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Tautinių bei valstybinių švenčių progopnis, kad pasijustume 
mielesnėje įr pakilesnėje aplinkoje arba norėdami svetimiesiems 
parodyti savo gilesnes šaknis, sales bei iškilmių vietas stengia
mės papuošti ir valstybinėm vėliavom bei valstybiniu ženklu — 
Vyčiu. Deja, pastaruoju metu vėl dažniau girdime nusiskundimų 
trispalvės spalvomis, o Vytis stačiai “reformuojamas”. Ir leidi
niuose ir salės papuošimuose vis dažniau vietoje įprasto įstaty
minio Vyčio užtinkame kažinkokį stoginį žirgelį ir dar atsuktą 
į priešingą pusę. Pradėjo jį piešti prieš ketvirtį amžiaus dail. 
Dobužinskis, parašęs tuo reikalu net straipsnį “Praeities” bene 
II t. (Yra ir atspaudas). Jo pagrindinis argumentas prieš varto
jamą valstybės ženklo formą buvo vienas, būtent, kad pagal he
raldikos dėsnius herbas turi būti stilizuotas, bet ne natūralistinis. 
Stilizuotas, esą, būtų ir daug estetiškesnis. Kodėl pakeistina Vy
čio kryptis, D. nei neaaiškino, tik tą krypties pakeitimą teisino 
tuo, kad 15 amž. esą sutinkama ir į vieną ir į kitą pusę lekiančių 
Vyčių. Pakeitimas jam, matyt, buvo reikalingas tam ,kad galėtų 
išryškinti ranką ir kardą, “kad neliktų didelis tuštumas už rai
telio nugaros...

Šitą Vyčio formą kaikas stengiasi įvesti ir į mūsii išeiviškąjį 
gyvenimą. Bet ar tai tikslu ir ar pateisinama? Juk šitaip elgda-z 
miesi mes savo valstybės vieno herbo nebeturėtume, nes kiekvie
nas jį pieštų savaip. Valstybės herbas yra įstatyminis dalykas. 
Įstatymo įvestas, įstatymo tegali būti pakeistas. Mes neturime 
čia jokio autoriteto, kurio sprendimas būtų visiems privalomas. 
O nevienodumas juk nepateisinamas. Į savo iškilmes mes dažnai 
kviečiamės gyvenamojo krašto politikų bei visuomenininkų. 
Kaip gi atrodys, jei jie vienoje vietoje matys vienokį, o kitoje 
vietoje 'kitokį Vytį. Juk jau yra buvę atsitikimų, kad salėje, 
kurios scenoje kabojo natūralistinis Vytis, svečiai rankose laikė 
koncerto programą su stilizuotu ir į priešingą pusę apgręžtu. Ar 
svečiai taip gali sužinoti, koks yra Lietuvos valstybės herbas?...

Suprantama, kiekvienam valia kalbėti, kad Vytis turįs būti 
reformuotas. Valia tai siūlyti, bet nevalia savavališkai kaitalioti 
ir dezorientuoti žmones. Siūlant pakeitimus, reikėtų nuodug 
niau susipažinti ir su heraldikos dėsniais ir su mūsų Vyčio isto
rija. Atsiminkime, kad natūralistinis Vytis valstybės herbu jau 

- 490 metų išbuvo senosios Lietuvos laikais. Nemanykime, kad ano 
meto žmonės jau nieko nenusimanė. Heraldikoje nusimanė tikrai 
daugiau už mūsų laikų žmones. Kas kalba apie stilizavimo dėsnį, 
pamiršta ar nežino, kad ir tais laikais, kai heraldikos dėsnių buvo 
laikomasi griežčiausiai, joks pasaulio kunigaikštis nevartojo savo 

' - 'antspaude s'tiližusto'riterio su-.i&inii ar-kertsmcio l^rd^befr_tik 
natūralistinį, nes tai turėjo reikšti jo paties atvaizdą. Stilizavimo 
dėsnis buvo taikomas ženklui to raitelio (=kunigaikščio) skyde. 
Mūsų Vyčio atvejyje tas dėsnis taikytas skydo dvigubam kry
žiui. Mūsų Vytis pradžioje vaizdavo patį kunigaikštį (dėl to ir 
liko Gedimiraičių šeimas ženklu), o vaizduojamojo kunigaikš
čio herbas buvo minėtasis skydo kryžius. Tai ne ornamentas, bet 
esminis elementas mūsų valstybės ženkle. Kadangi skydas laiko
mas ant kairės rankos, tai jo ženklas matomas tik tada, kai Vytis 
joja į kairę (heraldiškai ta kryptis vadinama dešine). Kai nu
piešiamas stilizuotas ir apgręžtas „Vytis, skydo ženklas dingsta. 
Kas mums davė teisę iš savojo valstybės herbo išmesti pagrindinį 
ir vienintelį heraldišką elementą — skydo ženklą, simbolizuo
jantį Vilniaus sritį? '

Rašo J. M.Kai kas manė, kad bolševikai 
jau bus prakišę Vid. Rytuose. 
Bet tik pasakose viskas vyksta 
greitai ir užsibaigia gerai. Politi
koj, ypač kiek tai liečia bolševi
kus, taip greitai niekas nesidaro. 
Bolševikams yra svarbu koją 
kur nors įkelti ir geruoju jau jų 
neiškrapštysi. Tą mes matome 
Europoj, Azijoj, Afrikoj ir ara
bų kraštuose. Bolševikai neturi 
intereso eiti prie taikaus sugy
venimo ir ilsėtis ant laurų, kaip 
tai yra įprasta kapitalistiniam 
pasauliui. Šie pakariavo, daro 
taiką, ir vėl eina bizniai ligi se
kančio karo.

Bolševikai yra visai kitos gal
vosenos. Jiems taika nereikalin
ga, jeigu nesuteikia tam tikrų ________ r__ _______________
pirmenybių. Jie vykdo nuolati- Dulles ką tik gjgzo iš Australi- 
nę revoliuciją. Jie vis dar jau- jos. Viceprez. Niijįon klijuoja Af- 
čiasi revoliucionieriais. Nesiek-; rikos tauteles 
darni taikos, jie ir kitiem truk
do. Jie laiko visus kitus savotiš
kam nervų įtempime, vargina • 
nuolttinėmis konferencijomis, 
posėdžiais, naujais pasiūlymais, 
kontrpasiūlymais, išsigalvoja 
niekad nesibaigiančių procedū
ros klausimų, niekad nesiekia 
aiškumo ir kompromiso. Pasau
lis dar nematė tokio dviveidiš
kumo,, tokios suktos strategijos 
ir tokio nenuoširdaus priėjimo 
prie visų tarptautinės reikšmės 
klausimų. Esu tikras, kad bolše
vizmas jau bus tapęs sinonimu 
visokių suktybių, šunybių bei ap 
gavysčių.

Sovietai siekia suniekinti 
JT kariuomenę

kad ir mūsų “dypukai” gali tu
rėti vilties kada nors būti išrink
tais kongreso nariais ar senato
riais.

Šiuo metu abiejuose rūmuose 
daugumą turi demokratų parti
ja. Senate demokratai turi 49 
senatorius, respublikonai 47. At
stovų rūmuose demokratai turi 
233, respublikonai 200. Prezi
dentas renkamas atskirai ir vi
sos tautos. Jis čia yra kartu ir 
valstybės ir vyriausybės galva. 
Europos pavyzdžiu imant, jis 
jungia ir valstybės prezidento 
ir min. pirmininko pareigas. Jis 
pats pasirenka sekretorius - mi- 
nistenus, kurie yra atsakingi 
prezidentui, bet ne kongresui. 
Senatorių ir kongreso atstovų 
algos — $22.500 metams.

Išleido iš Lietuvos
Didžiojoj spaudoj Lietuvos 

vardas vėl minimas. Atvažiavęs 
Airijos sostinės Dublino bur
mistras Mr. Robert Briscoe, pa
sirodo kilęs iš Lietuvos. Jo sene
liai atvykę iš Lietuvos 1860 m. 
Spauda praneša, kad Mr. Bris
coe yra žydas, nors kai buvo su
imti šnipai, tai šitą nuslėpė, nes 
esą nepatogu minėti tikybą. Šį 
kartą minima ne tikyba, o tau
tybė!

Šią savaitę iš Lietuvos buvo 
išleistas 14 m. žydukas Gatz. Jo 
tėvai gyveno Šiauliuose. Būda
mi gete, jie savo sūnų atidavė 
vienai lietuvių šeimai, kuri ir 
išsaugojo jo gyvybę. Tėvai, atsi
dūrę Amerikoj, išreikalavo sū
nų, ,kuris mokėsi vienoj rusų 
gimnazijoje,- Jis- kąlba^ Ijętuvišį 
kai. if rusiškai.

