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Gyventoju^ surašymas
Kanadoje visuotinis gyventojų surašymas daromas kas 10 

metų. Tik vad. prerijų provincijose dar daromi gyventojų bei 
turto surašymai kas 5 metai. Paskutinis visuotinis gyventojų ir 
turto surašymas buvo įvykdytas 1951 m. Vadinasi, naują išpultų 
daryti tik 1961 m. Betgi Kanados gyventojų skaičius ir ūkis auga 
taip sparčiai, daugeliu atžvilgiu pakitimai vyksta taip greitai, kad 
dešimtmečių surašymų duomenimis ilgesnį laiką remtis pasidaro 
nebeįmanoma. O statistinių duomenų daug kam reikia — tiek 
sprendžiant administracines, tiek ūkines problemas, o pagaliau 
tai rūpi ir privačiam bizniui, ypač stambesniosioms kompanijoms, 
kurios be gyvenimo kryptis rodančių duomenų net negalėtų su
planuoti savo ateities veiklos.

Dėl to tai praėjus vos 5 metams nuo buvusio visuotinio su
rašymo, š.m. birželio 1 d. Dominijos Statistikos Biuras visoje Ka
nadoje praves dalinį surašymą, neapimantį visų gyvenimo sričių. 
Šį kartą norima tik užrašyti duomenis apie gyventojus ir žemės 
ūkį, kuris ypač “jautrus įvairiems pasikeitimams. Visi kiti gyve
nimo reiškiniai nebus liečiami. Ir gyventojus surašant tebus vos 
5 klausimai, o žemės ūkio problemoms išaiškinti net' 76 klausimai.

Mes pereito surašymo duomenų negalėjome įvertinti teigia
mai. Tada užrašytas skaičius lietuvių — 16.224 — be abejonės, 
nebuvo tikslus, nes jau 1941 m. buvo arti 8.000, per dešimtmetį 
juk ir natūraliai priaugo, o be to, po karo iki 1951 m. birželio 1 d. 
naujų imigrantų lietuvių buvo atvykę per 10.000. Deja, šį kartą 
negalime tikėtis, kad tas skaičius bus pataisytas, nes klausimų nei 
apie tautybę bėi kilmę, nei apie religiją ir tt. šį kartą visiškai ne
bus. Kaip sakyta, gyventojų surašymui šį kartą bus tik 5 klausi
mai: amžius, lytis, vedęs ar nevedęs, giminystės ryšys su šeimos 
galva ir ar gyvena žemės ūky, ar kur kitur? Tuo būdu tikslesnių 
žinių apie lietuvius Kanadoje— apie jų skaičių, apie pasiskirsty
mą provincijose bei žemės ūky ar miestuose — galime laukti tik 
iš naujo visuotinio surašymo, kuris įvyks 1961 m.

Dabartinis surašymas smulkesnių duomenų duos tik apie 
žemės ūkį. Jis bus pradėtas visame krašte birželio 1 d. ir galutinai 
bus baigtas tik to mėnesio pabaigoje, nors surašymą vykdys apie 
16.000 surašinėtojų ir 265 surašymo komisarai, t.y. po vieną kiek
vienoje rinkiminėje apylinkėje, kurie dar turės po du inspekto
rius. Kiekvienas gyventojas surašinėtojo bus aplankytas namuo- 

. se. Jei kas bus aplankytas ir birželio vidury ar net mėnesiui bai
giantis, vistiek bus užrašoma tik birželio 1 d. padėtis. Pvz. kūdi- 

/kiaį gimę po biržellio 1 d. nebus užrašomi, bet mirusieji po bir-

.. Mums, kaip tautinei grupei," šis surašymas nėra įdomus, bet 
jis mums turi rūpėti kaip piliečiams ar krašto gyventojams. Iš 
Vienos pusės kiekvieno yra pareiga šį komplikuotą surašymą pa
gelbėti pravesti parodant geros valios ir neapsunkinant surašinė
tojų darbo, o iš kitos pusės šiame kalkuliuojamų biznių krašte ir 
mums vertėtų pradėti orientuotis bei savo veiklą tvarkyti pagal 
konkrečius gyvenimą pavaizduojančius statistinius duomenis. Į 
verslus reikėtų stengtis eiti ne į pripuolamą aplinką, bet išsiaiški
nus ūkinės raidos tendencijas, įsisėdant ten, kur gal dar tuščia, 
bet matosi plačios artimos ateities galimybės. Surašymo skai
čiuose bus ir tokių, nes surašymas bus pravestas tam tikrais sta
tistiniais vienetais maždaug po 5.000 gyventojų kiekviename.

Piktoji propaganda
Tuo metu kai žymieji Ameri

kos žurnalistai įtikinėjo, kad 
politiniai pabėgėliai Europoje ir 
Amerikoje jau tėra laiko dulkė
mis apneštas veiksnys, kad jų 
propaganda per “Voice of Ameri 
ca” neveikianti pavergtų tautų, 
kurias tereikia skatinti prisiim
ti “komunistinę religiją”, priim
tiną Maskvai, — praėjusį sek
madienį buvo sukrėsti žinios iš 
Europos; pateiktos Niujorko lat
vių “Laiks” korespondento 
Frankfurte. Ši sovietų ambasa
doriaus Zorino idėja — fix, rodo 
kad Maskva toli gražu sąmonin
giau įvertina laisvųjų pabėgėllių 
įtaką pavergtoms tautoms ir su
vokia jų galią, nei kaikūrie ame
rikoniškieji ekspertai. “Laiks” 
pirmam pusi, rašo, kad Antanas 
Maceina, lietuvis profesorius, 
buvęs išvežtas ligoninėn dėl 
sovietų spaudimo “grįžti namo” 
arba ... “jo vaikams būsią sun
ku”. Latvis korespondentas ra
šo, jog 1945 m. dr. Maceina bu
vo atskirtas nuo savo šeimos 
(žmonos ir dviejų vaikų), kurie 
likę sovietų užimtoj, teritorijoj 
ir sugrąžinti Lietuvon. Neseniai 
pas dr. Maceiną, aprūpinta so
vietiniais dokumentais netikėtai 
atvykusi jo žmona “kviesdama” 
jį grįžti namo. Latvis korespon
dentas sako kreipėsi į VLIKą 
Reutlingene. Šis nurodė susi
siekti su Maceinąis Freiburge. 
Paskambinus ten buvę atsakyta, 
kad lietuvių filosofas esąs sana-

Mūsų bendradarbis Niujorke

patrijotu. Laimėjo pastarasis. So 
vietų žvalgyboje tebėra, atrodo, 
"perdaug aziatiško-totoriško sta
lininio raugo, kad pajėgtų su
prasti Chruščiovo - Bulganino 
“taikingo sugyvenimo idėjas. 
Maceinų atvejis liudija, kad 
Maskvoje nėra ir negali būti ge
ros valios, kad klasta ir smurtas 
tebėra pagrindiniai sovietinės 
sistemos ramsčiai!

Redakcija stengėsi “Laiks” 
žinią patikrinti, bet tuo tarpu 
dar nepasisekė. Apie prof. M. 
susirgimą šitame kontinente9 iš 
lietuvių dar niekas jokios žinios 
nėra gavęs. Šį sekmadienį tai 
dar nebuvo žinoma ir VLIKo 
Vykd. Tarybos būstinėje Pful- 
lingene. Betgi, kafd prof. M. bu
vo daryta presijos ir “Laiks” nu
rodytu būdu, yra teisybė. Mes 
.tikimės, kad ' kit^ numerį lei
džiant bus jau tikresnių žinių. 
Tikra taip pat, kad šiuo metu 
prof. Maceinos žmonos Vokieti- 

j jpje jau nėra, j;
Eltos angliškoji informacija
VLIKo prezidiumui, ypač jo 

pirmininkui J. Matulioniui, pri
klauso . padėka už pastangas su
stiprinti lietuvišką balsą prieš 
sovietinę piktąją propagandą. 
Žinia apie Maceinų tragediją at
ėjo per vėlai pirmajam “Elta, In-

formation Service of the Sup- 
rem Committee for Liberation 
of Lithuania”, kurio adresas 
yra 233 Broadway. Šis adresas 
yra bene “didžiausias ALT indė
lis” kartu laidas šį projektą įgy
vendinti, nežiūrint, kad tam 
priešinosi ir tebesipriešįna eilė 
senesnės kartos Amerikos lietu
vių veikėjų. Pirmas numeris da
ro tikrai gerą įspūdį. Tačiau pa
geidautina, kad sekančiuose bū
tu gyvesnis, rangesnis stilius, 
kas lietuvių biuletenį gal išskir
tų iš visų tų pluoštinių tremti
nių įvairiausių komitetų leidi
nių, kuriuos perskaityti sunku 
priversti ne tik svetimtaučius, 
bet ir pačius redaktorius.

Biuletenio pagyvinimui prezi
diumą kviestume nesibaidyti 
įjungti jo redakcijon jaunuosius 
lietuvius žurnalistus ir rašyto
jus, kurie jau spėjo įrodyti savo 
talentus angliškoje spaudoje.

Amerikiečių politika
Išsprogdinę milžiniškos naiki

namosios galios vandenilio bom
bą, amerikiečiai labai atsargiai 
tebevertina permainas Maskvo
je. Sovietams paskelbus pėsti
ninkų skaičiaus sumažinimą, 
tuoj pat Niujorko biržoje buvo 
kritę sunkiosios pramonės bend
rovių akcijos, tačiau susipratus, 
jog gyvenama atominiam

(Nukelta į 2 pusi.)

NAUJOS ŽINIOS Iš LIETUVOS
am

Savaitės įvykiai
Prancūzijos premjero ir užsienio r. ministerio vizitas Krem

liui pasibaigė be rezultatų. Min. pirm Mollet grįžo Paryžiun, o už
sienio r. min. Pineau dar pasiliko Sov. Sąjungoj aplankyti žymes
niųjų centrų. Jiedu buvo .nuskridę su viltimi susitarti bent kai- 
kunais’klausimais; ypač jiems rūpėjo įtikinti sovietus neremti 
arabų, kurie šiuo metu yra karingai nusiteikę ne tiktai prieš Izra
elį, bet ir prieš Prancūziją, kuri pėda po pėdos turi trauktis iš Š. 
Airikos. Jiems pavyko gauti paramą savo politikai iš JAV pusės, 
bet sovietai pasiliko laisvas ran-» ———-----------------—------ ——
kas. Komunikate pasakyta, esą 
sovietai tikisi, kad prancūzai ras 
sprendimą Alžerijos problemai 
atsižvelgdami į laiko dvasią ir 
tautų laisvę. Ką tai reiškia kon
krečiai, galima spręsti iš Chruš
čiovo laikysenos: jis prancūzų 
ministerių išleistuvėse pakėlė 
taurę už arabų tautų laisvę. Bu
vo dar tartasi Vokietijos suvieni
jimo, nusiginklavimo, Azijps ir 
Kt. klausimais, bet jokio susitari
mo nebuvo pasiekta. Pasak pa
ties premjero Mollet, svarbiau
sias pasitarimų rezultatas — kad 
Sov. Sąjunga įsitikino Prancūzi
jos ištikimybe Š. Atlanto Sąjun
gai.

Sovietų paskelbimas apie ka
riuomenės sumažinimą buvo tu- 
tiktas įvairiai. Vadovaujantieji 
politikai diplomatiškai sveikino 
sovietų mostą ir kartu perspė
jo visuomenę dėl to perdaug ne
džiūgauti. Esą tai nereiškia es
minio sovietų karinio pajėgumo 
sumažinimo, nes liks dar trys 
milijonai mobilizuotų karių, be 
to, paleistieji perkelilami į pra
monę ir žemės ūkį, kur pasiruo
šimas karui esąs svarbesnis nei

turėjo 772.000 karių. Pasak Ede
no, šis nutarimas buvęs padary
tas žymiai anksčiau, dar prieš 
sovietų dekretą. Britanija esą 
laikanti tiek kariuomenės, kiek 
jai reikia išlaikyti įsipareigoji
mams Kipre, Malajuose, Hong 
Konge ir Vokietijoj.

Ginklai vokiečiams
Nežiūrint įvairių derybų bei 

vizitų, V. Vokietija, kad ir su 
pavėlavimais ginkluojama. Jos 
500.000 kariuomenės branduolys 
jau ima judėti. Pirmoji JAV 
ginklų siunta buvo iškrauta 
Bremerhaveno uoste. Vėliau 
seks kitos pagal susitarimą tarp 
Bonnos ir Vašingtono Š. Atlanto 
Sąjungos rėmuose. Numatyta at
gabenti V. Vokietijai ginklų už 
bilijoną dolerių, įskaitant tan
kus, artileriją ir kt. sunkiuosius 
ginklus. Manoma, tai pakels V. 
Vokietijos gyventojų nuotaikas, 
kurios pastaruoju laiku ėmė 
svyruoti ryšium su Kremliaus 
šypsniais ir R. Vokietijoj suor
ganizuota vokiška raud. armi
ja su prieškarinėm uniformom. 
Kancl. Adenaureiui taip pat 
svarbu sustiprinti savo pozicijas.

'f' y' • .

Gener. Michailovo. komitetas, 
patariant padlaižiams Vilniuje, 
planavo savo piktos propagan
dos pranešimą, esą, žiūrėkite ži
nomas Europoje filosofas, Dos
tojevskio žinovas ir buvęs akty
vus lietuviškos išlaisvinimo or
ganizacijos veikėjas grįžo su 
žmona iš ^beprasmės buities” į 
“kūrybingą sovietinį gyvenimą”. 
Bet jie apsiskaičiavo. Maceina, 
tėvas susirungė su Maceina 
krikščioniu filosofu ir lietuviu

LAIKAS RUOŠTIS IV LIETUVIŲ DIENAI
Šventės organizavimo darbai 

dideliais šuoliais eina pirmyn. 
Lietuviams palankus miesto 
burmistras M. Patrick pažadėjo 
rugsėjo 2 d. proklamuoti miesto 
gyventojoms Lietuvių Dieną, 
(proklamavimo rašto nuorašas 
gautas), o miesto taryba gegužės 
14 d. nutarė leisti prie pastatų, 
kur bus pagrindiniai šventės da
lyvių susibūrimai, iškabinti lie
tuviškas trispalves ir sveikinimo 
užrašus. Šventei išgarsinti vietos 
kanadiškoje visuomenėje daug 
pasitarnaus pažadėtas anglų kal
ba lietuviškas pusvalandis per 
CBE radio stotį.

Miela pranešti, kad švevntėje 
jau pasižadėjo dalyvvauti daug 
augštų ir pagerbtinų asmenų. Iš 
kanadiečių: fed. valdžios atsto,- 
vas, sveikatos ministeris Paul 
Martin (Iškilmingo Akto metu 
pasakys kalbą), Londono vysk. 
Cody, Windsoro miesto burmis
tras M. Patrick, lt. colonel R. 
MephaCm; iš lietuvių — Liet. 
L. K-to pirmininkas Ve. Sidzi
kauskas, vysk. V. Brizgys, kun. 
dr. M. Kavolis, LB JAV-bių 
pirm. St. Barzdukas, LB Kana
dos Krašto pirm. B. Sakalauskas, 
kun. Sugintas ir kiti.

• Komitetas dėkingas, kad į lei
dinį pasižadėję parašyti autoriai 
savo straipsnius jau mums siun
čia. Visi jie turėtų straipsnius 
mums paruošti iki birželio 1 d.. 
gi KLB centro organai, apylin
kių valdybos, Tautos Fondo At
stovybė ir visos Kanadoje vei
kiančios organizacijos savo me
tinės veiklos apžvalgas su nuo
traukomis nevėliau birželio 15 d. 
Leidinio spausdinimo darba. at
liks. greičiausiai, spaudos bend
rovė “Žiburiai” Toronte. Leidi
nio viršelis paruoštas grafiko P 
Augiaus tikrai labai gražus ir 
bus miela šventės dalvįams šia 
jiems skirtą dovaną į rankas pa
imti. Visais leidinio reikalais 
kreiptis: J. Urbonas. 1421 Pelis- 
sier St, Windsor, Ont ,

dėtos miesto galerijoje. Galeri
jos direktorius sutiko su komi
teto nuomone, kad paroda veik
tų bent dvi savaites. Parodos rei
kalais kreiptis: P. Petruitis, 1119 
Marion Ave., Windsor, Ont.

Šiuo kartu reiškiame širdin
gą padėką visiems, kurie mūsų 
balso išklausė ir šventės organi
zavimo darbuose talkino. Tiki
me talkos ir toliau iš visų lietu
vių, nes šventės suorganizavi
mas, jos pasisekimas ir apvaini
kavimas yra visiems mums

bendras reikalas. Tad džiaugia
mės išgirdę, kad pav. Montrealio 
lietuvių prezidiumas pats jau 
dabar organizuoja į šventę eks
kursiją, ar toks mielas Br. Ko
lumbijos a-kės pirm. adv. J. Jus- 
čio laiškas, žadantis visokeriopą 
talkininkavimą.

Vieningume išryškėja didieji 
mūsų tautiniai pasisekimai. Ka
nados ir JAV-bių lietuvių susi
artinimo švenfė kaip tik sėja 
vieningos lietuviškos dvasios 
mintį. Šventei ruošti K-tas.

Ktuu mpar
laidotas 1953 m. rugpjūčio 5 d. 
Paštuvos kapinėse, tarp Vilki
jos ir Kulautuvos.

Vysk. Karosas palaidotas Ma
rijampolės bažnyčioje. Tikintie
ji Marijampolėje ruošiasi jam 
pastatyti paminklą.

Marijampolėje klebonauja ku
nigas Petrauskas, buv. karo ka
pelionas. Be to, dar yra senukas 
kun. V. Dvaranauskas ir du jau
ni vikarai, baigę mokslus j,au ru
sų okupacijos metais. Buvusi ka
talikų bažnyčia Vytauto, dabar 
vad. Černachovskio gatvėje, už
daryta. Joje įtaisytas knygų 
krautuvės sandėlis. Tuo tarpu 
evangelikų bažnyčia Kauno gat
vėje pakeista jau ir iš oro. Bokš
tas visai nugriautas, 1955 m. ten 
įrengta sporto halė. Marijampo
lėje Kauno gatvėje buvo dvi žy
dų sinagogos, kuriose dabar 
įrengti audimo fabrikai. Mari
jampolėje žydų tegyvena vos ke-

ii. iJr a vosi-avų,-veikia senoji ne
didelė bažnytėlė kapinėse.

Virbalio bažnyčios' vietoje te
bestūkso griuvėsiai.

Vilkaviškio katedra per karą 
buvo sulyginta su žeme. Vilka
viškio vyskupijoje ar kitur te
bedirba šie dvasininkai: P. Ado
maitis, dr. P. Bielskus, Petras 
Dvaranauskas, Dumčius, Juozas 
Aleksa, Akelis, Birbilas, Inkra
tas, Josiukas, Luckas, Leonas, 
Mikelevičius, Gurevičius, Pėsti
ninkas, Reitelaitis, Maslauskas, 
Rudaitis, Merkevičius, Švelnys, 
grąžintasis iš Sibiro Vizgirda, 
Vaičaitis, Vebeliūnas, Uogintas 
ir kiti. Stankevičius dirba Vil
niuje. Yra apie 20 gyvų kunigų, 
atšventusių savo sidabrinį jubi
liejų (25 metų kunigavimo su
kaktį). Klebonais yra paskirta 
ir jaunesnių kunigų.

Dr. L. Bistras gyvena Lietu
voje.

Pabaltiečių Raudonoji Armija?

Už DARBADIENĮ 4 SVARAI
Vilniaus radijas gegužės 11 d. 

aiškino, kad “Lapkričio 11 d.” 
kolchoze išauginimui 100 svarų 
kiaulienos tenka 210 darbo die
nų. Atseit vienam svarui kiau
lienos tenka 2.1 dadrbo dienos 
arba 16.8 darbo valandos, 
dieną skaitysime po 8 darbo 
landas.
, Vilniaus radijas pavyzdžiu 
rodo Dzeržinskio vardo kolcho- 
:ą, kur 100 svarų kiaulienos te
tenką 46 darbo dienos arba 3.6 
darbo valandos 1 svarui mėsos. 
Kiek gi tokiam ūky turi kaštuoti 
1 svaras kiaulienos. Jei darbi
ninko darbo valandą vertintu
me po $1, tai “pavyzdingojo” 
Kolchozo kiaulienos 1 svaras 
kaštuotų $3.80, o ano baramojo 
- $16.80.

Gegužės 5 d. tas pats Vilniaus 
radijas, barėsi, kad Malenkovo 
vardo kolchoze 50 litrų gauto 
nieno tenka net 22 darbo dienos 
(176 valandos), kai Komjaunimo 
vardo kolchoze 50 litrų pieno te
reikėję 7 darbo dienų (56 valan
dų).

Pagal šiuos davinius blogaja
me kolchoze 1 litro pieno paga
minimui paskirta 3.52 darbo va
landos, o gerajame 1.12 darbo 
valandos. Atseit Amerikoje ar 
Kanadoje tas litras pieno kaš
tuotų viename kolchoze net 
$3.52, o antrame “tik” $1.12.

Tad kaip’ galima stebėtis, kai

jei
va-

nu-

kolchozo darbininkui už darbo 
dieną išmokama po 4-5 svarus 
grūdų. Galima tik stebėtis, kad 
jie su tuo visdėlto šiaip taip lie
ka gyvi. Ir net su šeimomis.

Otava. — Pereitais metais Ka
nadoje įkurta 134 svetimų kraš
tų įmonės. Iš jų 102 įkurtos On
tario provincijoje. " • '

(E) Rytprūsių vokiečių orga
nas “Das Ostpreussenblatt” Nr. 
16/1956 rašo, kad Sovietai, ta
riamai norėdami pademonstruo
ti Pabaltijo kraštų lyg ir didesni 
savarankiškumą, galį sudaryti 
atskiras lietuviškas, latviškas ir 
estiškas raudonąsias armijas, bet 
jose vis tiek visas svarbiausias 
vietas užimtų rusai. Tuo būdu — 
tariamu tų kraštų “savarankiš
kumu” ar norėjimu joms suteik
ti satelitinių kraštų statusą — 
Sovietai norį pamėginti išgauti 
tų kraštų pripažinimą iš Vakarų

ir mėginsią rūpintis, kad jos bū
tų įsileistos į Jungtines Tautas.

Suomių dienr. “Helsingin Sa- 
nomat”, komentuodamas švedų 
laikraščių ir šveicarų “Journal 
de Geneve” žinias apie tariamą 
Pabaltijo respublikų statuso kei
timą, pažymi, jog tokie “balionai 
nuotaikom svetur patirti” tesąs 
tik paprastas sovietinės propa
gandos triukas, bent taip maną 
pabaltiečiaį pabėgėliai Švedijo
je. Kaip į norą vilioti pabėgėlius 
tenka žiūrėti ir į neseniai per 
Talino radiofoną pradėtas estų 
tautinių dainų transliacijas, ku
rios seniau buvo draudžiamos.

jis neužilgo lankysis Vašingtone, 
kur matysis su prez. Eisenhowe- 
ri.u. -./r

JAV išsprogdino naują-,.atomi
nę bombą 15 mil. tonų. Ji buvo 
;šm?cfa iš lėktuvo iš. 50.000 pėdų 
aukščio ir sprogo 15.000 pėdų 

šiai ir atominės bombos. Į virš Namu salos. Stebėtojų lai- 
Britai, pasveikinę šį sovietų ■ vai sprogimą sekė iš 40 mylių 

mostą, pareiškė,^sumažinę savo atstumo. Ugnies kamuolys iš- 
kariuomenę iki 700.000. Iki šiol ji sklido ore virš 4 mylių.

atominėj strategijoj lemia ne 
pėstininkų divizijos, tenka pa
daryti išvadą, kad tas sovietų 
mostas anaiptol nėra nuoširdžios 
taikos noro padiktuotas. Vaka
rams didesnę grėsmę sudaro ne 
sovietų armija, o jų bombone-

NUSIŽUDĖ SOVIETU RAŠYTOJAS
TASS žiniomis, sovietų pagar

sėjęs rašytojas Alexandras Fa- 
dajev, pagautas psichinės depre
sijos, nusižudęs. Žinių agentūra 
priduria, kad rašytojas buvęs 
chroniškas girtuoklis, pastaruo
ju laiku pergyvenęs vidinį su
krėtimą. Koks buvo tas sukrė
timas,, galima spėti iš to, kad 
Stalino laikais jis buvo sovieti
nės literatūros šulas, rašytojų 
sąjungos pirm., o dabar buvo 
pradėtas pulti pačių sovietinių 
rašytojų. Be to, jis buvo Augšč. 
Sovieto atstovu ir komunistinio 
taikos sąjūdžio tarybos vice- 
pirm. Būdamas nepalankus va
kariečių literatūrai, 1948 m. ko
munistų intelektualų kongrese 
Lenkijoj jis pareiškė: “Jei hi
enos mokėtų rašyti mašinėle, o

šakalai — plunksna, rašytų kaip 
T. S. Eliot, Eugenijus O’Neil ir 
J. P. Šatre”.

