
4bDaugiau nei istorija
4 Yra daugybė įvykių, datų, asmenų, kuriuos minime kaip 

istorijon įėjusius bei nusipelniusius savo darbais. Juos randame 
atžymėtus paminklais, gatvėmis, pastatais, raštais enciklopedi
jomis. Visi žiūrime į juos'kaip gyvenimo viršūnes, daugeliui ne
pasiekiamas. Įeiti istorijon savo vardu, atrodo, tarsi amžinybę 
pasiekti ir tokiu amžinu atilsiu džiaugtis.

Reikia pripažinti, kad istoriją dariusieji ir jon pakliuvę ten 
atsidūrė užtarnautai. Tai kartu yra ir tautos paddėka tiems, ku
rie savo žygiais didžiai pasitarnavo. Kitokios padėkos bei garbės 
tauta išreikšti negali. Tai augščiausias atžymėjimas asmenų, 
kurie savo darbais bei žygiais sukūrė tautos istoriją. Jų gimimo 
ir mirties datos, jų Veikla bei gyvenimas tapo visos tautos praei
ties dalimi. Jiė praaugo savo apylinkės, grupės, tarmės ratą ir 
tapo viso tautos ploto veikėjais.

Yra betgi žmonių, kurie įeina istorijon ir ją peržengia, nes 
jų gyvenimas yra daugiau nei istorija. Tai žmonės, kuriuos va
diname šventaisiais. Jie, kaip ir visi kiti garsieji žmonės, yra 
atžymėti istorijoj, ir jiems yra pastatyta įvairių paminklų, šven
tovių, statulų. Bet jiems istorija nėra gyvenimo viršūnė, nei 
amžinas atilsis, nei dangus. Žemės žygiai jiems tėra pakopa augš- 
tyn. Jie niekad nesiekia garso dėl garso. Jeigu jie vienu ar kitu 
darbu pagarsėja ir patenka istorijon, tai tik dėlto, kad jie yra že
mės sūnūs, kurie ryžtasi čia įgyvendinti krikščioniškai taurųjį 
žmogiškumą. Pastarasis gi nėra žemės vaisius, kuris minta dirvos 
sultimis ir nunokęs vėl jon grįžta, o dieviškosios tikrovės atšvai
tą. Todėl šventųjų gyvenimas netelpa istorijon — jis nusitiesia 
anapus jos ir byloja paskatinančiu savo pavyzdžiu ateities kar
tom. Jis byloja ne tik iš statulų, paveikslų, paminklų ar knygų, 
bet ir iš anapus istorijos antgamtiniu savo veikimu. Šventojo 
ryšys su žeme, su žmonėmis niekad nenutrūksta antgamtinės 
galios dėka. Kad ir po ištisų šimtmečių šventieji tebėra artimi 
tikėjimo žiburiai, kuriuose ne vienas ir šiandieną randa įkvėpi
mo, paskatinimo, orientacijos. Pvz. šv. Augustinas, šv; Tomas 
Akvinietis, šv. Pranciškus Asyžietis ir kt. ir dabar tebėra didieji 
krikščioniškojo gyvenimo įkvėpėjai bei mokytojai.

Žmogiškai žiūrint, mums lietuviams ikišiol yra artimiausias 
šv. Kazimieras, nes jis yra susijęs su mūsų žeme, mūsų tauta, 
mūsų sostine, mūsų kovomis. Jei žiūrėtume į jį vien istorijos 
akimis, jis veikiai dingtų iš mūsų akių, nes Lietuvos didžiųjų 
vyrų galerijoj yra daug žymesnių už jį. Jis betgi yra didesnis už 
už kitus ne karalaičio skeptru, ne garsiais karo žygiais, o savo ,

Savaitės įvykiai

Lietuva J, Jautose
Rašo J. M. ŠIUGŽDA 

iš Niujorko

..1-všįse

ga pilnatimi^ Užtat jo asmuo yr amums aktualus ir šiandieną — 
ne dėlto, kad mes karalaičių gyvenimą gyventume, bet dėlto, kad 

~ esame užsikrėtę patogaus gyvenimo vilionėmis. Šv. Kazimiero 
asmuo yra tas žiburys, kuris neleidžia įsismelkti mūsų širdysna 
jokiom sutemom ar klaidingom vilionėm ir nuolat žadina idea
linį kovos polėkį. Reikia, ypač jaunimui, arčiau susigyventi su 
mūsų tauriojo Tautiečio dvasia, kuri plazda savo krašto meile 
ir didžiuoju gyvenimo idealu — Kristumi. Pr. G.

Sovietai pasiūlė J. Tautoms 
svarstyti JAV kišimąsi į “Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Lenkijos, Ru
munijos ir SSSR vidaus reika
lus ir į kenksmingą veikimą 
prieš šių valstybių interesus”. 
Rusai Lietuvos jau ir nemini, 
pakišdami ją po velėna ir po ka- 
balistinėmis raidėmis “SSSR”. 
Carų laikais jie irgi Lietuvos 
neminėjo, nuslėpdami po “šiau
rės vakarų kraštu”. Kaip oku
pantai yra šiuo atžvilgiu visi pa
našūs!

Šis rusų pasiūlymas buvo nu
kreiptas į JT politinį komitetą, 
kur senatorius William F. Know 
land JAV delegacijos JT narys, 
vasario 25 d. pasakė ilgoką kal
bą, kurioje paminėjo ir Lietu
vą. Jis vertina Sov. S-gos kalbas 
taip: “Mes žinome, kad ką sovie
tai kaltindami teigia, yra pri
pažįstama kaip netikra ir JT ir 
viso laisvojo pasaulio”. Sovietai 
pas amerikiečius įsigijo jau tam 
tikrą tvirtą nuomonę — “sovie
tų žinia” virto sinonimu JT de
legacijoms propagandos, puo
lančios JAV. Ir dabartinių bol- 

' ševikinių kalbų tikslas yra “nu
kreipti laisvojo pasaulio dėmesį 
nuo metai iš metų bolševikų 
naudojamų užsienio komunisti
niu partijų, kurios siekia pasi
karti po laisvųjų valstybių vy
riausybių pamatais”. JAV "poli
tikos tikslas santyky su paverg
tomis tautomis ir sovietais pasi
lieka tas pats: “Mes niekad ne
nustosime tikėti, kad pavergtos 
šiandien tautos nebūtų prileis
tos naudotis JT chartos pripa
žintomis pagrindinėmis teisėmis 
ir laisvėmis”. Sovietai Ameriką 
kaltina, kad “JAV nori primesti 
Rytų Europai savo politines ir

tiesa... kad mes norime Rytų 
Europos tautas paversti mūsų 
karo sąjungininkais ir ten įsteig
ti karines bazes. Netiesa”.

riausybė ir tauta pergyveno tuos

1954 m. gegužės 17 d. atstovu
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Kodėl Rytų Europoj yra 
toks įtempimas?

Senat. Knowland išskaičiuoja 
ir randa tokias priežastis:

“Sov. Sąjungos agresyvi poli
tika ir priespaudos naudojimas 
per ištisus du dešimtmečius. Ji 
paneigė R. Europos tautoms bet 
kokias aspiracijas į tautines ne
priklausomybes. Ji paneigė 
šioms tautoms žmogaus laisves, 
pripažintas JT chartos. Ji pasta
tė ten savas vyriausybes ir pa
naudojo savo karines jėgas joms 
palaikyti. Ji apiplėšė šių kraštų 
ūkį.

Sovietai pavertė tris Pabaltijo 
respublikas — Estiją,. Latviją, 
Lietuvą savo provincijomis su
laužydami draugiškumo ir ne
puolimo sutartis.

Jie: nutraukė pavergtų tautų 
betkokius ryšius su laisvuoju 
pasauliu; užpildė laikraščius ir 
mokyklų vadovėlius neapykan
tos šūkiais prieš Ameriką; per
sekioja bažnyčias ir tikinčiuo
sius; įrengė kliūtis su spygliuo
tomis vielomis, minų laukais ir 
tvoromis sukliudyti pabėgi
mams.

Atsako sovietams
Kuznecov, sovietų atstovas, 

atsakydamas senatatoriui vasa
rio 26 d. tarp kitų falsifikacijų 
tvirtina, kad: “Pabaltija valsty
bės — Estija, Latvija ir Lietuva 
— pačios paprašiusios įeiti į So
vietų Sąjungą, ir jos buvo pri
imtos kaip laisvos respublikos 
lygiomis teisėmis”.

Taigi, bolševikai ne tik sufal
sifikavo ir sufabrikavo ano me
to komediją, bet ir Šiandien be
gėdiškai pasauliui meluoja. Bet 
padėtis keičiasi: jie priversti jau 
gintis.

ge vasario 28 d. kalbėdamas JT 
pilnaties posėdy išdėstė JAV po
litiką sąryšyje su pavergtomis 
R. Europos tautomis. Jis konsta- 
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Šv. Kazimiero, Lietuvos Globėjo, bažnyčia Vilniuje. Tai vienas žymiųjų
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KANADA fEBĖDBIPAžlSTA LIETUVOS NEPRIKI «U$OMYBE
Lietuvos nepriklausomybės 39 

metų sukakties išvakarėse “T. 
Žiburių” redaktorius kreipėsi į 
Kanados vyriausybės galvą, pra
šydamas pasisakyti, kaip ji žiū
ri į Pabaltijo okupacijos faktą 
ir į tų tautų laisvės kovą. Pats 
ministeris pirmininkas, matyt, 
politiniais sumetimais, naujos 
deklaracijos padaryti nesiryžo, 
ir pavedė savo sekretoriui nu
rodyti Kanados vyriausybės nu
sistatymą išreiškiančius anksty
vesnius pareiškimus.

Nėra jokios abejonės, kad at
sakymas yra aprobuotas užsie
nių reikalų ministerijos ir gali 
būti laikomas oficialiu Kanados 
vyriausybės nusistatymo apibū
dinimu. O mums jis primena 
kaikuriuos dalykus, kurių net 
mūsų oficialūs organai nežinojo.

Spausdiname čia abiejų laiš
kų vertimus.

Pone,
Kad Kanados vyriausybė 

smerkia Sovietų Rusijos impe
rialistinę politiką, matyti iš dau
gelio vyriausybės žygių, tačiau 
savo nusistatymo dėl Sovietų 
okupavimo Pabaltijų valstybių, 
taip pat dėl tų tautų vedamos 
laisvės kovos, kiek mums žino
ma, oficialiai Kanados vyriau
sybė dar nėra pareiškusi.

Vasario mėnesį viso pasaulio 
lietuviai mini Lietuvos nepri
klausomos valstybės atkūrimo 
39-tąsias metines. Man būtų la
bai malonu ta proga sužinoti 
Tamstos vyriausybės nusistaty
mą minėtuoju klausimu ir per 
savo laikraštį perduoti jį vi
siems Kanados ir viso pasaulio 
lietuviams.

Reikšdamas didžios 
bos...” •

SEKS

pagar-

prašė

Atsakymas
Mielas Dr. Šapoka, 
Ministeris pirmininkas 

mane atsakyti Jums į Jūsų va
sario 11 d. laišką, kuriame Jūs 
prašėte pareikšti Kanados vy
riausybės nusistatymą dėl So
vietų okupacijos Pabaltijo kraš
tuose.

Kai Sovietų Sąjunga jėga oku 
pavo Pabaltijo kraštus bei kitas 
Rytų Europos sritis 1939 m. ir 
kai pradžioje pokarinio dešimt
mečio sovietų dominavimas bu- 

rūmuose buvo konstatuota, kad 
Kanada kiekvienai iš trijų Pa
baltijo valstybių nuo pat pra
džios yra pareiškusi pripažini
mą ir nuo to laiko tų valstybių 
pripažinimo de jure niekad nėra 
atšaukusi.

1956 m. rugpjūčio 1 d. p. Pear
son dviem atvejais atstovų rū
muose prisiminė sovietų užval
dymą Pabaltijo' kraštų ir pa
reiškė savo simpatijas jų lais
vės siekimams.

Aš taip pat norėčiau atkreipti 
Jūsų dėmesį į Ministerio Pirmi
ninko pastabas atstovų rūmuose 
lapkričio 26 d., ir ypatingai į ati
tinkamas vietas jo lapkričio 13 
d. laiško p. Bulganinui, kuriam 
tada buvo rašoma:

“Kanados vyriausybė ir tau
ta nesiekia turėti įtakos į Rytų 
Europos tautų pasirenkamą val- 
dymosi formą. Mes tik siekia
me, kad jos galėtų tai laisvai 
padaryti ir kad. taip pasirinktos 
vyriausybės galėtų eiti savu ne
priklausomu keliu, respektuoda- 
mos lygias teises visų savo kai
mynų ir turėdamos galvoje tik 
savų tautų reikalus bei troški
mus derinant juos su Jungtinių 
Tautų chartos principais ir tiks
lais”.

Nuoširdžiai Jūsų T. Wainman- 
Wood, sekretorius.

Red. pastabi® dėl laiške mini
mų oficialių pareiškimų.

I. Minimasis pareiškimas 1954 
m. gegužės 17 d. įvyko šitokio
mis aplinkybėmis.
^Atstovas Zaplitny pateikė vy

riausybei šitclęį trigubą klau
simą:

1. Ar Kanada yra pareiškusi 
formalų pripažinimą sovietų so
cialistinių Reapublikų Sąjungai. 
Jei taip, tai kada? 2. Ar Kanada 
yra pareiškusi įsakmų pripažini
mą Latvijai, Estijai ir Lietuvai? 
3. Jei taip, tai ar Kanados vy 
riausybė tebepripažįsta šias 
valstybes?

Mr. Benedickson, vyriausybės 
atstovas (finansų ministerio par 
lamentarinis; pavaduotojas), at
sakė:

1. Taip. 1914 m. kovo 24 d.

2. Taip. Nėta buvę progos, kad 
Kanados vyiiausybė būtų radu
si reikalinga patvirtinti ar at
šaukti fornuių šių valstybių pir- 
pažinimą de jure. Betgi 1947 m. 
bylos metu’Kanados iždo teis
me (Ex 
anda) užsienių reikalų ministe
ris

nados ' vyriausybė pripažįsta, 
kad Estiją de facto buvo inkor
poruota į Sovietų socialistinių 
Respublikų Sąjungą, tačiau šito 
nepripažįsta de jure”. (House of 
Commons Debates, Vol. V, 4770

II. 1956 m. rugpjūčio 1 d. sa
vo kalboje parlamente užsienių 
r. min. Pearson pareiškė: “Tai 
gali būti reikšminga raida — ir 
aš tikiu, kad taip yra — jog yra 
ženklų šios padėties pasikeitimo 
satelitinėse pasienių valstybėse. 
Bet nėra ženklų, kad vyktų koks 
pasikeitmas, liečiąs pavergtųjų 
tautų,. kaip ukrainiečių bei pa- 
baltiečių, centralizuotos komu
nistų imperijos viduje”.

Rusiškąją sistemą min. Pear
son toliau vadina žiauriausios 
formos kolonializmu. (House of 
Com. Debates, Vol. VII, 1956, 
6789 psi.).

Tos pat dienos kitoje kalboje 
min. Pearson pareiškė:

“Aš mielai prisidedu prie ko
misijos narių reiškiamos užuo
jautos pavergtoms tautoms So
vietų Sąjungoje, kurių laisvės 
troškimas nėra sugriautas des
potizmo amžių. Aš vėl turiu gal
voje Pabaltijo tautas ir ukrai
niečius, kurios dabar yra pa
vergtos tautos sovietų valdžioj”.

Toliau ministeris sako, kad 
laisvasis pasaulis turįs parodyti 
šioms pavergtoms tautoms, kad 
jos nėra pamirštos ir kad jos 
vieną dieną, duos. Dievas, bus 
laisvos. Reikią stiprinti jų mo
ralę, kuri esanti jų ateities lais
vės geriausias laidas. (House of 
Commons Debates, Vol. VII, 
1956, 6833 psi.).

ATIDĖTA VUKo 
SESIJA

VLIKo sesija, kuri buvo nu
matyta šaukti kovo 22 d. Toron
te, dėl svarbių priežasčių yra ati
dėta. Taip pereitą savaitę prane
šė Toronto apylinkės valdybai 
VLIKo pirmininkas J. Matulio
nis.

Kada ta sesija galės būti šau
kiama tuo tarpu dar esą neaiš
ku. Betgi ji nebūsianti šaukia
ma Toronte. Dėl tam tikrų nese
niai iškilusių palinkybių ji tu
rinti būti šaukiama tame pačia
me Niujorke.

Prezid. Eisenhoweris perspėjo arabų kraštus dėl komunizmo 
grėsmės.'Radijo kalboj 15-jų metinių “Voice of America” proga 
pareiškė, kad “tarptautinis komunizmas.., gali sunaiktinti per 
vieną naktį pasiektus laimėjimus”. Jis nurodė į Vengrijos atvejį, 
rodontį komunizmo naikinančią jėgą. “Kai mes bandome padėti at
statyti laisvę ir teisingumą suvereniniuose kraštuose, tarptau
tinio komunizmo vadai nuolat dirba jų sunaikinimui”. Preziden
to nuomone, reikia stiprinti Vid. Rytų tautų ūkį ir kultūrinį gyve
nimą ir tuo nukreipti juos nuo sovietų įtakos. Be to, jis priminė 
arabams, kad komunizmo programoje numatyta sunaikinti krikš
čionių, budistų, mahometonų, žydų ir kt. tikybines institucijas 
ir kultūrą. Vieton jų komunis-'“ 
tų vadai siūlo naują ideologiją 
ir kontrolę, diktuojamą iš kom
partijos centro.

Derasi su žydais
Jau kuris laikas Jungt. Tautos 

neišbrenda iš Izraelio - Egipto 
klampynės. Į pagalbą atskubėjo 
JAV. Po. ilgokų derybų Izraelio 
užsienio r. min. ponia G. Meier 
pareiškė JT, kad Izraelis apsi
sprendė atitraukti savo kariuo
menę iš v'sos Egipto teritorijos. 
Tuo pasidžiaugdami diplomatai 
davė savo pareiškimus. Dulles ir 
C. Lodge labai jau diplomatiškai 
pasisakė,, kad Izraeliui nesą duo- 
:a jokių slaptų pažadų bei įsipa
reigojimų, nes tuo norėta nesu
kiršinti arabų. Izraelis suabejo
jo užkulisiuose duotais pažadais, 
itidėjo kariuomenės atitrauki
mą ir vėl... derasi dėl tvirtų 
garantijų.

Taikosi su britais
Egipto Nasseris, gerokai ap- 

lamdęs britų galybę Vid. Rytuo
se, vėl žiūri į Londoną ir nori at
statyti nutrauktus dipl. santy
kius. Suezo kanalo ųžblokavi-

tui, kurio pajamos labai priklaū- L 
so nuo kanalo naudojimo. Be 
to, Britanija yra užblokavusi 
Egipto 150 mil. sv. sterlingų ir 
110 mil. sv. sterlingų skolos, ku
rią britai mokėjo dalimis — 20 . 
mil. sv. sterlingų kasmet. JAV 
yra užblokavusios $50 mil. Egip- ; 
to užsienio r. min. Fawzi, daly
vaudamas JT, bando kalbėti su 
britų atstovu, bet dar neketina 
pradėti kalbos su prancūzais.

Praplėtė vyriausybę
Ispanijos gen. Franco, pajutęs 

nepasitenkinimą krašte ir ky
lantį infliacijos pavojų, pertvar
kė vyriausybę, atleisdamas 10 
ministerių. Į dabartinę vyriausy
bę įeina — 8 monarchistais, 3 fa- 
langistai, 2 sindikalistai; 2 nepri-

KAS NAUJO KANADOJE?
Automobilistams Ontario pro

vincijos parlamentas baigia 
ruošti naują įstatymą, kuriame 
bus visa eilė pakeitimų; pvz. ne
turintieji apdraudos turės mo
kėti $5 brangiau už leidimą į 
specialų iždą, iš kurio atlygina
mi nuostoliai nukentėjusiems 
tuo atveju, kai kaltininkas ne
pajėgia to padaryti. Turintieji 
apdraudas, kaip ir ligšiol, mokės 
šiam reikalui po $1. Numatoma 
leisti pralenkti ant didžiųjų ke
lių ir gatvių ir iš dešinės pusės. 
Bausmės vartotų automobilių 
pirkliams už atitinkamo liudiji
mo neišdavimą arba jo suklasto
jimą padidinamos iki $300. Ap
draudos minimumas nuo 1958 
m. sausio 1 d. turės būti: $5.000 
nuosavybei, $10.000 vieno žmo
gaus sužeidimui ar mirčiai, dvie
jų — $20.000.

Statybininkų sąjunga įteikė 
memorandumą prekybos min. 
Howe, kuriame siūlo sukviesti 
bendrą visų statybininkų konfe
renciją, kuri, Darbo Ministeri
jos globoje, apsvarstytų susida
riusią padėtį. Esą vyriausybė iš
leido įstatymą, kuriuo buvo sie
kiama padėti įsigyti namus as
menims, turintiems nedaugiau 
kaip $5.000 metinių pajamų. 
Naujai įvesti suvaržymai ry
šium su gresiančia infliacija esą 
veda prie to, kad šios kategori
jos asmenys tuo įstatymu nebe
gali pasinaudoti. Padidinti pa; 
skolų nuošimčiai vargiai su
trauksią didesnes sumas, o vi
dutini pajėgumo namų pirkė
jas tuo tarpu už užpirktus na
mus turės mokėt) $900 brangiau. 

klausomi, 2 nepolitiniai ir vienas 
“Opus Dei”, Katalikų Akcijos 
padalinio, atstovas. 1951 m. su- 
daryton vyriausybėn įėjo — 8 
monarch., 6 falang. ir,^ nepri
klausą partijoms. Min. pirminin
ko pareigas tuo tarpu eina pats 
gen. Franco, bet ketina tas pay 
reigas perduoti kitam ir pasilikti 
tiri tai valstybės galva.

Irgi “reforma”
Sovietų patikėtinis Vengrijoj 

Kadar “reformavo” vyriausybę 
naujai padalindamas 5 ministe
rijas. Visi jo “ministerial” yra 
komunistai, vykdą Kremliaus 
va!ią.-Nauja bus tiek, kad Kada
ras nebebus vienas ir dalinsis at
sakomybe sū kitais partiečiais. 
Partaruoju laiku ši vyriausybė 
ėmė stipriau tikrinti usžienio 
atstovybes — per eilę dienų pa
siųsta policija tikrino dokumen
tus asmenų, besilankančių JAV, 
Prancūzijos, Britanijos ir Aust
rijos atstovybėse. JAV įgalio
tam ministęriui T. Wailes, atvy
kusiam į Budapeštą lapkričio 2 

paskyri- 
Ministe-

Pavojingas planas
Britų vyriausybė užsimojo ati

traukti 27.000 iš V. Vokietijoj 
laikomų 77.000 karių, nes neiš
gali pakelti su tuo susijusių iš
laidų. Prieš tokį planą pasisakė 
Š. Atlanto Sąj. karinis vadas 
gen. Norstadt ir visi ŠAS nariai. 
Britai betgi pasiryžę vykdyti sa
vo planą.

Prancūzijos min. pirm, lankėsi 
Vašingtone, siekdamas atstatyti 
pašlijusią draugystę su JAV ir 
susitarti dėl politikos Vid. Ry
tuose. Ta proga jis aplankė Ota
vą ir didžiuosius Quebec provin
cijos miestus. V. Vokietijos užs. 
r. min. Brentano atskrido į Va
šingtoną su savo problemom.

jau pasiekė Kanadą. Vyriausybė 
yra nusistačiusi ateity priimti jų 
tiek, kiek krašto ūkis pajėgia. 
Vienintelė jiems sąlyga — netu
rėti užkrečiamų ligų. Pavasarį 
atvyks 2.000 portugalų žemės 
ūkio darbams; 400 teks Vakarų 
Kanadai. Per pastaruosius 5 me
tus Kanadon atvyko 85.000 že
mės ūkio darbininkų ir tik 7.000 
pasiliko dirbti žemės ūkyje.

Ukrainiečių katalikių moterų 
pirmininkė Julė Crouse, dalyva
vusi vadovių suvažiavime To
ronte, ragino gerbti Kanados vė
liavą, ypač rūpintis religiniu - 
doriniu jaunimo auklėjimu ir 
šeimos pastovumu. Vysk. Her- 
maniuko paskyrimas 225.000 uk
rainiečių 'katalikų metropolitu 
esąs reikšmingas įvykis ne tik . 
Kanadai, bet ir Ukrainai. Uk
rainiečių kat. moterų sąjunga 
Kanadoj priklauso bendrai uk
rainiečių moterų federacijai iš
eivijoj. Julė Crouse yra jos vice- 
cepirm. Šiuo metu ji tarnauja 
imigracijos - pilietybės ministe
rijoj Otavoj.

Žodį “foreigner” buvo įrašęs 
savo . rezoliucijoj Ontario pro
vincinių vietovių savivaldybi
ninkų suvažiavimas, kuris nuta
rė prašyti feder. vyriausybę ap
mokėti išlaidas už nauj. ateivių 
vaikų — “foreign elements” — 
mokymą. Vieno miestelio viršai
čiui pasiūlius, tas išsireiškimas 
buvo pakeistas kitu: “children 
of new citizens”.

dėta ruošti 1952 m. jau yra įpu
sėta ir bus
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vo jai demolsavo
mas?Šie vienodumo ypatingai skau «tai "yra moralinėje kaip ant tako lais-

kurie jau niekuomet ir niekuomet nebegrįš.
sūąijirtdinimą’ iuo ieško'nuo

DVIEjy BROLIŲ GINČAS nuoma
įmetant 
'artą ki
lt kaipVargiai užtiksime lietuvišką

kurs dažniau ar rečiau nesustotų ties pagrindiniu padalinto pasaulio klausimu:Kas darytina dabartiniu rytų ir vakarų galinėjimosi metu?Daugelis tuo klausimu rašančiųjų dažniausiai sutinka, jog vakarų pasaulio politikai, ypač amerikiečiai, yra naivūs partneri ir pasyvūs rezistentai prieš rusiškąsias užmačias ir žygius. Daug sunkiau yra sutikti su mintimi, jog laisvąjį pasaulį įklampino į balą ne vien prezidentų Roosevelto ir Trumano užsienio politikos vadovai. Atrodo, kad ir dabartinio prezidento politinės gairės turi daugelį savo pirmtakūnų bruožų. Juos mūsų veikėjai ir laikraštininkai ypa- , tingai uoliai seka ir aštriai kri- 
į tikųoja.Neįmanoma atsakyti, kas ga- - lėtų tikslingiau nustatyti politi- . ; nes gaires, vedančias į visų tau- , tų laisvę. Lietuviai išeiviai (pa- ' bėgėliai, tremtiniai), kurie savo kailiu patyrė rusiškojo komunizmo vergiją, jaučiasi gerai pą- žįštą sovietinę strategiją ir tak- , tiką ir-galį nurodyti, kaip pašalinti raudonąją pasaulio dėmę. - - į' Įdomu tačiau", kad yra amerikiečių lietuvių, jau emigracijoje gimusių,. kurie šios politikos at- • žvilgiu ryškiai išsiskiria nuo pirmųjų. Pastaruoju metu, tai galintą pastebėti įf šio laikraščio skiltyse. Kurie yra teisingesni?^Nors kiekvienas siekia bešališkumo, ginčuose paaiškėja, jog kas vienam yra objektyvu,:, kitam atrodo subjektyvu. Žinomas amerikiečių liberalų šulas Harry Elmer Barnes dar prieš porą metų didžiavosi, jog jis galįs pažvelgti į marksizmą objektyviai, kadangijis neturįs giminių, ištremtų i. Sibirą ir joks politru- k&s..nepaviiiojęs jo žmonosTie gi, kurie save laiko tremtiniais (nors šiapus geležinės užĮ dangos) ir turi daugybę artimųjų ir nepažįstamų tautiečių Sibit ro ar Kazachstano priverčiamo: siose darbo stovyklose ar kolor nijose, perskaitę tuos žodžius, apstulbsta: sunku cinizmą atremti. ~Negalima sakyti, kad šis bešališkumo klausimas būtų tiesioginiai iškilęs minėtame ginče, tačiau jo dalyviai, be abejonės, savaip suprastu bešališkumu rėmėsi, nors gal ir nesąmoningai■ Išaugęs daugiau ar mažiau tiesos, gėrio ir grožio siekiančioje •■ nepriklausomoje Vakarų Europos civilizacijoje ir nerasdamas ‘ pateisinimo savo tėvynės sužlugdymui,-naujasis išeivisšaukiasi į visuotinius teisingumo ir prigimtos' teisės principus, be kuriu joks gy- vėnimąs esmėje nėra įma- ųomas.Amerikoje gimęs lietuvis mažiau tapatybina save su kanki- natna trijų milijonų tauta. Ji yra brangi,' bet nutolusi, veikianti netiesiioginiai. Tiesioginiai gi įtaigoja galingą 170 milijonų narių tautą kurios pažanga kažkuriose srityse neturi sau lygių ir šviečia kaip idealas. Toji pažangą buvo, pasiekta ne tiek rūpi- nąntis principais, kiek derinant įvairių shiogsnių interesus, kultūros bruožus, darant kompro- misus. Atrodo, kad pati “tiesa” čia yra miglotas žodis, nes tik tokia tiesa, kuri yra apčiuopia- mą .yrą priimtą tiesa - fąfktas, o tokių tiesų yra daug. Tad ir -Amerikos užsieninė politiką. 'įnį remiamą daugiau tuo, kas yra (apčiuopiama tięša), q ne tiek ttio, W ta-prielaida pąlieka ta pati: kas įrodomėĮ gera pačioje Amerikoje, turėtų galioti ir tarptautinėj plotmė}. Ir ten amerikiečiai ekspertai nedaro sprendimą fcpl. neturi visų faktų (apčiuopiamų ttė^į), o rusiškasis komu- nizmįįą nuolat veržiasi visomis iUypdmht ir vis keičia faktus, i Kol .flriiėrikiėčiai pįlhėi įvertina

li ir nevengianti rizikuoti.Deja, kai Dulles pirmasis šiame dešimtmetyje atvirai užsiminė apie tą politiką, kuri vedama ligi “karo ribos” (brink of war), amerikiečių mentalitetui buvo perdaug, ir reikėjo ieškoti atpirkimo ožio, kurs prisiimtų nesamą kaltę ir prisipažintų padaręs ’’korektūros” klaidą.• Amerikietis lietuvis yra tikrame kelyje, kai jis atskleidžia Amerikos sąlygas ir iškelia aktus, apsprendžiančius amerikiečių viešąją nuomonę ir informacijos tikslingumą bei reikalingumą. Tačiau tarptautinėje -plotmėje naujasis ateivis rodo esmingesnį principų kelią, paremtą visuotiniu teisingumu. Gavęs progą, jis pirmaiusia gelbėtų dešimt milijonų sielų iš komunistinės vergovės, o ne milijoninių kapitalų natos laukus (niekas negalėtų įrodyti, kuris iš šių atvejų labiau priartintų pasaulį prie “karo ribos”).Daug kas iš mūsų žino D. Poškos nusistatymą “nekišti pirštų tarp durų” ar K. Donelaičio nenorą “pūsti dumples prieš vėją”, tik' retai kas tas laikysenas pateisiną. Čia svarbu esminė intencija. Lietuvių miško brolių aukos buvo perankstyvos ruz- veltinių tradicijų eroj, tačiau pastaroji vengrų revoliucija (pagal apčiuopiamą tiesą — pūtimas dumplių prieš vėją) įvyko tinkamesnių laiku, ir jos sužlugimo padariniai gali atnešti daug daugiau vaisių negu ekspertų kenanistų pasyvioji politika. Pagaliau reikia nepamiršti, kadfaktas, jog nusikaltimų iš pasaulio nepašalinsi, nereiškia, kad mes juos galime pateisinti, toleruoti ar būti indiferentiški jų atžvilgiu.Žmogus juk nėra tik aklas gamtos įrankis. Greičiau jis yra jos viešpats.Dr. Antanas Musteikis.
Austras dr. Joseph Berendt, 10 metų išbuvęs Vorkutos pragare, atgavęs laisvę tarp kitko pasakoja apie šiurpius įvykius sovietų kalėjime.Vieną dieną į Potmos stovyklą atgabeno visai sudaužytą, kaip įprasta bolševikams, nepažįstamą vyrą. Veidas jo atrodė kaip vienas kruvinas gniutulas. Atsipeikėjęs jis pradėjo pasakoti, kad esąs lietuvis. Jis su draugais buvo paimtas iš Lietuvos. Net po 12 metų buvo apkaltintas už ‘'bendradarbiavimą su okupantais vokiečiais”. Jokiu įrodymų nepristatė, tik pareiškė pramanytą kaltinimą, jog dalyvavę “baudžiamuosiuose būriuose”.Šiuo kaltinimu pagal bolševikinius pramanus buvo apkaltinti du: lietuvis mokytojas ir laiškanešys, abu anksčiau dirbę savo darbą Lietuvoje. Abu uždarė Maskvos Butirkuose, apie kuriuos bolšeyikinė spauda dabar skleidžia visokias pasakėlės, jog ten tariamai esąs labai sųhuma- nintas režimas ir pan. Ten abu juos ir nuteisė. Besėdint Butirkuose, buvo į juos atvežta tuo metu Maskvą lankiusi prancūzų socialistų delegacija, kurios vadovų vieną kartą iš mandagumo pasakytą frazę ir dabar sovietinė propaganda su pasididžiavimu linksniuoja. Kai prancūzai pareiškė norą pamatyti Butirkus — juos kelias dienas, šveitė, valė ir vis mokė, ką turi suimtieji delegatams atsakyti. Delegacijos kaikurie nariai atėjo ir jų kamerą, kurioje buvo uždaryti tik jiedu vienu du. Vie-’ nas iš jų mokėjo gerai kelbėti prancūziškai, tai jis prancūžiŠ-

jM Įhfe«,sėnaįšiafe faktais rem- tiš pilną! jau negalima. Tud būdu rūtai dažniausiai išlėiko iėi- .0 amerikiečiaį tik' ft«i U hėietai an-

tiems, bendradarmaupj lygiems su lygiais, kaip broliams su broliais, nusilenkiant daugumos valiai, bet drauge ir nepaniekinant tų, kurie yra mažumoje.• Kaip veikia demokratinė sistema valstybiniu mastu, dabar yra jauniesiems geriausia proga
do Lietuvoje autor nos partijos sisterč bėgėlių stovyklošė.’ -susiduria suNėra abejonės, kąd būsįmo Lietuvos santvarka bus denio]brendęs, bus tos saūtva&PŠ nę-

K Dėmesio! Dėmesio! k

A SUINTERESUOTI PRAŠOMI SĮ SKELBIMĄ IŠSIKIRPTI J 
J LIETUVIŲ IŠTAIGA J

i?aZtiC£xportireg€o.i

849 College St. (prie Ossington), Toronto, teL LE. 1-3098 J 
k Siunčia iš Kanados ir Anglijos įvairiausius siuntinius v 
i Į LIETUVĄ, J

W Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus, W
A kaię seka: V

IŠ KANADOS: k
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir kitų reikmenų L • 
įvairius siuntinius. -

Iš ANGLUOS: J
Pigiausiomis kainomis {vairius vaistus, švirkštus, stetoskopus, klausos R 
aparatus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių pago- 
miaimui įnori labas, ’ kosmetikų ir Lt. ir tx W
Grožipųsių spalvų ir geriausios rūšies dirbtino šilko k
medžiagas vasarinėms suknelėms, kurių kaina nuo $1.30 iki $1.85 W 
už jardų, Jskoltėtit muitų. i'r > ’ _ . , . . %
Nepaprastai'geros kokybės moterų paltams medžiagas, kurių kaina 
tiktai $4.08 UŽ jardų, įskųitąnt muitų. W

* Firmos "Cyma" ir “Dixton" šveicariškus ‘W*™™ .[°"; £
kinius laikrodžius, kurių kaina nub $29.56 iki $369.00, iškaitant 
muiNi" t * • • v * Įu/

★ Ypatingo grožio vokiečių firmos "Keri» & Soehne" stalo laikrodžius, ®
kurių kaina p« $40.00 ir $44.00, iškaitant muitų. L

■k• Vardinių, jungtuvių ir kitoms progoms dovanų standartinius siuntine- 
liūs oro paštu.