Iš Lietuvos yra išleista ir po
nia Pavilanienė. Ją išreikalavo 
duktė, išvažiavusi iš Lietuvos 
dar prieš karą.
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Šis kongresas susideda kai is, Lietuvos gana neramus, jg-g jos nukreiptcs Azijon, kur komunistai pagal Lenino
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Ir iškart visai nauja padėtis! Iz
raelis aliarmuoja. Ir .visai su pa
grindu. Jis išėjo 'iš užimtų sri
čių, be garantijų,si>et jo reikala
vimai buvo žinomi visiems. Jis 
nusileido, ir visi buvo patenkin
ti. Bet sovietams ramumas ne
reikalingas. Jiems reikia ko. ki
to! Padėtis, nežiūrint JT gen. 
sekr. labai jau taikaus nusistaty
mo, gal net per taikaus, darosi 
įtempta. Ameriką aiškiai pasa
kė, prieš prezidento išvažiavimą 
į Bermudų salaą pasitarimams 

• su anglų premjeru, esą tai JT 
reikalas; O gėriG sekr. nežino 

' Amerikos planų ir dėlto delsia.

Satelitinės vyirausypeš, ’tą daro 
ir jų dar kol kas tik sąjunginin
kai, kandidatai į satelitus, kaip 
pvz. Egiptas. Niekas netiki, kad 
tai, kas vyko pereitą savaitę, vy
ko be sovietų įsikišimo. Juk Egip 
tas sutiko sir JT kariuomenės i 
įvedimu ir užėmimu tų punktų, i 
kuriuose buvo izraelitai. Atrodė, 
kad viskas eina pagal JT planą. 
Staiga Egiptas paskyrė Gazai ci
vilinį gubernatorių, nesutikda
mas su JT kariniu daliniu ir JT 
atstovų tvarkymu. Savotiškas 
antausis visai JT organizacijai!

KAS HAUJO KANADOJE?
Senatvės pensija nuo liepos 1! Gerokai pravažinėjo užs. r. min. 

d. pakelta iki $46 mėn .Taip pat;Pearson. lankęsis Sov. Sąjungoj 
padidintos invalidų, karo vėtė- ir Azijoj, — $2.129. Min. pirm, 
ranų pensijos. Šeimos priedai L. St. Laurent kelionėms išleido 
pakelti iki $6 mėn. vaikams iki 6 tiktai $994. Jo oficialios reziden- 
metų; iki $8 vaikams 10-12 me- cijos Sussex St. Otavoje išlaiky
tų kategorijoj nuo rugsėjo 1 d. 
Pajamxj mokesčių mokėtojams 
nuo 1957 m. leidžiama nurašyti 
$100 labdarybei, gydymai, mo
kesčiams profes. sąjungoms ne
reikalaujant įrodomųjų kvitų.

mas valstybės iždui atsiėjo $22. 
615, nors turėjo teisę šiam reika
lui išleisti $25.000. Žvejybos min. 
Sinclair, kuris 1955 m. lankėsi 
Sov. Sąjungoje, įskaitant Sibi
rą, kelionės išlaidoms gavo $2.

Narkotikų pirklių grupę išaiš
kino Vancouveryje jaunas poli
cininkas, pats apsimetęs narko
tikų pirkliu ir eilę savaičių pre
kiavęs šiais gaminiais. Jo dėka 
liko' suimta 30 asmenų, jų tarpe 
keletas moterų. Tai didžiausias 
smūgis šios rūšies pirkliams Van 
couverio istorijoje.
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Nebus apmokestinama $400 pa- 587, o antrą kartą, kaip Kanados 
jamų tiems, kurie išlaiko šeimos atstovas tarpt, žvejybos konfe-
narius, uždirbančius tik iki $950 
metams. Sumažinti 10% mokes- 
čai nealkohol. gėralams, saldai
niams, šokoladui, kramt. gumai, 
arbatai, kavai ir pan. Nei alko- 
hol. gėralams, n^i automobi
liams mokesčiai nesumažinti.

rencijoj Maskvoj — $2.080. Mi
nisterial gauna metinės algos po 
$25.000, įskaitant parlamento at
stovo atlyginimą. Min. pirm, 
gauna $35.000.

Bankų reformą siūlo Kanados 
Banko valdytojas J. E. Coyne 
savo plane, pateiktame parla
mentui. Bankai turėtų taupomą
sias lėšas nukreipti į nejudomą 
turtą teikdami ilgalaikes pasko
las, o centrinis bankas parūpin
tų lėšų trumpalaikėms pasko
loms. Jo nuomone, infliacijos pa
vojus nėra praėjęs, nes gyven
tojai perdaug išleidžia, ypač 
pirkdami skolon, o paskolų su
varžymas nebuvęs pakankamai 
sėkmingas, nes paskolų bendro
vės nesutikusios prisidėti prie 
bankų priimtos linijos. Tos ben
drovės nesančios Kanados Ban
ko kontrolėj, ir duodančios pa
skolas nevaržomai, ypač tos, ku
rios gauna lėšų iš užsienio. Jų 
taip pat nevaržo nė paskolų įsta
tymas. ir jos gali imti 12-24% 
palūkanų. Tai kenkią priešin- 
fliacinei vyriausybės politikai.

★

Namų statybai bankai sutarė 
šiais metais paskolinti $150 mil. 
Numatoma, kad už šią sumą bus 
pastatyta 15.000 vienetų.

Ministerių kelionės po užsie
nius 1955-6 m. atsiėjo $43.732

Sovietai grąžino skolą $1.800. 
000. Tai paskutinė dalis skolos 
$15.200.000, kuri buvo duota po 
karo Sov. Sąjungai atstatyti. Če
koslovakijai buvo paskolinta 
$16.700.000. Ji dar tebėra skolin
ga $2.000.000. Britanijai 1942 m. 
buvo paskolinta be palūkanų 
$700.000.000; liko dar negrąžinta 
$52.500.000; 1946 m. Britanijai 
buvo paskolinta $1.185.000.000; 
liko mokėti $1.096.600.000; $22 
mil. palūkanų liko atidėta vėles
niam laikui. Ciangkaišeko Kini
ja skolinga $49 mil., bet nieko 
negrąžina. Kanadai skolingi dar 
šie kraštai: Belgija, Prancūzija, 
Olandija,' Norvegija, Graikija, 
Rumunija.

★

Narkotikų kontrabandai bei 
orekybai sustabdyti senatas pri
ėmė įstatymą, kuriuo padidina
mos bausmės šios rūšies pirk
liams — gali būti nuteisti kalė
ti iki gyvos galvos. Taip pat pra
plečiamos policijos teisės, lei
džiama teismui atimti iš narko
tikų pirklių importo ir vairuo
tojo leidimus, pagriežtinamos 
bausmės, opijaus, marijuanos ir 
kt. narkotinių augalų neteisė
tiems augintojams. Šis įstatymo 
projektas perduotas atstovų rū
mams.

Ontario valdžia paskelbė, kad 
sekančiais metais antipolio skie
pais galės pasinaudoti visi pro
vincijos gyventojai, nepaisant 
amžiaus. Šiuo metu baigiamas 
vykdyti planas, pagal kurį bus 
įskiepyti visi provincijos gyven
tojai nuo šešių mėnesių iki 19 
metų amžiaus. Šis planas bus 
įvykdytas iki birželio mėn.

„jieš komunistų 
grėsmę. Taigi, į^nerikos užsie
nio politikos vyrai, kaip per ru- 

• giapiūtę, nespėja -šluostyti pra
kaito, o Nasserfe-pokštus krečia 
ir graso ilgų derybų sunkiai pa
siektus rezultatus nušluoti ir vėl 
atsidurti prie sudužusio laivo!

Jei JT kariuomenė nesusido
ros su agresyviuoju Nasseriu 
(negi jos eis kariauti?). JT pres
tižas, ypač tarpt, kariuomenės 
idėja, gali labai nukentėti. Gali 
būti net visiškai palaidota. O ar 
tas bolševikams; Svarbu? JT ka
riuomenė tolimesniems ■- bolševi
kų planams galu ateity būti labai 
didelė kliūtis. I

Ką darys Izraelis? Yra nuo
monių, kad jis^gali vėl grįžti į 
Egiptą ir eiti ik^Suezo.

JAVkongresas
Dažnai tenka minėti JAV įsta

tymų leidimo įstaigas. Šia proga 
norėčiau supažindinti su jomis.