NEPATVIRTINO SOVIETŲ 
ATSTOVYBĖS RŪMŲ PLANO

Apdegus seniesiems rūmams 
Otavoje sovietų atstovybė pasi
ryžo pasistatydinti naujus. Ji 
pateikė planus miesto savival
dybei patvivrtinti. Pastaroji ra
do planus neatitinkant miesto 
nuostatus. Kadangi rūmai būsią 
statomi Sand Hill plote, kuris 
siekia feder. parką, turi būti su
planuoti pagal distrikto feder. 
komisijos reikalavimus. Pasiūly
ta sovietų atstovybei pakeisti 
planus. Girdėti, kad atstovybė 
sutikusi tai padaryti.

Akies persodinimas leistinas

»

Toronto scenos meno mėgėjų būrelis, kuris šį šeštadienį, ge
gužės 26 d., 7.30 v. v. šv. Jono Kr. parapijos salėje stato R. 
Spalio 2 veiksmų komediją “Batai”. (Žiūr. skelbimą 8 psL)

Tito taikoje su Kremliumi
Jugoslavijoje partijos laikraš

tis “Eorba” išleido atskiru leidi
niu visas S. Sąjungos kp 20-jame 
suvažiavime pasakytąsias Sov • 
komunistų vadų kalbas. Tuo bū
du šios kalbos sulygintos su Ju
goslavų komunistų oficialiais 
leidiniais ir priartintos prie “ko
munistų klasikų”. Tai yra pir
mas kartas, kur taip atvirai pa
demonstruotas' jugoslavų komu
nistų vadovybės sutarimas su 
Sovietų kp vadais.

Popiežius Pijus XII atsilan
kiusiems Italijos akių davėjų 
draugijos nariams ir gydytojams 
pasakė kalbą, kurioje pareiškė, 
kad raginės plėvės persodini
mas (keratoplastija) iš mirusio
jo žmogaus gyvajam moraliniu 
oei tikybiniu požiūriu esąs leis
tinas. Mirusiojo akies išėmimai 
šiuo atveju nesąs nei jo panieki
nimas, nei atėmimas jam reika
lingo gėrio. Tai esą kaip ir su 
kraujo perliejimu. Esą, riebūtų 
peiktina, jei toks asmuo priimti 
už tai atlyginimą. Akies perso 
dinimas būtų neleistinas tuo at 
veju, jeigu chirurgas tai daryti 
be paties mirusiojo ar jo šeimor 
bei globėjų sutikimo. Popiežių' 
pasisakė prieš neturtingųjų mi-

rusių naudojimą tokiai operaci
jai. Esą būtų geriau parengti vi
suomenę, kad jos nariai savano
riškai sutiktų.

Kol kas popiežius nieko nepa
reiškė dėl persodinimo raginės 
plėvelės, paimtos iš gyvo žmo
gaus. Manoma, jis tai padarys 
kita proga.

Streikavo Prancūzijos ūkininkai
Sekminių dieną Prancūzijos 

ūkininkai 60 apskričių užbloka 
vo kelius užversdami rąstais 
mašinomis, traktoriais. Šios rū
šies streiką suorganizavo ūkinin
kų federacija, kuri reikalavo vy
riausybę padėti ūkininkams, nes 
šalta žiema pakenkusi derliui. 
Vyriausybei. atsisakius, buvo

iriebtasi streiko, kurio meti 
tūkstančiai keleivių turėio lūkv 
riuoti ant kelių, kol policija pa 
šalino kliūtis. Vienur ūkininką' 
dalino keleiviams vyną, sūrį, pif 
ną ir tt, kitur mušėsi su ipykv 
siais keleiviais. Streikininkai iš 
dalino spausdintus lapelius, rei
kalaujančius paramos.

NAUJA ENCIKLIKA
Popiežius Pijus XII paskelbė 

naują encikliką apie krikščioniš
kąją meilę, pabrėždamas, kad 
krikščion. religija yra meilės re
ligija, kurios tobuliausia išraiš
ka esanti “įsikūnijęs Dievo Žo
dis” — Kristus. Šias mintis Pijus 
XII paremia gausiomis šv. Raš
to ištraukomis ir rekomenduo- 
ia tikintiesiems šv. Jėzaus Šir
dies garbiiiimą, nes ii, anot Leo
no XIII, esanti simbolis bei iš
raiška begalinės Jėzaus Kristaus 
meilės, kuri akina mus mvlėti 
vienas kitą. Nūdien, vyraujant • 
neapykantai, esą ynač reikia gai
vinti krikšč. meilę paskiruose 
asmenyse, šeimose, tautose ir vi
same pasauly. Enciklika parašy
ta lotyniškai ir turi 100.000 žo
džių.

>■
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GEDIMINAS GALVA

Rusu karinė santvarka
ginklą. Kapitalistiniuose kraš
tuose poetika Aptaria' valdan
čioji idbsč.. šioje vietoje iškyla 
teisingų ir netąisingų karų sąvo
ka. Teisingi karai esą tie, kurie 

larei-

“MANO ĄMTINĖr KONKURSĄ
SKELBIA KLB ŠVIETIMO SKYRIUS

- * - ’ AI > . 1 £ I į
Vietoje pasivaišinimo gyveni

mo sukakties proga skiriama do
vana lituanistinių mokyklų mo
kiniams-savo gimtinės pavaiz
davimo konkursui. Dovaną $150 
skiria S-M-V-per Kandos Kultū
ros Fondą.

1. Konkurse gali dalyvauti vi
same pasaulyje esą lituanistinių 
pradžios mokyįdų, augštesniųjų 
kursų, bei lietuviškųjų Vasario 
16 ir Saleziečių gimnazijų moki- 
mąi., , .

2. Toli likusi gimtinė, o daž
nas dar nuo jos tolsta. Sutrau- 
kykime tolius, kurie mus skiria 
nuo jos. Konkurso dalyvis pa
vaizduoja savo gimtinę straips
niais, piešiniais, fotografijomis, 
papuošimais ir visu tuo, kas jam 
yra galima. Konkurso dalyvis 
tūri parašyti bent .'sekančius 
straipsnelius,; (nemažiau vieno 
puslapio-).

a. Lietuva.
. b. Mkno gimtinė. (Kiek galima 
tiksliau paryškinti tai, ko nėra 
šiame krašte).

c. Planas (bendrais bruožais — 
Lietuvos ir gimtinės).

d. M^no tėvų gimtinės.
e. Atsiminimai arba tikri pa

sakojimai apie gyvenimą gimti
nėje.

f. Istorinis padavimas-ai apie 
gim’tirię arba artimą gimtinei 
vietovę.

g. Papročiai gimtinėje (šven
čių metu bei kitais atvejais).

h. Kodėl aš nesu gimtinėje?
i. Kas man dabar primena 

gimtinę ?
k. Kuo aš galiu padėti savo tė- 

vynei?; (Dabar ir ateityje).
Gimtinės pavaizdavimui ga

lima naudoti dainas ir lietuvių 
poetų eilėraščius arba ištraukas. 
Paisakojimųr negalima perrąšinė-

yra -gimęs ne Lietuvoje, tai 
trumpai aprašo savo gimtinę, o

plačiau pavaizduoja savo tėve
lių’ gimtines (Lietuvoje).

Visas pavaizdavimas turi būti 
vienoje byloje — sąsiuvinyje, 
ranka rašytas.

3. Konkurso dalyviai baigia 
savo gimtinės pavaizdavimą ligi 
1957 m. vasario 16 d. Lituanisti
nės mokyklos (kursų ar gimna
zijos) vadovybės išrenka du ge
riausius darbus ir persiunčia 
savo krašto lietuvių bendruome
nės Švietimo Skyriui (Kultūros 
Fondui). Kraštų lietuvių bend
ruomenės Švietimo Skyriai 
(Kultūros Fondai) išrenka po du 
gėriausius darbus ir prisiunčia 
Kanados Kultūros Fondui “Ma
no gimtinė” Konkurso Komisi
jai (adresas) 235 Ossington Avė.

Kanados Kultūros Fondo 
“Mano Gimtinė” konkurso Ko
misija išrenka geriausius darbus 
ir skiria premijas:

pirmąją — $100, 
antrąją — $ 50.-
4. Konkurso dalyviai sutinka, 

kad jų premijuoti darbai (arba 
darbų dalys) būtų spausdinami 
lietuviškoje periodinėje spau
doje.

5. Konkurso darbai grąžinami 
konkurso dalyviams.

6. “Mano Gimtinė” konkurso 
komisijos sudėtis bus paskelbta 
vėliau.

Pastaba. Kanados Kultūros 
Fondas siūlo:

a. kiekvieno krašto lietuvių 
bendruomenei skirti bent ma
žas papildomas premijas už ge
riausius konkurso darbus tarne 
krašte;

b. visiems lituanistinių mo
kyklų — kursų — gimnazijų mo
kytojams paskatinti savo moki
nius, kuo gražiau ir vaizdingiau 
pavaizduoti savo gimtinę;

c. visai lietuviškai spaudai 
persispausdinti šfb^konkurso są- 
llygas.

KLB Kultūros Fondas.

turi savą doktriną, priklausomą ! 
krašto strateginės padėties ir vi
daus .Santykių. Rusijos j kariuo
mene, susikūrusi rėvbliucijčs 
laikotarpyje, glaudžiai sutapdin- 
ta su kp. Ne kariškoji doktrina, 
bet kp dogma yra vyraujanti. 
Tiesa, kad Marx, Engels ir kitų 
komunistų karinė doktrina buvo 
daugelį kartų Rusijoje perkraty
ta. Lenin ir vėlybesniėji kp ide
ologai nuolat ieškojo būdų ka
riuomenei pajungti ir kietoje 
zampolitų ir politrukų rankoje 
laikyti.

Dar keistesni vakariečių sam
protavimai dėl vadinamos kari
nės filosofijos, strategijos ir tak
tikos. Čia, kaip ir politikoje, daž
nai taktinis žaidimas laikomas 
strategija. Amerikitečių spaudo
je nuolatinis šūkavimas, kad ru
sai nenori karo, yra vienas di
džiausių nesusipratimų. Karo 
klausimus apsprėndžia ne ‘ka
riuomenė, kaip ir kituose kraš
tuose, bet kp politinė vadovybė, 
ji remiasi savo meto tikrove .ir 
niekuomet nepamiršta vyriausio 
komunistinio prado — užkariau
ti pasaulį. Reikia taip pat apgai
lėti, kad tuo klausimu net politi
niai tremtiniai prirašo įvairių 
nesąmonių mūsoje spaudoje. Tai 
rodo, kad jie tebėgo nuo rusų 
komunistų teroro, o lietuvio kol- 
chozininko, darbininko, kaip ir 
visos tautos dalios rusiškojo ko
munizmo santvarkos rėmuose 
jau dabar nebepajėgia įvertinti. 
Jiems vaidenasi, lyg ne komu
nistai, bet teroristai viso blogo 
šaltinis. Tokiomis nesąmonėmis 
apkaišyti žygiai Londone, kai 
Serov yra blogybė, o Malenkov 
kažkas pakenčiamo.

Kp nors remiasi materialisti
ne pasaulėžiūra, tačiau yra pati 
dogmatiškiausia. Marx ir En
gels dogmos, taikytos kapitalis
tinio monopolio laikotarpiui, 
peržiūrėtos rusų komunistų. Le
nin sukūrė naujas sąvokas — 
kapitalistinį imperializmą ir 
proletarinę revoliuciją, kuri vė
liau dangstyta naujais pavadini
mais. Jos aptartis yra esminė. 
Čia bent ’suglaustai patrekiu^kp 
revoliūčijbs dogmas.- ' »

Karas, pasak kp, tėra ;tik esa
mos politikos tęsimas naudojant

patarnaują sum .
viams valdantiesiems ir sukurti 
naują “pažangią visuomenę”. 
§usas Černišeyskij iš 286 karų, 
buvusių Europoj ir Azijoje, nuo 
300 m. pr. Kr. iki’ 1850 m., rado 
tik 60 pažangių. Pasak rusų kp 
Rusija tepalaikanti teisingus ka
rus ir revoliucijas, kurių užda
vinys išlaisviąti 'tautas, iš kolo- 
nij alinio pavergimo. Šiatne rei
kale viso pasaulio komunistu 
partijos privalančios Rusijai tal
kininkauti. Susidūrimas tarp ka
pitalistinio ir komunistinio pa
saulio esąs neišvengiamas ir jis 
galop būsiąs sprendžiamas kayo 
lauke. Laimėtoju: tegalinti būti 
tik komunistinė Rusija, nes ka
pitalistiniai , kraštai tarpusavyje 
nesutariu tarptautinės politikos 
klausimais, o^^ąagėlyje šalių 
pergyvenama rihta suirutė. Su
irutė žymi jaiTtaikds metu. Ka
ro metu buržuaziniai kraštai pa
teksią dar didesnėn suirutėn, nes 
jie nebūsią paruošti, idėjiškai.

Karys nežinosiąs, už ką jis tu
vis kariauti ir žūti.

Iš viso to seka, kad komunisti
nė Rusija “tąikingumu” tenori 
tik laiką laimėti. Pasak kp “bur
žuazinis taikingumas” esąs vy
lingas, nes jis tetarnaująs tik 
kapitalistams plėšikauti. Atitin
kamu metu karai esą ne tik rei
kalingi, bet tiesiog būtini komu
nistinei revoliucijos minčiai 
įskiepyti. Tačiau komunistiniai 
imperijalistiniai karai turį būti 
pridengti tautų laisvinimo var
du. Kai kapitalistiniai kraštai, 
jau pradedant 1918 m., bandė 
komunistinę Rusiją apsupti, kp 
darė -esminius sprendimus, kaip 
panaudoti savo kariuomenę su
duoti smūgius buržuaziniams 
kraštams.

Rusijos kariuomenė yra atitin
kamai įskiepijama. Kp naudoja 
įvairius skiepus: komuniąįįnę 
doktriną, sovietinį patriotizmą, 
savo krašto apsaugą, kitų, kraštų 
išlaisvinimą nuo kapitalistinio 
išnaudojimo — antikolonijaliz- 
mą ir neapykantą vigam laisva
jam pasauliui. Karui laimėti ne
užtenka vien idėjinio paruošimo. 
Tam tikslui reikalingi ginklai ir

būti žymiai lengviau atliktas ne
paprastai centralizuotame, kaip 
buržuazinės demokratijos kraš
te. Rusija siekia visuotinio pasi
ruošimo taikos laikotarpyje.

Karinė strategija
Idėjinis visuotinumas veda 

prie karinio visuotinumo. N. 
Bulganin 1950 m. jau atvirai 
dėstės apie visuotinį karinį pasi
ruošimą. Jo nuomone šiandieną 
neužtenka gerai pasiruošti tak
tikos, operacijų vykdymo ir stra
tegijos srityse. Kariuomenės va
dovybė turinti kreipti ypatingą 
dėmesį į kario kovingumą, ūki
nius ir eilę kitų klausimų ne tik 
savame, bet ir priešo krašte. Mi
nėti klausimai galį būti atsitik
tiniai, laikini ir pastovūs. Tik 
pastovieji veiksniai lemią laimė
jimą. Prie pastoviųjų veiksnių 
jis priskiria ne tik kariuomenės 
kiekybę, bet ir kokybę: kario 
ryžtą, idėjinį įtikrinimą, tikslią 
karinę administraciją ir puikią 
vadovybę.

Pažymėtiną, kad Bulganin 
ypač kreipia dėmesį.į karių mo
ralinės' savybes: ištvermę, ko
vingumą, pasiaukojimą. Jo žo
džiais tik sovietinis karys pasi
žymįs augšta karine morale. Ka
pitalistiniai kraštai, esą, remiasi 
laikinaisiais veiksniais: trumpa
laikiu karu ar netikėtu puolimu.

Maistas Pietu^ juroje

Piktoji propaganda
(Atkelta iš 1 psl.) 

žiuje, kada rusiški “štikai” ma
žai turės reikšmės, biznieriai 
grįžo realybėm Paskutinėje 
spaudos konferencijoje ministe- 
ris Dūlles sutiko su reporteriu, 
jog jis “tik tada pradėsiąs res
pektuoti So v. Sąjungą, kai ši 
Rytų Vokietijoje įgalins laisvus 
rinkimus ir per tai tikrai nepri
klausomas vyriausybes Rytų 
Europoj, kurios atstovautų tau
tas, turėjusias didingą istoriją ir 
gražias istorines tradicijas. Klau 
simas buvo paliestas Vokiečio 
Atominės Komisijos Bonopj pir
mininko Franz Jošėf Štrauss, 
kuris amerikiečiams žurnalis
tams pasipasakojo, esą pribren
dęs laikas sovietams įrodyti ge
nys norus per laisvus rinkimus 
■R. Vokietiją prijungiant prie 
Europos. Štrauss pažymėjo, jog 
tai reikštų išsilaisvinimą visai 
R. Europai. Senovišką Lietuvos 
problemas traktavimą Vašingto
ne liudijo ir Amerikos ambasa
doriaus pasikapojimas su Chruš
čiovu prancūzų bankete Mask
voj. Chtfuščiov pakiršino Charles 
Bohlen, girdi, ar jau likviduojat 
Š. Atlanto S.? Šis atsakė rusiš
kai: “Anaiptol! š.A. S. yra gy
venimiškas faktas! NYTimes 
korespohdentas primena, esą kai 
tik paliečiamas pavergtųjų tautų 
klausimas, Chruščiov kaltina va
kariečius nepaisant “gyvenimo 
faktų”).- Tada Čhruščiov pasiū-

'............ ■ »■'. ' 'l ..T "Illi ' t

lęs išgerti “vodkos” už “karinių giamojoj rezoliucijoj tyčiotis ii 
blokų likvidaciją”. Amerikietis 
betgi greit susigriebęs ir paklau
sęs “Katruo alfabetu naudosi
mės”? Jei rusiškuoju, tai pir
miausiai reiktų išgerti už sovie
tinio Varšuvos karinio bloko lik
vidaciją. Pagaliau, Chruščiovas 
nukreipė temą kitur ir pasiūlė 
gerti už taiką.
Politinė — žurnalistinė etika
Praėjusią savaitę susitiko JAV 

demokratų ir respublikonų par
tijų lyderiai — du aršiausi prie
šai ir sutarė ateinančiuose rin
kimuose laikytis etikos. Susiti
kimas įvyko “Fair Campaign 
•Practices, Inc.” draugijos pas
tangomis. Būt iš tiesų gera, jei 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Garbės Teismo ar kieno kito 
pastangomis būtų sukviesti lie
tuviai “partijų lyderiai ir vado
vaują laikraštininkai” sutarti 
lietuviškos etikos. Gal tai įgalin
tų daugiau atsidėti Lietuvos 
laisvinimo reikalams ir vengti 
bergždžių sieksninių straipsnių. 
Taipgi turėtų būti atkreiptas dė
mesys i įsigalintį paprotį dvie
juose Čikagos laikraščiuose ci
tuoti šio Savaitraščio ar bend
radarbio mintis, ištisai jas at- 
pasakojant ir nepažymint iš kur 
tai paimta. Tai yra juk etikos 
reikalas.

Kodėl tylėjo prancūzai?
Niujorke stebėjomės, kad 

prancūzai leido sovietams bai-

jų kolonializmo Alžerijoje, ne
sugebėdami priminti. Pabaltijo 
valstybių, kad apvaldytų Chruš
čiovo smarkavimą. Sutikimas 
skatinti laivininkystę tarp Pran
cūzijos ir “Sovietų Pabaltijo 
uostų” tegalėjo būti priskaitytas 
prie amerikoniškos spaudos mi
nėtų “mažų nuolaidų”, kurias 
padarė prancūzai Maskvoje.

(Masiniam švedų pabaltiečių 
bičiulių mitinge Stockholme, ko
munistinių “parlamentarų” lan
kymosi proga, vienas neseniai 
lankęsis Sovietijoje turistas, pa
sakojo, kaip “Potiomkino” kol
ūkyje, Latvijoje prie jo priseli
no senis ir paprašė vokiškai pro- 
poganda nepasitikėti. Švedų 
spauda pabaltiečius užtarė, iš
skyrus socialistų, kurie, kaip ir 
jų premjeras Tag Er lander, ig
noruodami pabaltiečių reikalą 
sakė netikį esmine Maskvos per
maina).

Paieškojimai
- Jonas Barišauskas, kilęs iš 
Marijampolės apskr., Igliaukos 
parap., Stašliškių k. Į Kanadą 
atvykęs iš Vokietijos Hanau sto
vyklos ir dirbęs kažkur miškuo
se, prašomas kreiptis “TŽ” re
dakcijom Yra svarbių žinių iš 
Lietuvos.

Elenos Jablonskytės - Gilvy- 
dienės ieško sesuo Ona Jočionie- 
nė, gyv. Mokolų g-vė 2, Kapsu
kas, Lietuva. Atsiliepti: Sagevi- 
Čius A., 87 Gorevale Ave., To
ronto, Ont.

- (Tęsinys iš praeito nr.)
Atrodė, kad Bligh ir Christian 

kadaise neblogai sutarė; Bligh 
net tarėsi globojąs Christian. 
Bet dabar tarp jų augo neapy
kanta. Nors ir ųepasiekė augš- 
čiausio laipsnio, bet praraja di
dėjo. Didžiausią pasipiktinimą 
sukėlė Bligh įsakymas normuoti 
maistą, kurio saloje buvo per
teklius. Priekinėse patalpose jū
rininkai atvirai reiškė savo ne
pasitenkinimą. Vieną naktį trys 
vyrai pabėgo iš laivo. Dieną ka
pitonas įsakė man juos sugauti 
ir pargabenti atgal. Klausyda
mas įsakymo dar tą patį popie
tį, lydimas, Hitihiti' ir jo vyrų 
išplaukiau Tetiaroa salos link, 
kur spėjamai turėjo rastis pa
bėgėliai.

Saulėleidy pasiekėme salą, 
bėt bėglių neradome. Vietiniai 
neįgalėjo tftsMai pasakyti kur 
jie nuplaukė. Hitihiti nepatarė 
toliau vytis, todėl tą naktį pra
leidome vietoje.

Aš niekad nepamiršiu tos, Te- 
tiorOa saloje praleistos nakties. 
Ten žmonės tik savo malonumui 
gyvena. Hitihiti ir aš buvome 
pakviesti į “heivą”, savotišką 
pasilinksminimą prie laužo ir 
mėnulio šviesos, kur grakščios 
mergaitės, palydimos muzikos, 
šoko ir dainavo.

Mano dėmesį atkreipė jauna 
šokėja, kuri, kaip paaiškino Hi
tihiti, buvo Tehani, kas reiškia 
brangioji, didelio vado Vehiatua 
dukterėčia.

Kitų šokėjų aš beveik nema
čiau — tokia nuostabi ir graži 
buvo Tehani. Bet neradau pro
gos ją užšnekinti, nes dvi se
nos auklės stropiai ją saugojo. 
Sekantį rytą aš grįžau į Bounty 
ir pranešiau kapitonui ką suži
nojau apie bėglius. Po trijų sa
vaičių, išvargę ir išbadėję bėg
liai persekiojami vietinių, patys 
pasidavė. Už dezertyravimą 
Churchilll gavo du tuzinus kir
čių, o Muspratt ir Millward po 
keturis tuzinus kiekvienas.

Į pabaigą kovo, visiems aiškė
jo, jog Bounty turi netrukus iš
plaukti. Daugiau negu tūkstan
tis duonmedžio daigų jau radosi 
ant borto ir didžioji laivo kajutė 
atrodė lyg botanikos sodas. Ka
pitono Bligh įsakymu buvo pa
skersta daug kiaulių ir sūdytos 
statinės mėsos sukrautos į san
dėlį. Taip pat į laivą sugabeno 
didelius kiekius kokoso riešutų, 
jamso ir įvairių vaisių. Tik ka
pitonas Bligh žinojo, kada turė
sime pakelti inkarą, bet buvo 
ai^ku, kad išvykimo diena jŠu 
nėtoli.

Ir nelaukiant, ta dfėha atėjo.