VYRAMS:
1.

Vyr. viršutiniai marškiniai, 
/dirbt, šilko, royon/...  1

Kojinės ..................................2 poros
Kaklaraištis ..............  J
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, antimagne- 
tinis, 17 akmenų, paauk
suotas . ..../......a....... 1

Viso.......$52.00

2. 
Vyr. viršutiniai marškiniai,

/dirbt, šilko, rayon/. ...... 1 
Kojinės  .........2 poros
Kaklaraištis  ............. 1
Amžina plunksna, Parker .. 1

iraeitų nąętų paųdoje ir visuomenėje, kai at-MA vie-eičiaurodę; kad jau ne tik nes iiqb tautos Taikai, bet' vilką! vieni kitiems. 'Ką gi skaito jaunieji apie mūsų vadovus - autoritetus spaudoje, ką girdi namuose? Vienas išeikvotojas, antras karjeristas, trečias beveik vagis, ketvirtas nešvarus vertelga, penktas kolaborantas, šeštas prisiplakėlis ir t.t. ir t.t. Rodosi gi ir gerų žmonių jau nebeliko šitame pavargusių žmonių Babelyje, vieni (liėkšąLJau tiek nusikovojome, kad net ir savo svarbiausios tautinės šventės švęsti nebesusirenkame po vienu stogu...Ką galvoti jaunimui, į kokį -I- pavyzdį atsiremti, kaip gi iš to- k|qs Lietuvos; kiaip kad jos lais- Dųbąiiio žmogąiis^ert®?..^®* vąsįš. gyvenimas vaizduojamas, limo negali būh,^l ,ūidesęio mo- semtis stiprybės#.
tyycth^jo^iu^,'' —, i’:---------
broly W ' . .

rėtos Nutekėti, taip ir. rieda mažiausio pasikeliu, nusikaldamasau naujus aukso, svaigalų ir juslinių laisvų dievus.Kur yra tikroji demokratijos dvasinė prasmė?. Ar tai yra paskutinio šimtmečio užguito žmogaus išradimas, kilęs kovoje prieš priespaudą?Demokratijos mintis turi daug senesnę praeitį, senesnę, už Apte

ir taikys savo tautos gyvenimą Demokratijame yra paradoksas; Iš yįepoą.pų- sės ji iškelia žmogų vįiš; vįąų tvarinių, kaip 'ląišyą. ir. sąnionin.-' gą savęs valdovą iš sės ji sudaro pąvojų nųzępąinti jį iki mažo vieneto' di"x’''' /4;- delėje masėje.Demokratiją iš.1 ........... .naikina vergiją ir priešmasį VfiB tybės ar žmogąuą; --pavergti žmogų. ’ Iš ■ a? jei visuomenėje a^^)k. .toritetų, • gręsra sulyginimo \ prpį cesas, kurio dėka kieĮ^fena^Jnė dividas atsistoja “ lygios vertėj, plokštumoje, kurį, deją,' hėrąJąį bai aųgšta. ‘ ■Imkime pavyzdį, kąd 1? ta.vi©: nodumo, kuris yvraują.šito kitą^-į ; to visuomenėje^ Žmb’pęąį'gyvena panašiuose namųpse, labą] panašiai įrengtuose,’ yrą ’ąpi^ riami tomis pačimhįs p^ėk^bmė- mis reklamomis; :čiais kino pavbiksląįš irbeisbolo bei ledo rutų^\*:'žąįdįmėĮS, kiekvienas vienodai - stengiasi įsigyti naujaušiė mbdęĮią aūtb- ' mobilį ir televizijos aparatą.Ir visa tai vadįhąiūa dęmok: ratinio gyvenimo būdu. Kur gi čia yra tas demokratijos tikro-
kai viską- ir papasakojo, ką sovietai yra padarę Su Lietuva, kaip, ten žmonės vargsta, kaip yra okupantų kankinami, kaip neteisingai ir jie patys buvo nuteisti -— žodžiu, išdrožė tikriausią tiesą į akis, drauge nušvies- dami f^ttiškąją Butirkuose padėtį. Atlydėję rusai šypsojosi, dėjosi prie svečių mandagūs ir atsisveikindami net ranką padavė. Bet kai prancūzai išėjo, atlėkė budeliai taip abu sudaužė, jog nei vienas iš jų. nesitikėjo liksiąs gvvas. Vienam vis dėlto dar-pavyko išlikti gyvam.;.

t

D T

★ratinis mani- trumpaią; žo-

Brangiai už^'tąi mokėsime, nes per anksti, n<| laiku, ne vietoje diegiame jaunuosiuose — tas ^^....įoks,* aną^TMfc$s, tas juodas, , jąų ir mums dąrosį anas baltas; sūriame, kad yra VHninč ir ‘‘jęšinė” iy*“kąirę”, bet pamirštame, kad dar yra viršuje ir apačioje, moraline prasme.Mums reikw7 didelio susitai-tikęaądvasios, dęĮnokyatųos
gįamėšx4ą mąiąj^įĮiįaj^ AęgĮ'.šbkymd, dięnę^if juo ji greičiau ąnim^lįs^i.ląiin^;gaįi Žmogų piį-. ateisi juodus, didesnė nauda sa-: Aipai jau visųjvająm krąOį. 'žmogąuą.. YWWf Mes turįme'ihesti šalin, vienoypL augšcįąusįii žmogaus^mūsų laikraščio žodžiais, dar už- gąįįų. ištobulinimas? Kur žmo-, silikusius mumyse baudžiaunin- gąįją isūiępyb^';issįĮūgdymas ar- j į-u vaikįį?įpydcius, turime tram- ir; Kūrėjų meilės matu?>tobulumo“,: visą to m^į’.' matome,tąi ■ nėra demokratijos klaida.ygu Wj<suį^.g^DdemeFąnieko,kas_reikaląu- t$. š& ;d5$ėiio vH^ūus^unio ir. vįėnodųmo,’" ’ ' .........Nėtą. Mausimą, kad dqpokrar tįios idęąlūosę ir jos; polit-inėje, sistemoje'žmogaus ^sįęlą turį pil* niausiąsgąliinybėšį si^ti tobūr lylĮes^“ veržtis ,‘į y^. reikia nepamiršai, ka4../mpgaus sielą, kėip DKėyp kūrinys* privalo nū- siiėĮ&ti .Jo tvąrkąį, U: kad žmogus niekuomet' , nepasieks didybės tąi tvarkai-šepaklusdamas.Tokius dvasinius demokratijos principus turėtume visomis pastangomi^-ugdyti, jaunuosiuose, kad ateities Lietuvoje jie daug gražiau' savo tarpe dirbtų, negu mums šiose tautos išblaškymo valandose sekasi.Ko gi mokosi šiandien jaunimas iš mūsų vyresnės kartos, ku- į se, politinės veiklos tvarkymas? , platesnėms mūsų visuomenės or blogo, negu gero.apie dešimtį partijų daugiausia senais prisiminimais, iš Įsibėgėjimo; mes tebebraidpme praeities balose, kurios kažkada buvo suteršę Tėvynės veidą; mes su vedinė j ame senąsias sąskaitas gyvendami praeities laikuose.

KomiMįstiį biznis KanadojeKanadoje komunistinės orga-, /Keista, kad vis tylima matant, nizacijos varo didelį biznį su kaip bolševikinės organizacijos siuntiniais už geležinės uzdan- čia pripildo savo kasas iš antiko- gps. Siuntinius siųstį yra įmą- munistų, iš paskutinių jų siun- noma tik siuntėjui sumokant čiančių savo giminėms ir bičiu- muitą, nes gavėjas jo niekad ne-1 Hams vaistus, aprangą ar mais- pajėgtų sumokėti. Muitą gi rink-, tą. O iš to pelno čia plečiama ko- ti sovietų atstovybę čia įgąįioja munistinė veiklą.tik komuništitiėš' orga&ižatnjas, kurios nuo savęs įgalioja kartais ir nekomųnistus stintinius surinkti. Bet visi siuntiniai siunčiami tų komunistinių organizacijų vardu.Berods pirmą kartą šį reiškinį federąliniame parlamente iškėlė prieš trejetą savaičių ukrainiečių kilmės parlamentaras John Decore, liberalas iš Vėgreville apylinkės, nurodys, ■ jog- iš tų siuntinių plėšikiškai' pemosi tos agentūros ir Sovietų: Sąjunga. Jįs nurodė, jog Už siuhtinį, kurio vėrtė' $13,'' sovietų valdžia paima $10.77; o persiuntimo agentūra dar $12.79/
Dublino burmistras iŠ LietuvosMontrealio ‘^The Gazette” vasario 18 d. laidoje įsidėjo didesnį straipsnį apie tai, kad' Dublino burmistras simbolizuoja Airijos tolerantiškumą Pats burmistras yra Airijos žydas Robert Bris- cbe. Jis yra galva Dublino, sos-* tinės šalies, kurios gyventojų 95 nuošimčiai yra R. katalikai.

akęs. Eamon de Valera, pasakęs: “Bob’ Briscoe visa šitdimi atsidavė airių tautai tokiu prisiri- šimu, kuris jau retai besutinka-mus, turint augštą pasiaukojimo lygi, sunku yra jam prilygti”. Iš savo pusės burmistras Briscoe Mreiškėą tort jis- daugeli metų

MOTERIMS:

sambrūzdžiuose ir kad net d|-
yra tai, kad tarne pačiame

* ■ * * w . *, .IiVatikanas. — Kalėdinė popiežiaus kalba Lenkijos ir katalikų pasaulyje visifiug. nebuvo net paminėta. Bė abėjpnėš. civilinės valdžios toks bdvo įsakymas.

-Įį iPJūcius> turime tramdyti dėsfraktyvinius polinkius, turime, jungtis vienon šeimon, kurį tikrai būtų verta laisvo broliško,, gyvenimo.
IĮL Visuomeniškumas Turime įkvėpti jaunime visuomeniškumo pajautimą. Turime ' Ugdyti mintį,; kad gyvenimas žmogaus, kuris rūpinasi vien tik sąvimi . yra bevertis, kad tikrą žmogaus vertę nusako tai, kiek jis pasitarnauja bendrajam gėriui, savajai bendruomenei, kiek jis. padeda tiems, kurie pagalbos reikalingi;' tai, kaip jis atlieka savo pareigas savajai tautinei šęimai.Čia didelis uždavinys auklėjimo organizacijų vadovams. Jaunimas mokosi savo organizacijose bendrauti, įpranta būti savųjų tarpe, mokosi bendruomeniškai reikštis^ mokosi būti pa-' reigingais ir paklusniais, mokosi pradžioje vadovauti mažiems vienetams, niokosi planuoti dar- _____________ t bą, veikimą. Iš junimo organiza- rios rankose yra čia, užsieniuo- j cijų ateis vadovai, ateis nariai se, politinės veiklos tvarkymas? platesnėms mūsų visuomenės or Reikia pripažinti, kad daugiau ganizacijoms, kad darbas, dabar blogo, negu gero. dirbamas vyresniųjų, nekliudo-Mes atkūrėme ar sukūrėme mai eitų į priekį. Nedėkingas šis darbas, surištas visuomet su nemalonumais. nes visiems visuomet yra sunku įtikti. Daug kas susilaiko, nors ir sugebėtų, imtis vienų ar kitu pareigų, lieka stebėto! aisr dažniausiai “negailės-, tingais kritikais”. Tat kiekvienas jaunųjų, turinčių tam polinkių, turėtų būti trauktinas į veiklą pirmoje eilėje. Pagyvės mūsų visuomeniškų organizacį- jų darbas, nes, iš tiesų, jaunime w slepiasi nepaprastai daug išra-jv -’in^umo ir energijos, kuri tiąlM laukia progos išsiveržti. Argi ne •- iaunimas pernai pravedė petici- v jos parašų rinkimą JAV prezi- dentui, ar ne jaunimas rižosi * leisti anglų kalboje lietuviškais k reikalais informacinį leidihį “Lį- M; tuanus”? Apie tai turime rimtai pagalvoti. kTat šiandien pasiryžkime telk- ti visas savo pastangas į vertingo w jaunimo auklėjimą, kad būtų k kas tęsia mūsų teisėtą kovą; kad būtų, kas atkuria savąją vals- W tybę. , |||Tuo atliksime savo pąreigą j?

ROKOS.OVSK1S IR 
RUSI JOJE NEMIELASMarš. Rokosovskis, kai buvo pašalintas iš lenkų krašto apsaugos ministerio pareigų, nebepa- laiko ryšio su kitais Sovietų maršalais. Buvusieji draugai žymūs Sovietų kapai labai vengia iš viso turėti kėkių nors, kad ir privačių, su nuvainikuotuoju; Lietuvai ir tiems, kurių garbin- Kremliaus karaliumi Varšuvoje gus vardus minime.~ ‘ (Pranešimo pradžia šiektiek sutrumpinta. Red).reikalų. Jo vengia ir žymūs par- tįjps bęį valstybės pąreigūnai.
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Nesu toks turtingas, kad
prekę įpirkti, —rgikfr

i' . . ■ - . . .- ................MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos ’"' igsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men- ) aparatą arba muzikos kabinetą.
tusiaį pasitarnaus plačiausiai pasauMe pagar* 
ABATAI arba MUZIKOS. EįAĘĮNETAI tik
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GENERALINĖJE Ąt9TQVYBĖJE

Viso ...... $31.00

Vilnonis megztinis ............ 1
Skarelės /dirbt, šilko/ ........4
Rankinis laikrodis, Dixton,

Šveicariškas, antimagne- 
tinis, 17 akmenų, paauk
suotas ...........................  1

Viso.........$56.00

2.
Vilnonis megztinis .............  1
Skarelės dirbt, šilko/rayon/ 2
Medžiagos /dirbtinio šilko, 

royon/ ................. 5 jardai

Viso.........$32.00
/įskaitant visus mokesčius/

★ Standartinius medžiagų siuntinius paprastu pažtu, 

L

S Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ....................... .
Vilnonė medžiaga mot. paltui /ruda, tams, žalia, tams, mėlyna/ 
Suknelėms medžiaga, ęiirbt. šilko, royon, margos spalvos...........
Suknelėms medžiaga, dirbt šilko, rayon, margos spalvos...........

W Skarelės /dirbt, šilko, royon/ .. . ....... ..... ...........
Pamušalo medžiaga ..........    -

Ik K! i janka ...... .........    ...-•••• • • - • • • •; -
Sagų dviems kostiumams ir paltui

Pipirų .....
Arbatos

20 svarų bruto

13. Cukraus
Taukų 
Miltų ......
Ryžių ......

20 svarų bruto

14. Kumpis
Arbatos 
Kavos .....
Kakavos .... 
Cukraus

,.Cia Jūs rasite ger &Š ftEtWiZlJC Xįeingmiaūšiomii geriausiomis^ U r ■ iąlygo kainomis ir irn akėjimą
visuoee

7 jardai 
3/2 jd.
5 jardai
5 jardai
4
7 jardai
3 jardai

........7 jardai 1 
..3 jardai t

. 5 jardai i

. 5 jar.dpi /j

. 5 jardai *

■ 1 ; 
. 7 jardai į
. 3 jardai .

.... Yz svar®

... Yi svaro

......$29.50

....4 svarai 
...4 svarai 

... 8 svarai 

... 2 svarai

......$20.00

.14 svarų 
. . 1 svaras 
... 1 svaras 
... 1 svaras 
.... 2 svarai

$33.50

20 svarų bruto ............... ......$41.50

15. Kumpis ...................
Cukraus ....................
Miltų ........................

.14 svarų 
. ..2 svarai 
.... 3 svarai

20 svarų bruto .....................$37.00

16. Kumpis ...................
Taukų .....................

14 svarų
.... 4 svarai

20 svarų bruto .....................$38.00

r 17. Kumpis ...................
į Cukraus ....................

14 svarų 
...5 svarai

20 svarų bruto ............ .....$36.00

18. Kumpis /priekinis/...
Cukraus ...................

i Miltų ....................

. 12 svarų 

. ..4 svarai 

...3 svarai

20 svarų bruto ............... .....$32.50

19. Kumpis /priekinis/...
Cukraus ....................
Tauku .......................

. 12 svarų

... 2 svarai

... 4 svarai

J Viso...... ... $102.50

5 . \
6 Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ..................................

Vilnonė rnedžioga vyriškam paltui .........................................
Suknelėms medžiaga, dirbt šitko, rayon, margos spalvos.

S\SukneftoKs medžiaga- dirbt šilko, rayon, morgas spalvos.
Suknelėms mėdiidga, dirbt šilko; rayon, margos spalvos.

lt Vyriškas rankinis laikrodis, Dixton, šveicariškas, 17 akmenų, 
antimagnetinis, paauksuotas .................. ........... ..............

Pamušalo medžiaga ............ ......... ......................
Klijanka ...................... ............................................-........
Sagų dviems kostiumams ir paltui

Viso..............$139.20
/įskaitant visus mokesčius/

★ įvairios sudėties maisto siuntinius.

6. Cukraus ........... .....5 svarai
Taukų ..........................5 svarai
Sviesto ......................5 svarai
Ryžių ... .................... 2 svarai

20 svarų bruto ................... $25.50

7. Cukraus . .......... ............6 svarai
Taukų ............. 10 svaru

20 svarų bruto ..... ..... . ... $22.00

8. Cukraus ...... 5 svarai
Taukų ......................5 svarai
Sviesto ...........................5 svarai
Pieno miltelių ..... .. . 1 svaras

20 svarų bruto .................... $25.50

9. Cukraus .......................6 svarai
Taukų ..................... . 8 svarai
Medaus .......................2 svarai

20 svarų bruto .................... $22.50

10. Cukraus ...Y...... ............4 svarai
Kakavos .................... 2 svarai
Šokolado ....................  1 svaras
Pieno miltelių ............. 2 svarai
Sviesto ......................... 4 svarai
Kavos .........................  1 svaras
Medaus .......................2 svarai

20 svarų bruto .................... $29.50

11. Cukraus .......................2 svarai
Sviesto ......................... 8 svarai
Medaus .......................2 svarai
Kakavos ............. .......2 svarai
Kovos- ......................... 2 svarai

20 svarų bruto ...................$32.50

S| 12. Ryžhį ............................4 svarai
I w Cukraus ......... ..............6 svarai

* Kakavos ......................4 svarai
Kavos ...’............... . 2 svarai

I Ū —
į k Tik užeikite ir pamatykite pavyzdžius ir Tamstos įsitikinsite, kad BAL-
JlĄ TIG EXPORTING CO. tikslas ir rūpestis visuomet buvo, yra ir bus, kad * 
I w žmones ©olėtų, pigiau pasiųsti siuntinius savo artimiesiems ,kurie jų taip C* 
| S- reikalingi ir laukio. ' ■ ' S

Be to, pranešame, kad nuo 1957 į m. sausio m*n. 1 <1. gymiai ATPI- 1 
B GINTAS ORO^ PAŠTO MOKESTIS. Jcrigu anksčiau už pasiuntimą kilogro-

|jjt’ mo'vaiskį oro paštu mokesčių rėikėjoHiibkėti virį $8, tai dabar už t© patį M 
fl kitogranid mokama tiktai. $3.40, nts Iš Anglijos /Londono/ oro paštu & 
į siuntinioi j Lietuva, Latvija Estų© (dabar yra siunčiami ne per Maskva. 0 

bet ii Londono i Ryga /Latvija/, in tikimasi, kad tuo bus Sutrumpintos * 
k vaistų gavimo laikas. į k

!■ ; H Anglijos visk© galimo siųsti, oro pcltu iki 20 svarų. Tad ilgai ne-
| S laukdami, bet tuoj pat' užeikite j KALTJC EXPORTING CO,, 849 Collage W 
f K. Št.; Toronto, Ir .susipoBnkite su mQsų nauju katalogu ir pavyzdžiais, nes L 
S dabot pats Ictfiros pairušti dėfėfe kuMpjV popuoKmui ir praturtinimui tė-

viškėje šv. Velykų Stalo, o vasaros suknelėms groftų medžiagų. Arba K 
skambinkite telefonu LE. 1-3008 /W ktauSkite informocijų.

DARBO VALANDOS iraa ivtl ryto Ort t vai vak.

....... 2 svarai 20 svarų bruto 
/įskaitant visdis mokesčius/

■i.

w .... A " <
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VILNIMS RMIuy ĮVMnlMftrmas. ilatyt, klausytojai 8 . siuntę jiems įvairių paklausiau, į kuriuos atsakyti, tik jau nėra kaip.. Prieš kiek laiko, tūlas lietuvis iŠ Braziiij(«, klausęs, kaip šiandien atrodo Lietuvos kaimas. Vilniiaus radijas, aišku,
nėj programoj, kuriąi’"'

opų ban

(CSc). Žiemos pabaiga ir pavasaris yra pajamų mokesčių mokėjimo laikas. Asmeniniai
ASMENIIWb PMfflfr MHESeUU

gu siųstuvą duoda kiekvieną dieną užsienyje gyvenantiems lietuviams, skaitomos žinios, komentarai ar pašnekesiai paįvairinami lietuviška muzika ar daina. Aną dieną iš plokštelių perdavė Kipro Petrausko balsą. Tai
telės šiandien turi dažna išeivijos lietuvių šeima. Mus tik stebintų, kad pati pirmoji perteikta daina buv oarija “Juokis, pajace!”. Ir nejučiomis klausytojui galėjo kilti mintis, jog Petrauskas toje arijoje apdainuoja ne tik savo, bet ir visos lietuvių tautos tragedija. Be to, kaip čia nutiko, jog į grynai lietuvišką programą, kurios jau taip skrupulingai laikosi Vilniaus radijas savo transliacijoje užsieniui, buvo įmaišyta nelietuviškos operos arija?Vieną stato, dešimt uždaro. Kaip žinia, Klaipėdoje statoma nauja katalikų bažnyčia. Reikėtų galvoti, kad lėšos gautos tik iš tikinčiųjų. Jau perdaug sunku patikėti, kad dabartiniai Lietuvos valdovai,u numsetų bent kapeiką, kaip jie sako, kulto reikalams. Vis dėlto, Vilniaus radijas, neiškentė nepasigyręs, kad, štai, Klaipėdoje, statoma nauja bažnyčia, kuriai panaudoti išimtinai lietuviškosios architektūros momentuai. Be to, toji bažnyčia būsianti labai moderni ir joje būsią įtaisyti moderniškiau- sį elektriniai vargonai.Kažin tik, kodėl raudonieji “religijos globėjai” Kauno naujoje Prisikėlimo bažnyčioje įruo- šia fabriką, kodėl atnaujinę Vilniaus katedrą įrengia meno muziejų, bet neatiduoda tų šventovių naudoti tikintiesiems? Paga- : liau, kodėl tiek daug bažnyčių : liko be kunigų ir uždaromos?Nauja forma? Vilniaus radijas : baigdamas programą užsienio ’ lietuviams, būdavo pasakydavo, kad jų adresas yra: Vilniaus ra- : dijas, Lietuva. Dabar, jau kuris

žu ir miela”, kada visi žemės plotai priklauso liaudžiai, ty. valstybei. Tikriausiai ir daugiau panašių klausimų bus išvedę Vilniaus radijo tvarkytojus iš kantrybės. Užtat, dabar programos užbaigiamos orkestro išpildomais “Leiskit į tėvynę” gar-Puiki medžiaga užmiršusiems. Kov ©pradžioje, Lietuvoje vyko rinkimai, kaip jie vadina, į vietines tarybas. Ta proga, per Vilniaus radiją buvo skaitoma eilė apybraižų, Straipsnių, ištraukų ir pan. dalykėlių, lyginančių tarybinės “demokratijos” privalu-, mus su “buržuaziniais” laikais viešpatavusia sauvale, žmonių išnaudojimu, partiečių rietenomis ir t.t., Na, kad taip vanoja nepriklausomybės laikus raudonieji, vis jau galima suprasti, bet kai drįsta palyginti kaiku- riuos jų vartotus išsireiškimus, apibūdinimus, su mūsų kaikurių asmenų atsiminimais ir “teisybės ieškojimais”, net koktu darosi, kai randi tiek daug panašumo. Atrodo, jog išeivijoje gyveną kaikurie mūsieji “partiniai patriotai” galėtų drąsiai naudoti ištisas bolševikines frazes apie praeitį, na, o paleckiniai sekėjai, nedaug ką prasižengtų savosios partijos linijai, pažodžiui cituodami išeivijos lietuvių įvairius “atvirumus”. Pagaliau, jei dar yra mūsų tarpe tokių, kurie ruošiasi įvairiems atsiminimams ar šiaip jau laisvės metų dergimui reikalingi medžiagos, būtų galima parekomenduoti pasiklausyti bent retkarčiais Vilniaus radiją. Mes, po truputį vis jau šį tą esame užmiršę, gi kalbą per Vilniaus ra- Al. Gimantas.

dalį jos metinių pajamų. Kiekvienas, kuris bent kiek uždirba, privalo užpildyti asmeninių pajamų mokesčių pareiškimą. Užpildyti reikia net ir tuo atveju, kai dėl per mažo uždarbio pajamų mokesčių visai netenka mo-

RELIGINIAME* Ligonio skausmų mažinimas dirbtinėmis priemonėmis - vaistais, hypnotizmu — leistinas, pareiškė popiežius Pijus XII, kalbėdamas gydytojų grupei. Šis .klausimas jam buvo pateiktas Italijos ūdytojų. ;prieš. .4 inėn. Pasak Pijaus XII, eutanazija, arba žudymas iš pasigailėjimo, yra smerktinas, bet narkotikų panaudojimas ligonio skaus mui raminti leistinas, nors tuo būdu netiesioginiai būtų sutrum pintas jo gyvenimas. Tiktai narkotikai ar panašios priemonės gali būti naudojamos gydytojo sprendimu, kai nėra kitokios išeities. Ligonis nėra moralės įpareigotas atsisakyti skausmus mažinančių priemonių, nors, jeigu jis tam ryžtasi, gydytojas turi atsižvelgti. Be to, gydytojui nėra leistina atimti mirštančio sąmonę, jei nėra sutvarkytos svarbios pareigos — testamentas, paskut. sakramentai ir pan., nebent mirštantysis nuo jų atsisakytų.
★ 15 tomų sudaro Pijaus XII kalbos, enciklikos, raštai — apie 3 milijonus žodžių ir apima 621 psl. Per 15 savo pontifikavimo metu 1939-1954 jis palietė įvairiausias temas, bet taikos klausimas buvo vyraujantis. Dabarties • gyvenimo vertinimas galėtų būti išreikštas šiais žodžiais: “dabarties blogybės kyla dalimi iš ūkinių sutrikimų, iš nelygaus gėrybių paskirstymo, tačiau tikroji jų šaknis glūdi prarajoj, kuri laipsniškai plečiasi, tarp K. Bažnyčios mokymo ir žmonių”.
★ Didžiosios savaitės apeigos nežymiai pakeistos ta prasme, kad mažesnėse vietovėse leidžiama jas atlikti suprastintu būdu. Palmių sekmadienį leidžiama švelninti palmes ir po pietų bei organizuoti procesijas pagal vietos sąlygas ir papročius. D. Ketvirtadienio pamaldos leidžiamos tarp 4;9 vai. vak.; anksčiau buvo 5-8 vaL V. D. Penktadeinio pamaldos leidžiamos taip 12-9 vai. v.; anksčiau jos turėjo būti laikomos apie 3 vaL p.p., bet nevėliau 6 vai. vak;* Organizuoti statybininkų armiją vienuolijų pagrindais siūlo garsusis Abbe Pierre, Prancūzijos vargšų tėvas. Pasitraukęs iš politikos, jis suorganizavo Emmaus sąjūdį, kuris aprūpina vargšus benamius pastatytais namais. Jis pareiškė, spaudai, kad su kunigų darbininkų veiklos sustabdymu problema liko neišspręsta. Jo nuomone, dabar esąs laikas organizuoti vienuolių armijas, kurios, kaip ir viduramžių krizės laikais^ atsidėtų benamių ir kitokiai labdarybei. Tokie būriai, pasitelkę pasauliečius, galėtų kilnotis kur Išky

la reikalu. -

PASAULYJEduos sustojusį “Ensign” ir dalį medžiagos ims iš JAV “Our Sunday Visitor”. Manitobos provincijoje yra 225.000 katalikų.* Katalikų universitetas Liubline, vienintelis anapus geležinės uždangos, bando vėl atidaryti teisės, socialinių mokslų ir pedagogikos fakultetus, uždarytus 1953 m., kai vyskupai pareiškė protestą, kard. Wyszinski ir kt. atsidūrė kalėjime. Dabar kardinolas, kalbėdamas un-to rėmėjų dragijos suvažiavime, pareiškė, kad reikia eiti ne tik prie tikybos mokymo valstyb. mokyklose, bet ir patiems steigti mokyklas. Jis ypač iškėlė studentų didvyriškumą, kurie iškentėjo kalėjimo, deportacijos, kone, stovyklų žaurumus. Jiems esą reikia sudaryti geresnes studijų sąlygas. Švietimo min. L. Bien- kowski įteikti pasiūlymai.
★Rumunų ortodoksų dalis Kanadoj nepripažįsta savo vyresnybės Rumunijoj ir JAV, nes ten esą vyrauja komunistinė įtaka. Kai ji bus pašalinta, jie vėl grįšią vienybėm Tai palies apie 40.000 rumunų Kanadoj ir gali patraukti ir kitų kraštų rumunus ortodoksus.

