, labai geras 
pirkinys, randasi Davenport ir 
Dufferin rajone.

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

$3.900 įmokėti, 7 kambarių narnas, 
geros plytos, gražus kiemas, gara
žas, dvi modernios virtuvės, dide
li kambariai. Bloor ir Delaware 
rajone.

$2.800 įmokėti, 51/2 kambario bun
galow su ekstra sklypu šalia. Bun
galow gražių raupuotų plytų, 4 ga
balų prausykla, privatus įvažiavi
mas, garažas. Glencairn ir Bath
urst rajone.

$9.000 įmokėti, 1 ] didelių kamba
rių, atskiras, mūrinis narnas”, van
deniu alyva apšildomas, garažas, 
dvi prausyklos. Randasi prie Ron- 
cesvalles ir High Park Blvd.

Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$1.900 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 6 
kamb., mūrinis, vandeniu šildomas, 
įvažiavimas į kiemą.

$5.200 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
atskiros, mūrinis, 7 kamb. per 2 

augštus, 2 saulės kamb., 2 modernios 
virtuvės, vandens - alyvos šildy
mas, garažas.

$4.900 įmokėti, High Park Blvd. - 
Roncesvolles, atskiras, mūrinis, 14 
kamb., 3 virtuvės, 3 vonios, van
dens - alyvos šildymas, įvažiavimas 
į kiemą, geros pajamas.

$3.500 įmokėti, Beatrice - prie Dun
das, labai gero mūro, gerame sto
vyje, 8 kamb, 2 garažai, lengvi 
įmokėjimai.

$10.500 pilna kaino, Bloor - Duffe
rin, mūrinis, 6 kamb., 2 virtuvės, 

- modern., alyva šildomas, garažas.

• Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

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

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas. 
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

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

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

30 metų valymo patyrimas

viruotos. Jų buvo nedaug ir iš
laidų nebūtų buvę daug, o do
vanos be to nustoja savo vertės 
— dalyvis ir pats gali nusipirkti.

Po gražiai pavykusių žiemos 
žaidynių, nežiūrint kelių smulk
menų, tikėkimės, kad ir vasaros 
žaidynės, kurias rengia Detroito 
Kovas rugsėjo pirmomis dieno
mis, bus sklandžiai-pravestos.

A. S. 7.
Hamiltono Kovas rungtyniauja

Šį sekmadienį Hamiltono Ko
vas buvo pasikvietęs pas save 
Vyties Geltonuosius Kanados 
lietuvių krepšinio pirmenybių 
rungtynėms. Rungtynės praėjo 
kietoj kovoj. Pačioj pradžioj 
vyravo svečiai, tačiau toliau ko- 
viečiai įsidrąsino ir antrąjį pus- 
laikį laimėjo 26:23. Pirmo pus
lankio prarasti taškai neleido ko- 
viečiams pasiekti laimėjimo ir 
bendras rezultatas liko 50:34 
Geltonų naudai. Žaidė: Kovas — 
Apanavičius, Trumpickas 8, Pal
tarokas 6, Jankauskas 4, Gied
raitis 4, Stanaitis, Petrušaitis 6, 
Kvedaras, Liškauskas 6; Vytis —

Supronas 6, Žukas 17, Butkys 1.3, 
Balsys 9, Ručinskas 6, Jonaitis.

A. S.
Hamiltono “Kovo” žinios

“Kovas” du kartu laimėjo 
draugiškas rungtynes prieš stip
riausią vokiečių stalo teniso 
rinktinę. Pirmosios rungtynės 
baigėsi rezultatu 11:4. Taškus iš
kovojo: Z. Stanaitis — 4, A. Gra
jauskas — 4, G. Paltarokas — 3, 
A. Trumpickas —• 0 Antrosios 
rungtynės laimėtos 5:2. Šį kar
tą ypač gerai sužaidė A. Trum
pickas, laimėdamas “Kovui” du 
taškus.

Sporto klubo valdyba prane
ša, kad kiekvieną penktadienį 7 
vai. vak. YWCA salėje vyksta 
mergaičių krepšinio treniruotės. 
Treniruoja žinoma sportininkė 
V. Subatninkaitė. Vyrų krepši
nio treniruotės šiuo metu negali
ma pravesti, kadangi salės labai 
brangios, o kasoj pinigai išsibai
gę-

Gegužės 27 d. p. Narušio ūkyje 
Įvyks pirmoji sportininkų gegu
žinė su numatoma plačia spor
tiška programa. A. G.

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

YARMOUTHS RD. - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 did. nepereina
mi kamb., visai atskiros, gero mū
ro namas, didelė moderni virtuve, 
Švarus iš lauko ir viduje, geros kie
mas, dvigubas garažas, balanse 1 
atviros morgičius 10 metų.

WINDERMERE - BLOOR,
$3.500 įmokėti, 6 did. nepereina
mų kamb., tikro mūro, visai atski
ras narnos, alyvos šildymas, moder
ni virtuvė, gražios kietmedžio grin
dys, lobai švarus, gražus kiemas, 
viėto garažui, įvažiavimds iš gat
vės, lengvos mokėjimo sąlygos.

EVELYN AVE. - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 8 grožių kambo- 
riųr kvadratinio plano, gero mū
ro, visai atskiros namas, vandens - 
alyvos šildymas, 2 mod. virtuvės, 
lobai didelis, gražus kiemas, dvi
gubos garažas.

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

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

P. MALIŠAUSKAS
Būftie t«M.: LE. 1-2471 

B>f« nM.: LE. 3-7425.

DURIE AVE., High Parke, 
$4.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
mūrinis namas, šoninis įvažiavimas 
su garažu, reikalingos vidaus re
monto. Skubus pardavimas.

JANE - BLOOR,
Apie $7.000 įmokėti, ) 1 kamb. 
per 2 augštus, atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis plonas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, vandens - aly
vos šildymas, galimybė 2 kamb. 
Ill-me ougšte. Garažas su priva
čiu įvažiavimu.

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

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

WINDERMERE - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros, mūrinis namas, keletas me
tų senumo, kvadratinis planas, mo
derni virtuvė, alyva šildomas, ga
ražas, vina skola likučiui.

50 sklypų Etobicko, $3.000 už skl.

100 akrų Trafalgar Town., $650 akr.

100 akrų Queen Elizabeth, $1.500 a.

250 akrų Nelson Township, $500 a.

P. KERBERIS
Bizitfo tetef.: LE. 1-2471, 

fate ML: LE. S-1534.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

□R.QETKER

Savi pas savus!
Auto molinų mechoninioi dorboi, su- 
lonkstymoi ir dožymos otliekomi kvo- 
lifikuotų mechonikų greitai ir sąži
ningai • x

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

Sov. V. DUNDYS

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darbus.

€26 EUCLID AVE., Toronto
Telef. LE. 1-1639

srity turėta apsčiai dalyvių. 
Daugelyje šakų matėsi daug pa
žangos bei susidomėjimo.