Pagal C. Nordhoff ir J. N. Hali 
paruošė B. Stundžia

rėjau didelio noro tą nuostabią 
salą palikti. Žodynas, kurį turė
jau parengti buvo jau pabaigtas, 
o gramatika įpusėta. Jeigu Ang
lijoje manęs nelauktų motina, 
gal būt, aš būčiau paprašęs ka
pitono leidimo pasilikti saloje 
ir užbaigti darbą. Bet deja, 1789 
metų kovo pabaigoje jau rado
mes jūroje, kelyje į namus.

Kartą užsiminiau . botanikui 
Nelson, kad tur būt niekad dar 
nebuvo Jo Didenybės laive, kad 
įgula nerodytų džiaugsmo į na
mus grįžtant.

— Net man, vedusiam vyrui, 
gaila palikti šį rojų, tad ką be
kalbėti apie kitus vyrus? — at
sakė Nelson. -■' : - ’
r Dienoms slenkant Tahiti atro
dė mums lyg buvęs gražus sap-

- z14’ \nas.
Vieną rytą, dvidešimt ketvirtą 

balandžio išmėtėme inkarą prie 
Namuka salos, Draugystės saly
ne, kur turėjome pasipildyti ge
riamo vandens ir kuro virtuvei. 
Vietiniai pasirodė esą dideli va-

gišiai, kurių reikėjo saugotis.
Sekančią dieną, buvo numaty

ta pasiųsti į krantą dvi valtis, 
vadovaujant Christian, kuris ne
pasitikėdamas vietiniais, papra
šė Bligh pasiųsti kartu ir gink
luotų palydovų. Bligh netik at
sisakė pasiųsti apsaugą, bet už
draudė ginklus vartoti, ir Chris
tian išvadino bailiu. Vienai iš 
tų valčių vadovavo kadetas Hay
ward, antrai aš.

Vietiniai laikėsi kurį laiką 
atokiai, bet mums dirbant jie vis 
artėjo, kol vakare, jau rengiantis 
išvykti iš salos jie mus puolė su 
didžiausiu triukšmu. Nors kiek- 
vienam mūsiškių teko penkias
dešimt vietinių, bet pavyko nu
siirti nuo salos be nuostolių, ne
skaitant mažo inkaro — katės 
tekusio laukiniams. • Mums grį
žus, Bligh pasiuto dėl netekimo 
inkaro, iškeltojo įvairiai' Chris
tian išmėtinėdamas, jog turė
damas ginklus rankose pabūgęs 
laukinių. Neklausydamas Chris
tian priminimo, jog jam ginklus 
buvo uždrausta vartoti, Bligh 
siuto toliau, kol Christian apsi-

(nukelta į 7 psl.)

Bulganin kažkodėl vakariečiams 
priskiria netikėtą puolimą, nors 
Rusija juo gali- greičiau pasinau
doti, negu JAV, kai prez. Eisen
hower pakartotinai nurodė, jog 
karas tegali būti pradėtas tik 
kongresui pritarus. Juk sunku 
įsivaizduoti netikėtą puolimą, 
kai klausimas svarstomas viešai.

Rusiškoji strategija išplaukia 
iš anksčiau minėto karo visuoti
numo. Ji apima visas karines 
galimybes: kelių frontų buvi
mą, erdvės panaudojimo galimy
bes, visų karinių dalinių darną, • 
karinę pramonę, išteklius, trans
portą, gyventojų atitraukimą. 
Operaciniai ir taktiniai veiksmai 
pareina nuo to meto strategijos, 
nes operaciniai, o ypač taktiniai 
laimėjimai gali būti pavojingi ir 
įnešti netikėtumus strategijoje.

t Karinių pradų Įkeitimas
Rusų kariniuose sluogsniuose 
vakariečių pastangos apsupti 
Rusiją telaikomos tik dalimi pa
vojingomis. Laikraštis Bolševik 
1951 m. net išdrįso tvirtinti, kad 
karinis apsupimas tesvarstytinas 
iš geografinio požiūrio. Kariniai 
sluogsiiiai laiko amerikietiškas 
bazes svetur vien dėl tolimo 
transporto ne taip pavojingomis, 
kaip anksčiau tvirtinta. Ryšium 
su apsupimo teorija prieita iš
vados, kad reikia vengti dviejų 
frontų karo. Rytų-vakarų kari
nės veržlos linkmė pakeista į 
šiaurės ir pietų linkmę.

Rusai pakeitė savo nusistaty
mą ir link vakariečių. Stalino 
laikais ekonomistų skelbtoji te
orija, kad vakariečiai griųsią dėl 
ūkinės suirutės, buvo aštriai 
kritikuota prof. Varga, kuris bu
vo patekęs anuomet į nemalonę, 
o dabar vėl išplaukia į paviršių. 
Bent pastaruoju metu mestas 
rusų pasigyrimas savo kariuo
mene. Kaikurie maršalai panūdo 
domėtis vakariečių kariniais lai
mėjimais. Pulk. Gbriačev net 
toliau eina: rusai turį sekti va
kariečius ir kiekvieną pastarų
jų laimėjimą bet kuria kaina pas 
save įgyvendinti. Vieton anks
tesnio tvirtinimo, kad kapitalis
tus kepurėmis užmėtysime, da
bar savo karius įtikinėja, jog jie 
turį pasiruošti kovai prieš “stip
rų, pavojingą ir sumanų priešą”.

Karo netikėtas pradėjimas 
Bulganino buvo pavadintas ša
lutiniu veiksniu. Mat, prieš ke
lerius metus .dar vis buvo sam-, 
pwftauta, -kaH VoKiėčfų 
krieg^’ juos pačius pražudęs. 
Pastaruoju metu ir šis nusistaty
mas peržiūrėtas. 1954 m. pulki
ninkai Fedorov ir Novochatko 
paskelbė studiją “Marksizmas- 
leninizmas apie karą ir kariuo-

• (Nukelta į 7 psl.)

Gyvenimas Kanadoje

Į

Žmonės atkinkomai įvertins jus, jei tu
rėsite sąskaitą banke. Atidarykite dar šian
die. Taupykite nuolatos.

KAIP ATIDARYTI SĄSKAITĄ BANKE
Kanadoje yra tiek daug dalykų, dėP4ūii* 

rių verta taupyti: jūsų nuosavas, fiomas/ auto
mobilis, jūsų nuosavas verslas ir paa Taršyk 
kite banke. Visus Kanados bankus prižiūri Ka
nados vyriausybė. Juose jūsų pinigai gulės 
SAUGIAI.

yTAUPOMIJI SĄSKAITA: tai suskaite, 
kuria kanadiečiai dažniausiai naudojasi. Už 
jūsų įdėtus pinigus į metus du kartus išmoka
mi procentai. Pinigus jūs galite išsiimti kada 
pdndrėsife, kiekvienu metu, neįspėjus iš anksto.

Tdųpdmgjg sąskaitų galima pradėti net 
Sti $l..Tik įženk į bankų ir parodyk šį skel
bimą už stalo Stovintiems banko tarnautojams.

Bankas paprašys jūsų pasirašyti savo pa- 
VOrde ant indėntifikacijos kortelės. Bankas šią 

tWk6 kėd Jūsų pinigų nepaimtų

Bankas išduoda toip
pat maža knygelė su |ūšų sąskaitos numeriu. nio partneriai arbo vyras ir žmona.

Įdėdami pinigus bonkan, arba ijimdomi, 
visuomet įteikite banko tarnautojui šių knyge
lį. Kiekviena korta štoje knygelėje bus įra-

NORINT PAGELBĖTI JUMS PILNAI NAUDOTIS KANADOS OYVENTMU . . .

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

MES ŠAKOME:. Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar-

■« * Saba * Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 44.633

Čia Jūs rasite gėriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinam lauktomis kainomis ir 

geriausiomis išsfmokėjimo 
. sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose

Sytas balansas, taip, kad jus visuomet žinotu
mėte, kiek pinigų turite banke.

Čekių knygelė: Bankas jums išduos čekių 
knygelę. Naudokite juos, kai pagal reikalų no
rėsi re išimti iš banko pinigų. Kiekvienos bafnko 
tarnautojas jums parodys, kaip reikia čeki iš
rašyti. Tai visiškai lengvo!

Kanada suteikia daug galimybių pradėti 
savo prekybų. Einamoji suskaite yra patogiau
sia prekybininkams.

EINAMOJI SĄSKAITA: Už šią sąskaitą 
nemokomos palūkanos, be to, bankas už pa
tarnavimų ima lobai mažų atlyginimų. Kiek
vieno mėnesio gule jūs gausite atgal sunau
dotus čekius, kurie tiks kaip kvitai. Tai pa
lengvins jums sųskaitybų.

JUNGTINE SĄSKAITA: Tai einamoji są
skaita, kurių gali naudoti du asmenys — biz-

BRĄDING BREWERIES LIGHTED 
. OtUwa • WM»or • Montnal • Hamltton

PRAŠYKITE BRADING'S /tariamo BREDING'S/

Žodžiai anglų kolboje skirti banko tarnautojam*. 

Ifcikirpkite šį skelbimą. Parodykite ji banke.

n ūn mm



TĖV’ISKĖS žiburiai

Kaip pžuols drūts prie Nemunėlio, 
Lietuvis nieko neatbos .

Jaunimas ateina su dovanomis
Dažnai mes esame pratę ant suomenė, tauta, yra jo tėvas |r

1 _ __ * 1 a . A ~ •

Vienas po kito baigia šios že
mės kelionę didieji-mūsų tautos 
vyrai. Jau 10 metų kaip neturi
me gyvųjų tarpe ir paskutinio 
aušrininko Martyno Jankaus.

Martynas Jankus gimė Ram- 
byno kalno papėdėje, Bitėnų 
kaime 1858 m. rugpjūčio 7 d. 
susipratusių lietuvių ūkininkų 
šeimoje. Jo tėvai — Martynas ir 
motina Marė, gim. Kerpaitė — 
jau iš pat ankstyvos jaunystės 
būsiamam Mažosios Lietuvos 
Patriarchui įkvėpė lietuvybės 
dvasią, mokydami jį lietuviškų 
pasakų ir dainų. Išėjęs pradžios 
mokyklą, Martynas Jankus ne
turėjo progos baigti augštesnių 
mokslų,tačiau gana gilų ir vis
pusišką išsilavinimą įgijo sava
moksliškai. Jis gerai išstudija
vo Lietuvos istoriją, nuodugniai 
skaitė tuo laiku lietuvių ir vo
kiečių kalba išeinančius raštus, 
kuriuose buvo rašoma apie Lie
tuvą ir lietuvius. Mėgo gillintis 
ir į literatūros studijas.

Martynas Jankus gana anksti 
įsitraukė į Mažosios Lietuvos 
kultūros ir politikos darbą. Iš 
pat jaunų dienų jis susiduria su 
dr. Sauerveinu-Girėnu, kuris jį 
paskatina dirbti tautinėj ir poli
tinėj veikloj. 1883 m. jis susipa
žino su Didžiąja Lietuva, kurio
je ilgai keliavo ir aplankė anuo
metinius mūsų tautos veikėjus 
bei tarėsi dėl bendro Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos lietuvių 
darbo. Maždaug tuo pat laiku jis 
įsigyja spaustuvę Ragainėje, o 
vėliau ir Tilžėje ir pradeda 
spausdinti lietuviškus laikraš
čius, maldaknyges evangelikams 
ir katalikams, giesmynus ir kito
kio turinio knygas. Į tą darbą jis 
įdėjo dadug energijos ir pinigų, 
kurių jam dadžnai trūko ir ne
kartą jo turtas buvo statomas į 
važy tynęs. Bet svarbiausia, jis 
turėjo kentėti nuolatinius vokie
čių valdžios persekiojimus. Iki 
pirmo pasaulinio karo pradžios 
jis buvo devynis kartus suimtas 
ir-kalintas. O didžiausį fizinį ir 
moralinį smūgį -jis patyrė 1914 
m. prieš pat Kalėdas, kada rusų 
kariuomenė įsiveržė į Mažąją 
Lietuvą, o rusų žandarai jį kartu 

* 'su-visa šeima suėmė Ir ištrėmė 
į Pavolgį, Rusijon. Ištrėmime jį 
seka vienas po kito smūgiai: 
miršta jo tėvas ir vienas sūnus, 
o kitas sūnus žūna vokiečių — 
prancūzų fronte. Bet tie gausūs 
smūgiai jo dvasios nepalaužia ir 
karui pasibaigus tuojau grįžta į 
Mažąją Lietuvą ir vėl įsitraukia 
į tautinį darbą. Čia jis oranizuo- 
ja Prūsų Lietuvos Lietuvių Tau
tos Tarybą, vėliau sukuria Ma
žosios Lietuvos Gelbėjimo Vy-

■ riausiąjį Komitetą, vadovauja 
Klapėdos Krašto lietuvių gink
luotam sukilimui/, organizuoja 
šaulius ir savo patarimais ir dar
bu padeda kitoms lietuviškoms 
organizacijoms. Klaipėdos kraš
tui įsijungus į Lietuvos valsty
bę, Martynas Jankus apsistoja 
gimtuosiuose Bitėnuose, kur ūki
ninkauja. Vokiečiams užėmus 
Klaipėdos kraštą, 1939 m. kovo
22 d. palieka Bitėnus ir apsigy
vena Kaune iki antrojo bolševi
kų antplūdžio į Lietuvą. 1944 m. 
pasitraukia į Vokietiją ir čia lei
dęs sunkias tremtinio senatvės 
dienas įvairiose Šlesvig-Holštei- 
no vietovėse, 1946 m. gegužės m.
23 d. Mūtzelburge prie Flens- 
burgo amžinai užmerkė akis.

(1858.VIII.7 — 1946.V.23)
Apžvelgiant jo nuveiktus dar

bus, reikia pažymėti, kad Marty
no Jankaus veikla buvo gana 
šakota. Jei Mažoji Lietuva, dau
giau kaip 700 metų buvusi vo
kiečių valdžioje, sugebėjo išlai
kyti lietuvišką charakterį, tai di
džiausias nuopelnas tenka to
kiems veikėjams, kaip Martynas 
Jankus. Dar savo jaunystėje 
(1886) jis suorganizuoja Tilžėje 
susipratusių lietuvių organizaci
ją “Birutė”, kuriai per keletą 
kartų jis ir pirmininkavo. “Biru
tė” iki pirmo pasaulinio karo bu
vo išaugusi į stiprų Mažosios 
Lietuvos lietuvių kultūros cenb 
rą. Jis taip pat dalyvavo prie ki
tų lietuviškų organizacijų steigi
mo, įkūrė kelias lietuviškas mo
kyklas, ruošė lietuviškus vaidi
nimus ir kt. O visa tai gaivino ir 
ugdė M. Lietuvos lietuvių tau
tinę sąmonę.

Spaudos srityje jo nuopelnai 
dar didesni. Jis yra vienas iš lie
tuviškos spaudos kūrėjų bei pla
tintojų Didžiojoje ir Mažojoje 
Lietuvoje. Jis vienas pirmųjų 
“Aušros” sumanytojų ir kurį lai
ką buvo jos redaktorium. Kad 
lietuviška spauda galėtų verstis 
be paramos iš šalies, Martynas 
Jankus įsigijo nuosavą spaustu
vę. Lietuviškai spaudai nepasie
kiant didelių tiražų ir dalį dar
bų atliekant veltui, jis patenka 
į didelius finansinius sunkumus 
ir Bitėnų ūkis bent kelis kartus 
patenka į varžytynes. Martine 
tėvas vis gelbsti padėtį ir išper
ka skolas. Martynas Jankus ne
tik spausdino, bet ir pats rašė 
įvairaus turinio populiarias kny
gas, brošiūras, straipsnius ir ei
lėraščius. Jis yra parašęs 20 kny
gelių, iš kurių paminėtinos “Lie
tuviškos ir seniausios dainų kny
gelės”, 1882, “Štukaunos dainos, 
nuo žmonellių iš Kalnujų apy
gardos” 1884, “Žiemos vakaro 
adynėlės” 1885, “Mužikėlis”, 
1885, “Burtininkų dainos”, “Prū
sų Lietuvos nusidavimai”, “Lie
tuvos nusidavimai”, “Raudon- 
krūtinis” ir kt. 1900 jis išleido 
savaitraštį “Saulėtaka”, kuris 
dėl lėšų stokos po vienų metų 
sustojo.

Martynas Jankus bandė rašyti 
ir eilėraščių, tačiau jo poezija 
nėra nei gausi nei poetinga. Jis 
juos rašydavo daugiausia saty
rinio pobūdžio puldamas lietu
vių išgamas arba jiems atsikirs
damas. Gaila, kad mes po ranka 
neturime jo tos rūšies poezijos 
pavyzdžių, tačiau reikia manyti; 
kad ateis laikas kai Martyne 
Jankaus raštai bus surinkti ir 
išleisti atskiromis knygomis.

Ir politikos darbe jis pirma
sis ėmė organizuoti visaš tautiš
kai susiprajtusias M. LšetiAros 
lietuvių jėgas. Jau 1890 m. Mar
tyno Jankaus vadovaujami ir 
drąsinami, keli vyrai sudėjo ke
lis šimtus markių ir stojo į rin
kiminę kovą Vokietijos parla
mento rinkimams. Pradžia buvo 
labai liūdna, nes M. Lietuvos 
lietuvių sąrašas tegavo tik 37 
balsus, iš ko vokiečiai pradėjo 
tyčiotis ir juoktis. Kitais metais 
jau buvo gauta 127 balsai. Nors 
pažanga ir padaryta, tačiau kai 
kurie lietuvių veikėjai suabejojo 
šių rinkiminių kovų prasmingu
mu. Tačiau Martynas Jankus sa
kė, kad čia netiek svarbu balsai, 
kiek pasiryžimas skirtis iš vo
kiečių politinių sluoksnių. 1892 
m. lietuvių kandidatas surinko 
2.800 balsų, o 1894 m. jau su
rinkta daugiau kaip 10.000 balsų

ir lietuviai į Reichstagą praveš 
dė savo atstovą Jurgi Smalakį. 
Reichstago rinkiminės kovos 
Martyną Jankų paskatino dar 
daugiau išeiti į politinį veikimą.

M. Lietuvos lietuvių didžiuoju 
politikos tikslu buvo susijungi
mas į vieną valsltybę Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvų. Šiam tiks
lui pasiekti Didysis karas davė 
didelių prošvaisčių. Didžiąja! 
Lietuvai atgavus suvereninės 
valstybės teises, M. Lietuvos lie
tuviai pradėjo varyti stiprią ak
ciją už M. Lietuvos sujungimą 
su D. Lietuva. Šioje veikloje 
Martynas Jankus buvo pagrin
dinis veikėjas. Jis yra vienas iš 
steigėjų Prūsų Lietuvių Susivie
nijimo Tautos Tarybos, jis buvo 
delegatas Versalės taikos konfe
rencijoje įteikiant notą ir reika
laujant M. Lietuvą prijungti 
prie D. Lietuvos, jis pirminin
kas Vyriausio Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto. Jis visur- 
vadovaujamose vietose, kai rei
kėjo ginkluotu sukilimu spręsti 
Klaipėdos krašto likimą. Klaipė
dos kraštui prisijungus prie D. 
Lietuvos, jis iš viešojo politinio 
gyvenimo pasitraukė. Už dide
lius nuopelnus lietuvių tautai 
Lietuvos Vyriausybė jam sutei
kė Mažosios Lietuvos Patriarcho 
vardą. Be to, jis buvo apdovano
tas visa eile augštų ordenų: Vy
tauto Didžiojo, Gedimino, Klai
pėdos Krašto Sukilėlių, Šaulių 
žvaigžde, Italijos de Corona ir 
kt. Jo vardu buvo pavadintos 
kaikurios mokyklos, miestų gat
vės ir šaulių būrys, kuris vėliau 
išaugo iki bataliono. Karo Mu
ziejaus sodnelyje Kaune bu ve 
pastatytas jo biustas, kurį tačiau 
vokiečiai okupacijos metu 1942 
m. nugriovė. Martynas Jankus 
turėjo gausingą 12 vaikų šeimą. 
Šiuo laiku tėra tik keturi gyvi 
jo vaikai: Urtė — gyv. Čikagoj, 
Kristupas (neregys), Elzė ir Ėdė 
— gyv. Toronte.

Prismindami Martyną Jankų 
jo dešimties metų mirties su
kaktuvių proga, norėtumėm, 
kad jo kova už lietuvišką kul
tūrą ir lietuviškų žemių bei rei
kalų gynimą būtų mums pavyz
džiu ir dabartinėj mūsų tremties 
epopėjoj ir kad mes, nežiūrint 
mūsų tautos didelių dabartinių 
vargų ir kančių, nenustodami 
vilties kovotumėm už lietuvybės 
išlaikymą ir Tėvynės išlaisvini
mą. Aug. Vienas.'

ko nors rūgoti. Tik nerūgojame 
ant savęs pačių. Skaitome, kad 

Į mes esame visais atžvilgiais 
tvarkoje.

Ne kartą per savo dantis per- 
košiame ir mūsų jaunimą: jis 
yra toks, jis yra kitoks. Žinoma, 
ne visada suklystame. Bet kar
tais, oi, kaip prašauname pre 
šalį. Viena iš didžiausių klaidų 
yra ta, kad iš jaunimo mes rei
kalaujame, bet patys jam nieko 

| neduodame. Ne tik neduodame, 
bet dažnai net ir nepriimame jo 
mums teikiamų dovanų, nekrei
piame į jį dėmesio, paliekame 
jį vieną. Mes tariame, kad vaikai 
mums gudruoliams nieko negali 
duoti. O jie kartais tiek daug 
dirba, kad tik suteiktų mums 
daugiau džiaugsmo. Ne tik tė
vams, bet mums visiems — vi- 

| suomenėi. Antai Toronte esama 
(gal kokio šimto jaunuolių, besi- 

mokančiu mur.ikns .Tip dirba ii-mokančių muzikos. Jie dirba il
gus metus, išeikvoja daug ener
gijos, kad tik kada nors mus pra
linksmintų. Jie ruošia koncertus. 
Kam? Ne kam kitam, o mūsų 
džiaugsmui. Tai jų didžiulė auka 
mums. Bet mes nesidžiaugiame 
ir jų aukas nepriimame. Į jų 
koncertus mes neiname. Tiesa, 
ateina tėvai. Bet gi jaunimas 
yra visuomenės nuosavybė. Vi-

motina. Tik atskiri vaikai tun 
savo tėvus, bet ne jaunimas. Bet 
tėvas ir motina juo nesidomi. 
Tad nestebėtina, jei jaunimas 
nuo jų traukiasi, nuo savo tėvo 
ir motinos. Tokiais atvejais 
mums nedera ant jo rūgoti.

Gegužės 27 d. 2 vai. šv. Jono 
Kr. Parapijos salėje įvyks tre
čias jaunųjų muzikų koncertas. 
Sį kartą jungtinis. Anksčiau bu
vo atskirų studijų: p. D. Rau- 
tinš ir p. St. Gailevičiaus. Be 
minėtų dviejų jame dalyvaus ir ■ 
kitur studijuoją lietuviukai. Vi
so apie 39 jaunuolių. Programoje 
bus pijaninas, smuikas, akorde
onas ir kt. Dalyvių išsilavinimas 
— nuo pirmo kurso iki paskuti
nio. Bus net konservatoriją bai
gusių. Visiems koncerto daly
viams bus duodama dovanų lie
tuviškų knygų, pirktų iš klausy
tojų kuklių aukų, surinktų per
eitų koncertų metu. Pasižymėju
sieji bus apdovanojami dar pa
gyrimo lapais. Koncerte teisė
jaus muz. Msgr. J. E. Ronan, Šv. 
Mykolo Katedros berniukų cho
ro vadovas.

Taigi mes savo jaunuoliais 
duokime dovanų tik kuklią 
knygelę, o jie mums dovanos 
savo ilgų valandų darbą ir pa
tirtį. Priimkime jų auką. A. K.

Martynas Jankus

Vargas ir neviltis toli nuveda
V. Vokietijoj tebėra 220.000 

R. Europos pabėgėlių, apgyven
dintų įvairiuose barakuose, ka
reivinėse ir tt. Jau kuris laikas 
komunistinė Michailovo propa
ganda juos vilioja grįžti į “tė
vynę”. Vienas kitas patiki gra
žiomis vilionėmis ir grįžta. Tai 
daugiausia tie, kurie negali emi
gruoti į užjūrio kraštus. Pasta
ruoju laiku daugelį nustebino ži" 
nia apie buv. sov. armijos karį 
L. Lichonovič apsiprendimą 
grįžti Sov. Sąjungom Jis tarna
vo antikomunistinėj gen. Vlašo- 
vo armijoj, o po karo ištisus 11 
metų gyveno pabėgėlių stovyk
lose. Emigruoti, negalėjo, nes 
plaučiuose rasta<Mžiovos bacilų. 
Darbo gauti Vokietijoj irgi ne
galėjo. Gyveno iš vakariečių 
valdžios pašalpos—-55 DM mėn.,

Fort William, Port Arthur, Ont.