Įstatymų leidimo įstaigos JAV 
v’aainainos binaiu varau—kon-Į 
gresas.
iš senato ir atstovų rūmų. Pana
šiai kaip Anglijoj: lordų rūmai 
ir atstovų rūmai. JAV senatas, 
kuris daugiau atitinka lordų rū
mus, yra labai reikšmingas or
ganas. Lordų rūmai Anglijoj yra 
kaip ir atgyvenęs likutis iš pra
eitų šimtmečių ir kuriuos suda
ro visi lordai; viską nulemia at
stovų rūmai, vadinami parla
mentu. Amerikoj abeji rūmai 
yra reikšmingi, bet senatas yra 
reikšmingesnis. Be įstatymų lei
dimo senatui priklauso sutarčių 
ratifikavimas, tvirtinimas pre
zidento skiriamų augštų parei
gūnų, pvz. pasiuntinių į sveti
mas valstybes. Senatoriai renka
mi šešiems metams, o į atstovų 
rūmus — dvejiems. Senatas turi 
tik 96 narius: po du iš kiekvie
nos valstijos, nežiūrint kokio ji 
būtų didumo. Atstovų rūmai 
turi 435 “kongresmenus”, kurie 
renkami valstijomis pagal gy
ventojų skaičių. Senatorių treč
dalis kas dveji metai perrenka
mi. Kongreso nariai renkami 
sukakę 25 metus ir išbuvę JAV 
piliečiu bent 7 metus. Senatoriai 
turi turėti bent 30 metų ir išbūti 
Amerikos piliečiu 9 metus. Taip

Daugelis prašo sustabdyti siun
tinių siuntimą, visai nepaaiškin
dami priežasties. Matyt, bolše
vikai vėl planuoja kokius nors 
savo “žygdarbius” prieš Lietu
vos žmones. Jie be žmonių kan
kinimo negali gyventi. Paskuti
niu laiku bolševikai pradėjo at
virai pulti mūsų lietuviškus 
veiksnius ir jų žmones. Prieky 
eina VLIKas. Puolimas išeina iš

Trijų Seserų kalnyno vaizdas B. Kolumbijoj. Jų pašltitėse galima 
sportuoti slidėmis ištisus metus.

8 kraštų'UžsTr. ministenai, baigą koiiferenciju Canbferra, Ąnštra- 
lijos sostinėj. Joje dalyvavo: JAV, Britanija, Prancūzija, Austra
lija, N. Zelandija, Filipinai, Pakistanas ir Tailandija^— kraštai, 
priklausą P. Azijos Sąjungai, kurios pagrindinis uždavinys — už
tvenkti komunizmo plitimą P. Azijoj. Jei pokario metais visos 

tai nuo

1958 m. B. Kolumbija minės savo 100 metų sukaktį. Ta 
proga nukaldintas naujas sidabrinis doleris. Jo piešinio 
konkursą laimėjo W. Trenka iš Thornhill netoli Toronto.

w

planus ėmė laimėti, vieną poziciją po kitos. Ypač yra suinteresuoti 
tais plotais amerikiečiai, lengva širdimi 1949 m. užleidę Kiniją ko
munistams. 70% ūkinės bei techninės pagalbos 1956 m. JAV nu
kreipė P. Azijon, kai tuo tarpui— 
V. Europai teko tik 8%. 1957 m.
JAV pagalba P. Azijai iš 1,5 bil. Stiprindamos savo pozicijas 
dol. padidinta iki 2 bil. dol. 7-asis Vid. Rytuose JAV-bės planuoja 
JAV laivynas Tol. Rytuose re- karines bazes Etiopijoj. Vicepre- 
mia P. Azijos Sąjungos pastan^zid. Nixon, lankydamasis Afri- 
gas užtvenkti komunizmą. Kon- -koj, sustojo ir Adis-Abeboj, kur 
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-r mones kovoje su sovietine pro-
Miehailovo komitetas,!Pa«anda A.aZ<°’\ .•>

Arabų katile
Su nauju Eisenhowerio posū

kiu, Kongreso patvirtintu, JAV 
perėmė vadovavimą koyoj prieš 
sovietų veržimąsi į Vid. Rytus. 
Ir čia JAV ateina su doleriais ir 
karine jėga. Dar peranksti pra
našauti šio posūkio rezultaus, 
nors ikišiol žymesnės sėkmės ne
pasiekta: arabų - izraelitų san
tykiai yra tiek įkaitę, kad sun
ku rasti abiem patenkinamą 
sprendimą. Ir tai juo labiau, kad 
stipriai veikia Maskvos ranka, 
kurstanti arabų nacionalizmą. 
Pastaruoju laiku pavyko JAV 
įtikinti Izraelį pasitraukti iš Ga
zos ir Akvabos sričių, kurias lai
kinai perėmė JT kariuomenė. 
Vos pasitraukė paskutiniai JT 
daliniai, Egiptas pasiuntė savo 
civilinę administraciją į Gazos 
sritį, ir JT gen. Burns turėjo su 
tuo sutikti. Negana to, Nasseris 
reikalauja JT pasitraukti iš Ak
vabos srities ir prižiūrėti tiktai 
1949 m. demarkacijos liniją. Jis 
laikosi nuomonės, kad JT kariuo 
menė esanti Egipto teritorijoj ir 
galinti būti įsakyta išsikraustyti 
kiekvienu momentu. Egipto vy
riausybės pareigūnai ir ypač 
spauda puolė Kanados min. pir- 
min. St. Laurent ir užs. r. min. 
Pearson už pareiškimus, kad JT 
kariuomenės atitraukimas iš 
Egipto priklausąs spręsti JT pil
načiai arba specialiam komite
tui. Izraelis Egipto ėjimais labai 
sujaudintas, ir min. pirm., Ben 
Gurion pareiškė, kad jam duoti 
pažadai esą nevvkdomi ,ir todėl 
Izraelis galis vėl imtis ginklo. 
Užs. r. ministerė G. Meir atskri
do i JAV ieškoti paramos dinlo- 
matiniuose sluogsniuose. Tuo 
tarnu Nasseris stiprina savo po
zicijas ir netgi pareiškė studen-

ų preziden- tjims, kad Egiptas atsiimsiąs visą 
lėktuvo ne- Palestiną. JAV, ikišiol spaudu-

vikiškai nepraustaburniškas plū 
dimas. 1----
atrodo, įsteigė savo skyrių ir' 
JAV. Iš čia siunčiama literatū
ra, raginanti grįžti žmones į Lie
tuvą. Siunčiami lietuvių kalba 
paraginimai net ir į kitus žemy
nus.

Senato priešamerikietinei veik 
lai tirti komitetas kvočia visų 
tautinių komunistinių laikraščių 
redaktorius ir padėjėjus. Jau 
yra iškviesti ir lietuviški ’’komi
sarai” Mizara ir kiti. Teks pra
kaituoti.

Pagerbė Lietuvos 
Globėją

Kalifornijos valstijos parla
mentas — seimas ir senatas— 
sausio 24 ir'S d. priėmė rezoliu
ciją Nr. 78, pagerbiančią šv. Ka
zimierą ir lietuvius. Joje sako
ma, kad kovo 4 d. daugybė Kali
fornijos lietuvių mini šv. Kazi
mierą ir kartu garbingą savo 
praeitį, ypač pasiektus laimėji
mus nepriklausomybės metu. Ta 
proga esą jie prisimena ir pa
vergtuosius brolius tėvynėje bei 
ištremtuosius Sibire. Kadangi 
centrinės iškilmės organizuoja
mos Los Angeles šv. Kazimiefo 
parapijoj, parlamentas nutarė 
rezoliuciją įteikti jos klebonui 
kun. J. Kučingiui, tuo būdu per
duoti lojaliems Amerikos lietu
viams geriausius linkėjimus ir 
viltį, “kad visos Rytų Europos 
tautos veikiai atgaus laisvę ir 
nusikratys tiranija”.

Rezoliucija buvo įteikta per 
šv. Kazimiero minėjimą Los An
geles salėje, kur dalyvavo 600 
žmonių. \

Manila. — Filipinų preziden 
tas Magsaysay žuvo I 
laimėje. Įtariama, kad tai buvo 
sabotažas.

sios Izraeli, ima spausti Nasserį 
būti nuolaidesnių.

JAV bazės Etiopijoj

tarėsi su imperatorium Haile Se
lassie. Patikimų šaltinių žinio
mis, JAV siūlančios įsteigti ka
rinę bazę su 500 karių, kuri tar
nautų ryšiui palaikyti tarp kari
nių bazių R. Afrikoj. Iš Etiopi
jos lėktuvais lengvai pasiekia
mas Suezo kanalas ir Akvabos 
įlanka, dėl kurių panaudojimo 
kovoja Izraelis. 1954 m. JAV ir 
Etiopija yra pasirašiusios sutar
tį, kurioje numatyta leisti JAV 
steigti karines bazes Etiopijoje 
99 metams.

.Viceprez. Nixon taip pat lan
kėsi Vatikane ir įteikė popiežiui 
prez. Eisenhowerio laišką. Po
piežius apdovanojo Nixoną spe
cialiu medaliu ir įdavė laišką 
prez. Eisenhoweriui.

Pasiliks R. Vokietijoje
Sov. Sąjungos užs. r. min. A. 

Gromyko ir kr. apsaugos min. 
Žukov R. Berlyne pasirašė “su
tartį” su komunistine R. Vokie
tijos vyriausybe, pagal kurią 
400.000 sovietų karių pasiliks ir 
toliau R. Vokietijoj, kremlius pa 
sižadėjo “nesikišti” į vidaus rei
kalus. Tuo jis siekia bent kiek 
atstatyti savo prestižą, kritusį 
ryšium su Vengrijos įvykiais.