Krepšinyje buvo varžomasi 
vyrų ir jaunių grupėse. Moterų 
grupėje atvyko tik Vyčio krep
šininkės, nors buvo užsiregistra
vusios 3 komandos. Varžybos ne
buvo vykdomos. Vyrų krepšinio 
nugalėtojais, visų nustebimui, 
tapo, Nerišli, finale nugalėjusi 
Detroito Kovą 81:79. Niekas ne
abejojo koviečių laimėjimu po 
jų triuškinančio laimėjimo prieš 
Lituanicą, tačiau jau nuo rung
tynių pradžios nuomonė pradė
jo keistis. Rungtynės buvo karš
tos ir baigėsi net po pratesimo 
lygiomis. Antrame ’ pratesime 
Neris pirma pasiekia 2 taškų 
persvarą ir tuomi laimi rungty
nes. Kovas turėdamas ūgiu vir
šijančių žaidėjų nenaudojo jų 
tinkamai prieš žymiai žemes
nius, momento pakelta nuętaika 
ir techniškai gerai bei užtikrin
tai žaidžiusius čikagiečius. Ne
ries II komandą sudarė: Valai
tis; Prapuolenis, Varnas, Bart
kūs, Andrijauskas, Vygantas, 
Peškys, Žumbakis, Senkus.

Kitų varžybų pasekmės: New- 
Yorko Atletų klubas — Kovas 
33:51, Litųanica — Aušra 80:51, 
Vytis — Neris II 58:43, Kovas — 
Litųanica 78:56, Neris II lai
mėjo prieš Nerį I ir rungtynėse 
dėl II vietos Neris I laimėjo 
prieš Lituanicą 83:73. Viso daly
vavo 7 komandos.

Jaunių krepšinyje varžėsi 5 
komandos. Pirmą vietą laimėjo 
Neris, finale nugalėjusi Cleve- 
lando žaibą 57:38. Neries ko
mandą sudarė tie patys žaidėjai, 
kurie laimėjo ir vyrų grupėje 
pirmą vietą. Jaunių grupėje iš
skirtini Kovo jauniai, kurie pus-

Didžiausia lietuvių prekyba Toronte

Mohawk Furniture Ltd.
2446-8 Danforth Ave.
Parduodame geriausius ir gražiau
sius M c C L A R Y šaldytuvus ir 
•virimui krosnis — gazo ir elektros.

McCLARY turi 13 modelių gazo ir 
elektros virimo krosnių. TIK McCLARY 
turi "Broodway oven" —• 20" pločio 
keptuvę, šiais metais McCLARY jums 
užtikrina kokybę ir didžiausių vertę 
už jūsų pinigus.

Telefonai: OX. 9-4444, OX. 9-0977

McCLARY Šaldytuvai šiais metais pripažinti geriousiois ir už toi ap
dovanoti N.I.D.G medaliu — ougščiousiu otžymėjimo ženklu.
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V. VAŠI S
RFaAL ESTATE & BUSINESS BROKER

Priktouso Toronto, Ontario, Conodion

BLOOR - DUFFER IN, $1.500 įmokė
ti. 5 komboriai, atskiras. Šoninis 
j važia v. mes, 2 garažai.

BLOOR - LAN DOWNE. $2.000 įmo
kėti, 8 dideli kcmSoiroi. mūrinis, 
didelis kiėmas ir 2 garažai.

PARKDALF. 7 laMi dkieK kamba
riai, atskiros, ’•mndeniu alvva šd 
damos, sklypas 69 iš 150, g^ras 
pakinys, įmtS eti $7 030.

61 DTP P—nouios 2-jų 
butų po 5 kambarius narnos, d<- 
deLs kiemas tr' gorčiai. įmokėti 
$5.900.

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

UNITED OPTICAL 
CO-OPERATIVE

Išpildomi jūsų akių 
daktaro receptai.

Nereikės jums važiuoti miestan, kad užsisakius akių daktaro prirašytus okinios. 
Rėmus galite pasirinkti sėdėdami savo namuose. Turėdami receptą paskam
binkite mums ir mes tuoj atvyksime. Mūsų kainos daug žemesnės, negu kitur. 
Akiniai apdrausti nuo sudužimo. Mes atvykstame Į butus mieste ar priemies
čiuose kas pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 9 vai. ryta ^ti 9 vak va
karo, dienų ar vakarais.

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

Mario Lanza vėl dainuoja
(Atkelta iš 3 psl.) 

pos, bet širdingos maldos, vargo
nams pradėjus gausti, Vincenti 
bando vėl sugiedoti Marijos gar
bei “Avė Maria”. Jis junta, kad 
balsas pamažu vėl .grįžta. Jis 
džiaugsmingai tęsia toliau, o per 
jos veidus rieda ašaros.

Jis pasveiksta. Prasideda nau
ji rūpesčiai. Vincenti turi išvyk
ti vėl,į San Francisco, bet gaila 
tų visų žmonių, kurie juo rūpi
nosi ir buvo tokie mieli. Gal būt 
labiausiai gaila jos — Hales. Jis 
prašo ją važiuoti kartu, bet ji 
pasrūlymą atmeta. Jai gaila pa
likti' savo kraštą, tėvus ir pa
daliau pamėgtą šokėjos darbą. 
''Po"' ilgoko*’ parikcilbėjimd’ "Hale 
pasako: “Neateik atsisveikinti 
manęs” ir palikusi vieną nueina 
pas tėvus. Čia jo vėl nauji išgy
venimai. Visdėlto jis, kad ir la
bai prisirišo prie to mažo kaimo

“Trumparegiai” ir...
(Atkelta is 2. psl.) 

aiškintų, kokia teise svetimtau
čiams turėjusiems laimės gy
venti Lietuvoje, būtų galima už
drausti minėti Vilniaus, Trakų, 
ar Aušros Vartų vardus. Argi jie 
iš kitokio molio drėbti, argi 
jiems negalėjo Vilnius palikti 
neišdildomų įspūdžių ... Argi 
Vilnius tikrai nieko ir niekad 
nereiškė lenkų kultūriniam gy
venime, kad jų amžini kaimynai 
draustų apie ji ir užsiminti? 
Negi lietuviai ir lenkai nepasiro
dys pasiekę augštesnio kultūros 
ir civilzacijos laipsnio nei beraš
čiai arabai ir civilizuoti žydai 
Artimuose Rytuose? Piktumu ir 
neapykantos skleidimu jokia 
problema dar išspręsta nebuvo.

UĮ Laisvę” irgi “toliaregė”. Ji 
rašo: * '

"Sustiprėjo spaudoje /T. Žiburiai/ 
vilniečių vardu skelbiami portikuiiaris- 
tiniai balsai. Nebuvo jauku skaityti jų 
viešus kaltinimus spaudoje, kad vilnie
čiai esą laikomi "posūniais", "antra
eiliais žtnonėmis"; kod jie buvo "išduo
ti" ir dabar antru kartu "išduodami". 
O iš kitos pusės jie pabrėžė, kad jiems 
terūpi "gimtųjų namų" reikalas, kad 
jie turj teise tarti žodj ten, kur bus jų 
reikalas liečiamas, kad esamoji spaudo 
netarnauja "mūsų interesams". Suda
romas įspūdis, lyg tie intresai nėra bend
ri Lietuvos interesai.

Tai ženklai oartikuliorizmo dvasios, 
kurios dėka galima butų kalbėti apie 
žemaičių, dzūkų, vilniečių, kauniečių, 
klaipėdiečių, interesus. . . Lyg mes įsi
vaizduotume Lietuva kaip angliškoji 
Commonweoltho. O jau rodės, kod visi 
lietuviai susigyveno vienas su kitu ir 
jaučiasi to paties organizmo, vientisoj 
Lietuvos, nariai.

Vilniečiai kaip tik jau rodės suaugę 
su viso lietuviška visuomene. Klausantis 
dabartinių balsų, atrodo, kod gal ju 
kai kurie tik oodarė logiškos išvados iŠ 
portikuliarizocijos, pradėtos "možtietu- 
vių" vardu. Kada vientisos Lietuvos prin
cipas yra sulaužytos, nuo jo atsisakyto, 
tuo pačiu pokurstomi ir vilniečiai. To 
pačio logiko ko gero eis po jų suval
kiečiai, seiniečioi ..."