Daugumas kanadiečių tam reikalui naudosis mokestiniu pa- Ieiškimu angliškai vadinamu “T , Short Individual Income Tax Rįeiųrn”. Asmeninių mokesčių pajamų įstatymas yra gana komplikuotas, tačiau jo nežinojimu, aišku, negalima pateisinti mokesčių nemokėjimą. Pabaudos yra gana įvairios, kaikuriais atvejais gana didelės.Pirmoji pabauda yra pavėluoto mokėjimo pabauda. Ji kliūva kiekvienam, kuris sumoka mokesčius vėliau, kaip balandžio 30 dieną. Ta pabauda yra 5%. Toliau nesumokėti mokesčiai turi nuolatinę pabaudą 6%. Pabaudos už sąmoningą mokesčių nemokėjimą ar klaidingą duomenų suteikimą yra didelės — baudžiama stambiomis pinigų sumomis ar net kalėjimu.“Canadian Scene” žemiau duoda visą eilę naudingų patarimų asmeninių mokesčių reikalu ir siūlo tais patarimais pasinaudoti.Asmeninių mokesčių pareiškimų blankai gaunami kiekvienoje pašto įstaigoje. Prieš pildydamas pareiškimą ,susirinkite visus reikalingus pakvitavimus: gydymosi išlaidų, labdaros, pensijos, pagaliau mokesčių avansinio sumokėjimo lapelį, darbovietės duotą. Tokius lapelius darbovietės paprastai išduoda vasario mėnesio pabaigoje. Tame lapelyje yra pažymėta jūsų bruto uždarbis, kiek jau atskaityta ir sumokėta mokesčių, kiek sumokėta pensijų fondui ir kiek sumokėta kitokiems reikalams.Jei jūs dar negavote tokio lapelio, susisiekite su darbovietėmis, kur teko dirbti praėjusių metų laikotarpyje. Nepamirškite pajamų, kurias turėjote pereitais metais šalia nuolatinio darbo. Taip pat nepamirškite ir toms pajamoms įsigyti padarytų išlaidų. Už tą papildomą dar- hą jus. galite negauti darbovie- tės lapelio, tačiau dėl to-jūs ne- galite tų pajamų. neįtraukti į bendrąjį pareiškimą.Pasiėmęs pareiškimo, lapelį, pirmiausia jį atydžiai paskaitykite. Taip pat paskaitykite ir prie jo pridėtą paaiškinamąjį lapelį. Jei ir po to būtų kokių neaiškumų, pasiklauskite atitinkamo pareigūno darbovietėje arba tiesiog mokesčių mokėtojo įstaigoje.Pirmiausia surašykite jūsų visas pereitų metų pajamas ir pažymėkite darbdavius. Darbdavių skiltyje . yra vietos tik. trims darbdaviams. Jei jūs pereitų metų laikotarpyje dirbote daugiau kaip pas tris — pridėkite darbdavių sąrašą atskirame lape. Į metines pajamas priklauso net gauti arbatpinigiai, bet nepriklauso šeimos pašalpa, nedarbo pašalpa, kompensacija už susižeidimą darbovietėje ir karo invalidų pašalpa.Toliau pažymėkite jūsų įmo-

kas pensijų fondui ir darbo unijos mokesčius, jei tokius esate mokėję? Sekantis skyrelis turi pavadinimą “Other deductions”. Šiame skyrelyje reikia sužymėti išlaidas, kurias jūs padarėte ryšium su papildomomis pajamomis. Tai gali būti tokios išlaidos, kaip už medžiagą, samdytus padėjėjus, keliones ir pan. Jei toms išlaidoms ir jų paaiškinimams nepakanka vietos, galima tai surašyti atskirame lapelyje.Pagaliau tenka visas nuo mokesčių laisvas sumas sudėti (t.y. pensijų įnašą, unijų mokestį, papildomų pajamų išlaidas ir pan.) Tą sumą atėmę iš bruto pajamų, gausite netto pajamas, kurios ir yra svarbios mokesčių reikalu.Bet šitaip gautoji suma dar nėra tikroji mokesčiais apdeda- moji. Iš jos dar reikia atimti tam tikrą valdžios nustatytą minimumą, kuris parodytas kitoje mokestinio pareiškimo pusėje ir vadinamas “Personal exemption”. Naujiesiems kanadiečiams norime priminti, kad, atvykus į Kanadą metų bėgyje, asmeninė mokesčiais neapdedama suma turi proporcingai sumažėti. Pavyzdžiui, jei jūs atvykote liepos 1 d., asmeninė mokesčiais neapdedama suma tais metais jums bus ne tūkstantis, bet tik penki šimtai dolerių. Taip pat įsidėmėtina, kad šalpai parodomos sumos turi turėti aiškius ir teisėtus pakvitavimus.Toliau sustotina prie gydymosi išlaidų. Čia pirmiausia turėkite visų jūsų gydytojų ir ligoninių pakvitavimus.' Sudėkite jų sumą. Paskui raskite 3% nuo jūsų netto pajamų ir tai iš gydymosi išlaidų atimkite. Tik likusioji suma imama domėn. Kartais susidaro neaiškumų dėl vaistų. Atsiminkite, kad paprasti vaistai mokesčių nemažina. Tą pirmenybę turi tik kaikurie vaistai, išvardinti pareiškimo paaiškinamajame lapelyje. Pažymėtina, kad sumos, kurias jūs mokate kaip draudimo mokestį Mėlynajam Kryžiui ar kitai panašiai organizacijai, mokesčių nemažina, bet sumos, kurias šios organizacijos sumoka už jus gy- tojams ar ligoninėms, gali būti įskaitomos.Jei jūsų žmona pereitais metais sirgo, o ypač jei gimdė, ir jei jūs turėjote k^ nors samdyti jai ir vaikams prižiūrėti — toji suma gali būti įskaitoma į gydymosi išlaidas. -Atėmę iš jūsų netto pajamų asmeninį minimumą’ir gydymosi išlaidas (minus 3%, kaip minėta), gaunate mokestinamą sumą.Pagaliau tenka atversti mokesčių lentelę ir pasižiūrėti, kiek jums, pagal mokestinamą sumą, tenka mokesčių. Žinoma, gali-

ma apseiti ir be lentelės — patiems apskaičiuoti pagal nurodytą tvarką, bet tai atims jums gerą pusvalandį laiko, ir dar galite suklysti.Sužinoję jūsų mokesčių didumą, atimkite iš tos sumos tai, ką per darbovietę esate jau iŠ anksto sumokėję (tas pažymėta darbovietės duotame lapelyje), — gausite sumą, kurią jūs esate valdžiai skolingas balandžio 30 dieną. Gali, žinoma, atsitikti, kad valdžia skolinga jums.Prieš išsiųsdami, dar kartą patikrinkite, ar visas skiltis užpildėte, ir ar jūsų raštas yra pakankamai išskaitomas. Pridėkite čekį, kurio gavėju reikia pažymėti ’’Receiver General of Canada”, ir išsiųskite jūsų mokestinei įstaigai — District Taxation Office.

I Vilniaus centrinę universalinę parduotuvę užsuko, matyti, gerokai susierzinęs žmogus. Įėjęs vidun, jis išsitraukė iš kišenių sugrubusias rankas ir ėmė žingsniuoti pagal prekystalius, neapleisdamas nė vienos sekcijos. Apėjęs visus tris augštus, vilnietis liko nepatenkintas.— Pirštinių turite? — neiškentęs pagaliau jis kreipėsi pas trikotažo sekcijos pardavėją.— Ne.— Kada bus?— Nežinau.Iki gyvo kaulo įgriso universalinės parduotuvės ir kitų pramoninių prekių krautuvių pardavėjoms tokie klausimai ir tokie pirkėjai. Juk ne kiekvienas pirkėjas, gavęs neigiamą atsakymą, tuč tuojau pasitraukia. Kitas, žiūrėk, bartis ima, skundų

Prišakinės technikos krašto keliais
KAS MUS PAKARS?Bostono “Manitor” korespondentas iš Lenkijos rašo:“Gal joks politikierius nesėdi taip ant žarijų kaip Gomulka. Jo laimei, nors daugelis jo nenori, bet dabar nedrįsta nustumti. Jis lenkams prižadėjo žygiuoti į ramybę, gerovę ir demokratiją. Sykiu jis turi geruoju sugyventi su Maskvos diktatūra, palaikyti gerus santykius su katalikų Bažnyčia ir saugotis, kad jo "partijos stalininkai peilio nugaron neįsmeigtų. Organizuotos atramos visuomenėje jis neturi. Taigi, į smulkų krauUiyjiiinka panašus Gomulka turPšokirot^ _ įbitr radoje žuvis, kad Lenkija nesusilauktų nelaimingos Vengrijos likimo, ar nepasidarytų kaltininke trečio pasaulinio karo”.- “Vienas žymus lenkas komunistas man sakė: “Mums, komunistams, vienas tėra klausimas, kas mus pakars: lenkai ar ru-

sai”. Jei Gomulkai iš tikrųjų pavyktų Lenkiją nuo Maskvos tankų apsaugoti, labai gali būti, kad vieną gražią dieną lenkai apsidirbs su savo komunistais. O jei Gomulkai nepavyktų, atėję rusai komunistus baus už neti- kumą”. V.

it'skau-'siap&iošL
Varškiva. — Lenkijos kariuomenėje įvedamos divizijų, korpusų ir karo apygardų kareivių tarybos. Jos turinčios pagelbėti vadovybei karių mokymo bei auklėjimo d^rbųosę, bet negalė-. _l^ _ kšws ^'operacinius vadų įsakymus.

knygos pareikalauja, b* ikreiptis net pas parduotuvių ;dėjus.Jeigu pirkėjui pavyksta • - klupti parduotuvės vadovą ;pradeda teisinti:—r Fondus visus gavome. F '• lizavome. Netgi viršaus kai . i iškaulijome. Kuo mes, prel b- ninkai, kalti, jeigu įmonės s > ninių prekių mažai pagamini.— Bet ar jūs per<juodate n > ’ i priekaištus LTSR Lengv ; ; pramonės ministerijai, kuri ri visas galimybes gaminti g pigiau pirštinių, šalikų?— Tai padaryti turi Prek : ministerija. Ten veikia pram a - nių prekių skyrius...Tikrai toks, skyrius veiki: i • jam vodavauja drg. Bielous Tik kad šis skyrius kaip reiki d rūpintųsi pirkėjų poreikiais, bendrintų parduotuvėse gai i- mus vartotojų kritinius sign? stengtųsi paveikti garnybi .' kus, — to niekas dar negirdė >.Prekybos ministerijos sk ’ ir respublikinių bazių darbu jai laukia kokias prekes j susimylės atsiųsti įmonės. S pareigą jie jaučiasi ątlikę, prekes paskirstydami po par< tuves.Dėl to dabartiniu-, metu v’ i nuostabai į parduotuves plai ne šilti drabužiai, žiemą var‘ tinką daiktai, bet maudyr' kostiumai, šilkiniai sporti marškinėliai, visokie lengvi ‘ kotažo dirbiniai. Apie tai jau iv- maža kalbėta, rašyta, o sez ii- nių gaminių nė kiek nepad . i- gėjo.Argi neįmanoma, pavyzdi.:’1, mūsų respublikos trikotažo f ’>- rikuose, artelėse numegzti c1 ti- giau šalikų, pirštinių, šiltų bitinių, kurių ypač stinga? Ži ma, kad galima. Tačiau kas 1 rūpinasi? Įmonių vadovai lau nurodymų iš ministerijos. Lengvosios pramonės minist' jos vadovai nesiryžta pake planus įmonėms, kad šios išl tų daugiau tų gaminių, ku reikalingi šiuo metu žmonė’ Štai, stambiausias respublik Telšių “Masčio” trikotažo fabrikas, kaip gamino vasarą, taip ;r dabar tebegamina sportin ’nmarškinėlius, kurių krūvos la i- kia vasaros įvairiausiose respublikos parduotuvėse. Gamin’’į asortimentas per ištisus me ui nekeičiamas ne tik “Mastyje”, bet ir kituose trikotažo fabrikuose. Šių klausimų greito išspren- dimo nekaritrau|^g£dkĮ&ų.’ ’ publikos darbo zmOnės.“Tiesa” 1957.
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em Sunday Visitor” bus pradė
tas leisti Winnipege. Jis para

Keis stalininę konstitucijąSovietai’ vis neranda tinkamos konstitucijos. Stalinas rado, kad Lenino konstitucija negera ir ją pataisė. Dabar Chruščiovas randa, kad Stalino 1936 m. konstitucija, kuri buvo į padanges keliamą, negera, ir. rengiasi taisyti. Tam yra paskirta speciali komisija, pirmininkaujama A. I. Denisovo. Pastarasis pareiškė spaudai, kad svarstoma grįžti prie Lenino konstitucijos atsisakant kaikurių stalininės konsti-

tucijos dalių. Lenino k. esą duodanti daugiau laisvės paskiroms respublikoms. Centralizacija būsianti palikta, bet respublikos pvz. galėsiančios formuluoti savo civilinius ir kriminalinius įstatymus. Denisovo nuomone, esą turėtų būti sušvelninti vedybi nių perskyrų įstatymai, peržiūrėtos nelegalių vaikų teisės ir tt.Deja, nuo konstitucijų keitimo sovietuose praktikoje niekas nesikeitė ir dabar nepasikeis.

Kai Dunojus buvo mėlynasAnglijos karalius Edvardas VII, lankydamas karališkąją me no akademiją sustojo prie vieno paveikslo vaizduojančio miestą perskirtą upės.Tai buvo vengro Brocky piešinys. Žydras dangus, kalvutės ir bažnyčių bokštai, mėlynas upės vanduo stebino kiekvieną.— Gaila,—tarė Edvardas VII, — kad šis miestas yra tik dailininko vaizduotėje.— Ne, Jūsų Didenybe, — atsakė palydovas, — jis yra autentiškas. Tai Budapeštas.Toks buvo Budapeštas, o kas dabar iš jo beliko? Gyvosios spalvos užgeso, vanduo~ krauju nusidažė, bažnyčių bokštai nuvirto, gatvės lavonais nuklotos.

Tai merdėjantis miestas, ne-:?- niai linksminęs vegrų šird.s dabar su giliom žaizdom.Budapeštas stovėjo tarp rytu ir vakarų Europos, buvo dvie i civilizacijų susitikimo task- Sostine tapo 1872 m., kada Buda, aristokratinis senamiesti, buvo sujungtas su Pešt, prek"- bos ir pramonės centru. Sugriuvus Austrų - Vengrų imperijai, Budapeštas tapo “svajonių miestu”, pasilinksminimų centru. Ir daina sakydavo:. “Ar matei Budapeštą, koks jis laimingas?”Budapešto vardą rasi romanuose, apysakose, komedijom? ir filmuose.-’Vengrų knygos buvo verčiamos į svetimas kalba < , ir noriai skaitomos. Kiekvienai buvo smalsus pasiskaityti api? “neužmirštamas vasaros naktis”, apie pasakišką Budapeštu gyvenimą, apie tūkstančius baidarių mėlynajame Dunojaus vandenyje.Garsesni vengrų rašytojai y n F. Molnar, sukėlęs furorą sav > knygomis: “Liliom legenda” ir “Gulbė”; K. Kormendi knygų “Laimingoji generacija” pasiekė pasakiškas viršūnes; L. Zilah • knygos “Keliaujantis miestas’’ ir “Du belaisviai”. Dar paminėtini Foldy ir Torok. < _Nuo II Pasaulinio karo Budapeštas prarado gyvumą, Dunojus tapo pilkas. Nusiminimas i” kartumas pripildė vengrų širdis. Kdmunizmui užėjus liko tik prisiminimas!, svajonė, o po šio kruvino sukilimo viešpatauja mirties šmėkla.Legenda pasakoja, kad Ksaba, Atilos ir Onorijos sūnus, pabėgęs į dangtį, grįžo ir apsigyveno Transilvanijos kalnuose. Vieną dieną, pagal legendą, kada Du- x nojus bus raudonas, Ksaba stos kovoti už Vengrijos laisvę.
B. Mikalauskas.

KANADIŠKUOSE POSAKIUOSESTEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS

cr&ss as a bear
Į\., .. ■

Piktas kaip lokys

Šiuo išreiškiama bloga lokio nuotaika, kai jis pasikelia iš žiemosmiego.‘Liesas, alkanas ir su mažais lokiukais, jis būna piktas — lygiai, kaip ir žmonės, tik atsikėlę iš lovos.
I

CARLING S RED CAP AL£
BREWERY

PADIRBTI DOLERIAIPastaruoju metu Austrijoje pasirodė suklastotų dolerių — po 20 ir 100 notų. Kvota parodžiusi, kad jie greičiausiai buvo įgabenti iš Vengrijos. Doleriai taip gerai padirbti, jog abejojama, kad tai būtų “privatus darbas”. Manoma, kad juos greičiausiai paleidęs į apyvartą vengrų bolševikinis saugumas dar Rakošio laikais, o padarę patys
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Prot p. šalčiui Maskvoje pa
daryta sunki operacija.

liūte mirė gruodžio 29 d. Suval
kų Kalvarijoje, sulaukusi veik 
80 m. Tai motina rašytojo - žur
nalisto Algirdo Gustaičio, Gra
žinos Kšivickienės, Janutės Jo- 
uynienės.

Ką daro 'gydytojai? Michailo- 
vo kom. leidžiamas “Už sugrįži
mą į tėvynę” sausio Nr. 4 (85) 
kreipiasi į Kauno un-to medici
nos fakultetą baigusius 1937 m. 
laidos gydytojus, iš kurių išvar
dinti V. Labokas, J. Skibiniaus- 
kaitė, M. Vaitenas, S. Danilevi
čius, M. Žiūrytė, S. Dolnickis, 
A. Stankevičius.., V įsiems 
jiems šaukia “grįžkite, kole
gos!”. Tačiau, kas tas šaukiantis 
kolega yra, taip ir neaišku.

Veik visas laikraštuko nume
ris tam paskirtas. Parinkta net 
eįlė iljustracijų. Pirmaiusia tos 
laidos vinjetė, toliau toji pati 
laida su prof. P. Avižoniu akių 
ligų klinikos kieme, po fiziologi
jos paskaitos su prof. Lašu audi
torijoje, fakulteto rūmai ir dar 
8 smulkesnės klišės jau iš dabar
tinio gyvenimo. Išspausdinti dar 
4 straipsniai tuo pat reikalu: 
doc. A. Jurgučio, prof. B. Šau
lio, M. Ginkaus ir vienas nepa
sirašytas. Iš tų straipsnių įdo
miausias Jurgučio, kuris rašo ar
tėjančios baigimo 20 metų su
kakties proga, išvardindamas, 
ką kas dabar daro:

“Geras tuzinas mūsų dirba 
Kaune. A. Makauskas vadovau
ja LTSR Mokslų Akademijos 
bakteriolog. institutui. J. Kup
rys dėsto fiziologiją Kauno vals
tybiniame fizinės kultūros insti
tute. A. Stropus, J. Zambacevi- 
čius, A. Michališokas, J. Levin- 
sonas ir aš dirbame 1951 m. įkur
tame Kauno valstybiniame me
dicinos institute. Kaune taip pat 
dirba EI. Čibilytė, B. Balčiūnai
tė, doc. Indrašas, V. Radzvilas, 
A. Toločka.

A. Andziulytė yra motinos ir 
vaiko konsultacijos vedėja Kre
tingoje, O. Palubinskaitė—TBC 
dispanserio vedėja Vilkavišky
je, M. Ginkas — greitosios pa
galbos stoties vyr. gydytojas 
Vilniuje, K. Kauneckas — svei
katos apsaugos skyriaus vedėjas 

' Panevėžyje, A^ Tuminas vado- 
vavo psichiatrinei ligoninei, da-t 
bar gyvena5 ir dirba Kapsuke 
(buv. Marijampolėje), K. Ne- 
niškis yra Klaipėdos neuropoto- 
logas. Be to, Lietuvoje gyvena 
ir dirba B. Gražytė, J. Čiburas, 
Br. Radzivanas, T. Daugirdas, 
St. Markevičius, V. Rešeliaus- 
kaitė, St. Petrauskas, J. Bačkys, 
Br. Pabiržytė ir kiti.

Iš mūsų profesorių dešimt yra 
jau mirę. Kauno medicinos in
stitute su gilia pagarba saugo
mas akademiko VI. Kuzmos ir 
prof. Avižonio atminimas ir 
mokslinis palikimas. P. Avižo- 

Namų savininkų dėmesiui!
Krosnys pakeistos iš anglių į alyvą naudoja daug kuro.

Mes turime išrasta naują būdą 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
Per dūmtraukį išeina laukan daug nesunaudotos šilimos. Mes 
taip pat turime patį naujausią būdą tą šilimą sunaudoti, kuri 

pajėgia apšildyti name tolimiausią kambarį.
Dedame naujus, keičiame iš anglių į alyvą, visų rūšių remontai, 
rynų dėjimas ir kt. Žemos kainos. Pagal susitarimą vykstame 

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

NORFOLK HEATING SERVICE,
275 Main St. W., Hamilton, Ont. - - Telefonas JA. 7-6281

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus T A I 1C n I F

nip “Akių ligų vadovas”, iš ku
rio mokėsi ne viena Lietuvos 
gydytojų laida, valstybinės lei
dyklos netrukus bus išleistas 
antruoju leidimu.

Iš dėstytojų, kurie yra mus 
mokę prieš\ dvidešimtį metų, 
Kauno medicinos institute dir
ba: akademikas VI. Lašas, aka
demikas Pr. Mažylis, akademi
jos narys - korespondentas prof. 
J. Šopauskas, akademijos narys 
» korespondentas prof. Girdzi
jauskas, prof. B. Šiaulis, prof. 
Br. Sidaravičius. Iš ano meto 
asistentų šiuo metu dėsto: pato
loginę anatomiją — doc. J. La- 
šienė, biochemiją — A Gabėnas, 
hystologiją — prof. BĮ. Abrai- 
tis. Prof. J. Šivickis dirba moks
lų Akademijoje”.

Doc. A. Jurgutis.
Kauno “Gegužės 1” trikotažo 

fabrikui pavesta paruošti savo 
gaminių pavyzdžių pasaulinei 
pramonės parodai Briuselyje, 
šiai parodai fabrikas pagamins 
įvairių moteriškų, vyriškų ir vai
kiškų trikotažo drabužių pavyz
džių. Tačiau parodos lankyto
jams jie bus pristatyti kaip “pla
čiosios tėvynės” gaminiai...

Šiemet vasarą Vilniuje ruošia
mas ’’pirmasis respublikinis fes
tivalis”. Suliepsnojus laužams 
numatyta jame parodyti apie 
tūkstantį tautiniais drabužiais 
pasipuošusių šokėjų, parodyti 
jungtinį liaudies dainų ir šokių 
ansamblį, skudutininkus, pučia
mųjų orkestrą ir kt. festivalyje 
norima sutelkti ir kelis šimtus 
kanklininkų. Jungtinio kankli
ninkų ansamblio pasirodymui 
numatyti du kūriniai: Paketurio 
/‘Kolūkietiškas žaidimas” ir Gai
žausko “Oi kalnai, kalnai”.

St Anglickis paskelbė okup. 
Lietuvoje keletą eilėraščių, ku
riuose buvo juntamas tėvynės 
pasiilgimas. Panašių keletą Pau
liaus Dervinio eilėraščių atspau
de š.m. Pergalė Nr. 1/1957. Juose 
autorius džiaugiasi tėviške, na
mais, Taurage, visa Lietuva. Ta
me pačiame numeryje J. Keliuo- 
tis įvertino Petro Vaičiūno dra
mas, K. Masiliūnas — J. Balči
konio verstas W. Haufo ’’Pasa
kas”, ypač jo kalbinę ir stilistinę 
pusę ir kt. \

Žemės ūkio akademijoje vasa
rio 12 d. gynė disertacijas tech
nikos mokslų kandidato laips
niui įgyti: aspirantas Kerpaas- 
kas Aleksandras, s. Juozo ,tema 
“Linų pluošto patvarumas cik
liniams lankstymo poveikiams” 
ir jaunesnysis mokslinis bendra
darbis Blaževičius Kazys, s. 
Adolfo, tema “Menčių klinčių iš 
Klovainių dolomitų, kaip natū- 
lių statybinių akmenų, tyrimai”. 
Pirmojo oponentai: prof. dr. G. 
N. Kukin ir technikos mokslų 
kandidatas Henrikas Rešeliaus- 
kas, antrojo — prof. dr. M. Ka- 
veckas ir techn. mokslų kandi
datas P. Viliūnas. .

mas^ įvyks tokia tvarka: šešta
dienį, kovo 9 d., 7 vat vak. iš
pažintis — bus svečias kunigas. 
Sekmadienį 9 vai. ryto ateiti
ninkams bendra šv. Komunija. 
5 vai. p.p. paskaita parapijos 
salėje, kurią skaitys mokyt. J. 
Domeika. Po to meninė dalis.

Sekmadienį 9 vai. 
ninkama bendra šv.
5 vai. p.p. paskaita 
salėje, kurią skaitys 
Domeika. Po to meninė 
Minėjimas ruošiamas ateitinin
kų iniciatyva.

Maloniai kviečiame visuome
nę skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.
Redeemer liuterionių bažny

čioje, Main St. E. ir Wexford gt. 
kampas, sekmadienį, kovo 10 d. 
3 vai. p.p., lietuvių pamaldos.

LK Mot D-jos Ham. skyriaus 
narių arbatėlė įvyks balandžio 7 
d. parapijos salėje. V-ba.

KLK Mot D-jos Ham. skyr. 
visuotinis narių susirinkimas 
vasario 24 d., pirmininkaujant 
p. Vaitonienei ir sekr. Z. Rickie- 
nei, praėjo geroj nuotaikoj. Nors 
moterų susirinko nedaug, bet 
tarus žodį dvasios vadui kun. dr. 
J. Tadarauskui, kad dirbti gali
ma nors ir mažam būrely, tik 
reikia noro ir pasiryžimo, nu
tarta susirinkimą tęsti toliau.

Buvusi pirm. p. Meškauskie
nė padarė pranešimą nuveiktų 
darbų metų bėgyje. Ižd. p. Če- 
liauskienė pateikė apyskaitą 
1956 m. Pajamų turėjo $374,87, 
išlaidų $237,90, neįskaitant išmo
kėtos s-tos $6,35 po balanso su
vedimo. Saldo 1957 m. sausio 1 
d. buvo $136,97.

Senajai valdybai atsistatydi
nus, susirinkimo pirm, padėko
jus už jų įdėtą darbą, ypatingai 
p. Meškauskienei, vadovavusiai 
būreliui net tris metus, išrinkta 
nauja valdyba, slaptu balsavi
mu. Ji pareigomis pasiskirstė: 
Magdalena Vaitonienė — pirm., 
Marijona Tumaitienė — sekr., 
Alina Žilvytienė — ižd., Danutė 
Jonikienė — ligonių lankymo 
tvarkytoja, Jūratė Pilypaitienė 
— narė.

Revizijos kom.: K. Meškaus
kienė ir p. Bakaitienė.

Saleziečių gimnazijos būreliui 
vadovauti pakviesta ir sutiko 
Emilija Mikalonienė.

Susirinkimas užbaigtas malda 
“Marija, Marija...” Z. R.

Į Namų Fondą naujais nariais 
įstojo skirdami po $100 Ščana- 
vicius Stasys ir Lidija, Sakalas 
Pranas, Mingėla Antanas ir Že
maitis Arnoldas (276 Queen St. 
South).

Ščanavičiai. yra ankstyvesnės 
kartos ateiviai iš Vilniaus kraš
to ir NF v-bos atstovus šiuo rei
kalu priėmė su retu nuoširdumu 
(kaip ir daugumas vilniečių). 
Stasys Š. pareiškė, kad prasidė
jus konkretiems namų įsigijimo 
darbams, jie prisidėsią su penk- 
šimtine.

Pirmieji NF veiklos metai pa
sibaigė su vasario 2 d. parengi
mu. Kaip žinome, šį vakarą iš
gelbėjo iš, nuostolio loterija, tad 
šia proga labai dėkojame jos rė
mėjams, kurie paaukojo fantų 
pirkimui pinigais: po $5 — J. 
Kažemėkas, Grajauskų šeima, 
G. Melnykas ir E. Vembrė; po 
$2 — J. Bulionis, P. Žulys, K. 
Žukauskas, P. Zabarauskas, A. 
Stasevičius, Z. Bolskis, L. Kū
kalis, P. Kanopa; po $1 — Mic
kevičienė, St. Normantas, M. 
Juodis, L. Pliūra, O. Vainienė, 
A. Dalangauskas, St. Pilipavi- 
Pr. Jankus, J J. Seniūnas, X. X., 
čius. Viso $49. Taip pat v-ba ma
loniai dėkoja visiems fantų au
kotojams ir visiems loterijos 
traukėjams.

Lietuviškos kirpyklos Hamil
tone yra 2: J. Norkaus, 263 Ja
mes St. N., ir V. Čaikausko, 152 
Locke St. S. Pirmadieniais, ant- 
radienais ir ketvirtadieniais jie 
ima po $1 už kirpimą, o penkta
dieniais po $1.25. Jie abu yra ge
ri šio darbo specialistai.

NF metines švęs gegužės 4 d. 
Kreipiamės į visus NF v-bos na-

HAMILTON, Ont 
rius su dideliu prašymu: gauki
me kiekvienas nors po vieną 
skelbimą programai, iki kovo 31 
d. suraskime po vieną naują NF 
narį, kad- pasiektumėm 200 na
rių skaičių. Prašytumėm ir visų 
narių kuo nors prie šio koncer
to pasisekimo prsidėtt Jo prog
ramą išpildys mūsų pagarsėjusi 
išraiškos šokio šokėja J. Kviety- 
tė - Urbonienė, kurią jau dažno
kai matome pasirodant televizi
joje. Su kitais menininkais dar

koncer- 
Jo prog- 

pagarsėjusi 
J. Kviety- 
jau dažno- 

televizi- 
menininkais dar

Šuoliais kylantis biznis. Dar 
neseniai mes matėme A. Šim- 
kevičių, kaip eilinį namų apšil
dymo krosnių darbininką - spe
cialistą, o šiandien su juo susi
tinkame kaip su Shur Hėet 
Sales Co. Ltd. stambiausiu šė- 
rininku. Šioje neseniai įsikūru
sioje b-vėje tarpais dirba iki 10 
darbininkų.

A. Šimkevičius įsikūrė ant 
kalno prie, 6 kelio (tęsinys Ja
mes St..S.). Tel. FU. 5-7743. Jis 
atstovauja dvi tsambias alyvos 
krosnių b-ves: Lincoln ir Con
tinue - Flo Heating, atlieka vi
sus šildymo pečių įrengimo ir 
pataisymo darbus ir priima įvai
riausius skardos darbų užsaky
mus." ■*

Malonu pastebėti, kad A. Šim- 
kevičįus pirmoje eilėje palaiko 
lietuvius, pasiūlydamas pas sa
ve darbo. Į NF leidžiamą prog
ramą jis davė skelbimą per 2 
pilnus puslapius. Jis atsiėmė lie
tuvaitę -iš Pietų Amerikos ir da
vė jm darbo, kaip šeimininkei, 
tuo dalinai išsprendė savo šei
mos ‘-lietuviškumo išlaikymo

KAD BŪTŲ AIŠKIAU
Keletą sykių mūsiškėje spau

doje buvo rašoma apie TFA Ha
miltono sk. vykdytus knygų 
platinimo vajus ir/gautą iš jų 
pelną. Galiausiai, š.m. vasario 
28 d. “TŽ” Nr. 8 buvo paskelb
ta vienkartinės Rev. Komisijos 
3-jo knygų platinimo vajaus pa
kartotinis. revizijos aktas. Ka
dangi minimoje Rev. kom. pri
klausau ir aš ir dalyvavau va
jaus patikrinime bei akto sura
šyme, jaučiu reikalą kai ką pa
tikslinti bei paaiškinti, nes prie
šingu atveju įvairioms kalboms 
nebus galou 

buvo surašytas aktas - juodraš
tis, kurį visi trys revizavusieji 
pasirašėme, nutardami jį vėliau 
perrašyti, o juodraštį, pasira
šius originalą, sunaikinti. Ka
dangi akte - juodrašty dėl dide
lio skubotumo ne visi duome
nys tinkamai buvo išaiškinti, se
kančią dieną pasiūliau kitiems 
dviems komisijos nariams per
rašant jį ryškiau patikslinti, bet 
šie nesutiko ir, palaikę jį origi
nalu, paskelbė spaudoje.

Dėl paskelbtojo akto turiu pa
aiškinti:

1. Teigimas, akte, kad visos
knygos išparduotos ir p.Orvydui 
perduotosios platinti, knygos su
moje . $519,55 apyskaitoje nehu- 
rašytos parduotomis yra netiks
lus. : ■ • ". ... .

Vajaus apyskaitoje nurašyta 
parduotomis visos knygos, tik 
Rev. kom. nustatė, kad p. Orvy
do knygos yri neparduotos ir 
negali figūruoti $745,17 sumoje 
kaipo grynas pelnas, o tik. įkai
navus netto (liidyklų) kainomis 
sumai $366,75, jas skaityti kaipo 
turtą. Daugiau neišplatintų kny
gų pagal dok

2. Akte, teidama, kad. pagal 
TFA Hamilto;
tokolo Nr. 52 nutarimą, v-ba nu
pirko iš p. St. Bakšio knygų už 
$298,25 brutto Rainomis, kas pa
gal TF skyr. kasos išl. pateisi
namuosius dokumentus yra tei
sėta.