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei {vairius medžioklinius {autuvus.

I LIETUVA
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir SOVIET. RUSIJOS 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITŲ DALYKŲ

SIUNTINIUS
* PER

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

Muitas apmokamas pas mus. 
Gavėjas nemoka nieko! 

Skubus ir garantuotas pristatymas!
Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

-t

Motinos dienos minėjimas įvy
ko gegužės 5 d. Prosvita salėj, 
Fort William. Atidarymo žodį, 
pritaikytą šiai dienai iškeliant 
motinos didžiuosius nuopelnus, 
pasakė apylinkės pirm. Mirusios 
ir kenčiančios Sibire ir kt. mo
tinos pagerbtos susikaupimo 
momentu. P. Bružaitė buvo pa
prašyta papuošti raudonomis ro
žėmis čia minėjime dalyvavu
sias motinas. Joms palinkėta il
giausių ir laimingiausių metų. 
Apie dėkingumą motinai ir jos 
globą senatvėje nuoširdžiai ir 
gražiai kalbėjo Vyt. Semaška.

Meninę dalį išpildė jaunuo
menė. Gražiai skambino pianinu 
Ludmila Sasnauskaitė, o Valė 
Jonaitytė su Edna Sasnauskai
te duetą. Puikiai deklamavo 
Kristina Kaminskaitė, Gintas 
Kaminskas ir Jūra Mitalaitė. Ji 
taip pat gražiai skambino piani
nu. Jaunasis Jokubauskas gra
žiai dainavo solo. Programą gra
žiai pravedė Henrikas Poškus.

Po to sekė pobūvis paruoštas 
darbščiųjų ponių: A. Jonaitie
nės, A. Druktenienės, P. Bružie
nės, A. Kaminskienės ir Joku- 
bauskienės. P. Kajutis sutvarkė 
garsiakalbius, Leo Drūktenis su
organizavo puikią plokštelių 
muziką. Protarpiais grojo akor
deonu italas. Fantus išdalino 
kaip ir visuomet p. Jonaitytė. 
Traukimą pravedė H. Poškus su 
Jonaityte. Prie įėjimo buvo Leo 
Drūktenis ir Petras Bačinskas. 
Daugiausia parengimui talkinin
kavo Petras Kajutis.

Minėjime dalyvavo nemažas 
skaičius miškuose dirbančiųjų. 
Jų tarpe buvo atsilankęs didelis 
talkininkas apylinkei Vyt. Ra
dauskas, Danėnas, kirtėjų bosas 
ankstyvesnės kartos ateivis Al
bertas Vaitiekūnas ir kt.

Parengimas praėjo gana, jau-

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
taMg parvažimat Taraafa ir taliHiamb 
tfbtaiKijamte. ŠALDYTUVŲ parvažima 
spaciafbtai. Vlaa* važama* tarta* ap
drausta*. VažloajaiK kas saraitp i Moot-

30 DEWSON ST. • • TU. Lt. 4-1403 
' - - ’ TORONTO

kioj nuotaikoj. Pelnas $70.10.
Rengėjams už jų pasiaukojusi 

darbą ir dalyviams savo atsilan
kymu parėmusiems Motinos die
nos minėjimą nuoširdžiai dėko
jame.

Lietuviai pradeda steigti savo 
darbo įstaigas. Neseniai pradėjo 
dirbti savistoviai K. Kaminskas. 
Charles Plumbing and Heating 
Co., 2230 Begin St., Fort Wil
liam. Daug metų, jis dirbo pas 
vietinį kanadietį Anderson. K. 
Kaminskas turi jau didelį paty
rimą savo darbe ir išlaikė visus 
reikiamus egzabinus. Tik ką pa
siskelbus laikrašty, • jau gauna 
daug kvietimų darbui — taisy
mui.

Bronius Kalibatas jau prieš 
metus yra atidaręs televizijos ir 
radio ' įrengimų bei taisymų 
įstaigą Central TV Service, 837 
Fort William Rd., P. A. Jis yra 
atsikvietęs iš Toronto specialią 
mokyklą baigusį Vyt. Semašką. 
Dirba gerai, žmonės gana malo
nūs, pasisekimą turi gerą. P. Se
maškienė dirba Chapples preky
bos raštinėje. Jie yra puikūs tal
kininkai ir lietuviškam darbe.

Juozas Spakauskas vedė Han
na Gobei. Gražus vestuvių pri
ėmimas įvyko Fleming patalpo
se. Povestuvinei kelionei jie bu
vo išvykę į Niagara Falls ir To
ronto. Priešvestuvinį “shower” 
suruošė vyr. pajaunys H. Poš
kus p. Kaminskų bute. Jaunie
siems buvo įteikta gražių dova
nų. Palinkėta laimingo ir gra
žiausio gyvenimo.

Mrs. Gillespie suruošė “trusto 
tea” p. Spakauskienei pakvies- 
dama lietuves ir angles.

Kelios staigios mirtys pasta
ruoju laiku aplankė šią apylin
kę. Simonas, senos kartos atei
vis, 51 metų, atvykęs iš Keno- 
ros į Port Arthur, mirė širdies 
liga.

A. Sergedas, 55 metų, senos 
kartos ateivis, mirė širdies liga. 
Lietuvoje liko duktė ir sūnus.

Ūselis, 72 metų, apie 2 sav. 
gydęsis ligoninėje, mirė po ope
racijos. Sirgo vėžiu. Jis paliko 
apie $3.000 banke ir $3.000 ver
tės nuosavybę užrašydamas vie
nam lietuviui. Nebuvo liudinin
kų parašų, todėl visą turtą pa
ėmė valdžia.

Vyt Semaška tik ką gavo ži
nią apie motinos mirtį Lietuvo
je. pp. Semaškus nuoširdžiai už
jaučiame. E. J.

kurių 7 DM ($1.67) turėjo mo
kėti už “butą”. Anksčiau buvo 
bandęs dirbti Belgijos anglių 
kasyklose, kur sugadino plau
čius ir turėjo grįžti Vokietijon į 
pabėgėlių stovyklą. Viskuo nusi
vylęs rusas L. parašė sovietų 
ambasadoriui Bonnoje prašyda
mas leidimo grįžti. Kai stovyklą 
lankęs žurnalistas paklausė kas 
jo laukia Sov. Sąjungoj, L. atsa
kęs — “priverstinio darbo sto
vykla arba 5-20 metų kalėji
mas”, nors turįs vilties, kad jam 
būsianti pritaikyta amnestija. 
Bet, girdi, tai nebūsią blogiau 
kaip pabėgėlių stovykloj. Tokių 
motyvų vedini pernai grįžo Sov. 
Sąjungbn apie 330 rusų iš V. Vo
kietijos. Tai rodo, kad Michai- 
lovo propaganda randa aukų. 
Dėl pabėgėlių nusivylimo yra 
kalti ir vakariečiai, nepanorę 
spręsti šios problemos energin
giau ir sėkmingiau.

Suomiai reikalauja Karelijos
majame pastebi, kad gerą progą 

į I tokį klausimą iškelti sudaro kad 
- ir pasitarimai dėl Saimos kanalo.

Po karo vedant sieną kanalas, 
kuris jungia Saimo ežerų grupę 
su Suomių įlanka, buvo pada
lintas: žemutinė jo dalis buvo 
palikta rusų pusėje. Dabar ru
sai yra pareiškę, kad jie sutiktų 
suomiams leisti praplaukti ka
nalu ligi jūros. Suomių prezi
dento organas pastebi, kad, stiįĮ- 
rėjant suomių ir rusų santy
kiams, galimas dalykas, jog ir 
Sovietai atsižvelgs į savo vakarų 
kaimynų lūkesčius.

Suomių “Helsingin Sanomat” 
rašo, kad “Karjalan Liitto”, 
Suomiją persikėlusių karelų or 
ganas, reikalauja peržiūrėti tarp 
Suomijos ir Sovietų Sąjungos 
padarytąją sutartį ir grąžinti 
Suomijai iš jos pagrobtąsias sri
tis, juo labiau, kad bolševikai tą 
okupaciją grindę “strateginiu 
būtinumu”. Dabar tas pagrindas 
visiškai atkritęs;

Dėl Karelų sąjungos rezoliu
cijos, kurioje suomių vyriausy
bė skatinama ištirti visus gali
mumus, ar Sovietai nesutiktų 
grąžinti Suomijai iš jos atplėštą 
Kareliją, “Maakansa”, suomių 
agrarų partijos organas (ši par
tija yra davusi dabartinį prezi
dentą Kekonneną), savo veda-

Št. Catherines, Ont.
Gegužės 27 d.,-11 vai. ryto; 

tuoj po pamaldų Lyceum salėje, 
56, Chureh -St.', yra šaukiamas 
KLB St. Catharines apylinkės 
lietuvių visuotinis susirinkimas. 
Bus diskutuojama aktualūs mū
sų bendruomeninio gyvenimo 
reikalai. Todėl kviečiame visus 
St. Catharines ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti.

Apylinkės valdyba.

Vašingtonas. — Kongreso spe
ciali komisija Katyno žudynėms 
ištirti savo pranešimą pateikė 
dar 1952 m., bet iki šiol jis ne
svarstytas. Dabar kongrėsmariai 
J. Madden pasiūlė tą klausimą 
išspręsti ir, kaip komisijos siū
lyta, medžiagą perduoti- Tarp
tautiniam tribunolui. ;

Maskva. — Sov. Sąj. ir. JapO- - 
nija gegužės 15 d. pasirašė, žve
jybos sutartį. Tai pirma sutartis 
tarp šių valstybių, po karo dar 
neturinčių normalių santykių, 
nes nepasirašiusių taikos sutar
ties.

PIRMAISIAIS METAIS ATVYKUS KANADON
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prosyrno rormų prosy Kire o n irn Knistoje 
tmtgrocijos įsrotęoje or rosyKire L/»recror

PRAŠYMAI JAU PRIIMAMI
Jei jūs atvykote. Kanadon nuolatiniam

Kad padėjus įsikurti imigrantams ir jų šeimas 
išlaikius neperskirtas, “Šeimų Parama 
gali pasinaudoti:

• Imigrantai, atvykę nuolatiniam apsi
gyvenimui Kanadon,

• Kanados piliečiai, grįžę nuolatiniai ap
sigyventi Kanadoje.

TAI DAR TURI BŪTI PRIIMTA PARLAMENTO. NUMATOMA MOKtTI:
$5 už kiekvieną vaiką iki 16 m. amžiaus mėnesiui 
(pradedant balandžio 1, 1956) tol, kol vaikas pa
sieks* pilnų 16-kos metų ar išgyvens Kanadoje 
12-ką mėnesių.

’’šeimos Parama“ bus mokama motinai 
kas trys mėnesiai. Norėdamos gauti šią 
paramą, motinos privalo įteikti prašymą 
vietos imigracijos įstaigai ar Director 
of Immigration, Ottawa, kas trys mėne
siai, prieš periodo pabaigą'. Patogumui 
kiekvienu čekiu bus prisiunčiama pra
šymo forma, kurią ir reikės užpildyti.

The Department of Citizenship and Immigration
OTTAWA CANADA

■>* 
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Sekmadienis darbo diena. Sov. žodžių, mįslių ir vaizdingų pa- 
Sąj. ministerių tarybos nutari- sakų. Knyga turi 632 psl. išleido 
mu šiemet balandžio 29 d. sek- V. Grožinės literatūros leidykla.
madienis nebuvo švenčiamas. 
“Poilsio diena” buvo nukelta į 
pirmadienį, balandžio 30 d., kad 
tuo būdu su gegužės 1 ir 2 d., iš
eitų trys nedarbo dienos greta.

Vilniaus Katedroje ruoš paro
das. Bolševikinių rašytojų są
jungos savaitraštis “Literatūra 
ir Menas”, 1956.IV.29 numeryje 
rašydamas apie “atgimstančius 
paminklus”, skelblia, kad gar
siojoj Vilniaus katedroj “šiomis 
dienomsi buvo baigti vidaus res
tauravimo darban Šiuose pui
kiuose rūmuose greit bus atida
ryta paveikslų galerija ir res
publikos darbo žmonės galės čia 
susipažinti su praeities dailinin
kų kūriniais” ... Kaip grynai 
apie architektūrinį pamiklą, bet 
ne maldos namus, kalbama ir 
apie Kotrynos bažnyčią Muzie
jaus gatvėje. Dabar esanti “šio 
architektūros paminklo išvaizda 
tokia, lyg jis būtų tik ką pasta
tytas” ...

Solistė Veronika Dagelytė 
mirė balandžio 18 d. po ilgos ir 
sunkios ligos. Teatro direkcijos 
ir kitų užuojautos pareiškime nė 
puse žodžio neprisimenama apie 
jos Sibiran ištremtą vyrą agr. J 
Valatką ir brolį J. Dagelį, buv 
“Ūkininko” redaktorių. Velionė 
1938 m. baigė Kauno konser 
vatorijos dainavimo skyrių h 
buvo, priimta soliste į Kaune 
operą. Dirbo scenoje 18 metų.

Šiemet jau ir turistai su Pa
langos kurortininkais galėsią 
lankyti Kuršių Neringą, taip pat 
Juodkrantę, Preilą, Nidą.

Šiaulių dviračių gamykla turi 
pagal planą. 5 k. padidinti ga
mybą. Jos gaminami dviračių 
balneliai bus siunčiami į visus 
Sov. Sąjungos dviračių fabrikus; 
jų pagaminti turės iki 4 mil. per 
metus. Šio fabriko gaminiai jau 
dabar “masiškai realizuojami” 
Kinijoj, Mongolijoj, Urugvajuje, 
Pakistane, Indijoje ir kt.

“Smulkio;i liet. tautosaka 
XVH-XVIH and.”, taip pava
dinta J. Lebedžioparuošta knyga 
rinkinys.iš senų spaudinių bei 
rankraštinių šaltinių liet, tauto
sakos dalykų — patarlių, prįe-

Kainą 12 rublių.
LTSR žemės ūkio ministru pa

skirtas Vyt. Vazalinskas, jau ke
letą metų buvęs viceministru. 
Jam yra apie 46 m., yra baigęs 
Žem. Ūkio akademiją, nepri
klausomybės laikais dirbo že
mės ūkio tyrimo įstaigoje. Bol
ševikinė valdžia jį paskyrė ž. ū. 
min. sovehozų skyr. viršininku. 
Karo metus praleido Rusijoje. 
Tuo metu buvo užtiktas jo pra
šymas priimti kom. partijom 
Nuo šių metų pradžios jis Cent
ro Kom. tikrasis narys.

Buvęs žem. ūkio min. V. Au- 
’ustaitis paskirtas sovehozų' mi- 
ristru vietoje atleisto P. Ku
šino^ .

Vilniaus universiteto marksiz
mo leninizmo katedros vedėjas 
yra K. Navickas.

Lenino raštų pilnas rinkinys, 
net 35 tomai išleistas ir lietuviš
kai. Pasak R. Varmaičio su M. 
Vismantą, “Lenino Raštai yra 
didžiausias žmogaus minties, re
voliucinės minties kūrinys”. O 
nesenai juk didžiausia išmintis 
buvo Stalino “raštuose”.

Į okupuotą Lietuvą per Odesą 
švyko keli senieji Argentinos 
ietuviaą, ankstesnės kartos emi
grantai, pasidavę bolševikinėms 
vilionėms. Valaitienės vyras pa- 
dliko Argentinoje, išvyko tik ji 
zieną, o: duktė 18 metų, Adelė, 
:abėgo iš uosto pas savo suža
dėtinį, nors už jos kelionę iki 
Odesos taip pat buvo sumokėta 
5.000 pezų. “ALB” rašo, kad per 
prievartą rusų kilmės Greben- 
:ovas, vedęs našlę Brazienę, išsi
gabeno ir 18 metų jos dukterį 

Liudą Brazytę. Toji mergaitė jo
kiu būdu nenorėjo grįžti į “ro
jų” ir daug ašarų praliejo, pra
šydama palikti ją Urugvajuje, 
bet vienos ašaros nieko nepadė
jo-. . . > . , '

LTSR paštų ministerija yra iš- 
'eidusi vokų su spalvotais vaiz
deliais. Jų esą 4. rūšių: su Čer
niachovskio paminklu, Stalino 
prospektu, Gedimino pilimi n 
LTSR paviljonu V. Žemės Ūkio 
parodoje Maskvoje.

HAMILTON Ont.
U01M podėlu) už atliktus 
telkiant lėšas didžiajam Lietuvos vada
vimo uždaviniui.

Dirbame mes, bet dar daugiau dir
bote Tamsta, žinodamas, kad VLIKas 
pastatytas musų politinės kovos prieša
kyje sėkmingai gali atlikti savo paskirti 
tik tada, kada jaučia mūsų užtikrintą 
tiek finansinę, tiek moralinę paramą.

Mes suprantame, kad Tamsta tik lai
kinai iš šių pareigų pasitraukėte už tai 
tikime netrukus vėl pajusti Tamstos dar
bingą ranką mūsų tarpe.

Tauioc Fondo Atstovybė Kanadoje.

Pilietybės savaitė, organizuo
jama tautinių grupių tarybos, 
prasideda gegužes 18 d. ir baig
sią geg. 25 d. Programoje — ge
gužės 24 d. pobūvis Royal Con
naught Hotel, kuriame dalyvaus 
ij min. Pearson; be to, viešojoj 
bibliotekoj bus knygų anglų ir 
kt. kalbom paroda; speciali pro
grama Mountain Sanatorium li
goniams — n. ateiviams; progra
ma bus baigta geg. 25 d. tautų 
festivaliu Forume.

L, B. Pearson, užsienio r. min., 
gegužės 24 d. dalyvaus piliety
bės dokumentų įteikime nauj. 
kanadiečiams Wentworth Court 
House, New Federal Building. 
Vėliau ministeris dalyvaus Ro
tary ir Kiwanis Club rengiama
me priėmime, Royal Connaught 
Hotel, kur dalyvaus 125 nauj.

I trust it wiH assist in some

Wishing you and the Lithua
nian people evety success in this

Russell E. Reinke, M.P.
Hamilton South”.

Dabartinės v-bos namų įsigi
jimo pastangos lietuvių neap
vils. Jei tautiečiai nors truputį 
parodys dėmesio šiam reikalui, 
būkime tikri, po metų kitų ir 
Hamiltonas turės gražius Tau
tos Namus.

SUDBURY Ont.
- ■ '■ < • «5

PELNINGA DRAUGYSTĖ
VISIEMS ....

Visuose jūsų biznio reikaluose The Bank of Nova Scotia yra 
jūsų partneris, padedąs augti Kanadai —— kartu ir jums. 
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su jūsų kaimy
nystėje esančiu The Bank of Nova Scotia skyriumi, tai daro 
daugybė kanadiečių

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

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

Evai^elikų pamaldos 
Hamihoniškiams ir Torontiš
kiams kartu Šv. Trejybės sek
madienį, gegužės 27 d., 11 vai. 
pr. p., įvyks Liuterionių Vasa
rinėje Stovykloje Edgewood, 
Eden Mills. Smulkmenos Toron
to kronikoj.

Kun. dr. M. Kavolis.
Namų Fondas veikia dar tik 2 

mėn, bet nuolatinio ir sistema- 
tingo v-bos darbo pasekmėje 
jau turime gražius pradinius re
zultatus. Gegužės 8 d. į Fondo 
narius įstojo Alfonsas Patamsis, 
įnešęs $200, gegužės 15 d. — Ob- 
carskis Antanas ir Urbonavičius 
Kazys, įnešę po $100. Tad gegu
žės 16 d. buvo 22 nariai (14 iš 
v-bos ir 8 iš visuomenės). Buvu
si Laikinoji Namų statymo v-ba 
Fondui perdavė savo kasą $22,79. 
Tą diena Fondo ein. s-toje buvo 
$3022,79.'

Fondo v-bos nariai kreipsis į 
lietuvius, prašydami vist^.ą^šį 
didelį darbą įsijungti, stojant į 
Fondą nariais. Mes beveik visi 
šiai gražiai idėjai širdies gilu
moje pritariame, tik reikia 
mums apsispręsti tą širdies bal
są parodyti veiksmu. Kas gali 
būti priešingas gražiems Lietu
vių Namams, kurie mums vi
siems būtų čia tremtyje tautinės 
kultūros ir tradicijų palaikymo 
židiniu.

Šiame darbe mus padrąsina ir 
kanadiečiai. Federalinio parla
mento atstovas Russell E. Rein
ke, Hamilton South, savo gegu
žės 14 d. laiške rašo:

There is nothing I would like 
better than to be with you on 
that occasion and to assist in the 
worthwhile cause of 
“The Fund of the Lith
but unfortunately my duties 
here in Ottawa will not permit 
me to be in Hamilton at that 
time. Parliament is still in ses
sion and we have important is
sues that are being debated at 
the present time.

I am enclosing a cheque for $5 
towards this worthy cause. I cer-

d. į Vasario 16 girnn. rėmėjus 
įstojo p-lė X, kuri prašė pavar
dės neskelbti Pasižadėjo auko
ti po $1 mėn. Ji įskaityta i Z. Or- 
vido būrelį, šiam būreliui dar 
trūksta kelių narių, bet tikimės, 
kad Dievui padedant ateityje jie 
atsiras.

Saleziečių gimn. direktorius 
kun. J. Zeliauskas balandžio 25 
d. laiške rašo:

“Šiuomi pranešu su dėkingu
mu, jog esu gavęs nuo Tamstų 
mūsų gimnazijai pasiųstą gera
darių auką sumoje $149.50. Pra
šau padėkoti visiems aukoju
siems. Tamstų pagalba mūsų 
darbas yra įmanomas. Dar dau
giau vertiname Tamstų pasiau
kojimą, kadangi jis turi, t.y. susi
laukia priekaištų iš kitaip ma
nančių. Ačiū!

Kun. J. Zeliauskas”.
Ši pinigų suma suaukota nuo

latiniu šios gimn. rėmęjų per 
gruodžio, sausio ir vasario mė
nesius, būtentų Kat. Mot. būr., 
vadov. T. PavilauskienėS, V. La- 
niauskienės ir J. Jokubvno va
dov. būrelio ir Z. Orvido vad. 
būrelio narių. Sk. St.

Motinos Dienos minėjimas
Ir vėl malonu pasidžiaugti, 

kad šio mėn. 12 d- įvykęs Moti
nos dienos minėjimas gausiai 
tautiečių buvo aplankytas ir 
bendruomenės kasai davė gryno 
pelno $137,29. Pajamų buvo 
$510,75 ir išlaidų $373,46. Mūsų 
mirusioms, žuvusioms, nukan
kintoms, kenčiančioms vergiją 
ir laisvėje esančioms motulėms 
pagerbti atitinkamai gražią pas
kaitą skaitė L. Kaspariūnas. Ka- 
kadangi kaikurie pasižadėję pro
gramoj dalyvauti neatvyko, tai 
visą programą išpildė ponia V. 
Jasiūnienė su savo gabiosiomis 
dukromis Violeta ir Dalia. Sce
novaizdyje prie gražiai paruošto 
ir papuošto žuvusio sūnaus — 
karžygio kapo klūpančios moti
nos (V. Jasiūnienės) nors ir be 
žodžių parodytas ir pergyventas 
sielvartas ir Violetos jausmin
gai deklamuotas eilėraštis “Oi 
neverk, motinėle”, nevienam iš
spaudė ašarą. Stovinti prie kapo 
Dalia (angelas) tikrai atrodė 
kaip iš dangaus atskridęs ange
liukas. Be to, Violeta ir Dalia 
duetu ir solo pianinu gražiąi pa
skambino keletą net ir sunkes
nių kompozicijų. Jaunutės Ja- 
siūnaitės savo muzikiniais gabu
mais stebino klausytojus. Grožio 
salono ir kirpyklos savininkai 
pp. I. K. Balčiūnai loterijai pa
aukojo butelį “Park Lane”. Lo
terija dar su kitais fantais turė
jo pasisekimą ir davė grvno pel
no $38, už ką pp. Balčiūnams 
visų yra reiškiama gili pagar
ba ir padėly. Nors ir “kietuo
sius” gėrimus gurkšnojant, mū
sų tautiečių elgesys ir visų gera 
nuotaika, ne tik mums patiems 
yra malonumas, bet i mūsų po
būvius patraukia ir kitų tauty-

bių mums draugiškai nusiteiku
sius žmones. Šį kartą nemažai 
matėsi ir mūsų mielų kaimynų 
estų.