Taigi kertasi “toliaregiai” su 
“trumparegiais”. Ateitis.

ROSE HEATING & TINSMITH CO. ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
M 7 PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS,

i»u» ©«l buraeriu*, krotnh, trarfc. ► praveda nauja* aH<Uyme Sakas. Atlieka vL

DIDELIS PASIRINKIMAS. BSIMOKUIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

844 Broadview Ave. Tel. HA. 1623

ir Intemotionol Reol Estate Boora

HIGH PARK, 7 kambariai, gero me 
rot alyva šildomas, jmokėh $3,000

• v '
COHERE . RHSHOLME RD., n©u 

jas 6-šių atskirų butų pastatas, dt- 
/ delis kiemas ir garažai, geros pu 

kmys.

RUSHOLME RD.. 9 lobai dideli kam 
bariai, 2-jų augšty. atskiros, ekstra 
hutas rūsyje, vandeniu alyva šil
domos, tabai didelis kiemas ir 2 
gocažot, įmokėti $7.500.

. HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
•r angiai geros pajamos, žema* 
įmokėj *mas.

žmonių, nori juos visus palikti. 
Jis rengiasi išvažiuoti ir palikti 
žmones, kurie .jį išvedė iš tos 
nelaimingos būklės, iš girtuok
liavimo. Visas kaimelis taip pat 
prie jo prisirišo, kad jam išva
žiuojant susirinko veik visi. Vi
si prašo, kad paskutinį kartą pa
dainuotų serenadą. Prieš pra
dedant, atsiranda ir ji. Jis dai
nuoja. Po serenados didelis ne
tikėtumas, kai Juana pasisako 
važiuosianti kartu. Jie sėda i 
mašiną. Visi su gailesiu išlydi 
iuo£. Tėvai laimina ir verkia. 
Jie per audras, per pavojus pa
siekia vėl aną restoraną San 
Franciske, kur jis pirmą kartą 
nuotžnkingąi Čia jiš ‘'su
tinkamas iškėstomis rankomis. 
Vėl pilna lankytojų. Čia vėl su
sitinka gražiąją blondinę, kuri 
jam pasako: “Jei tu dainuosi, aš 
visada būsiu su tavim, bet kitu 
atveju ne.”

Po išgyvenimų, konfliktų, 
nuotykių jis vėl patenka į tą pa
čią operą kur dainuoja Demone 
rolėje. Filmas baigiasi Sereneda

Šiame filme, kuris suktas per 
pusę Meksikoje ir Hollywoode 
žiūrovas ras net 16 Mario Lan- 
zos dainuojamų dainų bei ari
jų, iš operų: “Otele”, “la Tra
viata”, “La Bohema”, “Rosenka- 
valier”, • “Fedora” ir “Don Gio- 
vani”. Muzika Nicholas Brodsz- 
ky. Schuberto Avė Maria Lan
za gieda San Felipe bažnyčioje, 
kuri statyta net 1712 m. Filme 
dalyvauja net 3.000 dalyvių, 
daugiausia instituto de Allende 
studentai. Suktas net 50 vietų: 
Meksikoje, San Franciske Ope
ros namuese. Los Angeles, Park 
Ave., Įvairiuose viešbučiuose, 
gamtoje ir tt.

Lanza
Mario Lanza visiškai tas pats, 

kaip ir anksčiau. Jo balsas atga
vęs pirmykšti galingumą ir ver
tintojų sutiktas labai palankiai. 
Jo balsas tikrai didelė Dievo do
vana, kaip kad jis man per pasi
matymą tada išsireiškė. Gaila 
tik, kad pagailėjo jam išvaizdos. 
Ir šiame filme vis stengiamasi 
parodyti, kaip nors, kad išeitų 
nors kiek plonesnis; Vietomis, 
žinoma, tas jiems pavyksta. 
Šiaip jis labai sceniškas ir savo 
paskirtį su kaupu išpildo. Šis 
filmas jam specialiai parašytas 
ir pritaikintas jo gabumams. Is
torija paimta iš Gąrsau Cincenti, 
kuris kadaise buvo iškilęs ne
paprastais vokaliniais gabumais, 
Prie Lanzos parinktas geras sop
ranas Jean Fenn, kuries taip pat 
labai malonu pasiklausyti.

Reikia manyti, kad šis filmas 
turės didelį pasisekimą. Drąsiai 
rekomenduotinas visiems.

Iš Jurgiuko sąsiuvinio
“Kiekviena karvė duoda pie

no. O jeigu kuri pieno neduoda 
tai yra jautis”...

Mandagus svečias
Vardinių puotoje vienas sve

čias aako kalbą:
— Ponios ir pernai!... Moteriai 

nesvarbu būti gražiai ar protin
gai. Moteriai svarbus tik vienas 
dalykas, tai sugebėjimas gerai 
gaminti valgius. Geriausiai tai 
mums įrodė -mūsų mieloji šios 
puotos seimininkė...

Nereikia jaudintis
' Užeina žmogus į karčiamą ir
! rnaia kaip sėdi prie stikliuko el- 
'ęta, kurį tik neseniai matė pra

šantį išmaldos^
l —. Žmogau! Prieš keletą minu- 
įčitį dar elgetavai, o dabar štai čia 
sėdi Ir geri!...

— Tai nieko, ponuli, aš tuojau 
-ir vėl ten einu. v.

Dvigubai -•
; —Tu juk žinai, kas tuojau 
duoda,; dvigubai duoda, — sako 
jauna žmonelė vyrui. — Man 
.tuojau reikia 10 dolerių.
‘ —Gerai, — atsako vyras. — 
Štai penki doleriai...

Namie
- — Kur jūsų namai, pone štur
mane?

— Mes jūrininkai visur namie.
■—.0 kur jūsų žmona?
— Namie...

Vykdė patarimą
— Tamsta šiandien blogai 

rodai. Ar tamsta vykdei mano 
patarimą — tik trys cigarai per 
dieną?

— Taigi, pone daktare. Anks
čiau aš, mat, visai nerūkiau ...

Atsargi motina
— Mamyte, mokytojas šian

dien mums parodys saulės užte
mimą. \ .

■ — Gerai, Jonuk. Bet tu, žiū
rėk, nėik perdaug arti...

at

Paieškojimai
< Žalys Bronius, sūn. Baltramie
jaus, gim. 1912 m. Šiauliuose, gy
venęs Italijoj. Atsiliepti ar pra
nešti prašome “TŽ” administra
cijai. •

Gižausko B. ieško jo žmona ir 
3 vaikai Plungėje. Liucijos Kri- 
paitės-Navidkienės ieško gimi
nės iš Plungės. Rašyti: M. Vase- 
rienė, 65 Emerson Avė., Tbtonto, 
pri£ : ‘
1 Anelės ir Teresės Vasikevičie- 
nių ir Jono ir Juozo Šlikų, gyv- 
Kanadoje ieško Jonas Šlikas, 
2767 Maybury Grand, Detroit 
16, Mich., USA.

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimu

“AŠ PAIMSIU

EECMO
SKUBIAI PAGALBAI”, 

sako Jonas Petraitis
• Lengva sumaišyti
• Gero skonio
• Greitai veikia

Pirkite

BROMO- 
SE1TZER

šiandien

DtMESIO^ DĖMESIO!