Pacituoju v-bos protok. Nr. 52: 
“Ligi 1956 ml sausio mėn. 15 

d. dar stengtis* knygas platinti 
patiems, o po toy įsas NEIŠPLA
TINTAS (mano pabraukta)

BaaaMaa|BaHM,^

ėntus neberasta.

sk. v-bos pro-

problemą, nes atvykusioj! nė žo
džio nemoka anglų kalbos ir su 
A Š. vaikais kalbasi tik lietu
viškai.

Linkime A ir E. Šimkevi-
čiams prasimušti į stambiųjų 
prekybininkų eiles. Sk. St

VAV parapijos 1954 m. apysUite
Pojomos:

Parengimui ...............
Bingo už du mėn.......
Rinkliavos ................
Aukos skoloms dengti 
Nario mokestis .........

$963.24 
665.00 

5.872.37 
5.822.00 
2.490.00

Ištiso $15.812.61

$876.44 
385.21
600.00 
840.00 
880.00 
475.00 

6.386.00 
365.48 
820.75 
125.00 
325.00 
156.40
500.00 
110.00 
925.00 
228.50

165.54 
121.13 
125.86 

. 396.00 
110.00 
215.00 

96.20
423.13

Išlaidos:
Kuras, šviesa, vanduo ..........
Vynas, žvakės .....................
Vargonininko alga .... ..........
Klebono alga............... ...........
Klebono pragyvenimui ...........
Sargo ir šeimininkės alga 
Banko skola ................ ........
Procentai banke ..................
Vyskupijai: katedr. ir rinki... 
Vyskup. gimnazijai .... .........
Liet, šeštad. mokyklai ........
Tax'oi ................ .
Stogas .......... ......... ....... ......
Draudimas ..........................
Privati skola .........................
Telefonas ............................
Aukos:
Vengrams ......................... 
Šalpos Fondui ............ ..........
Švedijos katalikams ............
Misijonieriams ...................
Pranciškonams ..................
Kunigams už pagalbą ........
Žiburiu spaustuvei .............
Bažnyčios, ūkio ir raštinės išl.

Viso $15.651.64
Likutis kasoje   .............. $160.97
Vargonų vertė ..................... 2.565.00

Paaukoti 5 arnotai. Paaukojo: p. K. 
Mikšys, Kat. Mot. D-jos Hamiltono sk., 
pp. Šeštokai, pp. G. ir J. Žemaičiai ir p. 
Zilgme /latvis/.

P. VI. Kažemėkas savo lėšomis ir iš 
savo fabriko modernių akmenų pastatė 
tvorą ■ maždaug $300 vertės. —

Visiems oukojusiem sparapijos klebo
nas kun. dr. J. Tadorauskas ir parapijos 
komitetas taria nuoširdų ačiū.

knygas perduoti p. Orvydui. su 
25%. nuolaida.

Iš perduodamų knygų, TF 
v-bai nupirkti ir laikyti knygų 
už $200”.

P. St. Bakšys T. Fondui patei
kė dvi s-tas: pirmoji — už PAR
DUOTAS (mano pabr.) knygas 
$199,25 iš 1956. I. 16. ir antroji 
— už NEIŠPLATINTAS KNY
GAS $9, iš 1956. III. 28.

Minimas sumas Rev .kom. pri
valėjo taip pat išaiškinti. Abi 
s-tos p. St. Bakšio pinigų gavi
me pasirašytos, todėl iš forma-

pateisinamieji dokumentai, yra 
teisingos.— ...... . / . .

Kadangi lygiai tokių pat kny
gų buvo platinta ir laike III-jo 
vajaus, išeitų, kad p. St. Bakšys 
už $208,25 knygų iš vajaus nu
sipirko sau, nors retas gal knygų 
mėgėjas pirktų tų pat knygų po 
4, 5 ar net ir 11 egzempliorių, ką 
galime matyti iš pateiktų s-tų.

Šios abi s-tos vajaus apyskai
tos išl. dokumentuose visai nefi- 
guruoja, nes tos operacijos at
liktos vajų baigus ir jos randa
si T. Fondo kasos išl. dokumentų 
byloje. _

Pinigai pagal abi s-tas T. Fon
do kasos knygoje nurašyti tik 
vieną sykį ir nupirktos knygos 
užpajamuotos TF turto knygoje.

Mano įsitikinimu, šių knygų p. 
St. Bakšys nepirko, bet kadangi 
apyskaitoje nurašė kaip parduo
tas, tuom pačiu padidindamas 
tariamąjį užpajamuotą kasos 
knygoje $749,17 gryną pelną, pa
teikė minimas s-tas, kad jį išba
lansuotų, nes priešingu atveju 
būtų trūkę pinigų.

Kad taip galėjo būti, parodo 
ir tas faktas, kad p. St. Bakšys 
apyskaitoje lygiai taip pat nu
rašė ir neišplatintas p. Orvydui 
perduotąsias platinti knygas, 
aišku, padidindamas pelną ir 
taip pat jam išbalansuoti kasos 
knygoje nurašė $351,75.

Kadangi šios knygos vis turi 
šiokį ar tokį ryšį su III-jų va
ju, sumą $208,25 būtinai reikia 
atmesti iš vajaus gryno pelno 
$359,50 ir rezultatą $151,25 skai
tyti grynu pelnu pinigais ir kny
gomis netto kaina: $366,75 (pas 
p. Orvydą) bei $149,04 (nupirk-

Lietuviai pasaulyje

į nazijos mokiniai, dabar gyveną 
Amerikoje ir Kanadoje, suauko
jo $150 pasiųsti siuntinį savo bu
vusiam direktoriui šikšniui, gy
venančiam Vilniuje. Rinkliava 
rūpinosi Ida Valauskienė, siun
tinį išsiuntė Noreikienė.

Čikagos šaulių klubas nutarė 
įsivesti uniformas ir pareigūnų 
ženklus. Sudaryta komisija pro
jektui paruošti. Uniforma bū
sianti panašios spalvos kaip Lie
tuvoje.

Klubas, be to, sudarė komisi
jas nariams kaupti ir šalpai or
ganizuoti. Būsią rūpinamasi šau
liais patekusiais į vargą Vokie
tijoje ir kituose kraštuose .

J. Jaks - Tyris, buvęs VLIKo 
narys, atvyko į JAV ir žada įsi
kurti Niujorke.
Vienybės šventė Rochesteryje

Vasario 16 man visada buvo 
ir yra lietuvių tautos vienybės 
diena. Nes tik vieninga tauta te
gali sukurti valstybę ir tik vie- 

1 ninga būdama gali ją išlaikyti. 
Kaikurią mūsų spaudą beskai
tant atrodo, lyg mes jau būtu
mėm visiškai paįrę, besisklaidą 
kaip Jako bitelės: kuri paukš
čiui, kuri šalčiui į nasrus, bet 
ateina Vasario 16, ir tuoj pajun
ti, kad pakrikimas tėra tik kaž
kuriose redakcijose, bet ne lie
tuviškoje visuomenėje. Štai kad 
ir Rochesteris, N.Y. Čia per me
tus būna ir parengimų ir susi
rinkimų, ir kai pamatai ne vie
nam susirinkiman ateinančių 
skaičių, tikrai atrodo, lyg mūsų 
nebebūtų. Jeigu parapijos salė 
ir nebūna tuščia, bet ir dėl sėdi
mos vietos varžytis nereikia. O 
atėjo Vasario 16 — salė pilnut 

1 pilnutėlė.
Čia Vasario 16 rengia ALT 

Rochesterio skyrius, vadovauja- 
1 mas nepailstamo P. Norkeliūno, 

talkinamas Lietuvių bendruo
menės ir kitų organizacijų bei 
asmenų.

s Šventė pradėta iš ryto radio 
valandėle. Valandėlei vadovavo 
Vytautas Žmuidzinas, o svar
biausiais kalbėtojais buvo sve
čias iš Niujorko VLIKo pirmi-, 
ninkas Jonas Matulionis ir vieti
nis lietuvis Jonas Morkūnas 
(John C. Morcan), kurio dalis 
ypač pažymėtina. Jis angliškai, 

t lietuviška muzika pailiustruoda
mas, papasakojo Lietuvos liki
mą ir išdėstė viltis ir ryžtą atei
čiai.

11 vai. iškilmingas Mišias at
laikė kun. Bakšys, ilgus metus 
vadovavęs Rochesterio lietuvių 
parapijai ir amžinai sielojęsis 
Lietuvos reikalais. Dėl ligos iš 
klebono pareigų pasitraukė, bet 
iš lietuviškų rūpesčių ne.

3 vai. p.p. parapijos salėje

tosios iš p. St. Bakšio, kurias 
skaitau^ neišplatintomis, o tik 
knygų likučiu). -

Jei vadovautis pateiktomis p. 
St. Bakšio s-tomis, tai jis tikrai 
tas knygas T. Fondui pardavė ir 
gavo už jas pinigus, bet tuomet, 
mano įsitikinimu, ši pirkimo 
operacija būtų neteisėta, nes nė
ra jokio v-bos nutarimo ir be to, 
už knygas sumokėta brutto 
kaina. _

Š.m. vasario mėn. 21 d. “TŽ” 
Nr. 8 p. St. Bakšys pareiškė Re- 
viz. komisijai viešą padėką, pa
žymėdamas, kad jai buvę daro
mas koks tai užkulisinis spaudi
mas. Negalėčiau tvirtinti dėl ki
tų komisijos narių. Man jokio 
spaudimo niekas nedarė, o jei ir 
būtų mėginęs, būtų apsivylęs, 
nes tokiais atvejais aš tikrai tu
riu savo sąžinę ir į reikalą žiū
riu objektyviai.

Galutinė mano išvada — p. St. 
Bakšys iš III-jo vajaus atsiskai
tė sąžiningai, tik tiek, kad ne
buvo išryškinta tinkamai atski
ros pelno pozicijos.

Šias mintis rašau grynai savo 
asmeniška iniciatyva bei atsa
komybe. J. Stonkus.

įvyko posėdis. Trumpa kalba po
sėdį atidarė ALT skyriaus vice- 
pirm. dr. Vladas Lelevičius ir 
sausakimšai prisikimšusiai salei 
pristatė svarbiausią tos dienos 
kalbėtoją Joną Matulionį. Va
landą trukusioj kalboj jis stam
biais, bet taikliais bruožais per
bėgo mūsų Tautos ir valstybės 
istoriją ir nepūsdamas ir neper
dėdamas nupasakojo mūsų va
davimo uždavinius ir galėjimo 
ribas. Dar turiningas kalbas pa
sakė klebonas kun. Pr. Valiuke
vičius, kun. Jonas Bakšys, svei
kino latvių, lenkų ir vengrų at
stovai, be to, Jonas Morkūnas 
perskaitė kongresmano Keatin- 
go sveikinimus ir jo kalbą, pasa
kytą Lietuvių dienos minėjime 
JAV kongrese.

Po kalbų buvo meninė dalis, 
kurion didžiausią įnašą įnešė so
listė Vlada Sabaliauskienė, 
akompanuojama muz. Zenono 
Nomeikos. Tai solistė, kuri ne 
tiktai turi puikų balsą, ne tik 
žino, kaip iš subtyliausio lyriš
kumo pereiti į širdį sukrečiantį 
dramatiškumą, bet kiekvieną 
sykį scenon išeina vis su naujų 
ir naujų dainų kraičiu. Šį kartą 
savo dalį pradėjo tik seniai pa
žįstama “Kur bakūžė samano
ta”, o kitos buvo visiškai naujos 
ir apskritai laisvame pasaulyje 
kažin ar daug kur girdėtos, bet 
visos lietuviškos ir nuostabiai 
puikaus ir žodinio ir muzikinio 
turinio.

Solistės sukurtą nuotaiką gra
žiai pratęsė deklamatoriai Jonas 
Sipaila ir Vytautas Žmuidzinas 
ir Liet. Bendruomenės choras, 
diriguojamas muz. P. Armono.

Pertraukos metu surinkta 
1.000 dolerių Lietuvos vadavi
mo darbui.

Po posėdžio prie skaniai pa
ruoštų užkandžių ir kavos dar 
pabūta kartu su svečiais ir pa
sidalinta įspūdžiais.

Dalyvis.
VOKIETIJA

Kas vogė kartotekas? Prieš 
porą metų Vokietijoje plačiai 
pagarsėjo dingimai įvairių tau
tybių organizacijų kartotekų. 
Tada tarp kitko dingo dalis ir 
lietuviškos kartotekos Kr. Val
dyboje. Dabar štai “Tiesos” Nr. 
32 paaiškinama kur viena tokia 
pavogta kartoteka, atsidūrė.

Straipsnyje “Žmonės bėga 
nuo tamsos”, kuriame vaizduo
jama, kaip dirbą tariamieji ame
rikiečių šnipai Vokietijoje, aiš
kinama, kad “Amerikinių rusų 
laisvės bičiulių” kartoteka bu
vusi pavogta trijų rusų, kurie 
nusprendę repatrijuoti ir norė
ję pasitarnauti komitetui “Už 
sugrįžimą į tėvynę”. Kad jiems 
tą atlikti buvo pavesta, “Tiesa” 
nerašo. Bet ji ir taip išplepėjo 
perdaug. Vistiek, kokios organi
zacijos kartoteka buvo, ji buvo 
naktį pavogta plėšikams įprastu 
būdu, o komitetas tą vogtą kar
toteką priėmė. Kažin ar Vokie
tijos įstatymai leidžia laisvai 
veikti organizacijai, kuri vogtus 
daiktus priima?

Vasario 16 gimnazijos moky
tojas A. Venclauskas išemigravo 
į JAV. Mokytojai dr. K. Čegins
kas ir V. Natkevičius pasitraukė 
perėję dirbti į “Amerikos Bal
są” Mūnchene.

Neustadt - Holstein sausio 13 
d. visuotiniam metiniam narių 
susirinkime valdybon išrinkti ir 
pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Breskys, sekr. J. Pareigis ir ižd. 
E. Simonavičienė. Kontr. kom. 
J. Grunovas, S. Forienė ir M. Že
maitaitis.

Hannoverio apyl. visuotinis 
narių susirinkimas sausio 27 d. 
išrinko naują valdybą: pirm. V. 
Šukys, sekr. P. Levinskas ir ižd. 
M. Renkvicienė. Kontr. kom.: 
pirm. J. Stankaitis, nariai A No- 
meika ir K. Ašmonienė.

Norint Šiais metais surengti 
kiek didesnio masto Vasario 16 
d. minėjimą, nutarta prašyti Kr. 
Valdybos paramos.

Siyskite siuntinius į LIETUVĄ 
ir į kitus SSSR kraštus per 

SAKAS PARCEL SERVICE, 
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St. East, Hamilton, Ont
TELEFONAS JA. 9-9870

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. kasdien, 
išskyrus sekmadienius ir pirmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 
Hamiltone.

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalykų žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun- 
nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių

patyrė. _ _ _____

Mode 
NEKILNOJ

Namai
.

lietuviška
MO TURTO ĮSTAIGA

Siunčiame siuntinius Jūsų artimiesiems

Bizniai Ūkiai - Žemė

1147 MAIN STR. EAST 
TeL LI. 9*3597 arba LL 9*3238

ZIGMAS DIDŽBALiS, A. PRANCKEVIČIUS

Pardavimo ir pirkimo ais atstovus:

Lietuvoje
VISOS IŠLAIDOS APMOKAMOS ČIA. 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
GREITAS PRISTATYMAS. 

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Tekstilės medžiagų pavyzdžius galite apžiūrėti vietoje. Gausus 
pasirinkimas velykinių maisto pakietų.

ORBIS
SS Gora St, Hamilton, Ont Tol. JA. 9-M9S
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Montrealio lietuvių 
šv. Kazimiero baž
nyčios: senoji, nu
griautoji, ir naujoji, 
kurios šventinimo 
iškilmės įvyko per
eitą sekmadienį.

BALFo SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Yra surastas kelias siunti

niams siųsti į Lietuvą ir kitus 
kfaštus BALFui tarpininkau
jant. Be anksčiau paskelbtų yra 
nauji šie siuntiniai:*'

Amerikos Balsui 15 mėty

RIEBIEJI IR LIESIEJI METAI
Nevarginant eilinio skaitytojo 

skaitlinėm, 1956 m. buvo geri 
metai. Kai JAV *amyba pašo
ko 3%, tai karališkosios Kana
dos gamyba buvo 7% didesnė už 
1955 m. (irgi gerų metų). Tie 
skaičiai — nevienodi iš įvairių 

- šaltinių, bet jei ir būtų 7%, tai 
faktiškai išeitų tik 4%, nes kiti 
3 — atsimeta kainų pakilimui.

Buvo smarkių ginčų net Ota
vos parlamente, kai grupė kon
servatorių puolė ministerį Ho
we neva už melagingus skai
čius, nes parlamentas, kaip kraš
to šeimininkas, esą, turėtų žino
ti tikrąją tiesą. Pagal “The Glo
be and Mail” buvę-aštriai prie
kaištaujama Howei, Kanados 
vyrui Nr. 2, o net it pačiam St. 
Laurentui už neatsargiai prasly- 
dusią frazę, esą, 1956 m. Kana
dos eksportas, kaip ir importas 
pakilęs 11%. Konservatoriai tuoj 
pasišoko, kad jų žiniom Kana
dos importas yra pakilęs 21%, o 
tas jau visą padėties vaizdą ge
rokai pakeistų.

Kaip ten bebūtų, mums smul- 
kintis perdaug neapsimoka, juo 
labiau, kai tai rinkimų į parla
mentą metai. Mūsų žmogui, 
įpratusiam prie “100, ar net 1000 
kartų” geriau (ar blogiau) poe
zijos, kai reikia du dalykus pa
lyginti (ypač savaitgaliais suse-1

St. BIJŪNAS
nams (prievaizdoms), pečiais 
gūsčioja, kad žmogus vien dėl 
psichologinių priežasčių galėtų 
būti atleistas iš “šapos”, jei tik 
jo bosas panorėtų, kaip silpno
ka čia apdrauda nuo ligų, kaip 
trumpas laikas leista gauti be
darbio pašalpai. Kaikurie iš jų 
nesislepia su statistikom, kad 
daugelis Pietų Amerikos res
publikų šiuo atžvilgiu jau pra
dedą šią karališkąją dominiją, 
kuri, sau leidžia pasvajoti apie 
didžiąsias reformas, bet, deja, 
perilgai joms ruošiasi (pav., vi
suotinis sveikatos draudimas).

kurio milžiniška pramonė eks
portui gali gaminti geriau ir pi
giau. Žinoma, miško, urano, ni
kelio, ar asbesto pramonėj Ka
nada neaplenkiama, bet ten už
darbiauja tik penktadalis gyven
tojų, o likusieji keturi penktada
liai turėtų badu mirti, jei nebū
tų pasirūpinta jiems darbo ki
tose šakose.

Šiuo metu uždarbiai gerai sto
vi, nors gale metų bedarbių bu
vo 6-10% daugiau, kaip 1955 m. 
Darbo įstaigų valdyba skelbia,k 
kad darbo iešk’ančiųjų šių metų 
sausio 17 — buvo užregistruota 
visoje Kanadoje 526.000, taigi 41.

dos gerbūvis priklauso tik nuo 
bendrųjų ekonominių svyravi
mų, bet ypač nuo to, kiek šimtų 
milijonų 1957 m. atveš ameri- 
<onai. Jei jų investacijos bus di
desnės — gerai, bet jeigu jos su
svyruos?

Tarp kitko, mokėjimas suad- 
ministrubti gėrybes daug reiš
kia, o ne vien natūralūs žemės 
gelmių turtai. Štai, liesa Vokie
tija, kuriai trūksta visų žaliavų, 
šskyrus juodąją anglį, o tačiau 
ekonominiu atvilgiu mažne pir
mauja Europoje jau, nežiūrint 
astronomiškų karo nuostolių bei 

dus prie alučio) ,nevertas dėme-! pensijų milijonams karo inva-

I J J \ . °i 505 daugiau, negu praeitais me- 
Ateities perspektyvų neima- |tais tuo pačiu laiku (7% prie- 

noma išpranašauti, kai Kana-1 augiis). Bet dėl šio mes buvo- To Iri *1 HITĄ ! • • • • _ _

šio pagerėjimas, kuris gi- nesie
kia net dvigubai, e vos matuoja
mas šimtadalėm trupmenom ir 
dėl kurių dar turi ginčytis Ota- 

' vos ponai. Be to, pagerėjimas tik 
„atskirose šakose. Nusakant pa
dėtį į gerėjimą ar blogėjimą vi
sada tenka specifikuoti atskirais 
sektoriais, nes kai vieni kyla, 
dažnai kiti stovi vietoje ar net 
krinta. . Šiuo metu, ląbiausiai 
mažėjanti pramonė yra naujų 
namų statyba, dar blogiau, negu 
automobilių gamyba, kuri prie
šingai JAV auto gamybai, pas 
mus vis dar stovėjo gerai.

Skaitytojui pagrindinis daly
kas betgi ne kas buvo (ir jau 
paliko praeity), bet kas buš? ’ .

1957 m. jau iš anksčiau dau
gelio ekspertų buvo pranašauti, 
kaip liesi metai, pradžia juodų 
dienų. Kol kas betgi dar to ne
simato nei Amerikoj, nei Kana
doje. Oficialiai, ypač Kanadoje 
ir vėl gerus metus žadama, net 
sakoma trūksią žmonių pramo
nei. Už tai net manoma įsileisti 
300.000 britų, o tai neblogas in
dėlis Kanados civilizacijai, daug 
geriau, kaip kiti imigrantai.^

Jei į imigrantus įprasta žiū
rėti iš augšto “prakeiktas DP” 
vadinant nebe tik italų, bet net 
vokiečių, olandų imigrantus, tai 
prieš britą laikomasi pagarbiai, 
jo nuomonės paisoma net la
biausiai išdidžių pramuštgalvių. 
Šis turi daug ko prikišti. Ne vien 
“gražios, karališkos” kalbos žar- 
gonavimą. Britai, atvykę čia iš 
krašto, kuri jau porą kartų val- 

' dė darbiečiai, didžiai stebisi, 
kaip čia daug leidžiama forma-

lidų.
Tuo pačiu laiku — badauja, 

baisiausiame skurde laiko mili
jonus piliečių turtingoji Rusija, 
nors jos gelmių turtai milžiniš
ki, mažne, begaliniai. “Močiutė” 
Rusija ne tik plotu (neskaitant 
1945 m. užgrobtų 10 kraštų) dvi
gubai didesnė už Kanadą (arba 
kaip Ameriką ir Kanadą kartu 
sudėjus),-bet ir turtų turi dide
lį krepšį, jei ne begalinį: nebe 
tik aukso klodus, bet platinos 
ir bragiųjų akmenų Urale. Net 
ir didieji pagyrų puodai šioj ka
rališkojoj dominijoj turėtų nu
tilti.

Tačiau reikia turėti smegenis,

me “TŽ” įspėję jau 1956 m. va
saros gale — atseit, kad žemyn 
eis. Kai dėl pačių uždarbių Sta
tistikos Biuras Otavoje (valdi
nis) rašo, kad savaitinis Kana
dos darbininko uždarbis pasie
kė 1957 m. spalio mėn. naują 
rekordą, būtent $66,9. Žinoma, 
jie nemini pigaus farmų darbi
ninko, ar moterų darbo, kuriuos 
oridėjus bendroji statistika ka
žin ar daug prašoktų vidurį su
mos. Pagaliau, norint išversti 
“genialųjį Eisenhowerį” per ne
senus prezidento rinkimus de
mokratai iškėlė į dienos šviesą 
statistiką, kad net turtingoje 
Amerikoje esą virš 30 milijonų 
žmonių, kurių metinis uždarbis 
nesiekia 2.000 dol. į metus (De
mokratijos stiprybė ir .yra — 
mokėjimas pažvelgti teisybei į 
akis). - - ■■■ -

Baigiant, dar žodelis dėl “lie
sųjų metų”, kurie turį pakeisti 
riebiuosius. Ar 1957 fn. bus tie 
liesieji? Atrodo, taip mano daug 
ekonominių ekspertų. Nors, ži
noma, nelaiko pačiais liesaisiais. 
Pav., “USA News & World Re
port” mano, kad grįšime ne į 
1929 metus, bet greičiau į 1954. 
Hooveris neseniai atvirai pasa
kė, kad artėjam į tokią depresi
ją, kad net “plaukai pasišiauš”. 
!” ’ ” ^..in

250 gr pieno miltelių 
100 gr kiaušinių miltelių 
500 gr margarino — dėmutė 
500 gr kiaulinių taukų 
200 gr šveicariško šokolado 
250 gr kakao — nesaldintos 
500 gr cukraus — gabalinio 
200 gr vynuoginio cukraus 
500 gr medaus — dėžutė 
250 gr Starkosan — stiprinantis
90 tobl. Lezithin - 

sustiprinimui.
1 ‘M-, “ ‘ . 
Į Azijos Rusiją .
Siuntinys “57/01

300 gr vynuoginio cukraus 
500 gr taukų — kiaulinių 
750 gr gabalinio cukraus 
200 gr šveicariško šokolado 
250 gr Staifcosan
90 tobl. Lezithin

I Lietuvą ir Europos Rusiją $12.00 
į Azijos Rusiją ....................... $13.00

Siuntinys “57/02“
500 gr margarino — dėžutė 
500 gr taukų — dėžutė 
400 gr kakao 
200 gr šveicariško šokolado' 

1500 ąr gabalinio cukraus
90 tabl. Lezithin

1 dėžutė kremo — veidui ir ronk.
I Lietuvą ir Europos Rusiją $ 14.00 
Į Azijos Rusiją ..................

Siuntinys “57 /03“ ( 
500 gr margarino dėžutė 
500 gr toukų dėžutė 
300 gr šveicariško šokolado 

1500 gr gabalinio cukraus 
200 gr kakao 
125 gr kovos

3 metrai guminio raiščio /Elastic 
band/

2 špūlės siūlų — juodi ir balti, 200 
m. kiekviena

1 pakutis adatų 
90 tabl.; Lezithin

1 dėžutė kremo -— veidui ir rank.
Į Lietuvą ir Europos Rusiją $ 17.00 
j Azijos Rusiją

Siuntinys “57/04“ - 
1 
1 
1

gėrim 
kraujo ir nervų

1 Lietuvę ir Europos Rusiją $15.00
$16.00

$15.00

............. $18.00
moterims

pora apatinių rūbų 
apatinis — vilnonis 
pora kelnių — vilnonių

1 
I 
I 
1 
I 
2 
2 

90 
I 
I

treningas .mėlynas
vilnonis šalikas 
pora vilnonių megztų pirštinių 
vilnonė liemenė 
poro šliurių 
dėžutės kremo 
špūlės siūlų — juodi ir balti 
tobl. Lezithin 
pakutis adatų 
pora Nylon kojinių

Į Lietuvą ir Europos Rusiją $38.50
I Azijos Rusiją ..................  $39.50
Siuntin/s TEX-514 / j
3.2 metrai geros vilnones medžiagos 

vyriškom kostiumui, 140-142 cm. plo
čio, su visais priedais: pamušalu, sago
mis ir t.t.

I Į Lietuvą ir Europos Rusiją $44.00 
į Azijos Rusiją ................ $45.00

Siuntinys TEX-51S
2.8 metrai vilnonės medžiagos mo

teriškam kostiumėliui, su visois priedais; 
pilko arba mėlyno.

Į Lietuvą ir Europos Rusiją $43.00
Į Azijos Rusiją ....................... $44.00

Siuntinius gali užsakyti, gyve
nantieji Amerikoje,. Kanadoje ir 
kitur. Užsakant reikia BALFo 
centrui atsiųsti to asmehs adre
są, kuriam siuntinys užsakomas, 
adresą siuntėjo - užsakytojo ir 
Teikiamą sumą pinigų. Kai BA 
LFo centras tuos daiykus gaus, 
tuoiau atliks reikalingus for
malumus ir siuntinys bus išsiųs
tas.

Siuntinys turėtų pasiekti Lie 
tu va per šešias savaites, Rusiją 
— per du mėnesius. Persiuntimo 
išlaidos ir muitas įskaitytas į 
nurodvtas kainas.

BALFas garantuoja už siunti
niu pristatvmą, jei koks siunti
nys nenueitų, BALFas grąžins 
įmokėtus oinigus.

BALFo Centro Įstaiga 
105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Otava. — Kanados valdžia tu
ri apie $5.000.000 svetimų pini
gų. Tiek yra neatsišaukusių per
eito karo paskolos lakštų savi
ninkų. Kadangi jie bevardžiai, 
tai nėra kam išmokėti.

SUDBURY Ont.
Vasario 16 d., šeštadienį, gau

sus Sudburio lietuvių būrys su
sirinko ukrainiečių salėn pami
nėti Nepriklausomybės paskel
bimo 39-tąją sukaktį. Minėjimą 
atidarė apylinkės valdybos pir
mininkas Krivickas, pakviesda
mas sugiedoti Tautos himną. Po 
trumpos V. Vaškelio tai dienai 
skirtos kalbos sekė meninė dalis, 
kurią atliko Sudburio Tumo 
Vaižganto vardo šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, vado vau j a-

matosi kokį didelį darbą atlie
ka Sudburio šeštad. mokykla, 
burdama apie save jaunąją kar
tą ir ruošdama ją gerais lietu
viais.

Po meninės dalies, grojant 
puikiam orkestrui, sekė šokiai. 

į Kruopščiai p. Kraujęlienės tvar
komas bufetas išalkusius paval- 
gidino, o p. Kraujelis ir p. Va- 
buolas ištroškusius pagirdė. Lo
terijai labai originalią 4 skyrių 
bonką paaukojo Sudburio ran-

Visiems sudarė labai malonų 
įspūdį mūsų mažyčių pasirody
mas. Violeta ir Dalia Jasiūnai- 
tės ir Jakubonytė padeklama
vo, paskambino pianinu ir pa
šoko. Nedaug didesnis už akor
deoną, Kusinskiukas tikrai vir
tuoziškai pagrojo akordeonu. At 
rodo mūsų vargonininkas turės 
gerokai pasitempti, kad sūnelis 
jo “nesubytytų”...

Stebint mūsų gražų atžalyną,

lietuviškas ačiū ir visų tautie
čių pažadas remti jo užsimoji
mus bei linkėjimai savo įmonę 
išauginti ligi milijono. -

Labai malonu išgirsti iš sve
timtaučiu, kad lietuviai net kie
tų gėrimų paragavę išlaiko tvar
ką ir gražią pasilinksminimo 
nuotaiką. To dėka ukrainiečių 
salės vadovybė su malonumu 
pažadėjo salę Motinos Dienos 
minėjimui gegužės 18 d. V.V.

nes kitaip prievaizdų ir raštinių i jįs matąs tam ženklų, pav. 
baltarankių išlaidos — praryja, fliacijos (kainų kilime). Hoove-

plečiama industrija. Svarbu ge- nežino”, 
rai ir pigiai gaminti, nes jei pre
kės bus brangesnės už kitų, ga
lite pralošti net Vokietijai, kuri 
viską pasiūlys rinkai pigiau, 
nors gamindama iš importuotų 
žaliavų. Štai keli pavyzdžiai, ku
rie savaime kalba: svaras ne
plautų vilnų kainuoja apie 40 et., 
svaras vilnonių siūlų jau apie 
pusantro dolerio, gi svaras iš jų 
pagaminto audeklo apie 6-7 dol.

Vokietija ir Japonija ypač ryš
kūs pavyzdžiai, kad turėti geras 
technikų galvas, nemažiau svar
bu, negu žaliavų rezervus. Olžm- 
dija, Šveicarija ir net Italija 
taip pat gali gerokai sumažinti 
Kanados norą pasididžiuoti. Pir
maeiliu reikalu yra rasti rinkų. 
Britų imperijoj Kanadai konku
ruoja pati Anglija, p pasaulinėj 
— Amerika, didysis kaimynas,

Jūsų naujojo krašto balsas

Vasario 24 d. suėjo 15 metų 
“Amerikos Balso”' radijui, duo
dančiom programas 43 kalbo
mis. Tą dieną “AB” studijas ap
lankė JAV' prezidentas Eisen- 
howeris pasakydamas ilgesnę 
kalbą, skirtą daugumoje klausy
tojams už geležinės uždangos.

Lietuviškai v“Amerikos Bal
sas” kalba jau septintus metus, 
nes pirmą kartą prabilo j Lie
tuvą 1951 m. vasario 16 dieną. 
Jau pirmųjų metinių proga per 
“AB” kalbėjo trys lietuviai žve
jai pasiekę Ameriką per Švedi
ją. Jie atvežė pirmuosius įrody
mus, kad “AB” pasiekia klausy
tojus Lietuvoje. Jų pasikalbėji
mai, išgirsti Lietuvoje gimusio 
latvio, paskatino latyių žvejų 
laivą pasekti lietuvių pavyzdžiu. 
Šiomis dienomis Čikagoje-gyve
nantis žvejų laivo kapitonas 
Lionginas Kublickas sveikinda
mas “AB” lietuvišką skyrių pa
pasakojo kaip jis 1951 metais 
netikėtai pirmą kartą išgirdo 
“Amerikos Balsą” kalbant lietu
viškai.