LiL mokyklos mokslo metų 
užbaigimo iškilmės įvyks šio 
mėn. 27 d. 19 vai. mūsų parapijos 
bažnytinėj salėj. Apylinkės Val
dybai nutarus, mokiniai už jų 
gražias pastangas mokytis savo 
gimtąja kalba ir mokytojai už 
pasišventimą ir pasiaukojimą 
vaikučius mokyti ir dargi 6e at
lyginimo, bus atitinkamai apdo-

kasyklose ir tirpyklose dirba 
14.000 darbininkų, o priskaitant 
darbininkus dirbančius tai kom
panijai kitose vietose (Kanadoj, 
JAV ir Anglijoj), bendrai to
je kompanijoje dirba apie 25.000 
darbininkų.

Praeitais metais ta kompanija 
pagamino ir pardavė 290 milijo
nų svarų nikelio, 263 milienus 
sv. vario ir keletą milionų sv. 
kitokio metalo. Gryno pelno pra
eitais metais kompanija gavo 
$91.566.000, tad kiekvienas dar
bininkas per dieną padarė kom
panijai gryno pelno $27. 1954 m.

vanoti. Grieš geras orkestras ir turėjo gryno pelno

raising 
Home”

THE BANK 0F NOVA SCOTIA
JŪSŲ PARTNERIS PADEDĄS AUGTI KANADAI.

' Perkant ar parduodant namus

HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didzbali,
1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558

R. TESLIA Real Estate

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINI JSTAIGA:

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

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 Kino St, Tel, MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No 23839 
FORT WILLIAM, Ont — 627 Simpson Rood, Tel 3-9613. 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St, Tel. CL. 6-3866.

. CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547

$67.200.000. Bet darbininkų rei
kalavimas padidinti atlyginimą 
vis nepatenkinamas. Mes unijos 
nariai turime stengtis, kad mūsų 
teisėti reikalavimai būtų paten
kinti. O kad parodžius kompa
nijai, jog mes stovime tvirtai 
už tuos reikalavimus, visuomet 
dalyvaukime unijos narių susi
rinkimuose, ypač šiuo laikotar
piu, kuomet derybos vyksta.

Unijos narys.

Niagara Falls, Ont.
Niagaros pusiasalio LS “Ra

movė” skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas įvyko balandžio 
29 d. Port Colborne, Ont., pas 
Ramovės narį p. Radvilą, kur ‘ 
susirinkimo dalyviai taip ma
loniai buvo priimti, kaip pas 
įsigyvenusį Kanadoje mūsų vi
sų gerbiamą, Lietuvos Nepri
klausomybės kovotoją..

Reikia pastebėti, kad pp. Rad
vilai jau apie 20 m. gyvena Ka
nadoje. bet naujiems ateiviams 
yra malonus ir tvirtas ramstis. 
Ne vien tiktai gražiais žodžiais, 
bet ir materialliai padeda, kaip 
atskiriems asmenims, taip ir or
ganizacijoms, kurių veikloje ak
tyviai dalyvauja. Pp. Radvilos 
yra Queen’s hotelio, 19 Nickel 
St., Port Cculborne, Ont., savi
ninkais.

Minėtame susirinkime buvo 
patvirtintas vėliavos įsigyjimo 
reikalas, išrinkta nauja valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirm. — J. Vyšniauskas, 
sekret. — A. Klimavičius, kult, 
reiki, vadovas -— A. Žosanas ir 
iždn. — J. Skeivalas. Revizijos 
komisija: J. Radvilas,' P. Nai- 
duškevičius ir Juoz. Grigas,

Naujai išriktiems pareigū
nams linkime geriausios kloties, 
■Ramovėrfų organizaCiniame dar-' ’

veiks turtingas bufetas. Laukia
ma gausaus tautiečių atsilanky
mo. Mokyklos mokiniai išpildys 
gražią programą ir parodys savo 
sugebėjimus.

Birželio 15-tos minėjimas su 
atitinkama programa ir paskai
ta įvyks to mėn. 17 d. 12 vai. 
parapijos bažnytinėj salėj. Tą 
dieną b-nės valdybos užprašytos 
šv. Mišios bus aukojamos už žu
vusius, kovojančius ir kenčian
čius dėl mūsų tėvynės laisvės. 
Tą pat dieną bus bendruomenės 
kasos lėšomis apmokėtas radio 
pusvalandis per CHNO radio 
stotį.

Valdybos pakviestas-kooptuo- 
tas ir atitinkamu įgaliojimu ap
rūpintas, visuomei žinomas, ne
nuilstantis Vasario 16 gimnazi
jos globėjas K. Rimas pagelbės 
iždininkui J. Šimkui surinkti so
lidarumo mokestį ir taipogi au
kas Tautos Fondui. Visi gerbia
mieji tautiečiai prašomi gausiai 
aukoti. K. D.

Nikelio ir vario pramonės 
darbininkų unija — Mine-Mill 
& Smilter Workers Local 598 — 
gegužės 7 d. pradėjo derybas su 
International Nickel Company 
dėl atnaujinimo sutarties šiems 
metams. Unija reikalauja pakel
ti atlyginimą 20 centų valandai, 
pilnos. pensij os išdirbus toje 
pramonėje 20 metų, kad už šeš^ 
tadieriių ir sekmadienių darbą 
būtų mokama dvigubai, atosto
gos darbininkams kad būtų pa
didintos yiena savaite, kad dar
bininkų šeimoms būtų veltui tei
kiama kompanijos daktarų pa
galba vaistai ir ligoninė. Be to, 
reikalalujama ir kitokių mažes- 
nės vertės pagerinimų dėl darbi
ninkų apsaugos.

§Udt^irKi"fatjohė fos”kbnipa-

WINNIPEG Man.
■ vadovaujami T. Lukoševičiaus, 
pašokdami suktinį, pianinu 
skambinant D. Januškaitei. Šoko 
Alg. Januška — Dan. Demerec- 
kaitė, Alf. Gustys — E. Timer- 
manaitė, Marg. Matulionis — 
Bir. Jančiukaitė, Alg. Timerma- 
nas — G. Gustytė, Alg. Dielin- 
kaitis —- Daiv. Čingaitė, Vid. Ja
nuška — Ir. Rutkauskaitė, A. 
Kazlauskas — Mild. Bujokaitė, 
A. Bartininkas — Mild. Kazlaus
kaitė. R. Urniežius — Aid. Jan
čiukaitė, V. Virkutis — Bir. Bar- 
tninkaitė.

Visų mūsų mėgstamas smuiki
ninkas Maršalas keletą dalykė
lių išpildė smuiku. Daiva Čingai
tė padeklamavo, o mažieji tau
tinių šokių šokėjai vėl pašoko 
“Noriu miego”. Po to sekė Vyto 
Radzevičiaus paskaita.

Po jos tautinių šokių šokėjų 
grupė, vadovaujama J. Kuraus- 
kienės ir akordeonu grojant J. 
Januškai, pašoko, “Kalvelį”. Šo
ko: Tad. Lukoševičius — Ad. 
Balčiūnienė, Vyt. Radzevičius — 
Eug. Federavičienė, Leon. Ra
dzevičius — Lyd. Dargužaitė, J. 
Grabys — Gr. Zavadskaitė.

Šešt. mokyklos kvartetas — 
Bir. Bartninkaitė, Lina Čingai
tė, Dan. Demereckaitė, Dang. 
Januškaitė — vadovaujamos G. 
Galminės, padainavo “Motinos 
Diena”. Tai pirmas ir labai vy
kusiai pasisekęs žingsnis šioje 
srityje.

Šeštadieninės fokyklos moki
nės išpildė plastikos dalykėlį 
“Pas močiutę augau”. Eug. Ka- 
lasauskas perskaitė “Poema Mo
tinai”. Pijaninu paskambino Li
na Čingaitė. Tautinių šokių gru
pė pašoko “Kubilą”. Užbaigimui 
šešt. m. vaikų choras, susilaukęs 
daug ovacijų padainavo “Plaukė 
žąselė”, “Du broliukai”, “Išėjo 
tėvelis” ir Juoz. Vaitekūnas per
skaitė: “Sūnaus laiškas moti
nai”. Baigiamąjį žodį tarė klebo
nas kun. J. Bertašius, padėkoda
mas motinoms už gražų vaikų 
auklėjimą, mokytojai G. Galmi- 
nienei už vaikų išmokymą ir 
graios programos sudarymą, p. 
J. Kurauskienei už jaunimo tau
tinių šokių mokinimą, T. Luko
ševičiui už vaikų tautinių šokių 
mokinimą ir visiems atsilankiu
siems.

Po to šešt. mok. mokiniai įtei
kė kiekvienas savo mamytei po 
lelijos žiedą ir mažą dovanėlę.

Mokyklos reikalams' suaukota 
$44.50, ktirie bus paskirti vaikų 
vasaros pramogoms.

Pirkb. Jurgis-Marija Januškos 
nupirko dvigubus namus — 
Bantyne-Harriet kampas. Tai 
jau 7 jų namas.

Valen tinas-Alldona Rutkaus
kai taip pat nusipirko nAmus 
Harriet-William gatvių kampe.

Stasys-Julija Ramašauskai pir 
ko namus Beresford gatvėje.

Pranas-Bronė Serapinai pirko 
namus prie William - Isabel gt.

Pakrikštyta: Rolandas - Jonas 
Stankevičius. Krikšto tėvais bu
vo Jonas ir Marija Mališauskai.

Aivars Robert Voltners, krikš
to tėvais buvo Dan. Trisenko ir 
Elena Januškienė. Krikštynų 
banketas įvyko pas Bartninkus.

Mirė gegužės 13 d; senos kar-

Koncertas
Šeštadienį, gegužės 12 d. val

dyba suruošė banketą-koncertą. 
kurio metu jauniesiems muzi
kantams įteiktos premijos.

I — R. Maršaliui (smuiku gro
jo) — laikrodis, II —Linai Čin- 
gaitei (pianinu skambino) — va
zoje gėlių puokštė, III — Dang. 
Januškaitei (pianinu skambino) 
— parkeris ir pieštukas.

Be to Juoz. JĄhuškai/Alg. Ma
linauskui, Alg: Januškai įteiktos 
piniginės dovanos (jie visi grojo 
akordeonu).

Motinos Dienos minėjimas 
įvyko gegužės 13 d., sekmadie
nį. Iš ryto 11 vai. atlaikytos šv. 
Mišios, kuriose 1. šeštadieninės 
mokyklos mokiniai dalyvavo or
ganizuotai ir prieš Mišias pa- 
giedjo “Marija, Marija”. Šv. Mi
šių metu smuiku “Avė Maria” 
išpildė R. Maršalas, vargonais 
pritarė Dang. Januškaitė.

4 vai. p.p. įvyko šv. Kazimiero 
par. salėje iškilmingas minėji, 
mas, kuris susilaukė tiek daug 
svečių, kad pritrūko kėdžių ir 
daugeliui teko koridoriuje sto
vėti.

Pačioje pradžioje Juozas Vai
tekūnas perskaitė “Motinos laiš
kas sūnui”. Po to sekė minėjimo 
atidarymas, kurio metu Lyd. 
Dargužaitė pasakė įžanginį žo
dį. Ji vadovavo ir viso minėji
mo programai.

Po to deklamavo Birutė Jan
čiukaitė Visiems džiaugsmo su
teikė šeštadieninės mokyklos 
mokinių tautinių šokių šokėjai,

Dar nepervėlu patrigubinti savo santau
pas investuojant į žemę.

Didelis žemės pasirinkimas tarp Toronto ir Hamiltono.
B. SERGAUTIS- Realtor

Telefonas L.E. 4-2426
Patarimai pinigų investavimo reikalu.
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Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo įstaiga \ 
__ A

Steadman
Kronas

Valevičius
Limited

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

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į 
mūsų atstovus — lietuvius 

p.P.ANTANArtĮ,S. SAVICKĄ fc Mirė gegužės 13 d; senos 
ptos ateivis A. .Laurinavičius.

ir vario pramonėje

BREWERY LIMITED

APIE LICENCIJAS
BEI LEIDIMUS
Prieš vykdant 

statyba
Visuomet reikalingas leidimas statybai. Beveik 
visose vietovėse prieš statant arba griaunant 
pastatą, reikalinga išsiimti leidimą. Nustatytos 
leidimas išduodamas tik tuomet, kai numatytas 
pastatas statomos pagal miesto pastotoms numa- , 
tytos taisykles, kai kuriose vietovėse reikalinga 

laikytis miesto ir provincijos taisyklių.

e INFORMACUV KREIPTIS
I miesto raštvedį.

BLACK LABEL (tariama “Blek Leibel*)
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Intelektualinis klaidžiojimas Du didieji giesmininkai
(Pabaiga)

Tautybės ir valstybė
Mūncheniškis dr. W. Mark

wardt trumpu kotu užsimoja 
kalbėti apie tautybes valstybė
je, jas paženklinęs problemos 
vardu. Autoriaus išsiblaškymas, 
medžiagos neapvaldymas prime
na, kad jo rašinys tegalėtų būti 
pakenčiamas nedidelių reikala
vimų seminare. Gi blogiausia, 
jog ten užtinkame daugelį daly
kų, kurie yra tiesiog iš piršto iš
laužti. Net nelogiškas įvykių su
gretinimas tarnauja aiškiam 
tikslui.

W. Markwardt pakartotiniais 
atvejais stabteri ties Klaipėdos 
kraštu. Nors jis neginčyja, jog 
Klaipėdos krašto ūkininkai dau
gumoje lietuviai, tačiau jis juos 
nori padaryti vokiečiais besigau- 
dydamas “kultūros” ar tikėjimo. 
Autorių sekant išąitų, kad visus 
protestantiškus kraštus reikia 
prijungti prie Vokietijos. Telik
tų tik vienas klausimas, kam pri
skirtina katalikiška Bavarija ir 
jos sostinė Mūnchen.,.

Autorius paneigia kitų tautų 
istorinį pagrindą atgauti anks
tesnes žemes. Šį pradą taikydar 
mas lietuviams, nors jie vokie
čiams nesudaro pavojaus, turėtų 
lengva ranka numoti ne tik į va
karinę Prūsiją, bet ir į visas sri
tis, kurias šiandieną valdo len
kai. Jis lyg stebisi, kad lietuviai 
siekia valdyti istorines žemes — 
Klaipėdos kraštą, Vilniją ir va- 
dinana karštakošiais, kurie nu
rodo, kad Rytprūsių dalis turi 
priklausyti Lietuvai. Jis net iš
galvojo, nes kartojamų žodžių 
autoriaus net neišdrįstą nurody
ti, kad už Nemuno prasideda jau 
necivilizuoti rytai, kurie, reikia 
suprasti, laukia “raitelio” iš, 
Mūnchen.

Markwardt ištiesų primeną, 
“jojikų į rytus” nuotaikas. Kai 
jis nebegali hitlerišku riksmu ką 
įrodyti, griebiasi falsifikavimų. 
Anot jo, Lietuvos konstitucijo
je tautybės ir pilietybės sąvokos 
buvusios neaiškios. Klaipėdos 
sukilimas tebuvęs valstybės 
organizuotas. Tarkime ir taip, 
bet anuometinė Vokietiją jį ali- 
mino. Jis randa nepriklausomoje 
Lietuvoje net 22% mažumų. 1923 

’ m. surašymas buvęs suklastotas, 
nes vokiečių rasta tik 23.973, o 
1940 m. repatrijavę 51.852 asme
nys, Markwardt jau padaryti vo
kiečiais. Jis ir vokiečiai gerai ži
no, kas per vieni buvo kaikurie 
repatrijąntai. Pagaliau jis apgai
lestauja, kad vokiškosios pra
džios mokyklos buvusios už
gniaužtos, nes iš 108 telikę 6.

Markwardt pakartotinai stab
teri ties tautos valia. Čia gal pa
ti parankiausia vieta priminti 
“jojikų į rytus” priemones ne tik 
palaužti prūsų valią, bet juos iš
naikinti. Markwardt taip pat tu
rėtų gerai žinoti, kurių priemo
nių buvo griebtasi Rytprūsiuose 
lietuvių valią užgniaužti ir juos 
varu vokietinti.

Rašinio pabaigoje lyg norėtų, 
sekant “demokratinę” nuotaiką, 
pasmerkti ką vokiečiai yra pa
darę lietuvių tautai: “Tautinės 
sąmonės raida ir patapimas na
cionalizmu ir šovinizmu, kai 
žiauriausios priemonės yra nau
dojamos, mums visa tai pergyve-

nusiems rodosi, jog tautos egoiz
mas yra atmestinas, kaip ir 
skito asmens savimeilė”.

Netikusi mišrainė
Dr. Erik Boetcher tarįąsį 

nusimanąs apie Lietuvos ūkio 
įjungimą Rusijos sovietinėn san
tvarkom Jis, kaip ir Markwardt 
primena, jog, esą, Lietuvos ūky
je įsivyravęs šovinizmas. Dau
gelis įmonių buvę valstybės ran
kose, todėl pramonės srityje veik 
niekas nepasikeitę, kai Rusija 
okupavusi Lietuvą. Esą, lietuviai 
dar laimėję, nes amatininkai su
radę naujas galimybes. Toji sri
tis buvusi anksčiau apleista ir 
svetimtaučių tvarkoma.

Vien šis kelių vietų atpasako
jimas rodo, kad Boetcher tetinka 
nesąmonėms tvirtinti. Tolimesni 
jo samprotavimai yra atitraukti 
nuo tikrovės ir nieko bendro ne
turi su Lietuvos padange.

Prof. D. Max Hildebert, kal
bėdamas apie vokiečius atvyku
sius iš kitų sričių, grįžta prie na
cionalsocialistinės minties, kąd 
jie tesą tik valstybės priemonė. 
Gi ne kas kitas, o valstybė ri
kiuojanti ateities tikslus. Jis ap
gaili, kad Lietuvoje vokiečiai 
neturėję to svorio, kaip “jojiku” 
palikuonys Latvijoje ir Estijoje. 
Tačiau ir juos jis laiko “kon
struktyvios vokiškosios rytų po
litikos“ esmine sąlyga.

Kunigas W. Kostizen ir pasto
rius Alfred Franzkeit (suvokie
tinta lietuvišką pavardėj ypač 
rūpinasi išvykėlių jaunimu, kad 
jie būtų tvirtu laidu tradicinę 
vokietybę atgaivinti.

Šiais keliais žodžiais tenorėjau 
priminti milžinišką skirtumą 
tarp vokiškojo dėkingumo lietu
vių tautai ir nuotaikų, kurias at
virai dėsto eilė autorių. “Jojikai 
į rytus”, lietuvių kartų nakini- 
mas, neseniai buvęs vokiečių

at-

ką

vykdytas lietuvių kalinimas, 
kankinimas, krematorijų .pabai
sa ir pastarosios knygos kaikurių 
autorių mintys turi glaudų sai
tą. Lyg tas pats Scholmer, kurio 
knygą “Vorkuta” ir mūsieji žur
nalistai kėlė į padanges jos ne
perskaitę, nors jis dvasioje yrą 
lygiai tojks pat rudmąrškįnis, 
'kai tvirtina išgalvotą dalyką, 
jog, girdi, ne vokiečiai, bet lie
tuviai Lietuvos žydus šaudę. Vo
kiškojo intelektualizmo auka 
Scholraer, kuris buvo pasirinkęs 
raudonus marškinius, neva Vor? 
k.utoje iš Uetųvių patyręs, kad 
lietuviai ėmėsi to niekšiško dar? 
bo, kurio ištikrųjų raudonmarš- 
kiniai ar rudrdarškiniai pasižy-, 
mėjo. Pasak Seholmerį, išeitų, 
kąd ištisus šimtmečius gerai su? 
gyvenę su žydais lietuviai ėmę
si niekšingo veiksmo, kurio au
torių visas pasaulis žino. Jie, 
mat, ieško bendradarbių. Bet pa
sirinko klaidingą kelią.

Būtų buvę žymiai geriau, kad 
Lietuvos vokiečiai, nebūtų išlei? 
dę menkavertės knygos, nors ji 
dangstoma neveikiančio univer
siteto vardu. Vokiečiams jau me
tas užmiršti kalbas apie “ joji
kus į rytus’\ metas liautis kurs
tyti naująsias gentkartes į avan
tiūrą, kuri pati negarbingiausia 
vokiečių istorijoje. Taip pat me
tas liautis sų vokiškosios kultū
ros piršlybomis, nes lietuviai tu
ri savo kultūrą^ kuri nesutepta 
svetimu krauju. Lietuviai i$tie? 
sė ranką varge ątsidūrusiems 
lenkams ir vokiečiams, kurie 
buvo vakarykščiai lietuvių tau
tos pavergėjai, grobėjai ir nai
kintojai- Lenkai ieško, bendro 
liepto. Vokiečiai net pasitelkę 
Lietuvos, duona maitintus, ne
lemtai mėto akmenėlius į mūsų 
daržą.

Kai miesto dulkes palikę pa
tenkame į laisvą gamtą, laukus 
ir miškus, joks kitas sutiktas su
tvėrimėlis taip mielai, patrauk
liai mūs nesužavės, kaip pačių 
erdvių karalius paukštis. Jų 
giesmės, išmargintos plunksnos 
ir judri laikysena pavergia 
žvlg:snį ir klausą. Mes jais gė
rimės, apsidžiaugiame ir juos 
branginame. Tada nenoroms tu
rime pripažinti, kaip nyki ir tuš
čia, kaip liūdna liktų gamta be 
paukščių. Paukščių giesmės nu- 

i skaidrina žmogaus dvasią, pa
kelia jį iš žemiškųjų sopulių ir 
nukreipia žvilgsnį į erdves. Jie 
išmokė žmogų ilgėtis erdvių ir 
skraidyti lėktuvais. Kartais savo 
gyvybės kaina, o kartais išdresi
ruotu gudrumu paukštis pagelb
sti žmogui maistu ir pinigais. 
Medžiotojai povų, kiškių ir kt. 
medžioklei panaudoja sakalus ir 
vanagus, o žvejams pagelbsti 
kormoranas; kiti naikindami 
vabzdžius ir vabalus apsaugo 
pasėlius nuo įvairių kenkėjų. Ir 
kokių jų nesama! Jau anksti pa
vasarį galima išgirsti tiek daug 
užburiančių balsų ir širdį ve
riančių giesmių. Apie du di
džiuosius mūsų Tėvynės gies
mininkus mes čia ir pakalbėsim.

Kai. gegužės mėpesio oras su
šyla ir naktys nėra tokios šaltos 
mes išgirstame- nuostabių tonų 
lakštingalos giesmę. Tai giedo- 
riai lakštingalėliąį (patinėliai), 
rungtyniaudami giesmių melo
dijomis viliojasi sau kiek vėliau

Dėmesio jaunimui
Lietuviai pranciškonai šį ru
denį Kennebunkport, Maine, 
atidaro savo.

lietuvišką

JŪRŲ SKAUTAI
Išblaškyti po visus pasaulio 

kraštus, bandome jungtis krū
von bent per pasaulinę lietuvių 
sąjungą — bendruomenę. Jau 
neretai, rimtai pagalvojame, kas 
bus po metų kitų, kas bus, kuo
met mes senesnieji, apleidusįeji 
Tėvynę ir jos laukus bei vande
nis, šlamančius miškus bei pie
vas, įsikūrę didmiesčiuose, pa
sidarę tokiais mažais, gyvenimą 
sukančios mašinos, ratukais, pa
sitrauksime iš šio gyvenimo? 
Kas mus pavaduos? Kas mūsų 
eiles papildys? Kas pasakys pa
sauliui, kad prie Nemuno, Ne
ries upių gyveno ir klestėjo tau
ta, kuri pernešė daug sunkių 
dienų, kad ji ir dabar despera
tiškai kovoja dėl savo išlikimo, 
dėl savo tautinės gyvybės išlai
kymo? Kas atstos tą jaunimą, 
kurį vergijos metai apneš sama
nomis, kuris neturės progos pa
žinti mūsų garbingos istorijos, 
kuris negirdės Margio ir Gra
žinos, dar ir šiandien gyvų, he- 
roiškų pavyzdžių?

Mūsų jaunimo, nemaža dalis, 
nors pasiekusi šiame kontinente 
augštojo mokslo, išsilavinimo, 
vistik bus nutolusi nuo savo ka
mieno — tikrosios motinos, tė
vų žemės Lietuvos. Kas pasakys 
pasauliui, kad netik Šventoji,

Klaipėda, bet ir Piliava ir Ka
raliaučius yra Lietuvos plaučiai, 
jos natūralūs vartai į platųjį pa
saulį? Taip — kas tai pasakys 

■šio krašto gyventojams, kas pa
sakys laisvojo pasaulio sąžinei, 
kad mums padaryta didelė 
skriauda amžių bėgyje. Kas dės 
pastangas toms skriaudoms, kad 
ir pavėluotai atitaisyti?...