MODERK DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. - TEL. LR 2-4805

Mes siūlortfe 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 AVR, 
Toronto. Telefonas GR 3331.

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas^ prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą*

999 College SL Toronto. TeL LE. 4-9123
ANT. JUOŽAPAITIS.

JU

Prašė palikti ramybėje
Jauna poniutė, kuri jautėsi 

esanti puiki pianistė, sako žino
mam muzikui:

— Pereitą naktį sapnavau Beet 
hoveną, Schubertą ir Chopiną. 
Atspėkit, ką jie man sakė?

— Greičiausia bus prašę 
veikalus palikti ramybėje..

Pasigailėjo
Amerikieti prekybininką ant 

kelio užpuolė gangsteriai. Atėmė 
pinigus išmetė iš mašinos į 
^rievi visiškai nuogą. Tas pra
šosi. kad leistų jam nors šį tą pa
silikti Plėšikų vadas nusprendė:

~Na. gerai. Atiduokit jam jo 
kaugumę...

Ramiai negulėtų
Karta svečiuose viena plepi 

poniutė paklausė savo kaimyną 
A. Schopenhauerį:

— Jūs taip gražiai pažįstate 
lytis, kad gal net galėtumėt pa
sakyti ar šis liežuvis, kurio keps
nį aš valgau, yra karvės ar jau- ■ 
čio?

— Žinoma, būš jaučio, — atsa
kė filosofas.

— O iš ko tamsta pažįsti? — 
teiraujasi toliau poniutė.

— Jei tai būtų moteriškos ly
ties gyvio liežuvis, man rodos, jis 
taip ramiai ant lėkštės negulė
tu...

Išt&rųjų gaila
Po karo Stalinas važiavo per 

Ukrainą. Žiūri, čia didelis tiltas 
pastatytas, ten gražus plentas iš
vestas ir tt.

— Kas pastatė čia tiltą? — tei
raujasi jis.

— Vokiečiai, — atsako palydo
vai.

— 6 kas išvedė tą plentą?
— Vokiečiai, — atsake palydo

vai.'
— Iš tikrųjų gaila, kad jie tik 

trumpai čia pabuvo... — po ku
rio laiko susigalvojimo tarė Sta
linas. .. . : . .

Jonas KUDIRKA
KAVOS, ARBATOS IR 
KAKAO IMPORTAS.

Pristatoma į restoranus, 
krautUvesir-hotelins. ■

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

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, tefefoniioktte ar atvykite 
asmeniškai į . -j

VEDYBŲ BIURĄ "WALD1" 
191 Augusta Are, Toronto, Ont. 

Tel. EM. 8-923T
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

Garantuoti siunti
niai i Sovietu Rusiją 
tr užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesioi iš musu sondė- 
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji rr 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į musų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.,

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
ii Kanados. Didžiausias prekių pasi- 

rinkimas.

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

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

gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 303

/kompos Boy & Richmond/
TELEFONAI:

Įstaigos: Namų:
j EM. 2-2585. ST. 8-50BB.

W. A LENCK1, B.A.. L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas Notaras 

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

Jonas J.JustiSyLL.Br
Suite 22, Tunstall Building, 

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

Telefonas: Pacific 4511.

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINTI LE. 1-4973 
į>. KARALIŪNAS^ ‘

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas DE. 3-2964
Sav. D. KAUNATĖS

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

/ Telefonas LE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715
uroJ

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AYR, 

Toronto,
Telef. LE. 4-9830, po 6 val. v.
Dirbame sofa* 50% pi*>au nei krau- 
tuvėse. Pvz. už $60 įsigysite $120 
vertės sofą. Taip pat ir kiti minkfti 
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

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

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

Dr. M. Arštlkattytb
345 BLOOR ST. W. /prie H«rtn/

Tetefo«oi: kabinėta WA, 1-3584, 
nomg WA. 3-5555.

Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LR 1-2933

priima ligonius ir gimdyve? 
nuo 2-4 ir nuo 6.308 vai. vak 
Ketvirtadieniais įr šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vaL pp.
Rentgenas pagal susitarimą

Dr. A. Pacevičhis
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvallea. Ava.
TELEFONAS LE. 4-4778

PP.;Priėmimo valandos: 1 l-l voL . . 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais rr šeštadieniais 11-3 vai. p.p 

Kitu laiku pagal susitorimg.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
•Toronte

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. vok. (pagal susitorimg).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vokcroh ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

T0B2 BtOOR W.r TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Herman!
ADVOKATAS. NOTARAS 

• ir tt.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912 
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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

A. STANČIKAS, boiges Notionol Ra
dio institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
Ir

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grgžtaaml | na-

Skambuti telaf. LE. 1-1602, kaidien

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, voikų k 
vyrų boto!, normolous dydžio ir plotu* 

EE—E«
1438 Dundas St W. Toronto

B.A., M.D., L.M.GG
Gydytojas ir chirurgas 

Priėmimo votarados. 10-12 ve’, 2- 
4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
604 BATHURST ’TREET

Toronto
Telefonas LE. 3-4323

Oda* ir venera* lipų spacialistaa. 
Naujo* adreso* nua balandžio 1 d.

288 ST. CLAIR AVE. W., 
/prie Spūdina Rd./ •

Darbo valandos: TO-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitorimg.

Tel. WA. 1-6614 .rba WA. 2-801$

Br. K. Žymantienė
GYHYTlMA ir CHIRURGŽ

1393 DUNDAS ST. WEST
„ Toronto

(tarp Gladstone ir Rushofme)

Pi ūmo ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo I -3 ir 
nuo 6-S vol. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -2 vai p.p., kitu laiku pagal susi 
tarimų

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chtrur jos tr aktešerte

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas. 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. Toronto

Susitarti telefonu MTA. 3-2395

Dr. F. Ticket*
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 

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

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

kampos Euclid Ave.
Priimo vakarais pagal susitarimq 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANŪK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKI? SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
Ktlria akių nervus, kuria daž 

hoi sukelia graves skaudėjimų Ir ner
vingumų. Kaibd slavų kalbomis.
470 College St W. Toronto 

Telet WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, RD.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų 
EM. 3-7481 BE 3-0978

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvafles Avė., Toronto 

įstaigos direktorius
A. LI0D2IUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

. Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.

— Telef. LR 6-5613 —

J.JustiSyLL.Br


TĖVIŠKĖS fciBURTAl8PUSL.

TORONTO. Ont. MONTREAL., Cue.
Gegužinės pamaldos AV baž

nyčioje bus kiekvieną vakarą 
7 vai. 30 min.

TORONTO IR APYLINKIŲ VISUOMENE MALONIAI t KVIEČIAMA ATSILANKYTI |
GEGUŽĖS 5 - 6 DIENOMIS ĮVYKSTANČIĄ PRISIKĖLIMO PARAPIJOS , PATALPOSE

KANADOS SPORTUOJANČIO JAUNIMO ŠVENTI 
-------------------M SEKMADIENĮ, gegužės 6 d.

11.30 vai Sportininkų pamaldos.
12JJ0 vai. Finalinės rungtynės.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose pagerbiama lietuvė Mo
tina. Motinos dienai taikomi 
kun. dr. J. Gutausko pamokslai. 
Sumos metu solo giedos sol. V. 

' Žemelytė, smuikuos Stp. Kairys, 
gieda par. choras. Vyresnio am
žiaus senutėms motinoms rezer
vuotos kėdės už -Dievo stalo. 
Kviečiami tikintieji ir ypač jau
nimas paaukoti šv. Komuniją už 
savo mamytes.

