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Rimties savaitės
1 kasdieninio gyvenimo ritmą kasmet įsiterpia rimties me

tas, vadinamas gavėnia. Su ja yra susiję daugyoė mūsų tautos 
papročių, kūne ne be tam tikro humoro, pabrėžia to meto atėji
mą bei jo svarbą. Amerikos žemyne tokio stiliaus papročių ne
randame, tačiau, kaip ir visuose krikščioniškuose kraštuose, ran
dame tą pačią nuotaiką, kad ir kitaip išreiškiamą, ir tą pačią 
mintį. Visur girdėti tas pats balsas, kadaise aidėjęs tyruose ir 
šaukęs taisyti Veišpaties kelią. Tas balsas, tiesa, aidi apskritus 
metus iš visų sakyklų,. tačiau gavėnios metu jis sustiprėja ir 
prabyla į kiekvieną didesniu įsakmumu. Visa liturgija bei aPej' 
gos telkiasi apie jį, kad padarytų jį girdimu visiems. Jį turi iš
girsti juk nevren tyrai, bet ir visi geros valios žmonės.

įsiklausę į gavėnios šauklio baisą, galime įžvelgti du dalyku: 
šauksmą taurinti 'save ir įsigyventi į didžiąsias krikščionybės 
misterijas. Viešpaties kėliai yra nutiesti visų širdyse, tačiau daž
nai jie neveda .Dievop, nes yra iškraipyti arba gyvenimo painia
vose taip susipynę, kad jų kryptis nebegalima įžvelgti, faktai 
per savęs taurinimą yra įmanoma juos vėl atitiesmti ir grąžinti 
pirmykštę linkmę. Savęs gi taurinimas yra galimas įsigyvenus į 
krikščioniškąsias misterijas, į Kristaus asmenį, Jo gyvenimą, 
kančią, atpirkimą, prisikėlimą ir t.t. Gavėnios metas todėl su
jungia visa tai į vieną rimties toną ir duoda progos giliau pajusti 
krikščioniškojo gyvenimo turinį bei jį atnaujinti, pagyvinti sa
vyje-

Savęs taurinimas yra kiekvieno žmogaus nesibaigiantis už
davinys. Jis yra nesibaigiantis ne dėlto, kad tai tuščias darbas, 
bet dėlto, kad šviesaus žmogiškumo viršūnė yra augštai iškilusi, 
o ir pasiekus ją tenka nekartą nušliaužti žemyn ir vėl pradėti 
žygį. J uk žmoguje visuomet budi žvėris, traukiąs žemyn. To vi
dinio žvėries apvaldymas reikalauja nuolatinių pastangų, nes lig 
tik jis pajunta laisvę, išsiveržia visu savo brutalumu ir paglem- 

■ žia dvasios laisvę su-jos idealiniu polėkiu. Tai gerai buvo supra
tęs mūsų Vydūnas, nors ir tolokai būdamas nuo katalikiškos tra
dicijos. Jam savęs apvaldymas buvo to vidinio savo žvėries ap
valdymas, vedąs į žmogaus taurėj imą. Gavėnios pasninkas bei ki
tos savęs apvaldymo priemonės irgi siekia ne ko kito. Vadina
masis “savęs apmarinimas” yra taip pat pastanga tapti savęs 
valdovu. Ten, kur šiuo valdovu tampa kūnas, dingsta dvasinė 
kultūra ir prasideda civilizuota barbarįja. Krikščionybė ištisus 
amžius auklėjo tautas, kultūrino, jas per savęs apvaldymą, per 
slypinčio žvėries palenkimą dvasios, karalystei. Šiandieną, gyve
nant to išsiveržusio žvėries siautėjimo laikus, ypač svarbu atnau-

oi

Originali trobelė Britų Kolumbijos miškuose. Ji padaryta iš kedro medžio kamieno, turinčio be
veik 2.000 metų. Prie jos stovi lietuviai Kazėnai. 7 .

Savaitės įvykiai
Izraelio kariuomenė pagaliau pasitraukė iš visos Egipto žemės. 

Tai įvyko ypač JAV spaudimo ir neoficialių pažadų dėka. Ben 
Gurion vyriausybė, sulipdyta iš 5 partijų, vos neiširo. Karingų 
dešiniųjų dalis tebeprotestuoja prieš tokį vyriausybės žygį orga- 

; nizuodama viešas demonstracijas. Vyriausybė tikisi, kad neofi- - 
; ciaiiai duoti pažadai bus įvykdyti sąžiningai ir kad Akvabos 
i įianka bus leista plaukioti Izraelio laivams, kurie tuo būdu turėtų 
(laisvą ryšį-stf Tol. Rytais. Egiptas betgi jokių pažadų neduoda ir 
> skelbia, kad įlanka esanti Egipto teritorijos dalis. Jis taip pat kurs
to Gazos srities arabus reikalauti, kad ji būtų netrukus sugrąžinta 
Egiptui. Kol kas Izraelio kariuo- •---- ------- — ----- ---- —— ---- —
menės paliktas sritis perėmė JT sios, kad sovietai yra pasiryžę 
-kariuomenė ir Gazos srityje įve- laikyti savo satelitus griežtoj 
dė savo civilinę administraciją, priežiūroj ir nesitraukti iš jų pa-

liekant demilitarizuotą sritį. To
kioj būklėj JAV mano, kad ati
traukimas kariuomenės iš V. Eu
ropos neįmanomas. Vakariečiai 
tuo tarpu tariasi dėl bendros li
nijos sovietų pažadų atžvilgiu, 

esą JT kariuom. iš Egipto ati- kurie vilioja vokiečius artėjant 
traukimo reikalas priklausąs JT rinkimams.

Jau girdėti balsų Egipto spau
doje ir radio, sakančių, kad Egip 
to vyriausybė galinti kiekvienu 
momentu iškraustyti JT kariuo
menę. Jie puola Kanados min. 
pirm. St. Laurent pareiškimą,

'"' dvasios atnaujinimą. Jis turi apimli ištisus kraštus, tautas, ir 
lik tada žvėries pavojus bus apvaldytas, tik tada jis bus pajung
tas katedrų statybai. ■

Savęs taurinimas bei apvaldymas yra neatskiriamai susijęs 
su krikščionybės misterijomis, kuriose gyvas yra Kristus, įkū
nijęs tikrąjį žmogiškumą. Tiek Jo mokyme, tiek Jo gyvenime, 
tiek Jo kančioje apsireiškia žmogaus pirmavaizdis, į kurį nusi
žiūrėdami galime kurti savyje tikrąjį žmogų. Įsigyvenę į krikš
čionybės misterijas, pajuntame glaudų vidinį ryšį su jomis ir 
ąu Kristaus asmeniu. Sekdami Jo pėdomis atrandame savąsias, 
gyvendami Jo kančia pajuntame, kad tai ir mūsų kančia, pasiry
žusi pakelti ir nugalėti žvėries siautėjimą. Pr. G.

KAS NAUJO KANADOJE?
Komunistų veikėjai kreipėsi į 

Vyr. Tribunolą skųsdamiesi dėl 
Quebeco prov. įstatymo, priimto 
1937 m., kuriuo policija įparei
gojama uždaryti vieniems me
tams namus, naudojamus komu
nistinei propagandai. Skundas 
paduotas John Switzman, kuris 
yra kompartijos narys, ir F. Eib
ling vardu. Pirmojo butas Mont- 
realy buvo policijos užrakintas 
1949 m. sausio mėn. Sekančiais 
metais buvo uždarytas žydų ko
munistų centras — “United Jew 
ish -People’s Order”. Skundėjai 
bando įrodyti, kad toks įstaty
mas esąs priešingas konstituci
jai. Kadangi tai įvyko prieš 1950 
m„ jie turi teisę apeliuoti į ka
ralienės teismą Londone—“Pri
vy Council”.

Vyr. Tribunolas betgi nu
sprendė, kad tas Quebeco prov. 
įstatymas yra priešingas Kana
dos konstitucijai.

Škotija ir N. Brunswick. Sveika
tos apdraudos planas, numato
ma, pradės veikti nuo 1959 m. 
sausio 1 d. Feder, vyriausybė pa
dengs pusę draudos išlaidų — 
$400 mil.

20.000 valstybės tarnautojų 
palietė naujas patvarkymas, ku
riuo raštinių tarnautojai ir, ma
šininkės skirstomi į naujas ka
tegorijas ir gaus didesnį atlygi
nimą. Terminas “office boy” pa
naikintas ir jie bus vadinami 
pagalbiniais raštinių tarnauto
jais. (

Nepasiturinčioms motinoms 
Ontario prov. vyriausybė mokės 
pašalpą pagal prašančiųjų ne
turtingumą. Prov. parlamentas 
baigia svarstyti naują įstatymo 
projektą, kuriame numatoma 
mokėti pašalpą šėmos tėvui, jei 
žmona mirusi arba pasitraukusi 
bent 6 mėn. Pašalpa, bus moka
ma ir neištekėjusioms moti
noms. Ir joms nereikės laukti 
dvejus metus kaip ligšiol. Ji bus 
mokama ir tuo atveju, kai tėvas 
sėdės kalėjime bent 6 mėn. Pra
šymai pašalpai gauti turės būti 
paduodami savo apylinkės val
dytojui, skirtam socialinio aprū
pinimo ministerijos.

Visuotinės sveikatos apdrau
dos įstatymo projektą feder. vy
riausybė pateiks svarstyti parla
mentui dar šioj sesijoj. Penkios 
provincijos — Ontario, B. Ko
lumbija. Alberta, Saskatchewan 
ir Newfoundland jau sutiko pri
sidėti prie apdraudos plano, kurį 
pasiūlė feder. vyriausybė 1956 
m. Netrukus ketina prisidėti N.

Valstybės tarnautojų įstatymą 
vyriausybė ketina peržiūrėti ir 
jį pritaikyti naujoms sąlygoms. 
Tam yra paskirta speciali komi
sija, kuriai pavesta per dvejus 
metus išstudijuoti šį klausimą. 
Tarnautojų sąjunga, kuriai pri
klauso 60.000 narių, pageidauja 
arbitražo teismo, bet min. pirm, 
nurodė, kad tas pareigas Kana
doj atlieka 
komisija.

speciali parlamento

mašinerija jau paRinkimų
ruošta ir gali pradėti darbą per 
24 vai. Jos vyr. vadovas — N. 
Castongay, kurio žinioje yra 
200.000 tarnautojų. Rinkimų da
ta dar nepaskelbta, bet visi ma
no, kad ji bus birželio 17 arba 
gegužės 27 d. Jau išsiuntinėta 
200 tonų reikalingos medžiagos 
sudarinėti rinkėjų sąrašams, 
kurių bus 9.200.000. 300 tonų 
jnedžiagos paruošta išsiuntinėti 
į 70.000 vietovių, kai tik bus ofi
cialiai paskelbta rinkimų data. 
Yra paruošta 500 parašiutų, ku
riais bus nuleistos iš lėktuvų 
urnos į šiaurės vietoves, kur 
kartais neįmanoma privažiuoti. 
Jie buvo panaudoti 1949 m. Taip 
pat viskas paruošta, kad galėtų 
balsuoti užsieny gyveną kana 
diečiai. Išlaidos: 1953 m. — $5. 
800.000, šiemet—$6.500.000. Rin
kiminė kampanija partijoms at- 

iNukelta į 5 pri.)

FBI — Federal Bureau of In
vestigation — tai ir yra toji gar
sioji JAV įstaiga, kuri kovoja su 
politiniais ir kriminaliniais nu- 
sikaltėliais-.-Jos žin4oj.e-.y-ra ir^ko- 
va su bolševizmu Amerikoj. Jos 
viršininkas yra Mr. Hoover, ku
ris pereitą savaitę paskelbė U.S. 
News & World Report straipsnį 
apie amerikiečių bolševikus. Iš 
straipsnio matosi, kad amerikie
čiai jau supranta kas yra bol
ševizmas, kokie jo tikslai ir grės
mė pačiai Amerikai.

Bet vieno supratimo dar ma
ža. Gal kur kitur Mr. Hoover 
yra pateikęs žymiai geresnių re
ceptų, bet šitame straipsny ko- 

_ va su bolševizmu ribojasi labai 
j paviršutiniškomis ir neveiks- 
I mingomis priemonėmis. Jis krei- 
' piasi į mokytojus, dvasininkus, 
darbininkus, profesinių sąjungų 
vadus, pramonininkus ir sako, 
kad ant jų gula didžiuliai užda
viniai kovoje su bolševizmu. 
“Tiesa ir auklėjimas yra geriau
sias atsakymas kovoje už Ame
rikos idealus”, — baigia savo 
straipsnį.

Jis labai teisingai konstatuo
ja, kad komunistai “nėra laimė
ję nei viename krašte tautos 
daugumos laisvais balsavimais”. 
Viską bolševikai turi paėmę jė
ga! Čia ir yra viso reikalo esmė. 
JAy mokytojai ir kunigai ir vi
si kiti gali savo uždavinius atlik
ti kuo geriausiai ir vis tik Ame
rika gali atsidurti bolševikų 
glėby.

Reiškia, ne čia receptas no
rint išvengti bolševikų pavojaus. 
Bolševikai veikia jėga, klasta ir 
propaganda. Propaganda paruo
šia kelius, bet ir tai nebūtina, 
kaip praktika pavergtų tautų ro
do. Svarbiausias momentas yra 
jėga. Ir tam nereikia jokios dau
gumos. Tą sugeba įvykdyti ir di
delė mažuma gerai ir apsukriai 
veikdama.

Bolševizmo istorija turėtų bū
ti gerai žinoma bent tiems vaka-

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

i -

rięčių. yąd^ns^ijgA stpvi s^yę 
tautos šaf^oojė. Juk faktinai 
visa velniava, kuri darosi šian
dien pasaulyje ir įvyko dėl to, 
kad ir tos pačios Amerikos vado
vaujantieji žmonės nesuprato 
bolševizmo savo laiku. Kovoda-

Vėl sukils?
NYT kovo 6 d. jau daro spė- 

lijimus, kad pavasariui atėjus 
vengrai vėl sukils. Prie jų galį 
prisidėti Leakįja»4£
ja. Iniem. Rescue Commit, ^va
dai, surinkę vengrams padėti 
daugiau kaip pusę milijono dol. 
jau dabar ragina budėti, kad jų 
IRC ir visos kitos humanitari
nės agentūros būtų pasiruošu-

pilnačiai. Visdėlto Izraelio ka
riuomenės atitraukimas iš Egip
to palengvino įtampą Vid. Ry
tuose. ir Nassėris leido baigti at- 
blokuoti Suezo kanalą, o Syrija 
leido pradėti taisyti išsprogdin
tus žibalo vamzdžius. Tik čia ir 
vėl iškyla sena problema — Su
ezo kanalo naudojimas. Vakarie
čiai yra sudarę specialią bendro
vę, kuriai yra nutarę mokėti už 
naudojimąsi kanalu, o ši atsi
skaitytų su Egiptu. Nassėris to 
nepripažįsta, reikalauja atsiskai
tyti tiesioginiai su Egiptu ir at
meta netgi laikinio pobūdžio pa
siūlymus.

Komunistinė propaganda Vid.

Laimėjo De Valera
Rinkimus Airijoj laimėjo se

nas kovotojas už t .nepriklauso
mybę De Vaįera, 74 m. amž. po
litikas, vadovaująs Fianna Fail 
partijai, kuri gavo 78 vietas sei
me iš 146. Be to, De Valerą re
mia kaikurie nepartiniai atsto
vai. Bu v. min. pirm, vadovauja
ma koalicija gavo 40 vietų. Tuo 
būdu De Valera, vadovavęs vy
riausybėms 20 metų, vėl grįžta 
valdžion, kurios svarbiausias už 
davinys bus išvesti kraštą iš 
ūkinės krizės ir rūpintis Š. Airi
jos prijungimu prie neprikl. Ai
rijos. Pažymėtina, kad De Vale
ra yra gimęs Niujorke; kaip 

ko vo t o j aš už Airi jos ne

Įėjimuose Ir nuo . kartuvių jį iš
gelbėjo JAV pilietybė.

Ghana nepriklausoma
Gimė nauja neprikl. valstybė

Sąjungos-yra duodamos anglų ir 
arabų kalbomis. Jos yra siunčia
mos iš Taškento, Maskvos, Ry
gos, Pragos ir Budapešto. Ašt
riai puolami amerikiečiai už j . 

f kišimąsi i Vid. Rvtus, kur sovie-i
4U į Afrikoj ir tapo 81 JT nare. Šis 

• ‘ ■ kraštas :— buvusi britų kolonija 
„ mw. uuumow; .ua.v.auvua*a; ;—buvo vadinamasAuksoKran-
į Apie tai negalvojama! Vakarų lai Paskluto suki udyt. j dabar pavadintas Ghana.

ti aukas, vėl daryti rinkliavas, Tarp JAV,'Britanijos, Prancū-

mi pues vokišką nacizmą taip sjos Ginklais? Savanoriais? Ne!
įsismagino, kad nepamatė dar 
didesnio pavojaus, kurį ruošė 
bolševizmas. Bolševikai apgink
luoti, jiems atiduotą ir Europoj 
ir Azijoj didžiuliai plotai su mi
lijonais gyventojų. Ir šiandien 
bolševikai tebesiekia pasaulinės 
hagemonijos. Vakarai juos išve
dė iš pelkių ir krūmų Į pasauli
nio garso čempijonus. Jų apeti
tai nesitenkina nežymiomis tau
telėmis. Jie supa planingai, sis- 
tematingai. Pvz. iškilo arabų pa
saulis. Pamatė visi pavojų, bet 
kada? Ir Amerika puola gelbėti 
padėties, puola gesinti gaisrą, 
kada jau jis gerokai įsiliepsno
jęs. Ar to nematė niekas anks
čiau, prieš 10 metų?

Vengrijos atvejis parodė, kad 
Vakarų valstybės laikysis neut- 
liteto, “garbingo” neutraliteto, 
jei ir vėl kils koki nors paverg
tų tautų desperatiški sukilimai. 
Iš vios eilės kalbų ir pareiškimų 
vadovaujančių asmenų yra aiš
ku, jog laukiama, kad beginklės 
tautos plikomis rankomis pa
smaugtų Vakarų augintą, stip
rintą ir padrąsintą bolševizmą. 
Už bolševizmo išaugimą po ant
rojo pasaulinio karo yra atsa
kingi Vakarai! Kodėl patys Va
karai nenori sutvarkyti bolše
vizmo ir nustumti jį bent į se
nas ribas? Juk jų vadai žino

tautos—biznio tautos! Vėl rink-

vėl siųsti stebėtojus į nepavojin
gas vietas, ir daryti pranešimus. 
Ir tai bus viskas! Tikr'os pagal
bos nebus, kaip nebuvo ir perei
tais metais.

Neseniai atšventėm Vasario 
16. JAV senato ir atstovų rūmų 
daugybė narių kalbėo ir linkėjo 
mums, lietuviams, tikrai gražių 
dalykų. Šilta darėsi skaitant tas 
kalbas ir linkėjimus. Taip jos 
užjautė ir taip jose radome daug 
užuojautos pavergtai mūsų tau
tai ir bendram visam reikalui. 
JT vėl Lietuvos vardas buvo iš
keltas senatoriaus Knowlando ir 
ambasadoriaus Lodge. Blykste
li viltis, bet ir gęsta.

Doleriai arabams
Sausio 5 d. prezidento pasiūly

ta Vid. Rytų politika kongrese 
užtruko lygiai du mėnesiu.

Atstovų rūmai priėmė sausio 
30 d., senatas — kovo 5. d. Ilgai 
svarstė komisijos. Didesnė opo
zicija pasireiškė senate, kuris 
padarė nežymių pataisų, su ku
riomis prezidentas sutiko.

Prezidentas dabar turi laisvas 
lankas Vid. Rytuose. Jis gali 
panaudoti karines jėgas ir $200. 
000.000. Tai didelė demonstraci-

puikiai, kad bolševikai tik Va- įa PTrieš sovie*\ sąmokslinin- 
karų dėka išsiplėtė ir užėmė vi- ^us’ Jlern.s pasakyta aiškiai, kad 
sa eilę tautų. Kodėl ir šiandien mėgins piktinti arabų 
kova su bolševizmu naliekama Prastuose ir jeigu jie prasys,kbva su bolševizmu paliekama 
tik pavergtoms tautoms? Ar jos 
kaltos už bolševizmo stiprinimą?

SOVIETAI KVIEČIA TURISTUS
Į Amerika panaudos ir karines jė

gas prieš agresorių. Bet bolše
vikai nebūtų bolševikais, jei jie 
lįstų į aiškų pavojų. Jie ras bū- 

idų. Arabų jie neatsisakys ir pa- 
i darys taip, kad niekas nesiskųs

Jau nekartą buvo rašyta, kad [Juodojoj ir Baltijos jūroj. Turis- ir neprašys Amerikos pagalbos, 
•vietai nežmoniškai pelnosi iš tams esą būsią leista keliauti Mes lauktume, kada bus pasovietai nežmoniškai pelnosi iš 

siuntinių, siunčiamų už geleži
nės uždangos per Inturisto įga
liotas komunistines organizaci
jas. Artėjant vasaros sezonui jie 
pradėjo propagandą, kviesdami 
užsienio turistus atsilankyti S. 
Sąjungoj ir ten palikti savo va
liutą, kuri bus reikalinga komu
nistinei propagadan užsieny. In-_ 
turisto agentūra yra sudariusi 
sutartis su 150 įvairių kelionių 
agentūrų visame pasaulyje, Ka
nadoje su Overseas Travel Ltd. 
ir it bendrovėmis. Inturistas 
siuūlo turistams kelionę: Mask
va - Leningradas - Odessa - Kii- 
vas - Taškentas - Alma Ata ir 
kt.. neišskiriant kelionės laivais laisvė” ir 1.1.

paskirai ir grupėmis ir apžiūrėti 
kultūrinius paminklus, įmones 
ir pan. Inturisto patarnavimai, 
įskaitant viešbučius, maistą, su
sisiekimą, būsią 1, 2 ir 3-čios kla
sės. Esą statomi keli nauji vieš
bučiai bei restoranai užsienio tu
ristams. Pernai Sov. Sąjnugoj 
lankęsi 200.000 turistų, kurių 
virš 1.500 buvę iš JAV ir Kana
dos. Visi turėjo naudotis Inturis- 
tu, valdžios agentūra, kuri griež
tai kontroliuoja turistų planus. 
Neakylus amerikiečiai turistai 
dažnai to nepastebi ir pasitenki
na pamatę “gerąją” pusę; grįžę 
gi tvirtina, kad Sov. Sąjungoje 
esanti netgi “visiška religijos

skelbta Rytų Europos doktrina!

Vyskupų auka 
lietuviams

Amerikos katalikų vyskupai 
nukentėjusiems nuo bolševikų 
šelpti paskyrė $15.000 auką. Kar 
dinolas Spellman čekį įteikė BA 
LFo pirmininkui kan. dr. J. Kon 
čiui, kurio rūpesčiu auka ir iš
gauta. Neseniai BALFo pirmi
ninko rūpesčiu iš National Ca
tholic Welfare Council gauta 
50.000 svarų drabužių ir per 10. 
000 svarų avalynės. Visa tai pa
siųsta į Vokietiją vasario mėn.

Vokietijos vienijimas

zijos ir V. Vokietijos vyksta pa
sitarimai dėl Vokietijos suvie
nijimo. Tuo reikalu V. Vokieti
jos užs. r. min. Von Brentano 
lankėsi Vašingtone. Jo vyriau
sybė yra linkusi vienytis su R. 
Vokietija laisvų rinkimų keliu ir 
įsipareigoti laikytis neutralumo, 
panašiai kaip Austrija. JAV, ku
rios po Stalino mirties buvo lin
kusios tikėti pasikeitimais Sov. 
Sąjungoje, dabar yra įsitikinu-

Šiuo vardu prieš 1.000 metų bu
vo vadinama afrikiečių karalija, 
žydėjimo metą pasiekusi 6-10 
šimtm. 15-16 š. šis kraštas buvo 
kolonizuotas britų pirklių, .ku
rie čia vyko ieškodami aukso, 
dramblio kaulų ir vergų. Min. 
pirm. Nkruman, klausydamas 
tautos himno per iškilmes verkė 
iš džiaugsmo. Jis valdys 4 mil. 
negrų ir 7000 baltųjų. Jo džiaugs 
mą sudrumstė Togoland srities 
gyv. sukilimai, reikalaują savi
valdos.

EMIGRUOJA TŪKSTANČIAI DANŲ
Išeivių skaičius Danijoj pasie

kė rekordą — 5.067 per praėju
sius metus ir dar didėja. 1955 m. 
tik pusė to skaičiaus emigravo. 
Šiemet, numatoma, jis gali pa
siekti 10.000. Daugiausia danų 
emigruoja Kanadon, ypač pra
monės ir žemės ūkio darbinin
kai su šeimomis. Praėjusiais me
tais Kanadon jų atvyko 3.000, 
Australijon — 1.340 ir į JAV — 
677. Daugelis veržiasi emigruo-

ti dėl dviejų priežasčių — dide
lių mokesčių ir nedarbo. Darbi
ninkas specialistas, kuris uždir
ba 15.000 kronų — $2.167 per 
metus, turi mokėti 28,2% mokes
čių, jei nevedęs, vedęs — 26,9%. 
Danijoj šiuo metu yra 70.000 be
darbių iš 4 mil. gyv. Daugelis ne
mato galimybių įsitvirtinti sava
me krašte ir emigruoja. Priside
da ir išeivių vajus, kurį propa
guoja Kanados imigracijos biu
ras Kopenhagoje.

VAGIES KEPURĖ DEGA
Kanada ir JAV sulaukė juo

kingų protestų iš komunistinės 
Vengrijos vyrisauybės.

Kanados paštai, žiemos metu 
laiškų ženklus pradėjo gesyti su 
šitokiuo šūkiu: “Kam laukti pa
vasario? Darykit tai dabar!”. Ka 
dangi pats Kadar buvo kalbėjęs, 
kad “reakcinės jėgos” ruošiasi 
sukilimui pavasarį, tai toks šū
kis buvo palaikytas kurstymu 
pradėti sukilimą. Tokie laiškai 
buvo neįteikiami adresatams ir 
grąžinami atgal į Kanadą. Kar
tu Kanados vyriausybei per D. 
Britanijos ambasadą įteiktas 
protestas.

Tas pats atsitiko su laiškais iš 
JAV, kurių paštas ženliukus ge
sino Laisvosios Europos pinigi
nio vajaus šūkiu: “Paremk lais
vės žygį”.

Kad užkliuvo komunistams 
“Laisvosios Europos” šūkis, ne- 
dyvas. Bet Kanados pašto var
totas šūkis su jais tikrai neturi 
nieko bendra. Tai buvo ragini
mas pagyvinti statybos darbus, 
neatidėti jų pavasariui, kad žie
mą labai nedidėtų bedarbių 
skaičius.

Negryna sąžinė ir šešėlio pa
būgo.

RAŠO Iš SIBIRO
Laiške iš Sibiro, Irkutsko sri

ties, viena moteris rašo:
Susilaukiau sūnaus Algiman

to. Gimė lapkričio 18 d. Per Nau 
jus Metus krikštijom. Krikštijo 
sena senutė moteris, nes kuni
go neturim nei bažnyčios. Jums, 
brangieji, aš manau, aiškus mū
sų gyvenimas... Man berašant 
šį laišką parėjo mama iš krau
tuvės ir parnešė žinią, kad šian
dien atvažiuoja kunigas. Ruo-

šiamės šliūbams ir krikštui..
“Nespėjau jums išsiųsti Šio 

laiško 11 d., kadangi tą pačią die
ną vakare sulaukėm kunigo. Vi
si ėjom į pamaldas, išklausė iš
pažinties, priėmė visi moterys
tės sakramentą, vaikus pakrikš
tijo. Susitaikėm su Dievu, nebe- 
bijom mirti. Viskas labai skubo
tai buvo, nes buvo tik 2 dienas 
ir turėjo pradingti kaip paukš
telis, atlikom pareigas naktį”.
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Amžinoji taika
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Pragariškas planas, bet jo ne

KLB Kultūros Fondo pranešimai
PRANEŠIMAS NR. 2

Kaip kiekvienais metais KLB 
Kultūros Fondo Švietimo Sky
rius prašo visus Kultūros Fondo 
įgaliotinius kovo mėn. paskutinę 
savaitę, kovo 24-31 d., surengti 
Mokytojų bei Tėvų bendradar
biavimo savaitę pedagoginėmis 
lituanistinėmis temomis.

Kultūros Fondo įgaliotiniai 
prašomi paprašyti vietos parapi
jų klebonų, kad lietuvybės išlai
kymo klausimais būtų sakomi 
bažnyčiose pamokslai.

Ši pedagoginė savaitė yra ren
giama šūkiu: “Šeimos ir mokyk
los bendra kova už lietuvišką 
vaiką”. Pasirūpinti vietose su
šaukti pedagogų bei tėvų susi
rinkimus, su paskaitomis įvai
riais lietuvybės išlaikymo klau
simais. Kam rūpi lietuviška mo
kykla, prašomi tuos klausimus 
kelti spaudoje.

IV-sias MOKYTOJŲ IR 
TĖVŲ DIENAS

KLB Kult. Fondas ruošia 1957 
m. kovo 30-21 d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose, 32 Rusholme 
Pk. Crs., šia tvarka:

Kovo 30 d., šeštadienį, moky
tojų konferencija Muzikos stu
dijos patalpose.

9.30 vai. ryto svečių ir atstovų 
registracija;

10 vai. konferencijos atidary
mas, invokacija ir sveikinimai,

11 vai. *dr. Agotos Šidlauskai
tės paskaita “Vaiko brendimas 
svetimoje aplinkoje”.

Po paskaitos diskusijos.
1-3 vai. p.p. pietų pertrauka.
3 vai. p.p. Iz. Matusevičiūtės 

paskaita “Augštesnysis lituanis
tinis švietimas bei jaunimo pra
mogos”.

Po paskaitos diskusijos.
4.30 vai. p.p. Kultūros Fondo 

\ bendras pranešimas.
5 vai. Pranešimai iš atsikrų 

vietovių bei Sporto Lygos atsto
vo pranešimas.

Po pranešimų diskusijos ir 
jtimanyiniai&*si^'

miltono vysk. M. Valsčiaus var
do šeštadieninių mokyklų mo- 

• kiniai, Prisikėlimo parapijos 
'jaunimo orkestras, vedamas- V. 
Verikaičio ir baletą studijos mo
kinės, vedamos p-lės Valentinos.