Paliks Jordaną
Jordano vyriausybės spaudžia

ma Britanija pagaliau sutiko ati
traukti savo karinius dalinius 
per 6 mėn. ir palikti Jordano ka^ 
riuomenei ginklus, išskyrus tan
kus ir lėktuvus. Jordanas už tai 
sumokės 4.250.000 sv. sterlingų, 
o Britanija nebemokės 10 mil. 
sv. sterl. metinės pašalpos, kurią 
duoti apsiėmė Egiptas, Syrija ir 
S. Arabija. Taip baigėsi anglų-* 
Jordano sutartis, kuri turėjb 
baigtis už 11 metu.

Britanijoj prasidėjo laivų sta
tyklų darbininkų streikas prie 
kurio ketina prisidėti artimų 
ūkio šakų darbininkai. Jie reiR<- 
lauja pakelti 10% atlyginimą. 
Šios krizės metu min. pirm. Mac 
millan išvyksta į Bermudą past*, 
tarimams su prez. Eisenhoweriu 
ir min. pirm. St. Laurenf.•

i
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Pasakoja atvykęs is Liet uvos

RELIGINIAME PASAULYJE
■* Nerimdama dėl religijos ko

munistinė “Tiesa” per eilę nr. 
spausdino skaitytojų laiškus, ku
riuose autoriai karštai pasisako 
daugiausia prieš religiją, nors 
vienas kitas buvo palankūs reli
gijai. Jų pasipylė tiek daug, kad 
redakcija pagaliau nustojo dė
jusi ir Nr. 20, 1957 m. atspaus
dino tik ištraukas, pasisakančių 
prieš fetigiją kaip žalingą pra
eities ‘“atgyveną”. E. Juškys iš 
Panevėžio, J. Aničas iš Kauno 
peikia religinę moralę, nes ji lie
pianti; mylėti buržujus. H. Vi- t
kertas iš Panevėžio primena ti-jBuczko yra Lvivo vyskupas pa- 
kinčiųjų nedorybes; pvz. semi- ”;
narijos auklėtinis K. Kalpokas 
gikario metais organizavęs “gau

, kuri žudė žmones”, t.y. orga
nizavę partizanus. (Kazys Kal
pokas j.yra apie 50 m. vyras, ne
liki. Lietuvos/pradžios mokyklos 
mokytojas, jaunystėje kurį laiką 
buvęs kunigų seminarijoje. Re- 
dakc.). S. Jauga iš Sedos sako, 
kad Žemaitijos vyskupas turė
jęs 13 bravoru, 39 smukles ir kas 
met paskirdąvęs vyrams po du 
kibiru degtinės. Kiti pataria 
stipriau kovoti su relig. "prieta
rais panaudojant Žemaitės ir kt. 
raštus. Redakcija gavusi ir reli
giją ginančių laiškų iš kunigų: 
G. Blyno iš Debeikių, A. Markai- 
čio iš Kauno, V. Rasimo iš Klai
pėdos, V .Aliulio iš Švenčionių 
raj. ir kt. Ji gavusi tekių laiškų 
ir iš nekunigų, pvz. stud. L. Go
gelio iš Vilniaus. Deja, nė vie
nas šių laiškų nebuvo paskelb
tas.

* “Molodoj Komunist”, sov. 
Gudijos komjaunimo .organas 
paskelbė straipsnį apie krikščio
nybę Sov. Sąjungoje. Autorius 
sako, kad socializmo pergalė iš
rovusi “religinius prietarus”, ir 
daugumas piliečių esą nuo jų 
laisvi, tačiau dalis jų, neišski
riant nė jaunimo, tebesą religi
nėj įtakoj. Ypač taip esą vakar. 
Gudijoj, kur tebėra daug katal. 
bažnyčių. Laikraštis ragina- or- 
^izaott^to^rpropagandą 
vengiant ''tiesioginio tikinčiųjų 
įžeidimo.

* V.. Europos katalikų jauni
mas, vadovaujamas tarpt, fede
racijos; rūpinasi susipažinti su 
komunizmo idėjomis. Balandžio 
1-6 d. Berlyne rengia studijų die
nas, kur bus nagrinėjama tema: 
“Komunizmas, krikščionybė ir 
jaunimas”. Paskaitų tarpe, nu
matytos: “Religijos persekioji
mo tarpsniai R. Europoj per pas
tarąjį dešimtmetį”, “Komuniz
mo plitimas pasaulyje”, “Krikš
čionis ir dialektinis materializ
mas”, “Kuo ir kaip turime pa
dėti R.Europos jaunimui?” ir kt.! tvrimn aparatai, ne sprogstamo- 

* 4.688 bažnyčių sovietai už-1 ji medžiaga. -

darė Ukrainoj, pareiškė vysk. 
Yvan Buczkc, ukrainiečių kote 
gijos rektorius Romoje, apsilan
kęs Kanadoje. Per pastaruosius 
12 metų sovietai nužudę 3 kata
likų vyskupus, o 7 tebelaikomi 
kalėjime; 5 vyskupijas panaiki
no,. o 3.150 kunigų suėmė; 710 
seserų vienuolių ir 340 semina
ristų kažkur dingo. Ukrainoj esą 
45 mil. gyv., kurių 6 mil. yra ka
talikai, kiti — ortodoksai. Pasta
rųjų tikybą sovietai bando pa
jungti pastatydami vyskupų vie
tose savo apeitus. Pats vysk, 

galbininkas, ištremtas prieš 17 
metų. Drauge su Jugolsavijos 
Rytų apeigų vysk. Bukatho jis 
apsilankė pas min. pirm. St. 
Laurent.

-* Kunigai “progresistai” Ven
grijoj, kuriuos kard. Mindszen- 
ty spėjo pašalinti iš vietų, kulto 
ministerijos vėl grąžinami. Šį 
kartą jie betgi susidurs su Ro
mos ekskomunika. Kalvinų vys
kupas Ravas , kuris per suki
limą buvo grįžęs 4 savo pareigas, 
bandė pašalinti savo pastorius 
“progresistus”, bet buvo privers
tas pats pasišalinti.

* 500 metų senumo kryžius, 
kurį nešė šv. Jonas Kapistranie- 
tis, ragindamas krikščionis ko
voti prieš turkų užpuolimą, da
bar nešamas yra iš vienos veng
rų pabėgėlių stovyklos kiton. Ši 
maldinga kelionė baigsis Did. 
Penktadienį Romoje šv. Petro 
aikštėje, kur bus einami Kry
žiaus Keliai. Tuo būdu bus pami
nėtas laimėijmas prie Belgrado 
1456 m., kur šv. Jonas Kap. ly
dėjo Janos Hunvadi armijas drą 
sir damas pergalei šiuo kryžiu
mi. ■
■ * Katalikų savaitė buvo suor
ganizuota Šveicarijos Friburge. 
Jos metu minėtiną paskaitą skai 
tė žvmusis iėzuitas Riquet: “Baž 
.l'/čia ir modernusis pasaulis’’. 
Pasak j c, tikintieji neturėtų pa
sitraukti Iš gyvenimo, nežiūrių^ 
kad žmonija sugirdžiusi. Die
vo Karalystė bus atbaigta ne že
mėje. K. B-a pripažįsta tautines 
bendruomenes, šeimą, valstybę, 
tačiau modernusis pasaulis esąs 
'pasiekęs evoliucijos laipsnį, ku
ris turįs vesti į žmonijos vieny
bę. Derėtų esą, kad suvereninės 
valstybės vis daugiau siaurintų 
savo suverenumą.

Vaš’higtcnas. — Viena iš New 
Mexico oaleista raketa, nepaklu
sus radijo valdymui nuskrido į 
nežinomą vietą, greičiausia į 
Colorado kalnus. Karinės įstai
gos užtikrina, kad joje buvę tik

šiLOYMO KONTRAKTORiUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, cilburnerius ir gaz- 

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

Pranešu savo naująjį adresą:

S99 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAIT IS

Vyru ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų vyrų 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.

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 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldvtuvai — 
gazo ar elektros ' VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

4mxp&4pncš

Neseniai teko progos ilgokai 
įasi kalbėt i su asmeniu neseniai 
?asprukusiu iš Lietuvos. Kadan
gi pastaruoju metu gana dažnai 
’irdime apie nerimą Lietuvos 

studentų tarpe, tai nuo to ir pra
dėjome. ♦

Pasakotojo teigimu, apie 80% 
vises moksleivijos, gimnazistų ir 
studentų, yra komjaunuoliai, 
nes kitaip neįmanoma. Mūsiškai 
kalbant, studentija yra užsikfė- 
lusi titoizmu. Triukšmą kelia tik 
komjaunuoliai, reikalaudami vi
sokių laisvių. Per Vėlines su
areštuoti visi -komjaunimo va
dai. Jie šiandien jau ginčijasi su 
profesoriais ir komunistų pad
laižiais, eina kaikurie komjau
nuoliai ir į bažnyčią, ko prie 
Stalino neišdrįso daryti joks stu- 
dentas.Iki šiol į universitetą pri
ėmė grynai pagal mokslo pažan- Į keikią latvius, kad jie tokie oku- 
’umą. Visi studentai gyvena la-j pantų batlaižiai. 
bai vargingai, nes gauna tik 200 
rublių stipendijos į mėnesį, tuo vedęs 21 metų studentę ir susi- 
tarpu sviesto kg kainuoja apie laukęs vaiko. Visa nelaimė, mer- 
50-60 rublių. Sakoma, kad nuo gina paprašė divorso ir teismas 
dabar pradėsią studentus tikrin- ..........* “
ti ir politiškai, nors truputį, be 
to, pasiturinčių tėvų vaikams 
neduosią stipendijos. Nekomjau
nuoliai studentai dar iki šiol ne
išdrįstą kalbėti prieš ir netikri 
savo ateitim.