“AB” pagaunamas ir Kanado
je 11.30 vai. ryto Toronto laiku 
iš Vašingtono ir 1 vai. p.p. iš 
Mūncherio. Kiekviena programa 
dar po tris kartus kartojama.

Daug yra įrodymų, kad “AB” 
pasiekia Lietuvą. Jis minimas 
“Tiesoje”, novelėse; Paleckis net 
eilėraštį parašė “Netaušk, Ame
rika!”. Gal geriausią liudijimą

apie girdimumą davė vyskupas 
Brizgys cituodamas vienoje kal
boje gautą iš Sibiro laišką, kur 
vienas senesnių lietuvių sako: 
“... plačiuosiuose Sibiro -plotuo
se per 8 metus nepaklydau ir ne 
paklysiu. Girdžiu Tavo bal- 
są... < ‘

— "T"-1'  —

SOVIETŲ ATRAMOS 
TAŠKAI ČEKOSLOVAKIJOJE

Pereitų metų pabaigoje į Če
koslovakiją buvo atsiųsta 5.500 
sovietinių raudonarmiečių, tarp 
jų 1.050 karininkų, 'kurie kaip 
specialistai paskirstyti po čeko- 
slovakų dalinius. Vengrijos su
kilimo metu pašaukti čekų ats- 
sarginiai dar ir dabar nepaleisti. 
Naujai atidarytoje Kutna Hora 
karo policijos mokykloje ruošia
mi politiniai komisarai. Auklė
tiniai taip pat mokomi vokiškai, 
prancūziškai ir olandiškai, be to, 
supažindinami su šių trijų kraš
tų politine ir socialine struktūra.

Pabėgėlių spauda skelbia, kad 
Čekoslovakijoje Joachimstahl 
urano kasyklose turi dirbti apie 
12.000 kalinių. Nemaža kalinių 
nuo išsekimo ir sunkių darbo 
sąlygų miršta. Ypač sunkiai ver
čiami dirbti evangelikų ir kąta- 
likų dvasininkai, kuriems /daž
niausiai skiriami patys sunkieji 
darbai.

Čekai, sustiprinę pasienio sar
gybas, pastatė išilgai sienos apie 
200 sargybų bokštų. (E)

VANCOUVER, B.C.ką spėja pagaminti^ bolševikų rjs kažin ar visai jau taip “nieko 
„—.'.J". Jis buvo prezidentu, 
kai Amerikoje tijc žmonių dir
bo, o bedarbių skaičius viršijo 
25% ir jų net 13 milijonų bada
vo ilgus metus ne mėnesius.

Kol kas dar nieko baisaus ne
simato ir tolimas kelias iki 1929 
m. ,nors negalima pasišaipyti iš 
senio Hooverio pranašavimų, 
kad ir perdėtų. Užtenka tik pri
siminti, kad JAV 72 bilijonų 
biudžete net % išlaidų, apie 45 
bilijonus, eina karo reikalui (tai
gi nepastovus dydis). Jei pasau
lio polit. reikalai pasikeistų, ta
da mažinant nors 10% karo biu
džetą, jau turėtų atsirasti mili
jonai naujų bedarbių. Gyvena
me- augščiausio gerbūvio perio
dą, bet jis gi išpūstas nenatūra
lia gamyba (karo reikalui). Tai 
be abejo, tik laikinas reiškinys. 
Infliacija — kainų didėjimas 
(tuo pačiu/dolerio vertės ir mū
sų sutaupų smukimas) yra lyg 
pavojaus skambutis. MacLean 
komentatoriai maęo, kad Kana
dos dolerio vertė nuo 1939 m. nu
krito 47% (taigi tiek ir mūsų su- 
taupos), būtent 1945 m. inflia
cija suvalgė 25%, o 1950 m. 15%. 
1955 m. prasidėjusi trečioji in
fliacija jau suvalgė 7% ir eina 
tolyn. Žinoma, kas spėjo įsigy
ti nuosavybės, infliacijos ne tik 
apsisaugo, bet tai padeda leng
viau skolas apmokėti. Kur tai 
veda, nereikia senuko Hooverio, 
patys gerai prisimenam, kai 1928 
m. kviečių centneris buvo 50 li
tų, o per kelis metus nukrito į 
9. Sviesto kaina dėl tos pačios 
priežasties krito nuo 15 litų iki 
2%. Vyriausybė žada pastoti ke
lią infliacijai, nes tai reikalinga, 
kad neprileidus prie depresijos, 
Kanada sunkina paskolų davi
mą namų statyboms, tą mano 
vykdyti ir 1957 m. Klausimas, 
tačiau, lieka atviras mūsų skai
tytojui, ar jie pajėgs pasiekti 
tikslo. Juk vienu keliu eina geri 
norai, o kitu — realūs reikalai. 
Ar tik nebus, kaip su bolševiz
mo pavojaus “sutriuškinimu”, 
skambiai kalbant ypač po 1945 
m., išradus atomo skaldymą, o 
šiandien visi matome, kad pavo-

aiškiau skamba,

DIENRAŠTYJE

THE GLOBE AND MAIL

Vasarip; 17 d. Vancouverio lie
tuviai pradėjome Vasario 16-tos 
minėjimą šv. Mišiomis St. Pa
tricks bažnyčioje už kenčiančią 
tautą. Per pamokslą kanadietis 
kunigas priminė pilnutėlei baž
nyčiai, daugumai iš jų. vietinių 
kanadiečių, apie mūsų tautos 
kančias ir nelaimes ir prašė visų 
už ją pasimelsti.

3 vai. p.p. ukrainiečių salėje 
gausus tautiečių būrys susirinko 
minėjimui. Pr. Balsevičiui per
skaičius Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą, P. Baronas skaitė 
labai įdomią paskaitą nušvie
čiančią mūsų tautos kilmę pasi
remiant istoriniais užrašais ir 
taip vįsus sudomino, kad nei ne
pajutome, kaip geras pusvalan
dis prabėgo besiklausant apie tą 
brangią ir jo paskaitos paimtą 
motto: “Lietuva, Tėvyne mūsų”. 
Tylos minute pagerbę žuvusius 
ir sugiedoję Marija, Marija už- 
baigėm iškilmingą dalį.

Meninę dalį .pradėjo jauniau
sios lietuvaitės: 5 m. Rūtelė Ra
dzevičiūtė įspūdingai padekla
mavo, o visus maloniai nuteikė 
mažųjų balselių plastika dainuo: 
jant “Oi pučia žiaurūs vėjai tė
vynėj” — išpildė: Milda Kauliū- 
tė 3 m., Vida Šmitaitė 3 m., R. 
Radzevičiūtė ir Jurginą Vileitai- 
tė 5 m. Vyt. Diakas gražiai pa-

........ » .......... _______ _ ______________

Kaip didžiuosiuose Europos laikraščiuose, jo puslapiuose 
spausdinamos tik svarbesnės krašte ar pasaulyje įvyku
sios žinios, bet ne paprastos sensacijos. —

Jou daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai iš šio dien
raščio puslapių mokosi pažinti savo pasirinktą kraštą 
žmonių mintis ir geriau supranta jų charakterį.

Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaitydami šį 
laikraštį, kuris išaugo kartu su Kanada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

jus vien nuo skambių pažadų ne 
tik nesumažėjo, o gal dar didės 
nis, kaip tada. Bet tai jau at
skira tema, žinoma. Ekonominės 
problemos neaprėpiama dviejų 
pusi, “pasiskaitymu”, nei Hoo
verio tiradų perdavimu. Visgi 
jo baimė dėl ‘‘plaukus šiaušian
čios” depresijos šiandien atrodo 
kiek perdėta. Pagaliau, neuž
mirškime, kad net didžiųjų de
presijų metu a la 1929-1933 m. 
75% amerikonų ramiai sau dir
bo toliau ir manė, kad tik tingi
niai, ar išsigimėliai nenorį dirb
ti. Kanada, kaip labai stambus 
JAV importo ir eksporto partne
ris, žinoma, niekaip negalės iš
sisukti to likimo, kuris pirmiau 
turės pačią Ameriką ištikti.

-*rojo akordeonu. Banguolė Kau- 
liūtė paskambino pianinu. Visus 
sužavėjo gražiu, dar daug kam 
negirdėtu marimba skambinimu 
p-lė N. Beustead. šešt. mokyk
los mokiniai gražiai padainavo ir 
ne vienam ašarą išspaudė melo
deklamacija —- “Yra šalis, kur 
upės teka..,”. Deklamavo: B. 
Kauliūtė, Aldona Smilgytė, Ri- 
migijus Baronas ir Virgilijus 
Kaulius, pritariant mokinių cho
rui. Danguolė Radzevičienė pa
skambino 3 piano kūrinius. Di
delių plojimų susilaukė mokinių 
taut, šokiai Audėjėlė ir užbaigai 
Kalvelis, akordeonu palydint V. 
Diakui ir Eug. Kauliui. Labai 
malonią staigmeną padarė kun. 
Dakinevičius savo dalyvavimu 
ir kalba pakeldamas šventės 
dvasią. Nors būdamas begalo 
užimtas visgi surado laiko at
vykti iš JAV. pabuvoti tarp mū
sų ir pažadėjo kiek galėdamas 
rūpintis mūsų dvasios reikalais 
ir lietuviška veikla.

E. Smilgiui ir KLB pirm. Ad. 
Kauliui visiems padėkojus už 
programos išpildymą ir įteikiant 
D. Radzevičienei, N. Beustead ir 
Z. Kaulienei, už programos pa
ruošimą gėlių, iškilmės baigtos

Pavaišinti kava ir gardžiais 
sumuštiniais, tortais ir pyragai
čiais, paruoštais ponių L. Tomin- 
gas, Br. Nekvosienės, J. Jane- 
iiūnienės ir Žemaitienės visi pa
kilusia nuotaika skirstėsi namo. 
Malonu buvo matyti tiek daug 
senųjų lietuvių ateivių, kurie be
veik viršijo naujuosius ir visi 
dosniai aukojo K. Skrinskui ir 
A. Šmitienei renkant aukas T. 
Fondui.

Linkėtume ir toliau naujajai 
Bendr. valdybai tęsti užsimotą 
kultūros darbą, nes {ikrai Van- 
couveris seniai bematė tokią 
veiklią ir lietuvybei pasišventu
sią apylinkę.

.Tikimės, kad ši Šventė atgai- 
viho kaikurių širdyse begęstan
čią tėvynės meilę ir kad daug 
kartų vancuoveriečiai praleis 
dar skaitlingesniame būry eilę 
kultūringų vakarų. Dalyvis.

VIENINTELĖ VĖLIAVA 
KURIĄ VISI PRIIMA

Tai žmoniškumo simbolis... ištiesti pagalbos ranką pa
galbos reikalingiems... parodyti savo širdį.... rūpintis 
sergančiais... paguosti nelaimėje atsidūrusius.

Padėkite šiai vėliavai 
plevėsuoti Kanadoje!

l ..

PRISIMINKITE 
RAUDONĄJĮ KR
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Praėjusį rudenį Kennebunk- 
porte, Mainę, atidaryta lietu
vių pranciškonų gimnazija gana 
šviesiai žvelgia į ateitį. Pirmie- 

' ji metai jai yra itin reikšmingi. 
Jie parodė, kad ir sunkiose trem 
ties aplinkybėse galima telkti 
lietuvių jaunimą į savus moks
lo židinius ir jį auklėti patrio
tinėje dvasioje.

Dideli v sumanymai pradėti 
kukliai, įsteigiant pirmaisiais 
metais tik vieną klasę, jau davė 
gražių vaisių. Susitelkė 17 mo
kinių, norinčių lietuviškoje ap
linkoje siekti mokslo. Jie dau
giausia yra gimę Amerikoje, Ka 
nadoje ir tremtyje, tačiau mie
lai mokosi lietuvių kalbos ir da
ro .pažangą..

Tai ypač parodė sausio gale 
įvykę semestriniai egzaminai. 
Visi tūrėjo progos parodyti, kiek 
pažengė per pirmąjį mokslo pus
metį. Į egzaminų programą ly
giomis teisėmis su kitais daly
kais įėjo ir lietuvių kalba. Po 
egzaminų • nauju užsidegimu 
pradėtas antrasis mokslo pus
metis.

Gimnazija yra ne tik lavini
mo, bet ir auklėjimo įstaiga.

lyčia įrengta jaukiai ir nuotai-lšis, Franciscan Fathers, Kenne- 
kingai. Didžiajame altoriuje žėri 
įspūdingas Aušros Vartų Mari
jos paveikslas, pieštas dail. L. 
Vilimo. Ant sienos kabo dide
lis A. Tamošaitienės austas kili
mas, kuriame lietuviškoje dva
sioje pavaizduotas šv. Pranciš
kus Asyžietis. Ten jis maloniai 
žvelgia iš lietuviškos aplinkos, 
atsistojęs tarp bažnyčių, varpi
nių ir namų ,lyg skatindamas 
jaunimą nepamiršti gražios tė
vų žemės. Jaunųjų dvasiai į Die
vą pakelti gavėnioj rengiamos 
trijų dienų rekolekcijos.

Plečiant gimnaziją, ateinantį 
rudenį atidaroma antroji klasė, 
į kurią: pereis dabartiniai moki
niai. Į pirmąją ateinančių moks
lo metų klasę jau gaunami no
rinčiųjų stoti’ prašymai. Vietų 
esama 30-čiai mokinių. Mokykla 
kasmet augs viena klase, kol su
sidarys visos keturios. Gimnazi
jos reikalais kreipiamasi į rek
torių šiuo adresu: Tėv. J. Gailiu-

bunkport, Me.
Turint prieš akis ateitį, jau 

dabar rūpinamasi erdvesnėmis 
patalpomis ir gausiu mokomuo
ju personalu. Abiem atžvilgiais 
turima planų bei sumanymų. 
Jau šiuo metu keturi kunigai 
įvairiuose universitetuose ruo
šiasi mokytojo darbui. Rūpina
masi gausios lietuviškų knygų 
bibliotekos įrengimu.

Naujai įsisteigusi lietuvių 
pranciškonų gimnazija jau susi
laukė palankaus visuomenės dė
mesio. Netrūksta tokių, kurie ir 
stambesnėmis aukomis priside
da prie jos ugdymo bei išlaiky
mo. Gimnazijos vadovybė tiki
si, kad atsiras geradarių, galin
čių apmokėti neturtingesnių mo
kinių išlaikymą — 300 dol. me
tams. Tik bendromis jėgomis ši 
mokykla gali išaugti į šviesų 
mokslo ir auklėjimo židinį mū
sų išeivijoje. L. A.

Dėl gen. Raštikio atsiminimy
Pasirodžius gen. St. Raštikio versmas prieš Smetoną. Tuo Į lenkiškai. Tuo atžvilgiu paties
sirrtinimii t tnmin spaudoje pa- tvirtinimu parodo, kad jis visai į kritiko giminė lenkiškesnė. Jo

‘itika. Vieni nepažino tų laikų mūsų kariuo- giminės nariai ir Lietuvos ne-
menės nuotaikos. Kritikas teo- i priklausomo gyvenimo laikais 
riškai jau sprendžia, kad vokie-jsavo sulenkintų pavardžių neat-

atsiminimų I tomui si 
sipylė tos knygos kritika. ____
gana santūriai peržvelgė knygą, 
o kiti nuėjo į kraštutinumus, net 
asmeniškumus.

Atsiminimai yra individualus 
dalykas. Nėra pagrindo iš auto
riaus reikalauti, kad jis atsimi
nimus rašytų taip ar kitaip. Au
torius i užmetimus galėtų atsa
kyti labai paprastai: “Aš atsimi
nimus rašiau taip, kaip man pa
tiko, o sveikas savo atsimini
mus galėsi rašyti taip, kaip pa
norėsi”. Kaip autorius atsakys, 
ar išviso atsakys — tai jau jo 
reikalas.

Man krito į akis kaikurių kri
tikų perdėjimai, susmulkėjimai, 
įsmeniškumai. Gen. St. Raštikio 
itsiminimus yra perskaitę ne 
tik tos_ knygos kritikai, bet ir tųJ kad jis yra’ didelis ponaš‘ tupi
eli tūkstančiai kitų lietuvių. 
\r jie visi taip pat galvoja, kaip 
je kraštutiniai kritikai? Ne. 
Taip sakydamas, reiškiu ne vien 
avo nuomonę. Ir kitų tautiečių 
įuomonė. kad kaikurie tos kny- 
'os kritikai perdaug “Mušinė
ja”.

Vienas kritikas, peržvelgda- 
nas tuos atsiminimus, parašė 
tiesiog studiją, dažnai nukryp
damas nuo kritikuojamo daly
ko. Jo kritikoje, be citatų bei jo 
paties samprotavimų, pažymėta 
daug autoriaus padarytų netiks
lumų, klaidų. Tas klaidas jis 
taiko tik autoriui, bet ne sau, 
rors ir jis pats padarė ir daro 
tas pačias ar panašias klaidas.

Kad autorius savo atsimirii- 
nuose nepaduoda kaikurių pa
vardžių — blogai. O kad kritikas 
r dabar neišdrįsta pasakyti, ku- 
'ie gi karininkai tada tiko į ka
riuomenės štabo viršininkus — 
gerai. Kodėl toks nevienodas 
nastas? '

Kad autorius išvardina savo 
turėtus ordinus — blogai. O kad 
kritikas pasigiria gautu- ordinu 
ir specialiu piniginiu priedu — 
gerai. Kodėl?

Kritikas tvirtina, kad gen. 
Raštikiui nebūtų pavykęs per-

c ai 1933 m. būtų kariavę lietu
vių pusėje prieš lenkus. Neatsa
kingam asmeniui galima daryti 
teoriškus išvedžiojimus, Bet at
sakingi pareigūnui negali žais
ti tautos likimu. Įr dabar mato
me, kiek didieji yra susirūpinę 
mažųjų tautų reikalais.

Primetama autoriui ir savęs 
augštinimo kaltė, nors pats kri
tikas taip pat labai mėgsta sa
ve augštinti, girtis ir ieškoti pa
gyrūnų. Jis rašo, kad tarnybi
niu fajetonu su draugais važi
nėdavęs po Mickevičiaus slėnį 
ir kitur. Taip, jis darė, turbūt, 
dėl to, kad tie jo draugai jį gir-

/.Kiš.vą fajetoną ir t.t. Valdiš
kas fajetonas skirtas tarnybos 
.eikalams, o ne draugų vežioji
mui.

Kaip civilinis tarnautojas, kri
tikas negalėjęs pritapti prie ka: 
rių. Jis skundžiasįrkad jį perma-

lietuvino, nors jau buvo suaugę 
žmonės. To kritikas nepastebi. 
Vienaip reikia* vertinti tvaiką, o 
kitaip jau suaugusį žmogų.

Jis taip pat sako, kad autorius 
labai įsivaizdavęs: “lenkiškai 
raidiškos išvaizdos”. Kas nevil

kėjo kariškos uniformos,; tam 
.-.urmu suprasti karišką,elgseną, 
išvaizdą/ Tiek bendrai kariuo
menėje, o tuo labiau karo mo
kykloje, iš karių buvo reikalau 
jania kariškos išvaizdos, laikm
enos Labai kvailai atrodo, kai 

unifo mi otaš karys kraiposi, 
š?i;osi, kaip klūunas. Rimtas, 
kariškas laikymasis joks lenkiš- 
aUi’.io ženklas..‘bet priešingai. 
Uim t i in ifoti lenkai -daugiau

a’[ osi. šaiposi,-nes lenkai dau-

Prof. Vaclovo Biržiškos “Alek 
sandrynas”, t.y. daugelio senųjų 
lietuvių rašytojų biografijų rin
kinys, ruošiamas spaudai. Jį ruo
šia velionio brolis prof. Myko
las B. I tomas jau paruoštas ir 
prisiųstas Lituanistikos Institu
tui.

Čikagos Navy Pier parodoje 
dalyvauja 10 lietuvių dailinin
kų: Ad. Varnas, Z. Kolba, Br. 
Murinas, M. Šileikis, J. Paukš
tienė, J. Pautienius, J. Tričys, 
VI. Vaitiekūnas, VI. Vaičatis ir 
Ed. Valaitis.

LRDjos literatūros premija 
bus pripažinta arba J. Savickio 
“Zėmė dega” arba Ant. Gustai
čio “Anapus teisybės”. Rašyto
jams balsuojant pirmą kartą abi 
knygos gavo daugiausia balsų. 
Tarp jų abiejų ginčas bus iš
spręstas antro balsavimo.

Set J. Liustikaitės, kuri yra 
pakviesta koncertuoti Čikagoje, 
kelionė kiek susitrukdė. Romo-

gumoje yra sangvinikai. Lietu- įe ii negavo vizos, tad grįžo i 
;;.i i e.au urnoje yra flegma- Angliją, iš kur į Italiją buvo nu-‘ 
ikai. todėl jie ir.uhiforriiuoti lai- vvkusi. Tikimasi, kad. visi rei- 

kosi rimčiau. Karo istorija f leg- reikalai bus greit sutvarkyti ir 
matikus karo vadus .stato pir- įOVo 10 d. ji galės dalyvauti nu-

žai gerbę kariuomenės tarųybo- moję vietoje, o sangvinikus — matomame koncerte Čikagoje.
je, o tos pagarbos Jis, matyt, la-i antroie. Jei Lietuvos kariai, Nauja apie Mažvydą. Prof, 

ypač jaunesnieji karininkai, ger- Balčikonis š.m. Tiesos Nr. 46 re- u* ii-, 1 * . . ■« <* . ....oai norėjo. Kitų garbę kritikas 
stengiasi suniekinti, o pats save 
išaugštinti. Tai nėra garbinga 
augštesnio išsilavinimo lietu
viui. -

Taip pat kritikas nori paže
minti gen. Raštikio baigtąją ka
ro akademiją. Esą, ji nebuvusi 
karo akademija. Ši slaptoji vo
kiečių karo akademija stovėjo 
nežemiau už jų įsteigtąją karo 
akademiją vėliau, bet gal net 
augščiau. Pastaroji karo akade
mija greičiausiai bus ta pati 
slaptoji karo akademija, išvesta 
į dienos šviesą, nes tuo laiku Vo 
kietija jau buvo atsimetusi huo • peilis. Tie šventraščio žodžiai

Lietuvos paukščiai gražuoliai
Visi paukščiai gražūs sutveri-: sniegena, svilikas ir kiti, bet šį ’ > . . , -s ... V -« *•UlVj kZ\~U IX aULYXVJXXllV ĮUUUl^U. • ' . i e a v -I •

Jaunimas auklėjamas krikščio- jmai, bet iš jų ypač išsiskiria gra- įkarta tik suglaustai peržvelgsi- 
niškoje lietuviškoje \ dvasioje.' žiu spalvų, keistų papročių• ir ime pirmuosius. jv.
Religiniais bei tautiniais tiks- gražių formų paukščiai. Kaiku- ,stJaz°o dydžio savo-
lais ruošiamos konferencijos, riems būdingas margumas. Sa- tiskcs išvaizdos paukštis, kurio
pamaldos, minėjimai, progra
mos. Be to, gimnazijoje patrio
tinėmis temomis skelbiami kon
kursai ir pasižymėjusiems tei
kiamos dovanos. Įsigytas kinas, 
kuriuo 
filmai.
leisti ir periodinį laikraštėlį, kad 
paskatinus mokinius rašyti. Fi
ziniam auklėjimui, be kitų la
vinimosi priemonių, įsteigta ir 
čiuožykla. Gimnazijos mokiniai 
gražia programa paminėjo Va
sario 16 ir Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero šventes. '

Religiniam . auklėjimui gim
nazija turi savo kbplyčią, kurio
je kas rytą laikomos Mišios. Kop

kyšime didysis margasis genys 
pasipuošęs deriniu baltos, rau
donos ir juodos, kukutis — ru
dos, baltos ir juodos spalvos mi
šiniu. Gražių spalvų suskirsty
mas mums krentantis į akisrodomi jaunimą doriną mas mums krentantis į akis 

Netrukus manoma iš-j ypač ryškus pas tulžį, kur vy- 
... ............. raujanti spalva mėlyna, volun

gę — geltona, žalvarnio — mė
lyna su žalia, raudongalvės snie 
genos (patinų) raudona, balta 
ir pilka, o bitininko mišinys — 
žalia, geltona, mėlyną ir bron
zinė. Čia suminėti ir bus puoš
niausi Lietuyos paukščiai. Į 
paukščius gražuolius pretenduo
jančių yra daugiau, kaip dagilis, 
mėlyngurklė, čivylis, pušinė

lytinis ir sezoninis dimorfifz- 
mas nėra ryškus. Gyvena Euro
pos pietuose, Afrikos šiaurėje, 
Mažoje Azijoje, retesnis Vokie
tijoje ir Lietuvoje. Turi būdin
gą ilgą lenktą, apie 50 mm, ilgio 
snapą ir augštą kuoduką. Bend
ra spalva ruda, pečiai juosvi su 
baltomis skersinėmis juostelė
mis, todėl skrendant išrodo 
margas. Nemėgsta spygliuočių

_' miškų, dažniausia užtinkamas 
j. I ganyklose ar ant vieškelių besi

REIKALAUKITE!

kulnais ir pirštais

darbo kojinių
jos ilgiau laiko už kitas

jos tikrai laikys ilgiau — la
bai patogios—labai vertingos 
PENMANS DARBO KOJI
NES. Yra jų įvairių rūšių ir 
svorių, tinkamų kiekvienam 
darbui — tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų grupėje.

TAI PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS9-4
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maudąs smėlyje. Kartais žiemą 
praleidžia Vid. Europoje, bet 
dažniausiai Sacharoje iki pu
siaujo. Žemės ūkio požiūriu nau 
dingas, nes naikina karkvaba
lius ir kitus žalingus vabzdžius. 
Tautosakose dažnai minimas ir 
dėl grožio, ypač puikiai margo 
kuoduko, naudojamas piešiniuo- 
"e įvairiems simboliams.

Tulžis kiek didesnė už žvirblį, 
turįs ylos pavidalo snapą, ma
žas kojas, trumpą kaklą, bet di
delės galvos paukštis. Tulžių, 
kaip ir bitininkų šeimos narių, 
tikroji tėvynė yra Australijos - 
Malajinė sritis, bet Lietuvos tul 
žio tėvynė vakaruose siekia Ma
roką, o rytuose Japoniją. Tai 
egzotiniai - atogrąžų paukščiai. 
Jų gyvenamoji vieta susijusi su 
vandeniu. Tulžis dažniausiai už
tinkamas jam perėti tinkamuo
se paupiuose ir paežerėse. Ma
žos žuvytės, vėžiagyvių ir vabz
džių vikšrai vandenyje yra pa
grindinis maistas. Jo plunksnos 
labai gražios, tai kartais medžio 
tojų pašaunamas. Žaliai mėlyna 
nugara ir ruda apačia labai kren 
ta į akis. Tai be abejo vienas iš 
gražiausių mūsų krašto paukš
čių.

Žalvarnis kuosos ūgio, kiek 
riestu snapu, vienas iš spalvo- 
čiausių paukščių, galįs lygihtis 
gražiausiems atogrąžų paukš
čiams. Vyraujanti spalva mėly
na, nugara ruda, sparnai juodi 
su mėlynu atspalviu. Žalvarniai 
peri nud Ispanijos iki 62° šiau
rėje. Mėgsta senus augštus me
džius, dažniausiai miško pakraš
čiuose, bet pasirodo ir sodybose. 
Žiemoti išskrenda į pietų Afri
ką, siekia Kaplandą. Į Lietuvą 
grįžta gegužės pradžioje, peri 
nuoksose ar net varnėnų inki
luose.

Bitininkas (Merops apiastęr 
L.) varnėno dydžio, ilgu laibu 
kūnu, plonu lenktu snapu bei 
smailiais sparnais. Jo spalva 
mėlyna. Žalia, raudona su pa
maišytomis geltona, ruda, bron- 
zine ir juoda Spalvomis. Nepa
prastai gražiai spalvotas paukš
tis. Minta vabzdžiais, kurių gau' 
dymo technika panaši į kregž
džių. Jie ir veisiasi panašiai 
kaip urvinės kregždės. Savo Uz-

dams skardžiuose ir stačiose 
upių pakrantėse iškasa iki . 2 
metrų ilgio urvus. Gyvena pie
tų Europoje, rečiau Vokietijoj 
ir dar rečiau Lietuvoj. _

. Vohmgė —ų-dydžiu . panašus 
juodajam stražctai. Ypač gražūs 
seni patinai, kurie spindėte spin 
di auksiniu geltonumu. Sparnai 
ir uodega juodi. Gyvena Euro
poje nuo Italijos iki 63° šiau
rėje. Žiemoja Abisinijoje ir ry
tinėje Afrikoje, o pavasarį į Lie
tuvą grįžta medžiams sprogs
tant. Maitinasi vikšrais medžių 
viršūnėse ir karkvabaliais, o at
siradus - prinokus vyšnioms, la
bai jas mėgsta. Tuo laiku volun
gę lengva pamatyti sodybose.

Dagilis — taip pat vienas iš 
margiausių ir gražiausių kark- 
lažvirblio dydžio, paukštelis. 
Galvos dalis raudona, viršugal
vis juodas, kaklas, lyg apykak
lė, baltas, pilvas ir plasnojamų 
plunksnų galai balti, o uodega 
juoda baltomis dėmėmis išmar
ginta. Gyvena visoje Europoje, 
įveistas ir Š. Amerikoje. Aptin
kamas .soduose, labai mėgsta 
aguonas, kanapes, o žiemą aižo 
alksnių ir beržų sėklas. Jie ir 
žiemos metu Lietuvoje matomi. 
Peri mažuose miškeliuose, bet 
labiausiai soduose. Jų lizdelis 
paprastai sunešamas medžiuose 
4-8 metrų augštyje.

Raudongalvė sniegena — ga
na retas, dagilio dydžio paukš
telis, kurių patinėliai pasipuošę 
raudonos spalvos galva, apačia 
balta, o patelės raudonos spal
vos neturi — jos pilkos. Raudo
nos spalvos įsigijimas aiškina
mas kaip vyriškų hatmonų są
lyga ir vitaminai, gaunami le- 
sant nesubrendusias pieningas 
sėklas. Nelaisvėje ir patinukai 
praranda raudoną spalvą, spė
jama trūkstant tam tikrų vita
minų, kuriuos jie laisvėje bū- 
d.ami susiranda. Turi ryškų, pa- 
našų j volungės švilpimą, iš ko 
lengva ją nustatyti. Mėgsta eže
rų ir upių paukščių karklynus, 
kur dažniauslši jos ir aptinka; 
mos. Atskrenda vėlai, gegužės

Versalės sutarties ir dėl to karo 
akademija veikė viešai. Slaptoji 
vokiečių karo akademija turėjo 
geresnių lektorių ir bendradar
bių už naująją. Gen. Raštikis ka
rinių žinių sėmėsi ir iš, tuo laiku 
dar pulkininko, Frietsch, kurs 
vėliau tapo Vokietijos kariuome
nės vadu. Tai buvo vienas iš ga
biausių Vokietijos karininkų. 
Vargu gen. Raštikis būtų turė
jęs tokių lektorių oficialiojoje 
karo akademijoje.

Taigi, kas kritikui atrodo nei
giama, klaidinga, tas visai ne 
taip atrodo kitiems gen. St. Raš
tikio ;

bė gen. St. Raštikį, tai jję tai da
rė dėl jo rimtos kariškos išvaiz
dos, laikysenos, kalbos. Gen. 
Raštikio kalbas girdėjo ir kariai 
ir civiliai. Primetimas jam “tu- 
teišo” yra kritiko vaizduotės pa
daras.

Kritikui nepatinka, kad auto
rius kelis kartus primena esąs 
praktikuojąs katalikas. Tai yra 
.•abai gražu, kad autorius ir re
liginėje srityje yra visai atvi
ras. Geras pavyzdys kitiems. Bet 
nepraktikuojančiam religijos 
kritikui tie priminimai jau yra .
tinka kritikui jo tautinės veiklos 
srityje.

Liesdamas 1926 m. gruodžio 17 
d. perversmą, kritikas sako, kad 
autorius neteisingai tvirtina, jog 
“nauja vyriausybė visai pąleido 
valdžios vadeles iš rankų”. Čia 
kritikas taip pat klysta. ' Pagal 
demokratinę Lietuvos konstitu
ciją, komunistai, kaip krašto iš
davikai, buvo už įstatymų ribų. 
Jų veikimas buvo uždraustas. 
Prie kairiųjų valdžios komunis
tai ėmė veikti viešai. Nekalbant 
apie kaikurias jų demonstraci
jas gatvėse, jie darė viešus su- 
........ ____________________nė 

____  _ turėjau pro- 
go^s pats įsitikinti, nes 1926 m. 
rudenį gyvenau Kaune. Vieną 
sekmadienio popietį išėjau pasi
vaikščioti. Eidamas pro Tilman- 
so salę, išgirdau didelį triukš
mą. Prie salės lauke taip pat bu 
vo žmonių. Vieni jų ėjo į salę, o 
kiti — laukan. Įėjau ir iš vidun. 
Atsistojau prie durų ir pabuvau 
kokias, penkias minutes. Vaizdas 
kaip plėšikų landynėje. Sunku 
buvo girdėti ką kalbėjo nuo sce
nos, bet visoje salėje - sklido, 
šauksmai: “Piaut, žudyt, buržu
jus!” Tie šauksmai rodė, kieno 
tai buvo susirinkimas. Tuo laiku 
valdžia buvo kairiųjų rankose.