KLB KF Švietimo sk.
v KLB KULT. FONDO 
GARBĖS MECENATAS

KLB KF Finansų skyrius skel 
bia Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyvą “Parama” pirmuo
ju garbės mecenatu, paaukojusį 
$800 kultūriniams bei lietuvybės 
išlaikymo reikalams. Pagal “Pa
ramos” Centro'Valdybos bei in
dėlininkų pageidavimą visuoti
niame narių susirinkime vasario 
24 d. Lietuvių Namuose, skirsto
ma šitaip:
1. KLB Kultūros Fondo dis

pozicijai ,.........  $200
2. Toronto Maironio vardo

šeštad. mokyklai .............. 100
3. Toronto skautų jamborės

fondui .... ............... ...~ —. 100
4. Toronto Lietuvių Namų

bibliotekai .. . .... ...... ... ....
5. Vasario 16 gimnaz. Vokie

tijoje ..... :................   ...
6. Toronto sporto klubams:

Vytis ir Aušra .... .............

100

100

200

Viso $800 
Toronto bankelis “Parama”, 

kurio valdybą sudaro .pirm. Vy
tautas Meilus, vicepirm. Jurgis 
Strazdas, iždin. Aleksas Kiršo- 
nis, sekret. Stasys Grigaliūnas 
ir reikalų ved. Petras Šernas, 
suprato ir efektingai parėmė K. 
Fondo veiklą.

Kultūros Fondo darbuotojai 
savo pirmajam garbės mecena
tui už auką nuoširdžiai dėkoja.

- KLB /KF Finansų sk.

Ill vai. iškilmingos šv. Mišios 
visose lietuvių bažnyčiose už lie- 

. tuvių tautos švietėj us.
3 vai. p.p. Prisikėlimo audito

rijoje vieša akademija su prof. 
Igno Malėno paskaita “Naujau
sias metodas vaikus mokyti 
skaityti“.

10 min. pertrauka.
Meninė dalis. Joje dalyvaus 

Toronto Maironio vardo ir Ha-

S Dėmesio! Dėmesio! &
J SUINTERESUOTI PRAŠOMI §Į SKELBIMĄ IŠSIKIRPTI Jesąs pilnai realus jau šią valan

dą. Kodėl Chruščiovas dar ne- 
paspaudžiąs mygtuko, tai tik, gir 
di, dėl to, kad, turint galvoje 
trumpas Europos. distancijas, iš 
sunaikintų teritorijų radio - ak
tyvios dulkės bei lietus tuoj pat 
grįžtų ant pačios Rusijos ir su
degintų plačiai laukus, augme
niją bei daug milijonų rusų pa
verstų invalidais, dėl to atidėlio
jama tik kaip paskutinę priemo
nę, jei būtų žūtbūtinis reikalas, 
pav., jankiai “pasijudintų”.

Tai, be abejo, žino neblogiau 
ir amerikonai. Iš to daug kam 
įtartinas JAV prezidehto patai
kavimas ne vien rusams, bet ir 
Egipto diktatorėliūi, nes kito 
pasirinkimo ir nėra. Kiekvienas 
taip darytų dabar, pasodintas į 
jo kėdę. Reikia užmiršti, kas bu
vę prieš du, ar tris metus, bet 
realiai pažiūrėti, kas yra kaip tik 
dabar, neieškant naiviai prieka
bių, ar kaltininkų (tokiuo, be 
abejo, būtų pats prezidentas - 
generolas), nes istorijos rato ne
pasuksi atgal, nei juo labiau — 
nebesugrąžinsi praeities, pra
leistų niekais progų.

Viena, kas betgi turėtų būti 
visiems aišku: karo technika 
keičiasi nebe kas dešimtmetis, 
bet 2-3 metų bėgy, paversdama 
senus generolus bemoksliais, o 
senus ginklus — laužu. Ar taip 
skęsta mūsų laivas jau? Nebū
tinai, bet pergalės nežada po
pieriniai generolai, nei gusarai, 
ulonai, tie “Taiti pėstininkai”, 
kai pergalę, ar pralaimėjimą ga
lt nulemti — tik 10 jnin. pavė
lavimas 1.700 mylių žygyje. Ga
lutiniam finale, pagaliau — ne
daug skirtumo tarp nugalėtojo 
ir pralaimėtojui: elektrizuoti 
griuvėsiai ir kalnai lavonų 
abiems. Bet, ar tai tiesa, ar jan
kiai tai gali žinoti dabar, jei jie 
nežinojo 1945 m. (rusus niekino, 
kaip dabar garbina jų techni
ką). Teisybė gali būti kažkur 
apie vidurį, tačiau taika rusams 
eina į sveikatą, laikas dirba jų 
naudai. Lenkų 25 milijonai, ven
grų — 10 šiaušiasi, tai tiesa, 
bet už tai į rusų glėbį linksta 40 
milijonų arabų, 400 milijonų in- 
dusų, 200 milijonų Afrikos juo
dukų. Išeitų, kad Maskva — ne
dega, rusų imperija negriūva, 
bet dar stipryn eina. Rusų caras 
su daug blogesniais ginklais už
gniaužė abi tų pačių lenkų revo
liucijas 1831 ir 1863 m. gi, jei 
dar būtų bandę pakartoti, caras 
ir kasmet po 2 tokias beviltiškas 
revoliucijas būtų nuslopinęs 
lengvai, vien su didesniais nuo
stoliais patiems lenkams. Šian
dien gi rusai , turi daug ir geres
nių ginklų, užtektų po 2-3 lilipu- 
tines atomo bombas nutildyti 
įsisiūbavusius lenkus ar veng
rus. Bolševikų diktatūrai būtų 
daug pavojingiau tik Rytų Vo
kietijos, ar pačios did-rusių tau
tos revoliucijos.

Iš tikrųjų, kokia čia gudrybė 
—nekurstyti rusų, kaip vyr. šei
mininkų, o kurstyti vergų tau
tas (ukrainiečius, net' Pabalti
jį). Posūkio metu, vieno iš šei
mininkaujančių rusų žodis gali 
atstoti milijonus, pav. padiktuo
jant sumesti aįomo krovinius į 
Atlantą, vietoj nešti ant Ame
rikos ir 1.1. Voice of America, 
vietoj pigių rėksnių, kurstančių 
tuščiai kolchozininkus, lyg neži
nant, kad šie vien už radio klau
symą sau gali gauti 6 metų Sibi
ro katorgos, taip jau 12 metų po 
3 kart kasdien, turėtų pasamdy
ti protingų žmonių, mokančių 
diplomatiškai “prabilti” į pačią 
didrusių tautą, jos šviesuomenę, 
nurodant racionaliai (ne senti
mentaliai) bolševikų klaidas, ža
dant kalnus gėrybių — atstačius 
demokratijas, net nutylint pa
grobtų tautų išlaisvinimą, ne
apeinant fanatiško rusų patrio
tizmo. Jei yra atskilę nuo ištiki
mųjų tokie didikai, kaip NKVD 
gen. Orlovas, pulk. Rąstvorovs- 
kis (Japonijoje), pulk. Petrovas 
(Australijoje) — reiškia tokių 
gali ir daugiau atsirasti. Leiski- 

(Nukelta į 7 pšl.)
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“Ar greit bus trečiasis karas?” 

“Ar rusai puls Ameriką?” ”Ar 
ši puls rusus?” Ši daina nebe 
Šiandien skamba. Bet reikia gi 
kartą blaiviai pažiūrėti, koks 
yra šiandien realus dalykų sto
vis.

Nebeužtenka gyventi, atrodo, 
senom pasakom, kas buvo prieš 
10 metų, kai jankiai 1945 m.' iš
radę atomo bombas džiaugėsi: 
“Mes sudaužysim Rusiją, kaip 
molinį puodą” (atseit, kurią va
landą mes panorėsitn). Bet, pa
sirodė, kad 20 amžiuje negalima 
užmigti ant laurų, ginklai ir va
dai keičiasi, pernelyg greit. Jau 
ir rusai prisigamino atomo ir H 
bombų, tiek, kad dabar, sakoma, 
galį sudaužyti Ameriką. Ir kas iš 
to, kad Amerika turi visko dau
giau. Ji galėtų šiandien sudau
žyti 5-6 Rusijas. Iš to naudos ne
daug, nes Rusija tik viena!

Atsirado nauji šūkiai: “Ge
riau jūs sudaužykit rusus, jie — 
silpni” — buvo kreiptasi į ru
sų pavergtas tautas, kurių šie 
vien 1940-45 m. užgrobė 10 su 
100 milijonų galvų, o iš seniau 
turėjo dar antra tiek. Kai pas
kutiniųjų 4 metų bėgy, begink
liai vokiečiai, lenkai, vengrai 
pakėlė kumštį prieš rusišką mes 
ką, narsūs kurstytojai, vietoj 
duoti paramą, dingo.

Pasigirdo vėl nauji šūkiai: 
“Rusija jau griūva, ji pati su
grius” (ergo, nieko nebedaryki
me). Ar bereikia aiškinti, kad ir 
naujam “kepsniui” tiktų pridėti 
štampą Made in USA. Rimtesni 
stebėtojai to nevadina kitaip, 
kaip trečioji apkvaišimo stadija, 
atseit, nerealistiškų rėksniu. Tai 
pasakė neseniai ir pats Hoove- 
ris, FBI vyr. direktorius, tary
tum mes patys nematome, kad 
tai pernelyg gerai turi patarnau
ti patiems rusams, užmigdant 
laisvojo pasaulio budrumą: gir
di, jie silpni — patys iškris iš 
klumpių, tik sėdėkim ir laukim.

Tačiau, kaip dabar stovi tie' __ ____ ___ ______ _____ .
reikalai tikrovėje, gali ne vie-: perimentinėj stadijoj.
nam rūpėti. Neveltui juk sako- ’ Gi kai dėl'rusų progreso, esa- 

ma stipraus pagrindo manyti, 
kad bent raketų, atseit, raketų - 
bombų srity jie jau esą priešaky 
amerikonų. Jau L953 jn. keli vo
kiečių mokslininkai, kuriems pa
vyko -iš darboviečių pabėgti ir 
grįžti namą su repatrijuojamais 
iš Sibiro-^ltlečiais, yra parv-e- 
žę žinių apie rusų galinamus 
po 2.000 į mėn. hitlerinius V-2, 
smarkiai patobulintus ir skrię- 
jačius net 1.750 mylių nuotoliu. 
Amerika tokių neturėjusi tada, 
dar neturinti ir dabar. Su tom 
savo raketom, jei ir nesiekdami 
Ameriką, rusai tuoj galėtų nu
šluoti, visas amerikonų karo ba
zes užjūryje, su jų sandėliuoja- 
mom A ir H bombom. Turint ra
ketų greitį galvoj, nebūtų spėta 
panaudoti prieš rusus nei rada
ro, nei elektroninių intercepto- 
rių, nei, žinoma, naikintuvų. Per 
pusvalandį galėtų būti viskas 
nušluota, nes amerikonų bazių 
sąrašą rusai, be abejo, seniai tu
ri. Tektų tada siųsti B-52, kurių 
amerikonai .turį 110, iš pačios 
Amerikos ir kuriuos rusai galė
tų, girdi, pasitikti iš savo ant
arktinių bazių netoli Islandijos, 
maždaug 2 vai. kely nuo Mask
vos, su menkais šansais prasi
laužti, o kito kelio jankiai ir ne
turėtų. Tai dėlto ir aiškinama 
girto Chruščiovo išsiplepėjimas 
rautuose net du kartu su perne
lyg dideliu pasitikėjimu Vaka
rų diplomatams grūmojant: 
“Mes dar jus visus palaidosim, 
supuvę kapitalistai”. Jo įžūlūs 
plepalai, išeitų, nebuvę jau visai 
kvaili, žinant, kad nereiks siųsti 
aeroplanų, užteks pusvalandžio, 
kad tom 1.700 mylių raketom, 
pridedant atominę viršūnę, su
daužyti visus iki vieno NATO 
sąjungininkus, dar karo nepa
skelbus, o tolimąją Ameriką ta
da internuoti jos pačios bejėgiš
kam likimui, nedarant tuo tar
pu invazijos, bet ir nebijant nei 
kiek tokios sulaukti sau, ekono-

ma — informacija yra septinta
sis naujųjų laikų stebuklas, ne
beužtenka gyventi senom pasa
kom, reikia žinoti, ką priešas 
naujai pasigamino bei kokius 
planus kuria. Toks'didelis dien
raštis, kaip “The Globe and 
Mail”, panaudodamas progą, kai 
grįžo iš Europos nemažesnis as
muo kaip gen. Gruentheris, at
sisakęs pats iš vietos, nenorėda
mas toliau būti vyr. NATO va
du, pasiuntė į Vašingtoną kele
tą komentatorių, atrodo, ištirti 
padėtį iš pirmaeilių šaltinių. Ži
nomasis Philip Deane, tik iš to
lo suminėdamas buv. NATO va
do vardą, davė suprasti žinių au
tentiškumą, aprašydamas. naują 
rusų kariavimo būdą — žaibo 
pergalei pasiekti per 30 min., jų 
Bison lėktuvus ir transatlanti
nes raketas, tiksliau, raketines 
bombas. Jo daviniai gali plau
kus pašiaušti tiems, kurie stato 
radaro užtvaras, neva, priešo 
bombonešiams per šiaurės Ka
nadą sulaikyti, kai tai jau pase
no, mažne taip, kaip prancūzų 
Maginot linija, kurios statybai 
buvę išmesta be reikalo daug 
milijonų.

Kai dėl trąnsatlantinių bom
bonešių JAV pats moderniausias 
esąs B-52 (vos truputį silpnesnis 
už rusų garsųjį Bison). Jų gruo
džio 1 d. turėta 110, gi rusai savo 
Bisonų turį 200, be to, gamybos 
tempu pralenkiu dvigubai ame
rikoniškus B-52. Bet amerikonai 
turi ir B-47, kuris yra mažesnis 
ir ne toks greitas, tačiau jų turi 
gana stambų skaičių Anglijos, 
Vak. Europos, Šiaurės Afrikos 
ir Azijos bazėse. Navaho, ameri
konų be piloto skrendąs 2.000 
mylių į vai. lėktuvas, galįs būti 
masiškai produkuojamas tik po 
5 metų. Atlas, 16.000 mylių į vai. 
greičiu lekianti balistinė rake
ta vargu ar anksčiau gali būti 
masiškai gaminama, kaip po 10 
metų. Daug vilčių dedama j B- 
58 bomboneši, kuris tebėra eks-

LIETUVIŲ įSTAIGA

te

M

¥R

Baltic ExporlingCo.
849 College St. (prie Ossington), Toronto, teL LE. 1-3098

Siunčia iš Kanados ir Anglijos įvairiausius siuntinius

Į LiETH’VĄ,
Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus, 

kaip seka:
IŠ KANADOS:

★ Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir kitu reikmenų 
įvairius siuntinius.

IŠ ANGLIJOS:
★ Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, stetoskopus, klausos 

aparatus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga
minimui medžiagos, kosmetikų ir t.t. ir t.t.

★ Gražiausių spalvų ir geriausios rūšies dirbtino šilko /rayon/ ir kartūno 
medžiagos vasarinėms suknelėms, kurių kaina nuo $1.30 iki $1.85 
už jardą, iškaitant muitų.

★ Nepaprastai geros kokybės moterų paltams medžiagas, kurių kaina 
tiktai $4.00 už jardų, įskaitant muitų.

★ Firmos "Cyma" ir "Dixton" šveicariškus didžiausio pasirinkimo ran
kinius laikrodžius, kurių kaina nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant 
muitų. y
Ypatingo grožio vokiečių firmos "Kern & Soehne" stalo laikrodžius, 
kurių kaina po $40.00 ir $44.00, įskaitant muitų. j

★ Vardinių, jungtuvių ir kitoms progoms dovanų standartinius 
liūs oro paštu.

VYRAMS: 
L

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

Kojinės .........  2 poros
Kaklaraištis ......................... 1
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, antimagne
tinis, 17 akmenų, paauk
suotos .....................  1

Viso......$52.00
' ■ -2* Z ’

Vyr. viršutiniai marškiniai,. -
/dirbt, šilko, rayon/ —... 1

Kojinės
Kaklaraištis
Amžina plunksna, Pajker .. 4

.... 2 poros
.... 1

bsiuntinė-

MOTERIMS:
1. :

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

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

l 
4

$56.00

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

rayon/ ....... ................ 5 jardai .

Viso..

Viso........ $32.00

■4

Si

Viso....... .$31.00 -
/įskaitant visus mokesčius/

★ Standartinius medžiagų siuntinius paprastu paštu.
■ - ' \ K .

Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui .......... ................................... T jardai
Vilnonė medžiaga mot. paltui /rudo, tams, žalia, tams, mėlyna/ 3Y2 jd. 
Suknelėms medžiago, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos..   5 jardai 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos ......... 5 jardai 
Skarelės /dirbt, šilko, rayon/ ........................... .............................
Pamušalo medžiaga ....................... . ......... . ......................7 jardai
Klijanka .................    jardai
Sagu dviems kostiumams ir paltui

v

h
Kaip gyvena kardinolas Mindszenty

Kiekvieną ryta apie 10 vai. ne-1 atstovybės pastoge naudojasi 
.............. i jau nuo lapkričio 4 d., nuo tos 

dienos, kai sovietai pradėjo di
dįjį puolimą prieš išsilaisvinu
sią vengrų'tautą. Jis atktovybėn 
priimtas pagal įsakmų Vašing
tono nurodymą. Šešias dienas 
kartu su juo buvo ir sekretorius, 
kuris vėliau bandė pasprukti į 
užsienius, bet pateko į komunis
tų rankas.

Atstovybėje kardinolas gyve
na atstovo jam užleistame kam
baryje, kuriame net nėra lovos. 
Jis miega ant odinės sofos, o dir
ba ir valgo ant rašomojo stalo, 
ant kurio taip pat laiko šv. Mi
šias. Prie jo niekas neprilęidžia- 
mas ir amerikiečiai jokių žinių 
iš jo niekam neperduoda. Jo die
nos visiškai panašios viena į ki
tą. Jis kelia 7 vai., meldžiasi, ap
mąsto savo gyvenimo 8 metus 
praleistus komunistų kalėjime, 
skaito, rašo. Jis turi mažytį ra
dijo aparatą, kurį jam paskolino 
JAV atstovag. jis daugiausia 
klauso Budapešto radijo prane
šimus. Kiaušo dažnai iki po pu
siaunakčio.

Kardinolui prisiglaudus JAV 
atstovybėj, po keletos dienų ten 
prisiglaudė 15 užsienio žurnalis
tų, kurie rusams puolant miestą 
pabėgo iš savo hotelių. Žinoma, 
jie norėjo pasimatyti su kardi
nolu. Bet su juo teko pasikalbėti 
tik vienam jų atstovui, o kiti jį 
matė tik laikantį pamaldas. 
Spaudai jis nedavė jokio pareiš
kimo, nes to pageidavo ir ameri
kiečiai, bijodami, kad plepūs 
žurnalistai nepaskelbtų ko nors, 
kas kompromituotų atstovybę.

Kaip ilgai taip kardinolas tu
rės gyventi, sunku pasakyti. Kai 
kas mano, kad JAV negalės jo 
apsaugoti, jei Kadaro vyriausy
bė nuspręs pasiųsti jį suimti jė
ga. Netikėtina taip pat, kad leis
tų jam išvykti į užsienį. Gal būt, 
jo likimas bus panašus į Peru 
opozicijos vado Torre, kuris pri
siglaudęs Colombijos atstovybė
je išgyveno 6 metus, kol galėjo 
grįžti į laisvę. Pagaliau tai pri
klausys nuo Vengrijos vidaus 
santykių tolimesnės raidos.

didutė vengrė JAV - atstovybės 
Budapešto rūmų .trečiame augš- 
t e- pasi beldžia į vi en as du r i s, pa
dedą padėklą ant staliuko prie 
durų ir nueina. Ant padėklo 
įprasti amerikoniški pusryčiai: 
kiaušiniai, skrudinta duona, vai
sių sultys ir kava. Netrukus pra
siveria durys, žmogus pasiima 
padėklą, nusinešęs į kambarį pa
sideda jį ant rašomojo stalo ir 
valgo.

Tai neaugštas, kiek linktelėjęs 
dvasiškis, Vengrijos primas kar
dinolas Mindszenty, kuris JAV

i

b

¥

1
Viso:...........$102.50

s ^ 2. .
Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui

. Vilnonė medžiaga vyriškam paltu i ..... ....
Suknelėms meažioga,^dirbt. šilko, rayėri, margos spalvos.
Suknelėms medžiaga, dirbt. Šilko, rayorr, margos ’ spolvos. 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spolvos.

.... 7 jardai 

.... 3 jardai 

...*/ 5 jardai 

.... 5 fardai 
____  ______ ________  ___ r — ___ . ?••• 5 Jardai 

Vyriškos rankinis laikrodis, Dixton, šveicariškas/ 17 akmenų, 
antimagnetinis, paauksuotas ........______   1

Pamušalo medžiaga ...........      7 jardai
Klifanka .................         3 jardai
Sagų dviems kostiumams ir paltui

Viso.
/įskaitant visus

★ įvairios sudėties maisto siuntinius.

.....$139.20 ?
mokesčius/

jAISTftl L! Ė T OVaM’
GYVYBE^. PASIŲSKITE RS

. -;atvykite pas muš 
" ; ihtonnaeiju?- veltui,

WALTMAO pfcŲC STORE '/ . !
H47 Dundas S f*W.,

Maker oi Canada’s Fmest Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited ’ 
specialistai dirba augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytą 

garantiją apie jų kokybę ir rūšį, busite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

* i

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
•NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

Corporation of Real Estate Brokers of the Province of Quebec.
PATVIRTINTI: Insurance Brokers Association of the province of Quebec,

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai-pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. H. BALTtUKOHtS, CR. 6-7834. F. YASUT1S, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-98T4 J. SKUČAS, RA. 2-4T52

T. Tetef. PL. *591
A. BUDRIŪNAS* RA. 7.2590P. ADAMONIS, PO. 4-7594

VELYKINIŲ LAIŠKŲ 
ŽENKLIUKAI

(CSc). Kaip ir kitais metais, 
šiemet visą mėnesį prieš Vely
kas bus vykdomas velykinių 
laiškų ženkliukų (Easter seals) 
pardavimas. Jis. pradedamas 
kovo 21 d. Pelnas, gautas iš tų 
ženkliukų pardavimo, yra pada
linamas luošųjų vaikų globos or
ganizacijoms visoje Kanadoje. 
Organizacijos tais pinigais išlai
ko luošųjų vaikų lavinimo įstai
gas ir teikia jiems specialų gy
dymą.- Taigi, pirkdami ženkliu
kus, tiesioginiai padedame' luo
šiesiems.

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

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE -

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiaušiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose. ,

Pipirų 
Arbatos

?2 svaro
Vi svaro

M%
'4,

¥

R

te

k/

......  5 svarai

..... 5 svarai 
....  5 svarai 
...... 2 svarai

6. Cukraus 
Taukų 
Sviesto 
Ryžių

V

20 svarų bruto ..............

7. Cukraus ..................

.......$25.50

.... 6 svarai 
.10 svarųTaukų ......................

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 .................. .. .4 sVarai
Kakavos .............. .. .2 svarai
Šokolado ........... ... 1 svaras
Pieno miltelių ......... .2 svarai
Sviesto ...................... .4 svarai
Kax^ps ..... .............. . 1 svaras
Medaus ................... ... 2 svarai

20 svarų bruto .............. $29.50

11. Cukraus .................... ...2 svarai
Sviesta ...................... 8 svarai
Medaus .................... ... 2 svarai
Kakavos *................. . 2 svarai
Kavos ... 2 svarai

120 svarų bruto

13 Cukraus 
Taukų 
Miltu 
Ryžių

.....$29.50

...4 svarai 

...4 svarai 

.. .8 svarai 

... 2 svarai

v

14. Kumpis 
Arbatos 
Kavos 
Kakavos 
Cukraus

20 svarų bruto ...

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

20 svarų bruto

16. Kumpis..........
Taukų ......

20 svarų bruto ......... $20.00

... 14 svarų 
..... 1 svaras 
.... 1 svaras 
..... 1 svoros

2 svarai

........$41.50

... 14 svarų 

..... 2 svarai 

..... 3 svarai

... $37.00

. 14 svarų 

..... 4 svarai

20 svarų bruto .............  $38.00

17. Kumpis ..... ......... . 14 svarų
Cukraus .................5 svarai

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

18. Kumpis /priekinis/.... 12 svarų
Cukraus ....................... 4 svarai
Miltų ............................3 svarai

b

MS

&
%..

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

19. Kumpis /priekinis/.... 12 svarų 
Cukraus . 2 svarai

Taukų ................4 svoroi

$33 50

$32.50 

4 svoroi 
6 svarai 
4 svarai 
2 svarai 

/įskaitant visus mokesčius/

Tik užeikite ir pamatykite pavyzdžius ir Tamstos įsitikinsite, kad BAL- 
TIC EXPORTING CO. tikslas ir rūpestis visuomet buvo, yro ir bus, kad W 
žmonės galėtų pigiau pasiųsti siuntinius savo artimiesiems ,kurie jų foip hc 
reikalingi ir laukia. W

Be to, pranešame, kad nuo 1957 m. sausio mėn. 1 d. žymiai ATPI- w 
GINTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimo kilogro- W 
mo vaistų oro paštu mokesčių reikėjo 'mokėti virš $8, tai dabar už tq patį - 
kilograme? mokoma tiktai $3.40, nes iš AngKjos /Londono/ oro paštu W 
siuntiniai j Lietuvę, Latvrjp ir Estija dabar yra siunčiami ne per Maskva, 
bet iš Londono į Ryga /Latvija/, ir tikimasi, kad tuo bus sutrumpintas V 
vaistų gavimo laikas. K

1š Anglijos visko galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Tad ilgai ne- M 
laukdami, bet tuoj pat užeikite į BALTIC EXPORTING CO., 849 College w 
St., Toronto, ir susipažinkite su mūsų nouju katalogu ir pavyzdžiais, nes 
dabar pats laikas pasiusti dėžėje kumpį papuošimui ir praturtinimui tė- 
viškėje šv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms grožių medžiagų. Arba fe 
skambinkite telefonu LE. 1-3098 ir klauskite informacijų. #
Mūsų skyrius HAMILTONE, 195 Cannon St E>> pas p. V. J 
Juraitienę, telef. JA. 8-4K86, siunčia tik vaistus, maisto B 

siuntinius, te

20 svarų bruto

12. Ryžių ......
Cukraus 
Kokovos 
Kovos 20 svarų bruto

rytus tMMfnhn *i 17 svsr* «ryi» «wrt» »5«r«H mum* P***-

siuntinius ir ntaridartfatas dovanu i JI 
DARBO VALANDOS nuo 9 t*L r

Sav. A. KALU* A ... ..... S'
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KLB ŠALPOS FONDAS
- APYLINKIŲ KOMITETAMS IR ĮGALIOTINIAMS

LSF Centro Komiteto sudėti.įtik labiau sukrusti ir nuošir- rio 16 jau galima su-

DIDŽIAJAI ŠVENTEI PRAĖJUS
Mėnesiui praslinkus po Vasa-

ir adresai: < džiau atjausti į nelaimę pateku-
Vladas Sonda, pirmininkas —; šių tautiečių dalį.

53 Pine Crest Rd., Toronto 9, į Būtų bergždžias darbas kalbė- 
Ont. Tel. RO. 9-0671. . ‘ ‘

Dr. E. Norvaišienė, vicepirm. 
— 102 Gothic Ave., Toronto 9, 
Ont.

O. Indrelienė iždininkė — 202 
St. CIarens Avė., Toronto, Ont.

Vyt. Bubelis, sekretorius — 
103 Gothic Ave., Toronto 9, Ont.

Inž. P. Lelis, Vasario 16 gimn. 
būrelių įgaliotinis—123 Beatrice 
Ave., Toronto, Ont.

Laiškus prašome kaip iki šiol 
adresuoti: 235 Ossington Avė., 
Toronto. Pinigų perlaidas ar če
kius prašome rašyti ne asmeniš
kai, o pilnu organizacijos vardu: 
Canadian Lithuanian Communi
ty Relief Fund Central Commit
tee.

2. Prašome nedelsiant mums 
pranešti naujai išrinktų komite
tų sudėtį, o kur komitetai neren
kami, ten ŠF įgaliotinio pavardę 
ir adresą.

Ik išiol įgaliotinius yra prane- 
šusios Sault Ste. Marie ir Otavos 
apylinkės. Lauksime pranešimų 
ir iš kitų vietų iki š.m. kovo 25 d.

3. Tolimesnė veikla. Mūsų vei
kimui dirva nesiaurėja. Tos pa
čios bėdos ir tie patys nelaimių. - _ . _ .■
paliesti tautiečiai laukia pagal- yra ne tik Sibiran ištremtieji, 
bos su ištiestom rankom. Kiek bet ir tie, kurie po daugelio nie
kas galėdami lengvinkime jų tų deportacijos yra sugrįžę į sa- 
skurdžią ekonominę padėtį.

Vokietijoje, kaip visiems žino
ma, yra vienintelė lietuviška 
gimnazija pasaulyje (jei neskai
tyti saleziečių Italijoje), kurią 
mes žūt būt turime išlaikyti. Be 
to, stovyklose veikia 12 vargo 
mokyklų, kurių svarba tautiniu 
požiūriu yra didelė ir kiekvie
nam suprantama. Jos irgi išsi-i

ti apie priemones, kaip sukelti 
šalpai pinigų. Tamstos savo apy
linkėse geriau žinote, kaip prie 
to prieiti ir laimėti tautiečio 
dosnumą kilniam tikslui — šal
pai.

Daugelio nuomone, mūsų vi
suomenė nėra tiek jau atšalusi, 
kad nebūtų jautri šalpai. Jei 
kreipiamasi — gaunama. Gyvas 
to pavyzdys yra Hamiltonas, šal 
pos K-to pirm. J. Giedraitis krei
pėsi į 85 asmenis ir surinko $260, 
50. Kiti to komiteto nariai -su
rinko po mažiau, bet ir jų sumos 
ouvo gana stambios.