Visi studentai po gimnazijos 
turi atidirbti 2 metus gamyboje, 
tik vėliau priimami/į universite-

tą. Jaunimas užsikrėtęs ameri
koniškomis madomįs ir nešioja 
siauras kelnes ir ryškiaspalvius 
kaklaraiščius, o mergaitės ryš
kias sukneles.

Visi beveik viešai klauso už
sienio radijo programų ir prisi
ima iš jų patriotizmo. Esą, radi
jas tai ir yra vienintelis patrio
tizmo gaivinimo šaltinis. Visi tik 
ir telaukią ženklo, kad reikės 
pradėti iš Lietuvos mušti bolše
vikus.

Praeitą vasarą studentija Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje rin
ko tikrai parašus, kad būtų 
■steigta “demokratinė” Pabalti
jo respublika, pagal Lenkijos 
pavyzdį. Lietuviai ir estai pasi
rašę, bet latviąi nesirašę, todėl, 
būk tai, tas klausimas buvęs at
mestas, o lietuviai ir šiandien

Bolševikų išpera Guzevičius

miestą pirkti duonos su terbo- 
mis .Tuo tarpu darbininkai, ku
rie ištikimi režimui uždirbą ne
blogai ir net kaikurie Vilniuje 
turį senus trantus moskvičius 
nusipirkę. Menkas įtarimas ar 
šiaip kas, ir darbininkas išmeta
mas iš darbo, o paprastai dešimts 
laukia jų vietos, nes niekas ne
nori dirbti kolchozuose. Jei ran
di vietos mieste, gali dirbti ir 
palikti kolchozą. Žmonės praei
tą vasarą matę daug žmonių 
Katine — Žaliakalny gyvenan
čiu palapinėse ar “zemlianko- 
se”, nes trūkstą -butų. Stato na
mus bjaurius ir primityviškus, 
prie statybos daugiausia dirba 
moterys, taip kaip ir Rusijoje.

Medžiagų vyriškų jau atsira
dę gana gerų iš Lenkijos, bet 
kostiumo medžiaga kainuoja 
pradedant 500tūblių ‘j augštyn, 
moterims ir dabar nieko gero nė 
ra. Pinigų niekas neturi, todėl 
mažai kas svajoja apie gerus rū
bus. Lygiai ir studentų dauguma 
dėl blogo maisto atsilieka nuo 
mokslo ir gavę trejetukus ne-

išmeta-

priteisė, kad Guzevičius išlaiky- _____
tų vaiką ir atiduotų pusę savolį^ stipendijos. Tada belieka 
turto.'Žmona gavus didelę sumą’ .......................* •
ir jo automobilį. Dabar, sako, jis 
jau lendąs prie kitos studentės.

Iš Sibiro masiškai sugrįžtą lie
tuviai, nors iš karto grįžę negau
ną darbo. Kolchozininkai retas 
kuris turi karvę ir nepaprastai 
suvargę. Basi, nuplyšę eina į

^4ims Javos juroje
w.

Pagal
G.. Winslaw ir R. McKie 
paruošė B. Stundžia

ris Naka lydimas ketvirtos nai- 
į kintojų flotilės šešių naikintojų.

Kautynės prasidėjo japonų 
sunkiesiems kreiseriams Nachi 
ir Haguro atidengus ugnį ir pa
sibaigė kai buvo torpeduoti abu

Vykdydami savo nukariavimo lengvieji kreiseriai De Ruyter ir 
planą, per tris mėnesius nuo ka- Java, be to olandams praradus 
ro pradžios japonai užėmė dide- naikintoją Kortenaer. Anglai 
liūs plotus Azijoje ir Ramiaja- neteko naikintojų Electra ir Ju- 
me vandenyne. piter, o sunkusis kreiseris Exe-

Singapore pasidavė. Japonai1 ter buvo sunkiai sužalotas. Nei 
jau Maniloje ir artinosi prie I vienas japonų laivas nebuvo pa- 
Rangūno. Bombos daužė Darvin ‘ skandintas.
miestą, krito ant Port Meresby, i P° kautynių liko tik du sąjun- 
o invazijos laivynas buvo pake- į gininkų kreiseriai, kurie dar pa- 
lėje į Naująją Gvinėją. Tik Ja-: jėgė kovoti, bet be naikintojų 
va. paskutinė R Indijos sala, dar , paramos, nes laike kautynių 
nebuvo kritusi, bet ir jos die-j amerikiečių naikintojai, išbaigę 
nos jau buvo suskaitytos.

1912 m. vasario 26 d., kai ja
ponų invazijos laivynas artino
si prie Javos, sąjungininkų lai
vyno puolamosios jėgos radosi 
siaurame vandens plote tarp Ja
vos ir Borneo. Šios laivyno pajė
gos susidėjo iš olandų lengvų 
kreiserių De Ruytėr (vėliavinis 
laivas) ir Java, amerikiečiu sun
kaus kreiserio Houston ir anglų 
sunkaus kreiserio, žinomo iš kau 
tynių su Admiral Graff Sper P. 
Atlanto vandenyse, Exeter, aus
traliečių lengv. kreiserio Perth, 
olandų naikintojų Witte de 
With, Kortenaer, britų naikinto
jų Jupiter, Electra, Encounter ir

terpe Jas ir turėdami mažai ku
ro, pasitraukė į -Tonjong Priok, 

(nukelta'į T.psl.j

J Dėmesio! Dėmesio!
J SUINTERESUOTI PRAŠOMI Šį SKELBIMĄ IŠSIKIRPTI

tik eiti į kolūkį. ą|
Į bažnyčią žmonės eina kaip W 

senais laikais. Tik labai augšti v 
pareigūnai- biją eiti dabar. Uni- 
versitete ir kit. mokyklose kalą W 
be pertraukos apie Dievo nebu- k- 
vimą, ir kad nekultūringa tikėti 
į Dievą. Visi labai norėtų pama- U 
tyti amerikoniškų filmų, nes ru- V 
sai lyg tyčia studentams ir klo- 
chozininkams terodo visą laiką 
filmus, kaip smagu gyventi kol- £ 
chozuose ir kaip buožės norį sa- 
botuoti kolchozus, nuskriausti 
vargšus kolchozų valdovus ir t.t, || 
Į gerus filmus žmonės nepajė- 
gią nusipirkti bilietų, nes tik di- 
dieji kinai terodo itališkus ar ki- K 
tokius nekomunistiškus filmus.

Jaunimas nenorėtų, seno rėži- 
mo, bet kartu ir nekenčiąs bolše- 
viku. Vienu žodžiu “titoizmas” 
su lietuviška priemaiša. Visi lau- 
kią karo ar kitokios velniavos — ® 
kietai tikį, kad vieną dieną kas 
nors įvyks arba bolševizmą iš- ‘ * 
versią iš vidaus, nes jis dabar 
braškąs. W

Studentai iš rankų į rankas 
leidžią Brazdžionio “Per ; pašau- 
lį keliauja žmogus” bei kitas lie- : J 
tuvių poetų knygas. Studentai 
prašą atsiųsti tik poezijos kny- 
gų. Tiek iš bendro’ pasikalbėji- v 
mo. .• ..

Putvio mirties 27 metinės
A.a. VI. Putvis, būdamas trem | gyvena..;

tyje, sekė tautas, jų pajėgumą ir 
gyvybingumą. Jis ypatingą dė
mesį kreipė į pačią tautą. Jis sa
kė: valstybė žūna, atsikelia ir 
vlė žūna ir vėl gali būti atgai
vinta. Žuvus tautai valstybė nie
kuomet neatsigaus. Gyvybinga 
ir sąmoninga tauta bus tada, ka
da kiekvienas jos narys aukos 
savo gyvybę už tautes ir valsty- 

-- v. ... ... įbes reikalus. Tokia auką galiamerikiečių naikintojų Ąlden,; duoti tik tikrai myĮįs tautą ir 
Fcrd, Paul Jones ir Edwards.^ J valstybę tautos narys.

d - “Š1 Sa™ idėjas realizavo per Liet, vadino bėgančia šuoliais Javos _
juros dvasia”, nes japonai daug: 
Kartų skelbėsi jį paskandinę. 
Kreiseris dar laikėsi, nors japo
nų lėktuvų bombos buvo sudau- 
žusies priekinį astuonių colių 
pabūklų bokštelį. Australiečių 
Kreiseris Perth buvo jau daly
vavęs Matapan kautynėse, Vi
duržemio jūroje.