Grįžęs į kambarį, tą įvykį pa
pasakojau draugui. Jis man 
trumpai atsakė: “Ar nežinai, 
kad tarp kairiųjų ir komunistų 
tėra vienas žingsnis?” Jis taip 

(Nukelta j 7 psl.)
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fęruoja apie lenkų lituanistinius 
darbus.' (Ostrębskio gramatikos 
jis dar nemini). Tarp kitko pri
mena, kad 1946 m. Krokuvoje 
išėjusioje prof. Nitscui pagerb
ti knvgoje “Inter Arma”, prof. 
Jan Safarewiczius strp. “Niez- 
riany akrostych Mažwida” galu
tinai išsprendęs klausimą, kas 
buvo 1559 m. išleistos “Forma 
Chrikštima” vertėjas iš vokie
čių kalbos. Prof. Gerulis pagal 
kalba buvo spėjęs, kad tai Maž
vydas, bet ne visi su tuo suti
ko. Safareviczius nurodęs, kad 
tos giesmės pirmutinės' raidės, 
skaitant iš viršaus į apačią gau
nasi: Martinus Maszwidas. Tai 
tas pats Safarewic, kuris jau 
1938 m. Mažvydo vardą surado 
1547 m. katekizmo įvado akros
tiche. Iki Safanevicziaus paste
bėjimo, kad Liuterio 1547 m. 
vertimo autorius buvo Mažvy
das, buvo žinoma \tik iš jo pus
brolio Vilento laiško.

atsiminįnMįrįskait^tojams. brinkimus, o valdžia į tai 
Kitas l^ritįkaš2 nep<terifc&Tas^krėipė dėmesio. Tai turėjau

kam -atsiminimuose^apraŠĮ&as 
įvykis, kaip karininkas Škirpa 
griebė nedrausmingą .vokietį 
kareivį. Iš vokiečių pusės esame 
patyrę daug žiaurumų. Tuos 
žiaurumus jie rodė ir lietuviams 
kariams ir civiliams. Kritikas, 
dėl tų vokiečių parodytų žiau
rumų, nėra neigiamai pasisakęs 
spaudoje. Dabar jis reiškia ne
pasitenkinimą dėl knygoje pa
minėto Lietuvos karininko griež 
ūmo nedrausmingo vokiečių 

kareivio atžvilgiu. Kodėl?
Jis taip aiškina, kad majoras 

Raštikis buvęs geras karinin
kas, o generolas .Raštikis — blo
gas, nes jis kartą poligone pasi
sveikinęs ne su visais karinin
kais. Čia jis taip pat pagrindi
nai klysta. Ką dažnai gali pada
ryti kunigas, to negali padaryti 
vyskupas. Jei mjr. Raštikis sa
vo dalinio visiems karininkams 

' kartais ir galėdavo paduoti ran
ką. tai jis, jau kaip kariuomenės 
vadas, poligone negali sveikin
tis su visais karininkais, nors 
ir Vyčio kryžiaus kavalieriais, 
nes poligonas yra pratimų, o ne 
sveikinimosi vieta. Jis galėjo 
paduoti ranką vienam kitam, ar
čiau stovinčiam, bet ne visiems 
karininkams, susirinkusiems • į 
pratimo nagrinėjimą.

Trečias kritikas, bė plačių nu
krypimų į šalis, jau daugiau pa
liečia patį autoriaus asmenį, no-1 
rėdamas jam primestu lenkišku
mą, nes jis jaunystėje kalbėjęs
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Kaip apsaugoti
savo pinigus
ir pelnyti 3

pabaigoje, o Išskrenda antroje 
vasaros pusėje, taigi svečiuoja
si trumpai. ?

Galima būtų suminėti dar vi
są eilę gražių paukščių, kaip ge; 
niai, čivylės ir kiti, bet ir vie
tos tam daugiau reikėtų, šiuo 
kartu pasitenkinsitpe suminė
tais. Vyt. Barisas.

INTERSECTTOM IRĄt* REPAIR
8 aiha 10 OLD WESTON TOROlSift* ’

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
. Telefonas RO. 6-1509.
; Sav. A. GU2AUSKAS \
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DtMĘSTO LIETUVIAI MAŠINŲ SAVININKAI!

Naujai atidarytas lietuvio prityrusio mechaniko

PRIE COLLEGE -SPALINI"
Čia atliekami visi mašinų ramento darbai, o taip tepamos 
mašinos Ir keičiama alyva. Lietuviams atliekąmi darbai pigiau i 
nei kitūr. Jei jūsų mašina pradeda neveikti gerai ar reikalingas

Vyt. Barisas.
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Tel. namuose

Klauskite George Forstner iš mūsų 
“Naujųjų Kanadiečių Tarnybos”. Jis 
jums paaiškins, kodėl tiek daug naudin
ga atidaryti einamąją sąskaitą National 
Trust, kompanijoje.

Pirmiausia jūsų pinigai bus visiškai 
saugioje' vietoje. Toliau — už jūsų San
taupas bus mokamos augštos 314 % pa
lūkanos. Trečia — jūs galite “taupyti 
paštu”.

Aplankykite Mr. Forstner mūsų įs
taigoje netoli King Street požeminio 
tramvajaus -— arba skambinkite jam tel. 
EM. 4-9141. Viena iš žinomiausių Kana
dos finansų institucijų. 7

20 King Street East Tel. t L 4-9141
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Dėl gen. Raštikio atsiminimų LIETUVA JUNGTINĖSE TAUTOSE(Atkelto iš 6 psL) pasakė, nes nebuvo kairiųjų pažiūrų žmogus. Labai nustebau, kai tokį pat pasakymą vėliau išgirdau iš kairiųjų pažiūrų žmogaus. Mat, jis buvo pasipiktinęs, kad viename kairiųjų laikrašty prasiskverbdavo komunistinės tendencijos. Tikrai, dar ir dabar pasaulyje yra kairiųjų, kurie išpažįsta tą pačią doktriną kaip ir komunistai.Reikia atsiminti, kad komunistinis pavojus kraštui gręsia ne tik tada, kada Sovietų Sąjunga puola su savo armija, bet ir ■tada, kada valdžia krašte duoda laisvę komunistams. Neimkime pavyzdžio iš JAV, bet imkime jį iš V. Vokietijos, kuri, saugodama krašto laisvę, sustabdė ko munistų partijos viešą veikimą.Gerą pamoką turime ir iš Ispanijos įvykių. Tenai prieš 20 metų rinkimais valdžią paėmė kairieji. Jie leido viešai veikti komunistams. Po kiek laiko valdžia jau buvo komunistų rankose su Negrinu priešakyje, kurs visą Ispanijos auksą išvežė į Maskvą. Ispanai tik didele kraujo auka išsivadavo iš komunistų. Mes savo mažame krašte tokių žiaurumų negalėjome prileistiKritikas, jau išeidamas iš knygos kritikos ribų, ima plačiai nagrinėti 1926 m. perversmą, su neapykanta prisimindamas Ple-

čhavičiauS, Glovackio ir kitai 
pavardes, rašydamas jas Ple- 
chovič, Glovacki, matyt, norė
damas primesti jų pavardžių 
lenkiškumą. Bet kritikas prie tų 
lenkiškų pavardžių pamiršta pri
rašyti... sau labai artimų žmo
nių pavardes. O gal kritikui tos 

tinka, kad_asmens

rašyti... sau labai artimų žmo- pavardės nepatinka, kad^asmens su tomis pavardėmis 19f8-19 m. sunaikino daug komunistų? Nejau dar kartą tektų pakartoti, kad “tarp kairiųjų ir komunistų ..Taigi, kritikai, vertindami autoriaus knygą, patys perdaug nukrypsta į šalis, į klaidas. Jie daug klaidų primeta knygos autoriui, bet.nenori patys prisipažinti prie savo klaidų. O tai jau nėra garbinga patiems kritikams.Reikia pasakyti, kad gen. Raštikio. atsiminimai parašyti plačiai, išsamiai, nuoširdžiai *ir atvirai. Jei ne visi kritikai yra patenkinti jo atsiminimais, tai didžioji daguma lietuvių, perskaičiusių tuos atsiminimus, yra labai patenkinti. Istorikai tais atsiminimais tikrai apsidžiaugs. Istorikai kartais išverčia didžiau sius archyvus, kad ką nors surastų apie reikiamą asmenį ar laikotarpį. Šie atsiminimai bus tas šaltinis, iš kurio istorikai semsis sau reikalingų žinių.
Juozas Vaičeliūnas.

KALBU PAMOKOS
NAUJIESIEMS ATEIVIAMS

Mokėjimas kalbos tos bendruomenės,, kurioje jūs gyvenate — anglų , ar prancūzų—• bus jums reikalingas ateities gyvenime Kanadoje.

(Atkelta iš 1 psL)tuoja faktą: “valstybės, kurios praeity neabejojo sovietų taikingais norais, (juk buvo ir tokių! J.M.Š.) taip buvo apstulbin tos sovietų veiksmų Vengrijoje, kad jos dabar žiūri į sovietų vyriausybę, kaip į žmogaus teisių duobkasį”.- Nurodęs į “tragišką situaciją Rytų Europoj”, visai teisingai konstatavęs bolševikus esant “konspiratoriais” ir tai prieš visą pasaulį, kurie naudoja savo platų valstybinį aparatą “klastingai propagandai, sabotažui, perversmams, tvirtina, kad nei viena valstybė, kuri yra reprezentuojama J. Tautose, nėra nuo šitos tarptautinės komunistų rųašinos laisva”. Ambasadorius kerta sovietams smūgį po smūgio sakydamas, kad ir šios, “mašinos” neužtenka, nes “komunistų konspiratoriai” be raudonosios armijos nesugeba kraštų, pavergti. Anot jo, “JAV tauta negali priimti be dėmesio ar su apatija padėtie^, kurią sukūrė sovietai R. Europoj... JA V-bės kaip ir visos kitos civilizuotos tautos, gavo iš R. Europos vertingus kultūros įnašus. Daugelis mūsų piliečių kilę iš ten. Tad mes privalome domėtis R. Europa ir rūpintis jos tautų likimu. Mes norime jas matyti laisvas ir nepriklausomas, galinčias gyventi savarankų gyvenimą ir siekti savų tikslų. Ir kada aš sakau — nepriklausomas — 

aš suprantu — nepriklausomas nuo sovietų valdžios, nepriklausomas nuo JAV valdžios, nepriklausomas nuo betkurios kitos valdžios... Bet kol šita nepriklausomybė nėra pasiekta, mes negalime tylėti, ir .neprotestuoti ... mes darysime, ką galėsime visada laikydamiesi JT principų. Turime parodyti toms nelaimingoms aukoms, kad jos nėra nei užmirštos, nei pasmerktos... Mes ir ateity pranešinėsime toms tautoms teisybę apie pasaulį, ir teisybę apie jų pasaulį... Mes esame įsitikinę, kad vieną kartą laisvė ir nepriklausomybė ir pagarba žmogaus teisėms grįš į šią Europos dalį, ir svarbiausias tarptautinis įtampos šaltinis bus pašalintas. Tada pasaulis galės normaliai eiti prie taikos”.Vasario 16 d. proga 12 JAV gubernatorių paskelbė specialias proklamacijas. Paskelbė proklamacijas ir eilės miestų burmistrai.Senate kalbėjo 21* senatorius, 3 savo pareiškimus įtraukė į senato rekordus. Atstovų rūmuose Lietuvos reikalu kalbėjo 48 kongresmenai. Raštu pareiškimus į Kongreso rekordus įteikė 25 kongresmenai.Bona. — V. Vokietijos prezidentas Heuss susirgo, dėl to jo kelionė į JAV, turėjusi įvykti kovo pradžioje, atidėta. <-

PERKANT NUOSAVYBE REIKALINGAS ADVOKATAS(CSc). “Canadian Scene” biuletenis jau anksčiau yra pataręs skaitytojams visados kreiptis į advokatą, jei turima reikalo su nuosavybės pirkimu ar pardavimu. Dabar šio biuletenio redaktoriai yra paprašę vieną žinomą Toronto teisinę įstaigą duoti suglaustai pagrindinius teisinius dalykus, žinotinus pirkimo - pardavimo atveju.Žemiau duodami dalykai yra pagrįsti Ontario teise. Kitose provincijose procedūra yra labai panaši. Išimtį sudaro tik Quebec© provincija, kur ši teisė yra pagrįsta Prancūzų civiline teise — Napoleono kodeksu. Tuo. būdu teisiniai skirtumai tarp Quebeco provincijos ir Ontario yra daug didesni, negu tarp Ontario ir kitų provincijų, kurių teisė, remiasi anglų bendrąja teise.Quebeco civilinė teisė yra daugiau komplikuota negu Ontario, ypač kas liečia žmonas, kurių vyrai perleidžia nuosavybę. Todėl naujieji kanadiečiai, gyveną Quebece, ypač turėtų kreiptis j advokatą pirkimo - pardavimo atveju.Pirmas dalykas, kurį pataria minėtoji teisinė įstaiga:pirkėjas neturėtų pasirašyti pasiūlymo, populiariai “oferių” vadinamo, kol neparodo advokatui.Surašytas ir pasirašytas pasiū- 

tymas yra didelės svarbos, dokumentas. Jo vertė dar daugiau padidėja, kai pirkėjas prideda rankpinigius. Rankpinigiai įpareigoja pirkėją tvarkingai ir nustatytu laiku pirkimą baigti, žinoma, jei pardavėjas laikosi visų nurodytų sąlygų.Jei pirkėjas vėliau atsisako nuo pirkimo, jis visai legaliai netenka rankpinigių. Teisėtai rankpinigiai gali būti atgauti tik tais atvejais, jei pardavėjas neišpildo pasiūlyme nurodytų sąlygų. Šios sąlygos paprastai yra surašomos atitinkamos formos blanke abiem pusėm susitarus). Atgauti rankpinigius galima dar ir tuo atveju, jei ran dama, kad pardavėjas nėra pilnai teisėtas ir vienintelis parduodamos nuosavybės savininkas.Kai pasiūlymas yra surašytas ir pasirašytas, jį tenka atiduoti pirkėjo advokatui, kurio pareigapatikrinti ar pardavėjas yra tikrasis nuosavybės savinin- z kas ir ar turi teisę parduoti. Advokatas privalo patikrinti vadinamuosius “abstract”: rinkinį ištraukų iš dokumentų apie perkamą nuosavybę. Tikrinamos žinios privalo siekti atgal net iki 40 metų — tada tik pirkėjas gali būti tikras, kad jo perkamoji nuosavybė nėra apsunkinta kokiomis senomis skolomis ar pareigomis.
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J advokato darbą turi įeiti ir patikrinimas,ar į nuosavybę nėra užrašyta kokių nors teisių kitiems, sakysime, teisės pro nuosavybę kam nors pravažiuoti, teisės statyti elektros stulpus, pravesti kanalizacijos linijas ar ką panašaus.Advokato darbas taip pat patikrinti savivaldybinius įstatymus,kuriuos gali liesti ar pati nuosavybė ar jos panaudojimas. To dėliai pirkėjas privalo aiškiai iš aiškinti advokatui, kuriam reikalui nuosavybę perka. Priešingu atveju gali atsitikti, kad _ pirkėjas, brangiai pirkęs nuosavybę, negalės jos savo tikslams panaudoti dėl atitinkamų kliūčių iš savivaldybinių įstatymų pusės: pavyzdžiui, pirkėjas pirko brangų sklypą, tikėdamasis pastatyti čia krautuvę ar gyvenamuosius namus verslui, o savi vaidybiniai įstatymai kaip tik šią biznio rūšį toje vietoje draudžia.Pagaliau advokatas turi išaiškinti,ar teisingai pasiūlyme surašyti įsipareigojimai —“morgičiai”, ar nėra nuosavybė apsunkinta kokiais senais “mor- gičiais”? Taip pat, ar nėra likę dar kokių nesumokėtų mokesčių?" .Naujuose namuose dar reikia patikrinti,ar nėra kokių nesumokėtų sąskaitų įvairiems amatininkams,dalyvavusiems statyboje? Jei tokių būtų, reikia, žinoma, aiškintis, kas jas mokės?Kai pirkėjo advokatas jau yra viską išaiškinęs, tada jis turi kreiptis į pardavėjo advokatą^Pardavėjo advokatas tur£ išaiškinti visus kilusius neaiškumus: kas liečia nuosavybės teisėtumą, skolas ir t.t. Jis taip pat turi išalkinti neaiškumus, jei tokių yra, kylančius iš pasiūlymo teksto. Po viso to, pirkėjo advokatas galutinai pataria pirkėjui, ar apsimoka pirkimą baigti, ar, priešingu atveju, gal verta pirkimą nutraukti ir kokiomis sąlygomis.Toliau pirkėjo advokatas turi patikrinti perkamos nuosavybės, jei tai yra žemė, ribas.Miestuose šis reikalas lengvesnis, bet kaimuose pasitaiko nuosavybių, kurios niekad nebuvo. .. reikiamai išmatuotos ir tų išmatavimų išvados nebuvo registruotos atitinkamoje įstaigoje. Tuo atveju reikalą tenka pradėti nuo pardavėjo, kuris privalo pateikti tikslų nuosavybės sienų aprašymą.Dar toliau pirkėjo advokatas fbripatikrinti, ar teisingai sutvarkytas žmonos teisių reikalas (dower rights).Daugelyje provincijų pardavėjo žmona privalo kartu pasirašyti dokumentus. To ypač rei- (Nukelta į 8 psl.)I Išsikirpkite ir pasilaikykite! I
Tai padės jums susirasti draugų kanadiečių ir padės suprasti jų gyvenimo, užsiėmimo ir žaidimo būdą. | HM! STEBĖKITĖS,

| kodėl žmonės panaudoję

: Dr. Chase’s
: NERVE FOOD

vietinės mokyklos vedėjo, iš jūsų kunigo bei pastoriaus, ar iš jūsų tautinės
bendruomenės pirmininko.

NERVE FOODm

KID N E Y - LI VER PILLS

gėlėmis, kurios padės jums patiems be mokytojo išmokti anglų ar prancūzų

and Immigration, Ottawa.

Provincijų Švietimo Departamentai (Ministerijos) ir savanoriškos organizacijos, bendraujant Pilietybės ir Imigracijos Departamentui, ruošia dau-

Jei jums neįmanoma pasinaudoti šiomis pamokomis, Pilietybės ir Imigra

cijos Departamento Pilietybės Skyrius maloniai aprūpins jus veltui kny

kalbos. Jūs turite tiktai užpildyti šį žemiau spausdinamą kuponą ir nu

siųsti jį į Canadian Citizenship Branch, Department of Citizenship

gumoje miestų ir miestelių naujiems ateiviams kalbų pamokas. Jūs esate kviečiami pasinaudoti šia proga. Žinių apie tas pamokas galite gauti iš

Kalbos žinojimas padės jums susirasti ir išlaikyti geresnį darbą. Kalbėti viena išl tų kalbų, anglų ar prancūzų yra būtina sąlyga , Kanados pilietybei gauti.

| persiuntimo išloidoms/ šiuo adresu: |

Ont.

į Greitas skilvio J
i palengvinimas 5
■j ei užkietėję dažnai viduriai, Dr. I 
| Chase's Kidney - Liver Pilis suteiksi
■ jums skubia pagalba. Tūkstančiai | 
J vartojo šiuos vaistus — ir toi padedb ■
■ taip pat visai nakčiai. Prašykite savo ■ 
Ivaistininką dar šiandie Dr. Chase's* 
|K& L tablečių. įsitikinkite patys! I

Please send me books for learning:

■ “MANO NERVAI
Į VĖL TVARKOJE”!
Į Kai jaučiatės pa-
■ vargęs, nervingas, 
I jautrus — menki 
| dalykai jus erzina 
I — rūpesčiai susi-

reiškia 
i Dr.

English

French
(pažymėkite kryželiu reikiamą kalbą)

NAME AND ADDRESS (rašykite spausdintomis raidėmis)

NAME

ADDRESS

DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

LAVAL FORT

sveikatą

- krauna — i
■ laikas imti 
I Chase's Nerve 
| F o o d. Vitaminas 
| BĮ ir geležis Dr.
■ Chase's Nerve 
■Food vaistuose
■ padeda atstatyti jūsų
| jausitės pailsėję, pamiršę savo nervų | 
| negalavimus. į
j Dr. Chose's Nerve Food padeda - 
Į jums išlaikyti sveikus nervus, gyve- ■
■ nimas atrodys malonus^ įgausite ener- I
| gijos, džiaugsitės savo .šiema, darbu | 
| ir draugais. |
j Paimkite Dr. Chase's Nerve Food .
! dabar. Kuo greičiau įsigysite, tuo ■
■ greičiau pajusite šio vaisto veikimą. "
|89c — $2.23. I
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JOINT REALTV LTD.
899 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-4381

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui 
tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 

Tvarkome visus morgičių reikalus.

Dabar geriausias laikas investuoti į žemę •

Br. SERGANTIS, Realtor
Tel. LE. 4-2426 817 Bloor St W.

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
Namų iškeitimas.

AN GL Y S saugiausias kuras

Visų rūšių anglis ir malkos užsakykite per musų atstovus 
Vytautų ir Sigitų Aušrotus

Telefonu: LE. 5-0527
Savo anglių kokybę garantuojame.

DOMINION COAL & WOOD CO

RELIEF

Šis naujas persisunkiąs ROXODIUM visišku šimto 
procentų tikrumu palengvina skausmus ir gėlos: aštrūs, 
kankinanti, durianti ir nuotaiką gadinanti kankinimai# 
kurtus sunku pernešti. Taip, vist skausmai dingsta: su- 
sidaužymo ženklai, susižeidimai, išsinarinimai ar sąna
rių ar kaklo sukietėjimai/ įtempti raumenys dėl pervar
gimo, krūtinės slogos, nugaros skausmai, skaudanti pe
čiai, rankos, alkūnės, riešai, pirštai, *skaudą ištinę ke
liai, blauzdos, skausmai šlaunyse, skaudančios, pavar
gusios kojos, pūsles, nutrynimai, mazoliai. Nėra jokių 
skausmų, kuriuos greitai nepašalintų kelių minučių bė
gyje stebuklingas ROXODIUM.

Ypatingai svarbu patrinti skaudančias vietas su 
ROXODIUM, tai daryti po šilto kompreso ar karštos 
vonios. Suaugusiems ir vaikams visuomet turėkit atsar
goje ROXODIUM.

Kaina tik $1.65 butelis. Pirkite tiesiai pas mus, 
nesiunčiame C.O.D.

LUSCOE Products Ltd., T.L.
URMU

559 BATHURST ST., TORONTO 4, CANADA

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ ’

OSSINGTON TEXTILES
1173 Dundas St. W., Toronto. - Tel. LE. 4-8753

Siūlo Įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją,
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. Žemos kainos.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

ŽU KLAVIMO
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 įvairius medžioklinius {autuvus.

AUŠROS ŽINIOS
•—Praėjusio sekmadienio B-C 

lygos rungtynėse Aušra nuga
lėjo Andys 79:54 ir Mustangs • 
latvius 97:53.

— Šį sekmadienį, Prisikėlimo 
salėje pirmosios B-C pusfinalių 
rungtynės. Žais: Aušra-Tridents.

— Ontario lietuvių krepšinio 
lygoje Aušros jauniai nugalėjo 
Kova I 53:27 ir Kovo mergaitės 
- Aušros mergaites 24:17. Sekan
čios OLK rungtynės šį antradie
nį 7.30 vai. vak. Žais: Vytis g. ir 
Aušra j. .

— T and D. stalo teniso lygos 
rungtynėse Aušra I nugalėjo 
latvius 20:1; ir ukrainiečiai - 
Aušrą II 16:5.

— Primename visiems klubo 
nariams, kad klubo ir FASK-to 
nario Mokesčius turi užsimokėti 
iki kovo 15 d. T. P.

Ontario Lietuvių Krepšinio 
pirmenybės

Kanados Sporto Apygarda jau 
trečius metus iš eilės organizuo
ja lietuviškas krepšinio pirme
nybes. Šių metų pirmenybės 
yra ypatingesnės, nes jose daly
vauja ir moterų komandos. Pir-z 
nienybės bus pravedamos dviem 
ratais. Vyrų grupėje šiais me
tais dalyvauja 6 komandos — 
po dvi iš Aušros, Kovo ir Vyčio 
sp. klubų. Šioje grupėje šiuo me
tu pirmauja Aušros žaliųjų ko
manda laimėjusi 3 rungtynes. 
Antroj vietoj randasi Vyčio ža
li su vienu laimėjimu ir vienu 
pralaimėjimu. Toliau seka Auš
ros jauniai — 1 laim. ir 2 pralai
mėjimai; Kovo I — 1 pralaim.; 
Vyčio geltonieji — 1 pralaim. 
Kovo’ll-ji dar nėra žaidusi.

Moterų grupėje dalyvauja 3 
komandos: Aušra, Kovas ir Vy
tis. Šioje grupėje jau yra už
baigtas pirmasis pirmenybių ra
tas. Pirmoj vietoj tvirtai stovi 
Vyčio krepšininkės su dviem 
laimėjimais; antroj — Kovas su 
vienu laim. ir vienu pralaim.; 
Aušra trečioj su dviem pralai
mėjimais. Pirmojo rato geriau
sių krepšio metikių eilė atrodo 
sekančio: 1. Balsytė (V) 19; 2. 
Gataveckaitė (A) 18; 3. Žėkaitė 
O. (V) 17; 4. Prunskytė (K) 14; 
5. Šapokaitė (A) 11; 6. Kaspera- 
vičiūtė (V) -10.

Atskirų rungtynių pasekmės
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yra sekančios: vyrų — Aušra ž.
- Vytis ž. 59:44; Aušra ž. - Vy
tis g. 79:33; Vytis ę. - Aušra j. 
77:43; Aušra ž. - Aušra j. 108:51; 
Aušra j. - Kovas I 47:20; moterų
— Vytis - Aušra 41:22; Vytis - 
Kovas 26:9; Kovas - Aušra 24:17.
Artimiausios pirmenybių rung

tynės yra: kovo 5 d. Aušra j. - 
Vytis g.; kovo 10 d. Vytis ž. - 
Kovas I ir Vytis g. - Kovas II; 
kovo 11 d. Vytis ž. - Kovas g.; 
kovo 10 d. žaidžiama Hamiltone, 
o kitomis dienomis Prisikėlimo 
parapijos salėje Toronte.

Bendras šių pirmenybių tiks
las yra duoti galimybę silpnes
nio pajėgumo komandoms rung
tyniauti ir pratinti lietuviškuo
sius sporto klubus prie glaudes
nio bendradarbiavimo. Tikėki
mės, kad šie tikslai tikrai bus 
naudingi mūsų sporto klubams.

Vytis - St. Peters 16:50
Finalinėse CYO moterų krep

šinio rungtynėse Vyčio krepši
ninkės skaudžiai pralaimėjo On
tario provincijos moterų krep
šinio vice-meisteriui St. Peters 
komandai 50:16. Apie žaidimą 
daug ko pasakyti negalima, nes 

’per daug klaidų būta. Tačiau ga
lima pastebėti, kad vytietės yra 
padariusios pažangą. Jau vien 
tik patekimas į finalą joms yra 
didelis laimėjimas.

Rungtynių pasekmė vienaša
liška, tačiau kad palaužti vytie- 
tes priešininkės turėjo gerokai 
pasispausti -ir jei ne sušlubavęs 
dengimas bei neišnaudotos bau
dos (iš 13 nei vienos!), pasekmė 
galėjo būti žymiai švelnesnė. 
Šiose rungtynėse geriausiai su
žaidė Biškevičienė, kuri vienin
telė galėjo lygintis savo žaidi
mu su priešininkėmis, Kaspera- 
vičiūtė ir Kriaučiūnaitė. Dar 
žaidė: Balsytė, Urbonaitė, Žė
kaitė O., Rutkauskaitė. A.S.

Šachmatai
Toronto tarpkomandinės šach- 

rąatų varžybos baigtos Vyčio B 
klasės pergale prieš lenkų ko
mandą santykiu 3%:2%. .Taškus 
laimėjo: Ramanauskas 0, Gen- 
čius 1, Sinika 1, Ciplijauskas %, 
Petrauskas 1 ir Juozapavičius 0. 
Tačiau Toronto meisteriu tapo 
ne vytiečiai, bet jų nugalėtoji 
lenkų komanda. Mat, mūsiškiai

Fort William, Port Arthur, Ont.

Si =' 1957. HI. 7.-

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 
Toronto, Ont. Telefonas LE. 2-8723.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

Dovercourt - Du odos rajone, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ras mūrinis namas, išilginis planas# 
alyva šildomas, 2 mod. vktuvės, 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Cleftdenon - Bloor rajone,
$6.500 įmokėti, 9 kombarh/ atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
plan., mod. virt., vandeniu alyva 
šildomos, garažas, viena skola li
kučiui.

Bloor - Runnymede rajone, 
$6.000 įmokėti# 8 kombarių per 
2 augštus# atskiras mūrinis namas# 
kvadratinis planas, vandeniu aly
va šildomas, garažas, privatus įvo- 
žiov., reikalingas mažo remonto.

Rusholme Rd. - College rajone#
$6.500 įmokėti, 8 kombarių per 
du augštus atskiros mūrinis na
mas, kvadratinis plonos, 2 mod. 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
garažas.

Bloor - Dufferin rojofte,
$5.500 įmokėti, 9 kombarių atski
ros tmurinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, vandeniu 'Olyva 
šildomas, garažas.

Bloor - Indian Rd. rajone, >
$5.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, privatus įvažiavimas, na
mas be skolų.

$6.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiros mūrinis namas, 3 virtuvės, 
3 V(5hk)s, vandeniu afvvo šildomas, 

‘ garažas, viena skola likučiui.

P. Kėrberis
M.! Lt 5-1594.

$4.500 įmokėti, 10 did. kambarių# 
mūrinis namas, vandeniu apšildo
mas# 2 modern, virtuvės# vienas at
viros morgičius 10-čiai metų, Park
dale rajone.

$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas# 2 virtuvės, 
alyva šildomos# vieta garažui. Con
cord - Hallam.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras mūro nomas su garažu, alyva 
šildomas. Bloor - Jone rajone. Pil
na kainė $16.500.

$6.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su vieta 2 gara
žams# vandeniu alyva šildomos. 
Bloor - Havelock rajone.

$7.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
atskiros namas su Odtažu# 3 Vir
tuvės# vandeniu alyva šldomos. 
Garden - High Park rajone.

$12.000 įmokėti# noujos tripleksos iš 
14 kombarių, arti susisiekimo. Si. 
Clair - Oakwood rajone.

B. Sakalauskas
Mmą LE. 6-1410.

Vasario 16 d. rytą 9 vai. šv. 
Mišias St. Elizabeth bažnyčioje 
už Lietuvą atlaikė kun. Carroll. 
Vakare minėjimas Prosvita salė
je pradėtas Kanados ir Lietuvos 
himnais. Apylinkės, pirmininkė 
apžvelgė bendrais bruožais Lie
tuvos istoriją nuo pat senovės 
laikų, apibūdino Vasario 16 die
nos esmę, reikšmę, lietuvių tau
tos tvirtus siekius, ryžtumą ir 
šventas pareigas tėvynei.

Solo ir duetą gražiai išpildė 
broliai Lawrence ir Philip Joku- 
bauskai. Tie abu berniukai pri
vačiai mokosi dainavimo. Gra
žiai pasirodė padainuodami: so
lo P. B. Galbuogis ir trejukė: 
B. Galbuogis, A. Giedraitis ir K. 
Liskus. B. Galbuogis tarė sveiki
nimo žodį. Pianinu skambino J. 
Mitalaitė. Deklamavo p. Ka
minskaitė, Kaminskas ir J. Mi
talaitė. Puikiai skaitė, dekląrna- 
vo ir minėjimo programai vado
vavo Vyt. Semaška. Šventėje da
lyvavo ir vietos kanadiečiai sve
čiai: Rev. Bužus iš Un. Church, 
didelis visuomenės veikėjas, su 
ponia, Mr. Buchanen su ponia ir 
kit.

Grojo orkestras, kurį parūpi
no ir pusę kainos apmokėjo pats 
p. Jokubauskas.

Fantus suaukojo visi apylin- Cy jn common atveju, vienam 
kės nariai. Jų tarpe buvo vienas mirus antrasis nebūtinai priva- 
gyvas — triušis, p. Kuolaičio do
vana. Fantus sutvarkė pp. Jonai
tytė ir Kajutis. Parengimui daug ‘ 
dirbo pp. A. Jonaitis, V. Bružas, ipr 
Leo ir Feliksas Drukteniai, P. 
Bružienė, Druktenienė, Jonaitie
nė, P. Bačinskas, J. Špokauskas, 
H. Poškus. Tautos Fondui aukas 
rinko p. Mitalienė ir K. Kamins
kas. Aukų surnkta $82.75. Pa
rengimo pelnas $19.45. Už fantus 
gauta $25.