4. Sunkiausias reikalas šiuo 
metu yra, kaip suorganizuoti 
šalpą tautiečiams vaikantiems 
komunizmo vergiją. BALFas 
nuo praeitų metų bandė visokias 
galimybes, bet kaip matyti nesu
rado iki šiol tikrojo kelio. Pa
sekus arčiau okupuotos Lietu
vos padėtį, susidaro įspūdis, kad 
ten yra klasė labai turtingai gy
venančių piliečių, o antra — be
teisių, paniekintųjų, kuri yra 
dirbtinai nustumta į žemiausio 
laipsnio medžiaginį ir dvasinį 
skurdą. Pastarųjų kategorijoje

vo kraštą be sveikatos ir ten jau 
neranda kampo, kur galvą pri
glausti. Į šiuos ypatingai kryps
ta mūsų simpatijos ir jiems pir
moj eilėj turėtume bandyti eiti 
su pagalba. Turint galvoje kiek 
ten nepaprastai augštai vertina
mi visokie aprangos dalykai, be
veik savaime siūlosi atnaujinti 
dėvėtų drabužių rinkimo vajų, 

laiko tik iš mūsų aukų. Jei mes ‘ Tik šį kartą jo paskirtis būtų — 
nustosime jas rėmę, jos pamažu 
ten išnyks.

Dėka BALFo, sveikų ir jau
nesnių tautiečių nemažas būrys 
išemigravo į Ameriką, tačiau vi
si seneliai, invalidai, džiovinin
kai ir šeimos su mažamečiais 

. vaikais pasilieka ir toliau gy
venti niūriuose barakuose, sa
natorijose bei prieglaudose ir 
mūsų tautinis solidarumas rei
kalauja juos visokeriopu būdu 
remti. Šiems vsiems reikalams 
pernai per visą Kanadą buvo su
kelta arti $11.500. Suma nemaža, 
bet ją reiktų dar didinti, nes, jei 
palyginti su tuo, kiek sukelia^ 
BALFui lietuvišKos -kolonijos 
Amerikoje, tai mes esame dar 
per toli atsilikę. Kodėl taip turi 

zbūti visada? Ar mes daug blo
giau už juos gyvename? Reikia

.sidaryti bent paviršutiniškas 
išvadas ir pažvelgti, kaip tautie
čiai šventė Nepriklausomybės 
3y-tąsias metines. Džiugu, kad 
šiais metais Vasario 16 proga ir 
vėl prabilo JAV senato ir Kon
greso nariai, kurių neretas, nei 
kiek neatsižvelgdamas į mūsų 
pačių bumas šaukiančias apie 
visas neteisybes ir skriaudas pa
tirtas nepriklausomybės metais, 
tvirtino, kad Lietuva prieš karą 
cvarKėsi ir visiškai šauniai ir pil
nai įrodė, jog lietuvių tauta yra 
verta laisvai gyventi ir savaran- 
Kiškai tvarkytis.

Šiaip jau, kaikurių vietovių 
lietuviai pasistengė ir sugebėjo 
bendrąjį reikalą itin plačiai iš
kelti ir išgarsinti viešumai. Čia 
ypač gražiai pasirodė Kanadoje 
gyveną tautiečiai, Toronto ir 
Windsoro kolonijų nariai. Pir
mųjų rūpesčiu buvo gauta itin 
šauniai pravesta ir puikiai girdė
ta visoje Kanadoje per CBC 
tinklą programą per “The Songs 
of my people”. Rašantysis gali 
drąsiai teigti, jog dar niekad sa
vo gyvenime nėra girdėjęs paki
lesniu ūpu ir darna giedamos 
“Lietuviais esame mes gimę”, 
kaip tai atliko tą penktadienio 
vakarą “Varpo” choras. Windso- 
riečių rūpesčiu gauta programa 
šeštadienį, dienos metu, buvo 
girdima Windsore, Toronte ir tų 
vietų artimose apylinkėse. Abie
jų programų metu skaityti teks
tai ir paaiškinimai, buvo beveik

liau atsirastų geradarių, kurie 
apsiimtų pasiųsti po siuntinėlį 
ir nepažįstamiems asmenims 
(vieno siuntinėlio persiuntimo 
išlaidų susidaro apie $30, ne taip 
jau daug). Randantis gerų daik
tų, galbūt susidarytų proga jų 
persiuntimui parinkti aukų pla
čioje visuomenėje. Susikaupus 
vietose didesniam jų kiekiui, 
juos galėtų perimti Centro Ko
mitetas ir surasti kitokių būdų, 
kaip tuos drabužius paleisti už 
geležinės uždangos.

5. Praeitais metais sudarėme 
viso krašto metinę finansinę; 
apyskaitą, kuri nors nėra visai 

į tiksli, bet parodo šiokį tokį vaiz-

be jokių priekaištų: gana loka- 
niški, bet aiškūs ir suprantami. 
Be to, kiek vėliau, bet prie lie
tuvių vardo populiarinimo gra
žiai prisidėjo ir Toronto taut, 
šokių šokėjai, kurių pašoktas 

visoje Kanadoje per CBC - TV 
tinklą. Šokėjai, tikriausiai, bu
vo supratę, kad šiaip jau žiūro
vų masę nelabai pagausi gražaus 
tautinio šokio subtilumu ir ele
gancija. Užtat, jie metėsi į vik
rumą, apsukrumą bei tempą. 
Tas visiškai jiems pavyko.

Bet, būta kiek ir kitokios re
prezentacijos. Niujorko WQXR 
radiofonas, perdavęs dvi lietu
viškas daineles, nieko geresnio 
negalėjo prie to perskaityti, 
kaip, maždaug šitaip: “... Popu
lation came upon the hights of 
the World War I when Kaizer 
army pulled out of Lithuania 
and declared Lithuania free 
from domination of Russia. Li
thuanian independence was re
cognized by Russia in Versailles 
treaty and to occupy Lithuania 
once again in few . years...” 
Taip pat teko gerokai nustebti 
perskaičius vieną koresponden- 
cinę žinutę apie Vasario 16 pro
ga vykusį minėjimą Z. vietovė
je, kurioje susirinkusiems buvo 
pateikta paskaita apie Meksiką 
ir Čilę, pailiustruota šviesos pa
veikslais. Be to, buvo keista, kad 
sen. W. Knowlando žodį Čika
gos lietuviams ar tik ne mažiau
siai aprašė mūsų pačių laikraš
čiai, tuo tarpu amerikinė spau
da,. ypač Niujorko laikraščiai, 
apie tai kalbėjo pirmajame pus
lapyje. Vienas bendradarbis be 
kita ko pastebėjo: ”... Senato
riaus kalbą, kurios tekstą gavo 
ir šis korespondentas, kita pro
ga galėsime plačiau pakomen
tuoti”. Tiesiog neįtikėtina, bet 
tai faktai iš lietuviškosios spau- ’

dos puslapių. Taip, tie žadėti ko
mentarai ir likosi pasenti.

buvo ir labai 'šauniai dirban
čių ir pasiaukojančių asmenų, 
kurie rūpinosi, kad lietuviškoji 
reprezentacija galimai geriau

"Malūnas ’ buvo taipgi^ matomas j pasisektų. Asmuo, dalyvavęs J. 
Stuko televizijos programoje, 
rašo: “Dėl tos televizijos, jau vi
sa savaitė, kaip nebematau nei 
žmonos, nei vaikų. Nėra laiko. 
Na, bet ką darysi, stengiamės, 
kad tik geriau viskas pasisektų”. 
Jų sąlygose, pasirodymas ir bu
vo pilnai pavykęs.

Nėra ko slėpti — nevienybės 
reiškinių būta ir kaikur jie pa- 
sireišKė žymiai plačiau, kaip 
pernai. Štai, A. A. lietuvių kolo
nija, kurią tesudaro vos 16 as
menų, savo susirinkime oficia
liai nutarė, kad Vasario 16 pro
ga, kiekvienas aukoja pagal sa
vuosius įsitikinimus. Ir aukojo: 
maždaug pusė Tautos Fondui, 
kita pusė “Talkai”.

Dar vis nepagydytas ir nela
bai gydyti bandomas susiskal
dymas ir keletas kitų aplinky
bių (visi sako, kad šalpos dar
bas namiškiams tėvynėn ir Si
biran) vis dėlto kaikur nukirpo 
laisvinimo tikslams sumas šim-

Chruščiovo kalbos metinės
Amerikos Balsas* vienoje sa- kad dabartinė Kremliaus vado

vo ląidų pastebi, kad prieš me- vybė ketina atitaisyti Stalino re
tus, kalbėdamas per visą naktį žimo negeroves. ' Pasaulis su 
iš vasario 24-tos į 25-tą, sovietų džiaugsmu patyrė apie naują ke- 
kompartijos kongreso proga Ni-1 tinimą “sustiprinti socialistinį 
eita Chruščiovas parinktiems teisėtumą”, nors, kokiu būdu 
klausytojams susumavo Stalino;šias reformas manoma pravesti, 
vaidmenį sovietų gyvenime. į nebuvo aiškiai pasakyta. Buvo 

Toji Chruščiovo kalba buvo Sovietų Sąjungoje ir kaikurių
retas reiškinys modernioje isto
rijoje. Chruščiovas nupasakojo, 
kaip neribotas diktatorius pikt- 
.laudojo valdžią dešimtmečiais, 
ir drauge garbino to diktato
riaus “logiką, jo tvirtybę ir jo 
Valią”. Kalba buvo neįprasta ir 
dar kita prasme. Skiriama vien 
sovietų partinei, grietinėlei, ji 
Sovietų Sąjungoje niekad nebu
vo paskelbta. Laisvajame pasau
lyje jos turinys buvo atskleis
tas visuomenei, kai JAV paskel
bė jos tekstą praeitųjų metų bir
želio 4 d. Bet ir po to žmonės, 
gyvenantieji anapus geležinės 
uždangos, tik iš užsienio radijo 
galėjo patirti, ką Chruščiovas 
pasakė. v

Šiandien verta apžvelgti kai- 
kuriuos svarbesnius ano meto 
Chruščiovo pareiškimus. Pir
miausia, Chruščiovas atkreipė 
dėmesį į Stalino veiksmus, pa-

tais dolerių. Rašančiojo gyvena- leidusius revoliucinį socialistinį nor- • , _ ___ um_moję vietoje, palyginus su per
eitais metais, buvo surinkta net 
$800 mažiau. Tai yra žymus skir 
tumas ir vis jau šį bei tą sakan
tis faktas. Ir nors kaikurie mūsų 
laikraštininkai guodžiasi ir rašo, 
kad nevienybės reiškiniai ma
žai yra pakenkę aukų plauki
mui tūlose vietose žala buvo 
matoma labai jau ryškiai. Nors, 
kita vertus, būta lietuvių kolo
nijų, kurios labai gražiai atlaikė 
visus spaudimus ir Vasario 16 
išėjo visi, kaip vienas, nesidairy
dami ir neklausdami kaimynų 
kas jie esą ar kam priklausą.

Al. Gimantas.

nedrąsių žingsnių, šalinant cen
tralizuotos biurokratijos ne
sklandumus.

Tačiau lieka tragiškas faktas, 
kad kai sovietų dominuojama 
Vengrija, pabandė pati išbrėžti 
savo kelią ir atkurti savo valsty
binę nepriklausomybę, tautos 
sukilimą sužlugdė sovietų tan
kai ir sovietų kariai. O ši trage
dija nesiskiria nuo pikčiausiųjų 
Stalino nusikaltimų. Sovietai 
dabar bando vengrus laisvės 
kovotojus vadinti “reakcijonie- 
riais” bei ’’kontr-revoliucijonie- 
riais”, tatai labai primena, kaip 
Stalinas lengvai švaistėsi “liau
dies priešų” vardu, ką Chruščio
vas savo kalboje puolė.

Vis dėl to pastarieji metai at- 
!nešė kaikuriems žmonėms page
rėjimo. Sovietų Sąjungoie ir 
Lenkijoje sumažėjo slaptosios 
policijos reikšmė. Tūkstančiai 
žmonių buvo paleisti iš kalėji
mų ir katorgos. Tačiau dar la
bai ir labai daug rėktų nuveikti, 
jeigu sovietinė vyriausybė imtų 
pasikliauti nebe jėga, o “įtiki
nėjimu, aiškinimu ir kantriu 
bendradarbiavimu su žmonė; 
mis”, kaip kad prieš metus ža
dėjo Chruščiovas.

teisėtumą. “Tas blogis”, sakė; 
Chruščiovas, “kaupėsi per ilgą 
laiką, kaip pasekmė neigiamos 
asmenybės kulto įtakos”. Chruš
čiovas ragino “pilnai atitaisyti” j 
tą blogį ir sovietų vyriausybės J 
vardu šaukėsi plačios “kritikos 
ir savikritikos”.

Chruščiovas sakė, kad Stali-1 
nas “užkirto bet kokios ideolo- į 
ginės kovos galimybę arba gali- Į 
mybę pareikšti savo nuomonę 
tuo ar kitu klausimu, kad ir 
praktiško pobūdžio”. Toliau, 
kad “ideologinės kovos metodą 
Stalinas pakeitė administracine 
prievarta, masinėmis represijo
mis ir teroru”. Ir pagaliau 
Chruščiovas tvirtino, kad Stali
nas “rodė savo įtaringumą ir pui 
kybę ne tik atskiriems asmenims 
■Sovietų Sąjungoje, bet ir išti-. 
soms grupėms bei ištisoms tau
toms”.

Mažai kas nesutiks su šiais 
kaltinimais— nebent tik tuo pa
grindu, kad faktai per švelniai 
nusakyti. Visumoje Chruščiovo 
tvirtinimai buvo palankiai pri- bos sutartį su Graikija, ir Turki- 
imti.ne vien Sovietų Sąjungoje, 
bet ir svetur, nes jie teikė vilčių, 1

MIRĖ PLANUODAMAS 
KARĄ

Britų laikraščio “The Daily 
Telegraph” koresp. Maskvoje D. 
Floyd pareiškė sužinojęs smulk
menų apie Stalino mirtį. Žinias 
esą gavęs iš komunisto kolegos, 
užėmusio ilgus metus svarbias 
vietas komunistų valdžioj.' Pa
sak jo, Stalinas planavęs pulti 
Europos vakarus ir Korėjos ka-' 
rą pradėjęs, kad ten pririštų JA 
V-bių karines pajėgas ir pats tu
rėtų laisvas rankas Europoj. Jį 
beplanuojantį 1953 m. kovo mėn. 
ištiko paralyžius — kraujo išsi
liejimas smegenyse, kurį sukė
lęs įsiutimas ant Tito, nes šis pa
sirašęs tarpusavio karinės pagal-

ne Vokietijoje likusieji tremti
niai, o už geležinės uždangos 
vargstantieji mūsų tautiečiai.

> Ir, kadangi klausimas yra nau 
jas, todėl dėl jo prašome Tams
tas pasisakyti pareiškiant savo 
nuomonę ar jis principe yra vyk 
dytinas ir ar savo apylinkėje ap- 
siimtumėte drabužių rinkimo 
vajų pravesti.
' Vajui pravesti, mūsų apytik- ____;__ ________ ____
riai svarstytas planas būtų sejdą, kiek kuri kolonija yra pasi- 
kantis: vietos salpos komitetai j d^rtjavusi šalpai. #

Iš jos matyti, kiek buvo su
naudota šalpos reikalams, kiek 
pasiųsta į užjūrius, kiek Vasario 
•16 gimnazijai, vargo-mokykloms 
ir-t.t. Mes norėtume šios apy
skaitos leidimą tobulinti, bet čia 
reikalingas ir Tamstų malonus 
bendradarbiavimas.

Pagal KL BKr. Tarybos suva
žiavime išreikštą norą, malonė
kite pinigus siųsti per Centrą. 
Jei kartais .dėl kurių svarbių 
priežasčių taip nebūtų daroma, 
tada mus informuokite, kiek 
kam pasiųsta betarpiai.

į Yra labai svarbu, kad apylin-

arba įgaliotiniai surenka pas sa
ve daiktines aukas ir tuoj pa
skelbia visuomenės žiniai, kad 
duodama nemokamai drabužių 
pąkietėliams sudaryti su sąly
ga, jei asmuo apsimokės visas 
persiuntimo išlaidas. Čia turima 
galvoje tuos, kurie siųstų saviš
kiams. Galimas daiktas; jog vė-

Ir anglai nori vytis.

Arkiv. Ciepliak palaimintasis?
Lenkų organizacijų bei dvasi- j nuteistas mirti, bet dėl popie

žiaus ir kt valstybių intervenci
jos paliktas 10 m. kalėti. 1924 m. 
iškeistas į kalinamus bolševi
kus. 1925 m. paskirtas pirmuoju 
Vilniaus arkivyskupu (po vysk. 
J. Matulaičio - Matulevičiaus). 
Pats tuo metu buvo JAV, kur 
lankė lenkų kolonijas. Ruošda
masis vykti į Vilnių, kur 1926 
m. kovo 25 d. turėjo^ Įvykti in- 
gresas, susirgo plaučių uždegi
mu ir mirė. Laidoti parvežtas į 
Vilniaus katedrą.

Kažin ar tik ne dėlto lenkai jo 
beatifikacijos bylą pradėjo, kad 
lietuviai veda tokią bylą dėl 
vysk. J. Matulaičio? ...

ninku pastangomis 1952 m. Vil
niaus arkivyskupo Jono Baptis
to Cieplak, buv. Vilniaus arki
vyskupo. Parengiamoji bylos fa
zė jau užbaigta ir perduota apei- 

į gų kongregasijąi, kuri nuspręs 
į jos tolimesnį likimą — paves 
\ medžiagą rinkti toliau arba by
la numarins.
'i. B. Cieplak (1857-1926) bu

vo lenkas, 1878 m. įšventintas 
kunigu, 1881-1^0.8, m. .Petrapilio 
dvasinės akad. profesorius, 1908 
m. tituliarinis Evazijos vysk, ir 
Mogilevo arkivyskupo sufraga
nas. 1914 m. M. arkivyskupijos 
administratorius. 1920 m. suim
tas bolševikų valdžios, 1923 m.

i a. Stalino mirtis esą išgelbėju
si. Sbv? Sąjungą nuo karo.

Tai vienas iš infomacinių pranešimų serijos, padedančių 
jums suprasti ir paminėti

Anglijos . liberalų ’’Manches
ter Guardian” rašo:

“Žinomoje šveicariečio Dr. 
Luthey knygoje apie Prancūzi
ją sakoma: “Prancūzija gyvena 
savo laikrodžiais ir savo istori
jos vėjais. Kaikada jos laikas at
silikęs nuo 20-to amžiaus laikro
džių!”

“Daugelis anglų ima klausti: 
nejau ir Anglija pradeda atsilik
ti? Tikėkime, kad" ne. Tačiau ir 
vyriausybei, ir visuomenei pri
kišama tebegyvenimas praeiti
mi, kad anglų imperija buvo ga- 
linga, nejuntant, kad mūsų pi-

liečiu medžiaginė gerovė nesau
gi pasaulyje, kuriame sukilusios 
Azijos ir Afrikos tautos reika
lauja sau lygybės. , ____________  ___

“Mūsų uždavinys yra įrodyti kės visuomet stengtųsi prisiųsti 
šių priekaištų klaidą. Anglija < ..................j
dar tebeturi savo žmonių gabu- jų^ paruošimo neuždelstų. , 
mus, energiją ir apsišvietimą. 
Mums įprasta politinė pakanta 
ir nuosaikumas dar gyvi gyveni
me. Liberalinė, demokratija dar 
tebebrangi visoms partijoms. 
Nors Suėzo įvykiai mus sukratė, 
bet nuo 20-to amžiaus laikrodžių 
neatsiliktume”.; V.

centrui reikalaujamas žinias ir

Mes dar turime nedidelę at
sargą kvitų knygelių ir, jei kas 

l(jų prašytų, galėtume pasiųsti.
Linkėdami geriausios sėkmės 

šalpos darbe
KLB Šalpos Fondo 
Centro Komitetas.

IŠLEIDO 8 LATVIUS
(Elta). Kaip praneša “Latvi

ja” vasario 23 d. numeryje, iš Si
biro į Stockholmą atvyko buv. 
Latvijos valstybės prezidento 
adjutanto pulk. Itn. Kuplos naš
lė, 68 m. amž., kurios vyras mi
rė Sibire džiova 1948 m. Kuplų 
šeima į Sibirą buvo išvežta 1941 
m. Kuplienės persikeldinimu į 
Švediią rūpinosi jos sesuo, kuri 
gyvena Švedijoje. Nuo Sibiro iki 
Maskvos kelionė trukusi 5 die
nas. Nuo Maskvos ligi Stockhol-

Kanados šventes

Kodėl man nėpamėginti
PAS LIETUVĮ šį kartą, jei mano mašina pradės negaluoti, ar 
aš nebūsiu tikras jos mechanine sveikata. Taupykite paštu

mo skrido lėktuvu. Sustojus 
trumpam Rygos aerodrome su
tikusi latvį advokatą P. Elksni- 
tį, kuris irgi yra grįžęs iš Sibi
ro. Kuplienės trėmimo vietovė
je anksčiau buvę daug tremtinių 
latvių, bet pastaraisiais laikais 
dalis jų gavę pasus ir galį judė
ti ir į kitas Sovietų Sąjungos da
lis. Daugelis grįžę į Latviją, da
lis likusi kol kas ten, nes esą ži
noma, kad Rygoje negalima ras
ti ne tik jokio buto, bet ir pa
prasčiausios vietos pernakvoti. 
O taip pat ir provincijoje grįžu
sioms esą sunku įsikurti.

Latviai, kurie yra priėmę šve
dų pilietybę ir turi artimų gi
minių Sovietų Sąjungoje, daro 
pastangų išgauti leidimą tiems 
giminėms persikelti į Švediją. 
Jau 8 atvejais latviams buvo 
leista išvykti pas savo gimines 
į Švediją. Eilei kitų taip pat su
teikti leidimai, bet jie dar neper
sikėlė.

Užpildykite apačioje esantį kuponą ir 
pasiųskite į National Trust su savo pir
mosiomis santaupomis. Mes prisiusime 
jums taupymo ir čekių knygelę.

mokama už jūsų 
pinigus taupomojoje 

sąskaitoje.
Sekantiems jūsų indėliams mes prisiu
sime užadresuotus vokelius jau su paš
to ženklais. Jei jūs norėtumėte daugiau 
informacijų, skambinkite tel. ĖM.4-9141 
ir prašykite George Forstner iš mūsų 
“New Canadian Service”.
Tai viena iš Kanados žinomiausių fi
nansinių institucijų.

5 Robert St., Toronto 
PRIE COLLEGE - SPADINA

Jums visuomet su malonumu patarnaus ir savo kalboje lengvai 
viską išsiaiškinsite; - Lietuviams už darbą pigiau negu kitur.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

DIENRAŠTYJE

THE GLOBE AND MAIL

20 King Street East ' Irusi
Kaip didžiuosiuose Europos loikroičiuose, jo puslopiuose 
spousdinomos tik svorbesnės krašte or'pasaulyje įvyku
sios žinios, bet ne paprastos sensacijos.

Jou daugiau kaip Šimtmetis naujieji ateiviai iš šio dien
raščio puslapių mokosi pažinti savo posirinktq kraštų 
žmonių mintis ir geriau supranta jų charakterį.

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

' CO M P A N Y L i V ■ t E D

Jūsų naujojo krašto balsas

(Prie King ir
Yonge požeminio)

Višinskis irgi nusikaltėlis!
Vienas didžiausių pasaulio bu

delių — Andriej Višinkij paga
liau tokiu liko pripažintas pačių 
komunistų. “Pravda” paskelbė 
straipsnį viešai kaltinantį jį 
kaip prasižengusį su “socialine 
teise”. Jo tėisinės teorijos visai 
nesiskaičiusios su piliečių teisė
mis. Tuo prisimenama jo veikla 
kaip valstybės prokuroro, kai jis 
reikalavo mirties bausmės žy
miesiems bolševikų vadams, pa
tekusiems į Stalino nemalonę. 
1937-8 m. garsiųjų valymų lai
kais Višinskis išreikalavęs apie 
6.000 mirties sprendimų, neiš
skiriant nė artimųjų savo drau
gų. Savo prokuroriškas kalbas 
jis šaltai baigdavęs: “Sušaudy
kit pasiutusius šunis”. Dabargi 
“Pravda” kaltina jį ramindama 
savūosius: “Sovietų piliečiai ga
li būti ramūs ir tikri, kad sovie
tinių įstatymų bausmė nužengs 
ant kiekvieno, kuris pažeidžia 
jų teises”. O kur buvo “Pravda” 
tada, kai tos bausmės krito ant 
nekaltų sovietinių piliečių? Ir 
kas užtikrins, kad jos nenužengs 
dabar ir tai ant tos pačios “Prav 
dos” rašeivų? Juk įstatymai ir 
jų vykdytojai tebėra tų pačių 
bolševikų rankose. Chruščiovas 
jau pareiškė: “Mes esam stali
ninkai”. Sovietuose keičiasi ne 
įstatymai, o... budeliai.

VELYKINIO KIAUŠINIO LEGENDA. Paprotys susie
ti kiaušinį su Velykomis kilęs iš pagonių laikų, kuomet 
šiaurinėje Europoje buvo švenčiami pavasario festiva
liai. Kadangi kiaušinyje glūdi gyvybės pradas, jie 
laikydavo kiaušinį prisikėlimo simboliu.

Ir šiandie, kiaušiniai užima svarbią vietą moderniš
kuose Velykų festivaliuose, paprastai nudažyti ryš
kiomis spalvomis ir primeną džiaugsmą. Dažnai galima 
matyti vaikus, ieškančius Velykų kiškelio paslėptų 
spalvotų kiaušinių — kitas pagonių laikų paprotys. Ve
lykų metu kiaušinių valgiai populiarūs visame pasau
lyje.

Vardo* □

N-47TL
Adresai

Miestas ar miestelis

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

NATIONAL TRUST COMPANY, 20 King St East, Toronto [ 

Kortu siunčiu inddj $................................................................... ......... ..............
Prožou Atidaryti taupomqjq tqskaitq mono vardu ir pri»iu»kit« man tau
pymo bei čekių knygele* *u virželiais ir t.t. 

Mr. 
Mrs. .................................... ....... ..... ......................
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Pavergtoje tėvynėj e
iš Vėlinių dieną Kauno miesto nauja kun. Krizantas Juknevi- 

kapinėse demonstracijose daly
vavusių jaunuolių Juozas Stre- 
kauskas ir Grigorius Piskuno
vas nubausti 8 metais, o Jonas 
Budrevičius 5 metais kalėjimo. 
Kauno “Tiesa’* juos vadina chu
liganais, kurie pradėję ardyti 
viešąją tvarką kapinėse, kur 
žmonės buvę susirinkę pagerbti 
mirusiųjų atminimą.

Vilniaus un-to studentų tarpe 
esą tokių, kurių pažiūros ir in
teresai išsiskirią nuo draugų, ra
šo Vilniaus lenkų dienraštis. Kai 
kurie iš jų nuolat sėdį prie radi
jo. klausydami užsienio praneši
mų, purvais drabstančių tarybi
nius žmones. Tokių tarpe esąs 
trečio kurso stud, teisininkas 
Vidmantas Mikoliūnas. Jo įtakoj 
stud. Sabaitis, Vaitekaitis. Punk- 
Jevičius. Judėnas ir kt. pradėję 
klausyti užsienio pranešimų. 
Trys teisių fakulteto studentai, 
kai visa pažangioji žmonija se
kusi su baime vengrų tragedijos 
eigą, kasdien ateidavę į univer
sitetą prisiklausę Laisvosios Eu- 
opos, pranešimų ir kartodavę, 
kad fašistinės riaušės esanti re- 
voliuciia. kad “Horthy šalinin
ku - niekšų žvėriškumas esąs 
Vengrijos darbo žmonių kova 
dėl demokratijos”.

Chemijos fak. studentai Ša- 
piro ir Faicelsonas bandę patei
sinti intervenciją prieš Egiptą... 
. Prof. Pr. Dovydaitis, kain pa- 

■Į .1 au gauta tikslesnių Žfinių, 
yra miręs Riešioty vietovėje Si
bire. Pasitvirtino taip pat žinia, 
kad jis Sibire buvo slaptai vie- 
yio lenko vyskupo įšventintas 
kunigu ir vykdės dvasinius pa
tarnavimus.. Taip pat Riešioty,o Anužis 20 metų kalėti. Šedvy- 
yra miręs ir ten palaidotas prof, jčiui bausmė įvykdyta.
kun. Izidorius Tamošaitis. Ten Verkucse buvo kolūkių pirmi- 
tebėra laikomas dr. Kazys Am- ninku mokyklą, o dabar yra Vil- 
brozaitis. . niaus gyvulininkystės techniku-
1 Šakių rajono. Kaimely klebo- mas su bendrabučiu.

čius, Sudarge — kun. Petras Va
latka ir Gelgaudišky — kun. A. 
Balčiūnas, o vikaru — kun. P. 
Staškūnas.' šią žiemą kun. P. 
Staškūnaš nusilaužė koją, tad 
tuo tarpu negali eiti jokių pa-

Mirė kunigai: Kan. Cijūnaitis, 
žąslių klebonas, J. Kamaraus
kas, Čiobiškio klebonas, Mince
vičius, Vievio klebonas.

Kun. Jonas Burneika, buvęs 
Prisikėlimo parapijos Kaune vi
karas, mirė Lietuvoje.

Kun. Antanas Baskus yra mi
ręs. Palaidotas Tūbinėse, netoli 
Šilalės.

Kauno katedra, atrodo, yra už 
daryta. Arkivyskupijos katedra 
dabar laikoma šv. Trejybės baž
nyčia.

Juozas Dailidė mirė. 1956 m. 
gruodžio 2 d. Jakutske.

APYL. VALDYBOS IR KONT
ROLES KOMISUOS RINKIMŲ 

REZULTATAI
| apyl. valdybą išrinkti ir bal

sų gavo:
Mikšys Kazimieras 180, 
Juozapavičius Alfonsas 158 
Lukoševičiūtė Saulė 
Dalius Stasys 
Jazbutis Stasys 
Žukauskas Kazimieras 
Lesevičius Pranas 
Kandidatai:
Patamsis Alfonsas
Kanopa Povilas 
Žilionis Zigmas 
J Kontrolės komisiją: 
Norkus Kęstutis 
Mingėla Antanas 
Stanaitis Kazimieras 
Kandidatai:
Paukštys Alfonsas 
Jankūnas Albertas 
Savickas Povilas 
Kiti gavo mažiau.