— PARAPIJOS AGAPĖ — 
bendri pusryčiai įvyks sekma
dienį tuoj aus po 11 vai. pamaldų. 
Maloniai kviečiami visi dalyva
vę bažnyčioje į šias parapijos 
vaišes atsilankyti. Pusryčių pa
rengimu ir programos pravedi- 
mu rūpinasi parapijos KLKM 
D-jos skyrius.

— Gegužinės pamaldos prasi
deda šį antradienį 7.30 v.v. ir tę
sis kasdien per visą gegužės mė
nesį. Pamaldų metu — trumpa 
konferencija, giedama Marijos 
litanija ir palaiminimas Šven
čiausiuoju.

— Parapijos vaikų parengimas 
pirmajai išpažinčiai ir Komuni
jai prasideda šią savaitę: antra
dieniais ir penktadieniais 6.30 
vai. vak.

— Pirmojo mėnesio penkta
dienio proga šį penktadienį 7.30 
v.v. vakarinės šv. Mišios. Atei
nantį sekmadienį antroji rinklia
va bažnyčios remonto skoloms 
mokėti.

Niujorko
Operetė 1

Toronte •

Gegužės 12 d., šeštadienį, 7 v. 
vak. Prisikėlimo parap. salėje 

NIUJORKO LIETUVIU 
OPERETĖS CHORAS 

ved. muz. J. Stankūno stato 
lietuvišką dviejų veiksmų ir 

vieno paveikslo operetę

''Joniniu,
Burtai”
Veikalas N. Mazalaitės 

Baletmeisteris Modzeliauskas 
Lietuvių liaudies melodijos 
harmonizuotos Stankūno ir 

Mrozinsko 
Scenovaizdis dail. Juodžio

Bilietų kainos: $2.50, $2, $1.50
PO OPERETĖS ŠOKIAI 

su įvairiu bufetu.
Vietos numeruotos.

Bilietus stenkimės įsigyti
anksto “Tulpės” svetainėje, J. 
Margio vaistinėje, J. Beržins- 
ko krautuvėje ir sekmadie
niais po pamaldų parapijų 
knygynuose.
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Visus maloniai kviečia 
Radio programa 

“Tėvynės Prisiminimai”

Dail. T. Valius 
iš kelionės Europoje grįžo į To
rontą .pereitą šeštadienį.

Dailininkas kelione labai pa
tenkintas ir jos metu yra sukū
ręs visą eilę naujų kūrinių. Sa
vo įspūdžiais apie Europos meną 
ir lietuvių menininkų darbus 
Europoje, dail. Valius pažadėjo 
pasidalinti su “TŽ” skaitytojais 
specialiam straipsny.

Atvyko iš Kolumbijos
Praeitą sekmadienį redakcijo

je lankėsi svečias iš Kolumbijos 
p. Bųbelis, kuris numato palikti 
visam laikui Kanadoje.

Katedros berniukų choro mo
kyklos, vadovaujamos prelato J. 
E. Ronan, koncertas įvyks gegu
žės 9 d. 8.30 v.v. Eaton auditori
joje. Berniukų chore dalyvauja 
ir keletas lietuvių, lankančių mi
nėtą mokyklą.

Šestad. liet, mokyklos 
parengimo programą praeitą 
sekmadienį išpildė 5 skyriaus 
mokiniai: V. Sakalauskaitė, • D. 
Tamulionytė, D. Mockutė, G. 
Uogintaitė, V. Simonavičiūtė, 
D. Augaitytė, D. Tamošauskaitė, 
O. Mikailaitė, I. Kuniutytė, G. 
Beresnevičius, G. Skrinskas, L. 
Sergautis ir S. Masionis. Paruošė 
ir vadovavo šio skyriaus auklė
tojas mokytojas J. Jankaitis.

Programa įvairi ir buvo gana 
įdomi: mokiniai savo sukurtus 
bei išmoktus eilėraščius dekla
mavo, skaitė rašinius, vaidino, 
dainavo. Be to, Kuolaitė dar pi
aninu skambino.

Gal nevykęs oras sutrukdė 
kaip kam iš namų išsirengti, nes 
žiūrovų buvo nedaug.
Po programos — mokiniams 

vaišės ir žaidimai.

Motinos Dienos Minėjimas 
įvyks šį sekmadienį, gegužės 6 d. 
1 vai. pp. Prisikėlimo Parapijos 
Auditorijoje. Programoje — 
viešnios iš Hamiltono p-lės Pra- 
puolenytės paskaita ir meninėje 
dalyje torontiškio lietuviškojo 
Atžalyne. — jaunimo pasirody
mai: mergaičių choras, deklama
cijos, jaunieji muzikai ir tauti
niai šokiai. Visuomenė kviečia
ma savo gausiu atsilankymu pa- 
;erbti motušes ir kenčiančią 
Motiną Tėvynę.

KLB Toronto Apyl. V-ba.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Motinos Dienos proga To

ron tan atvyksta T. Jurgis Gai- 
liušis, liet, pranciškonų Provin- 
ciolas ir per 11 vai. šv. Mišias sa
kys pamokslą.

— Gegužės mėn. kasdien 7 vai. 
ryto laikomos šv. Mišios už Lie
tuvę Motiną. Kas dar nepavedė 
savo Motinų šiai kasdieninei šv. 
Mišių aukai, tai gali padaryti 
šį sekmadienį — užpildyti pri
siųstą lapelį ir įteikti rinkliavos 
metu.

— Gegužinės pamaldos kas 
vakarą 7.30 v. pamaldų salėje.

— Šį penktadienį 7 v. vakare 
bus laikomos šv. Mišios Švč. Jė
zaus Širdies garbei.

— Šį šeštadienį 8 vai. ryto šv. 
Mišios bus laikomos Nekalčiau
sios Marijos Širdies garbei. Lie
tuvių Marijos Sąjūdžio nariai 
šv. Mišių metu eina Komunijos.- 
Po šv. Mišių prie išstatyto Šven
čiausio Sakramento pagal Fati- 
mos apsireiškimų pageidavimą 
viešai bus kalbamas rožančius 
už pasaulio taiką, Rusijos atsi
vertimą ir Lietuvos laisvę.

— Šį sekmadienį po Motinos 
Dienos minėjimo jaunimui pasi
linksminimas.

— Šį ketvirtadienį tuoj po ge
gužinių pamaldų muzikos studi
joje įvyks PBRM Būrelio narių 
susirinkimas. Narės ir besisielo- 
jančios parapijos statyba kvie
čiamos dalyvauti. Bus renkama 
Būrelio valdyba.

— Vaikučių pirmoji komunija 
įvyks liepos 1 d. Kas dar neužsi
registravo, kviečiami paskubėti, 
nes ateinančią savaitę prasidės 
pamokos.

— Jo Eksc. Vysk. V. Brizgys 
rugsėjo 9 d. parapijiečiams su
teiks Sutvirtinimo sakramentą.

— Geg. 13 d. yra Maldos ir At
gailos Diena už pasaulio taiką ir 
Lietuvos laisvę. Tuo tikslu šį 
sekmadienį buš išdalinti lapeliai 
su mūsų Metropolito J. Skvirec
ko laišku ir kat. organizacijų 
Dvasios Vadų atsišaukimu. Tą 
pačią dieną bus atnaujintas pa
rapijos pasiaukojimas Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai.

— Nauji parapijos Garbės 
Fundatoriai: P. A. S. ir Pabe
dinskas A. B.