Po $5 — V. Zujus, A. Andriušis, J. 
Danėnos, K. Lisauskas-Liskus, E. Jakš-

tis, H; Poškus, E. Joševičiūtė;
Po$3 — A. Jonaitis, T. Bcltanis, L. 

Mitalienė, K. Kaminskas, Ges. & Stella 
McKinnon;

Po $2 — A. Dvarionavičius, J. Žu
kauskas, B. Galbuogis# V. S.;

Po $1 — J. Škėma, Valė Jonaitytė, 
Giedraitis, Krikščiūnas, Jonas Zigman
tas, J. Špokauskas, A. Giedraitis, F. 
Bagdonas, Stukonis, F. D.;

Po 50 et. — P. Balionis, S. Matulio
nis, Ignas Jursa, V. Bučinskas, Miko- 
nis, Jokubauskas, G. Mitalaitė;

25 et. — X.
Pinigai sumoje $102,20 persiųsti Tau

tos Fondo įgaliotiniui Kanadoje L. Giri
nius Visiems atsilankiusiems j minėji
mą, prisidėjusiems darbu ruošiant minė
jimą, visiems aukojusiems bei rinkėjams 
reiškiame nuoširdžiausią padėką^

Ė. J.

laimėti prieš universiteto ko
mandą ir išėjo lygiomis su vo
kiečių Harmonic klubu, tad 
jiems atiteko antra vieta. Vytie
čiai šiemet žaidė be Tarvydo ir 
Kuzmarskio. Reikia manyti, kad 
tai jiems ir tesu trukdė paimti 
pirmą vietą.

St. Ramanauskas pirmoj len
tai iš penkių partijų tesurinko 
1% t. Jis žaidė prieš stipriausius 
žaidėjus, tačiau jis šiemet ne
buvo stiprioj formoj. Žymiai ge
riau pasirodė Genčius — 4 t. iš 5 
partijų. Genčius vis dar tebežai
džia uždaras sunkias partijas, 
nesiskaito su jokiais teoretiniais 
principais. Betgi, ir tuo būdu jis 
sugeba laimėti. Gerą įspūdį su
darė naujasis Vyčio žaidėjas M. 
Sinika — 4% t. iš 5 partijų. Tai 
puikus puolėjas, geras kombina
torius — jis Vyčio šachmatinin
kus gerokai sustiprino. Kokią 
jis pažangą padarys, tuokart 
dar sunku ir pasakyti.

L. Ciplijauskas iš 3 partijų 
laimėjo 1 t. Jis šįmet šachma
tams neturėjo laiko. M. Petraus
kas ir toliau palieka neišspręs
ta mįslė: 3 t. iš 4 partijų šito 
jauno šachmatininko neapibūdi
na. Jo logiškas žaidimo stilius, 
nepaprasta orientacija ir kombi
nacinė jėga, šachmatininko aki
mis žiūrint, jį turėtų iškelti į 
meisterių klasę! Dar. viena 
smulkmena apie jį — prieš me
tus laiko draugiškuose yytiečių 
žaibo turnyruose jis užimdavo 
paskutinę vietą, gi paskutiniame 
žaibo turnyre jis užėmė pirmą 
vietą, toli užpakalyje savęs pa
likdamas takius blicistus kaip 
Matusevičius, Sirutis, Stepaitis, 
Genčius ir kitus. Tiesiog gaila, 
kad jis taip maža laiko šachma
tams skiria.

Juozapavičius iš 4 partijų te
surinko % t. Tai senesnės kartos 
šachmatininkas, jau gerokai ap- 
miršęs šį darbą. M. Abromaitis 
iš 4 partijų surinko 2% t. — tai 
visai neblogai. *

Šios džiuginančios žinutės ro
do, kad Toronto Vyčio šachma
tininkai dar ne žemyn, bet augš- 
tyn kyla. Jauniesiems kelias!

a. s.

WINDSOR, Ont.
Padėka

Tenka vieša nuoširdi, gili padėka lie
tuvėms moterims ir vyrams, kurie padėjo 
surengti bažnytinės loterijos kavutę su 
užkandžiais vasario 17 d. šv. Pranciš
kaus bažnyčios salėje. Ypatingai esu 
dėkingos šeimininkėms ponioms Juš- 
kauskienei, A. Stygienei, M. Stygaitei, 
Giedriūnienei, Tautkevičienei, Zators- 
kienei, Ražauskienei, Dųmčiuvienei, G. 
Vaičiūnienei, Čiuprinskiėnei, Rodzevi- 
čienei, Linkevičienei1, Andrejouskienei, 
Ščiukienei ir visoms kitoms. Toms lietu
vėms ir lietuviams, kurie aukojo bran
gius fantus - daiktus loterijai. Jie pirko 
bilietus ir platino bilietus kaip Windsore, 
Detroite, Čikagoj palaikyti lietuviškas 
oamaldas mūsų mažoje kolonijoje. Jiems 
tenka padėka ir gyrius. Labai dėkingas 
ponams Z. Stygai, M. Kiziui, A. Buta- 
vičiui. Jie pravedė salėj pačią loterija. 
Didelis, didelis lietuviškas ačiū!

Kun. V. Rudzinskas
Windsor© lietuvių kolonijos kapelionas.

Padėka
Gili padėka Windsoro liet. par. klebo

nui kun. V. Rudzinskui už tarpininka
vimą ir pagalbą Kanados imigracijos įs
taigoje man atvykti į Kanadą.

J. Pocevičiūtė. !

Perkant nuosavybę...
(Atkelta iš 7 psl.) 

jei nuosavybė registruota 
vyro vardu. (Quebece šis

kia, 
vien 
reikalas yra kiek kitoks, negu 
kitose provincijose).

Jei nuosavybė yra registruo
ta vyro ir žmonos vardu — abu 
privalo pasirašyti. (Tarp kitko, 
abipusė nuosavybė .gali būti 
dviejų rūšių: joint tenancy ar 
tenancy in common. Pirmuoju 
atvejų, vienai iš šalių mirus, ant 
roji šalis gauna visą nuosavy
bę. Antruoju atveju, t.y. tenan-

lo gauti visą nuosavybę).
Pagaliau pirkėjo advokatas

išsiaiškinti su pardavėju bė
gamųjų sąskaitų reikalus.

Prie tokių pirmiausia priklauso 
mokesčių reikalas. Dažniausiai 
pirkimas nesutampa su mokes
čių mokėjimo data, ir pardavė
jas j,au būna sumokėjęs juos 
pirmyn. Tuo atveju pirkėjas 
privalo atitinkamą sumą grąžin
ti pardavėjui. Pavyzdžiui, jei 
pirkimas įvyko liepos 1 d. ir

Į a ,1

Restoranas “RŪTA”
Naujai atidarytos ir naujai įrengtas. Valgiai gominart’ti prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviėčiomi atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO. TEL. LE. 6-4393 
Savininkai: V^ H., J. IVANAUSKAI

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS. 
Duoda išshnokėjimui Iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresų:

999 College St Toronto. Tel. LE. 4-5123
ANT. JUOZAPAITIS.

Į pardavėjas buvo jau sumokėjęs 
mokesčius už Visus metus, pir
kėjas privalo grąžinti pusę su
mos.

Prie bėgamųjų sąskaitų pri
klauso ir draudimo reikalai, o 
taip pat tokie dalykai, kaip at
siskaitymas už paliekamą kiekį 
namo šildymo alyvos.

Baigęs darbą, pirkėjo 
advokatas privalo duoti 
apyskaitą raštu,

iš kurios būtų matyti, ką jis yra 
padaręs. Kartu turi būti pridė
tas

advokato pažymėjimas, kad 
nuosavybės teisės yra be 
abejonių, i

arba išvardinant, kokios abejo
nės yra. Trečiame rašte turi bū
ti aiškiai nurodyta,

kiek pirkėjas privalo mo
kėti pardavėjui.

Pagrindinė suma yra, žinoma, 
iš anksto nustatyta pirkimo pa
siūlome, tačiau advokatas pa
tikslina sumą pagal bėgamąsias 
sąskaitas.

Už atliktą darbą advokatas 
turi teisę gauti atlyginimą, ku
rio didumą paprastai nustato sa
vivaldybės. Toronte pirkėjo ad
vokatas turi teisę gauti ne dau
giau kaip 1,25% parduodamo
sios nuosavybės kainos, skaitant 
iki 20.000 dolerių ir 0,75% už su
mą virš $20.000.

Pardavėjo advokatas, kuris 
šiuo atveju turi daug mažiau 
darbo, turi teisę gauti iki 0.75% 
parduodamosios kainos. Mažiau 
sias atlyginimas abiem atvejais 
yra $25. Atlyginimai advoka
tams įvairuoja atskirose provin
cijose ir net atskiruose miestuo
se. Toronto atlyginimai yra Maž 
daug, vidutiniai.

Kiekvienas garbingas advoka
tas niekad neatsisakys pasakyti 
suinteresuotajam honoraro di
dumą dar prieš pradėdamas dar 
bą, tad galima to drąsiai klausti 

Lex Schrag.
-

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

2< Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
$6.9Č0 įmokėti, 11 kambarių atski

ras mūrinis namas, gražūs dažyti 
kambariai# alyvos apšildymas, ga
ražas# privatus įvažiavimas. Ran
dasi prie Rpncesvalles ir Indian Rd.

$16*500, 8 dideli kambariai# mūrinis 
atskiras namas. Vandeniu alyva 
apšildomas# 2 virtuvės, švarus na
mas. Randasi ant Sunnyside Ave. 
prie High Park Blvd.

$3.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, modernus alyvos apšildy
mas, 2 virtuvės, garažas. Randasi 
High Parke.

$18.950, atskiras mūrinis 6 kamba
rių namas, vandeniu alyva apšildo
mas, dažyti dideli kambariai, 
kvadratinis planas, garažas. Ran
dasi prie St. Clair.

$1.200 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
namas, pilna kaina $9.800. Išlai
kyti mažiau kaštuoja nei nuoma. 
Randasi prie Bloor ir Symington.

Skambinti 
Ant. MIČICNAS 

Telef. LE. 4-8481

$6.500 įmokėti, Bloor - Jone, atski
ros, mūrinis, rauplėtų plytų, 7 la
bai dideli kambariai per du augš
tus, dvi moderniškos virtuvės, van- 

* deniu alyva šildomos. Garotos.
$6.800 įmokėti, Roncesvolles - Gre

nadier, atskiros# .mūrinis, 11 kom
barių# 3 virtuvės# vandeniu alyva 
šildomos# privatus įvažiavimas# 
garažas. . 9

$3.500 įmokėti, High Park rajone# 
atskiras# mūrinis# 10 kambarių# 3 
virtuvės# vandeniu olyvo šildomos# 
geros pajamų namas.

$3.500 įmokėti, Bloor - Dovercourt 
Rd., atskiras# 6 komb. per du ougš 
tus# lobai gerame stovyje# moder
nus šildymas su alyva# didelis kie
mas# įvažiavimas į kiemą.

$3.000 įmokėti, Btoor-Concord# mū
rinis# atskiras# 13 kambarių, 2 
virtuvės, 2 vonios, vandeniu aly
va 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!

Taisau Radio - Televizijos aparatus,
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

J. STANIONIS, 
narys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

J. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausęs Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Real Estate Boards.
1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

VISADA:
PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite.agentams:
V. MORKIS, tel. LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel. EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.

Vyru ir motery rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasėm rankų darbas Toronte. Naujausi 

modeliai. Žemiausios kainos.
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me

džiagų nupigintų net iki 50 procentų.
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT.

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgšr.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.'
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas-HA. 1623. »

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Geriausi
Kanados premijuoti ŠALDYTUVAI ir KROS
NYS Kanadoje — tik McCLARY. McClary 

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY.

Lietuvrą BaMą Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

2448 Danfarth Avenue, - Taranto 
Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224

Variety Textile
984 DUNDAS ST. TORONTO - TEL. LE. 6-7394

i (prieš Sv. Jono Kr. bažnyčią) *
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
t.t. Impilai, pagalvės ir kt Lovos baltiniai.

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.

■w
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v. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W. (prie Otoington) > * TELEF. LE. 1*4605

T—

WINNIPEG Man.
Vasario 16 d. Winnipego lie

tuviai iškilmingai paminėjo Va
sario 17 d. Jau prieš porą savai
čių, lietuvių katalikų parapijos 
salėje pasirodė gražus paveiks
las - reklama, raginąs visus lie
tuvius nepamiršti tos didingos 
Lietuvai dienos nepaminėjus. 
Paveikslą - reklamą labai gražiai 
ir meniškai padarė E. Kalasaus- 
kas. Klebonas kun. J: Bertašius 
taip pat per pamokslus primin
davo bei paragindavo nepamirš
ti minėjimo dienos ir kuo skait
lingiausiai jame dalyvauti.

Sekmadienio rytą 11 vai. bū
riai Winnipego lietuvių pradėjo 
traukti į lietuviškas pamaldas. 
Šv. Mišias atlaikė ir pamokslą 
pasakė kun. J. Bertašius. Pamal
dų metu giedojo bažnytinis 
choras, į kurį daugiausiai darbo 
įdėjo Danguolė Januškaitė, kai
po Winnipego parapijos vargo
nininkas, padedant jos mamytei 
EI. Januškienei. Pamaldų metu 
tu į bažnyčią buvo įnešta tauti
nė Lietuvos vėliava. Ją laikė 
Vytautas Radzevičius ir Graby s. 
Prie vėliavos garbės sargyboj 
stovėjo keturios lietuvaitės: Dar 
gužaitė, Zavadskaitė, Daubarąi- 
tė ir Pranevičiūtė. Pamaldos 
baigtos Tautos himnu.

Po pietų 4 vai. prasidėjo Va
sario 16-tos minėjimas. Prie įėji
mo, sėdėjo Tautos Fondo atsto
vas K. Strikaitis su aukų lapu, 
kur kiekvienas pagal ‘savo išga
les galėjo atiduoti auką Tautos 
Fondui.

Pradėdamas minėjimą apyl. 
pirm. Juozas Demereckas pasa
kė trumpą įžanginę kalbą ir pa- 
kviet: susirinkusius minutei at
sistoti susikaupimui pagerbiant 
žuvusius karius už Lietuvos Ne
priklausomybę. Po to, rašytojas 
- žurnalistas Juozas Pronskus, 
pasakė labai turiningą kalbą, 
kuri užsitęsė apie pusantros va
landos. Jis padarė apžvalgą ke
turių tūkstančių metų, gražiai 
davesdamas iki Lietuvai nepri
klausomybės atgavimo. Jo kalba 
publikos buvo palydėta. gausiais 
plojimais. Po to savo žodį tarė 
Mykolas Januška, kuris gražiai 
apibūdino Lietuvos nepriklau
somybės kovas, kuriose pačiam 
asmeniškai teko dalyvauti. '

Po kalbų prasidėjo meninė 
dalis. Scenoje pasirodė vaiku
tis Vitas Januška su smuiku ir 
pianinu palydėjo jo sesutė Dan
guolė. Vėliau Danguolė, Algir
das ir Vitas Januškai smuiku, 
akordeonu ir pianinu pagrojo: 
“Prie Nemunėlio”. Publikai la
bai patiko.

Toliau V. Armanavičius, K. 
Strikaitis, V. Rutkauskas, V. Ga- | 

MAZAR TRADING CO 
852 DUNDAS ST. W-, TORONTO, ONT.

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS,
DABAR SIŪLO ŠIUOS SIUNTINIUS:

— 10 svarų
— 10 svarų —$35.00
— 10 svarų
— 10 svarų — $14.00
— 10 svarų
— 10 svaru — $22.00
— 20 svarų — $17.00
— 14 svarų — $31.00
— 20 svarų — $14.00
— 20 svarų — $25.00
— 20 svarų — $17.00
— JO svarų — $25.00
— 20 svarų — $14.75

— $30.00

1. Cukrus
Kava

2. Cukrus
Ryžiai

3. Cukrus
Taukai

4. Skalb. muilas
5. Sviestas
6. Cukrus
7. Taukai
8. Ryžiai
9. Šokoladas

10. Balti miltai
Siuntinys “Dina”

900 g kavos
100 g arbatos
250 g verdamo šokolado
500 g pieno šokolado

SIUVAMOS MAŠINOS:
kojinės su pakeliamu viršum ir rėmais 

. rankinės su viršeliu .............................
rankinės su dėžute nešiojimui .........

Mašinos pristatomos iš Švedijos per 4?7 savaites, laike siuntimo sugadintos dalys pakei* 
J čiamos naujomis veltui.

Siuntinys “A” — $24.10
900
900
500
900

- 900 „
1000 štai, sacaharino

g 
g 
g
g 
g

kavos 
kiaulienos 
kakao 
medaus 
sviesto

sovietu muitas ir kt. išlaidos Įskaitytos į minėtas sumas.
MOKEST.: siuntiniai į aziatinę Rusiją iki 10 sv.—70f; nuo 10-20 sv. $1.40. 

TAIP PAT SIUNČIAME: foto aparatus, filmas, niaukų kirpimo mašinėles, skustu* 
žirkles, šukas Ir kt tiesiai iš Švedijos. KAINOS — kanadiškais doleriais.

SIUNČIAME VAISTUS ORU RASTU

linaitis ’ir J. Demereckas pa
dainavo: “Žygis į Vilnių”, “Ne
žinomam Kariui” ir “Mūsų eilės 
kietos uolos”. Vyt. Radzevičius 
padeklamavo A. Miškinio eilė
raštį “Lietuva”. Po to, dar tie 
daininkai padainavo: “Kalnai 
ten dejavo” ir “Tau sesutė pui
kioj gėlės”. Žinoma, daininin
kai, kaip ir visur iš publikos su
silaukė įvairių nuomonių. Vieni 
juos pavadino “Deep River 
Boys”, o kiti sakė, kad tos dai
nos mus nukėlė į pat vidurį kai
mo, todėl dainininkai ir patys 
nebesuprato ar padainavo gerai 
ar blogai, bet žada vistiek dar 
dainuoti. O tuo tarpu gali pasa
kyti: “mes savo atlikome”.

Bendr. pirm. J. Demereckas 
padėkojo susirinkusiems, pa
kvietė sugiedoti .Tautos himną 
ir taip minėjimą užbaigėme. Mi
nėjimo metu Tautos Fondui su
rinkta 90 dolerių. Kstr.

Per Vasario 16 minėjimą TF aukojo: 
$10——Vincas Januška /pirko ženki./; 
$7 — Kostas Stirkaitis /ženkliuk./; 
Po $5 — dr. Česlovas Kurauskas, dr. 

Jonas Zulonos ir Mykolas Januška /pa
starasis pirko ženkliukų/;

$4 — Stasys Bujokas /pirko ženki./;
Po $3 — E. K. Kalasauskai ir ats. 

kpt. J. Matulionis;
Po $2 — V. Galinaitis, Genys, Ža

kas — pirko ženkliukų, Kvedaras Jonas, 
agr. Jonas Malinauskas, J. Vidžiūnas, 
Juozas Demereckas—pirko ženki., Vaš
kevičius Povilas, J. Vaitekūnas, inž. 
Adolfas Mociūnas, Jurgis Januška ir Sa
ra uskas;

Po$1 — BortkevičiuS, Genys, Za
vadskienė, L. Stanevičius, Lingė, Bu
kauskas, Pranevičius, Radzevičius, Za- 
vadskas, Dargužienė, kun. J. Bertašius, 
Timerman, Kl. Karaška — pirko ženki.; 
T. Lukoševičius — pirko ženk!., Šerkš
nys — pirko ženk!., Simanavičius, Ži- 
minskos, Pr. Serapinas — pirko ženki., 
Alfa Balčiūnas, Vytautas Kriščiūnas, P. 
Bagdonas, Jankauskas, Jonas Bartriin- 
kas, Antanas Kuncaitis ir Kazys Stan
kus;

Po 50 et.-----E. Federovičius ir Gra-
bys.

Iš viso surinkta $90. Pinigai arti
miausiu laiku bus persiųsti Tautos Fon
do Atstovybei. Aukavusiems reiškiama 
didelė padėka.

K. Strikaitis
Winnipego apyl. Tautos Fondo atstovas.

Delhi, Ont
Šv. Petro liuterionių bažny

čioje, Delhi, Rheinlande, kovo 10 
d. 6.30 vai. vak., lietuvių pamal
dos su šv. Komunija.

Kun. L. Kostizenas.

LIETUVIS

BATSIUVIS
1050 DUNDAS ST. /prie Crawford/

Vyr. pusp. ir kulnys nuo $2.65
Mot. pusp. ir kulnys nuo $1.75

900
500
500
450
500
500
450

1000
450
350

Siuntinys “Odesa” — $20.10
450 g arbatos
500 g pieno šokolado

1000 g cukraus
1000 g ryžių
1000 g lašinių
500 g skalbiamo muilo

Siuntinys “B” — $28.54, 
900 g lašinių

• 900 g svieąto
* 1800 g taukų

450 g kavos
2000 g cukraus

t 900 g kumpio
900 g medaus
500 g kakao •

Nuodėmė
Pas kleboną ateina gana su

sirūpinusi parapijietė. Į remta mokslu ir viską daro spe-
— Klebone, — sako ji nuolan- Į čialistai, paskelbė dar velionis 

kiai, — ketvirtadienį pietums ~ ” 
viriau mėsą ir neišploviau puo
do. Penktadienį tame puode iš
viriau pietus. Valgiau pati ir da
viau kitiem. Ar tai nuodėmė?

— Taip, tai didelė nuodėmė, 
bet dėl tinginystės.

Norėtų negudrios
— Ką šiandien tamstai galė

čiau pasiūlyti? — užkalbina val
gyklos savininkas svečią.

— Mielai suvalgyčiau kurap
ką, itk ne tokią gudrią ,kaip per
eitą sekmadienį.

— Man neaišku... •
— O man visai aišku. Tik la

bai gudri kurapka gali per dau
gelį metų išvengti . medžiotojų 
kulkos ir pati užbaigti amželį 
jūsų valgykloje.

OAKVILLE, Ont.
1. Apylinkės visuotinis susi

rinkimas išrinko naują apyl. 
valdybą. Į ją įėjo šie asmenys: 
Rimkus Kazys, Aulinskas Anta
nas, Ramanauskas M. ir Klip- 
cius Jonas. Teko patirti, kad 
naujoji valdyba jau turėjusi du 
posėdžius, pasiskirstė pareigo
mis, gyvai ir energingai imasi 
spręsti aktualius kolonijos klau
simus. Į rev. kom. išrinkti: An- 
cevičienė Paulina, Rimkienė 
Justina ir Linkevičius Pranas.

2. KLLB apylinkės valdyba 
Vasario 16 d. suruošė pp. Krygė
rių namuose šios dienos minė
jimą. Minėjimą atidarė ir įžan
ginį žodį tarė vald. pirm. M. Ra
manauskas pateikdamas plates
nių samprotavimų savo tautybei 
išlaikyti tremties sąlygose. Va
sario 16 d. akto reikšmę lietu
vių tautai, platokoje paskaitoje 
.išryškino dr. Ancevičius. Į mi
nėjimą atsilankė veik visi vietos 
gyventojai lietuviai išskyrus vos 
kelis, negalėjusius atvykti ne 
dėl nuo jų pačių paeinančių 
priežasčių, ir minėjimas praėjo 
gana gyvai. Pažymėtina, jog 
vietos ukrainiečių organizacija 
į minėjimą atsiuntė savo dele
gaciją ir jos pirmininkas p. Boi
ko labai nuoširdžia kalba pa
sveikinęs lietuvius palinkėjo at
gauti laisvę ir patiems sėkmin
gai tvarkytis iš savo senos sos
tinės Vilniaus. x

3. Dėl įvairių priežasčių daug 
apylinkės lietuvių dar nespėjo 
apsimokėti solidarumo mokesčio 
už 1956 m. Patirta, kad naujoji 
apyl.- valdyba ir į šį reikalą yra 
atkreipusi dėmesį ir jos nariai 
žada ir šioje srtiy aktingai pa
sidarbuoti. Esą numatoma, jog 
jau nuo šio rudens pradėsianti 
veikti šeštadieninė mokykla. 
Valdyba esanti numačiusi vyk
dyti ir jau seną nutarimą ir su
organizuoti knygynėlį. N. T.

GARANTUOTAS PRISTATYMAS.

g sviesto
g margarino
g sūrio
g pieno miltelių 
g miltų 
g ryžių 
g razinkų 
g lašinių 
g kumpio 
g kiaulienos

$200.00
$165.30
$165.30

Siuntinys “C” — $30.75 
1800 g kumpio

500 g kakao
900 g ryžių 

2000 g cukraus 
10QP stalinio sacharino

To tai ir jis nepajėgs 
Sovietų Sąjungoje viskas pa-

Stalinas. Jis vieną gražią dieną 
paskelbė, kad kiekviename kol
choze turi būti inžinierius. Juk 
tiek daug statybų turi būti vyk
doma, o kiek mašinų naudoja
mai Be inžinieriaus negali kol
chozas verstis. O jei kur inžinie- Į 
riaus nėra ir gauti neįmanoma,! 
reikia parinkti žmogų ir pasiųsti 
į Maskvą, kad. baigtų atitinka
mus kursus ir grįžęs galėtų eiti 
inžinieriaus pareigas.

Vieno tokio kolchozo susirin
kimas nusprendė į inžinierių 
kursus pasiųsti buvusį kaimo 
siuvėją Mikitą. Vis žmogus dau
giau pasaulio matęs. Seniau ir 
labai toli nusiduodavo sermėgų 
siūti. Tas nuvažiavo, po trijų 
mėnesių grįžo ir pradėjo eiti in
žinieriaus pareigas. *

Po kurio laiko atėjo įsakymas, 
kad kiekviename kolchoze turi 
būti gydytojas. Vėl susirinko 
kolchozininkai sunkios proble
mos spręsti. Pagaliau nuspren
dė, kad į gydytojų kursus turi 
vykti tas pats Mikita. Girdi, jau 
Maskvoje buvęs, greičiau viską 
susiras. Kur ten nebuvėliui bas
tytis ;..

Nuvažiavo Mikita ir po 3 mė
nesių grįžta jau gydytoju. Pra
ėjo dar kiek laiko ir atėjo įsa
kymas, kad kiekviename kol
choze turi būti mokykla ir mo
kytojas. Dabar kolchozininkai >. 
jau nė nesiginčijo — turi vykti 
Mikita... Bet šį kartą jis jau 
pasipriešino:

— Kaip sau norit, bet į moky
tojų kursus tai nevažiuosiu. Aš 
viską galiu ir darau, ką-tik no
rit. Bet kad per 3 mėnesius ga
lėčiau išmokti skaityti ir dar 
rašyti... tai neturiu jokių vil
čių. Šį kartą, balandėliai, nieko 
nebus — nevažiuosiu..^

Paieškojimai
Giminių paieškomas DANOS 

KAŠKELIENŽŠ (mergautinė pa 
varde Vyšniauskaitė, kilusi iš > 
Rumbonių) gyven. adresas. Pas
kutinė josios gyvenama vieta 
buvo: 12 Isabella St., Toronto, 
Ont.’

Ji pati arba žinantieji jos GY- 
VEN. ADRESĄ, maloniai prašo
mi pranešti: Mr. J. Brazis, 5958 
So. Wentworth Ave-., - Chicago 
21, Ill., USA.

Leono Dambrausko, kilusio iš 
Patunkiškio km., Vilkaviškio v., 
ieško iš Sibiro grįžęs tėvas. At
siliepti: 26 Inglwood Rdr., St. 
Catharines, Ont.

Stasę Schneiderienę* - Klimai- 
tę, iš Kauno, prašo atsiliepti VI. 
Blankas, Bronte Post Office, 
Bronte, Ont., Canada. •

Antosė Škadauskienė, gyv. Uk 
mergėje, Vytauto gt. Nr. 73, ieš
ko savo sesers Pranės Adomo
nienės, jos vyro Petro, jos vai
kų: Danutės, Zitos, Narcizoz ir 
Elenos Mickeliūnienės, gyvenu
sios prieš II Pasaulinį karą Uk
mergėje. Žinantieji prašomi 
pranešti: P. Predkus, Camp 54, 
Long Lac, Ont., Canada.

BRAZILIJOS LIETUVAITĖ, 
išsilavinusi, žalios akys, šviesūs 
plaukai, nori susipažinti su Ka
nados lietuviu, ateiviu-ar čia gi
musiu. Sąlygos: nemažiau 26 m. 
amž., 1,75 cm ūgio. Susipažini
mui su pirmu laišku prašau pri
siųsti nuotrauką. Rašyti išuo ad
resu: C. Danutė, Rua Major 
Diogo, 290, Sao Paulo, Brasil.

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt

2231 DUNDAS ST. W. 
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, ‘ 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

A. STANČIKAS, baigti Notional Ra
dio Institute rodRT ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
UDKMPMITIIS

Skambinti telef. LE. 14602.

* • * *

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA b CHIRURGE

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Ro.cesvol- 
le - Dundas St./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., treČiad., penktod. 2-4 vai- 
p.p., ontrod. ir ketvirtod. 6-8 v. v., 
šeštod. 10-11 vai.'

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kąsdien 12-3 

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

t

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & 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

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOM* 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

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

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

Sov. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, tašykite /vokiečių or 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Toronto, On t. 

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

veltui.

Garantuoti siunti
niai I Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiovol iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

*
Atvykite osmeniJkoi j mūsų san

dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu. '' \

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
6«8 OUEEN ST. W.. TORONTO 

Tetefonm EM. 8-9527.

Dr. S. GOLAB
Moterų ligos, vidaus ligos, chirurgija 

Rentgenas, Eiektrokardiegrofija 
1852 BLOOR ST. W. TORONTO 

/Pacific sustojimas/ 
Tel. RO. 6-5773

Darba valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. v.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo M2 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 11 vai. iki 

.1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas
' NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė. 
TELEFONAS LE. 4-4778

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

kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd. >

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8. šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą. .

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
. < . ■ 2. J .

OANTŲ 'GYt5YTOJAS ' ~~-

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

’Zakarais-ir šeštadieniai* 
pagal susitarimo

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

DUDA GENERAL
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radįo 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Toisou, patikrina, prijungiu ar

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

motorus.
•a to, apimti namus piinam Instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodd 

technižkus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVĖ. TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų Ir 
vyru batai, normalaus dydžio Ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 va1, 2 

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

Toronte.
Telefonas LE. 3-4323

Dr. U SIMON
Odos ir venom ligų specialistas. 

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

/prie Spodina Rd./
Dartx) volondos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

• •
Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialias, 

X RAY (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

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

Or. Chas. OKUM
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
akių nervus, kuris daž 

nai sukelia g^Jvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomi* 
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) «

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪD2IUS, 

Advokatas iš Lietuvos • Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C. DEAKON, 
BĄ.Sc., R.P.E. . 

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaiga Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius Ir kitus reikalus.

— Telef. LR 8-5812 -
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šv. Kazimiero minėjimas
Šv. Kazimiero, Lietuvos jau

nimo <Jlobėjo, šventė iškilmin
gai minima šį sekmadienį, kovo 
10 d., 11 vai. pamaldos abiejose 
kat. bažnyčiose. 3.30 vai. p.p. Pri 
sikėlimo par. salėje įvyks šven
tojo garbei ruošiama akademija, 
kurios metu paskaitą skaitys 
kun. dr. Pr. Gaida. Meninėje da
lyje dalyvauja lietuviškasis jau- 

• nimas ir jo organizacijos. Prie 
įėjimo — auka Midlande stato
mo lietuviško kryžiaus fondui.

Minėjimas rengiamas KLK Fe 
deracijos Toronto skyriaus. Į mi
nėjimą visi maloniai kviečiami 
gausiai atsilankyti.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį trečiadienį, Pelenų die

na, 7.30 vai. vak. laikomos va
karinės šv. Mišios su dienai tai
komu pamokslu. Po pamaldų 
pelenais ir kryžiaus ženklu pa
ženklinami pamaldų dalyviai.

— Šio sekmadienio pamaldose 
švenčiama Lietuvos jaunimo 
globėjo šv. Kazimiero šventė. 11 
vai. pamaldų metu su vėliava 
organizuotai dalyvauja Toronto 
Rambyno skautų tuntas. Pa
mokslai kun. dr. J. Gutausko. 
Šv. Kazimiero šventės proga 
tuoj po 11 vai. pamladų parap. 
salėje įvyksta parapijos agapė - 
pusryčiai, kuriuos parengs ir 
jiems vadovaus LKM D-jos par. 
skyrius. Pusryčių metu trum
pa meninė programėlė, o taip 
pat pagerbiami šventėje daly
vaują Kazimierai. •

— Gavėnios metu sekmadie
niais 7 vai. vak. bažnyčioje gie
dami tradiciniai graudūs verks
mai prie išstatyto Švenčiausiojo 
ir sakomas, gavėnios nuotaikai 
taikomas pamokslas. Penktadie
niais 7 vai. vak. — apvaikščio
jami Kryžiaus keliai.

-—Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Davenport, Glenholme, 
Lauder, Rosemount, Burlington, 
Regal, Winona ir Hill Cres.