Rinkiminė komisija.
Visuotinis ateitiįninkii kuopos

149
147
131
103
98’

103
89
81

Lietuvoj jau tikras pavasaris, susirinkimas įvyko vasario 24 d. 
pranešę Vilniaus radijas vasario parapijos saiės bibliotekos kam- 
22 d. Lietuvos gamtos stebėto- baryje. Jį atidarė kuopos pirm, 
jai pranešą, kad vasario vidų- jer pleinys, pirmininkavo B. 
ryje pasirodę varnėnai ir pem- - - -
pės. Pavasarinių paukščių skai- ___________________________
čius kasdien didėjąs. Ventės ra- a’Ankudavičius “Lietuvių' len- 
ge (Klaipėdos krašte) ir Zuvin- kų santykiai”. Inž. A. Ankuda- 
tų ežere pasirodė laukinės žą
sys ir gulbės. Panevėžio rajone 
pradėję žydėti alksniai, nors 
šiaip jau tatai pastebima tik ba
landžio mėnesį. Šilutės rajone 
roušiasi sprogti alyvų pumpu
rai. Apie Vilnių pastebėtos pir
mosios- pavasario gėlės.

Salantu raj. Normantų kaime 
’buvo nužudyta našlė Lapinskie
nė. Žudikai - plėšikai iš Klaipė
dos svainiai J. Šedvytis ir K. 
Anužis, niekur nedirbą, suimti 
ir nuteisti. Šedvytis sušaudyti,

Liškauskas. įdomią paskaitą 
skaitė svečias iš Brantfordo inž.

Verkūese buvo kolūkių pirmi

Siunčiame siuntinius Jūsų artimiesiems

Lietuvoje
VISOS IŠLAIDOS APMOKAMOS C1A.

GAVĖJAS NIEKO NExMOKA.
GREITAS PRISTATYMAS. ' 

SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

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

ORBIS
BS Gore SL, Hamilton, Gnt. Tek JAe 9=1695

Darbo vlaandos: 4 • 8 vai. vak.

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

kuris sutaupo apie trečdalį alyvos.
Per dumtraukį 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, 
ryrių dėjimas ir kt. Žemos kainos. Pagal susitarimą vykstame 

j Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus -

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.

Siuskite siuntinius į LIETUVI
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 
žiu, medžiagų « vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

-z Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6*8 savaites. Daug lietuvių 
jau patys tai patyrė.

TĖVISKŽS ŽIBURIAI
11 1 -------r~' 1|W*

HAMILTON, Ont
II premiją $10 laimėjo Undinė 

ir žvejas — A. Zilvitienė ir Na-
Ir kokiu reikalu? Atnešė $100 

Fondui! Tai vieninte-
Lietuviai pasaulyje

nė
taip

III
niui

JA VALSTYBES
mielą Baltiją.
premija $5 paskirta Rude* 
— Fel. Ankudavičiui. Jo 
ūmas buvo.,pasiūtas iš įvai- 
udens spalvų lapų, kas pa-rių 

reikalavo 
buvo tiesiog 
ginalumu.

Liet Miškininkų 
bon korespondencin 
riekti ir pareigomis 
pirm. V. Žemaitis,

būdu is-

sukaktį atžymėti pamaldomis, 
be to, prašo iki rugpjūčio 31 d. 
rasti galimybės įteikti seserims 
auką.

Lietuviškasis “Amerikos Bal
so” skyrius vasario 16 d. pradėjo 
jau septintus betus. Pirmą kartą 
buvo prabilta į Lietuvą 1951 m. 
vasario 16 d.

Juozas Vitėnas, buvęs “Lietu- 
Dienų“ redaktorius, dabar dir
bąs Amerikos Balse, Vašingtono 
universitete gavo teisių magist
ro laipsnį.

Dr. J. Kuncaitis, dirbęs inde
pendence, Iowa, Mental Institu
te, tesulaukęs 38 m., mirė vasa
rio 20 d. Velionis buvo šakietis, 
medicinos mokslus ėjo Heidel-

ir 
M.

Simonaitis, “GA” techn. red. ir 
šalpos kom. narys P. Šilas, ”GA” 
admin. P. Norkaitis. .

Savanorių Kūrėjų Sąj. centro 
valdybon korepond. būdu išrink
ti: Ant. Avižienis, J. Kaminskas, 
M. Klikna, M. Rėklaitis ir J. Šve 
das. Rev. kom.: P. Genys, J. Gry 
bauskas, J. Tumas. Garbės teis
mas: J. Motiejūnas, J. Variako- 
jis ir A. Urbonas.

Seserų Kazimicriečių kongre
gacija šiemet švenčia savo 50 
metų sukaktį. JAV Liet. Kunigų bergo ir Tuebingeno universi- 
Vienybė kreipėsi į klebonus, tetuose. Jo brolis Juozas 
prašydami šią Amerikoje daug na Bostone. Mass, 
pasidarbavusios kongregacijos! Lemiąs Prapuolenis su 
-----------------------—2--------------- ! atvyko į Čikagą.

VOKIETIJA
Pinnebergas. Vasario 2 

suotųns apylinkės narių susirin
kimas Išrinko nauią valdybą ir 
kontr. kom.. kuri pasiskirstė pa 
reigomis: vald. pirm. A. Funkas, 
pavad. P. Simanavičius, kand. 
kun. V. Šarka ir A. Maziliaus
kas; kontr. kom. — kontrolierius 
M. Berentienė ir kand. J. Žolpis.
D. BRITANIJA

Dainora Daunoraitė ir R. Šova 
susituokė Londono lietuvių baž
nyčioje vasario 9 d. Vestuvinis 
pobūvis vįyko Lietuvių Sodybo
je. Dalyvavo per 60 svečių.

Tautos Fondo ženklų ir liet 
pasų platintojo pareigas A. Pe- 
siui išvykus į JAV perėmė St. 
Starolis.

am.
savo ori būrelio vadovavimą. Būdama 

principo žmogus, ji tikrai šias 
pareigas atliks pavyzdingai. 
Nors po metų kitų ji su šeima 
žada jau būti Amerikoje.

Sekmadienį, kovo 3 d., po pa
maldų susiranda mane p. Vikto
rija Burdinavičienė ir prašo pri- 

‘ imti jos skirtą NF $100. Atsipra- 
Šiais metais mūs sportminkai šęs, kad neturiu kvitų knygelės, 

tikrai neturės finansinių kliūčių užtikrinu, kad nuvyksiu tą pa
jų veiklai pagyvinti, ypač vasa- čią popietę pas ją į namus. Ir 
ros metu pritraukiant mūsų at-.kokia staigmena! Kai nuvažiuo- 
žalyną. Įju su savo kaimynu Jonu Bajo-

Premijų komisiją sudarė: K. riūnu (jam visada esu dėkingas, 
Baronas, prancūzė Elma Dou- nes nėra niekad atsakęs padėti 
cette. Genutė Breichmanienė, NF su savo mašina) pas pp. Bur- 
Vyt. Grybauskas iš Rochesterio dinavičius į namus, gerb. p. Vik- 
ir b-nės pirm. S. Juozapavičius, tutė paskyrė vietoj pažadėtos 

Namų Fondas vis auga ir au- šimtinės — $200 tuojau pat pa- 
balandžio 1 d. Iki 200 narių dar i klodama $150, $50 pažadėdama,

įnešti artimiausioje’ateityje, o.y^Jąn's, E. Mikalonienei ir Pr. 
vyras Stasys paskiria $100. i RJmkunui tariu giliausią padėką 
‘Kovo 4 d. užsuku pas Praną Hr prašau visų tautiečių. prisidėti 

- - prie Tautos NamųHamiltone įsi
gijimo.

Jūsų
St. Bakšys, Ham. LNF pirm.

Atitaisymas
TŽ Nr. 10 straipsny “Kad bū

tų aiškiau”, įsibrovė dvi korek-' 
tūros klaidos. Išspausdinta: 
... kad p. Orvydo knygos yra 
neoarduotos ir negab figūruoti 
$745.17 sumoje, turi būti $749.17; 
ir ... v-ba nupir’-o iš b; St. Bak
šio knygų už $2”O>2' h" !-to kai
nomis — turi būti< $208.25,

didingas

Shur Heet Sales Co. Ltd. savi
ninkas A .Šimkevičius, laimėjo 
2 vištelės ir V premija — dėžė 
šokolado atiteko 2 antims — E. 
Baronienei ir latvei, kurios pa
vardės neteko sužinoti.

ga. Pirmieji metai jau baigiasi 
trūksta 22, tad visi NF v-bos na
riai pasispauskime ir iki bal. 1 
d. būtinai suraskime po vieną 
naują narį. Tai nėra jau taip 
sunku, tik reikia pasiryžti.

Malonu ir gera su dideliu dė
kingumu pasveikinti 4 naujus 
NF narius, paskyrusius praėju
sią savaitę po $100: Burdihavi- 
čių Stasi. Rimkūną Praną, Pra
ną ir Lidiją Kažemėkus (93 On-

vičius atstovauja mūsų jaunąją 
kartą, tad jo svarbesnės paskai
tos mintys, manau, atitinka mū
sų jaunimo siekius. Trumpai bet 
išsamiai nušvietęs šių tautų san
tykius istorijos eigoje, prelegen
tas griežtai pasisakė prieš bet 
kokias vidurio Europos tautų fe
deracijas, nes jos neštų mūsų i tario Avė.) ir Jasinevičių Vla- 
tautai išnykimą. Daugiausia, kas dą. Jiems visiems NF v-ba siun- 
būtų galima — tai Pabaltijo 3-jų' 
tautų sąjunga. Reiktų visais bū
dais palaikyti Ukrainos nepri
klausomybės atstatymą, kuri 
Lietuvai yra draugiška tauta ir 
išnaudoti lenkų - vokiečių prie
šišką nusistatymą. Kalbėtojas 
pasisakė už visišką Lietuvos ne
priklausomybę, neinant į jokias 
federacijas ar sąjungas su dide
lėmis tautomis.

Baigdamas savo paskaitą sve
čias kvietė visus lietuvius į nuo
širdžią vienybę, kuri vienintelė 
priemonė tautos stiprybei. “O 
kaip dažnai ne tik asmens, bet 
ir organizacijos kenkia viena ki
tai, kad jai nesisektų!”, pažymė- 

įjo savo išvadose jaunasis pa
skaitininkas.

Iš kuopos v-bos pirm .J. Pici
nio pranešimo buvo matyti gy
va at-kų veikla. Per praėjusius 
metus surengta visa eilė minė
jimų ir parengimų. Turėti 8 val
dybos posėdžiai. Kasoje yra 
$124.64. Knygų kioskas “Švytu
rys" per metus pardavė knygų 
ir laikraščių už apie $1.500 ir ga*; 
vo pelno per $100. Kioskas prieš 
metus perduotas at-kų kuopai, 
tad ir jo pelnas eina ateitinin
kams,

Į naująją kuopos v-bą išrinkti 
Jeronimas Pleinys, Antanina 
Grajauskaitė ir Sofija Orvidie- 
nė. j rev. kom. — Domeika Juo
zas ir Ankudavičius Algimantas 
— abu iš Brantford, Ont.

Kat. Mot. D-jos Ham. skyrius 
balandžio 7 d/ parapijos salėje 
rengia susiartinimo arbatėlę. Tą 
dieną visos narės ir prijaučian
čios kviečiamos dalyvauti bend
roje šv. Komunijoje, o 5 vai. pp. 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti 
į malonią susiartinimo popietę - 
vaišes. Arbatėlės metu matysi
me agr. Z. Šukienės parašytą 

■sceninį vaizdeli, kurį suvaidins 
mūsų atžalynas.

Kaukių balius, kovo 2 d., ruoš
tas sporto klubo Kovas, sutrau
kė rekordinį svečių skaičių. Par
duota 514 įėjimo bilietų ir gau
ta $600 pelno. Jis buvo taip pat 
vienas iš gražiausių iki šiol bu
vusių kaukių įvairumu, origina
lumu ir jų skaičiumi.

5 geriausi kostiumai buvo pre
mijuoti. I — $25 premija teko 
kaukei Spauda — V. Subatnin- 
kaitė. Šis kostiumas buvo pasiū
tas iš lietuviškų laikraščių, o jo 
karūna padaryta iš “TŽ” ir “N 
L”. Tai reto originalumo, o kartu 
ir daug pasitarnavusi lietuviškai 
spaudai kaukė.

čia nuoširdžiausią ačiū.
Sk. St. '

Malonios staigmenos Liet. Na
mų įsigijimo darbe.

Kovo 1 d. prieš piet durų 
skambutis. Ir kaip nustembu 
įleisdamas p. Milę Mikalonienę, 
atvykusią su vienturte dukrele.

gyve-

šeima

kad vėl gali sau su pakilia nuo
laika eiti j priekį eilę savaičių 
ar net mėnesį. S. ir V. Burdina-

Rimkūną, kuris prieš keletą mė
nesių prašė NF reikalu aplan
kyti jį kovo mėnesį. Tik man įė
jus (dar nespėjau užsiminti, ko
kiu reikalu), jis išsitraukia kny
gutę ir išrašo $100 čekį.

Šioms gerosioms tautietėmis 
ir mieląjam Pr. Rimkūnui tariu 
viešą ir labai labai didelę padė
ką!! Po nesėkmės dienų, kai ei
ni eini per Hamiltoną ar važinė
ji po apylinkes ir negauni ne
vieno nario, krenti žmogus į vi
sišką pesimizmą. Ir kuomet pa- i1HJ 
sitaiko tokių pavyzdžių, kaip čia 
aprašyti, jie yra visuomeninia-; 
me lietuviškame darbe tolygūs, 
sakyčiau, atominei energijai. Jie 
taip sustiprina idėjiniame darbe,

DELHI -TILLSONBURG, Ont
Jaunimo ruoštoji šventė ir tė

vų komiteto mokykloms parem
ti pasilinksminimas praėjo su 
dideliu pasisekimu. Rengėjai ir 
ypač jaunimas yra begalo dė
kingas svečiams iš Toronto ir 
jums, mieli šių apylinkių lie
tuviai.

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komiteto narių pp. A Ę. Augus- 
tinavičių, p. Ląurecko pastan
gomis, padedant bendruomenės 
valdybai, ypatingai pirmininkui 
p. Rudokui ir ūkininkų klubo 
pirmininkui. A.. Augustinavičiui 
senj., turėjom* šiais metais jau 
,du parengimus.

Kalėdų eglutė dar ir dabar" 
jaunųjų su malonumu prisime
na- Finansų sutelkimui ruošta
sis pasilinksminimas davė gra
žaus pelno $150. Komitetas nuo 
širdžiai dėkoja visiems padėju
sioms šį pasilinksminimą su
ruošti, pravesti- loteriją, bei už 
padėjimą patarnaujant svečiams 
šokių metu. Taip pat gili padėka 
priklauso visiems atsilankiu
siems ir taip gausiai parėmu
siems mūsų vargo mokyklas.

Skautų ruoštasis minėjimas, 
publikos buvo mielai sutiktas ir 
įvertintas. Anglų skautų vadai 
įteikė mūsų naujam kanadiečių 
- lietuvių vienetui vyriausių va
dų pasirašytą charterį. Sveikin
dami linkėjo tiek mums, tiek 
mūsų pavergtai tautai kantry
bės, ryžtingumo ir nenustoti vil
ties kovoje prieš baisiąją netei
sybę. Anglų kalba, turiningai ir 
gerai paruoštą referatą skaitė 
Gųgis Tadas, iškeldamas mūsų 
pirmąjį susivienijimą 12 šimt
metyje, gražiai praėjo per mūsų 
tautos istoriją ir vaizdžiai pa
vaizdavo mūsų tautos dabartinę 
padėtį. Po to svečiams anglams 
buvo įteikta “The Greatest Thy- 
rany” knygos, kuriomis jie tik
rai domėjosi.

Programą išpildė Toronto skau 
tai-ės ir vietinis jaunimas bei 
skautų vienetas. Skautukai tiek 
savo dainomis, išdaigomis bei ei
lėraščiais publiką gan gražiai 
linksmino. Pabaigai torontiečiai

skautai vyčiai bei jūros skautai 
parodė puikią filmą iš skautų 
gyvenimo — stovyklavimo.

Tikrai tenka pasidžiaugti, kad 
Toronto skautai įsigijo filmų 
aparatą ir gali mūsų visuome
nei parodyti tikrąjį skautų gy
venimo vaizdą. Gili padėka pri
klauso torontiečiams ir jiems 
vadovavusiam šiai iškylai Felik
sui Mockui.

Skautų rėmėjų ..vardu dėkojo 
mūsų mielas dvasios vadas kun. 
K. Riekus. O vieneto vardu Z. 
Paulionis.

Po filmo buvo pravesta regist 
racija ■ į skautus-es. Rezultatai 
labai puikūs. Įregistravo 12 skau 
čių ir 4 nauji skautai kandidatai. 
O kas svarbiausia, kad tarp jų 
yra trys akordeonistai, kadangi 
turime du, tai galėsime ateityje 
susiruošti ir savus pasilinksmi
nimus bei koncertus.

Susidariusioms išlaidoms pa
dengti buvo renkamos aukos. 
Aukų rinkėjams ks.v. Rušui ir 
sesei A. Eižinaitei bei aukoto
jams tariame skautišką ačiū.

Aukojo: po $5: kun. K. Riekus 
ir St. Augustinavičius, senj.; po 
$3: Z. Ščepanavičienė; po $2: 
kun. Aranauskas, D. O. Šiurnai, 
Rutkauskai, A. Rudokas, J. Ja
nušauskas ir VI. Bačėnas; po $1: 
J. Naujokas, P. Vindašius, V. 
Galeckas, E. Vindašienė, U. Mic
kevičienė, S. Šernienė, M. Rim
kienė, B. Stankus, J. Rudokas, 
Lingaitis, J. Laureckas, M. Oža- 
lienė, B. Cvirka, J. Augaitis, J. 
Kuprėnas. Fr. Pūkas. J. Rusėc- 
kas, G. Rugienis ir nežinomas 
aukotojas. Viso surinkta $44.

Visoms skautų mamytėms, pri 
sidėjusioms maistu ar darbu 
prie šios šventės ruošimo, skau
tų vieneto vardu dėkoju ir kar
tu primenu, kad bendrai dirbant 
kiekvienas darbas yra malones
nis. Sk. Z. Paulionis.

Mūsų torontiškiams prietelioms, gi
minėms ir pažįstamiems, mus užjauto
sioms ir auka parėmusiems mūsų nelai
mėje, iš .širdies dėkojome.

M. ir V. Miccikai.
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Pp. PETRUI ir STASEI LABUCKAMS,

Lietuvojemirus jo brangiai mamytei a.ta. URŠULEI LA-

BUęKIENEI, nuoširdžią užuojautą reiškiame

A. S. Urbonavičiai, J. Liaugminas.
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the bluenose
Ant šiandieninės kanadiškos 
dešimties centų monetos iš
kaltas vad. Bluenose burlai
vio paveikslas — priminimas 
garbės, kurią šis laivas kadai
se atvežė Kanadon.

1753 metais grupė vokiečių atvyko Kanadon. 
Jie įsikūrė paliai jūros pakrantes. Nors bū
dami kilę iš sausumos, jie greitai tapo žve
jybos specialistais. Šie Luneburgo vokiečiai 
greitai pamiršo savo gimtąją kalbą ir faktiš
kai jie yra seniausi angliškai kalbą kanadie
čiai. Jų ainiai tapo žinomi laivų statybos 
specialistai — jų populiariausias kūrinys yra 
Blucnose burlaivis.

Šis laivas pastatytas 1921 m. laimėjo daug 
jūros lenktynių Kanadai. Laivas skynė lau
rus iki 1946 m., kol neužvažiavo ant koralinio 
rifo prie Haiiti. Luneburgo gyventojai dar ir 
dabar stato geriausius laivus, bet garsusis 
Blucnosc liks ilgai kanadiečių atmintyje.

Che J louse of Seagram :
Distillers since 1857 ..............
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KAHTM1ZIMS IR DEMOKRATU*
Kitų kraštų profsąjungų vei

kėjau atsilankę JAV neretai pa
klausia, kodėl Amerikos darbi
ninkai remia Amerikos kapita
listinę sistemą. Tuo klausimu 
įdomių pastabų pateikė profsą
jungų atstovas Serafino Romu
aldi.

Aiperikos ūkinis gyvenimas, 
sako Romualdi, šiandien yra vi' 
sai nepanašus į devynioliktojo 
šimtmečio kapitalizmą. Ameri
kos gyvenime yra įvykę tokių 
radikalių ir esminių pasikeiti
mų, kad jam nebegalima pritai
kyti dogmatinio kapitalizmo api 
brėžimo, kokį buvo jam davęs 
prieš šimtą metų Karolis Mark
sas.

Darbininkai Amerikoje ūkinę 
sistemą mėgsta yadinti laisvojo 
verslo sistema ir jie reikalauja, 
kad ji tikrai būtų laisva. Ame
rikos darbininkai ją remia, nes 
ji įgalino Amerikoje sukurti 
augščiausią pragyvenimo lygį ir 
atnešė darbininkams didelių 
medžiaginių laimėjimų.

Romualdi sako, kad tarp 1900 
ir 1956 metų vidutinio fabriko 
darbininko uždarbio perkamoji 
galia padidėjo daugiau nei tris 
kartus. Šio šimtmečio pradžioje 
darbininkui su šeima, apmokė
jus maisto, drabužių bei buto iš
laidas, likdavo tiktai septynioli
ka procentų jo pajamų visiems 
kitiems reikalams — vaįkų mo
kymui, gydymuisi, kelionėms, 
santaupoms, pramogoms. Dabar 
šiems reikalams vidutinei darbi
ninko šeimai lieka apie 40% 
daug didesnės jo algos.

Prieš penkiasdešimt metų tik
tai viena iš penkių šeimų turėjo 
nuosavus namus. Dabar daugiau 
kaip pusė visų šeimų gyvena sa
vuose namuose. Prieš penkias
dešimt metų tiktai nedaugelis 
privilegijuotų galėjo naudotis 
elektra, telefonu, vonia, šaldy
tuvais, automobiliu ir panašiai. 
Šiandien visi šie buvę prabangos 
dalykai yra virtę gyvenimo bū
tinybe. 6 be to, dauguma šeimų 
turi savo radijo ir televizijos

aparatus.
Tatai tapo Amerikoje įmano

ma tiktai žymiai pakilus krašto 
gamybiniam pajėgumui ir padi
dėjus gyventojų pajamoms. Da- 
oar Amerikos pagamintų prekių 
bei atliktų patarnavimų vertė 
per metus siekia 424 milijardus 
dolerių.

Dėka pajamų bei paveldėjimo 
mokesčių ir socialinių reformų, 
kurios buvo pravestos darbinin
kų organizacijoms remiant, tur
to paskirstymas tarp Amerikos 
gyventojų yra drastiškai pasi
keitęs. Yra netiesa, kad Ameri
koj turtingi tampa turtinges
niais, o beturčiai — dideliais 
vargšais. Iš tikrųjų yra priešin
gai — darbininkai gauna pro
porcingai vis didesnę asmeninių 
pajamų dalį negu augščiausiąi 
apmokamų asmenų grupė.

Nežiūrint to, pastebi Romuldi, 
dar yra nelygybės bei neteisin
gumo. Dėl to dabar darbininkai 
reikalauja, kad mokesčių refor
ma ar kolektyvinėmis samdos 
derybomis būtų darbininkams 
dar padidinta jų dalis padidėju
siose krašto pajamose. Iš tikro, 
darbininkų atlyginimai tebeky
la. Nuo 1947 m. vidutinės algos 
perkamoji galia pakilo 25%.

Amerikos augštas darbininkų 
gyvenimo lygis ir krašto pro
duktyvumas pirmoj eilėj yra 
vaisius laisvos amerikiečių vi
suomenės. Laisvė ir pagarba as
mens teisėms bei jo vertybei su
daro sąlygas reikštis kuriamo
sioms jėgoms. Totalitarizmas 
žlugdo' iniciatyvą ir kūrybingu
mą. Komunistinius kraštus sle
gia sunki, neproduktyvi ir su
puvusi biurokratija. Laisvi dar
bininkai visada yra produkty
vesni kaip darbo vergai.

Amerikiečiai — anot* Ameri
kos profsąjūngų veikėjo Serafi
no Romualdi — nenori primesti 
savo ūkinės sistemos ar savo 
ideologijos jokiai kitai tautai. 
Kiti kraštai gali pasirinkti de
mokratinio socializmo ar bet ko
kį kitą kelią, jei tiktai jie nesu
daro grėsmės pasaulio taikai ar

RYTPBUSIO ĮSPŪDiMU Iš KLAIPĖDOS
(Elta) Vienam rytprūsiui tė-f kiems reikalavimams turi nusi;

Jau 1947 m., būdamas dar karo 
nelaisvėje, matė Klaipėdą, o da
bar atplaukė į tą uostą vienų 
skandinavų karo laivu. Savo 
įspūdžius jis aprašė “Ostpreus- 
sen-Warte” 12 numeryje.

Klaipėda tik dabar bent kiek 
žymiau atsistato. Statybos dar
bai šiemet buvę vykdomi net 
žiemos metu, nes jie ilgą laiką 
buvę gerokai atsilikę. Ruošia
masi atstatyti ir karo metu vi
siškai sugriautą rajoną tarp ro
tušės ir muitinės (palei Akme
nės upę). Pašalinami griuvėsiai 
nuo sugriautos Šv. Jono bažny
čios. Uosto rajone pastebimi 
taip pat stambesni statybos dar
bai, dar plečiamas žvejybos 

' uostas. Netrukus bus baigtas 
atstatyti Biržos tiltas, taip pat 
būsiąs sustiprintas vadinamas 
Karolio (geležinis) tiltas, kuris 
nuo nuolatinio per didelio ap
krovimo esąs, nukentėjęs. Buv. 
Liepojaus, Palangos ir žardžių 
gatvėse esą pastatyta daug naų' 
jų gyvenamų namų, tačiau daž
niausia tik 2 ar 3 augštų. Kai 
kur pravestos ir visai naujos 
gatvelės. \

Nepaisant tų visų statybos 
darbų Klaipėda sukelianti liūd
ną, stačiai beviltingą įspūdį. 
Perdaug esą karo žaizdų, kad 
numatomu laiku jas būtų gali
ma visas pagydyti. Labiausiai 
niūrias nuotaikas sukelia mies
to visiškas sukarininmas. Klai
pėdoje ir prie Klaipėdos esą* su
telkta įvairiausios sovietinių ka
ro pajėgų ginklų rūšys. Čia ma
tosi ir kariniai jūrų daliniai ir 
aviatoriai ir pėstininkų daliniai. 
Tasai sukarininmas ir padarąs 
Klaipėdą tokią niūrią. Kariš-

Net žvejyba ir ta vykdoma 
prisilaikant karinių nuostatų..

Kaipo naują faktą jūreivis 
rytprūsis pažymi, kad paskiau
siais laikais buvo leista Klaipė
doje lankytis ir nekomunistinių 
Vakarų kraštų kai kurioms de
legacijoms. Jų dalyviai buvo ve
žiojami po miestą specialiais au
tobusais.

Klaipėdos geležinkelio stotyje 
esą matoma daugiau uniformuo
tų, negu civilinių keleivių. Uni
formuotuosius tikrina specialūs 
kariniai kontrolieriai..

Įdomūs yra rytprūsio įspū
džiai apie tautybių, santykius 
Klaipėdoje. Sovietai rusai esą 
stengiasi Klaipėdą padaryti la
biau rusišku, negu , lietuvišku 
miestu. Santykius tarp tų trijų 
tautybių (lietuvių, rusų, vokie
čių) nusakyti ėsą labai sunku. 
Rusai pastaraisiais ląikais būk 
stengiasi rasti geresnį kontaktą 
su vietiniais vokiečiais. Lietuvių 
priešingumas rusams esąs paste
bimas kaip anksčiau, taip ir da
bar, o taip pat ir atvirkščiai. 
Lietuvių santykiai su vokiečiais 
esą geri. Tuo atžvilgiu vokiečiai 
vis dar atsimena, kad daugybė 
lietuviu 1945 m. vokiečiams tei
kė pagalbą, kai pastarieji iš Ryt-

prūsijos bėgo į Pabaltijį. Vokie
čių tautybės žmonėms, pastarais 
laikais esą šiek tiek lengviau 
gyventi. Tačiau savų mokyklų 
Klaipėdos vokiečiai iki šiol ne
turi nė vienos. Lengviau esą -su 
tikybinėmis pamaldomis, kurios 
anksčiau būdavo sekamos šnipų, 
pranešinėjančių apie jas slapta
jai policijai. Pamokslininkai ga
lį dabar atvykti ir iš kitur. Bap
tistų bažnytėlėje esąs įrengtas 
karinis klubas. Karinių pastatų 
esą matoma įvairiose miesto da
lyse. Ir miesto apylinkėje visur 
pirmauja kariniai daliniai. Jų 
matosi ne tik miesto girios ra
jone, bet ir prie Kalotės ežero 
toli už Melnragės. Prie teatro 
ąikštės yra kariniai kultūros rū
mai.

Iš viso esą galima sakyti, kad 
rusai Klaipėdoje viešpatauja 
kaip kolonijaliniai viešpačiai ir 
okupuotąjį kraštą visaįs atžvil
giais stengiasi paversti sovieti
nio režimo baze. Klaipėda esan
ti nustojusi daugelio savo pra
eities bruožų. Visa vienokiu ar 
kitokiu būdu įspraudžiama į pil
kuosius sovietinės kasdienybės 
šablonus. Tačiau, Klaipėda jau 
septynius kartus savo istorijoje 
buvusi sugriauta, tad reikia vil
tis, kad pergyvens ir dabartinę 
Sovietų okupaciją.

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus,

mielą p-Ię KONSTANCIJĄ LELEŠIŪTĘ

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

S. V. Liuimai ir A. K. Rusinai.

Smuikininkas Vasyliūnas Toronte

kitų tautų suverenumui. Ameri
kos darbininkai, anot Romualdi, 
nori tiktai padėti kitų kraštų 
žmonėms pakelti jų gyvenimo 
lygį, kad jie gąlėtų džiaugtis sa
vo darbo vaisiais taikoje ir lais
vėje.

' * A. A. S. BARANAUSKIENEI mirus,
jos dukterims S. Bacevičienei ir L. Vilkutaitienei, sūnui 
sol. S. Baranauskui ir žentams dr. A. Pacevičiui ir Vilkutai- 
čiui reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Toronto Prisikėlimo parapija 
savo kultūrinėje veikloje per 
metus yra numačiusi suruošti 
porą augšto meninio lygio ka
merinės muzikos koncertų. Tos 
rūšies koncertų praėjusiais me
tais buvo trejetas, kurių meninę 
dalį atliko sol. Vacį. Verikaitis, 
išraiškos šokio kūrėja A. Kvie- 
tytė, Aidų premijos koncerte 
scl. Juzė Augaitytė iš Philadel- 
phijos.