Bet būti pesimistais neturėtu
me. Dar ir .dabar turime jauni
mo, kuris ir po studijų, atsiskiria 
nuo ūžiančio gyvenimo, kuris ir 
po darbo prie ūžiančių mašinų 
pasiima knygą, renkasi į būre
lius, studijuoja mūsų istoriją, 
mokosi būti gyvenime žmogumi 
ne sau. Mokosi būti naudingu 
netik sau, bet ir artimui, gyve
namam kraštui ir savo tėvų že
mei. Mokosi pamylėti netik jos 
šlamančius šimtamečius miškus, 
lygiąsias pievas, sriaunias upes, 
bet ir lygiuosius ežerus ir, ypač 
dainių apdainuotą, sesių svajo
nėmis apipintą, liaudies pasako
mis išgarsintą, gintaro tėvynę 
Baltijos Jūrą.

Negalėdami šiandien buvoti — 
stovyklauti Neringos smėlynuo
se, tam ruošiasi šio krašto žaviu? 
gų ežerų bangose. Tai mūsų jū
ros skautų būreliai. Tiesa, jie nė
ra tokie gausūs, kaip kitos jau-

— HIGH SUOOL 
ir kviečia pradžios mokyklą 
baigusius moksleivius į ją 
stoti.

Mokyklai ir bendrabučiui 
vadovaus patys lietuviai pran 
ciškonai. Bus išeinamas visas 
vąldžįos augštesniosioms mo
kykloms. nustatytas kursas su 
lotynų kalba.

Mokslui . »«i. bęndrąbiĮišiui 
metinis atlyginimas tik S300. 
Neturtingi, bet gabūs moki
niai galės būti dalinai arba 
net visai nuo mokesčio atleis
ti. Baigus šią keturių metų 
mokyklą, graduantai galės 
stoti į pranciškonų vienuoly
ną ir siekti kunigystės.

Dėl smulkesnių informacijų 
įrašyti: Very Rev. Provincial 
Superior, Franciscan Fathers, 
Kennebunkport, Maine.

iš žiemos būstinių sugrįžusias 
partneres. Lakštingala tai visų 
giesmininkų .karalienė, tikro 
džiaugsmo ir meilės reiškėją. Ir 
taip gieda nuo sugrįžimo iki kol 
.šventieji kankiniai, Vitas, Mo
destas ir Krescencija jas nutil
do ... (birželio 15 d.). Nei vienas 
nepamiršime tų brangioje tėvy
nėje praleistų naktų besiklau
sant lakštingalų užburiančios 
dainos.

Lakštingala (Sylvia luscina) 
— mažytis, vos 16 cm ilgio, pil
kas paukštelis, gyvena beveik 
visoje Europoje, didesnėje daly
je Azijos ir šiaur. Afrikoje. Liz
delį susuka ant žemės ar ne- 
augštai nuo jos ir sudeda, pap
rastai vienspalvius, pilkus-žals- 
vus kiaušinėlius. Poros kaip 
taisyklė, peri vieną kartą, tik jei 
lizdelis sunaikinamas, mėgina 
dar kartą sudėti kiaušinius. Toks 
paprastas paukštelis, bet jo va- 
riantinio suokimo, rodos, klau
sytum ištisą naktį. Už tai poetai 
ir rašytojai lakštingalą išgarbi
no ir išaugštino. Ir mūsų Pr. Vai 
čaitis būdamas toli nuo gimtų 
namų išgirdęs lakštingalą dai
navo:
Lakštingalėle, gražus paukšteli, 
Pas mano langą nečiulbėk.
Į mano gimtąjį namelį 
Linksmai giedodama nulėk.

Gretinti prie lakštingalos galė
tume tik kftą mūsų žemės ge
riausią giesmininką, kiek dides
nį, 22 cm ilgio, paukštelį —- 
Čiulba (Turdųs musicus). Jisai 
priklauso strazdų šeimai ir daž
nai mūsų liaudies dainose mini
mas strazdu giesmininku. Čiulba 
turi palyginti dideles rudas akis, 
kūno viršutinė dalis pilka su 
gelsvai žaliu atspalviu, o apatinė 
dalis balsva, kai kada pamargin
ta juodomis dėmelėmis. Čiulba iš 
po žiemos grįždavo balandžio 
mėnesį ir būdavo įprastas 
paukštis. Kai miškuose išgirsda
vome jo šauksmą “cyp, cyp — 
tak, tak” sakėme: “Vis dėlto pa- 
vąsario pagaliau sulaukėme!” Ir 
taip čiulbos giesmės, nuo sugrį
žimo iki liepos vidurio, tai yra 
kol ’ pradėdavo šertis — plunks
nas keisti, skambėdavo mūsų 
žaliuose miškuose. Žiemos metu 
patraukdavo į vid. Europą.

Apkeliavome daug kraštų, ta
čiau tokių skambių ir gražių 
paukščių '"giesmių, kaip mūsų 
laikštingalos ir čiulbos, neišgir
dome. Lietuvoje buvo ne tik ge
riausių paukščių giesmininkų, 
bet turėjome jų ir daug gražių. 
Tik prisiminkime geltonąją vo
lungę, žaliavarnę ar sniegeną — 
tą nepaprasto grožio, raudonais 
pagurkliais, kaklais ir strėnom, 
paukštį. Kanadiečiai didžiuojasi 
savo raudonaisiais kardinolais 
(Cardinal bird), tačiau šieji nie
kuo ne gražesni už mūsų snie
genas. Vyt. Barisas.

Iš kultūros ir
»

Dainų Šventės Komitetas 
praneša kad:

Sudarė Finansų Komisiją, ku
ri rūpinasi pinigų telkimu. Jos 
pim. yra bankininkas Jonas Pa- 
kel.

Dainų Šventei įvykdyti reika
linga didžiulė pinigų suma — 
$16.000. Todėl visi prašomi pri
sidėti su savo aukomis.

Chorų nariai, turį aukų lapus, 
prašomi paskubinti rinkti aukas. 
Lapus grąžinti Fin. Kom. sekr.: 
Mr. K. Kasakaitis, 4719 So. Ma
plewood Ave., Chicago 32, III.

Rinkėjai įpareigojami tuojau 
pranešti Komitetui tų asmenų 
pavardes, kurie aukojo didesnes 
sumas Šventės reikalams. Au
kotojų vardai bus paskelbti Dai
nų Šventės leidinyje.

Bilietus galima užsisakyti šiuo 
adresu: Mrs. J. Putrimas 6600 
So. Laflin Ave., Chicago 36, Ill.

Bilietų kainos: 4, 3, 2 ir 1,50 
dol. parteryje ir 3, 2, 1,50 dol. 
balkone.

Po Dainų Šventės liepos 1 d., 
6,30 vai. vak., yra rengiamas 
banketas Sherman viešbutyje. 
Dalyvavimas bankete $6. Užsira
šyti galima iš anksto Komiteto 
adresu: 1620 S. 48 Court, Cicero, 
III. '

Chcrai, kurie dar neatsiuntė 
savo fotografijų ' ir aprašymų 
Dainų Šventės leidiniui, prašomi 
paskubėti.

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventės Komitetas.

Jaunimo scenos veikalui para
šyti konkursui, kurį skelbė Am. 
Liet. Mokytojų Sąjunga, gauta 
12 veikalų. Terminas jau yra pa
sibaigęs ir dabar komisija imasi 
darbo.

'Eug. Dryža Bankstowne — 
Sydnejuje įrengė foto atelje. Tai 
vienintelė lietuviška šios rūšies 
įmonė Sydnejuje.

Liet. Kultūros Dienos organi
zuojamos Vok. Krašto Valdybos 
gegužės 19-21 d. Vasario 16 gim
nazijoje. Programoje numatyti 
keli koncertai, literatūros vaka
ras, sportiniai pasirodymai ir tt. 
Dalyvauti pasižadėjo Memmin- 
geno choras “Darna", vad, M. 
Budriūno, liet, darbo kuopų cho
ras, vad. F. Strolios. gimnazijos 
choras, vad. K Motgabio, sol. M. 
Panse - Simaniukštytė.- smuiki
ninkas K. Motgabis ir F. Strclia.

knygų pasaulio
M. šnapštys ir B. Klovas, ku

rie pernai paskyrė 1.000 DM pre
miją konkursiniam darbui “Lie
tuvių pastangos vakarų ir rytų 
Bažnyčioms suvienyti”, šiemet 
paskyrė 495 DM premiją lietu
viško jaunimo konkursui lietu? 
vybės išlaikymo klausimais.

LIT paskelbė konkurso sąly
gas. Temos numatytos trys: 
1. Kaip aš tremtyje turiu išlikti 
lietuviu? 2. Kuo galiu daugiau
sia prisidėti prie lietuvybės iš
laikymo? 3. Mano mokslas — 
pasirengimas tėvynei atstatyti.

Konkurse gali dalyvauti Eu
ropoje gyveną liet, moksleiviai 
ir nelanką mokyklų jaunuoliai 
iki 21 m. amžiaus. Rašinys turi 
būti 5-7 mašinėle rašytų pusla
pių. Premijos trys: 75, 55 ir 35 
DM kiekvienai temai. Rašiniams 
įteikti terminai: I temai birželio 
15 d., II temai rugsėjo 1 d. ir III 
temai lapkričio 15 d. Jury komi
sijos pirm. dr. A. Rukša, nariai 
— A. Giedraitis ir A. Venclaus- 
kas.

Liet. Rašytojų D-jos nariai nu
balsavo, kad ir nauja valdyba 
būtų renkama iš Chicagiečių.

Leidykla “Venta” netrukus 
pradės platinti savo du naujus 
leidinius: A. Vaičiulaičio pasa
kos “Auksinė kurpelė” su Jony
no iliustracijomis ir K. Grigai- 
tytės eilėraščiai “Širdis perga
mente”.

Vasario 16 Gimnazija nusipir
ko naują autobusiuką. Jos sko
lų sumažėjo, finansinė padėtis 
paskiausiu metu kiek geresnė. 
Gimnaziją šiuo metu remia apie 
180 būrelių. Neseniai gimnazijo
je lankėsi didelis jos rėmėjas 
šveicaras p. Thomas, kuris iš
samiai susipažino su jos veikla. 
Dalis mokinių per vasaros atos
togas (apie 15)vyks į Norvegiją, 
dalis — į Šveicariją ir Italiją.

Amerikiečių “Woman”s Day” 
žurnalas, turįs kelių milijonų ti
ražą, atspausdino A. Devenienės 
angliškai straipsnį apie Laisvės 
statulos reikšmę ir amerikiečių 
laisvinimo pastangas. Už šj 
straipsnį buvo paskirta premija.

Adelaidėje gyveną lietuviai 
dailininkai pastaruoju metu su
aktyvino savo veiklą kūrybos 
srityje. Jau ruošiamos ir indivi
dualios paveikslų parodos.

Didžiausia lietuvių prekyba Toronte

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

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

nimo organizacijos, bet jų vei
dai, vėjo ir vandens nušiurenti, 
tartum plieniniai, tokie ryžtingi, 
daug žadą. Atrodo, jie nepalūžtų 
jokiose audrose, nepabūgtų jo- 

’kio vėjo — ąudros.
Jie tokie ir yra. Jie pasiryžę, 

kiek tik sąlygos leidžia, mūsų 
trispalvę išnešti į plačiuosius 
Kanados vandenis, pernešti ją 
per Atlantą iki numylėtos tėvy
nės krantų ir ten pasveikinti sa
vuosius brolius ir seses.

Jie ryžtingi šiandien, tokie 
bus ir rytoj. Jie išliks tokiais 
visados, tik mes turime juos, pa
remti. Paremti moraliai, padėti 
materialiniai, užjausti ir paguos
ti, bei padrąsinti nepasisekimuo
se. Padrąsinkime juos, kad j.įę 
nepalūžtų. Kad Lietuvos trispal
vę keltų vis augščiau ir neštų 
ją vis po platesnius ir platesnius 
.pasaulio vandenis.

. P. Šunelaitis.

Redakcijai prisiųsta
Žibintas, 1956 m. Gegužė, Nr. 

3(9), 65-96 psl.
Skautų Aidas, 1956 m. balan

džio mėn., Nr. 4, 24 psl.

Lietuvoje gimusių dailininkų 
kūrinių galima užtikti įvairiuose 
Vak. Europos ir Amerikos kraš
tuose. Pvz. Ben Schau, gimęs 
Kaune, laikomas vienu iš ge
riausių tapytojų modernistų, 
kaip ir B. Arbitblatt, William 
Schwarz ir kt. Kaime Šautine, 
gimusio Vilniuje, laikomo vienu 
iš ekspresionizmo tėvų, paveiks
lų rasime New Yorko, Bostono, 
Čikagos ir kitose Amerikos me
no galerijose. J. Lipshiz, baigęs 
meno mokslus N. Lietuvoje, 
šiandien garsi kaip vienas iš ge
riausių pasaulio skulptorių —

??%<■

McCLARY turi 13 modelių goto ir 
elektros virimo krosnių. TIK McCLARY

McClary

c i. A t V

HK

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!!!
Valymas rūbų naujaasiais metodais išsaugo jūsų rūbas.
/^L „ Garantuotas saugojimas.

. ________ Mokama atsiimant.
Į Garantuojame.

------------ ■■ ■Pasiimame ir pristatome. 
Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

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

eaners

metais pripažinti geriausiais ir už tai ap- CI4JBEMQW STR. — TELEF. EM. 8-4557 
‘ ’ i M w metų valymo patyrimas r ‘ A

CCnUA OF CANAOA. WS4
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Laba rytą a . . aš esu Jūsų

į! ŽIAURUMAI KIPRE

or n.mnci

,1956 metu surašinėjimas — 
svarbus Kanados augimo 

nustatymo rodiklis.

į Kiekvienos surašinėto- 
L įos turi oficialia 
[identifikacijos kortele.
■ Joje pažymėta, kod 
[šis asmuo yra
■ Kanados vyriausybės 
[paskirtas surošinėji- 
jmo darbui. 
[Prašykite jo parodyti.

Tai didžiulis darbas — Jūsų 
bendradarbiavimas padės 
|ii atlikti skubiai ir tiksliai.

■Kai kėlių savaičių bėgyje 
■atvyksiu į Jūsų namus. 
Haš pateiksiu tik keletą 
[[paprastų klausimų—pavardė, 
U amžius ir šeimyninė 
s padėtis visų, kurie 
■gyvena Jūsų name. 
■Jei gyvenate ūkyje, 
■klausiu papilldoiųų klausimų, 
■pvz.: apie žemės plotą, 
■apie pasėlius, gyvulius 
■ir ūkio padargus 
■Visas informacijas, 
■kurias man suteiksite 
■laikysiu griežtoje 
■paslaptyje. 
■Kiekvienas 
■surašinėtojas 
■yra prisiekęs 
■paslaptį išlaikyti. 
■Parlamento aktu <
■visos asmeniškos I
■žinios apie J|
■pavienius * O
■kanadiečius bus K
■panaudotos tik W
■bendrai statistikai. w
■Tai nebus W
[[pateikiama jokiai 1
į valdžios ištaigai 

ar privačiai 
organizacijai.
Konada nori žinoti duomenis 
apie savo skubų ougimq. 
Surašymo duomenys reikalin
gi bendrom valstybės 
planavimui — mokyklų, 
viešo naudojimo įstaigų, 
socialinėms tarnyboms, 
formų ir pramonės gamybai 
bei darbo reikalams.



SPCPTAS
*

JOINT REALTY LTD. 5
899 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-6381

Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip-
damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą
Northcliff Blvd. - St. Clair,

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

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

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

High Park, 
$10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiros, 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 - alyvos šildymas, garažai. 
Nuomos $415 per mėnesį, labai 
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. Budreika.

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

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

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

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

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

Visais morgičių sutvarkymo, įmokėjime 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

Vytiečių žiniai
Pranešame, kad krepšinio ir 

tinklinio treniruočių St. Christo
pher salėje nebebus. Tollimesnės 
treniruotės šioje salėje vėl bus 
pradėtos neanksčiau rugsėjo mė
nesio. ,

Tinklinio vasaros treniruotės, 
pagal tinklininkų pageidavimus 
bei susitarimą, bus pravedamos 
parkų aikštelėse. Taip pat numa
toma ir keletas rungtynių vasa
ros metu. Sporto V-vas.
Dėl p^baltiečių sporto šventės
Sportinės varžybos bus pradė

tos penktadienį, gegužės 25 d., 7 
v.v. C YMCA patalpose. Tą die
ną bus pravestos moterų tinkli
nio ir vyrų krepšinio priešfina- 
linės rungtynės. Pirmose mote
rų tinklinio rungtynėse lietuvės 
žais prieš latves, toliau latvės 
prieš estes ir estės prieš lietuves. 
Vyrų tinklinio varžybos buvo 
pravestos anksčiau ir į finalą pa
teko latviai ir estai. Vyrų krepši- 
nyje rungiasi: lietuviai - latviai, 
latviai-estai ir estai-lietuviai.

šeštadienį, gegužės 26 d., 1 vai. 
p.p. tose pat patallpose vyks fi
nalinės varžybos, kurios prasi
dės moterų krepšiniu. Po mote
rų krepšinio ir oficialaus šventės 
atidarymo varžybos bus tęsia-

KOTELIAI 
MOTELIAI

mos toliau: jaunių krepšinis, vy
rų krepšinis, moterų ir vyrų 
tinklinis. Taip pat yra numatomi 
ir pasirodymai.

Lietuvius šiose varžybose at- 
stovvaus: moterų tinklinyje — 
Vytis, moterų krepšinio koman
dos pagrindą sudaro Aušra tal
kininkaujama vytiečių Vėlyvy- 
tės, Balsytės ir E. Žėkaitės. Vy- 
rys krepšinyje atstovaus Vytis ir 
aušriečiai šiurna ir J. Mackevi
čius, Jaunių krepšinyje Aušra ir 
vytietis Strimaitis.

Kviečiame visus atsilankyti į 
šias varžybas, o taip pat ir į šeš
tadienio pobūvį, kuris įvyks Pri
sikėlimo parapijos salėje.

PSF Liet. K-tas.
“Aušros” žinios

Aušros klubas netrukus pra
dės dailaus šokio pamokas, ku
rias ves p. Sadeikienė ir p. Les- 
kauskas, Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Pamokose dalyvauti 
kviečiami netik klubo nariai, bet 
ir visas lietuviškas Toronto jau
nimas. Pamokos veltui. Pamo
kų tvarka bus pranešta “T2”.

— Atidaroma “Badminghton” 
sekcija. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į sekdijos vadovą R. 
Gurinską tel. LE. 3-6957.

— Futbolo komanda, laimėju
si prieš “Eintracht” 3:1 ir sulo- 
šusi lygiomis su “Alexander the 
Great” 1:1 pereitą šeštadienį 
pralaimėjo prieš “Pugillo” 2:0. 
Sekančios rungtynės šį šeštadie-.

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

L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$1.900 įmokėti, 6 kambarių, atski
ras, neperein. kamb.' namas, aly
va šildomas, garažas; randasi St. 
Clair ir Searlett Rd. rajone. iVeno 
skola balansui 10 metų.

$13.400, atskiras, 6 kamb. namas, 
moderni virtuvė, nepereinami k., 
garažas, St. Clair ir Barthurst ra
jone. Viena skola balansui.

$18.900, 10 kamb. mūrinis namas, 
kvadratinio plono, labai švarus iš 
vidaus ir lauko. Dabar naudoja
mas kaip bendrabutis. Tinkamas 

. 14-kai žmonių apgyvendinti, plius 
3 kambariai šeimininkui. Randasi 
Bloor ir Indian Rd.

$28.500, 17 kambarių tripleksas, at
skiras, mūrinis, vandeniu alyva ap
šildomos. $330 pajamų į mėnesį. 
Randasi Roncesvalles ir Galley ra
jone.

įvairios krautuvės pardavimui: ' * 
Mėsos krautuvė su ar be namo, 
College ir Ossington rajone.
Siuvykla su namu Bloor ir Dufferin 
rajone.

Skambinti 
Ant. MICICNAS 

Telef. LE. 4-8481

Mėsinė arba delikatesu krautuvė. Ne- 
paprastai gera proga nupirkti pa* 
stotų, biznį, visus modern. įrengi
mus už lobai žemq kainų, pastatas 
randasi ant Bloor gatvės, judrioje 
vietoje, bololnsui viena skola 10 
metų.

$16.200 pilna kaina, Bloor - High 
Park Ave. Labai gerų plytų, 9 k., 
2 mod. virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas.

$5.000 įmokėti, Roncesvalles - High 
Park Blvd. Mūrinis, atskiras, 14 
kambarių, 3 virtuvės, 3 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, nepa
prastai geros pajamos, įvažiavimas 
į kiemų.

$1.900 įmokėti, Bloor > Indian Rd., 6 
kamb., mūrinis, vandeniu šildomas, 
įvažiavimas į kiemų.

$4.500 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
mūrinis, atskiras, 7 kamb., 2 mod. 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
garažas.

Skambinti
, KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

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

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards.
f TODĖL:

1. Didžiausias pasfrinkniias1 namų ir biznių visuose, miesto rajonuose su įvairiais
• įmokejimais ir įvairiomis kainomis.

2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, ^— prieš perkant ar parduodant bet kokię nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

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

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ ''WALDI'7 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

veltu i .

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionhing”,
* 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.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS .

Taisau, patikrinu, prijungiu ar
- perstata u:

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

motorus.
3« to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVĖ*., TORONTO

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

t ..

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

General Insurance
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

"PARAMA"
Indėliai apdrausti. 

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

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

LE. 3-3027.

$18.000 įmokėti.
14.302 galionai, 15 nuolatos išnuo
motų kambarių, už kuriuos gaunama 
$3.500 į metus. Mūrinis pastatas, ne
paprastai gerame stovyje. Randasi 
judriame miestely, 3.000 gyventojų. 
Kaina skubiam pardavimui $63.000.

$25.000 įmokėti.
23,266 galionai, 23 kamb. išnuoma
vimui, už juos $6.000 į metus. Erd
vios svetainės, su gerais baldais. Ran
dasi . gerame pramonės rajone, daug 
nuolatinių klijentų. Puikios vertės tik 
už $75.000.

$25.000 įmokėti.
' 20,606 galionai, randasi judriame ka

syklų mieste -— Sudbury rajone, 12 
kambarių išnuomavimui, gerame sto
vyje, tinka dviems partneriams. Kai
na skubiam pardavimui $60.000.

$40.000 įmokėti.
Vienas iš geriausiai žinomų hotelių 
rytiniame Ontario. 43 kambariai iš
nuomavimui, taip pat geros pajamos 
šešių krautuvių ir įstaigų nuomos. Sve
čių patalpa 130 vietų, plius didelė pa
rengimų salė ir kavinė. Bendros pa
jamos virš $105.000. Prašoma kaina 
S 160.000.

$40.000 įmokėti. t
19,921 galionai, plius $10.000 už 30 
kambarių išnuomavimui, visos su nuo
lat. vandeniu, 10'su voniomis ir du
šais. Mūro pastatas, šilto vandens - 
alyvos šildymas, randasi judriame 
mieste į vakarus nuo Toronto, kaina 
$120.000, lengvos išsimokėjimo są
lygos.

$50.000 įmokėti.
ir galima pirkti šią taverną šiaurinia
me pramonės mieste. Gero mūro pa
statas su 14 kambarių išnuomavi
mui, plius 2 pilni apartmentai. Prie 
pastato priklauso didelis sklypas maši
noms pastatyti, svečių patalpos nau
jai dekoruotos, 120 vietų, plius ma
ža valgykla. Puikus baras su stiklų 
plovimo mašina. Šis savininkas išbu
vo 9 metus. 26.071 galionai, plius 
pajamos iš stovinčiu baro. Pilna kaina 
$145.000. - .

$125.000 įmokėti.
Toronto taverna, 56 galionai, plius 
20 kambarių išnuomavimui, išnuomo
ta nuolatos. Judri kavinė, geros pa
jamos ir uždarbis. Šis hotelis randasi 
geroje vietoje, su moderniais baldais 
ir kitais įrengimais. Gero mūro pa
statas, garo šildymas. Pajamos kas 
mėnesį didėja. Kaina skubiam parda
vimui $325.000.

nį 7 v.v. Aušra—Mount Carmel.
“Vytis” Continental lygoje

Vyčio futbolo komanda gegu
žės 13 d. sužaidė pirmąsias šio 
sezono rungtynes su graikų Hel
les. Rungtynės baigtos 4:1 Vyčio 
naudai. Įvarčius įmušė: Jonas 
Žukas—3 ir Ant. Sup:ronas 1.