Keturiolikos laivų jungtinės 
pajėgos galėjo iškovoti pergalę, 
jeigu būtų turėjusios patyrusį 
vadą ir aviasijos priedangą. 
Olandų admirolas Karei Door- 
mano, kuris vadovavo šioms pa
jėgoms, buvo narsus, bet netu
rėjo patyrimo kautynėse. Šios 
pajėgos buvo greitomis surink
tos, neturėjo bendro, suvieno
dinto ryšių plano, niekad kartu 
neveikė.

Svarbiausia, kad trūko oro 
pajėgų gynymuisi puolimui ir 
žvalgybai. Jungtinėms pajėgoms 
išeinant į jūrą dar buvo vilties 
gauti oro pajėgų paramą, bet kai 
laivas tenderis Laugley prikimš 
tas lėktuvų buvo japonu vasario 
27 d. netoli Javos paskandintas, 
puolamasis laivynas turėjo ak
lai veikti. Taigi japonų admiro
las Takagi, kuris turėjo nuola
tinę oro žvalgybą, privertė ad
mirolą Doorman kautis su užriš
tomis akimis.

Mūšis Javos jūroje truko maž 
daug dvidešimt septynias va
landas, laike kurių įvyko dvejos 
kautynės, po pietų ir naktį. Po
pietinės kautynės prasidėjo va
sario 27 d., kai sąjungininkų lai
vynas plaukdamas į šiaurę su
tikti japonų invazijos laivyną, 
netoli Bawean salos, apie šimtą: 
mylių į šiaurę nuo Javos uosto 
Surubaja, susidūrė su japonų 
laivyno pajėgomis. Ten buvo 
sunkieji kreiseriai Nachi ir Ha- 
guro (kontradmirolas Takagi) 
priklausantieji penktai kreiserių 
divizijai lengvasis kreiseris Jin- 
tsu, vedamas kontradmirolo Ta
naka, ir prie jo priskirta šešių 
naikintojų antroji naikintojų 
flotilė, taip pat lengvasis kreise-

j Šaulių Sąjungą, kuri buvo išsi
plėtusi visoje Lietuvoje. Velio
nis norėjo, kad visą tautą jung-

1 tų bendra idėja. Jungiamoji 
idėja ir buvo Tautos ir Tėvynės 
meilė. LŠS tilpo visokių įsitiki
nimų, partijų, profesijų, religi
jų ir visokio išsilavinimo žmo
nių. Pilka vienoda uniforma vi
sus sulygino, visi buvo vienodi 
broliai ir tūtos sūnūs. Bet stip
riausiai jungė Tautos ir Tėvynės 
meilė. Šaulys buvo tautos ir tė
vynės sargas.

Velionies idėjos lygiai gyvos 
ir šiandien. Jei išeivijoje konkre
čiai negalime būti Tėvynės sar
gais, mūsų šventa pareiga likti 
Tautos sargais. Turime rimtai 
susirūpinti šalinimu visa tai, kas 
tautą žlugdo, kas griauna vie
ningumą, kas lietuvį lietuviui 
padaro svetimu. Turim išryškin
ti, kas tautą jungia, kas ją ke
lia moraliai, kas dorina. Doras 
žmogus bus naudingas tautai, tė
vynei ir valstybei, kurioje jis

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Bailie Exporting Co,
849 College St. (prie Ossington), Toronto, tel. LE. 1-3098

♦

Siunčia iš Kanados ir Anglijos įvairiausius siuntinius

Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus, 
kaip seka:

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

IŠ ANGLIJOS: *
Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, stetoskopus, klausos % 
aparatus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga- . V? 
minimui medžiagos; kosmetiką ir ».». ir t.t. _
Gražiausių spalvų ir geriausios rūšies dirbtino šdko /rayon/e k kartūno _ h. 
medžiagas vasarinėms suknelėms, kurių kaina nuo $1.30 iki $1.85 
už jardų, įskaitant muitų. . . . %

★ Nepaprastai geros kokybės moterų paltams medžiagas, kūnų kaina
tiktai $4.00 už jardą, įskaitant muitą. «

★ Firmos "Cyma" ir "Dixton" šveicariškus didžiausio pasirmktmo J»"-
★ kinius laikrodžius, kuriu kaino nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant *

★ Ypatingo grožio vokiečių firmas "Kern & Soehne stalo laikrodžius,
kurių kaina po $40.00 ir $44.00, įskaitant muitą. .

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

★

★

/įskaitant visus mokesčius/

VYRAMS: 
1.

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

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

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

MOTERIMS:

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

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

Viso........$52.00

2.
Vyr. viršutiniai marškiniai, 

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

Viso...... $56.00
■■■ 2-

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

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

Viso........$31.00 Viso ..... $32.00

★ Standartinius medžiagų siuntinius paprastu pažtu.

. ... ; •' . L .
Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ........... .
i
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos. 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos 
Skarelės /dirbt, šilko, rayon/ .. ........ ........... .
Pamuša lo medž iaga ........... ...... .... ........  •:. -......... -- -
Klijąnka ............ . .......................................
Sagų dviems kostiumams ir paltui

__ __  _____  _ , ___ ______ . 7 jardai
Vilnonė medžiagą mot. paltui /ruda, tams, žalia, tams, mėlyna/ 316 jd. 

. 5 jardai 

. 5 jardai 
4

. 7 jardai

. 3 jardai

Viso. $102.50

Sumenkėjus daliai tautos ne- J ų 
žiūrint kur ji dyventų, nebus 
jokių vilčių atgaivinti tėvynę, 
prikelti valstybę. i

A.a. Vi. Putvio atminimui ir 
tautos gerovei tesusispįeči a vėl 
visi į būrį buvę šauliai ir jų rė
mėjai varyti toliau velionio pra
dėtąją vagą. Tai bus didžiausia 
jam pagarba ir padėka. J.J,

LAIŠKAI VENGRIJON
Tarpt. Raud. Kryžius suorga

nizavo specialią tarnybą, kuriai 
leista persiųsti laiškus Vengri- 
jon. Kanadoj gyveną vengrai pa 
bėgėliai ir kiti kanadiečiai gali 
dabar siųsti trumpus šeiminio 
oobūdžio laiškus savo giminėms 
bei draugams Vengrijoj per Ka
nados Red Cross Society. Laiš
kai. turi būti neilgesni kaip 
žodžiai.
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GRĄŽINS GRAIKUS IŠ 
IŠ LENKIJOS

Lenkų Raųd. Kryžius tariasi 
su graikų įstaigęmis, kaip grą
žinti į tėvynę apie 10.000 asme
nų, daugiausia vaikų, kurie bol
ševikų buvo per Markos sukeltą 
Graikijoje vidaus karą prievar
ta išgabenti iš namų ir “įkurdin
ti” Lenkijoje. Iš jų jau 2.000 pa
davė reikalingus pareiškimus, 
prašydamiesi repatrijuojami į 
tėvų žemę. Jiems grįžti nerei
kia nei jokių sovietinio saugu
mo sugalvotų Miėhailovo komi
tetų ... (E)

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 GENERALIN&IE ATSTOVYBĖJE —

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

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose —

Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ................ 
Vilnopė medžiaga vyriškam paltui 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos 
Vyriškos rankinis laikrodis, Dixton, šveicariškas, 

antimagnetinis, paauksuotas .... ..........
Pamušalo medžiaga ...... ............................. .
Klijanka ............ .......................
Sagų dviems kostiumams ir paltui

$139.20 
mokesčius/

Viso...
/įskaitant visus

★ įvairios sudėties maisto siuntinius.

20 svarų bruto

6. Cukraus ........
Taukų ............
Sviesto .....
Ryžių .i./, ......

...... 5 svarai

.... . 5 svarai

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

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

7. Cukraus .... ......... ......  6 svarai
• Taukų .............. .... 10 svarų

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 Z............ ...... 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
Kavos ............... . ....  1 svaras
Medaus ............... ..... 2 svarai

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

11. Cukraus .... 2 svarai
Sviesto .................. ....  8 svarai
Medaus ................ .... 2 svarai
Kakavos ............. ....,2 svarai
Kavos ......:.......... ..... 2 svarai

1Z Ryžių ......
Cukraus 
Kakavos 
Kovos

spalvos ........
spalvos.........
spalvos.........
17 akmenų,

7 jardai
3 jardai
5 jardai
5 jardai
5 jardai

1
7 jardai
3 jardai

9
s

16 svaro
16 svaro

Pipiru 
Arbatos

... $33.50

20 svarų bruto ........ ..... $29.50

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

... 4 svarai 

... 4 svarai 

.... 8 svarai 

.... 2 svarai

20 svarų bruto ............ ..... $20.00

14. Kumpis ......
Arbatos .................
Kavos' .......

.14 svarų
... 1 svaras
... 1 svaras

Kakavos ......
Cukraus ................