Smuikininkas Izid. Vasyliūnas 
Toronte yra koncertavęs prieš 
trejetą metų Toronto “Caritas” 
suruoštame koncerte Eaton’o 
auditorijoje kartu su Metropo
litan™ operos sol. Algirdu Bra
ziu ir sol. Izabele Motiekaitiene.

Toronto visuomenė juo buvo 
susižavėjusi, kaip retu klasiki
nės kamerinės muzikos inter
pretatoriumi. Jo technikos leng
vumas bei subtilumas perkopia 
per augščiausias menines viršū
nes neužkliūdama, bet žaisdama. 
Šalia klasikinės kamerinės mu
zikos autorių savo koncertuose 
Iz. Vasyliūnas mėgsta ir roman
tinius smuiko kūrinius.

Iš lietuvių autorių jis puikiai 
interpretuoja K. V. Banaitį, VI. 
Jakubėnn, Antaną Račiūną bei 
J. Gaidelį. Ypač Jakubėną. Jo 
“Melancholijoje” puikiai per
duoda jo harmonijos rafinuotu-

Apie Iz. Vasyliūną plačiai ra
šo Vladas Jakubėnas 1956 m. 
rugsėjo mėn. “Muzikos Žinių” 
žurnale jo 50 m. amžiaus sukak
ties proga. ” '

Iz. Vasyliūnas gimė 1906 m. 
VI. J. Petrapilyje. 1918 m. grįžo 
į Trakų apskritį, Vievio vis. Gy
veno kaime. Besimokydamas 

mėgo smuiką. 1927 m. stojo į 
muzikos mokyklą Kaune, į VI. 
Jakubėno klasę.

1935 m. baigė konservatoriją. 
; Grojo operos bei radijofono or- 
i kestruose Kaune. Ten buvo ir 
i koncertmeisteriu.
i 1944 m. karo metu atsidūrė

Vienoje, Austrijoje ir buvo Vie
nos radiofono koncertmeisteriu. 
1950 in. emigravo į Kolumbiją, 
kur grojo simfoniniame orkestre 
ir profesoriavo konservatorijoje.

Nuo 1954 m. Iz. Vasyliūnas su 
šeima gyvena JAV. Dabar prel. 
Juro parapijoj Lawrence, Mass, 
vargonininkas.

Nuo konservatorijos baigimo 
laikų Iz. Vasyliūnas reiškėsi 
kaip individualus solo smuiki
ninkas. Jo koncertų tikslas — iš
kelti muzikinį meną į pačias ga
limas menininkui pasiekti augš- 
tumas. Tai idealinės klasinės 
krypties menininkas. Jo meninis 
muzikinis talentas siekia klau
sytojui atskleisti dar nepažintos 
meno paslaptis.

Lietuvoje organizuojant ope
rą, yisoš muzikinės didesnės pa
jėgos buvo sutrauktos prie ope
ros, o kamerinė muzika buvo 
apleista. Ypač didelį muzikos 
alkį jautė provincijų miestai, 
kur mokėsi ir brendo naujoji 
lietuvių šviesuomenė.

Karo metu Iz. Vasyliūnas bu
vo suorganizavęs kvartetą Ba
varijos Dillingene.

Jo koncertai susilaukė pasise
kimo ir vokiečių, austrų bei ko- 
lumbiečių muzikos kritikų gero 
įvertinimo.

Toronto visuomenei kovo 23 d. 
Prisikėlimo auditorijoje smuiki
ninkas Iz. Vasyliūnas kartu su 
sol. Aldona Stempužiene duos 
ne eilinį kamerinės muzikos 
koncertą.

Šį koncertą turėtų išgirsti mū
sų moksleivija, kuri bręsta sve
timoje kultūrinėje aplinkoje.

Tėvai Pranciškonai, rengdami 
panašios rūšies koncertus, duo
da progos pažinti būsimajai lie
tuvių šviesuomenei, kekių meni
nių augštumų buvo pasiekęs 
mūsų kultūrinis gyvenimas per 
valstybės laikotarpį.
tokį trumpą nepriklausomos

Toronto visuomenė yra visada 
jautri savo dainos ir muzikos 
mėno reiškėjams. Iz. M.

J. A. Rinkūnai

KAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

sicina $10 mil.
'c-.. ' -'-k ;

Sovietų mokykla Otavoje bū
sianti uždaryta nuo ateinančio 

” biižetrov nes miesto saVrvaĮdybėį 
užprotestavo. Ji esanti Sandy 
Hill rajone, kur draudžiama 
steigti mokyklas. Sovietų atsto
vybė, kurios narių 16 vaikų lan
ko tą mokyklą, gynėsi diploma
tinio imuniteto teise, bet po pa
sitarimu su užsienio r. ministeri-

NAUJO KANADOJE?
ribojimus ir atleisti nuo valstyb. į tone. Ieškoma sėkmingų būdų 
mokesčių. Ministerija reikalau-Į jiems gydyti. Be ikišiol vartoto 
ja, kad organizacijos, kurios nau; “antabuse” yra atrastas naujas

ja pareiškė sutinkanti mokyklą . tario prov.,
uždarvti.

I.šgairymo Armija, religinė 
protestantų organizacija, kreipė
si į parlamentą prašydama pa
keisti jos 1916 m. chartą, kuri 
leidžia iš savo nejudomo turto 
turėti $350.000 metinių pajamų 
ryt. Kanadoj ir $200.000 Vakari
nėj. Ji prašo panaikinti šiuos ap-

doja savo turtą labdaringiems 
tikslams ir ima už tai atlygini- 
Hl^ ;mėkėtų mokesčius, nes-jos 
n esančios tikra prasmelabdary- 
binės. Kaikurie parlamento at-< 
stovai pareiškė, esą toks reika
lavimas galįs palaidoti visą Iš
ganymo Armiją.

* '
76.000 alkoholikų yra vien On- 

, — pareiškė šios pro
vincijos sveikatos min. Philips. 
1945 m. jų buvo 28.050. Jis pasi
guodė bent tuo, kad JAV jų esą 
dvigubai daugiau, tačiau perspė
jo suinteresuotas įstaigas prieš 
optimizmą, nes alkoholikų skai
čius nuo 1945 m. paaugo 178% 
ir dar sparčiai tebeauga. Alko
holikams gydyti įsteigtos klini
kos Toronte, Londone ir Kings-

vaistas CCC (citrated calcium 
carbimide), kuris geriančiam
padaro’ alk. gėrimus-nemalonius;

Nustatyti girtumo laipsniui 
Ontario prov. gen. prokuroras 
leido policijaivartoti naujai išr 
rastą įrankį—girtometrą (pranc. 
haleinamėtre)-, ypač automobi
listų atveju. Tai mažo formato 
aparatas, kuris nustato alkohs-j, 
lio kiekį organizme. Jis gali bū- j 
ti vartojamas, jeigu kaltinama- į 
sis sutinka. Nekaltai pakliuvų- J 
siems bus lengva tuo- būdų, išsi- j 
teisinti. Toronte girtometras 
jau buvo panaudotas keletą kar
tų. Kitose provincijose dar ne
naudojamas. JAV, P. Amerikoj 
ir Šveicarijoj policijos jau var
tojamas.

i MARGIS VAISTINĖ I%

ž. 408 RONCESVALLES AVĖ. Telefonas LE. 5-1944

PROGA nuo kovo 10 iki 31 dienos, 1957 m.
Rcg. DABAR

ALKA-SELTZER .68 .55
BROMO-SELTZER .98 .55 .79 .44
ASPIRIN — 100 .79 .59
BAND AIDS .69 .45
WILDROOT Cream Oil $1.23 .98
NOXZEMA — Lge $1.25 .98
EGG SHAMPOO — 16 oz. $2.00 1.59
VATOS 1 svaras .98 .79
HOT WATER BOTTLES $2.25 1.79
COLGATES dantų pasta 2 .89 .57
TONI HAIR permanent $2.00 1.59
ANSKO flinios 

dydis 620 120 127 .47 .37
CIGARETĖS, kartonas 200 2.95
ENDEN—nuo galvos pleis

kanų, atsiekta geriausi 
rezultatai $1.69 1.35

PEPSODENT dantų pasta .85 .68
CHANEL No. 5 kvepalai $6.00 4.75
BUFFER1N — nuo galvos 

skausmo .79 .59

Rcg. DABAR

$4.00
$4.90

SALCID1N—nuo reumatiz
mo — 100 kapsulių ; $3.60

OLEUM PERCOMORPHUM 
vitaminai vaikams—50 ęc $5.50

TRI-VI-SOL — 50cc
POLY-VI-SOL — 50cc
BEFORTE — (B Vitami

nai) —100 $4.25
PARAMETTES — vitami

nai su mineralais — 100 $6.00
MALTLEVOL - 12, apetito 

ir kraujo tonikas $3.60
SACHARINAS % gr. 1.000 $1.39
THOSPO LECITHIN — 

nervų tonikas $1.50
COD LIVER OIL 16 oz. $2.25
BUCKLEYS RUB,—tryni

mui nuo krūtinės šalčio
INFRA RUB, nuo raumenų

skausmo ir gėlos $1.39

.59

2.85

4.50
3.20
3.90

3.40

5.20

2.75
1.00

1,20
1.79

.40

1.10

Skambinant paminėkite mūsų dedamų skelbimą “Tėvli- 
kės Žiburiuose” - bus duodama nuolaida.

1

SIUNČIAME VAISTUS 1 LIETUVĄ 
pigiausiomis kainomis Toronte.

Skambinkite telefonu 
LE. 5-1944

Margis Drugstore j
Sutaupysite laiką Ir pinigus C

Nemokamas ir greitas pristatymas ištįsę dieną. 
Pasinaudokite mūsų patarnavimais.

Mirus rūpestingai mamytei
SOFIJAI BARANAUSKIENEI,

dukroms LIUKAI ir ZOSEI, sūnui STASIUI ir jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

VUHžupiąi 
^A. ir A.' Šapokai

A. A. SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus,

PACEVIČIŲ, VILKUTAIČIŲ ir BARANAUSKŲ, šeimas

nuoširdžiai užjaučia

Birutė ir Antanas Šalkauskiai.

TOR ONTO
Dailininkas K. Račkus

Prieš kiek laiko į Torontą grį
žo Paryžiuje meno studijas gili
nęs Kęstutis Račkus. Dailininko 
darbai lietuvių visuomenei pa
žįstami iš Il-sios Kanados Lietu
vių Dienos parodos Toronte iš 
T. Pranciškonų Namuose įvyku
sios lietuvių meno parodos, iš 
IV-sios Kanados Lietuvių Die
nos parodos Windsore ir Lietu
vių Bažnytinio Meno parodos 
Čikagoje. Dailininkas meno stu
dijas yra pradėjęs Detroite ir 
Toronte. Tapybos studijas gili
no Paryžiuje pas žinomą pran
cūzų dailininką Andre Lathe, 
Valstybinėje meno mokykloje— 
piešimą ir litografiją. Račkus 
savo kūryboje yra subrendęs ir 
sprendžia ekspresionistinės ab
strakcijos problemas, suteikda
mas tapybai dekoratyvinės jė
gos. Dailininkas su savo tapybos 
darbais dalyvavo Sorbonos uni
versiteto, Miesto if Laisvosios 
Dailininku S-gos parodose Pa
ryžiuje. Ispanijoje ir Ispanų 
MaroKe išstatytieji Račkaus kū
riniai ispanų spaudoje kritikų 
buvo tinkamai įvertinti. Šiuo 
metu dailininkas ruošiasi savo 
kūrinių parodai Toronte, kuri 
įvyks vasaros gale universiteto 
namuose (Hart House meno ga
lerijoje).

Rudenį Račkus grįžta į Pran
cūziją ir Ispaniją, norėdamas at
sidėti savo asmeninei kūrybai.

Kęstučio Račkaus įsijungimas 
j lietuvių dailininkų kūrybą Ka
nadoje yra ypač’ brangintinas, 
nes dailininkas yra kilęs iš seno
sios lietuvių emigracijos (atvež
tas į Kanadą 4 metų amžiaus) ir 
meno studijas išėjęs jau čia Ka
nadoje. z T.

Iš “Dainos” veikimo
Vasario 24 d. įvyko susirinki

mas pp. Alšėnų namuose. Vieš-

.nias priėmė narės J. Rukšienė ir 
V. Lapaitienė.

Susilaukta dviejų naujų narių 
— L. Kybartienės ir P. Jankai- 
tienės.

Naujoji pirm. Janina Empake- 
rienė atidarydama susirinkimą 
susirinkimą pareiškė padėką bu
vusiai pirm. Br. Žiobienei, .pri
mindama, kad tris metus pirmi
ninkaudama ji įdėjo daug laiko 
ir pasišventimo grupės labdarin
goje veikloje. Mes narės galime 
širdingai pritarti gerb. pirminin
kės išreikštai padėkai .—.ji labai 
teisinga ir užtarnauta.

Po to pirmininkė kreipėsi į vi
sas nares, dėkodama .už pasiti
kėjimą ir kviesdama visas talki
ninkauti grupės veikloje, nes tik 
visos bendrom jėgom nuveiksi
me daugiau. Naujoji*- “Dainos” 
vadovė yra ir amžiumi ir “Dai; 
noje” dar labai jauna narė, bet 
savo gerais norais ir pasiryžimu 
daug žadanti. Sveikiname ir lin; 
kime jai sėkmės.

Gautos 5 padėkos. Jų tarpe 
Varelio prieglaudos seneliu la
bai jaudinanti padėka. Jiems 
toks džiaugsmas, kad tolimuose 
kraštuose išblaškyti lietuviai ne 
užmiršta vienišų senelių, kurie 
be savųjų ir be tėvynės, o dažnai 
ir be vilties. Gautas prašymas iš 
invalido Valcuko, kuriam skirta 
$10.

Daug buvo kalbėta apie buvu
sį Užgavėnių “blynų vakarą”, 
pranešta, kad prisikėlimo salė 
gauta gegužės 18 d. — Kartūno 
baliui. Kviečiame visas ponias ir 
paneles jau rinktis-kattūno suk
neles, o visus vyrus — būti jų 
palydovais.

Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 31 d .3 vai. p.pr pas narę- 
St. Matulevičienę, 235 Pacific 
Avė.’ Visos narės ir viešnios 
kviečiamos gausiai --r

M.F’IY.

RESTORANAS “RŪTA”
Noujoi atidarytos ir naujai įrengtos. Valgiai gominorni prityrusių virėjų. Atida
rytos nuo 6.30 vol. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Savininkai: V, J. IVANAUSKAI

ANGLYS saugiausias kuras
Visų rūšių anglis ir malkas užsakyki- _ B
te per mūsų atstovus VYTAUTĄ Ir Telefonu: LE. 5-052/ 

SIGITĄ AUŠROTUS

Savo anglių kokybę garantuojame.

DOMINION COAL & WOOD CQ.
"B**?*

Čt.AfORKrS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Real Estate Boards 

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

*9

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, tėl. LE. 4-8459 

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIIFS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123

Western T extiles
' 766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas'
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų vyru ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
modeliai. Žemiausios kainos
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.
-- f / 1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT. 

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

Krosnys- Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
z.ienlal' Krosnys “Gųrney” — gazo ar elektros, šaldytuvai — 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA 1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas
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Šeštadienio saulėtą rytą, kovo 
2 d., grupėmis ir pavieniai rin
kosi atstovai bei svečiai į puoš
nų Čikagos viešbutį Shoreland 
kur turėjo netrukus prasidėti 
ateitininkų sendraugių konfe
rencijos posėdžiai. Rinkosi vien
minčiai iš Kauno, Vilniaus..., 
rinkosi atstovauti savuosius iš
sisklaidžiusius visuose kraštuo
se, miestuose. Dalyvavo virš 50 
atstovų iš Čikagos, Niujorko, 
Detroito, Clevėlando, Toronto 
ir kit.

Konferenciją atidarė prof. Ju
caitis, mintimis nukeldamas da
lyvius į reorganizacines Palan
gos konferencijos dienas. Tau? 
ta pančiuose. .Kova didelė dar 
prieš akis. Nemažas skaičius jau 
atidavė viską ką galėjo. Juos - 
žuvusius, Lietuvoje, Sibire’ ar 
išeivijoje dalyviai pagerbė tylos 
minute, kun. K. Juršėnui po to 
sukalbant maldą.

Konferencijos prezidiumą su
darė: Kleiva (Čikaga), Razgai- 
tis (Toronto) ir Gruodis (Cleve
land), pirmininkavę pakaitomis^ 
ir sekretorės — Brenderienė ir 
Jasaitytė.

J.E. vysk. Brizgys svekinimo 
žodyje ragino išlikti elitu, akty
viai ir vieningai stojant į darbą, 
į darbą atnaujinti Kristuje save, 
aplinką, aukojantis dėl Lietu
vos. Konsulas P. Daūžvardis 
sveikino, linkėdamas tęsti kovą 
Lietuvos laisvinimo byloje, lai
kant sau pavyzdžiu ateitininkus 
kankinius ir kovotojus.

Toliau žodžiu sveikino A. Rep
šys — ALK Federacijos vardu, 
L. Šimutis — “Draugo” ir ALK 
Kat. Susivienijimo vardų, Algis 
GeČauskiš stud, at-kų vardu, 
J. Šoliūnas — moksleivių at-kų 
vardu.

Visa eilė sveikinimų, gautų 
raštu, buvo prisiminta.

Seka prof. Sužiedėlio paskaita 
“Krikščioniškasis idealizmas ir 
tikrovė”. Gilioje ir turiningoje 
paskaitoje Federacijos Vadas ra
gino “Viską atnaujinti Kristu
je” nepalikti vien šūkiu, bet per
sunkti šia didžia idėja savo ir 
aplinkos gyvenimą.

Po trumpos pietų pertraukos 
posėdžiai tęsiami. Svrastomas 

. naujasis sendraugiu sąjungos 
statutas. Po kun. dr. A. Juškos 
referavimo gyvai padiskutuota.

NORĖTUMĖTE ŽINOTI
• «

e

Išsikirpkfte ir pasilaikykite sau!

i tik su 4 tabletėmis i

i Spuogai pašalinami i

I area piiugoi sugrųzmanH.
! 1. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ■ 
■ 2. Nusausinkite, po to patrinkite su I 
I Dr. Chase's Ointment atsargiai odą. | 
|3. Palikite nakčiai ir rytą nuplaukit, g 
s DR. CHASE'S OINTMENT

Dr.Giasa
TAeiĖT5_

I skaiitmai

DR. CHASE'S PARADOL

Jei jūs norėtumėt gauti daugiau žinių apie kas
dieninį Kanados gyvenimą — jūs turite - teisę 
klausti visiškai laisvai.

T 
>■

J. W. PICKERSGILL
Ministeris

ninku Sąjunga. Statutas priim
tas pavedant naujajai valdybai 
įnešti pataisas.

Dr. V. Vygantas savo trumpo
je kalboje pabėrė praktiškų min 
čių organizacinio -darbo metodi
kos reikalu. ,

Po to sekė revizijos komisijos 
pranešimas, kurį pateikė A. Va- 
saitis.

Iš Federacijos gen. sekreto
riaus kun. V JJabušio praneši
mo paaiškėjo, kad ketvertų me
tų veiklos rezultatai yra pasigė
rėtini Priimtos rezoliucijos Są
jungos veiklos, religinės valan
dos į Lietuvą ir spaudos reika
lu. •

Posėdžių metu buvo pasvei
kintas prof. Jucaitis, AS Sąjun
gos pirmininkas, švenčiąs 60 me-.

Į Sulaikykite slogos J 
simptomus

I Kam kęsti čiaudulio, kosulio, šalčio I 
I or gerklės skousmus? Tik 4 Dr. Chose Į 
| Brand tabletės, paimtos pagal mūsų g
■ nurodymus, tu 
! ri sulaikyti vi-
■ sus slogos 
I simptomus 24 
| valandų bėgy
■ arba pinigai 
’ bus sugrąžinti.
■ 12 tablečių — 59c. 40 tablečių — I
I $1.49 sutaupo jums 48c. |

Dideli skausmai i
• šaukiasi PARADOLi
J • Galvos skausmosJei skauda. sku-J 

bioi pagelbės Pa-1

skousmus — 
tai ir efekt 
Greitai pos< 
skubiai romūs.

I VELTUI! Jei norite Sbondyti ketetąj 
jDr. Chase's gaminių, prisiųskite savai 

pavardę ir adresą su 25c /poš 
pasiuntimo išlaidoms/, sekančiu

tų sukaktį. E. Daugirdienei įtei
kiant dovaną, ir kun. V. Stasio 
sveikinimo žodžius palydint 
skambiu ir nuoširdžiu “Ilgiausių 
metų”...

- oį ta-

ro Vaidybą išrinkti: K. Kleiva, 
kun. V. Bagdonavičius, D. Au
gienė, P. Povilaitis ir dr. V. 
Šimaitis. Kandidatais — dr. K. 
Pemkus ir kun. dr. A. Baltinis.

Nuskambėjo ateitininkų him
no žodžiai “... Dirbkim, kovo
kim jdėl Lietuvos..Juk tam ir 
buvo susirinkta, kad sustiprinti 
gretas vieningame žygyje už 
Deiv ąir Tėvynę. R.

Ateitininkų Federacijos tary
bos rinkimai jau vyksta. J tary
bos pirmininkus yra trys kan
didatai — dr. A. Darnusis, dr. J. 
Leimonas ir St. Lūšys, 
rybą 44 kandidatai.

Balsavimo teisę turi visi atei
tininkai, kurie turi teisę rinkti 
savo padalinių vadovybes. Bal
suojama už 1 kandidąta į Tary
bos pirmininkus ir už 20 kandi
datų į Tarybos narius.

Visi ateitininkai iki kovo 1 d. 
turėjo gauti paštu kandidatų są
rašus bei balsavimo, tvarkos tai
sykles. Kandidatų sąrašą su at- 
žymėįimu, už kuriuos balsuoja, 
privalo prisiųsti rinkiminei ko
misijai iki kovo 15 d. Jei kas iki 
kovo 1 d. minėto sąrašo nebūtų 
gavęs, turėjo kreiptis į savo 
krašto Rinkimų Komisija, o jei 
jo gyvenamame krašte rinkimi

nės komisijos nėra, tai į Vyriau
sią Rinkimų Komisiją šiuo ad: 
nesu: J. Vitėnas, W Valley Ave. 
S.E., Washington 20, D.C.

Kanadoj rinkiminės kom. pir- 
min. yra A. Pabedinskas — 287 
Indian Rd., Toronto 3, Ont.

ATEITIN1NKŲ ŠALPOS 
FONDO RĖMĖJAMS

Ateitininkų Šalpos Fondas yra 
susilaukęs aukų ir didesnėmis 
sumomis. 1948-1955 m. laikotar
pyje Šalpos Fondui didesnes au
kas prisiuntė:

Kun. V. Slavynas $940; prel. J. 
Balkūnas $240; ,S. Gabaliauskas 
$225; kun. P. M. Juras $215; kun. 
J. Valantiejus $170; kan. J. Kon
čius $105; kun. E. N. Paukšta 
$100; kun. J. Albavičius $45; J. 
ir Iz. Laučkai $30; P. Vainaus
kas $25; kun. J. Bakšys, kun. R. 
Baldys, A. Kansevičius, J. B. 
Laučka ir Tėv. J. Vaškys po $20..

195-57 m. žymesnes sumas pa- 
skvrė:

Kun. V. Slavynas, War., W. 
Va. $200; kun. K Paukštis, Ches 
ter, Pa., $106; kun. dr. J. Star
kus, Bayonne, N.J. $103; dr. V. 
Šmulkštys, Waterbury, Conn., 
$100; prel. J. Balkūnas, Maspeth, 
N.Y., $75; dr. V. ir V. Tumaso- 
niai, Chicago, Ill., $30; kun. J. 
Rastutis, Amsterdam, N.Y., ir 
dr. A. Šidlauskaitė. Ottawa, 
Canada, po $25; kun. V. Karale- 
vičius, Elizebeth, N.J., dr. A. 
Šmulkštys, Philadelphia, Pa., ir 
B. Skrinskienė, Willoughby, 
Ohio, po $20; dr. A. Alekna, 
Chicago, Ill., kun. J. Grabys,

PAŠALPA ŠEIMOMS, PATARNAVIMAI TEIKIA
MI SVEIKATOS SRITYJE, BANKO IR PINIGINIAI 
REIKALAI, PIRKIMO PASKOLOS, ILGIO IR SVO-

DAUGIAU APIE KANADA
RIO MATAI, 
KLAUSIMAI;

ĮVAIRŪS LEIDIMAI, PILIETYBĖS 
SENATVĖS APRŪPINIMAS, JUDĖ

JIMO TAISYKLĖS?

Kanados Pilietybės ir Imigracijos Departamento 
Pilietybės Skyrius’ paruošė “Vadovėlį Naujiems 
Ateiviams”, kuris suteiks jums didelę dalį nau
dingu žinių apie Kanadą ir kanadiečius.

Jei jūs dar negavote šio vadovėlio, paprastai už
pildykite žemiau spausdinamą kuponą ir išsiųs
kite jį šiuo adresu:, Canadian Citizenship Branch, 
dtfawa, Canada? Pašto iėnio nereikia.

CANADIAN CITIZENSHIP BRANCH 
DEPARTMENT OF CITIZENSHIP 
AND IMMIGRATION, 
OTTAWA, ONT.

Please send me a copy of the Handbook for Newcomers in

Dutch German Italian French
(Pažymėkite X ženklu reikiamąją kalbą).

English

Name and'address (Rašyti spausdintom raidėm).

NAME

PILIETYBĖS IR IMITACIJOS DEPARTAMENTAS

Lietuvių Akademinis Sambū
ris Montrealyje (Kanadoje) nu 
tarė 1955 m. įsteigtą V. Krėvės 
vardo literątūrinž premiją — 
$500 sumoje skirti reguliariai 
kas antri metai. Pirmoji premi
ja buvo įteikta 1955 m. Jonui 
Aisčiui.už 1954 m. pasirodžiusią 
literatūrinių atsiminimų knygą 
“Apie laiką ir žmones”. Antroji ris tikisi susilaukti aukų šiai 
premija bus skiriama 1957 m. 
gegužės mėn. už 1955 - 1956 m. 
bet kuriam laisvo pasaulio kraš-

Schenectady, N.Y., ir J. Vaiče- 
liūnas, Sudbury, Canada, po $15; 
J. Kuras, Detroit, Mich., ir dr. 
B. Vitkus, Brockton, Mass., po 
$13; kun. A.. Senkus/ New York 
City, N.Y., $11; kun. I, Albavi- 
čhis, Cicero, Ill., dr. St. Anku- 
.das, Baltimore, Md.. L. ir M. Ba-. 
ibrūriai, Detroit, Mich., kun. dr. 
Pr. Gaida, Toronto, Canada, 
kun. P. Geisčiūnas. Fromberg, 
Mont., A. Mažiulis. Brpoklvn, N. 
Y., kun. J. Pragulbickas, Eliząz- 
beth, N.J.. dr. V. ir T. Šauliai, 
Chicago, III.,, ir dr; A- Starkus, 
Brooklyn. N.Y., po $10. -

Atei tininkų Šalpos Fondo’val
dyba dėkoja visiems ’ -gerašir
džiams Fcndo rėmėjams už di
džią talką šalpos darbe.

Šalpos Fondui mokestį ir pa
ramą pfrašome siųsti sekančiu 
adresu: Kun. Vyt. Pikturna, At- 
kų Šalpos Fondas, 916 Willaugh- 
by Ave., Brooklyn 21, N.Y.

, At-kų ŠF valdyba. -''

te išleistą ir dar nepremijuotą 
ietuvių grožinės literatūros (po

ezijos, prozos, dramos) veikalą.
Premijai skirti sudaroma pen

kių asmenų Jury komisija, ku
rios sudėtis šiomis dienomis 
bus paskelbta visoje lietuviško
sios išeivijos spaudoje.

Lietuvių Akademinis Sambū-

premijai paremti iš viso pasau
lio lietuviškosios visuomenės.

Dėl smulkesnių informacijų 
ar aukų prašome kreiptis į Lieu- 
vių Akademinio Sambūrio pir
mininke' Birutę Ciplijauskaitę, 
3472 Hutchison' St, Montreal, 
Que.

Liet Akad. Samb. Moiitrealy.

Redakcijai prisiųsta
Bruno Markaitis. Širdies gel

mė. Immaculata leidinys, 146 
psL, kaina $2.

Petras Šagalas, Saulėleidžio 
spinduliuose. Eiliuoti kūrinėliai, jų kabinetai man liko šalti. Rent 
Chicago 1957. Išleido autorius, genas ’ ’ 
Viršelis ir vinjetės Jono Tričio. 
94 psl. Kaina nepažymėta.

Lux Christi, 1957, kovo Nr. 1 
(23), 116 psl.

Laiškai lietuviams, 1957 m. 
kovo mėn., vol. VIII, Nr. 3, 65 - 
96 psl.

Nauja Het. leidykla įsteigta 
Memmingene, Vokietijoj, pava
dinta “Aušra”.

LAVAL FORTIER* Q.C 
Vice-ministeris ' ■

Išėjau iš namų paklaidžioti. 
Ne. Mane išvijo. Manęs nevi
liojo svetimi kalnai ir lygumos. 
Nenorėjau ragauti svetimos duo 
nos. Dabar vaikštau svetimos 
Žemės žarijomis. Akmuo tėviš
kės laukų minkštesnis už sveti
mus pūkų patalus. Mano raume
nys pratiesė tiltus per vandeny
nus. Jiems įsakė judėti, dirbti, 
prakaituoti ir čia rasti tėvynę. 
O, Viešpatie, Dovydo psalmės 
man liko gražiausios. Bet tai ne 
atgaila. Ne. Kaino dvasia sukilo 
maištauti. Pasaulis mane prika
lė prie svetimų uolų. Aš ne Pro
metėjus. Kančia manęs neryžti- 
ha. Kartais gyvenimas pakerta 
sparnus. Aru lekioti nelieka drą
sos. Aš ne Leonidas, kad galė
čiau atlaikyti priešo spaudimą 
prie Termofilų.

Aš sergu. Vaistinių reklamos 
man jau šypsosi ironiškai. Ne
randu vaistų, kad nelikčiau am
žinu klajojančiu žydu. Gydyto-

noji žemė turi būti krauju nu
plauta. Iš ilgesio ir kančių, krau-

ir džiaugsmas. Naują Prisikėli
mą praneš tik ne varpų skambė
jimas.