Švaros mėnuo
Toronto YMCC gegužės mėne

sį paskelbė švaros mėnesiu. Spe
cialiam atsišaukime namų savi
ninkai yra raginami įsigyti tin
kamas šiukšlių dėžes, visokius 
popiergalius reguliariai surinkti 
ir šiukšlių vežimo dieną padėti 
darbininkams patogiai pasiekia
moje vietoje. Aplink namus ir 
šaligatvius gerai nušluoti ir ap
skritai visais būdais padėti mies
to valymo darbams.

A.a. V. Paniška
Pėnktadienio rytą savo bute 

staiga mirė a.a. Vincentas Puniš- 
ka. Velionis buvo kilęs nuo Vir
balio, kur turėjo gražų pavyzdi
nį ūkį. Kanadoje dirbo ligoninė
je, o paskutiniu laiku, būdamas 
jau 72 metų, ilsėjosi namuose. 
Iškilmingai palaidotas pirma
dienį’ iš šv. Jono Kr. liet. par. 
Vilties Kalno kapinėse. Velionis 
buvo gero būdo ir visada paki
lios dvasios.
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VINCUI PUNIŠKAI mirus,

jo šeimai gilią užuojautą reiškia

E. P. Sniegaičiai. Ižnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. II 
augite, be baldų. 198 Westminster Ava. 
Tel. LE. 4-4583, po 7 vai. vak.

Ižnuomoįomi du atskiri kambariai — su 
ar be baldy. Galimo naudotis virtuve. 
Tel. RO. 7-1270, pa 6 vai. vak.

Ižnuomojames 3 kambarių butas, ll-ma 
augite. Telefonas, televizijos antena, 
garažas. Tel. LE< 6-375XN ...... -... .. .
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-mc 
augšte. Bloor ~ Ossington rajonas. ToL 
LE. 6r4681.

IŽMUomorami 2 k.mb. ir virtuvė I auglį*

$1.500, .6 komb., garažas.
$2.000, 7 komb., vieta garažui.
$5.000, 8 komb., be garažo.
$5.000, 7 komb., be garažo. ‘
$4.000, 8 ■komb., vieta garažui.
$8.000, 7 komb., 2 garažai.
$7.000, 8 komb., garažas.
$8.000, 7 komb., garažas.
$6.000, 10 komb., 2 garažai.
$9.000, 13 komb., su baldais, 3 garažai.

BALTIC MOVERS & CARTAGE

amžiaus moteris prižiūrėti tris er ketu- 
ries dienes dvi mažas mergeites. Skomb. 
KM. 8-4109.

lės kemb. Il-me eegžte. High Perk re- 
ieee. M 
4-8934.

$10.500, įmokėti 
$10.800, įmokėti 
$14.500, Įmokėti 
$14.800, įmokėti 
$15.600, įmokėti 
$16.500, įmokėti 
$17.500, įmokėti 
$19.000, įmdkėti 
$20.500, įmokėti 
$24.000, įmokėti . . _

.Mėtos krautuvė, opyvorta $1.450 per sovoitg, nuoma $95 mėnesiui.

AL GARBERS
REAL ESTATE 

1411 8LOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakarais HU. 9-1543

30 DfWSON ST.
Lt *4931.

Jonaičių ir Račiūnų šeimos.

VINCUI PUNIŠKAI mirus,

žmoną ir dukteris širdingai užjaučiame

A. A. VINCUI PUNIŠKAI mirus, 

liūdesio valandoje jo žmonai, dukterims ir sūnui gilią 

užuojautą reiškia

ŠEŠTADIENĮ, gegužės 5 d.:
10 vai. rytą Kanados lietuvių vyrų ir moterų 

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

įvairenybės. 8 vai. vak. JAUNIMO LINKSMA VAKARIS

KLK Kultūros D-jos Valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. S. 
Čepas, vicepirm. T. dr. Bernardi
nas Grauslys, OFM, ir kun. dr. 
J. Gutauskas, sekr. inž. Jasinevi- 
čius, finansų reikalams B. Sa
kalauskas, nariai Vyt. Krikščiū
nas ir P. Bražukas.

Šv. Jono Kr. pašalpinės Dr-jos 
susirinkimas įvyks pirmadier£ 
gegužės 7 d. 8 vai. vakare šv. Jo
no Kr. par. salėje.

Finis semestri
Toronto lietuvių studentų klu

bo valdyba praneša, kad šį šešta
dienį, gegužės 5 d. 8 vai. vak., 
Prisikėlimo parapijos patalpose, 
muzikos kambaryje, rengiamas 
“finis semestri”.

Programoje iš savo kūrybos 
paskaitys viešnia iš Montrealio, 
rašytoja B. Pūkelevičiūtė.

Visus studentus su svečiais 
kviečiame atsilankyti.

Augšto lygio koncertas
Pereitą šeštadienį Eaton audi

torijoje įvyko sol. soprano M. 
MacVicar ir boso-baritono V. 
Verikaičio koncertas. Greta kla
sinės muzikos — Handel, R. 
Strauss, Mozart, Verdi, John Al
den Carpenter (sol. MacVicar) 
ir Beethoven (Verikaitis)' — bu
vo padainuota ir lietuviškų bei 
latviškų dainų: MacVicar padai
navo S. Šimkaus lopšinę lietu
viškai ir po vieną L. Garu to bei 

•A. Kalninš latvišką dainą. Įdo
mu, kad anglė solistė ir latviš
kus ir lietuviškus žodžius ištarė 
labai gražiai. Sol. V. Verikaitis 
padainavo vieną A. Zilinskio 
dainą latviškai ir net 4 K;V. Ba
naičio harmonizuotas liaudies 
dainas lietuviškai.

Pabaigoje abu solistai padai
navo po duetą iš Užburtos fleitos 
ir Figaro vestuvių.. Pastarasis 
buvo bisuotas— solistai padai
navo tęsinį.

Koncertas padarė tikrai ma
lonaus įspūdžio tiek rimta pro
grama tiek išpildymu. Tokių 
koncertų čia nedažna. Gaila tik, 
kad publikos, kai šitokiai salei, 
buvo mažoka. 1

O’’ • ‘ .

Pobūvis naujiesiems piliečiams
Pereitos savaitės antradienį, 

balandžio 24 d. miesto rotušėje, 
miesto tarybos salėje bei antrojo 
augšto erdvėje įvyko naujai pi
lietybę gavusiųjų ateivių pri
ėmimas, suorganizuotas speci
alaus komiteto, vadovaujamo p. 
Jennings, žinomos Imperijos 
Dukrų veikėjos.

Priėmimas buvo pradėtas iš
kilmingu aktu, kuriame dalyva
vo pats miesto burmistras, visi 
kontrolieriai, nemažai tarėjų, 
imperijos ministerijos atstovai ir 
nemažai kviestinių svečių.*Aktui 
vadovavo Mrs. Jennings. Po jos 
kalbėjęs burmistras N. Philips 
priminė, kad jo seneliai prieš 
100 metų atvykę iš Lietuvos.

Meninę programą išpildė dvi 
solistės — viena iš senųjų kana
diečių, antra estė. Be to, buvo 
pademonstruota indėnų apran
ga — pasirodė pilnoje aprangoje 
kilties vadas ir dvi jaunos indė
nės. Po to sekė kavutė su malo
niais pasikalbėjimais.

Iš naujųjų piliečių buvo pa
kviesti tie, kurie pastarosiomis 
savaitėmis buvo gavę pilietybės 
dokumentus. Jų tarpe buvo ke
letas ir lietuvių.