... 1 svaras 
...2 svarai-

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

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

.14 svarų

... 2'svarai

...3 svarai

20 svarų bruto ....... .... $37.00

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

14 svarų 
...4 svarai

20 svarų bruto . ........ .....$38.00

17. Kumpis .........
Cukraus ............... .

14 svarų 
... 5 svarai

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

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

. 12 svarų

...4 svarai

...3 svarai

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

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

Touky .....................

12 svarų 
.. 2 svarai 
... 4 svdrai

20 svocų bruto

.... $32.50

... 4 svarai 
'.. 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, yra ir bus, kad 
žmonės galėtų pigiau pasiųsti siuntinius savo artimiesiems .kurie jų taip 
reikplingi ir laukia.

Be to, pranešame, kod nuo 1957 m. sausio mėn. 1 d. žymiai ATPI
GINTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimo kilogra
mo vaistų oro paštu mokesčių reikėjo mokėti virš $8, tai dabar už tą patj 
kilogramą mokama tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/ oro paštu 
siuntiniai j Lietuvą, Latviją ir Estiją dabar yra siunčiami ne per Maskvą, 
bet iš Londono j Rygą /Latviją/, ir tikimasi, kod tuo bus sutrumpintos 
vaistų gavimo laikos. >

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Tad ilgai ne
laukdami, bet tuoj pat užeikite j BALTIC EXPORTING CO., 849 College 
St., Toronto, ir susipažinkite su mūsų nauju katalogu ir pavyzdžiais, nes 
dabar pats laikos pasiųsti dėžėje kumpį papuošimui ir praturtinimui tė
viškėje šv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms grožių medžiagų. Arba 
skambinkite telefonu LE. 1-3098 ir klauskite informacijų.

Mūsų skyrius HAMILTONE, IOS Cannon St R, pas p. V. 
JuraiHenę, telet JA. 8-6686, siunčia tik vaistus, maisto 
siuntinius ir standartinius dovanų ir medžiagų siuntimus.

DARBO VALANDOS nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vak.

W mokėsite gavf mūzą pro—Cmą. ___________ -

W s»t7a. kaluza ‘
V K^^^r*^*^*^*^*^**^**^-
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SPAUDOS DIRVONUOSE \ Vokieti jo j apklausinės pabėgėlius Tai yra gyvenimas

PASAULIO LB SEIMAS

Wankowicz buvo Lenkijoje

Vasario 20 d. pilnaties posėdy 
buvo galutinai priimta PLB Sei
mo konstitucija, kuri nusako Sei 
mo tikslus, jo šaukimo tvarką ir

Otava. — Pereitų metų pasku
tiniam ketvirty Kanadoje buvo 
693 firmų bankrotai. 1955 m. 
tuo pat metu buvo 537.

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

Į mūsų pastabas lietuviškosios 
spaudos reikalais labai gyvai at
siliepė eilė laikraštininkų, redak 
cijų kolektyvų žmonių ir šiaip 
skaitytojų. Tokia reakcija raši
nio autoriui buvo itin miela. Tai 
kartu rodo, kaip labai toji tema 

. yra gyva ir kaip labai ja sielo
jasi ne vien tik laikraštinį dar
bą dirbą asmenys, bet ir patys 
skaitytojai. Atsiliepimai labai 
įvairūs, įdomūs ir pačioje esmė
je nei vienas jų neprieštaravo 
AL Gimanto iškeltoms mintims 
bei pastaboms. Šia proga tik no
risi dar kartą užakcentuoti, jog 
ir toliau tęsiamas kaikurių lie
tuviškųjų įvykių slėpimas, kai
kurių faktų ignoravimas, nepa- 
informavimas skaitytojų, tepri- 
sideda tik prie įvairių gandų bei 
spėjimų susidarymo, kurie per
ėję per lūpų lūpas jau gerokai 
nukrypsta nuo teisybės ir tuo 
pačiu neretai pridaro daug žalos, 
be to, labai nukenčia kaikurių 
paliestų įstaigų ar .asmenų oru
mas. Dažnas skaitytojas norėda
mas tikros, greitos ir tikslios in
formacijos, jos skrupulingai ieš
ko “pozicinėje” spaudoje, ten ne
radęs, aišku? skuba versti “opo
zicinius” leidinius. Tiesa, nere
tai čia randa ko ieško, bet tos ži
nios, paprastai, jau būna persū
dytos, pajuodintos, o neretai ir 
perkreiptos, netikslios. Ir vėl ky
la nauji gandai, 'naujos kalbos, 
nauji spėjimai.

Vieno laikraščio redakcijos na 
rys tuo reikalu rašo: “Tu, Gi- 
mantai, nuolat šauki ir kvieti 
skaitytojus uoliau reikšti savo 
nuomonę ir dažnais laiškais re
dakcijoms įrodyti, o savotiškai 
ir jas paspausti, rodant savąją 
reakciją vienais ar kitais lietu
viškaisiais įvykiais, tilpusiais 
straipsniais, bendradarbiais...

- Savo ruožtu, mes mielai tokius 
laiškus spausdintume derinda
miesi prie vietos galimybių, de
ja, turiu Tau pasakyti, kad ma
žai, labai mažai, neretai net išti- 

■ somis savaitėmis, net . mėnesiais 
negauname jokių laiškų. Tiesa, 
mums yra žinoma, kad pav., laik 
rastis Q. gauna net labai daug 
laiškų iš skaitytojų, bet jais be
veik niekad nepasinaudoja ir 
dar rečiau kada atspausdina”.

Skaitytojas iš St. Catharines 
atsiliepė: “Stabtelėjau ties Tams 
tos straipsniu “Ūkanėlės mūsų 
spaudoje” ir man šis straipsnis 
lyg ir ūpą pataisė... Iš Tams-

"Daug prirašyta apie varžtų at
leidimą Rusijoj. Vieni tuo džiau

giasi, kiti lieka laukimo padėty
je. Vargiai ar geriausi sovietų 
žinovai gali įspėti “demokratiza
cijos paslaptį. Gerai prisimena
me, kai Ukrainoje taip pat buvo 
leista atsikvėpti ir kaip po to 
Ježovas sunaikino 7 milijonus 
Ukrainiečių su visais tautiniais 
komunistų vadais. Užsieny esan- 
tiejLlietuviai griebėsi rašyti laiš
kus ir siųsti badaujantiems viso
kią pagalbą nežiūrint į baisiai 
dideles persiuntimo išlaidas. 
Dar daugiau, kaikas laiškuose 
pradeda visai nesivaržyti su tu
riniu, nežiūrint į tai, kad dauge
ly gaunamų laiškų yra labai san
tūriai rašoma, arba visai vengia
ma rašyti kas liestų gimines bęi 
pažįstamus esančius Lietuvoje. 
Visai suprantamas mūsų ilgesys 
ir gera širdis, bet nepamirški
me, kad enkavedistai yra nepa
leisti iš darbų ir be darbo Vi
daus Reikalų ministerijos esta- 
tuose nėra laikomi. Jie turi nau
jus sekimo uždavinius. Jų su
rinkta, suregistruota medžiaga 
prieš visus šnipus, perdaug lais
vai susirašinėjančius su užsie
niais bus kada nors išvilkta die
nos švieson ir remiantis ta me
džiaga naujasis kraujagerys Je
žovas Nr. 2 užkimš kalėjimus ir

tos straipsnio paaiškėja, kad ne 
tįk eiliniai korespondentai, bet 
net ir žurnalistai cenzūruojami. 
Kartais ir dabar užeinu rašinių, 
kuriuose kviečiami nauji bend
radarbiai arba prikaišiojama ne- 
sidomėjimu spauda sava... O, 
kad laikraščiais nesidomima, tai, 
kad jie yra nebeįdomūs. Kiek
vienas laikraštis turi po kelio
lika bendradarbių, kurie juos ir 
užpildo. Tie pdtys bendradarbiai 
tai ir tos pačios mintys per il
gesnį laiką pasidaro monotoniš
kos ir skaitytojus mažai be.vilio- 
ja. Jūs, p. Al. Gimantai, tokio
mis mintimis redaktorius, paju
dinki! dažnai. Už tai Jums bus 
dėkingi skaitytojai, vėliau, ma
nau, ir patys redaktoriai”.

Vienas mūsų spaudos žmogus, 
profesionalas, savąją nuomonę 
atvirai išdėstė: “Del spaudos 
laisvės — taip ir ne visiškai. 
Kiekvienas mūsų laikraštis lei
džiamas tam tikros srovės ir di
delių prasilenkimų su linija re
daktoriai negali leisti. Juos išvy
tų! Pavyzdys su didžiosios spau
dos liūtais ne visai tikslus. Jie 
juk rašo daugiausiai politinės in
formacijos bei reportažinius 
straipsnius. Jei laikraščiui kurio 
samprotavimai pasidaro nepake
liui — nutraukia su juo sutartį. 
Laikraščio linija, be to, vedama 
ne tų kolumnistų, bet editoriali- 
nio puslapio, kurį užpildo štšbo 
nariai. Jie čia taip pat neturi vi
siškos laisvės. Aš suprantu, kad 
bendradarbiams apmaudu, kai 
darbo vaisiai ir gal širdies balsas 
užgniaužiamas, bet juk ir redak
toriams bėda. Jie juk pastatyti 
tam tikroje sargyboje ir turi bu
dėti, kaip budi ir su savo žodžiu 
kertą konkurentai. Kaip gi atro
dys, jei tos sargybos būstinėje atstovų rinkimo taisykles.