Viešpatie, nenoriu žudyti. Ne. 
Noriu taikos ir ramybės. Noriu’ 
matyti savo Tėvynę žydinčią pa
vasario žiedais, o ne griuvėsių 
krūva. Pajusti Ją ramią, giedrią 
ir laimingą. Bet ne visi taikos 
balandžiai nešioja alyvų šakeles. 
Milijonai vergų nemato skais
taus saulės veido. Milijonai lais
vės trokštančių velka vergijos 
oančius. Laimingas būčiau pa
dėjęs savo tremtinio lazdą ant 
Tavo aukuro. Ne skausmo aša
ros plautų Tavąsias kojas. Ne 
griaudus mizerere liaupsintų 
Tave. Tai būtų Didysis Žemės 
Prisikėlimas. Laimėjimo ir 
džiaugsmo himnai skambėtų.

Viltis — geriausias vaistas.
R. Medelis.

aklas. Chirurgų peilis 
;. Niekas manęs ser- OLGA’S

sunkiai sergu. Jaučiu skausmą 
deginantį mano krūtinę. Nemi
ga. Sapnuoju atviromis akimis 
kenčiančią Karalaitę. Mažiau 
beprotnamių klajūnams. Jų rei
kia tik ne mums. Sukiščiau į 
juos politikos vadus.

Aš netikiu, kad manasis chi- 
rurgo peilis guli ant konferenci
jų stalo. Ne. Dar kartą mūsų se

Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt.

2^31 DUNDAS ST. W.
Toronto

Telefonas LE. 4-4644



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

ST. CATHARINES, Cnt
lengvom mašinom, stipriai nąų 
kentėjo Wellando apyl. pirmi 
žmona Zofija Ulbinienė. Ji są*

be sąmonės paguldyta į St. Cri 
tharines General Hospital ligo* 
nihę. Po sunkios operacijos pa? 
vojus gyvybei praėjo, bet sveb 
kalą bus sunku atgauti. Teko 
sužinoti, kad iš ligoninės jau iš
ėjo is gydosi savo namuose -** 
840 Willmott St., Niagara Fąllfc 
Ontario.
• Z, Ulbinienė buvo viena iš 
veiklesniųjų Niagaros' pusiasaly
je moterų daugiausiai yrą pas? 
darbavosi mūsų mažesniųjų tai>

nėjimas prasidėjo vasario 17 d.
Pranciškonų vienuolyno kop- _ __
lyčioje- pamaldomis, kurias at- laužytais keliose vietose kaulais 
laikė ir tai šventei pritaikintą * 1
pamokslą pasakė vietos klebo
nas tėv. Juvenalis Liauba, OFM.
Pamaldų iškilmingumą papildė 
puikiai atliktas V. Paulionienės 
solo ir su Šukiene duetas. 4 vaL 
p.p. pilnai užpildytoje ukrainie?

’ čių salėje įvyko minėjimas. Pa
skaitą skaitė J. Navasaitis. Po to 
kalbėjo tėvas Juvenalis Liauba 
ir organizacijų atstovai. Meni
nėje dalyje gan gražiai progra- 

•mą papildė, savo skambiu balse 
z liu, V. Pąulionienė sudainuoda

ma kelias dainas. Deklamavo S. 
Zubrickienė, J. Alonderis ir Šu
kienė. Gražiai, pasirodė ir mūsų 
mažieji: A.. Pavilčiūtė deklama
cijomis, o D. Palujanskaitė, jau 
ne pirmas kartas pasirodžiusi, 
su savo akordeonų.

Šiais metais. Apylinkės. Valdy
ba ruošdama šį minėjimą sten
gėsi pasitenkinti vietinėmis jė
gomis. Gal- ir gerai. Tik gaila, 
kaž kodėl; minėjime nedalyvavo 
oktetas, nors yra žinoma, kad

iprie to ruošėsi.
Skaudi nelaimė p. Ulbinu šei

moje. Prieš kelias savaites auto 
katastrofoje; susidūrus dviem

deliu ilgesiu savo mažyčių. Mie
li Wellando, St Catharines^ ir 
apylinkės lietuviai, neužmiršk:* 
te savo tautiečių nelaimėje, nė 
pagailėkite kelių minučių aplan
kyti ją. Čia tremtyje, nieks mu> 
sų neužjaus, jeigu mes patys

Nr. 391. -
šeštadi liet, mokyklos mokj* 

tojai, p, V. Alonderienei gavus 
nuolatinį darbą, jos pareiga^ 
perėmė mok. P. Racevičienė. 
Dėka vietos klebono ir paskirų 
asmenų šiemet mokykla veikia

kad. siųsdami vąifa» į.
........................ mokyklą atlieka* vieną žfc r 

ne; su kuriais yra surengusi net (■svarbiausių’ lietuvybės ge 
kelius vaidinimus ir buvo, kelies b*0 pareigų;
metus “Gintaro” tautinių šokių 
grupės vadovė.

Irgi didelė- nelaimė- Wellando 
apylinkėje žinomo visuomeni
ninko p. Tamulėno šeimoje. Jo 
žmona, dviejų, mažamečių vaikų 
motina, jau aštuoni; mėnesiai 
guli Niagara Peninsula Sanato
rium Merrittville Hwy, St. Cit 
tharines, 0nt. Kiek dar teks jai 
išbūtu, nėra, žinomą. Dabar po 
sunkios plaučių operacijos jau
čiasi gan stipriai, bet pagal gy
dytojų nurodymus iš ligoninės 
galės išeiti tik už kelių mėnesių, 
Ji nusiskundžia- vienišumu, ir di-

atleis dar ir senesnius. Žinoma, 
kartu ir lietuvių bedarbių skai
čius padidės. jd.

St. Catherines lietuviu šeštadieninės 
mokyklos tėvu komitetas nuoširdžiai- dė
koja St. Catharines Lietuviu Susi vieni j i- 
pno Amerikoje 278 kuopos nariams pp. 
). Kavolėliui. Z. Pllipaniui, P. Poligri- 
mui ir L Sujaukei ui paaukotus $52.66 
šeštadieninės mokyklas reikalams. Nuo-

SIOLT STE. MARIE, Oflt
s sveikino vietinio 
“The Sault Dailyš.m. sausio 8 d. visuotiniame su*, dieni 

sirinkime t apylinkės Vaidybą Star” korespondentas. Sekančią 
išrinkti: S. Gngelaitįs — pirmi- dieną minimas dienraštis savo

1 Šjh: sousio 12 d. teko- pergyventi ne- 
mnlorūc olaučiu nomoriin
.. Mane lankiusiems Toronto General1

vus auto pramonei' ir darbams 
sumažėjus atsirado keletas ir 
lietuvių. -bedarbių.- McKinnom 
fabrikai General. Motors auto

Mpillū-

rius, S. Druskis — iždininkas ir 
‘A. Dabulskienė — narys (Šaipos 
Fondo atstovė);

Vasario 18-sios minėjimas 
surengtas naujosios valdybos 
vasario 17 d. Jis pradėtas pamal
domis, kurias atlaikė kun. L. 
Kemėšis. Po pamaldų ukrainie
čių salėje įvyko iškilmingas ak-

įsnjam gydymuisi i 
__ Sonatorium, bm»U' 

,. _ _____________ MfeMgado- i«* Pwt< Col-
kad: ite uwna- liatWMifc nuašūdumu.
kain- irk Oėkoiu už sveifa>tt» linkėiknus, gėles 

p 1r dovanas-po; Zinaičioms, pp. Kutkams, 
pp,. Sudegins, pp. Radvilams, pp. Mor- 
čiouskams, pp.- Bersėnams, pp. Lekavi
čiams, pp. Čepukams,' pp; Žukauskams, 
pp,. Bbtkoms, pp. Karaliams, pp. Kuza- 
voms, pp. Noiduškevičiams,, pp. Stanke
vičiams,, pp. SmdsWams, PP. Ramanous- 
katns, pp. Vyiauskams, pp. Baliukams,

nuo Naujų Metų po truputį jau? 
nesniuosius darbininkus atleidi- 
jiėja. Dabar atleidžia, net du. su 
puse metų išdirbusius.. Einakal>.

renoms, pp. Luomanams, pp. Sinkevi
čiams, pp. Nekrofiarm, . pp. Simonavl- 
čtams. pp, Stašfcevjčjams, pp. Stal
gioms, pp. Kalvaičiams, pp. Bieliūnams,

pradės gaminti 1938-iri, mašinas; loi» pę M; Urbšiui; p; Ai Abromavičiui/
5. Andriuliui, p. V. Markūnui ir J.

M-1.. ..  RIW

tarus įžanginį žodį, girdėjome 
VMąZprkd X Matulionio šventai 

kalbą įrekorduotą 
juostėlejė.. '
į Puikus sumanymas apylinkės 
v-bos ir kun. L. Kemėšio, nors 
vieną kartą atpalaiduoti klausy
tojus nuo.- trafaretinių paskaitų 
,ir suteikti- progą,, pasiklausyti 
tikrai turiningos mūsų nepails
tamo- laisvės- kovotojo kalbos.

» Po Vliką p-ko kalbos minėjį-

-n ■ •Faunui.
• Tuo pačiu noriu padėkoti visiems, ku
rie’ manęs nepamiršote ir lankote Nia
gara Peninsula-Sanatorium tuo man pa
dėdami- sutrumpinti taip- ilgą ir nuobo
du laiką..

Ačiū visiems. Juzefą Tamulėnienė.

straipsnyje “Unhappy Anniver
sary / Saul t Lithuanians Mourn 
For Homeland” gana gražiai ap
rašė Lietuvos tragediją.

Po minėjimo mūsų kolonijos 
nenuilstamų talkininkų — p.p. 
Pareigienės, Okmanienės, Ka
minskienės ir Duobienės — visi 
dalyviai buvo pavaišinti ska
niais sumuštiniais. V-bos vardu 
reiškiu joms nuoširdžiausią pa
dėką. Ypatingai v-bos vardu dė
koju Vliko p-kui p. Matulioniui 
už prisiuntimą įrekorduotos 
juostelėje paskaitos ir kun. L. 
Kemešiui už iniciatyvą.
, . Užgavėnių vakaras 
vasario 23 d* įvykęs lenkų- salėje, 
sutraukė nemažą būrelį tautie-. 
čių. Parengimo metu Tautos 
Fondo Atstovo surengta loterija, 
davė pelno $49<50,

Loterijai fantus aukojo: p.p. 
Pareigienė, Kaminskienė, Poš
kų vienė, O. Motuzienė, V. Gol- 
denbergas, Vyt Skaržinskas, Z. 
Girdvainis ir X. Visiems auku-. 
jusiems nuoširdus ačiū.

A.a. A. Girdzevičienė 
mirė po ilgos ligos sausio 16 d.,

palikdama giliame liūdesyje dtt 
sūnų ir dvi dukteris. Laidojimą 
apeigas atliko kun. L. Kemėšis.

Velionė buvo gimusi 1889 m. 
vasario mėn. 9 d. 1944 m. turėjo 
palikti gražiose Dubysos apylin
kėse, Šilininkų km. Girkalnio ' 
valse, turėtą didelį ir gražų ūkį 
ir pamažu trauktis į vakarus. 9d 
ilgo kląjojimo Vokietijos DP. 
stovyklose su savo vyru Kari- . 
iriieru ir sūnum Ignu velionė 
atvyko Kanadon. 1953 m. mirė 
jos vyras Kazimieras. Po vyro 
mirties senutės sveikata irgi pa
blogėjo ir jėgų neatgavusi, tėvy
nės ilgesio, skausmo ir vargų iš
kankinta Dubysos pakrančių 
duktė atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Velionė kol jėgos leido visuo
met lankydavosi lietuviškuose 
parengimuose. Tikėjosi dar grįž
ti į tėviškę, į numylėtas Duby- 
’sos pakrantes. Bet, deja, neiš
sipildė jos svajonės. Negailes
tinga mirtis nutraukė paskutinę 
gyvenimo stygą ir priglaudė 
svetimoj žemėj. Tebūna- lengva 
jai Kanados žemė. V. Mockus

Maskva. — Komunistų parti
jos žurnalas “Partijos gyveni
mas” rašo, kad' So v. Sąj. kon
centracijos stovyklos esą panai
kintos. Vietoj jų esą įsteigtos 
pataisos darbų stovyklos.

■ š ■

maisto krautuvės adreso

X.

* Hin
* Highland Creek 

Markham
* StouHville

★1099 Cannon E.
Dundas

★ Stoney Creek

* 981 King E.
★ 210 Parkdale N.

★ 631 E. Main St.
. CATHARINES:

★ 6t Welland Ave.
★ Port Colborne

TORONTO 
PRIEMIESČIAI:

ISLINGTON:
★ 317 Burnhamthorpe
★ Firewood and

Lloyd Manor Rds.

ETOBICOKE:
★ 234 Berry- Rd.

LAMBTON MILLS:
★ 4161 Dundas W.

MIMICO:
★ 362- Church St.

NEW TORONTO:
★ 113frLake Shore Rd

MOUN DENIS:
★ 1162 Wetton Rd)

WESTON:
★ 10 Dixon- Rd;
★ 108 King St.

DOWNVIEW:
★ 2762 Keele

NEWTOWNBROOK:
★ 6200 Yonge

WILLOWDALE:
★ 11 Groatbrook;

WEXFORD!
★ Ellesmere &

riMmcacy
★- 173* Lawrence E.

SCARBOROUGH:
★ 2488 Kingston Rd.
★ Cbelwood at

Birch mount
★ 3256 Lawrence Av«

East

DABAR

—--------_ naujo

VAKARUOSE*.
★ 396 Queen W.
★ 1195 Dundee W.
★. 29 Lightbourne
★ 413 Roncesvalles 
★2477 Dundas W.
★ 3048 Dundas W.
★ 289 Jane

VELTUI
ONUS DOVANOS

DVIGUBAI GtEIOIAU!!

IGA KRAUTUVES 
TORONTE:

ŠIAURĖJ:
★ TSS Dupont
★ 1431 Yonge
★ 1991 Yonge- .
★ 476-Davtsville
★ 854 Millwood
★ 1708 Avenue Rd.
★ 22!2 Eglinton W.
★ 1700 St. Clair W

RYTUOSE:
★ 17 Carlton
★ 23D Wellesley. E.
★ 317 Carlton .
★ 440 Queen Ė.
★ 405 Donlands
★ 251 Greenwood
★ 623 Danforah
★ 2418 Danforth;
★ 1857 Gerrard E.
★ 2120 Queen E.

^TORONTO 
EPRIEMIESČIAI: 
fšlAURĖJ:

■ ★ Thornhill'
★ Maple
★ Elgin Mills 
’★ Oak Ridges 
:★ Aurora
■ ★ Bradford 
. ★ Keswick 
:★ Sutton 
*■★ Allteon

Creemore
★• Stroud
★ Allandale 

->★ Stayner
s ★ Penetanguishene 
i ★ Coldwater 
> ★ Elmvale 
i ★ Orillia 
.★ Midland

★ Haliburton 
)★ Bobcaygeon

★ Gravenhurst 
-★Minden .

★ _Coboconk 
’VAKARUOSE: "

★ Thistletown
★ Cooksville
★ Woodbridge
★ Georgetown
★ Streetsvilfe

BRAMPTON: 
★-Queen St. W.
★ 184 Queen St. E.
★ Bolton
★ Orangeville
★ Shelburne
★ Erin
★ Acton
★ Burlington

AGINCOURT! 
★Sheppard and 

Pharmacy

★ Ajax 
Whitby. 
Port’ Perry

★ Uxbridge
★ Biaverton
★ CenningtOn
★ Lindsey

BOIVPS juostelėmis!'.
STOI VISKAS^ IŪ& PRIVALOTE PAMRYTI • . . -

Būtinai; pareikalaukite c^ieiaiibs taupoma papkės savo IGA krau* 
tuvėje. Tuomet kas. kartę: pirkdami lGAy gautus kasos kvitus įdėkite į mi- 
nėtę papkę. Saugokite' tuos kvi&is tok kol surinksite atitinkamu suma, 
reikalfog^ įgyti Jūsų- norimu dovaną. '

Kas savaitę tam tikras skaičius maišto produktų* parinkta, kaip 
“BONUS BOOSTERS”. Kai pirksite tuos produktus, Jums bus pridėti 

..’<|Ster Svei*ti kiekvienas po $2.50. Tai saugokite kartu su 
asos kvitais. Vėliau surinkę atitinkamu sumę,. galėsite įsigyti norimų 

IGA bonus dovanų.

SEKITE MŪSŲ SAVAITINIUS- SKEL BIMUS APIE MŪSŲ

Bonus maisto produktus:

★ 534 Cubert St.
★ 166 Alice St.
★ 120 Wilson Rd. S.
★ 174 Rhson Rd. S.
★ Simcoe St. N.
★ Courtfee
★ Bbwmenville
★ Newcastle
W Orona
★ Pert* Mope
★ Colborne
★ Brighten
★ Trenton
★ Campbellford
★ Tweed
★ Havelock
★ Marmora
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Lietuvių Baldų Krautuvė 

Mohawk Furniture 
Company

2448 Danforth Ave., Toronto 
Tel. OX. 9*4444, OX. 9-4224

Geriausi
Kanadps premijuoti šaldytuvai ir 
krosnys Kanadoj—tik McCLARY. 
McCLARY krosnys garantuotos 
metams.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY

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

J. STANIONIS /
norys Radio Electronic Technisions Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

•Nauja tekstilės kratuvė

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 !

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Vienybėje — galybė! \

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

ŽUKLAVIMO
ir įvairius^kitus SPORTO REIKME
NIS su aftitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. ELLIS
" REAL ESTATE LTD.

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

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbovalandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 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

^ĮF

blind as a bat

mušę grįžtą ganai padeda jam išvengti objektų, kurių jis nemato.

Tariama: “KARUNGS RED KEP EILP. KERBERIS

Šikšnosparnio aklumas duoda pagrindą šiam išsireiškimui, - nes 

šis mažas žvėrelis orientuojasi geriau garsu, negu akimis. Afsi-

$3.000 įmokėti. 8 kambarių per 3 
augštus, mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu alyva šildomas, Parkdale 
rajone.

$4.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių. Atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir šoniniu įvažiavimu, 3 virtu 
vės, vandeniu alyva šildomos. Ge
ram nuomavimui rajone.

xS'-

Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite į šią 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namą, biznių, formą, sklypą 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

Įžį*1*1 -< J.'.

$I

Dovercourt - Dundas rajone,
$3.000 įmokėti, 8 kambarių atski
ras mūrinis namas, išilginis planas, 
alyva šildomos, 2 mod. virtuvės, 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Clendenon - Bloor rajone,
$6.500 įmokėti, 9 kambarių atski- 
ors mūrinis namas, kvadratinis 
plan., mod. virt.,* vandeniu alyva 
šildomos, garažas, viena skola li
kučiui.

Bloor - Runnymede rajone, 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių per
2 augštus, atskiras muriną namas, 
kvadratinis plonas, vandeniu aly
va šildomas, garažas, privatus įvo- 
žiav., reikalingas mažo remonto.

Rusftolme Rd. • College rajone, 
$6.500 įmokėti, 8 kambarių per 
du augštus, atskiras mūrinis na
rnos, kvadratinis planas, 2 mod. 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
garažas.

Bloor • Dufferin rajone,
$5.500 įmokėti, 9 kambarių atski
ros mūrinis narnos, kvadratinis 
plonos, 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, garažas.

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

Indian Rd. • Constance Ava. rajone, 
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiras mūrinis namas, 3 virtuvės,
3 vonios, vandeniu alyva šildomas, 
garažas, vieno skola likučiui.

$5.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, 2 modernios virtuvės, ga
ražas ir šoninis įvažiavimas, Bloor 
• Quebec rajone.

$6.000 įmokėti, atskiras mūrinis 8 
kambarių namas, 2 virtuvės, du 
garažai, vandeniu šildomai. Vie

nas morgičius balansui. High 
Park rajone.

$7.000 įmokėti, atskiras 6 kambarių 
mūrinis namas su garažu, vande
niu alyva šildomas, moderni virtu
vė, vienas morgičius balansui. Oak 
wood • St. Clair, rajone.,

$9.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
mūrinis namas' 7 kambariai per 
du augštus, vandeniu alyva šildo
mos, garažas, 2 modernios virtu- 

^^^^w^Ouebecra  jone. _ 

$10.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrir 
šildomas, 
cesvalles.

B. SAKALAUSKAS
Bitui* LE. 1*2471,

komandinės

FASK-to PRANEŠIMAS Nr. 6 
7-osios sportinės žaidynės

Papildydami pranešimą Nr. 5, 
r skelbiame:

1. FASK-to nutarimu, 7-jų 
Sportinių Žaidynių I-jo rato var
žybas vykdo Kanados Sporto 
Apygardos Komitetas š.m. ba
landžio 27-28 d., Toronte.
2. Žaidynių programa:

a. krepšinis vyrams, mote
rims, jauniams ir jaunučiams(l)

b. tinklinis vyrams ir mote
rims,

c. stalo tenisas vyrams ir mo
terims — komandinės ir indivi
dualinės varžybos; jauniams ir 
mergaitėms — tik individuali
nės vienetų varžybos,

d. šachmatai 
varžybos ant 5 lentų.

. 3. Jaunių gimimo datos riba 
krepšinyje — 1938 m. sausio 1 
d., jaunių ir mergaičių stalo te
nise — 1939 m. sausio 1 d. Jau
nučių — 1942 m. sausio 1 d.

4. Žaidynėse gali dalyvauti 
per atitinkamas sporto apygar
das FASK-te registruoti viene
tai bei paskiri sportininkai, ne
prasižengę sportinės drausmės 
nuostatams ir pagal FASK-to 
nustatytą tvarką kvalifikavęsi iš 
apygardinių pirmenybių.

5. Dalyvių skaičius paskirose 
šaikose yra apribojamas: vyrų 
krepšinio ir vyrų bei moterų ko
mandinio stalo teniso — po 8 ko
mandas; jaunių ir moterų krep
šinio bei vyrų ir moterų tinkli
nio — po 6 komandas; jaunučių 
krepšinio — 4 komandos. Indivi
dualinėse stalo teniso varžybose 
bei šachmatuose dalyvių skai
čius neapribojamas.

FASK-tas nustato dalyvių kon 
■tingentą kiekvienai sporto apy
gardai paskirose šakose, pagal 
apygardinių pirmenybių dalyvių 
gausumą bei jų sportinį lygį.

6. Dalyvių registracija atlie
kama užpildant atitinkamus re
gistracijos lapus, kurie kartu su 
smulkesnėmis informacijomis iš 
siuntinėjami visiems sporto klu
bams.

Registracijos adresas: Kana
dos Sporto Apygarda, c/o V. 
Štuikys, 56 Mountview Ave., To
ronto, Ont.

Registracijos terminas: š. m. 
balandžio 6 d.

7. Smulkūs žaidynių nuostatai
galima įsigyti FASK-te prisiun- 
čiant 18^ pašto ženklų (tinka ir 
Kanados ženklai). Patartina 
sportininkams nuostatus įsigyti 
asmeniškai. ’ '

FASK-to adresas: A. Bielskus, 
12700, Speeway - Overlook 
East Cleveland 12,-Ohio.

8. Moterų krepšinis bus 
džiamas vyrų taisyklėmis (5 
dėjos aikštėje).

PRANEŠIMAS Nr. 7
Pabaltiečių žaidynės

1. Galutinai yra susitarta, kad 
j pirmosios Š. Amerikos pabąltie- 
i čių vyrų ir moterų krepšinio,
tinklinio ir, eventualiai, stalo te
niso pirmenybės įvyks gegužės 
18-19 d., Clevelande.. _

2. Pirmenybes rengia FASK 
talkininkaujant Vid. Vakarų 
Sporto Apygardai ir Clevelando 
LSK Žaibui.

3. Kiekvieną tautybę paskiro
se šakose atstovaus reprezenta
cinės komandos. Lietuvių re
prezentacinės komandos bus su
darytos po 7-jų Sportinių Žai
dynių Toronte, imant pagrindu 
žaidynių nugalėtojų vienetus.

STEBĖKITE SIUQS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

4. Reikia tikėtis, kad šios pir
menybės ne tik kad suartins lie
tuvių, latvių ir estų jaunimą, 
bet kartu bus akstinas mūsų 
sportininkams stipriau pasi
spausti ir tuo pačiu pakelti mū
sų sportinį lygį bei aktyvumą.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusio sekmadienio B - C 

krepšinio lygos pirmųjų pusfi
nalinių rungtynių pergalė, pen
kių minučių pratęsime, atiteko 
Tridents komandai 86:85(77:77).

Sekančios B - C pusfinalinės 
rungtynės šį sekmadienį UNF 
salėje. Žais: Mustangs - Trotters.

Praėjusio . antradienio rugty- 
nėmis buvo užbaigtas T&D stalo 
teniso II-asis ratas. Aušra I lai
mėjo prieš Ryerson I 13:8 ir 
Aušra II, neatvykus varžovams, 
laimėjimą gavo be rungtynių 
21:0. Finalinės T&D lygos rung
tynės šį antradienį kavinės pa
talpose. Žais: Aušra I - West End 
YMCA (III-čia diviz.) ir Aušra 
II - Ukraina (IV-ta diviz.).

Šį šeštadienį, kavinės ir mu
zikos studijos patalpose, Kana
dos lietuvių sporto apygardos 
stalo teniso. turnyras. Turnyro 
pradžia 10 vai. ryto.

Šį antradienį OLKL rungty
nės. Žais: Aušra j. - Vytis ž. ir 
Aušra ž. - Vytis g. Kovo 17 d., 
sekmadienį, tos pačios lygos 
rungtynės Hamiltone. Žais: Ko
vas II - Aušra j. ir Kovas I - Auš
ra ž.

Dėl pagrindinio grindų valy
mo salė bus uždaryta nuo kovo 
16 d. iki kovo 20 d. T.P.

Šachmatai. Šį sekmadienį, ko
vo 17 d. 3 vai. p.p., Lietuvių Na
muose įvyks Vyčio klubo šach
matininkų žaibo turnyras.

Toronto pora pasauliniai 
meisteriai

Toronto universiteto studen
tai Barbara Wagner ir Robert 
Paul trijų savaičių bėgyje lai
mėjo tris titulus: Kanados pori
nį čiuožimą, po savaitės Š. Ame
rikos ir pabaigoj vasario pridėjo 
dar ir trečią — pasaulinį titulą 
dailiojo čiuožimo tarptautinėse 
pirmenybėse Colorado Springs, 
JAV. Vakarų Vokietijos pora 
Marika Killius (gal Kiliutė?) ir 
Franz Ningel liko antroje vieto
je. 3 v. teko vėl kanadiečių po
rai broliams Maria (14 m.) ir 
Otto (16 m.) Jalinek. Amerikie
čių pora pasitenkino 4 vieta, o 
anglų — 5. ' ""

Vyrų grupėje meisterystę lai
mėjo amerikietis David Jenkins, 
jaunesnysis brolis garsiojo Hay
es Alan Jenkins, kuris tą titulą St., . es Alan Jenkins, kuris tą titulą 
turėjo 4 metus iš eilės. Dabar jis 

zai- 
žai-

nebedalyvauja varžybose. To- 
rontietis Snelling pasiliko gana 
toli lentelėje.

Moterų grupėje laimėtojas bu
vo aiškus, tai amerikietė, olim
pinių žaidimų meisterė Carol 
Heiss (17 m.) užsitikrindama 
laurus su didele persvara. Aust
rė Ingrid Wendl (16 m.) — 2 v., 
o jos tautietė Hanna Eigel (17 
m.) — 3 v. Kanadietė Carole 
Jane Pachl (19 m.) pasitenkino 
ketvirta vieta.

Švedija laimi pasaulinę 
ledo rutulio karūną

Neseniai Maskvoje pasibaigu
siame ledo rutulio turnyre dėl 
pasaulinio čempionato įvyko ne
numatytų staigmenų .Iš aštuo- 
nių dalyvavusių valstybių trys 
rodė žymiai augštesnę klasę, tai 
Čekoslovakija, Švedija ir Rusi-

laimėjimo, tik čekoslovakai ru*

2:2. Taip liko Švedija viena be 
pralaimėjimo. Finalas, turėjo 
išaiškinti pasaulinį meisterį, kur 
švedams tereikėjo sulošti lygio
mis, kad užsitikrinus laurus. 
Taip ir įvyko. Jų rungtynės bai
gėsi 4:4. Tokiu būdu šių metų 
pasaulinis meisteris Švedija iš 7 
rungtynių surinkusi 13 taškų. 
! v. — Rusija su 12 t., 3 — Čeko
slovakija su 11 t., 4 — Suomija, 
5 — Rytų Vokietija, 6 — Lenki
ja, 7 — Austrija, 8 — Japonija. 
Paskutinioji atrodo turėjo gerą 
pamoką per visą turnyrą gavusi 
arti šimto golų. Vien čekai jiems 
sukrėtė ketvirtį šimto.

Šis turnyras nebuvo toks 
gausus dalyviais kaip paprastai, 
nes Vengrijos tragedijos protes- 
tan Amerika, Anglija ir Kana
da atsisakė dalyvauti. Taigi re
zultatus bei paties turnyro nega
lima būtų vadinti pasauliniu.

Alberta—Kanados meisteris
Eu didžiausiu susidomėjimu 

daugelis stebėjo Kanados pro
vincijų ice curling pirmenybes. 
(Kalbininkai, duokit tinkamą 
lietuvišką pavadinimą šiam spor 
tui). Albertos komanda, nepra
laimėjusi nei vienų rungtynių, 
iškilmingai užėmė pirmą vietą. 
Ji jau kelinti metai iš eilės lai
mi to sporto pirmenybes. 2 vie- 
— ta teko Saskatchewanui, 3 — 
Br. Kolumbijai, 4 — Manitobai, 
5 — Ontario, 6 — Quebekui, 7— 
New Brunswickui, 8 — N. Sco
tia, 9 — North Ontario, 10 — 
Prince Edwrad Island ir pasku
tinėj vietoj Newfoundland. Nors 
Ontario dalyvavo su dviem ko
mandom ,bet pasirodė nekaip. 
Ontario skaitoma anglų tvirto
vė, o šis sportas, berods, yra at
neštas iš ten, -tačiau pasirodo tuo 
matuoti negalima.

Kanadai nesiseka. Pasaulinėse 
stalo teniso pirmenybės Švedijo
je pralaimėjo net tokiam Viet
namu! bei Iranui. Turnyre daly
vauja 33 valstybių komandos. 
Kanados komanda sudaryta iš 
montreališkių. Turnyras tik pra
sidėjo. Nereikia dar nuogąstauti, 
nes kiekviena komanda žais sunes kiekviena komanda žais 
kiekviena kita.