Gegužės 18 d. rungtasi su vo
kiečių Eintracht. Vyčiui tai bu
vo juodžiausia diena — iš 13 
gražiausių prasiveržimų įmuštas 
tik vienas įvartis. Tai daugiau 
negu nesėkmė. Visi smūgiai atsi
mušdavo į vartininką, stangą 
arba su maža paklaida pro vir
šų. Rungtynės baigtos 1:1.

Gegužės 21 d., įvyks rungty
nės su makedonų k. Alexander 
The Great, o gegužės 27 d. 3 vai. 
pp. su geriausia šioje lygoje estų 
komanda Kalev.

Musų komandai trūksta
jų pagrindinių žaidėjų, kurie 
yra sužeisti. Taj Romas Vėlyvis 
ir Jonas Lietuvininkas. Klubas 
ir futbolo komanda linki jiems 
greit pasveikti.

Visos Contenental lygos rung
tynės vyksta Millen Memorial 
Stadione, kuris pasiekiamas va
žiuojant Bloor tramvajumi į ry
tus iki Broadview. p. b.

dvie

MOTELIAI

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

TAIP LENGVA PAGAMINTI
PYRAGAIČIUS IR

Autorizuotas pardavėjas. Gazo kompanijos 
priežiūroje. 25 METAI ŠILDYMO ĮRENGI
MŲ TARNYBOJE.
Ar jums pakanka šilto 
vandens jūsų namuose?

Ar jūsų krosnis parengta 
sekančiam sezonui?

Prašome skambinti:
TELEF. 

LE. 1-2554

NATURAL GAS

4^

ARTURS 
GARNEJS

Prasideda atostogos

Gegužės mėnesį jau pradedama galvoti apie vasaros atostogas, pra
dedama planuoti, kaip smagiau išnaudoti vasaros linksmybes.

GEOFFREY ST. - INDIAN RD., 
$5.000 įmokėti, 10 did. kamb., 
kvadr. plano, visai atskiras, gero 
mūro namas, vandens - alyvos šil
dymas, 2 modern, virtuvės, 2 po 3 
gabalus vonios, gražus kiemas, vie
ta garažui. * **

HAYDEN PARK RD. - COLLEGE, 
$6.000 įmokėti, 6 did. k., visai 
atskiros, kvadratinio plano, ru- 
puotų plytų beveik naujas nemos, 
vandens - alyvos šildymas, moder
ni virtuvė, gražus kremas, garažas 
su privačiu įvažiavimu.

YARMOUTHS RD. - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 did. nepereina
mi kamb., visai atskiras, gero mū
ro namas, didelė moderni virtuvė, 
švarus įš lauko ir viduje, geras kie
mas, dvigubas garažas,, balanse 1 
atviras morgičius 10 metų.

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

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
$7.500 įmokėti, 14 gražių kamb., 
visai atskiros, gero mūro, lobai pel
ningas narnos, 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.

P. MALIŠAUSKAS
teW.: U. 1-2471, 

Buto fekf : LĖ? Į-7425.

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

JANE - BLOOR,
Apie $7.000 įmokėti, 11 kamb. 
per 2 augštus, atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, vandens - aly
vos šildymas, galimybė 2 kamb. 
I!l-me augšte. Garažas su priva
čiu įvažiavimu.

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

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

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

50 sklypu Etčbicko, $3.000 už skl.

100 akrų Trafalgar Town., $650 akr.

100 akru Queen ^Elizabeth, $1.500 a. 

250 akrų Nelson Township, $500 a.

P. KERBERIS
Biznio t«M.: LE. 1-2471,

B— IX .»-.15M.

PUDINGĄ
SU'

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-4149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYS

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto 
Telef. LE. 14639

$15.000 įmokėti.
10 kambarių, 16 lovų, randasi prie 
N r. 2 kelio, 100 mylių į rytus nuo 
Toronto, gražioje vietoje, daug vie
tos plėtimuisi, tinka senesnio amžiaus 
porai. Kaina $50.000.

$25.000 įmokėti.
Motelis ir modernios kabinos prie jud
raus N r. 3 kelio, netoli St. Thomas. 
20 kambarių išnuomavimui, visi su 
kilifriais ir dušais, plius 8 kambarių 
namas. Pajamos — $10.646. Sklypas 
132 iš 380 pėdų. Pilna kaina $60.000 
su puikiomis morgičių sąlygomis.

$35.000 įmokėti.
17 kambarių išnuomavimui, pajamos 
— $21.000 per metus. Kilimai, 4 
gabalų vonios /tiled/,, erdvios lenty
nos, visose patalpose telefonai, gražio
je vietoje. 300 kelio, 600 pločio. Ult
ra modernūs 6 kambarių butas ir 4 
kambarių, apartamentas Solio. Pama
tykite šį vertingų pastatų. Kaina tik 
$110.000.

$45.000 įmokėti.
Vakarų Ontario, 23 kambariai, plius 
apartmentas savininkui. Blokų, stuc
co, permastone priekis. Prie gerų ko
mercinių firmų. Visi kambariai su du
šais ir voniomis. Pilna • kaina — 
$135.000.

$60.000 įmokėti.
38 erdvūs kambariai, ultra modernūs, 
4 gab. vonios, kilimai. 10 akrų skly
pas prie Queen Elizabeth kelio, dide
lio miesto priemiesčiai. Modemus 5 
kambarių apartmentas savininkui. 
$40.000 pajamų per metus. Apžiūrė
kite šį vertingų pirkinį. Kaina — 
$175.000.

Šie ir daugybė kitą įvairią ruiią biznio 
pasirinkimai. ’

Klausti

Mr. Bob NEIMAMAS
JOHN R. MARCH & 

CO. LTD.
1139 Bay St, Toronto 

Tel. WA. 3-0933

Kanadiečiai ypatingai laimingi, kad mūsų krašte tiek daug puikių 
vietų poilsiui ir sportui.

Štai tik keletas įdomesnių vietų: Ottawa, Kanados sostinė; Kingston, 
istorinis ir įdomus Old Fort Henry; Belle Fontaine ir Algonquin Parkas; 
Simcoe ežeras; Muškoka ežerų rajonas —* viskas čia pat Ontario pro
vincijoje.

Tiems, kurie ieško pigių, paprastų ir malonių vietų stovyklavimui, 
kodėl nepamėginti vieno iš daugelio valstybinių parkų ar specialiai pri
taikintų stovyklautojams poilsio vietų.

c
Gražusis senasis Quebekas turi daug istorinių paminklų, taip pat pui

kių vasarojimo vietų su ežerais, kalnais ir kelionių valtimis galimybių.

Nuo vandenyno iki vandenyno pilna Kanadoje nepalyginamų gamtos 
grožybių ir vietų žvejojimui, maudymuisi ir golfo žaidimui.

Dabar pats laikas planuoti puikias atostogas Kanadoje.

Vietą šiam skelbimui, pa
sitarnaudami visuomenės 

labui, skiria
BREWERS SINCE I82B
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REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W. /prie Osstagtaa/ - TORONTO - Telef, LE. 1-4605

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Boora

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

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

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

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

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

RUSU KARINĖ SANTVARKA
(Atkelta iš 2 psl.) 

menę”, kurioje įrodinėja, jog 
metas mesti 1941-45 metų stra
tegijos, operacijos ir taktikos 
svarstymus, nes kapitalistiniai 
kraštai gali naujus karvedybos 
būdus panaudoti. Marš. P. Rpt- 
mistrov kariuomenės dienrašty
je “Krasnaja Zvezda”'. 1955.3.24 
paskelbė . straipsnį, kuriame 
įsakmiai' nurodo pavojų tinka
mai neįvertinti vakariečių ka-. 
rinio pajėgumo. Jis nurodo, jog 
netikėtas karo pradėjimas gali 
duoti visai netikėtų pasėkų, kai 
priešas turi atominius ginklus. 
“Mes neturime Įvykiams leisti 
moms už akių užbėgti. Mes pri
valome — Rotmistrov dėsto — 
mesti į šalį atgyventų įvykių 
vertinimus ir atviromis akimis 
stebėti pasiruošimus nelauktam 
karui ir visas pastangas dėti ati
tinkamai atsikirsti... Priešin
gai,’mes turime būti budrūs ir 
pasiruošę priešo planus pažeisti 
ir atėjus laikui jį sunaikinti”.

skilvio negalavimą

“AŠ PAIMSIU

■ EKCMC
SKUBIAI PAGALBAI” 

sako Rūta Vilnytė.
• Lengva sumaišyti
• Gero skonio
• Greitai veikia

Pirkite

W BROMO- 
WSEIIZER

šiandien

TAUPYK, SKOLINKIS 
savb kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0981

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairibs medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
O

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Rengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro or kombinuotas, kure* 
namas anglimis, alyva ar gezu. Doro pagrindinius Hosnių išvalymus (vacuum). 
Ml nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nas oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sas skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, (rengia vėsiu- 

dfrlt-— — —- — — r ■ r~ Ai 8' —- auOiii/ ■cirOr<inerm>t prousYKiotfu tr

DIDELIS >ASmiNKlMAS. fttlMOKtJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

844 Broadview Avė. Tel. HA. 1623

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

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

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

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

Toliau jis įrodinėja, jog šiuo 
metu iš kario žymiai daugiau
reikalautina. Kiekvienas karys 
turis būti Įtikintas, kad priešas 
kiekvieną karą pralaimėsiąs. 
Rusai kariai turį būti puolime, 
bet ne gynimosi padėtyje. Ato
minio karo metu karių moralė 
turinti būti ypač augsla. Pulk. 
Kaširin daro išvadą, kad komu
nistinių kraštų - kariai turį t būti 
paruošti puolimui. Kariuomenė
je turinti; būti įvesta vieninga 
vadovybė. Karininkas turįs būti 
atsakingas ne tik už' karinį, bet 
ir už politinį paruošimą.

Rusų karinio "mokslo pradų 
pervertinimas susietas su toli 
siekiančiomis pasėkomis. Rusija 
ir toliau liks uždaru kraštu bet 
kuriam kariniam stebėtojui. 
Maskva palyginti labai mažai 
naudos tegalėtų gauti iš vaka
riečių karinio pajėgumo stebė
jimo. Tam tikslui jie turi žymiai 
daugiau galimybių už laisvojo 
pasaulio atstovus Rusijoje.

Rusų užsimojimas sekti vaka
riečių karinį pasiruošimą nema
žiau įdomus. Šis sekimas apima 

-ne tik siaurą karfiię sritį, bet ir 

niame kare turv' nepaprastos 
reikšmės. Ji tik gali palengvinti 
laimėti apsiginklavimu -lenkty
nėse.

Visuotiniam ir netikėtam ka
rui pasirošimas reikalingas lai
ko. Reikia. apgailėti, kad vaka
riečiai suteikė progos rusams ne 
tik politinėje srityje skverbtis, 
bet ir nuolat ginkluotis. Apsi
ginklavimo išdavoje politinis 
spaudimas dar sparčiau didėja. 
Ir jei ištiesų rusai šiandieną yra 
peržiūrėję savo karinę strategi- 

j ją, kas bus atsakingas už mili- 
i jonų išžudymą ir visuotini eilės 
kraštų nušlavimą, jei Maskva 

pra-pakartos 1939 m. Hitlerio 
dėtąjį pragarišką žaidimą?

HELIKOPTERIO 
SUSISIEKIMAS

Netrukus numatomas pradėti 
helikopterio susisiekimas iš Oak- 
villės, apie 22 mylios nuo To
ronto, į Torontą ir Hamiltoną. 
Jau yra paruošti planai vieša
jam helikopterių aerodromui 
Oakviilėjė, o sekančių trijų me
tų laikotarpyje numatoma pra
dėti helikopterių susisiekimą 
tarp eilės pietų ir pietvakarių 
Ontario miestų. - ■■

Mamyte, atidaryk
Apie senąją Oladijos karalienę 

Vilhelminą, kuri dabar jau pasi
traukus nuo valstybinių reikalų 
gyvena, pasakojamas toks įvy
kis.

Vilhelmina karaliene buvo pa
skelbta tebebūdama 10 metų. 
Kartą ji pasibeldžia į savo moti
nos duris.

— Kas ten? — pasigirsta klau
simas,

— Karalienė, — atsako Vil
helmina.

— Labai gaila, bet dabar jos 
priimti negaliu — pasigirsta at
sakymas iš už durų.

Tada “karalienė”, pradėjo rau
dodama prašyti:

— Atidaryk, • mamyte! Čia ta
vo mažoji dukrelė...

Į — O, tai tu, brangus vaikuti! 
Eikš, eikš greičiau pas mane ...

Nuo to-mėto “karalienė” pas 
motiną nebeateidavo ...

..Paslaptis
Einą du draugai per kapines ir 

skaito, antkapių užrašus. Paga
liau vienas sako:

— Keista, štai čia guli taurus 
visuomenininkas, ten ' geras sū
nus motinos, geras vyras, pasi
šventęs mokytojas ir tt. O kur gi 
laidoja tuos visus niekšus ir suk
čius, kurių tiek daug sutinkame 
gyvenime?...

Mandagus policininkas
■Oslo mieste, Norvegijoje, vie

noje gatvių sankryžoje sustojo 
amerikietės automobilis. Šviesos 
pasikeitė, o ji vis nevažiuoja. 
Užpakaly stovinčios mašinos pa
kėlė visą koncertą. Judėjimą 
tvarkantis policininkas prieina 
prie amerikietės ir klausia:

— Atsiprašau, panele, ar tams
ta laukiat šiaurės pašvaistės? ...

Maištas Piety jūroje
(Atkelta iš 2 psl.) 

suko ir nuėjo. *
Po • kelių dienų, palikus Na

muką sala, 1789 m. balandžio 27 
d. raštininkas Samuels sudari
nėjo laive esamo turto ir mais
to sąrašą. Staiga Bligh susišau
kė visus laivo karininkus ir ėmė 
klausinėti apie kelis dingusius 
riešutus. Tie atsakė, jog nieko 
apie tai nežiną. Tada Bligh krei
pėsi į Christian klausdamas, 
kiek tas sau pirkęs kokoso rie
šutų. Christian atsakė, jog tiks
liai nežinąs, bet tikįs, jog Bligh 
negalvojąs, kad jis jo riešutus 
vogęs.

Į tai Bligh atrėžė:
— Taip, tu purvinas šunie. Aš 

taip manau. Jūs visi vagių gau
ja! Aš jus, šunes, pamokysiu, 
kaip reikia vogti. Kol mes pa
sieksime Angliją, jūs visi gailė- 
sitės mane susitikę! Samuels, iki 
tolimesnio mano įsakymo, ne- 
beišduokite daugiau grogo ši
tiems niekšams. Vietoje svaro 
jamso, duokite vienam asmeniui 
lik pusę svaro dienai..,

Bligh nenorėjo suprasti, kad 
jo elgesys išveda žmones iš kant- 
trybės. Tą naktį viduje buvo 
tvanku miegoti, tad su kadetu 
Tinkler išėjome i denį ir susto
ję, prie relingo kalbėjomės. Stai
ga Tinkler tarė:

— Žinai ką, aš esu dvigubas 
niekšas, aš pavogiau vieną Bligh 
pasigendamų kokoso riešutų.

—-’fai tau reikia dėkoti už 
šios dienos pamokslą, tu ma
žas nenaudėli — tariau jam.

Jis pasisakė žinąs ir kitus du, 
vogusius kokoso riešutus, gal ir 
Christian jį matęs nusikalsiant.

Aš pasakiau, kad nenoriu ži
noti kitų dviejų, kadangi tokiose 
sąlygose, kai beveik visas laive 
esantis geriamas vanduo sunau
dojamas duonmedžiams laistyti, 
dėl . kokoso riešuto sulčių verta 
rizikuoti. Po to aš jam palinkė
jau saldžių sapnų 4r atrodė jis 
nasiliko miegoti ant denio. Tink
ler buvo kaip katė, kur prikris-

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS. '
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu spvo naująjį adresą: ’

999 College St Toronto. Tel. LE. 4-6123
- .i,.

i

ma-

Svečiuose
Šeima — vyras su žmona ir 

mažasis sūnelis — atvyko aplan
kyti nebejauną viengungį. Po 
kurio laiko šeimininkas pastebi 
kad sūnelis vis kažką šnabžda 
motinai, o toji bara, kad nutiltų.

— O ko tu Jou.uk nori?
loniai įsiterpia tarp jų šeiminin
kas.

— Aš noriu pamatyti asilą — 
ąįjako Jonukas.

— Aš gi tau sakiau, kad nutil
tum. Čia jokio asilo nėra — jau 
garsiai subara motina.

— Kaip gi nėra! O kam tu iš
einant iš namų sakei, kad eisim 
aplankyti seną asilą? ...

Dėmesio! Šuo!
— Kam jūs laikot tą užrašą 

“Dėmsio! Šuo!”? Jūsų šunelis 
toks mažytis.

— Ogi tam, kad kartais kas jo 
neužmintų...

Iš išgąsčio
— Kodėl lioveisi gėręs?
-— Ogi anądien pareinu namo 

įkaušęs — žiūriu dvi uošvės sė
di... Daugiau ir nebeišdrįstu ...

Tėvelis nenori
—-'Ar tu klausei tėvelį, ko jis 

norėtų vardinėms?
— Jis sako nenorįs nieko. Sa

ko, jis neturįs pinigų.
Kitaip įpratęs

Žinomas chirurgas po sunkios 
operacijos nuėjo stačiai pietau
ti. Pavargęs jis norėjo ramybės, 
bet kaip tyčia pasitaikė perdaug 
kalbi kaimynė. Profesorius jai 
atsakinėjo tik “Taip” arba “Ne”. 
Pagaliau toji klausia:

— Pone profesoriau kaip 
tamsta mėgstate valgyti dešre
les? ..

— Tylomis — atsakė nusišyp
sojęs profesorius.

davo, ten ir miegodavo.
Likus vienam priėjo prie ma

nęs Christian. Niekad nemačiau 
žmogaus taip nusiminusio ... Jis 
išsitarė, kad nematąs iš to visko 
nieko gero, kai Bligh visus laiko 
šunimis ir terorizuoja. Kelionė 
dar ilga ir nežinia, kas gali nu
tikti Jei jis nepasiektų Anglijos 
paprašė aplankyti tėvu§. Patvir
tindamas sava pažadą aš jam pa
daviau ranką. Atsisukęs pama
čiau stovinti Bligh, kuris turėjo 
girdėti 'mano paskutinius žo
džius. Pastebėjus, kad tvanku 
patalpose miegoti, jis pasakė, 
kad tikras jūrininkas galįs mie
goti karštoje krosnyje, o jeigu 
yra reikalas ir ant ledo gabalo.

Bligh nuėjus į kajutę, Chris
tian palinkėjęs man labos nak
ties, taip pat nužingsniavo. Tada 
iš tamsos juokdamasis pasigarsi
no Tinkler, kuris pasisakė viską 
Girdėjęs, ka mes kalbėjome su 
Christian ir Bligh. (B. d)

Garantuoti siunti
niai i Sovietu Rusija 
ir užihitus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai. ' ■ ,

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO

. Telefonas EM. 8-9527.
X

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

■■■■M. ■ ■■■■III ■■■! III— ■■III—■llllll III....... ...

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

. 1398 DUNDAS ST. W.
Telef. LE. 6-9622

Priima taip pat ausų, nosies Ir 
gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS
62 RICHMOND ST. WEST

ROOM 503
/kompos Boy & Richmond/

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

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B. | 

Teisininkas — 
Advokatas —■ Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107 i

Telefonas EM. 6-4182
'Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

Jonas J J ustiSjLUB,
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

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Telefonas LE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

LUBYS 
UPHOLSTERING
'2 DELAWARE AVE.,

Toronto, 
telef. LE. 4-9830, po 6 vai. V. I

Dirbome sofas 50 % pigiau nei krau
tuvėse. Pvz. už $60 įsigysite $120 
vertės sofą. Taip pat ir kiti minklti 
baldai. Taisome ir atnaujiname Senui. •

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING ČO.
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 medžidgų vyrų
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimokėjimui.
1299 St Wn Toronto

Dr. M. Arštikaitytė
345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 

Suite 12.
Telefono:: kabineto WA. 1-3584, 

namų WA. 3-5555.
Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Vaiadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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

vai. pp.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniai* 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Herman!
ADVOKATAS. NOTARAS 

» ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912 
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
Virtnvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt.

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

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

TELEVIZIJOS 
Ir 

„u D10 APARATUS 
Aparatai pahnermi Ir grąžinami | na
mu* veltai. Darbo* ir daly* goran-

Skambinti talcf. LE. 1-1602, katdnm

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, veikų ir 
vyrų botai, normalaus dydiio ir plotOs 

SE—-CK *
1438 Dundas St W. Toronto

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10 - 13 vai, 2 - 

4.3Q vai., ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST STREET 

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligg specialistas. 

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

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

pogal susitarimo.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8013

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST < 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Daga! susitarimą..

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
. Ištiria akių nervus, kurie daŽ 

nai sukelia grxJvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LICDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas. 
Bendradarbis — 

WALTER C. DEAKON, 
B.Ą.SC., R.P.E. 

vietos Advokatas. Notaras.
Statybos Inžinierius. 

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

— Telef. LE. 6-J613 •-
‘ ‘.......\

Jou.uk
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— Pradėta vykdyti parapjjps 
priestatų statyba parapijos kie
me pietų vakarų kampe. Priesta
tas turės rūsį ir du augštus. Rū
sy ir pirmame augšte įsikuria 
“Tėv. Zib.” ir spaustuvė, o ant
rasis augštas tarnaus įvairiems 
parapijos reikalams: choro ir 
vaidybų repeticijoms, posė-

čiu laiku ir Wasagos vasarvie
tėje vyksta darbai: statomas pa
rapijos vasarnamis, tvarkoma 
salės aplinka. Abiejose vietose 
statybai vadovauja kontrakto
rius A. Ropė.

— Šį šeštadienį, dėl 7.30 vai. 
par. salėje vykstančio Caritas 
parengimo gegužinės pamaldos 
prasidės 7 vai. vakare.

— Šį sekmadienį — švč. Tre
jybės šventė. Šią savaitę metų 
ketvirtis.

— Dėkojama elektros kon- 
traktoriui Jul. Barakauskui už 
sąžiningą elektros įvedimą Wa
sagos salės pastate, nepaimant 
net faktinų išlaidų, susijusių su 
medžiagos užpirkimu.

— Lietuvio tabako ūkyje rei- 
galinga lietuvių šeima, ("gali bū
ti ir vaikų). Informacijos reika
lu kreiptis į kleboniją.

— Pakrikštyta: Danutė Diana 
Marija Juozapavičiūtė, Alek
sandras Paulius Barauskas, Li
lija Joana Zenkevičiūtė, ir Ed
vardas Robertas Trinka.

Toronto Maironio vardo lietu
vių šeštadieninės mokyklos 
mokslo' metų užbaigimas įvyks 
gegužės 26-27 d. Šeštadienį po 
sutrumpintų pamokų organizuo
tai vykstama į mokslo metų už
baigimo pamaldas šv. Jono Kr. 
par. bažnyčioje. Sekmadienį, ge
gužės 27 d. 4.30 vai. pp. šv. Jono 
Kr. par. salėje iškilmingas m.m. 
užbaigimo aktas ir pažymėjimų 
teikimas. Pažymėjimus įteiks 
nin. Vytautas Gylys. Po oficia
liosios programos tėvų komite
tas rengia mokiniams vaišes. 
Mokyklos uždarymo iškilmių 
proga prie parapijos salės esna- 
čiuose kambariuose įrengiama 
parodėlė, kurioje išstatoma mo
kinių tėvynės vaizdų rinkimo 
albumai;

Kultūros Fondo plenumo
■ ^Jgosėdis ^ _ j

antrą Teartą saukiamas šį ketvir-' 
tadienį gegužės 24 d. 8 vai. T. 
Lietuvivų Namuose, 235 Ossing- 
ton Avė. Dienotvarkėje daug 
svarbių skubių reikalų.

Prašome visus valdybos na
rius posėdyje dalyvauti.

KF V-ba.
Paskaita apie susisiekimo 

nelaimes
Penktadienį, gegužės 25 d.,

vai. vakare, Šv. Jono parapijos 
salėje Lįetųvių Teisininkų D-jos 
Toronto- skyrius ruošia viešą 
paskaitą? “Susisiekimo nelai
mės ir -atsakomybė”. Kalbėtojas 
— Apeliacinio Teismo prokuro
ras J. B. Galbraith.