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelis Nr. 63

Prieš 4 metus Toronto atei
tininkų kuopa ėmėsi iniciatyvos 
sudaryti vieną Vasario 16 gimn. 
rėmėjų būrelį. Pradžioje visi na
riai buvo tik ateitininkai ir ka
dangi buvo pasižadėta mokėti 
tik po 50 centų mėnesiui, tai nu
statytų $20 kas mėnesį nebuvo 
galima pasiųsti, > ir būrelis savo 
mokėjimais atsiliko keletą mė
nesių. Dabar būreliui priklauso 
ir keletas rfe ateitininkų. Visi 
moka po 50 centų mėnesiui. Re
miamas mokinys Ed. Vasiliaus
kas šiais metais baigė Vi ki, pir
muoju mokiniu.- Dalyvauja“ 
skautų ir ateitininkų organiza
cijose ir abiejose .turi pareigų.

Šiuo metu būrelį sudaro. šie 
rėmėjai: Augustaitė Bronė, Auš
rotas Vytautas, Abromaitis Eug. 
Andriulis J., Ažubalis J., Bra
žukas P., Bumbulis A., Bumbu- 
lienė M., Čepas .S., Dargis S., 
Daukša A., Diržys A., Dudėlas 
J., Gaputis K., (Jirčys VI. Jasi- 
nevičiūs J.,: Juozapavičius Ą., 
Jurėnas P., Kaknevičius K., Kiš
kis A., Kiškis J., Kolyčius V., 
Krikščiūnas V.;; Matusevičiūtė 
Iz., Medelis L., Mažeika J., Mat- 
kevičius K., Matulionis J., Le- 
dienė Ad., Pabedinskas A., Pus- 
vaškis St., Petraitienė St., Pra-

1 kapas J., Paškauskiėnė Ir., Raz- 
gaitis Pr., Saulis Ant., Skob- 
liauskas P.,:Sabaliauskas j., Ulo- 
zas Br., Užupis V. • ‘

Artėjant vasarai labai "pasun
kėja būrelio vadovui pinigų su
rinkimas, ne^.js šėkinadieniais 
daug kas išvažiuoja iš miesto. 
Todėl visi būrelio nariai yna 
prašomi sumokėti mažiausia už 
pusę metų (tik 3 dol.) iš karto, 
o kas gali ir už visus metus. 
Prašau siųsti pinigus įdėjus į 
voką V. Kolyčiui, 1043 Dover- 
court Rd.

Be to, yra išėjęs gimnazijos 
metraštis (124 psl.). Jo kaina 
75 centai. Kas norėtų metraštį 
užsisakyti, prašomi paskambinti 
V. Kolyčiui, LE. 4-5586,.

MIŠKO KIRTIMO 
SPECIALISTŲ DĖMESIUI 
Amlit. B-vei tuojau reikalin

gas miško kirtimo kontrakto- 
rius, kuris apsiimtų dar šį pa- 
vasarį., Rėmbroofe miesto apy
linkėje* iškirsti Jįr sutraukti ant 
upės kranto plukdymui į lent- 
piūvę ptįsę milijoho kvadratinių 
pėdų pūlinių ir. eglinių rąstų. 
Mokama po $1.0 už sukirtimą 
tūkstančio pėdų.'Darbo jėgą ga
lima pasisamdyti vietoje.

Pradedant š.nx rugsėjo mėn. 
b-vei bus reikalingas pastovus 
miškų kirtimo kontraktprius^ iš
kirs bendrovės metiHib kirtiiho 
normą — apie 2 milijonus kvad
ratinių pėdų miško. Suinteresuo
tieji šiuo pasiūlymu prašomi 
kreiptis tik šią savaitę į--B-vės 
valdybos p-ką S. Gąbaliauską, 
376 Crawford St, Toronto, Ont., 
Telef. LE. 5-5990.____________
STALIUS J. PALIULIS tairau duris, spy
nos, longų stiklus ir dožou. Td. WA. 
1-8655.

Rengia PPSK “Aušra*.
* f • ‘ s * * "

ŠĮ šeštadienį, gegužės 5 dieną,
visi maloniai kviečiami į šv. Jono Kr. parapijos salėje įvykstantį 

f ji ■ įspūdingą

Obelų žiedų .
4?

Visi svečiai bus pavaišinti šiltais 
užkandžiais. Gausus bufetas, įdo

mi muzika, loterija. . •.
Pradžia 8 vai. vak.

KLK Mot D-jos šv. Jono Kr. 
parap. skyrius.

Kanados Lenkų Kongreso va
dovybė, kurios centras yra Tor 
ronte (Jo prezidentas yra J. Ku- 
rosad, mėsos pramonininkas, 
kurio biure yra dirbančių ir lie
tuvių) paragino savo tautiečius 
siųsti protesto laiškus dėl Chruš
čiovo ir Bulganino lankymosi 
Anglijoje, kartu prašydami, kad 
būtų pareikalauta tuoj aus pa
leisti kalinamą kardinolą Wi- 
szynskį, metropolitą Slipyj ir ki- ... ...
tus vyskupus bei dvasininkus; salėje. Visi Toronto vaikučiai ir 
kad taip pat būtų paleisti visi. tėveliai kviečiami atsilankyti, 
kalinamieji lenkai, kad būtų is-| Programoje: vaidinimas, šo- 
aiškintas Katyno nusikaltimas,,1 kiai, eilėraščiai. Tuoj po progra- 
kad būtų paleisti- 16 ■ lenkų po-‘ 
grįndžio veikėjų, kad iš Lenkijos 
būtų išvesta rusų kariuomenė ir 
kad jai būtų duota galimybės 
pačiai pasirinkti valdymosi for
mą. ; ’’ J 7. Jį

Pasiuntė tokį laišką kongreso 
vadovybė ir buvo paraginti siųs
ti tokius laiškus visi Kanadoje 
gyveną lenkai. Jie visi buvo 
siunčiami Britų komisarui Ota- 
vbje, . prašant persiųsti juos 
Londono vyriausybei. Komisaro 
įstaiga atsakė K. Lenkų Kongre
so pirmininkui, kad jų laiškas 
yra gautas ir persiųstas į Londo
ną. Tuo pat metu esą gaunama 
masės privačių asmenų laiškų. 
Jų esą tiek daug, kad įstaiga vh 
siems nei nepajėgsianti atsaky
ti, bet apie juos pranešianti j 
Londoną. • L

Pastebėtina, kad siūlomų ra
šyti laiškų tekstas buvo paskelb-’ 
tas lenkų laikraščiuose. Visi ga/. 
Įėjo -juos nusirašyti ir pasiųsti; 
t.y. lygiai taip, kaip prieš, keletą 
metų “TŽ” buvo daroma kvie
čiant rašyti JT ir JAV valsty
bės departamentui dėl p. Roose
velt pareiškimo, kad apie bolše
vikų persekiojimus nesą įrodo
mosios medžiagos.

' " Padėka
Šiuom norim padėkot visiems už užuo- 

jautę mums tokioj liūdnoj valandoj pa
laidojant mūsų brangų vyrą ir tėvę 
John Baltrų.

Ačiū už gėles, užuojautos laiškus, šv. 
Mišių užpirkimų ir palydėjimą.

Labiausiai ačiū Mr. ir Mrs Grinsky, 
John Lydia, Mr. ir Mrs. Vingelis, Mrs. 
T. Sodonis, Mrs. Šimonis, Mrs. Gurkšnis. 
Grabnešiam---- J. Grensky, V. Vasiliū
nas, J. Leskevičius, J. Vitkūnas, 
Vaškelis ir K. JurkŠta. Taip pat Dr. Va- 
ladkai, Earl Elliot Funeral Home, Nr. 7 
Police Station ir Tėvams Pranciškonams;

Nuliūdę 
Janina Baltras, 
Danutė ir Aldona.