MIRĖ UKRAINIEČIŲ 
MONARCHISTŲ VADAS

Vasario 24-25 d. naktį Londo
ne staiga mirė monarchistinių 
ukrainiečių vadas Danilo Skoro- 
padskis. Tai buvusio hetmono 
Pavlo Skoropadskio sūnus, tėvui 
1945 m. mirus, monarchistų va
das, hetmono buožės paveldėto
ju paskelbtas jau 1932 m. Jis 
buvo gimęs 1904 m., nuo 1922 m. 
emigrantas, daugiausia gyvenęs 
Berlyne. Pagal išsimokslinimą 
buvo inžinierius.

Įsigytos pilietybės 
nepripažįsta

Įsigijęs D. Britanijos piliety
bę lenkas Augustyniak pereitų 
m. lapkričio mėnesį nuvyko į 
Lenkiją aplankyti giminių. Vi
zą duodant jam buvo užtikrinta, 
kad galės betkuriuo metu grįžti, 
tačiau jo angliškas pasas buvo 
atimtas. Esą jis nepasirūpinęs 
atleidimo nuo Lenkijos piliety
bės. D. Britanijos ambasada 
Varšuvoje rūpinasi, kad jam pa
sas būtų grąžintas arba bent bū
tų duotas lenkiškas pasas išvyk
ti į Angliją.

i

Aklas kaip šikšnosparnis

CARLING'S RED CAP ALE

Mann & Martel
R I A4 T O R S ’

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

$6.900 įmokėti, 11 kambarių atski
ros mūrinis namas, gražūs dažyti 
kambariai, alyvos apšildymas, ga
ražas, privatus įvažiavimas. Ran
dasi prie Roncesvalles 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. Mičiūnas <

Telef. LE. 4-8481

Skambinti
Kuzmas

Telcf. LE. 4-8481

Dėmesio namų savininkams!
Skubiai reikalingi Roncesvalles—High Park ir Bloor rajon- 
nuose 6*8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų sutinka 
duoti kerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome skambinti 
dar šiandien:

VANCOUVER, B.C.
tautinių namų įsigijimo reikalu. 
Šiam organui laikinai duotas 
vardas Vancouverio Lietuvių 
Klubas. Klubo komitetas turi 
nedėkingas pareigas. Prieš akis 
begalės kliūčių ir darbų kuriuos 
reikia nugalėt. Kolonija yra ne
vieninga tuo reikalu. Komitetui 
reikia surasti būdus, kaip ją ap
jungti šiam dideliam darbui, o^ 
be vienybės šis užsimojimas ne
turės pasisekimo.

Todėl mes kviečiame brolius 
ir seses lietuvius iš visos B. Ko
lumbijos, kurkime mūsų tauti
nės kultūros tvirtovę, jausda- 
mies, kad mes esame vienos tau
tos sūnūs ir dukros. Mes priva
lome būti vieningi, jei nenorime 
pranykti be ženklo be palikimo.

Lietuvių Klubo Komitetas

Į Vancouverio ir apylinkės 
lietuvius

Vasario 24 d. įvykęs visuotinis 
lietuvių susirinkimas, pirmas 
toks savo pobūdžiu, buvo su
šauktas nuosavų tautinių mamų 
įsigijimo reikalu. Nuosavų namų 
įsigijimas mūąų kolonijai yra la
bai svarbus reikalas tiek tauti
niu tiek ekonominiu atžvilgiu. 
Gana jau per ilgus metus mūsų 
kolonija skurdo be savosios pa
stogės, o pas svetimuosius prisi
glausti ne visuomet patogu ir 
malonu. Be abejonės, dėliai šių 
priežasčių Vancouverio lietuvių 
tautinis susipratimas gerokai 
palūžęs, visuomenė susiskaldžiu 
si. Minėtas susirinkimas nuntarė 
sudaryti organą — buvo išrink
tas komitetas iš septynių asme
nų — kuriam ir pavesta rūpintis

, WELLAND, Ont
“Prieteliai scenoje”. Kovo 2 d. 

surengtajame KLTS Užgavėnių 
parengime Wellande pasirodė 
pirmą kartą Niagaros pusiasalio 
scenos mėgėjų grupė “Liepsna” 
su vaidinimu. Vaidino M. Šal- 
čiūno naujai parašytą 2 veiksmų 
iš naujųjų ateivių gyvenimo 
scenos vaizdelį “Prieteliai”.

Veikaliukas. nedidelis, tęsėsi 
vaidinant tik 45 minutes, bet pa
rašytas juokingoje formoje, šių 
dienų aktualia tema ir sugebant 
vaidintojams darniai perduoti, 
publiką užimponavo. Po vaidi
nimo iškviestas buvo scenon pa
sirodyti pats autorius.. Girtinas 
būtų dalykas, kad šioji liepsna 
su šiuo kartu neužgestų, o įtrau
kus daugiau jaunesnių jėgų pla
čiau užsiliepsnotų. Džiugu, kad 
ir dabar programos išpildyme 
dalyvavo jaunosios kartos atsto
vė V., Žemaitienė.

Nors apylinkėje net keliose 
vietose buvo ruošiami parengi
mai, svečių prisirinko gan daug.
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$6.500 įmokėti, Bloor - Jane, atski
ras, mūrinis, rauplėtų plytų, 7 lo
bai dideli kambariai per du augš- 
tus, dvi moderniškos virtuvės, van
deniu alyva šildomas. Garažas.

$6.800 įmokėti, Roncesvalles - Gre
nadier, atskiras, mūrinis, 11 kam
barių, 3 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomos, privatus įvažiavimas, 
garažas.

$3.500 įmokėti, High Pork rajone, 
atskiras, mūrinis, 10 kambarių, 3 
virtuvės, vandeniu alyva šildomos, 
geros pajamų namas.

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

$3.000 įmokėti, Bloor - Concord, mū
rinis, atskiros, 13 kambarių, 2 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, garažas.

Nemažai ir pelno gauta. Tenka 
pabrėžti, kad tam prisidėjo įsi
vyravęs Wellando apylinkėje 
paprotys be jokio pažiūrų skir
tumo remti kiekvieną kultūrinį 
lietuvišką darbą. Tas atneša ge
rą sugyvenimą ir darnumą.

Tokiu keliu einant, galima 
drąsiai sakyti, Niagaros pusia
salyje V-j i Kanados Lietuvių 
Diena bus viena iš pavyzdin
giausių.. jd.

Otava. — JAV ir Kanada su
tiko karo meto skolų palūkanų 
mokėjimą už 1956 m. atidėti. D. 
Britanija JAV skolinga $81.800. 
000, o Kanadai $22.200.000.

Otava. — Naujos Ghana vals
tybės nepriklausomybės pra
džios iškilmėse Kanados vyriau
sybę atstovavo kalnų pramonės 
min. Prudham.

N. Delhi. — Nehru atsiprašė, 
kai jo partijos žurnale pasirodė 
karalienę Elzbietą II įžeidžian
tis straipsnsi.. ________

eggs
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Telefono? -U. 4-6851

Gydytojas
100 Adelaide St W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Domą Hairstyling

MAZAR TRADING CO

Drv N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Valau fotelius ir

OKULISTĖS

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

Skambinti telef. LE. 1-1602.76<; nuo 10-20 svaru

Siunčiame vaistus oro paštu

dytuvą pagaminantiems darbi
ninkams, įskaitant ir kitas su 
darbininkų atlyginimu susiju
sias -išlaidas, t.y. nedarbo drau-

$35.00
$14.00
$22.00
$17.00
$31.00
$14.00
$25.00
$17.00
$25.00
$14.75

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė. 
TELEFONAS LE. 4-4778

1050 DUNDAS ST. /prie Crowford/

Vyr. pusp.'ir'kulnys nuo $2.65 *’ 
Mot. pusp. ir Jaspys nuo $-1.75

Priima, ligonius 
iš anksto susitarus.

A. STANČIKAS, baigęs Notionol Ra- 
dio Institute radio ir tejevizijos skyrių,

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas -

Įstaigos: 
EM. 2-2585

nuo 2-4 fir nuo 6.30-8' vat vak. 
Šeštadieniais nuo lt vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas. :

1618 BLOOR ST. W. 
(netoli Dundas) 

Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUKAITĖ

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE^ 

RO. 9-4612

Veikta 24 valandas.

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

Telef. LE. 6-9622

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3 - 8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont. 

Tel. EM. 4-2715

Raštinė: LE. 4-4451

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

^es siunčiame ttesai iš musu sondė- 
Htf Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartai dalykai: medicinos dalykai, 
bątai, ^maistas, saldainiai ir kt. da- 
,ykoi.«

Atvykite ’ asmeniškai j musų san
dėli or' prašykite musų kainoraščio

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST •

GEORGE BEN, B.A.
. teisininkas — 

advokatas ir notaras. >
Kalba slavų kalbomis.

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

Pritoiko akinius visiems akių defek- 
ištiria akių nervus, kurie daž 

nai sukelia gaJvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

dui, .sveikatos bei gyvybės drau
dimą, atostogų atlyginimą ir 
pan. Pasirodo, kad darbininkai, 
pagaminą tokį šaldytuvą įmonei 
kaštuoja vos $91.84. Gaila, kad 
nęapskaičiuotcs medžiagos, ma
šinų, fabriko išlaikymo ir admi
nistracijos išlaidos.

Lankytojų dauguma spėjo, 
kad darbininkams išleidžiama 
per $200, kiti spėjo net $400 ir 
$500’. 74% spėjo virš $100. O 
šaldytuvą laimėjęs Cainsville 
gyventojas Beal suklydo vos 2 
centais. Jis spėjo, kad darbinin
kams išleidžiama $91.82.

Dr. Paul REKAI
Vidau* ligų specialistas, 
* X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

rial kur tebelaikomi daugiau 
kaip 400.000 žmonių. Nors dau
gumui yra pavykę parūpinti 
darbo, bet dar tūkstančiai tebė-, 
ra išdraskytų šeimų ir šimtai 
tūkstančių neturinčių buto.

Vengrų pabėgėliams šelpti
buvo paskirta 25 mil. DM. (E) 1 rnybę

DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Br. BUKOWSKA - 
BEJNAR, R.O.

WIKTORIA 
BUKOWSKA, R.O.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Odo* ir veneres Ilgę specialistes. 
Naujos adresas nuo balandžio 1 d.

288 ST. CLAIR AVE. W., 
/prie Spadina Rd./

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitorwng.

Tel. WA. 14614 arba WA. 2-8015

INTERSECTION RAD REPAIR
8 arba 10 OLD WESTON RD., TORONTO 

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus.
Telefonas RO. 6-1509.
Sav. A. GU2AUSKAS

Dr. Aleksas Valadka
'• 1081 BLOOR ST. w: ' 

(prie Dufferin);. . '
; Telefonas LE. 'l-2933 ~"--

■ RENTGENAS; < •'

KAINOS: sovietų muitas ir lt. išlaidos įskaitytos Į mi
nėtas sumas. PAPILDOMAS MOKESTIS: siuntiniai į 
aziatinę Rusiją iki 10 svarų — 70<; nuo 10-20 svaru — 
$1.40. MES TAIP PATSIUNCIAME: foto aparatus, fil
mus, plaukų kirpimo mašinėles, skustuvus, žirkles, šu
kas ir kt. tiesiai iš Švedijos. KAINOS — k an a d iškaiš dol.

Patikrina akis ir, pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

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

TORONTO

WA. 3-2003

Siuntinys “B” — $28.54:
900 gr. lašinių, 900 gr. sviesto, 1.800 gr. taukų, 450 gr. 
kavos, 2.000 gr. cukraus, 900 gr. kumpio, 900 gr. medaus, 
500 gr. kakao

Lietuvio advokato 
įstaiga

A. LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

LIETUVIU

BATSIUVIS

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

852 DUNDAS ST. W., TORONTO, ONT 
Telefonas EM. 3-5520

Priima taip pat ausų, nosies ir 
1 gerklės ligonius.

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

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

Siuntinys “C” — $30.75:
1.800 gr. kumpio, 2.700 gr. taukų, 900 gr. kavos, 500 gr 
kakao, 900 gr. ryžių, 2.000 cukraus, l.OOO stalinio sacha
rino ’

Paraiko laivynams. Bet ir rusai 
Chruščiovas jau

Siuntinys “A” — $24.10:
900 gr. kavos. 900 gr. kiaulienos, 500 gr. kakao, 900 gr 
medaus, 900 gr. sviesto, 1.000 štai, sacharino .

— Jums tiktų paskambinti pa 
čiam Beethovenūi!...

— Ką jau čia, maestro. Tams 
ta mane per augštai vertini.

— Visai ne, panele. Juk senat 
vėje Bethovenas buvo apkur

Siuntinys “Odesa” —- $20.10:
-450 gr. arbatos, 500 gr. pieno šokolado, 1.000 gr. cukraus. 
1.000 gr. ryžių, 1.000 gr. lašinių, 500 gr. skalbiamo muilo

DABAR SIŪLO ŠIUOS SIUNTINIUS
1. Cukraus 10 svarų ir kavos 10 svarų -
2. Cukraus 10 svarų ir ryžių 10 svaru -
3. Cukraus 10 svaru ir tauku 10 svaru -; ■ C. . t y '

4. Skalbiamo muilo 20 svarų -
5. Sviesto 14 svarų -
6. Cukraus 20 svarų -
7. Tauku 20 svaru -v C . •

8. Rvžiu 20 svaru -
9. Šokolado 10 svarų -

10. Baltų miltų 20 svarų -

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronte 

Įstaigos direktorius 
A. LIPDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

(tarp Gladstone ir Rusholme)

sias vietoves. Berlyne ir Vale

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESLN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volandos: 10-12 vai, 2 - 

4.30 vol. ir 7-9 vąl. vok. 
606 BATHURST «TREET

* Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

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

kampas Euclid Ave.
Prrimo vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

įvairius kilimus, 
taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

’Dr.S.GOLAB
AAfltord liesos vidaus liaos ehiruraiia 

Rentgenas, Elektrokardiografijo 
18» BLOOR ST. W., TORONTO 

f ' ’"VPbcifič sustoilnuft/' " - 
TeL RO. 6-5773

Darbo valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. Y.

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

Dufferin Garage
1423 DUFEERIH ST., LE. 3-6149
' (įvažiavimas5iš Geary Ave.)

Šav. V. DUNDYS

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

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

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

lada' praeis, nes reikia’ arba 
smarkiai padidinti rusų subma- 
rinus, arba labai sumažinti rake
tų bokštus, kad į juos tilptų.

Jankiai tuo tarpu praneša, jei 
jiems tikėti, naują išradimą: 
atominę bombą, kuri paskuti- 
nias 100 mylių lekia vairuojama 
elektroninėm smegenim (lėktu
vai nebeprivalės pasiekti Mask
vą, smarkiai apsaugotą). Tai ir
gi prilaiko Chruščiovo ir sėbrų 
karštį. Bet, ar rusai nesmogs iš 
pasalų, užliūliavę amerikonų dė
mesį? Atsakymas būtų, kaip 
tam pusberniui, kuris kaimynui 
užmigus nutarė įsilaužti į jo so
dą, kad pasivogus slyvų (atseit, 
“tai kas, kad ir pagaus”). Rusų 
atveju panaši rizika kvepia 100 
milijonų gyvybių — padėjimu 
ant kortos, net pačiu geriausiu 
(laimėjimo) atveju (juo labiau 
nesiryš jankiai). Rusams geriau 
laimėti pamažu — infiltruojant 
ekonomiškai Afriką. Aziją net 
Pietų Ameriką, kai laikas dirba 
aiškiai jų naudai.

Taigi turime dar eilę metų 
laukti, o gal jankių techhika iš- 
ras oer tiek laiko “ką nors ste
buklingo”. o; gal. didrusių. kaip, 
šeimininkų; tauta-—sukils, ar su
sipeš dėl vadovybės? Padėtis 
tamsi, bet dar ne beviltiška, tik 
išmokime drąsiai pažvelgti tei
sybei į akis, mažiau sentimenta
laus balasto ir tuščių žodžių, kai 
statoma 2 milijonų tautos reika
lai ant kortos. Pasirodo, VLIKo 
ir ALTo vadovaujančios galvos 
tai nebe šiandien žiną, bet ar 
taip pat žino amžinai atostogau
jąs “šefas”? Laikas jau būtų su
siprasti! Prieš civiHauotąjį pa
saulį — nebedemonstruokime 
taip kietai buv. vadistinio rėži1 
mo 100% “neklaidingumo”. Mir
tinų pavojų akivaizdoje būtų tik 
dar vienas smūgis Lietuvai, jei 
kas nors ims Vakarų spaudoje 
gvildenti, kad lengviau būtų nuo 
Rusijos atskirti Kiniją, jos didįjį 
satelitą su 600 milijonų galvų, 
negu sunaikinti išdidųjį bedarbį 
“šefą” su demokratiniais lietu
viais, bet — kodėl?

: VEDYDOS
Jer 'norite vefti, rašykite /vokiečiu m 
lenku k./# telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

' VEDYBŲ BIURĄ #*WALI>r 
191 Augusta Ave, Taranto, Ont.

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

veltui.

SIUVAMOS MAŠINOS: • 
kojinės su pakeliamu viršum ir rėmais $200.00

rankinės su viršeliu $165.30
rankinės su dėžute nešiojimui $165.3C
Mašinos pristatomos iš Švedijos per 4-7 savaites, 
laike siuntimo sugadintos dalys pakeičiamos nau
jomis veltui

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja .

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

teisinius ir
MBįht.iiK i

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

Kitu taiku pagal susitarimą.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

* Taitau, petifcriim, prijungta «r 
peratatau.

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių outoma- 
ris. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.
•• to, oplmu nomus pilnom instalia
vimui

technikus patarimus.
Skumbtatf NM. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Viena' amerikoniška skalbia
mųjų mašinų firma' išspausdino 
laikraščiuose tokią reklamą:

^Nežudyk savo žmonos ranko
mis? Skalbiant. Leisk tai pada
ryti mūsų mašinai”.Kiek kainuoja šaldytuvas?

Neseniai pasibaigusioje žemės Vokietijoje dar tebera 3.064 gy- 
ūkio produktų bei mašinų mū- venamieji ar pereinamieji lagę- 
gėje Kanados Darbo Kongreso 
—CLC—payiljone buvo išstaty
tas 20 kubinių pėdų šaldytuvas 
(freezer), kurio pardavimo kai
na yra $619.50. Lankytojams bu-

Siuntinys “Dina” — $30.00:
900 gr. kavos, 100 gr. arbatos, 250 gr. verdamo šokolado, 
500 gr. pieno šokolado, 900 gr. sviesto, 500 gr. margarino, 
500 gr. sūrio, 450 gr. pieno miltelių, 500 gr. miltų, 500 gr. 
ryžių, 450 gr. razinkų, 1.000 gr. lašinių, 450 gr. kumpio,, 
350 gr. kiaulienos. •’ . : į

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 
‘ greitai ir prieinamomis 

Rainomis.
V. JUŠKEVIČIUS, 

Licenced master electrician.
251 LAUDER AVENUE 

Telef. LE. 5-7714 
Toronto

Dr. A. Užupienė
GYDjrrOJA ir CHIRURGĖ • 4

Moterų , ir vaikų ligas, gimdymą 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Ronce^val- 
1e - Dundas St./. Jei. LE. 5-196V.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmodz, trečiad./ penktad. 2-4 vol. 
p.p., antrad. ir ketvirtad. 6-8 v. v., 
šeštod. 10-1 i vaL

*' Talentas
Žinomam muzikui dalyvau 

jant jauna pianistė, kuri savo ta 
lentą labai augštai vertino, pa 
skambino keletą dalykų ir lau-

Skirtingos priežastys
Dalinio kantinė kalbasi du 

kanadiški kareiviai.
— Kodėl tu ištikrųjų stojai 

savanoriu į kariuomenę?
",— Esū nevedęs ir mėgstu ko

voti. O tu kedėl?
— Mat, aš vedęs ir mėgstu ra-

VOKIETUOJE 12 MILIJONŲ 
PABĖGĖLIŲ

Vokiečiai skelbia, kad šiuo 
metu Fed. Vokietijos Respubli
koje yra apie 12 mil. tremtinių 
pabėgėlių, be to, 216.000 buv. 
DP, vadinamųjų “heimatslose 
Auslander”. Tuo būdu beveik 
kas ketvirtas sutinkamas žmo
gus yra pabėgėlis arba buvo pri
verstas palikti dėl vienų ar kitų 
priežasčių savo tėvynę. Be to, 
Skaičiuojama dar 311.000 eva
kuotųjų, kurie laukia progos, 
kada galės grįžti į savo gimtą-

... Moteris h žodis
— Įsakykite, moterims, kad’ 

bažnyčioje nekalbėtų. • (Šv. Povi- j 
lo laiškas Korintiečiams).

— Mėgstu moteris! Myliu jų 
grožį! Myliu jų patrauklų žavu
mą! O labiausiai myliu, kai... 
tyMi (Johnson).

—r Tylinti moteris yra taip pat 
žavi,, kaip kalbąs vyras. (John
son). .

— Moteriai pilnai pakanka 
vieno liežuvio. (Anglų patarlė).

— Gražiausia moters savybė, 
susilaikymas kalboje. (Shakes
peare) .

— Joks vyras nepataikys taip 
gražiai meluoti kaip moteris. Į 
(Pope).

Paieškojimai
Jurgiui Vaičiuliui, gyvenu

siam Brandon, Manitoba, yra ži
nių iš sesers Lietuvoje. Atsiliep
ti: 177 Havelock Ave., Toronto, 
Ont., A. Sodaitis.

Jonas Barkauskas, Vinco s., 
kilęs iš Pajevonio kaimo, Paje
vonio valse., Vilkaviškio apskr., 
1951 - 1954 m. gyvenęs Kanado
je, 10114 r 95 St., Edmonton, Al
ta, prašomas atsiliepti arba apie 
jį žinantieji, prašomi pranešti 
šiuo adresu: A. Varkalienė, 3 
Bank St., Braybrook W 19, Wic., 
Australia.

Antanina Gailiūtė, gyvenanti 
Kanadoje ar JAV, prašoma atsi
liepti šiuo adresu: ,V. Morkūnas, 
19 Wentworth St., Hamilton, j 
Ont. Yra svarbių4 ■žinių iš užsie
nio. ’ ' /

Jcno Galmino, anksčiau gyv. 
Gillies Lumber Co., Camp I, Ti- i 
magami, Ont., ieško dukra Ma- j 
rija iš Lietuvos. Atsiliepti arba 
žinantieji apie jį prašomi pra
nešti šiuo adresuČeponis, 44 j 
Gwynrie Ave., Toronto, Ont., tel.1 
LE. 3-1080.

A. Vengrys, gyvenęs Toronte, j 
šiuo metu gyvenąs Čikagoje, i 
prašomas atsiliepti pats, ar žiną 
jo adresą prašomi pranešti: 
Alf. Morkvėnui, 264 Lisgar St., 
Toronto. Tel. LE. 3-4644. Jam 
yra laiškų iš Lietuvos.

Brazio Vyto iš Kauno ieško 
tėvai Sergijus ir Valerija iš Lie
tuvos. Jis pats ar žinantieji jo 
likimą prašomi pranešti: V. Šlio
geris, 7 Belmore Ave., Belmore, 
N.S.W., Australia ./

Vyžintas Aleksas, sūnus Jono, 
gimęs 1921 m;, Vyžuonų valse., 
Utenos apskr., ieškomas sesers 
Onos Vyžintaitės, gyv.: Kaunas, 
Archyvo g-vė Nr. 10-4, Lietuva.

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
> GARANTUOTAS PRISTATYMAS.

—į Kokie pasikeitimai įvyksta, 
—klausia- mokytojas, 
duo| pavirsta į ledą'

-4> Jis pasidaro brangesnis, — 
atsdko mokinys, — yra saldus ir 
kvepia vanįlįja.

Atleto
Sportiniai Baltiniai

Puikus Watson's gaminys! Visi 
sportuoją vyrai patenkinti šiuo 
Watson's atleto maišeliu ir tri
gubu jo prilaikymu. Elastiškas

* Uemuo —<<nepolyginamps pato-- 
.gumos epuę^nim* .
sukulta.- tefi&93T išptoonami? 
nereikia lyginti. Ilgai laiko. Tin
ka prie Jerseys. W-11-56

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER ‘ - 
872 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - - TELEF. LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.^

AMŽINOJI TAIKA
(Atkelta iš- 2 psl.) 

me dabar šiems prabilti į savuo- nesnaudžia 
sius, atidarykime tokiems visas spęio pasigirti apie jų laivyną, 
duris, kad ir sąskaitą’ eilinių verčiamą į atom, naikintojus. Pa 
olepalo gamintojų per Voice.pf i voįingiausi būtų povandeniniai 
America., Perdėti ,tačiau-.— i rūsų laivai, jei apginkluoti ato-
feikėtų: diktatūros ' pačios ne- ‘ md raketom,' kad ir 1.760 mylių 
griūva, nei švelnėją (kaip šun-' radiuso. Bet dar gi ne viena va- 
daktariai aiškina istoriją). Net 
Rusijoj žiaurų, bet apsiskaičia-. 
vusį Leniną pakeitė beprotis - 
sadistas Stalinas, kuris žudė 
vuosius. Šį pakeitė kiek švelnes
nis Malenkovas, kurį netrukus 
išvertė plačiaburnis Chruščio
vas, vis labiau keliąs savo ragus. 
Ar šio nepakeistų dar baisesnis 
mongolas, Stalino dublikatas', 
kas drįs duoti garantijų?

Pentagonas jau. mato pavojų 
JAV bazėms užsieniuose. Užtpi 
vis daugiau panaudojama milži
niškų karo laivų, kaip “plaukio
jančių bazių”, į kurias šaudant 
rusams savo raketas tebūtų tiek 
vilties pataikyti, kaip per augš- 
tą kalną šaudyti į kažkur mil
žiniškoj pievoj tupintį žvirblį. 
Sakoma net, kad amerikonai • iš 
100 turimų vandenilio bombų— 
nei vienos nelaiką namie: visos 
atiduotos Atlanto, Viduržemio ir

Victor D. ALKSNIS 
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503 • <
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Prisikėlimo parapijos žinios
-r-š| seKmaaienį nebus Mišių 

11.30 vai. apatinėje salėje dėl pa- 
giuadinio sąlęs grindų valymo. 
Sekmadienį neveiks nei kavinė. 
Saiė paliks uždara nuo šeštadie
nio iki trečiadienio.

— Sį sekmadienį 5 v.v. pamal
dų saleje bus giedami tradiciniai 
graudūs verksmai.

— šį sekmadienį 3 v. p.p. ka
vinėje (eiti per užpakalines du
ris iš Rus holme Pk. Cr.) jaunu
čių ateitininkų susirinkimas.

Kviečiamas jaunimas iki 13 m. 
amžiaus.

— Bendra choro repeticija šį 
ketvirtadienį 8 v.v. muzikos stu-

— Iškilmingai par. bažnyčioje 
atšvęsta šv. Kazimiero šventė: 
pamaldų metu su vėliava daly
vavo Toronto Rambyno skautų 
tuntas, giedojo kun. Br, JurkŠo 
vadovaujamas par. choras kele
tą naujai paruoštų gavėnios gies 
mių. Bendrų pusryčių metu, ku
riuose dalyvavo Toronto Šaulių 
klubas, P. Budreika skaitė pa
skaitą apie VI. Putvį, Šaulių Sąj. 
įkūrėją, kalbėjo kanadietis adv.

• Maloney ir p. Semėnienė, mote
rų skyr. redaktorė “Drauge”, o 
pertraukų metu mūsų mažieji iš
pildė meninę programą. Už ben- j 
drų parap. pusryčių skoningą 
paruošimą gili padėka šv. Jono dijoje. Nauji choristai prašomi 
Kr. par. K. Mot D-jos ponioms, prisidėti, nes ruošiamos naujos

— Ateinantį sekmadienį 11 v. 
pamaldose pagerbiamas Jo šven 
tenybė popiežius Pijus XII jojo 
pontifikato aštuonioliktųjų me
tinių sukakties proga. Pamoks
lai — kun. P. Ažubalio. Pamal
dų metu rinkliava popiežiaus 
karitatyvinei veiklai plėsti.

— Šią savaitę vizituojamos 
šios gatvės: Bonnyview Dr., Bar 
ton, Burnside Dr., Belvedere, 
Russett, Pinewood ir Irene.

— Gavėnios metu sekmadie
niais 7 v.v. graudūs verksmai su 
pamokslu ir palaiminimu Šven
čiausiuoju, penktadieniais — 7 
v.v. kiyžiaus keliai. Šią savaitę 
yra metų ketvirtis.

— Kat. Mot. D-jos susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, kovo 
17 d. tuoj po 9.30 vai. rytinių pa
maldų muzikos studijos patalpo
se. Paskaita — St. Prapuoleny- 
tes, susirinkimo metu A. Punis- 
kįenė, žinoma tautinių drabužių 
audimo specialistė, susirinkimo 
dalyves supažindins su tauti
niais audiniais. 9.30 vai. šv. Mi
šios Kat. Mot. D-jos intencija. 
Pamaldų metu giedos jaunimo 
choras.

— Gyvojo Rožančiaus narių 
susirinkimas sekmadienį 6 v. v.

— Metinės rekolekcijos vyks 
nuo Kančios iki Verbų sekma
dienio. Rekolekcijas ves kun. dr. 
Pr. Brazys, MIC, iš Argentinos. 
Rekolekcijų užbaigimui Verbų 
sekmadienį ruošiamas religinis 

■ koncertas Šv. Pranciškaus baž
nyčioje.

— Jaunimo choro, o taip pat 
operetės artistų repeticiją šeš
tadienį 2 vai. p.p.

— Moterystės sakramentą .pri
ėmė Herbert C. Green ir. Nijolė 
Dulkytė.

— Pakrikštyta: Rita Ona Dei-. 
mantavičiūtė ir Ričardas 'Dona
tas Lapas.

A.a. Sofija Baranauskienė
Po ilgos ir skaudžios ligos, ap- 

rūfpinta paskutiniaisiais sakra
mentais. sekmadienio naktį To
ronto šv. Juozazpo ligoninėje 
mirė a.a. Sofija Baranauskienė.