Paskaita bis įdomi ne tik au
tomobilistams, bet ir kiekvie
nam asmeniui.. Visi kviečiami at
vykti. Įėjimas — laisvas.

Vilniaus Kr. Liet. S-gos 
Toronto Skyriaus, visuotinis na
rių susirinkimas įvyks š.m. ge
gužės 25‘ d. 7.30 vai. vak. Lietu
vių Namuose, priestate. Nariai ir 
prijaučiantieji maloniai kviečia
mi dalyvauti.

Skyr. Valdyba.
* /- * * • - -

M. Jankaus minėjimas 
salėje dėl susidėjusių aplinkybių 
atidedamas. Pasilieka paminėji
mas spaudoje ir per radijo. Rei
kėtų .dar, kad lietuviai bei or
ganizacijos prisimintų jo vaikus, 
kurie gyvena Toronte. Elzbieta 
Jankutė pastaruoju laiku guli 
šv. Juozapo ligoninėje.

7

VISI 1 PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTI!
\ ŠVENTĖS PROGRAMA: 

gegužės 25 d-7 vaL moterų tinklinis, gegužės 26 d. 1 vai. moterų krepšinio/in alas,
. , vyrų krepšinis, šventės atidarymas,

jaunių ir vyrų krepšinio
* finalas,

, . moterų ir vyrų tinklinio

Gegužės 26 d. 8 vai. bendras visų trijų tautybių pobūvis
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE.

VISOS SPORTINĖS VARŽYBOS VYKS C YMCA PATALPOSE.
•' P. S. F.

MONTREAL, Oue

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sparčiai ruošiamasi parapi

jos pastatų šventinimui birželio
6 d. šventinimo apeigas atliks 
ir trone šv. Mišioms asistuos 
pats Toronto Kardinolas J. Em. 
James McGuigan. Iškilmingas 
šv. Mišias laikys liet, pranciš
konų Provincijolas D. Gerb. T. 
Jurgis. Kiekvienas pranciškonų 
vienuolynas Amerikoje siunčia 
Torontan savo atstovus.

— Jau galima įsigyti pastatų 
šventinimo banketo bilietų. Kai
na $2. Bankete dalyvaus J. Em. 
Toronto Kardinolas ir nemažas 
sKaičius svečių iš Amerikos. Vai
šių metu bus įdomi programa, 
kurią išpildys parapijos choras, 
kvartetas, parapijos jaunimo or
kestras ir solistai. Norį bankete 
dalyvauti kviečiami nedelsiant 
įsigyti bilietus, nes vietų skai- 

. čius yra ribotas. Tiek šventini
mas, tiek banketas bus- filmuo
jami.

— Šventinimo proga leidžia
mas leidinys jau spaudoje. Jame 
duodama trumpa parapijos isto
rija ir veiklos apžvalga. Leidi
nys bus labai gausiai iliustruo
tas.

— Šį penktadienį, tuoj po ge
gužinių pamaldų, abu parapijos 
komitetai renkasi muzikos stu- 
dijon bendro posėdžio aptarti su 
pastatų šventinimu ir banketu; 
susijusių reikalų. Visų komite
to narių dalyvavimas būtinas.

— Vaikučių ruošimas pirmai 
Komunijai vyksta kiekvieną pir
madienį, antradienį ir ketvirta
dienį, 6.30 vai. vak. parapijos ka
vinėje. Tėvai prašomi išsiųsti 
vaikus iš namų ar juos atvesti 
laiku. Vaikučių vėlinimasis 
trukdo darbą. ,

— Visą gegužės mėnesį, rytais
7 vai. laikomos noveninės Mi
šios už mūsų gyvvas ir mirusias 
motinas.

— Pakrikštyta: Viktoras Pet
ras Prialgauskas, Robertas Pau
lius Kęstutis Petronis, Marija 
Julija Bilitavičiūtė, Birutė Ona 
Ungeitytė, Algirdas Liudvikas 
Viruišis, Michaelė Diana Pauli- 
kaitė, Marija Linda Romeikaitė, 
Vida Kristina Bigauskaitė ir Ro
nis Paulius Dailidė.

Masinių trėmimų minėjime, 
kuris įvyks birželio 10 d. Massey 
Hall, vyr. kalbėto-ju yra pakvies
tas imigracijos minist. p. Pick- 
ersgill. Be sveikinimų iš pabal- 
tiečių atstovų, organizacijų ve
dėjų bei Kanados oficialių as
menų, numatoma, kaip visuo
met, turtinga visų pabaltiečių 
meninė programa. - - 5 *

Aukos Kultūros Fondui
1. Trys amens: S-M-V paauko

jo premiją 1956/7 m.m. mokinių 
konkursui t’ema “Mano gimtinė” 
$150. .

2. Žinomas verslininkas stu
dentas B. V. — $50.

3. Port William Apylinkės V- 
ba $30.

4. Rodney Apylinkės V-ba — 
$20.

5. Inž. K. Matkevičius — $10.
6. Inž. J. Dragašius — $10. 
Viso — $270.
Aukotojams nuoširdus ačiū.

KF Finansų Skyr.

Kultūros Fondas parėmė 
mokyklas

Sėkmingam 1955/6 m.m. bai
gimui atžymėti didesnėms šešt. 
lituanistinėms pradžios mokyk
loms KF paskyrė išleidžiamo
sioms klasėms mokinių dovanų 
šią piniginę paramą:

1. Toronto Maironio vardo šeš
tadieninei pradžios mokyklai 
per jos vedėją Julių Širką $50.

2. Hamiltono vysk. Mot. Va
lančiaus šešt. pr. mokyklai per 
jos vedėją Joną Mikšį $25.

3. Montrealio Lituanist. šešta
dieninei mokyklai per jos vedėją 
p. Rimkevičienę $25.

Šios mokyklols yra subūrusios 
didelį mokinių skaičių ir jose iš
einama su dideliu pasisekimu 
švietimo skyriaus nustatyta pro
grama,. v KF Valdyba.,

Gerb? Tėvynainiams
p-lei ALDONAI URNAVIČIŪTEI

ir
p. JURGIUI RAMOŠKAI, 

žengiant nauju, šeimyninio gyvenimo keliu, linkiu 
šiltos ir saulėtos ateities

V. Venckus.

Toronto Lietuvių Caritas
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, gegužės 26 d. 7.30 vai. vak. (punktualiai), šv. 
Jono Kr. parapijos salėje stato R. Spalio 2-jų veiksmų komediją

(iš DP stovyklų viengungių gyvenimo. Moters rolėje A. Kaluza)

Po vaidinimo jaukus pobūvis su pilnu bufetu ir šokiai. 
‘ Svečius priims Caritas ponios. z 

Įėjimas $1.
Toronto Lietuvių Caritas.

Ateikime pasižiūrėti, 
ką gali lietuviškas atžalynas!

Šį sekmadienį, gegužės 27 d., 2 vai. (punlktualiai) 
šv. Jono Kr. parapijos salėje įvyksta jaunųjų liet, muzikų

KONKURSINIS KONCERTAS
Programoje dalyvauja 30 jaunų menininkų, lankančių muzikos 
studijas ar konservatoriją. Konkurso įvertintojas prel. J. RON- 
NAN. Visiems programos Išpildytojams įteikiamos dovanos, o 
laimėjusiems konkursus — specialūs pažymėjimai.

Jauniems Muz. Talentams Globoti Būrelis.

Seimelio plenumo posėdis
Š.m. gegužės 27 d. tuojaus po 

pamaldų, 12 vaL 10 min., Aušros 
Vartų parapijos salėje kviečia
mas Montrealio apylinkės lietu
vių seimelio plenumo posėdis šia 
dienotvarke:

1. Atidarymas.
2. Seimelio posėdžiui pravesti 

prezidiumo rinkimas.
3. Priešpaskutinio ir paskuti

nio seimelio plenumo posė
džių protokolų skaitymas.

4. Prezidiumo pirmininko pra
nešimas apie perimtų iš se
nojo prezidiumo reikalų 
stovį..

5. Rev. Komisijos pirmininko 
Juozo Lukoševičiaus prane
šimas apie padarytą revizi
ją laikotarp nuo š.m. vasario 
18 d. iki 'gegužės 13 d. ir 
kasos knygos saldo tą dieną.

6. Diskusijos dėl prezidiumo 
pirmininko ir Rev. Komisi
jos pranešimo.

7.1956-57 m. numatytos veik
los planas ir tam laikotar
piui sąmatos projektas.

8. Diskusijos dėl pateikto pla
no ir sąmatos.

9. Klausimai ir sumanymai.
Pastaba: Nurodytu laiku nesu

sirinkus kvorumui po pusės va
landos kviečiamas antras posė
dis, kuris bus teisėtas neatsi
žvelgiant į esamą narių skaičių.

Prieš vasaros šiltąjį laikotar
pį tai bus paskutinis posėdis ir 
gerb. seimelio nariai kviečiami 
dalyvauti.

Seimelio prezidiumas.

Susfrinkim&s-paskaita
Kanados Liet. Katalikių Mo

terų D-jos Montrealio skyriaus 
visuotinis narių susirinkimas, su 
sesers Felicijos paskaita, įvyks 
gegužės 27 d. 12.30 vai. Sekma
dienį A. Vartų Parapijos Klebo
nijos salėąe. Narės kviečiamos 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Valdyba.
Joninių Vakarienė

Š.m. birželio 9 d. šeštadienį, 
AV parapijos sallėje, Kanados 
Lietuvių Katalikių Moterų D-jos 
Montrealio skyrius, rengia iškil
mingą Joninių vakarienę. Šią 
datą prašom rezervuoti.

RengėjaL
, -—o------

VAISTAS ALKOHOLIKAMS
“Canadian Medical Associa

tion Journal” žiniomis, esąs iš
rastas naujas vaistas alkoholi
kams gydyti ir jau bandomas. 
Tikimasi, kad jis pakeis senąjį 
“antabuse” ir bus švelnesnis. 
Jam duotas vardas ęęČ — cit
rated calcium carbįmide. Jo iš
radimas. buvo finansuojamas 
“Alcohollism Research /Founda
tion”. Vaistas veikiąs greitai su
keldamas nemalpgįgy reakciją 
geriančiojo organizme; esą jis 
nagreitina pulsą, pasunkina kvė
pavimą, mušą kraują’ į skruos
tus ir kartajs verčia vemti. Re
akcijos aštrumas priklausąs nuo 
alkoholio kiekio organizme ir ji 
sumažėjanti per kelias valan
das; po vienos paros pacientas 
vėl jaučiasi normaliai.

Išleidom dukrelę į marteles...
Gegužės 12 d. Šv. Jono Kr. pa

rapijos klebonas Ažubalis sutei
kė • sutuoktuvinį palaiminimą 
Aldonai Umavičiūtei su Jurgiu 
Ramoška. Iškilmingų mišių me
tu vargonais grojo muz. St. Gai
lesčius ir smuiku Step. Kairys. 
Solo Veni Creator, Ave Maria ir 
Panis Angelicus išpildė R. Chia- 
rella. Po vedybinių apeigų tos 
pačios parapijos salėje įvyko po
būvis, kuriame dalyvavo gausus 
skaičius svečių, kaip vietinių, 
taip ir iš JAV, Montrealio ir ki
tų vietovių. Jaunavedžiai vestu
vinei kelionei pasirinko — Flo
ridą.

Nuotaka yra naujųjų ateivių 
Adomo ir Onos Umavičių vien
turtė dukrelė, pereitais metais 
viena iš pirmųjų su geriausiais 
atsižymėjimais baigusi Toronto 
Commercial High Sshool, o šiuo 
metu dirbanti Stock Brokers 
Cassees, Blaikie & Co. J. Ramoš
ka, nors dar ir jaunas, bet dėl 
savo veržlumu ir gerų sugebė
jimų Metall Industries paaukš
tintas fabriko menadžeriu, yra 
gimęs Kanadoje, bet susipratęs 
lietuvis, talentingas trompetis- 
tas ir ilgametis Toronto Liet 
orkestro “Trimitas” dalyvis.

Daug laimės jaunajai porai 
peržengus naujo gyvenimo

Visi į didįjį pikniką!
(NGP) Didžiausias Kanados 

talentų sambūris pasirodys Miss 
Sunbeamo Elmerio draugų pik
nike, Kanados Tautinės Parodos 
rajone šį šeštadienį, gegužės 26.

Viskas veltlui.
Didžiojoje scenoje pasirodys 

Jack Kane’s orkestras, King Ga- 
num su savo vakariečiais, Joan 
Fairfax, Bob-O-Links, George 
Murray, . Billy O’Connor, Jack 
Duffy, Juliette Wally Koster, 
Phyllis Marshall, Jackie Rae, 
Denny Vaughan, the Grads, Don 
Garrard ir žinomiausia Kanados 
daininkė —- Shirley Harmer.

Be to dar dalyvauja 48th 
Highlanders pipe orkestras ir 
30-ties žmonių Royal Regiment 
.orkestras, kurie žygiuos po rajo
ną ir po piet koncertuos.

Vėliau pasirodys akrobatų ir 
kitų cirko artistų grupė. Vai
kams numatyta daugybė įvaire
nybių, dovanų, pav. jaunuolis ir 
jo suaugęs palydovas gali laimė
ti oro kelionę Pietų Amerikon. 
Jauniems kino mėgėjams bus 
rodoma paskutinės laidos “mi- 
kimouzų” ir kt. filmų.

Vaikai kviečiami atsivesti sa
vo tėvus. Visi atvykit į didžiau- 
sią pasaulio pikniką.__________

Varsity* arena koncerte 
gegužės 31 d. 8.30 vai. v. kartu 
su Toronto simfonijos orkestru 
pakviestas dainuoti sol. V. Veri- 
kaitis. Koncerto dirigentas .dr. 
Heins Unger.

Gimnazijose (Highschool) 
šiuo metu švenčiamos baigiamų
jų klasių išleistuvės. Ta proga 
Toronto laikraščiuose pasirodo 
nemažai abiturientų nuotraukų. 
Taip pereitą šeštadienį dienraš
čiuose pasirodė šv. Juozapo mer
gaičių mokyklos abiturienčių 
nuotraukos. Jų tarpe ir trys lie
tuvaitės visos Dalios: Griauzdai- 
tė, Meilutė ir Treigytė. Pereitą 
sekmadienį buvo iškilmės Lo
retto College mokykloje, kur iš
leidžiamojoje klasėje yra Berta 
Aleknavičiūtė.

. Padėka
Nuoširdžioi dėkojome visiems mūsų 

geradariams, kurie prisidėjo darbu ar 
auka prie mūsų mažųjų vaikučių Moti
nos dienos minėjimo parengimo.

Ypatinga mūsų padėka yra T. Pran
ciškonams už salę ir nepaprastai gražų 
vaikams filmų, p. česekienei, P. Stan- 
kaitienei, p. Duobaitienei, p. Kinderie- 
nei už suteiktų pagalbų salėje svečiams 
ir geradariams esame nuoširdžiai dėkin
gos.

Nekalta Pr. Švč. M. Marijos Seserys.

“Daina” grupės narių 
susirinkimas

įvyks š. mėn. 27 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. pas p. Ališauskienę 
101 Evelyn Ave. Valdyba.

Visuomenininkas J. Jokuby- 
nas jau keletas dienų kaip serga, 
berods, plaučių uždegimu. Gy
dosi .savo namuose 18 Cedar 
Cres. Dr.

Elzė Jankutė, Maž. Lietuvos 
patriarho Martino Jankaus duk
ra, yra susirgusi ir guli šv. Juo
zapo ligoninėje^

Prisikėlimo, parapijos choro 
pokylis 

pavyko visais atžvilgiais. Salė 
papuošta šimtais spalvotų balio
nų, stalai aptiesti staltiesėmis ir 
po gėlių puokštę. Prie scenos di
džiulis stalas apkrautas gėrybė
mis loterijai. Nors svaiginamųjų 
gėrimų nebuvo, pardavinėjama, 
salė prisirinko pilnutėlė.

Buvo ir programa. Pradžioje 
kvartetas padainavo keletą dai
nelių. Paskiau Henrikas Rožaitis 
solo ir vėl kvartetas. Kvartetas 
daro pažangą ne žingsniais, bet 
šuoliais. Jo repertuaras platėja 
ir skambesys darnėja diena iš 
dienos. Be lietuviškų dainelių 
jje dainuoja pačias naujausias 
dainas dabar dainuojamas popu
liariųjų kvartetų tik, žinoma, 
lietuviškam vertime. Atrodo, 
kad šis vienetas pasidarys vie
nas iš populiariausių visoje Ka
nadoje. ?

Loterijos gausius fantus sune
šė patys choristai ir keletą do
vanojo Torontą- lietuviai pre
kybininkai. Loterijos bilietai ėjo 
kaip ruskiai iš Lietuvos karui 
prasidėjus: Per porą valandų ne
liko nei vieno. -•

Buvo taip pat ir choro paža
dėto rožių kvapo. Jaunosios cho
ristės vaikščiojo po salę parda- 
vinėdamos rožių žiedus su ku
riais vėliau svečiai turėjo šokti. 
Paskutiniam šokiui buvo paleisti 
žemyn balionai.

Su šiuo parengimu choras įro
dė, kad mūsų žmonės • moka 
linksmintis ir be svaiginamųjų 
gėrimų. Laukiame daugiau to
kių. Jonas Daugintis:

Darbininko administratorius
Tėvas Ambrozijas OFM, perei
tą savaitgalį viešėjo Toronte. Ta 
proga lankėsi “T. Žiburiuose”.

Torontas. — Kelios finansinės 
firmos tarp Toronto ir Hamilto
no įsigijo 40.000 akrų žemės, ku
rioje planuoja pastatyti 100.000 
gyventojų miestą.

Torontas. — Pereitais metais 
Ontario provincijoje ant kelių 
žuvo 1111 asmuo, o materialinių 
nuostolių padaryta $26.535.035.

Išnuomojamas Springhurst 
beachpastatas krautuvei su įren
gimais. Teirautis tel. LE. 5-3453.
Išnuomojami du naujai dekoruoti kam
bariai ir virtuvė be baidų. Virtuvėje šal
dytuvas ir elektrinė krosnis. High Park 
rajonas. Skambinti dienę iki 3,30 vai. 
pp. ir vakarais po 7 v. Tel. RO. 9-4291.

išnuomojamas 1 kambarys ir virtuvė 2 
asmenims ir 1 frontinis kambarys 1 as
meniui. Tel. LE. 3-9688. '

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė arba 
1 kambarys ir virtuvė, su ar be baldų, 
pageidaujami suaugę. Tel. LE. 3-5094.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte be baldų arba su baldais. 39 Rus- 
sett Avė. Tel. LE. 4-4893, po 6 vai. v.

šių vasara norint ištrūkti iš įsibodėjusios 
miesto aplinkos, pasiilgus gražios gam
tos, ištroškus ošiančio miško ramybės, 
pageidaujant svaiginančio pušų kvapo, 
panorėjus pasikaitinti Palangos pajūrį 
primenačiose smėlio kopose, arba suma
nius atsigaivinti krikštoliniame Georgian 
Bay vandeny, skambinkite HU. 8-3573. 
Ten pat dar geras sklypų pasirinkimas.

Toronto latviai gegužės 12 d. 
iškilmingai paminėjo vienuolik
tąsias metines kaip kartu su ka
ro paliaubomis krito Kuršo 
“tvirtovė”, paskutinis bolševikų 
dar neužimtas Latvijos kampas, 
o ten buvę latvių bėgliai ir ka
riai pateko į bolševikų rankas ir 
dauguma buvo nuteisti po 10-25 
metų į priverčiamo darbo sto
vyklas.

Vas. 16 gimn. būrelių žinios
. Būrelis Nr. 13, Toronte, p. J. 

Balsiui pasitraukus, naujo vado
vo neišrinko. Šio būrelio nariai, 
kurie sutinka būti gimnazijos rė
mėjais ir ’ toliau, prašomi savo 
įnašus įmokėti naujo 132 būrelio 
vadovui V. Sendžikur — 130 
Evelyn Cres., RO. 6-3726.

Tai bus naujas būrelis, suda
rytas iš sujungtų dviejų (13-to ir 
136-to). Buvę 13-to būrelio na
riai, kurie prašomi savo įnašus 
toliau mokėti yra šie:

V. Balsys, J. Bakis, St. Kairys, 
K. Lazdauskas, V. Meilus, Ra
dzevičiūtė, J. Sližys, T. Valius. 
St. Grigaliūnas, Krupovičius. V. 
Matulevičius, Sig. Krasauskas, 
Tamulaitis, E. Senkuvienė, II. 
Katchytė, Katchienė, Ššepavi- 
čienė, Al. Valienė, O. Kriaučiū- 
naitė, St. Pulkys, Svečinienė, 
Daugvilienė, J. Maurukas.

Būrelis 88, Vancouver, įsistei
gė 1952, vadovu buvo iki 1953 m. 
kun. Traškevičius, dabar vado
vas A. Baronienė. Narių turi 20. 
1955 m. pasiuntė $ 275, iš viso 
$595 (Traškevičius $140 ir Ba
ronienė $455).

ŠF Gimn. reik. jgal. P. Lelis.

Viena. — Kardinolo Innitzęr- 
įip, mirusio 1955 m. spalio 9 d. 
įpėdiniu paskirtas Fr. Konig, iki 
šiol buvęs Sankt Polten'vyskupo 
pagalbininkas.

Prancūziško 
stiliaus kelnaitės

l ■ 

Patogios, vėsios, gerai sukirptos . . 
pasiūtos iš minkštos medvilnės . . . 
lygios, visur elastiškoš, priekis ir juos
muo dvigubas 
jerseys.

tvirtas, tinka prie 
/ W19-56

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
$1.500,
$2.000,
$5.000,
$5.000,
$4.000,
$8.000,
$7.000,
$8.000,
$6.000, 10 komb., 2 gorožoi.
$9.000, 13 komb., su baldais, 3 garotai.

$10.500, įmokėti
$10.800,
$14.500,
$14.800,
$15.000,
$16.500,
$17.500,
$19.000, 
$20.500, 
$24.000,
Mėtet krevtmrė, opyvorto $1.450 per sovoifę, nuoma $95 mėnesiui.

(mokėti 
įmokėti 
įmokėti 
įmokėti 
įmokėti 
įmokėti 
įmokėti 
įmokėti 
jtnokėti

6

8

8
7
8

komb., go rąžos.
komb., vieta gdrožui.
komb., be gorožo.
komb/, be gorožo.
komb., vieta gorožui.
komb., 2 gorožoi.
komb., gorožos.
komb., gorožos.

Nuoširdžiai dėkojome visiems prisidė- 
jusiems prie mūsų ruošto parengimo 
pasisekimo. "Tėviškės Žiburių" redak
cijai ir administracijai už įdėtus ne
mokomai skelbimus, "Tėvynės prisimi
nimų" radio valandėlės vedėjui p. Si
manavičiui, raginusiam per radijų ap
lankyti mūsų porengjmų; Toronto preky
bininkams: p. vaistininkui Margiui, "Mo
hawk Furniture" krautuvės savininkams, 
p. Beržinskui, batų krautuvės sav. p. As
trauskui t>ž padovanotus loterijai fon- 
tus. Taip pat nuoširdi padėka TTPran- 
ciškonoms už salės užleidimu ir visoke
riopų pagalbų.

Prisikėlimo parapijos Choras.

HtustrovoO'Keefe's užsektus 
Zolton Szobo, Vengrijoje gimęs 

Konodos doilininkos.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE 

1411 8LOO* STRKT WIST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakarais HU. 9-1543

PLANUOJA JUBILIEJINIUS 
1967 METUS

1967 m. sukanka 100 m. nuo 
Kanados kaip atskiros valstybės 
įkūrimo. Jau planuojama, kaip 
tą sukaktį atšvęsti?

Vienas iš dideli^ planų yra 
pakviesti Karalienę Elzbietą pa
gyventi Kanadoje tuos ištisus 
metus. Be to, galvojama pa
kviesti keletą pasaulinių moksli
nių bei profesinių organizacijų 
tais metais sušaukti - savo suva
žiavimus Kanadoje,

senieji KANADOS nanrcciai
“VIKTORIJOS DIENA”

Sekant seną tradiciją faiervcrkai skrodžia 
padanges... atidaromos vasarvietės... 

šeimos vyksta piknikauti.
Taip švenčiama karalienės Viktorijos 

gimimo diena, gegužės 24-tą.
Dabar ši šventė nukeliama į artimiausį 

šilai datai pirmadienį.
OLD VIENNA
• ItSWBItV mmTtbo