A P « dėk* '.v
■ Toronto Lietuvių Studentų klubas nuo

širdžiai dėkojo Prisikėlimo parapijai už ’ 
suteiktų aukq $50. Klubo Valdyba.

Išnuomojamos 1 kambarys, dklclit ir 
gražus, galima • naudotis virtuve. Te!. 
LE.3-1029.___________________________

College • Ossington* ^gatvių rajone Il-me 
augite, ižnuomojamas kambarys ir vir
tuvė. Teirautis: 286 Roxton Rd., telef. 
LE. 5-5730.

ir įvairius kitus
7.. SPORTO REIKMENIS
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
či* pat galim* užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžiaklinius šautuvus.

Dar nepervėlu patrigubinti savo santau
pas investuojant i žemę.

Didelis žemės pasirinkimas tarp Toronto ir Hamiltono.

Telefonas LE. 4-2426
Patarimai pinigų investavimo reikalu.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS” 

r ’ ,

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos .lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

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

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.REKOMENDUOJA

ros Vartų bažnyčios vykdomas 
šį šeštadienį, gegužės 5 d. Kle
bonas prašo visų rinktis 3 vai. 
pp. prie bažnyčios, jeigu galima 
su įrankiais: kastuvais, kirkomis 
ir panašiai. ,

Mokytojams ruošti kursai pra
sideda šį ketvirtadienį, 8 vai. v., 
AV klebonijos salėje. Visi, kurie 
yra įsirašę, prašomi dalyvauti. 
Gali ateiti ir tie, kurie nėra įsi
rašę. Ketvirtadienį bus dvi pa
skaitos. Kitą sekmadienį, gegu
žės 6 d., 4 vai. pp., taip pat kle
bonijos salėje bus kitos dvi pa
skaitos. Jas skaitys dr. A. Šid
lauskaitė iš Otavos. Kitų paskai
tų laikas bus skelbiamas vėliau.

Kartūno balius šį šeštadienį 
6.30 vai. vak. AV parapijos salė
je. Balių ruošia KLK Moterų 
D-jos Montreealio skyrius. Visi 
kviečiami.

Šv. Jono liut bažnyčioje, 
Janne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, gegužės 6 d., 12.30 v. 
pp., lietuvių pamaldos. Pamoks
las skiriamas Motinos dienai.

Kun. dr. M. Kavolis.

, . g g g 1 * * J 1J LLOG V 111 VCI, VCToronto metropolio valdyba Iajsvė ir laisvas žodis 
paprašė provincinę vyriausybę, 
leidimo miesto ribose gyvenan
čius automobilių savininkus ap
dėti papildomu $10 mokesčiu 
metams. Tie pinigai būtų pa
skirti gatvėms praplėsti, kad pa
gerėtų judėjimo sąlygos.

Vaikų darželio vaikai, 
Motinos dienos minėjimo, proga, 
ruošia įdomią ir turtingą prog
ramą, kuri įvyks gegužės 13 d. 3 
vai. pp. Prisikėlimo parapijos

mos vaikams gražus filmas.
Įėjimas — laisvos aukos.

Rengėjai.
Dėkojam!

Mus ištikus gaisro nelaimei nuošir
džiai dėkojam kun. P. Ažubaliui, pp. 
Dauniams, mieliems vilniečiams P. S., 
kurių'pavardžių nežinom, p. A. Diržiui, 
pp. Kuraičiams /Amerikoj/, p. Orvidui, 
šalpos komitetui, p. Bačiūnui tr p. Dir
žiui, ypatingai dėkojam p. Jurgiui Straz- 
dtii, kurio dėka, po trijų mėnesių išken
tėto lietaus ir Šalčio vėl šilta musų pas
togėj tik-, jo dėka. Tegul atlygins jdih 
Augščiausias. Nuoširdi padėka ir p. ad- 
yok. Viktorui Alksniui, kuris veltui tei- 

-kia mums visus teisinius patarnavimus 
dėl draudimo.

Taip pat dar kartę dėkojam gerb. 
; kųn. klėb. Ažubaliui, už veltui atlaiky
tas šv. Mišios. už mūsų mielę mamytę 
mirusių Lietuvoj.

Reiškiam visiems kuo širdingiausia’ 
padėkų. S. ir J. Olekai.

Nepriklausomoji Lietuva pa
skelbė Šerų platinimo vajų. 
Kviečia visus skaitytojus nu
pirkti bent po 1 Šerą. Surinkti 
pinigai būsią skiriami naujoms 
mašinoms įsigyti. Iki šio meto 
“NL” bendrovė esanti Šerais su
rinkusi $8.110, o turimo turto 
vertė siekianti $13.500, neįskai
tant mašinų, kurias jau reikią 
pakeisti.

Dr. P. V. Pavilaniai pakrikšti
jo savo dukrą Marina Irena Eg
le.

AV . bažnyčios vargonai pa
šventinti - pakrikštyti pereitą 
sekmadienį 4 vai. pp. Ta proga 
įvyko trumpas religinės muzi
kos koncertas dalyvaujant op. 
sol. E. Kardelienei, pianistui K. 
Smilgevičiui ir muz. V. Kerbe- 
kui. Po krikšto apeigų įvyko iš
kilminga vakarienė.

SVEČIŲ KALBA
Londone Chruščiovas pasakė, 

kad, girdi, jūs, ponai, nemėgstat 
komunizmo, o mes nemėgstam 
kapitalizmo, tačiau visdėlto tu
rime sugyventi taikoje.

Komunizmo nemyli gal dėl jų 
skaudaus kumščio pačioje Rusi
joje. Vieni badu išmirė, kiti su
šaudyti, dar kiti kalėjimuose ar 
prie vergiškų darbų. Žmonių 
nuosavybė nusavinta, taip pat

Be to, rusiškasis komunizmas 
pavergė svetimas tautas. Pūdo
mi kalėjimuose pasauliečiai ir 
dvasininkai, šeimos suardytos. 
Vieni išvežti į šaltą Sibirą ver
giškiems darbams, d šimtai tūks
tančių lietuvių ir kitų tautų 
žmonių pabėgo į platųjį pasaulį, 
kad išgelbėtų savo gyvybę.

Reikėtų išlaisvinti visas tautas 
ir suteikti • laisvė pačioje Rusi
joje, tada bus taika ir mėgs vie
ni kitus. F. D.

St. Catherines, Ont.
Motinoms pagerbti gegužės 13 

d., sekmadienį, įvyks minėjimas. 
Kaip paprastai 10 vai. r. Church 
of Alexandria koplyčioje yra 
lietuvių pamaldos. Po to, t.y.,11 
vai.’ ’ rytą, Lyceum salėje,. ‘ 56 
Church Št., rengiamas Motinos 
dienos minėjimas. . J.

Kviečiame visus St. Cathari
nes ir apylinkės lietuvius punk
tualiai atsilankyti,. nes salė yra 
gauta ribotam laikui. , • ; / y

Apylinkės v-bą.
Praha. — ■ Krašto apsaugos 

min. gen. A, Čęoicka pašalintas 
ir išmestas iš politbiuro. Jo, vie
ton paskirtas B. Lomsky. A. Čę- 
picka esąs stalininkas ir žentas 
mirusio komunistinio, premjero 
KI. Gottwaldo. ?