Velionė pašarvota Turner ir. 
Porter laidotuvių namuose, 436 
Roncesvalles Avė. Laidotuvės 
trečiadienį 10 vai. ryto iš šv. Jo
no Kr. liet, bažnyčios.

Kilimu velionė yra iš Klaipė
dos krašto, kurį užėmus na
ciams. ji, būdama našlė, su vai
kais persikėlė į Kauną. Velionę 
ištiko nelaimė kai nuo kalėdinės 
eglutės užsidegė namas, o ji ban
dė gesinti. Skaudžiai apdegusi, 
ligonė virš dviejų mėnesių di
deliuose skausmuose buvo gydo
ma ligoninėje, kur ją nepapras
tai dideliu pasišventimu slaugė 
abi dukterys ir žentas dr. A. Pa- 
cevičius. Baigiant gyti žaizdoms, 
gavosi kaikurių vidinių kompli
kacijų, kurios ■ galutinai ir buvo 
mirties priežastimi. Paskutines 
dvi savaites ligonė veik visą lai
ką. su mažais pragiedruliais, iš
buvo be sąmonės. Velionė mirė 
tik 56 metų amž. Pasižymėjo 
plačiu galvojimu ir gera širdimi. 
Jos sūnus, sol. Stasys šiuo metu 
su pasisekimu studijuoja Romo
je dainavimą. A.

N leidėjai tarėsi
Pereitą šeštadienį įvyko Ka

nados Lietuvių Katalikų Kultū
ros Draugijos visuotinis metinis 
susirinkimas. Kaip visada, susi
rinkimas įvertino pereitų metų 
D-jos veikią, aptarė ūkiškus rei
kalus, laikraščio probtemąs ir 
perrrinko valdomuosius orga
nus. - / : \v .

Susirinkimą pradėjo D-jos pir
mininkas S. Čepas, pirmininkau-

MONTREAL, Oue.
*

Visoms liet, organizacijoms.; darni nepasitikėjimą ir gąsdin- 
Remiantis KLB Didžiųjų Kolo-I darni nauju pasauliniu karu! 

Tuo tarpu pavergtosios tautos, 
lietuviai, lenkai, vengrai ar kiti 
tetrokštą keturių laisvių, di
džiausios iš jų — laisvės nuo bai
mės, ir tai šiame, o ne iliuzijų 
pasaulyje. Šio tikslo jos tegalin- 
čios pasiekti sukildamos, kaip 
padarė vengrai, apeliuodamos į 
laisvąsias tautas ūr nepaliauda
mos ryžtingai veikti. Strausiš- 
kas slėpimas galvų smėlyje nie
kam laisvės neatneš. Laiškas 
baigiamas perspėjimu vakarie
čiams dėl jų pačių rytojaus.

Andriaus Kuprevičiaus piano 
rečitalis dėl nepalankaus oro ir 
siautusios sniego pūgos, deja, /u-' 
laukė vos apie 150 žmonių. Pub
likoje nesimatė Montrealio di
džiųjų dienraščių recenzentų, ta
čiau buvo ir tokių garbingų sve
čių kaip Švencarijos konsulas 
Montrealyje dr. Kaestli, smuiki
ninkas ir YMCA kanadiečių jau
nimo kultūrinių koncertų orga
nizatorius dr. Kanucka ir lenkų 
kompozitorius - pianistas Scze- 
niovski.

Savo rečitalį A. Kuprevičius 
pradėjo Mocarto sonata Re-ma- 
jor, kuri praskambėjo nepapras
tai grakščiai ir subtiliai. Labai 
šviesiai, pavasariškai, pilnas op-

T. Liet. Namų šėrininkų 
susirinkimas

10 d. Dalyvavo arti 
Praeitų metų valdy-

šaukiamas šį šeštadienį 6.30 vai. 
vak. Prisikėlimo parapijos mu
zikos kambary. Visi nariai pra
šomi dalyvauti. Valdyba.

Paskaita Maž. Liet, reikalais
Mažosios Lietuvos Rezistenci

nis Sąjūdis kovo 17 d., sekmadie
nį, 5 vai. p.p., T. Liet. Namuose 
ruošia paskaitą tema: “Didž. 
Liet, kunigaikš. Vytauto daug- 
metinė kova su Vokiečių Riter. I ti pasiūlydamas inž Pr. Razgai- 
Ordinu dėl Žemaitijos ir Skala-!tį, o sekret. V. Aušrotą. Susi- 

(dabartinio Klaipėdos rinkimas tam pritarė. Pereito 
krašto). Skaitys dr. M. Anysas. visuotinio susirinkimo protokolą ____ , t

Visi tuo reikalu suinteresuo- perskaitė P. Bražukas. Jis priim-: 15. Namų remontui $1.480,83^ 
tieji prašomi kuo skaitlingiau tas su menkom pastabėlėm. i procentai už'skolas $1.195,27, 
atsilankyti. Paskaitoje bus palie-! Valdybos vardu pranešimą pa-! mokesčiai $1.568,51 ir kit. Gryno 
čiama daugelis aktualių istori- darė pirm. S. Čepas ir iždin. B. i pelno turėta $743,33. Susirinki- 
nės ir etnografinės Mažosios Sakalauskas. Pirmininkas, ap- mas nutarė pelną pervesti į at- 
Lietuvos klausimų.

Paskaitą apie Žižmarą
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąj. 

Toronto skyrius kovo 17 d. 4 vai. 
p.p. šv. Jono Kr. parapijos salė
je rengia paskaitą apie vilnietį 
sportininką Pr. žižmarą. Ją skai 
tys dr. Pr. Ancevičius.

Pr. žižmaras turėjo dvikovą 
su lenku dėl Lietuvos įžeidimo, 
o dr. Ancevičius buvo jo sekun
dantu.

vijos”

Mišios ir velykinės .giesmės.
— Torontan atvyko T. Stepo

nas Ropolas eiti vikaro pareigų 
mūsų parapijoje.

— T. Placidas išvyko į Cam
bridge, Mass., vesti lietuvių pa
rapijoje metinių rekolekcijų. 
Grįš už geros savaitės.

— Kiesvieną gavėnios penkta
dienį 7.30 v.v. pamaldų salėje 
vaikščiojami kryžiaus keliai, o 
po jų teikiamas palaiminimas 
Švenčiausiu. Tikintieji raginami 
dalyvauti.
. —Kiekvieną šeštadienį 8 vai. 
ryto prie išstatyto Švenčiausiojo 
pagal Fatimos Marijos pageida
vimus kalbamas rožančius už 
Lietuvos, laisvę ir Rusijos atsi
vertimą. Kiekvieno tauraus lie
tuvio pareiga pamaldose daly
vauti.

— Su nekantrumu laukiamas 
koncertas, kuris įvyks kovo 23 
d: Prisikėlimo salėje. Koncerte Į ži 
dalyvauja mūsų meno garseny
bes: A. Stempužienė ir I. Vasy-. 
liūnas. Koncertą rengia par. ko
mitetas, o par. Kat. Mot. D-jos 
narės pertraukos metu svečius 
pavaišins kavute. Koncerto tiks
iąs — parapijiečiams suteikti 
dvasinio atsinaujinimo lietuviš
ku menu laisvą gavėnios šešta
dienį.

— Pakrikštytas Geoffrey Pet
ras Dobilas.

—: Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: St. Clarens, Marguarette, 
3rock ir Dufferin.

— Lietuviškų rankdarbių kur
sai mergaitėms nuo 10 m. am
žiaus vyksta kiekvieną šeštadie
nį 3 vai. p.p. Vaikų darželio pa
talpose, 46 Delaware Ave., tel. 
LE. .4-5773. Kursus veda Nek. 
Pras. seselės.

-—Jaunimo chorelio bendra 
•epeticija šį penktadienį, 4 vai. 
op. bažnvčioi (choro patalpoje). 
Choreliui vadovauja D. Skrins- 
kaitė, talkininkaujant sol. V. Ve- 
rikaičiui.

Nauji Liet. Namų šėrininkai
Malonu konstatuoti, kad lie

tuviškoji visuomenė, įvertinda
ma Liet. Namų reikšmę mūsų 
gyvenime, vis daugiau ir dau
giau įsijungia į šėrininkų eiles,1 
tuo prisidėdama prie nmaų geri
nimo ir pastangų greičiau nusi
kratyti namus slegiančių skolų. 
Paskutiniu metu po $25 šėrų įsi
gijo ar papildė jau anskčiau tu
rėtus šie tautiečiai: Balys Saka
lauskas, VI. Germanavičius. J. 
Preikšaitis (po antrus šėrus), O. 
Kanapkienė, Al. Kuolas, J. Ažu
balis. VI. Simanavičius, J. Les- 
kąuskas, J. Mockūnas, J. Naujo
kas. V. Bačėnas, A. Liūdžius, J. 
Dvilaitis. dr. J. Sungaila. dr. Sil
vestras Čepas ir F. Senkus.

Viso šiais metais naujai įsigijo 
šėrus 19 ir jau turėtus papildė 6 
asmenys bendroje sumoje $925. 
Dabar Liet. Namai jau turi 496 
šėrininkus su šėrų kapitalu $20. 
323, skolų turi apie $30.000.

Bs.;
Monika ir Ant. Buinbuliai su

silaukė antros dukrelės.
Petrė ir Karolis Abromaičiai 

susilaukė jau trečio sūnaus.

“Brandos atestatas” Toronte
Dar šios gavėnios metu To

ronto ir Hamiltono lietuviai tu
rės puikią progą pasigėrėti Cle- 
velando liet, bendr.. teatro “Vai
dila” statomu scenos veikalu 
“Brandos atestatas”. Į Torontą 
klevelandiečiai atvyksta kovo 30 
d., šeštadienį, o sekančią dieną, 
sekmadienį, Hamiltonan. Bran
dos atestatas Toronte sutampa 

.su Kanados liet, mokytojų suva
žiavimu. “Vaidilą” kviečia To
ronto liet. Caritas.

Šaudymo pratimai
Šauliai, šaulės ir visi norintie

ji dalyvauti šaudymo pratimuo
se iš sportinių šautuvų kovo 17 
d., sekmadienį, 9.30 vai. ryto, ren 
kasi į 1050 Dundas W., iš kur bus 
vykstama lengvomis mašinomis 
i pratimų vietą. Turintieji savo 
šautuvus pasiima kartu, o šaud
menimis bus aprūpinti.

Teirautis pas šauli Jasiūną, 
tel. LE. 3-4370. Kl. valdyba.

LANDIS PHARMACY

LANDIS PHARMACY
maloniai praneša, kad visam Pabaltijui yra 
pradėta NAUJA TARNYBA, kokios anks
čiau nebuvo, stačiai į RYGĄ.

Mums malonu atkreipti Tamstų dėmesį į 
faktą, kad mokesčiai yra

ŽYMIAI SUMAŽINTI,

specialiai siuntiniams iki 3 kg svorio

JOKIO PATARNAVIMO AR 
PAŠTO MOKESČIO.

nijų Organizac. Nuostatų § 5, 
kiekviena lietuviška organizaci
ja, norinti turėti savo atstovą 
seimelyje, Bendruomenės statu
to I straipsnis, prašoma iki sei
melio sušaukimo datos (numa
toma balandžio 14 d.) įmokėti 
seimelio prezidiumo kason $10 
metinio mokesčio. •

Organizacijai raštu pageidau 
jant, seimelio prezidiumas, rim
tam reikalui esant, gali ją nuo to 
mokesčio atleisti, bet tą atleidi
mą turi patvirtinti seimelis savo 
pirmame posėdyje.

Visos Montrealio lietuviškos 
organizacijos prašomos iki ba
landžio 7 d. raštu 
mėlio prezidiumui 
6935 Mazarin St.) 
pavardę ir vardą.

Seimelio prezidiumas.
Šv. Jono liuteron. bažnyčioje 

3594 Jeanne Mance ir Prince Ar
thur gt. kampe, kovo 17 d. 12.30 
vai. p.p., lietuvių pamaldos. 11 
vai. prasideda visuotinis parapi
jiečių susirinkimas.

Kun. d r. M. Kavolis.
Kazio Binkio mirties minėti 

mas. Balandžio 28 d. Liet. Aka
deminis Sambūris rengia šaunų 
“Keturių Vėjų" literatūros - me
no vakarą Kazio Binkio 15 metų . . , ......
mirties sukakčiai paminėti. Va-ltim,z,Ro išėjo Šuberto improm- 
karo, įvykstančio Darcy McGee ■ tū M1 bemol major ir pilnas žais 
salėje,’ programa bus paskelbta ■ mingos harmonijos ir švelniaus 
vėliau. Pelnas skiriamas V. Krė-i11^510 kltas impromptu La-bem. 
vės vardo literatūrinei premijai. I maj. Debussy arabesque skarn-

Liet. Akad. Sambūris, 'bėjo stipriai, šiltai, pasitikint
Iš Lietuvos per Niujorką į i savimi, jo “šviesų raketos” buvo 

Montreąlį atvyko Montrealio 
universiteto bakteriologijos sky
riaus profesoriaus V. Pavilanio 
motina.

Liet. Skautų Brolijos vyriau 
siojo skautininko St. Kairio at
vykimo proga, skautininkas inž. 
J. Bulota surengė svečiui savo 
bute jaukų priėmimą. Dalyvavo 
seimelio prez. pirm. L. Balzaras, 
skautų kapelionas kun. Kulbis, 
SJ. tuntininkai ir vienas kitas 
skautų prietelius. Prie šeiminin
kės skoningai parengtų užkan 
džių pasidalinta skautavimo 
įspūdžiais dar iš Lietuvos ir pa
šnekučiuota. Pobūvio metu pa
aiškėjo, kad inž. Bulota yra įsi
gijęs Archambault ežere, apie 
82 mylios nuo Montrealio, P/2 
ha miško sklypą pusiasalyje, ku
rį mielai sutiktų užleisti mūsų 
skautams stovyklavimo metu,

Paštų v-ba vėl perspėja, i kad šiems nereiktų savo, stovy k-1 
kad siuntiniuose į Europą esą i loms ieškoti pi _ 
randama degtukų'ir kitokios už- ■ svetimuosius.
sudegančios medžiagos. Tas Su- Polemika Lietuvos klausiniu 
daro pavojų visoms siuntoms, ~ D-- 
todėl yra draudžiama įstatymu i Gazette

.minėjimo*¥vcn\c,Katsiiiepė'tūtasitnetų girdėto Kuprevičiaus kon- 
Wm. Norris. Ko- girdi, šie žmo-lcerto, mums atrodo, šiame kon-- 
nės nori? Argi, kreipdamiesi į Sverte jis rodėsi labiau subren- 
laisvąsias tautas, jie tikį, kad lyriškaijietuyiskas, atradęs 
šiosios turėtų, praktikuodamos 
savo laisvės teorijas, paskandin
ti pasaulį liepsnose? Argi nebū
tų išmintingiau, jeigu jie palai
dotų savo viltis ir lauktų, kada 
pasaulyje išnyks kraštų vyriau
sybės ir religijos. Tada ir lietu
viai su kitomis tautomis galėsią 
‘džiaugtis pilnąja laime. .

1 šį laišką atsakė du Nagiai.— 
vengrų išlaisvinimo sąjungos 
pirmininkas Julius Nagy ir KL 
B-nės atstovas dr. Henrikas Na- 
gys. Laiškas užvardintas “Lais
vės šauksmas” ir buvo patalpin
tas “The Gazette” kovo 6 d. lai
doje. Čia nesistebima, kad atsi
randa žmonių kaip Norris, ku
rie, naudodamiesi visuotinojo 
karo baubu, favorizuoja prie
spaudą, užgniaužiančią visus są
žinės ir kilnių jausmų diktuoja
mus siekimus. O tai jie darą, 
apeliuodami į kiekviename žmo 
guje glūdintį baimės jausmą, sė-

damas namų praplatinimą ir pa- 
grindW atremontavimą. Tam iš 
leista virš $11.000. Pereitų metų 
apyskaitą -referavo P. Budreika. 
Pajamų turėta $13.414 — nuo
mos $9.066,44, iš parengimų 
$3.901,03, aukų ir kitos pajamos 
$447,37. Išlaidų padaryta $12. 
671,51. Daugiausia išleista tar
nautojų atlyginimams — $5.297, 

. w, svaiuų iviiiumui <x.-xuv,u3, 
procentai už' skolas $1.195,27,1 ♦ dfc < C* 1 * X f'"'*

Pirmininkas, ap- mas nutarė pelną pervesti į at- 
žvelgė bendruosius- reikalus bei sargos kapitalą. Šėrų dividendo 
rūpesčius, primindamas, kad atsisakyta. Anksčiau jam buvo 
valdybos pagrindinis ' rūpestis j skiriama 4%. Pelnas sumažėjo 
buvo “TŽ” leidimas bei tinka- todėl, kad vykdant statybą kurį 
lYipcniu darhn caivon aiiHarv. įaį^ą susitrukdė patalpų nuoma- 

vimo pajamos. Sausio 1 d. Namai 
turėjo išviso apie $31.000 skolų. 
Didžiausia skola $23.000 yra liet, 
bankeliui “Parama”, kaipo ipo
tekos paskola. Kitos sumos įvai
rioms firmoms už* statybinę me
džiagą. J“*"'

St. Danelis apibūdino šėrų 
platinimą. Šėrų vajus visą laiką 
buvo' tęsiamas^, bet iki praeitų 
metų, nežymiai didėjo. Tik pra
eitais metais naujų šėrininkų 
pribuvo su $2.560 ir sausio 1 d. 
bendras šėrų kapitalas siekė $19. 
398: Šiemet sulaukta 19 naujų 
šėrininkų ir 6 papildė jau turė
tus šėrus, bendroje sumoje $840.

Dabar 354 asmenys turi šėrų 
po $25, 99 asm. po $50, 7 asm. po 
$75. 34 asm. po $100, 3 asm. po 
$125, 1 asm. $150, 3 asm. po $200 
ir vienas asmuo, būtent J. Straz
das, už Visą $1.000.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė inž. P. Lelis. Atskaitomy
bė rasta tvarkoje, tik kaikurie 
formalumai praleisti priimant ir 
apmokant sąskaitas. Susirinki
mas valdybai, o taip' pat ir Rev. 
kom. už atliktus darbus išreiškė 
padėką ir valdybos pateiktą 
apyskaitą patvirtino.

Į valdybą slaptu balsavimu iš
rinkti: J. Strazdas — 71 balsu, 
P. Budreika — 56, St. Banelis — 
52, J. Simanavičius — 42, F. Sen
kus — 41, A. Kiršonis — 36 ir 
Kl. Dalinda — 34. Rev. kom.: J. 
Vilkas — 55, P. Lelis — 51 ir J. 
Statulevičius — 44.

1957 m. sąmata priimta $17. 
500 sum ia. Bs.

>.■ . • ■■■■ ■ ' l

Paštų v-ba vėl perspėja,

pranešti sei- 
(L. Balza ras, 
savo atstovo

mesnių dąrbo sąlygų ąudary- 
mas.^JŠo,įe srityje pereitais įlie
tais daug.pasiekta,; Kąrtų su ’‘Ži
burių” beždr^e;'ir-parapijos 
klebono kim. ’Ažubalio parama 
įsigytos naujofc patalpos.; D-jai 
tas kainavo ekstra išlaidų per 
$1.000, tačiau metai subalansuo
ti. Organizacinėje srityje valdy
ba siūlanti pagaliau sutvarkyti 
narių sąrašą. Keletą metų nesu
mokėjusių narįo mokesčio ir nė- 
atvykstančių į susirinkimus, ne
belaikyti nariais. Toliau prašė 
susirinkimą pasisakyti dėl “Ži
burių” sp. b-vės valdybos siūly
mo D-jai atsisakyti nuo pagal 
statutą priklausančių 25% iš 
b-vės pelno. Valdybos nuomone 
ateinantieji metai nebus leng
vesni. Laikraščio leidimas jau 
dabar yra pabrangęs, tad gal 
teks ieškoti ir naujų šaltinių.

Vald. iždin. Sakalauskas pa
teikė piniginės apyskaitos skait
lines, rodančias, kad pereitais 
metais draugijos pajamų ir iš* 
laidų turėta per $23.000. Yra dar 
nemaža suma laikraščiui neap
mokėtu skelbimu ir šiek tiek 
prenumeratų.

Revizijos aktą perskaitė rėv. 
kom. pirmininkas A. Pabedins
kas. Jame nurodomos tokios pa
čios skaitlinės, tik nusiskundžia
ma knygvedybos kaikuriais trū
kumais ir siūloma įvesti tiksles-

Ilgai nusitęsusiose diskusijose 
eilė iškeltų klausimų buvo iš
spręsti susirinkimo nutarimais. 
Prenumeratos pakėlimo klausi
mas paliktas spręsti valdybai. 
25% “Žiburių^ • bendrovės pelno 
reikalu siūlomų statuto pakeiti
mų klausimas balsuotas.. Daugu
ma jo neparėmė. Su D-ja ryšio 
nepalaikančius narius nutarta 
išbraukti. Valdybai betgi palikta 
teisė nario mokesčiu pripažinti 
ir aukas.

Šių metų sąmatą referavo B. 
Sakalauskas. Numatyta po $23. 
343,94 išlaidų ir pajamų.

Į valdybą' išrinkti Tėvas dr. 
Bernardinas Grauslys, OFM, 
kun. dr. Jonas Gutauskas, Sil
vestras Čepas, Antanas Pabe
dinskas. Balys Sakalauskas, An
tanas Saulis ir Vladas ' Sonda. 
Kandidatas Vyt. Krikščiūnas. Į 
kontrolės kom. Eug. Abromaitis, 
Juozas Mažeika ir Ant. Rinkū- 
nas.

Susirinkimas užtruko veik 5 
vai. Jau vien tai rodo, kad jis 
buvo gana gyvas ir palietė daug 
visokių klaūsiinų, kurių visų čia 
nesuminėti. Tai išryškės tik me
tų bėgyje valdybos veikloje.

Yra laiškas Masilioniui Karo
liui. siųstas į 37 Claremont St. iš 
Lietuvos. Atsiimti “TŽ” admi
nistracijoje. ,

S. Simanavičiui yra laiškas iš 
JAV. Atsiimti “TŽ” administra-

atliktos tikrai brili j antiškai, ta
rytum jaustum sproginėjant 
tūkstančio spalvų šviesas juoda
me nakties danguje, ir buvo pa
lydėtas publikos entuziastiškais 
plojimais. Po to sekė Gaidelio 
“po lietaus” ir “lietuv. šokis”, 
kuriame .jautėsi išdykęs grakš
tumas. Jakūbėno baleto pjesė 
“Vaivos juosta”, plastiška ir mir 
ganti. ir Rovelio “Vandenų žai- 
iimas”. užsimiršimo gamtoje įs
pūdis, bei “Toccata”, skambus ir 
spalvingas. Šiuo baigta pirmoji 
dalis.

Antroje dalyje, girdėjome Pro
kofjevo sonatą Nr. 7, kurios pir
ma dalis dinamiška indiferentiš
ka, antroji melancholiška gili ir 
dramiška ir trečioji veržli sti
chiška. Koncertas užbaigtas tri
mis Chopino kūriniais: 2 valsai 
išėjo grakštūs ir salioniniai bajo- 
;riški, ’’Berceuse” aristokratiš- 

prieglobsčio pas|kas> ° polonaise melodingas.
Šių kūrinių išpildyme jautėsi • 

j i tarytum šioks toks skambintojo 
I Pranio Alšcno laišką wThę i nuovargis ir nežymus išsiblašky- 

< primenantį kanadie-imas- . e .
ičiams Liet. Nepriklausomybės i P° paskutinio prieš trejetą 

-iccrto, mums atrodo, šiame kon- 
i'certė jis rodėsi labiau subren-

Sol. A. Ščepavičienei kovo 17 
padaryta apendicito operacį- 
šv. Juozapo ligoninėje.

Šv. Kazimiero šventės 
iškilmės

buvo atkeltos į pereitą sekma
dienį. Lietuvos ir jos jaunimo 
Globėjas paminėtas bažnyčiose 
ir atskiru minėjimu Prisikėli
mo parapijos salėje, organizuo
tu Kan. Liet. Kat. Federacijos 
Toronto skyriaus. Jį pradėjo 
skyriaus narys, vyr. ateitininkų 
pirmininkas, p. Kolyčius, trum
pa kalba ir pakviesdamas su
giedoti Marija, Marija... To
liau kalbėjo kun. dr. Pr. Gaida 
bendrai apie šventumą, išryškin
damas tris pagrindines švento
jo žymes. Būti šventu, reiškia 
nugalėti žmogaus prigimtyje 
esantį žvėrį, aistras bei juslines 
vertybes pajungti augštesnėms 
dvasinėms vertybėms; gyventi 
pilnutinį savęs tobulinimo bei 
Kristaus sekimo gyvenimą; mo
kėti gyventi drąsiai.

Šventieji yra tokie pat žmo
nės, gyvena ir mūsų tarpe. Jie 
tik turi drąsos gyventi tobulą 
krikščionišką gyvenimą. Kano
nizuotą šventąjį Lietuva teturi 
tik vieną, bet mūsų tauta jų, be 
abejonės, yra turėjusi daugybę, 
tik likusių neiškeltų. Ypač daug 
turime kankinių ir kada nors jie 
sužibės mūsų tautai pavyzdžiais.

Po trumpos pertraukos sekė 
meninė programa, kurios didžią
ją dalį išpildė jaunasis atžaly 
nas. O pravedė programą skautė 
Roma Jurkšaitytė.

Pirmiausia Laimutė Švėgždai- 
tė padeklamavo B. Brazdžionio 
“Šiaurės pašvaistė”, jaunučių 
skaučių chorelis, vadov. D. 
Skrinskaitės, padainavo tris dai
neles. R. Merkelytė padeklama
vo Žitkevičiaus “Šv. Kazimie
ras". Vita Liuimaitė paskambi
no pijaninu vieną Strauso kū
rinėlį, šeštadienihės mokyklos 
■mokinukės pašoko ’’Kalvelį” 
(akomponavo D. Petrelis). Iręna 
Kuniutytė paskambino pijaninu 
viena dalykėli Beethoveno ir 
pagaliau sol. V. Žemelytė išpil
dė keturias dainas (vieną jau 
bisui). akompanuojant kun. 
Jurkštui.

Viskas baigta p. Kolyčiaus pa
reikšta padėka minėjimo kalbė 
tojui bei meninės programos da
lyviams ir Tautos Himnu.

Prie įėjimo buvo renkamos 
aukos lietuviškam kryžiui Kana
dos kankinių šventovėje Midlan- 
de. Apie 500 buvo atėję pagerb
ti savojo šventojo ir pasigėrėti 
atžalvno gražiomis pastangomis. 
Gražu. Bet visa tai savaime ne
atsiranda. Tenka dėkoti tiems, 
kurie su tuo jaunimu dirba ir 
ugdo jo lietuviškąją sąmonę.

J. Vaskelė grižo iš Maltono sa
natorijos ir vėl pradėjo dirbti 
popierio įmonėj. Jis buvo susi
žeidęs ranką ir turėjo eilę ope
riniu. Visas gydymas truko 
virš 2 metų.

d. 
ja

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real), Londono, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. • - TEL. LE. 4-1403 

voponTD
LIETUVIS MATININKAS

P. ŠALNA
95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 

Tekt. TU. 4-3988 
Richmond Hill

ir gali- būti baudžiama.
"Dainos" padėka

Užgavėnių blynų vakaras vasario 5 d. 
buvo visapusiškai sėkmingos. C 
svečių atsilankymas sudarė ne tik ma
lonių nuotaiką, bet ir pelno, tremtinių 
yelykiniom dląlui papuošti. Ačiū visiems.

Didžiausia padėka • tenka gerb. ^kle
bonui kun. P. Ažubaliui, kuris salę šiam 
parengimui davė visiškai veltui! Taigi jo 
įnašas tremtinių Velykoms yra labai di
delis. Širdingai ačiū p. Mašalienci /ma
mytei/ už paruošimą tokių skanių blynų 
ir mieliems ponams: F. Kundrotui, V. 
Kaveckui,. Alg. ir Mečiui Empakeriams 
už talkininkavimą ir p. Portofejui už di
delę dėžę saldainių loterijai. Visiems 
ačiū! Rengėjos.

Gausus

pats save. Nebejausti svetimos 
įtakos sentimentalumo ir kaiku- 
rio stagnatiško sausumo, kiek 
prasikišusio ankstesniame pasi
rodyme. J. P.

Ižnuomoįamas kambarys ir virtuvė III 
augite. Tinka 1-2 asmenims. Su garažu 
ar be. LE. 3-7386.

({nuomojamas didelis kambarys ir virtu
vė su baldais. Tel. LE. 1-7146.

Gladstone - Queen rajone išnuomojami 3 
arba 2 kambariai ir virtuvė. Be baldų. 
Tel. LE. 4-7328.

linuomojamas kambarys III augite. Ga
lime virti; 1 asmeniui. 339 Ossington. 
Tel. LE. 6-4566.

linuomajamas II augite kambarys su 
baldais, tinkamas panelei ar vyrui, 745 
Dufferin St. Skambinti LE. 2-2765, po 
7 vai. vak.

linuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais ar be baldą. High Park rajone. 
Skambinti RO. 7-0194.

Išnuomojamos kambarys su baldais. Yra 
ir garažas. 351 Delaware, prie Bloor. 
Tel. LE. 3-1029.

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

Pragėrė ir prarūkė kanadiečiai 
1P55 m.: $902 mil ’ $463 mil. 
Kiekvienas gyventojas pragėrė 
$57.82. prarūkė $29.68, įskaitant 
moteris ir vaikus. Švietimui tie 
patvs gyventojai 1954 m. išleido 
$705.200.000. t.y. $46.41 nuo gai- 

Koks skirtumas švietimo 
Pagal provincijas 
gvventojas pragėrė

vos 
nenaudai! 
kiekvienas
bei prarūkė: Albertoj — $61.10; 
B. Kolumbijoj 57; Saskatchė- 
wane — $52.98: Ontario—$48.92; 
Quebeke — $40,69; Manitoboj— 
$40.58; N. Brunswicke — $36,25; 
Yukone ir š. vakarų srityse — 
35,85; N. Škotijoj—$34.97; New- 
foundlande — $28 22; Prince Ed
ward Island — $22,34.

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, 
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

Daugiau informacijų gausite aplankę
1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.■
Telefonas LE. 6-2738. LE. 2-8772, yakarais HU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimui

: J
PRAŠAU KREIPTIS Į

A L GARBENS
REAL ESTATE ’

462 Queen St W., Augusta Ave. kampas 
arba skambinti EM. 8-2129

suvenirą ir (ratilą reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.