— Gavėnios metu sekmadie
niais per 11 vai. pamaldas cho
ras išpildys šalia tradicinių ga
vėnios giesmių: Jėzau Kristau 
maloniausias, Alyvų daržely, 
Kryžiau šventas,- dar sekančius 
Kristaus kančios dramatizmu 
persunktus dalykus: Fr. Schu
bert “Una Hora” — Negalėjote 
budėti nei vienos valandos, 
Montini “Gethemani sode” ir 
“Pueri Hebreorum”, Gounod 
“Deus Meus” ir Dubois “Septy
ni Kristaus žodžiai” ištraukas 
chorui. *

— Parapijos Kat. Mot. D-jos 
skyriaus susirinkimas sekma
dienį, kovo 17 d., tuoj po anksty
vųjų pamaldų priestato salėje. 
Paskaita — St. Prapuolenytės, 
“Moters” žurnalo redaktorės.

— Mokesčių pajamų pažymė
jimai išduodami par. raštinėje 
sekmadieniais po pamaldų ir ki
tomis dienomis pagal susitarimą.

• —Choro repeticija šį trečia
dienį tuojau po vakarinių pa- 

' maldų ir sekmadienį — po 11 
vai. pamaldų. Jaunimo choro 
repeticija šeštadienį 2 vai. p.p.

— Sutuokta: Sigitas Ąžuolas 
ir Angelė Adaškevičiūtė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Didelę padėką reiškiame D. 

Gerb. šv. Jobo Kr. parapijos ku 
nigams dr, J. Gutauskui ir B. 
Ęacevičiui, kurie daliai mūsų tė
vų išvykus metinėms rekolekci
joms, talkino mūsų parapijoje.

— Parapijiečiai prašomi iš 
anksto taip sutvarkyti savo lai
ką, kad kiekvienas galėtų daly
vauti metinėse rekolekcijose, ku 
rios prasidės kovo 31 d. Pirma 
savaitė bus skiriama moterims, 
antra — vyrams. Rekolekcijas 
praves plačiai žinomas misijo- 
nierius jėzuitas Tėv. J. Borevi- 
čius.

— Šį sekmadienį, 2 vai. p.p. ' 
Tretininkų susirinkimas pamal
dų salėje.

— Už mėnesio pradedamas vai 
kūčių paruošimas Pirmajai Ko
munijai. Tėvai prašomi nedel
siant pranešti vaikučių pavar- • 
dės. Paruošimui vadovaus Ne
kalto Prasidėjimo seselės.

— Gimnazistai, lanką nekata
likiškas mokyklas kiekvieną sek 
madienį po paskutinių Mišių tu
ri specialiai jiems skirtas * reli
gines pamokas. Jaunimo organi
zacijų ir būrelių vadovybės pra
šomos tuo laiku jokių susirinki
mų, sueigų ar posėdžių neda
ryti.

— Šį sekmadienį parapijos sa
lė užimta šv. Kazimiero minė- 

) iimui, kuris prasidės 3.30 val.p.p. 
Šį sekmadieni kino NEBUS.

— Moterystės ryšiais sujung
ti: Donatas Karosas ir Valerija 
Jarmalavičiūtė, Marceliūs Meš
kauskas ir Stefanija Gudinavi- 
Čiūtė.

Pakrikštyti: L. Pranciškus 
Matušaitis ir Vida Judita Sla- 
busevičiūtė.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Marion, Roncesvalles, 1 
Glendale, Ridley, Parkdale, Al- 
gonquin. Sorauren, Fuller, Mac- 
donell, TriUer ir Lansdowne.

KL KAT. KULTŪROS D-JOS

Išganytojo liuter. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, kovo 10 d. 1.30 vai. p.p., 
lietuvių pamaldos. Bus teikia- 
rrias krikštas.

Kun. dr. M. Kavolis.
Malonės liuter. bažnyčioje, 

1424 Davenport Rd., sekmadie
nį, kovo 10 d., 9.45 vai., lietuvių 
pamaldos. Kun. L. Kostizepas.

Šaulius ir šaules
ir visą liet, visuomenę maloniai 
prašome dalyvauti pamaldose’už 
Šaulių Sąj. įkūrėjo Vk Putvio 
vėlę 28 mirties metinių proga 
šį sekmadienį, kovo 10 d., 11 vai. 
šv. Jono Kr. bažnyčioje.

Šaulių klubo v-ba.
Rambyno skautų tuntas

Šv. Kazimiero, Lietuvos skau
tų globėjo, šventės proga šį sek
madienį iškilmingose 11 vai. pa
maldose organizuotai su unifor
momis dalyvauja šv. Jono Kr. 
bažnyčioje. Skautai pamaldoms 
renkasi į parapijos salę 15 min. 
prieš pamaldas.

> Tunto vadovybė.
A. Kethly pranešimas

Anna Kethly, vienintelė suki
lusios Vengrijos Imer Nagy vy
riausybės narė pasiekusi laisvąjį 
pasaulį, kuri jau liudijo JAV 
kongrese ir JT Vengrijos reikalų 
komitete, atvyksta į Torontą ir 
kovo 7 d„ šį ketvirtadienį, 8 vai. 
vak. kalbės Hungarian Hali, 245 
College St. Jos pranešimą orga
nizuoja CCF Mažumų Taryba.

Koncertas
Kovo 23 d., šeštadienį, Toron

te, Prisikėlimo parapijos salėje, 
įvyks smuikininko Izid. Vasiliū
no ir Sol. Aldonos Stempužienės 
koncertas.

Liet. Namų šėrininkų 
visuotinis metinis susirinkimas 
šaukiamas kovo 10 d. 4 vai. p.p. 
TLN šia dienotvarke: .

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Pereito susirinkimo proto

kolo skaitymas,
3. Valdybos pranešimai,
4. Rev. kom. pranešimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų 

apyskaitos tvirtinimas,
1957 m. sąmatos priėmimas,

7. V-bos ir rev. k-jos rinkimas,
8. Klausimai bei sumanymai. 
Kadangi daugelis narių yra

pakeitę adresus nepranešdami 
L. Namams, didelė dalis kvieti
mų grįžta neradę adresatų, to
dėl šėrininkams atskiri kvieti
mai nebus siunčiami. Apie tai 
bus skelbiama spaudoje ir per 
lietuvišką radijo valandą.

Prašome visų narių susirinki
me dalyvauti.

T. Liet. Namų valdyba.
T. Lietuvių Namai

Banketų leidimams reikalavi
mus pagriežtinus, Lietuvių Na
mų salėse vykstančių alučių 
metu reikalaujama būti be pal
tų ir kepurių. Tuo metu rūbinė 
rūsyje esti atdara. Alučių lanky
tojai prašomi tos tvarkos prisi
laikyti.. Administracija.

Jėzuitai Toronte pasiryžę dvie 
jų metų bėgy pastatyti augštes- 
niąją mokyklą — College school. 
Tai bus pirmoji jėzuitų tokia 
mokykla Toronte ir trečia Onta
rio provincijoje. Dabar tokios 
mokyklos yra Kingstone ir Spa
nish. Visoje Kanadoje jėzuitai 
turi 6 augštesniąsias mokyklas— 
be minėtųjų dar Montrealy, 
Winnipege ir Reginoje. Dar vie
na numatoma kurti Vancouve- 
ryje. Halifaxe veikia jėzuitų 
universitetas.

Šv. Jono Krikšt. Pašalpinės 
Draugijos

narių žiniai ir reikalui praneša
ma šie valdybos narių adresai: 
pirmininkas — A. Čirūnas — 
985 Dundas St. W., tel. EM. 
3-9990, fin. sekretorius V. Štrei- 
tas — 3275 St. Clair Ave. E., tel. 
PL. 5-1113, pr. ,sekretorius A. 
Diržys — 558 Ossington Ave., 
tel. LE. 1-6186. Valdyba.

Praeitame “TŽ” numery Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Toronto skyr. susirinkimo apra
šyme klaidingai išspausdintas p. 
Naujalio vardas — išspausdinta 
J, o turi būt B.

ir

Metinis Kanados Lietuvių Ka
talikų Kultūros Draugijos susi
rinkimas įvyks š.m. kovo 9 d. 3 
vai. p.p. “Tėviškės Žiburių”-pa
talpose. Susirinkimui numatyta 
sekanti dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Praeito susirinkimo protoko 

t skaitymas,
4. Valdybos pranešimas,
5. Revizijos Komisijos prane- 

šimąs,
6. Diskusijos dėl pranešimų,
7. Sąmatos 1957 m. priėmimas,
8. Valdybos ir Revizijos Ko

misijos rinkimai,
9. Klausimai ir sumanymai,

10. Susirinkimo uždarymas:
Maloniai prašome šiam vie

ninteliam metuose mūsų susi
rinkimui atrasti laiko ir jame 
dalyvauti. Valdyba.
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LIETUVI!
Tu dar tebegyveni Vasario 16 

reikšmės dvasia, ši data yra gi
liai įaugusi kiekvieno lietuvio 
širdyje, nes laisvę pažinusiam 
vergija — tai mirtis.

Mums išeiviams, nors ir rei- 
' kėjo pereiti erškėčiais nuklotus 

kelius, bet po ilgos kelionės vėl 
1 pasiekėme laisvąjį pasaulį. O 

mūsų Tautos kamienas, nuo ku
rio ir mes esame atplėšti, dar te
beneša žiaurios okupacijos jun
gą. Lietuvi, tai Tavo sesė, bar
bariško okupanto paniekinta ir 
išjuokta, gujama mirčiai Sibi
ran. Tai Tavo brolis sukausty
tomis rankomis kankinamas ka
lėjimo rūsiuose ir išsigimusio 
enkavedisto džiaugsmui, pribai
giamas šūviu į pakaušį. Ten, iš
draskytos sodybos, sutrypti Ta
vo tėvų ir protėvių kapai ir iš
niekintos šventovės, o motinų 
ašaromis ir partizanų krauju 
primirkusi žemė vos bealsųoja.

Ir ateina iš ten tik vienas 
šauksmas: — Gelbėkite mus!

O Tu, išeivi lietuvi, kuris pa
likdamas Tėvynę bučiavai tą 
Šventą Žemę ir prisiekei būti 
Jai ištikimu, ar girdi šiandien 
savo brolių aimanas? Ar pakan
kamai prisidedi, pagal savo išga
les, auka Lietuvos išvadavimui?

Ir todėl, kad galėtum atlikti 
tą būtiną pareigą Tautos Fondo 
Atstovybės Toronto skyrius pra
tęsė Vasario 16-tos proga vykdo
mą Tautos Fondui vajų iki kovo 
31 d. ir ryžtasi sutelkti kuo di
desnę sumą Lietuvos vadavimo 
reikalams. Tad, kada pasibels 
aukų rinkėjas į Tavo kambario 
duris — neišlėisk jo tuščiomis, 
nes tik darbu ir aukomis pri
artinsime laisvę Lietuvai.

Vajui pasibaigus tiksli apy
skaita bus paskelbta spaudoje.

TFA Toronto skyrius.

Sol. V. Verkaitis pakviestas 
dainuoti Lietuvos Vyčių 44 me
tinėje konvencijoje, kuri įvyks 
rugpjūčio 9-11 d. Los Angeles, 
Statler hotelyje.

Toronto vyrų kvartetas yra 
pakviestas liepos 14 d. išpildyti 
programą Lietuvių Dienoje Ken 
nebunk Porte, Me. kvartetas te
nai taip pat giedos pamaldų me
tu ir ruošia tam naujas mišias.

Pereitą šeštadienį kvartetas 
Londone, Ont., Vasario 16 d. mi
nėjime išpildė meninę progra
mą.

Sofijos Baranauskienės 
sveikata

paskutinę savaitę žymiai pablo
gėjo. Ligonė jau veik du mėne
siai gydosi šv. Juozapo ligoni
nėje, rūpestingai slaugoma savo 
dukterų ir žento dr. Pacevičiaus. 
Kaip žinoma, pradžioje ligos 
priežastis buvo stiprokas nusi- 
deginimas gaisro nelaimėje, o 
vėliau prisidėjo ir kaikurios 
komplikacijos. Gydytojai daro 
visas pastangas ligonei pagel
bėti. '

Senelis kilęs iš Lietuvos varge
Toronto spaudoje pasirodė 

liūdna istorija vieno imigranto 
senelio, kuris buvo užtiktas besi- 
knaisiojąs po atmatų dėžes. Pa
gal įstatymus jis turėjo būti nu
baustas už valkatavimą. Teisė
jas, sužinojęs jo istoriją, jam 
paskyrė $1 baudos arba 15 pa
rų kalėti. Jis’visdėlto pasirinka 
kalėjimą, nes tai garantavo jam 
15 parų maistą ir pastogę.

Senelis į Kanadą atvyko prieš 
5 metus, pakviestas giminaičio, 
kuris dabar betgi pats neturįs 
darbo. Jau tada, būdamas 71 
metų, senelis negalėjęs gauti jo
kio darbo, o dabar nei nebeieš- 
kąs. Jis gyvenąs viename rūsio 
kambarėly, už kurį mokąs $12 
mėnesiui. Jo vienintelės paja
mos $40 senatvės pensijos, kurią 
išimties keliu valdžia jam pa
skyrė tuo pasirūpinus Vokieti
jos konsului. Mat, jis yra vokie
tis, bet kilęs iš Lietuvos, pasak 
laikraščių iš KalvariyC), o kaip 
pabėgėlis Vokietijoje gyvenęs 
Schleswig - Holsteine. Jo šeimi
ninkas esąs taip pat iš Lietuvos. 
Senelis Georg Greifenberg gy
vena 172 Jamerson St., Toronto, 
Ont.

Tiktų senelio likimu susido
mėti ir lietuviškoms šalpos or
ganizacijoms.
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LIETUVIS MATININKAS

P. ŠALNA
Mill Rd., Yongehurtf P.O., Ont. 

Telef. TU. 4-3988
Richmond Hill

i

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Reikalingi namai pardavimui
Telefonas LE. 6*2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9*1543

PRAŠAU KREIPTIS Į

A L G ARBENS

suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvių

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimarAi ir paštu.

KLB Krašto Valdybos žinios
Pereito ketvirtadienio posėdy

je buvo svarstomas 1957 m. vei
kimo planas apimantis: naujų 
apylinkių steigimą, apyl. pirmi
ninkų suvažiavimą, bendradar
biavimą su JAV Bendr. dėl Liet 
Seimo šaukimo, V Liet. Dienos 
organizavimą ir kitus reikalus.

Nauja apylinkė įsisteigė Cal
gary, Albertos prov. Išrinktos 
naujos valdybos šiose apylinkė
se: St. Catharines, Sault Ste. 
Marie, Oakvillėj, Windsore, Lon 
done, Br. Kolumbijoj, Winnipe
ge ir Toronte. Viso yra 21 apy
linkė. •

Bendr. apylinkės iki šiol va
dindavosi anglų kalboj įvairiais 
pavadinimais. Kanados Liet. 
B-nės pavadinimas angliškai 
“Lithuanian - Canadian Federa
tion” nebuvo tikslus. Išsiaiški
nus su žinovais, Krašto Valdyba 
nustatė, kad KLB toliau vadin
sis “Federation of Lithuanian - 
Canadians”. Apylinkės vadinsis 
taip pat tik su priedu Branch. 
Pa v.: Federation of- Lithuanian
- Canadians, — Calgary Branch.

V Liet. Dienos rengimo komi
tetui talkininkauti paskirti Kr. 
Valdybos atstovais S. Juozapa
vičius ir J. Mikšys. Penktoji L. 
Diena ruošiama Niagara pusiasa 
lyje ne vienos apylinkės, bet 
liet, kolonijų junginio — St. Ca
tharines, Welland, Port Colbor- 
ne, Niagara Falls. Rengimo ko
mitetą sudaro: pirm. P. Balsas— 
Niag. F., ir nariai J. Navasaitis
— St. Cath., K. Stankevičius — 
Well., V. Nacikūnas — Niag. F., 
ir J. Dilys -— St. Cath. Šio miš
raus komiteto sutvirtinimui Kr. 
Valdybos atstovų dalyvavimas 
bus naudingas.

Leidinys “The Greatest Tyr- 
rany” turi neblogą -pasisekimą 
ir apylinkėms išsiuntinėta apie 
900 egz. Krašto V-ba jo nebetu
ri, Nutarta.užsakyti dar 500 egz. 
Gauta daug leidinio “Baltic Re
view^’ Jis bus išsiuntinėtas 
apylinkėms nemokamai.

Vieton išėjusio iš Krašto Val
dybos J. R. Simanavičiaus1 pa
kviestas kand. St. Juozapavičius 
iš Hamiltono. P. L.

Toronto civiline apsauga 
rūpinasi speciali organizacija. Ji 
pastaruoju metu nutarė į savo 
tarpą priimti po vieną atstovą 
nuo kiekvienos Toronte gyve
nančios tautybės. Tam reikalui 
kovo 4 d. buvo sušauktas specia
lus visų tautybių delegatų posė
dis, kuriame delegatai buvo su
pažindinti su planu mažumas 
įtraukti į organizacijos darbą.

Iš lietuvių tame posėdy daly
vavo apyl. v-bos pirmininkas’J. 
R. Simanavičius.

Padėka
L. Kat. Moterų D-jos šv. Jono Kr. pa

rapijos skyriaus valdyba širdingai dėko
ja Toronto scenos mėgėjų grupei už taip į 
grožiai suvaidintą dviejų veiksmų ko
mediją "Batai"; kun. P. Ažubaliui, Tė
vui Placidui, kun. Pacevičiui, pp. Ku- 
niučiui, Čirūnui, Šalnai ,Ruzgui, Jagė- 
lai ir J. Ažubaliui. Taipgi didelė padėka 
atsilankiusiems. Skyriaus v-ba.

Padėka
L.. Kat. Mot. D-jos . Prisikėlimo par. 

skyriaus Užgavėnių balius praėjo su di
deliu pasisekimu. L. Kat. Mot. D-jos 
valdyba dėkoja visiems svečiams taip 
gausiai atsilankiusiems j jų pirmą balių, 
ruoštą visu lietuvišku vaišingumu. Ypa
tinga padėka tenka D-jos narėms nepa
bijojusioms pašvęsti ilgų valandų gami
nant valgius, puošiant salę ir 1.1. Ba
liaus pasisekimų rūpinosi ir ne narės, 
pav. St. Grigaitienė, nors ir nebūdama 
mūsų skyriaus nare pusę dienos pašven
tė vėdarų gamybai, kurie taip labai pa
tiko svečiams.

Padėka
širdingai dėkojame už suruoštas taip 

turtingas vaišes ir brangias dovanas 
įteiktas mums ką tik įžengusiems į nuo
savą namą .

Gili padėka tenka: pp. D. ir V. Simo- 
naičiams, Al. Garbeniui, J. Aukštaičiui, 
E. Griškėnienei, J. ir A. Kazlauskams, 
J. ir J. Rovoms ir J. ir J. Valiuliams.

Jūsų 
rą liks

Jūsų

nuoširdumas parodytas tą vaka 
visuomet mūsų širdyse.

M. ir P. Besospariai.

Gautas laiškas ,
V. Norkevičiui, rašytas U. Ma- 
zaitienės iš Krasnojarsko srities. 
Atsiimti “TŽ” administracijoje.

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros 
motorus bei elektros įrengi
mus. Taip pat taisau ir patik
rinu alyvos ir gazo apšildy
mus. Telef. LE. 4-5697 
(skambinti darbo dienomis po 
6 v.v., kitomis dienomis bet 
kada). V. NORUS

Prašytų žinių apie gimnazijos 
rėmėjų būrelių {mokėjimus 
1956 m. iki šiol atsiuntė tik pusė 
visų būrelių. Prašomi ir likusie
ji būreliai žinias atsiųsti. (Apie 
Hamiltono būrelius praneša gim 
nazijai remti komisija).

Vancouver!©' 88 būrelio ilga
metė vadovė p. Baronienė—pa
sitraukė. Jai priklauso didelė 
padėka už jos triūsą gimnazijos 
labui. Dabar būreliui vadovauja 
K. Skrinskas —r apyl. v-bos iždi
ninkas. Londono 116 būr. vad. 
K. Kudukis ir Windsoro 141 
būr. vad. P. Januška yra kartu 
ir tų apylinkių, valdybų pirmi
ninkai.

Tenka labai apgailestauti, kad 
Montrealio dviejų būrelių vado' 
vas ir Šalpos Komiteto pirm. Pr. 
Šimelaitis dėl įsisiūbavusių ten 
aistrų turėjo iš tų pareigų pasi
traukti. Jis buvo atsidavęs gim
nazijos rėmimo ir šalpos darbui 
daugiau negu kas kitas.

Kaip rodo gautos žinios, pra
ėjusiais metais didžiausį įnašą 
Vasario 16 gimn., $620, padarė 
Sudburio 195 būrelis, kurio va
dovu yra K. Rimas.

Šalpos Fondo įgal.
P. Lelis,

.Mažųjų Užgavėnės
Nekalto Prasidėjimo seselės, 

lietuviško vaikų darželio vedė
jos, pereitą sekmadienį Prisikė
limo parapijos salėje surengė 
Užgavėnių pramogą Toronto 
mažiesiems. Į jį prisirinko pil
nutėlė salė, mažųjų žiūrovų ir 
beveik kita tiek — suaugusiųjų, 
jų palydovų. Tai rodo gražų se
selių rengiamų vaikučiams pra
mogėlių pasisekimą.

Scenoje matėme gražutes lė
les, inscenizuotas iš gyvų mer
gaičių ir vieno berniuko, girdė
jome puikiai deklamuojantį ka
minkrėtį — augštu cilinderiu ir 
virvėmis rankoje berniuką, ste
bėjome ir sekėme paaugusias 
mergaites šokančias tautinius 
šokius, pagaliau, daugelis ir su
augusiųjų ėjome kartu su ma
žaisiais ratelin, šokome, daina
vome ir visiems kartu buvo la
bai, labai smagu. Galiausiai at
važiavo sū ratukais “Gaidelis ir 
Vištytė”, kurie apdovanojo be
šokančius “rojaus”. raudonšo- 
niais obuoliais. Jie buvo begali
niai skanūs, mat, kaip “ro
jaus”...

Salėje visi vaikučiai galėjo 
nusipirkti gražias dekoratyvines 
kepuraites ir dailiai dūduojan-, , _ ,
čias dūdeles. Šiais reikmenimis'noms už veltui duotą salę, toip pot de-

Rn koiame pp. Krivickienei, Duobaitienei, jie uoliai apsirūpino* Na, r ku- stotulevičienei ir Bar-
Me- tusevičienei už nuoširdžią pagalbą parenvo sutartinio dūdavimo . . . i 

nenėj daly - programoj dalyva
vo jaun. ateitininkės ir darželio 
auklėtiniai vaikučiai.

Vietos lietuviškoji visuomenė 
dėkinga seselėms už darbą ir 
triūsą. Pr. Al.

Prašo pagelbėti invalidams
Civilinių invalidų draugijos 

globotinių skaičius 1956 m. la
bai pakilo. Toronte vien išlaiko
mų, dirbančių d-jos dirbtuvėse, 
yra 190. Kiti ateina į tas dirbtu
ves mokytis įvairių amatų. D-jos 
dirbtuvėms šiuo umet labai 
trūksta drabužių ir kitų reikme
nų. Yra pavojaus, kad draugija 
nebegalės visų jų išlaikyti.

Draugija prašo torontiečius, 
kurie tik turi savo namuose ne
benaudojamų drabužių, baldų, 
eletros įvairių įrengimų bei kito
kių reikmenų, pranešti draugi
jos (Society for Crippled Civi
lians) tel. EM. 8-6141, kuri tuo-, 
jaus prisius sunkvežimius jų at
siimti. Draugija turi visą eilę vi
sokiausių rūšių dirbtuvių, kur 
tokie dalykai galės būti pataisy
ti. Taip invalidai darbininkai ga
lės turėti darbo. Kitaip jų dalis 
turės būti atleisti.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
f *

pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy* 
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 

' mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

Pašventino šv. Kazimiero 
bažnyčią 4

Praeitą sekmadienį, kovo 3 d., 
rosemountiškiai turėjo didelę 
šventę, iškilmingai pašventino 
I
Šventinimo ceremonijas atliko 
vysk. J. E. Lawrence Whelau, 
asistuojamas kun. J. Kubiliaus, 
S.J. ir kun. dr. Jucevičiaus. Be 
to, iš svečių dalyvąvo Water bū
rio klebonas Juozas Valantie- 
jus, didelis šv. Kazimiero para
pijos klebono J. Bobino bičiu
lis, prel. Balkūnas, kuris pasakė 
Įspūdingą, šventei pritaikytu pa
mokslą, gretimosios lenkų para
pijos klebonas ir-* keli augšti 
prancūzų kunigai. Iškilmėse taip 
pat dalyvavo popiežiaus šv. Gre 
gorijaus vyčiai ir Jeruzalės vy
čiai prancūzai, lietuvių tunto 
skautai ir kitų organizacijų at
stovai. Bažnyčia buvo sausakim
šai pripildyta žmonių, kurių tar
pe matėsi ir nemaža svetimtau
čių.

Po šventinimo pamaldų visi 
susirinko į parapijos salę, kur 
laukė rūpestingų šeimininkių 
parengti stalai, apkrauti valgiais 
ir gėrimais. Vakarienės metu 
pasakyta nemažai kalbų. Sveiki
no J.Ė. vy sk.Whelan, prel. Bal
kūnas, kun. Valantiejus ir daug 
kitu. Taip pat buvo paskaitytas 
“TŽ”’ sveikinimo telegrama. 
Publikos tarpe, kurios buvo apie 
500 žmonių, matėsi jaunimo ir 
senimo, naujųjų ir senesniųjų 
ateivių. Visi buvo puikiai nusi
teikę ir aukas renkant gausiai 
aukojo, kas sujaudino net vy
riausiąjį šios šventės autorių 
kleboną kun. J. Bobiną. _

Visos iškilmės baigtos Tau
tos Himnu. J. P.

Apylinkės seimelio rinkimai. 
Remiantis KLB Kr. Tarybos 
Rinkimų Taisyklių paragrafu 30, 
pranešame, kad rinkimai nau
jam Montrealio apylinkės sei
meliui sudaryti įvyks š.m. kovo 
17 d., sekančiose rinkiminėse 
būstinėse:
»a) šv. Kazimiero parapijos sa

lėje — 3426 Parthenais St., nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai. p.p.,

b) Aušros Vartų parapijos sa
lėje— 1465 De Seve St., nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vak.,

c) Ville Jack Cartier (Longel) 
p. Išganaičių bute — 63 Lablanc

7AaujJ osTa^yčlą. bendruomenės ruošia didelės ap- 
- r r J__ * * iivkhac nnfilznmiinicfinn rtomna

Nuoširdžiai dėkojame T. Pranciško-

___ Krivickienei, Duobaitienei,
Kryžonauskienei, Stotulevičienei ir Bar- 

gimo metu. Dėkojame ir visuomenei už 
gausų atsilankymą ir aukas.

*. Nekalto Pr. Švč. M. Marijos Seserys.

IEŠKOMAS DALININKAS krautuvei su 
apie $3.000. Dirbti pasikeičiant kas ant
rų savaitę. Skambinti EM. 4-7034.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui. Galima ir su maistu. Vieta mašinai. 
Tel. RO. 6-7514.

Išnuomojamas kamabrys ll-me augšte, 
galima naudotis virtuve. Tel. LE.5-1026.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais ar
ba be. Tel. RO. 6-5857. High Parko ra
jone.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londono, Windsoro, Hamiltono. 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

S.t, nuo 2.30 vai. p.p. iki 5 vai. v.
Rinkiminė komisija.

Organizacijų posėdis. Montre
alyje esančios įvairių tautybių 

imties antikomunistinę parodą. 
Seimelio prezidiumas yra su jo
mis nuolatiniame sąlytyje, bet 
visų atsiradusių darbų sąryšyje 
su ta paroda atlikti negali, todėl 
kovo 10 d., tuojau po 11 vai. pa
maldų, Aušros Vartų parapijos 
salėje kviečia Montrealio lietu
viškų organizacijų posėdį išrink
ti tam darbui atlikti specialią 
komisiją.

Komisija atliks visus paruo
šiamuosius darbus liečiančius 
lietuvišką sektorių, pirmoje eilė
je suregistruos visus lietuvių 
įvairiomis kalbomis išleistus an
tikomunistinius leidinius.

Reikalas yra labai svarbus lie
čiąs mūsų tautos kovą su raudo
nuoju okupantu ir mes manome, 
kad visos organizacijos kvietiiną 
tinkamai įvertins ir nosėdin at
siųs parinktus kvalifikuotus at
stovus. Seimelio prezidiumas.

Skautiška šventė
Montrealio skautų ir “Nerin

gos skaučių tuntai šį sekmadie
ni, kovo 10 d., ruošia Lietuvos 
skautų globėjo šv. Kazimiero 
minėjimą, kurio metu dalyvaus 
ir specialiai į šias iškilmes atvy
kęs iš Toronto Lietuvos Skautų 
Broliios Vyriausias Skautinin
kas Steponas Kairys.

Minėjimas įvyks šv. Kazimie
ro parapijos naujoje bažnyčioje 
(kampas Sherbrooke ir Parthe
nais). Visi skautai ir visos skau
tės 11 vai. dalyvauja pamaldose 
ir bendrai priima šv. Komuniją. 
Po pamaldų parapijos salėje 
skautų-čių Tėvų ir Rėmėjų Ko
mitetas ruošia pietus, į kuriuos 
kviečiami ir skautų-čių tėvai bei 
rėmėjai.

Po pietų įvyks iškilminga 
abiejų tuntų sueiga.

3.30 vai. p.p. toje pačioje sa
lėje bus pravedamas stovyklinis 
laužas, kuriam vadovaus prityrę 
laužavedžiai V. Sabalys ir J. Ra
manauskas. Laužo metu, kuria
me pasirodys beveik visi Mont
realio skautai ir skautės, taipgi 
pirmą kartą pašoks nauja skau
tų vyčių šokių grupė. Pats lau
žas bus apipavydalintas greta 
vykstančiu tikru stovykliniu gy
venimu. Montrealio visuomenė 
skaitlingai prašoma šiame lau
že dalyvauti ir savo daina įsi
jungti į skautišką šeimą. Įėji
mas tiktai 50č. Visas pelnas ski
riamas vasaros stovykloms pra
vesti. Tuntų Vadovybės.

Neo Kanadiečių - prancūzų 
“Les Amities” susirinkimas su 
paskaita įvyks AV parapijos sa
lėje kovo 25 d.

Basanavičiaus 30 m. mirties 
sukakties minėjimas. Sekmadie
nį susirinkę AV parapijos salė
je Montrealio organizacijų atsto
vai sudarė komitetą ir nutarė 
mūsų tautos atgimimo patrijar- 
cho dr. Jono Basanavičiaus 30 
metų mirties sukaktuvių minėji
mą surengti balandžio 7 d.

Minėjimas įvyks 4.30 vai. p.p. 
AV parapijos salėje su paskaita 
ir menine programa. Gautas iš 
minėjimo pelnas skiriamas vie
tos kultūros ir švietimo reika
lams. Organizacijos ir asmenys 
prašomos tą datą rezervuoti mū
sų Tautos Didvyrio atitinkamai 
pagarbai. Rengimo komitetas.

Pianisto Kuprevičiaus koncer-' 
tas įvyks šį šeštadienį, kovo 9 d., 
7 v.v. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Visiems muzikos mylėto
jams, girdėjusiems ir negirdėju- 
siems šio mūsų virtuozo skam
binimą, verta ateiti pasiklausy
ti.

Šaulių rinktinės Lietuvoje bu
vo pasklidusios po visus Lietu
vos kaimus ir bažnytkaimius, 
garsėjo savo organizuojamais 
vaidinimais ir sportinėmis pra
mogomis. Miestuose jie turėjo 
stiprių sportinių vienetų, ir toks 
ŠŠ Kovas Kaune buvo ilgametis 
Lietuvos futbolo meisteris. Šau
lių nuopelnai Lietuvos nepri
klausomybės atkūrime ir jos iš
laikyme dideli. -

Šaulių Sąj. vienetai vienas po 
kito pradeda kurtis ir išeivijoje. 
Ir čia jų uždaviniai gali būti di
deli. Kiek girdėti į šaulių eiles 
įsijungę vyrai būsią mankština
mi patyrusių instruktorių, šau
lių Sąjungos vienetas neseniai t 
įsikūrė ir Montrealyje.

Vytauto klubo narių visuoti
nis susirinkimas įvyko sekma
dienį, sausio 24 d. Svarstytas 
konstitucijos projektas ir priim
ta metinė apyskaita, šiuo metu 
klubui pirmininkauja Juozas 
Skinkis, vicepirm. Naujokas.

Neseniai Montrealy mirė An- 
dzius Palubinskas, palikęs nu
liūdusią žmoną su vaikais. Kovo 
2 d. iš šv. Kazimiero bažnyčios 
palaidota Marcinkevičienė.

1956 m. Montrealy mirt 28 lie
tuviai. Pirmoji mirė Saurusevi-