Vakarų Vokietijos kancleris 
dr. Adenaueris 1955 m. lanky
damasis Maskvoje išsiderėjo, 
kad visi Sovietų Sąjungoje už
laikyti vokiečių karo belaisviai 
būtų sugrąžinti į Vokietiją. Šis 
susitarimas buvo atsiektas dip
lomatinių santykių tarp Sov. Są
jungos ir V. Vokietijos užmezgi
mo kaina. Toks susitarimas jau 
pilnai įvykdytas: Maskva ir Bon 
na pasikeitė diplomatiniais atsto 
vais, o Sov. S-ga už tai sugrąži
no visus Sovietų Sąjungoje, kaip 
karo nusikaltėlius užlaikytus, 
vokiečių belaisvius.

Tačiau Sov. S-goj išliko dar 
labai daug vokiečių tautybės ci
vilinių asmenų, kurie taip pat 
norėtų grįžti į Vokietiją. Šių as
menų anoji sutartis nelietė. Ku
rį laiką buvo bandoma šį klausi
mą išspręsti diplomatiniu keliu, 
tačiau iki šiol be pasekmių. So
vietai minėtus civilius vokiečius 
laiko savo piliečiais ir todėl ne
sutinka išleisti. Neseniai šiuo 
reikalu Maskvoje lankėsi Vokie
čių Raudonojo Kryžiaus prezi
dentas dr. Weitz. Jis tarėsi su 
vadinamu Sov. S-gos Raudonuo
ju Kryžiumi ir Raudonuoju Pus
mėnuliu. Atrodo, kad šiuo kartu, 
kaip dr. Weitz kovo 6 d. Bonno- 
je pareiškė, pasiekta vokiečiams 
palankaus susitarimo, tačiau ir
gi neveltui. Šiuo kartu “išpirki
mo ožiu” teks būti pabėgėliams

iš Rytų, gyvenantiems V. Vokie
tijoje. Derędąmasis Maskvoje, 
dr. Weitz pažadėjo Sov. S-gos 
Raudonajam Kryžiui, kad bus 
leista apklausinėti V. Vokietijo
je gyvenančius pabėgėlius, dėl 
jų noro (ar nenoro) sugrįžti į S. 
S-gą. Kaip dr. Weitz pareiškė, 
tuo norima kartą įrodyti sovie
tams ir pasauliui, kad V. Vo- 
kitijoje norintieji grįžti į Sov. 
S-gą užsieniečiai nėra vokiečių 
prievarta užlaikomi, kaip kad 
sovietai iki šiol tvirtindavo.

Apklausinėjami bus tie asme
nys, kurių sąrašą, kaip norinčių 
grįžti į Sov. S-gą. patieks Sov. 
S-gos Raudonasis kryžius. Vo
kiečių RK greitu laiku tokio 
grįžti norinčiųjų sąrašo iš Sov. 
S-gos pareikalaus. Į tą sąrašą 
įtrauktiems asmenims vokiečių 
RK pirmiausiai išleis bendrą at
sišaukimą, o po to seks pats ap
klausinėjimas. Toks apklausinė
jimas vyks tarp “šešių akių”: ja
me dalyvaus po vieną patikėtinį 
iš Vokiečių RK bei Sov. S-gos 
RK ir pats apklausinėjamasis as
muo. Tariamieji norintieji grįž
ti į Sov. S-gą turės tą savo norą 
išreikšti raštiškai.

Už tai sovietai iš savo pusės 
pasižadėjo tokią pat procedūrą 
tiems “vokiečių piliečiams”, arba 
asmenims be aiškios pilietybės 
(Staatenlose),kurių sąrašą, kaip 
norinčių grįžti iš Sov. S-gos į

Vokietiją, pateiks Vokiečių RK. 
Dr. Weitz tiki, kad tokiems as
menims Sov. S-goj nereikės net 
jokio ypatingo apklausinėjimo.

Vokiečių RK turi iš Sov. S-gos 
norinčiųjų grįžti asmenų 85.000 
adresų sąrašą. Kokio dydžio są
rašą “norinčiųjų” grįžti is V. Vo
kietijos į Sov. S-gą turi sovietai, 
tuo tarpu dar nėra žinoma. Be 
to, nežinia, ar į tą sąrašą bus 
įtraukti ir pabaltiečiai, ir, apla
mai, kaip ir kokiu būdu bus pra
vestas apklausinėjimas. Galima 
vokiečius suprasti dėl jų pada
rytų nuolaidų sovietams, norint 
susigrąžinti savuosius. Tačiau 
reikia tikėti, kad vokiečiai dėl 
to neleis terorizuoti pabėgėlių iš 
Rytų. Visgi mūsų veiksniai turė
tų visa tai atydžiai stebėti, aiš
kintis, o reikalui esant, ir inter- 
venuoti.

(NCP) Pradedant šiuo nume
riu turime malonumą galėdami 
jums pateikti kas mėnesį gerai 
žinomo karikatūristo George Fe
yer karikatūrų, parūpinamų 
Dow Kingsbeer Brewery, Ltd.

George ąpie save rašo: “Esu 
gimęs Budapšte, prieš 36 metus. 
Piešiu jau nuo 2n savo amžiaus 
metų. Baigęs Budapešto meno 
mokyklą, pajutau, kad politinė 
atmosfera tirštėja. Kai vieną ry
tą 7 vai. mane prikėlė eiti į po
litinį mitingą, supratau,, kad ne 
tokiam krašte mano vieta.

1946 m. aš pabėgau. Mano pa
bėgime nebuvo nieko romantiš
ko. Aš paprasčiausiai perėjau 
sieną, kai jos niekas nesaugojo. 
1948 m. atvykau į Kanadą. Man 
patinka čia — aš niekad nesijau
čiau taip gerai. Aš ne iš tų, kurie 
giriasi savo krašte buvę šventai
siais. Mano motina ne princesė 
ir tėvas nė kunigaikštis. Aš ti
kiu, kad jums patiks mano kari
katūros, kurias Dow Kingsbeer 
Brewery Ltd. jums pateiks re
guliariai šiuose puslapiuose”.

Jūsų George Feyer.

atėjęs kas švaistysis su priešo 
kalaviju? Laikraštis visdėlto nė
ra lenta ant kurios kiekvienas 
atsišaukimas gali būti pakabin
tas. Taigi, yra dalykų, kurių ne- 
praleidimą laikraščiams reikėtų, 
dovanoti. Kartais juk ir patiems 
redaktoriams tai gal nelengva!”.

Rašančiojo manymu, tai, bū
dingiausi atsiliepimai. Reikalas 
yra gyvas, tema plati, esama 
daug ir nuomonių ir prie laik
raštinių apsidairymų teks vėl 
kada sugrįžti. Tuo tarpu, būtų 
itin sveikintina ir lauktina, kad 
prabiltų kituose leidiniuose ir 
kiti jų bendradarbiai.

Al. Gimantas.

PLB Seimo Organizacinis Ko
mitetas jau yra gavęs penkis Sei 
mo žymenio projektus. Netru
kus tinkamiausias jų bus parink
tas, pagamintas ir pradėtas pla
tinti visose lietuvių kolonijose.

Finansų Komitetas. A. Trečio
ko vadovybėj, jau pradėjo rink
ti aukas. Pirmasis atsiliepęs ir 
paaukojęs Seimo reikalams $5 
yra prel. F. Bartkus iš tolimo
jo Texas. Komisija tiki, kad visi 
lietuviai supras Seimo reikšmę 
ir šį reikalą gausiai savo auko
mis parems. *

Seimo proga Įvykstančio sim
foninio koncerto dirigentu pa
kviestas muz. Marijošius. Jis ve-

ATSARGA GĖDOS NEDARO
koncentracijos stovyklas naujo- lėtų nustebinti daugumą JT kraš 
mis aukomis. Tos galimybės ne
reikia lengvai praleisti nežinio
mis ir stengtis rašyti tik tai, kas 
labai reikalinga neprašant dau
giau ir daugiau žinių iš savo ar
timųjų.

Siuntinukų siuntimas yra bū
tinas ir bolševikai jį toleruoja 
visuomenės spaudžiami. Po Sta
lino mirties reikėjo duoti atsi
dusti. Iki šiol nesigirdi, kad kas 
nors būtų nuo to nukentėjęs, bet 
esame visai tikri, kad visų siun
tinukų daiktų sąrašai yra enka
vedistų rankose ir kiekvieno ga
vėjo asmeniškose bylose. Ne be 
reikalo kiekvienas siuntinukas 
turi 9 nuorašus, iš kurių net 6 
patenka Inturistui i Maskvą. Rei 
kia stengtis siuntinukus siųsti ne 
vieno vardu, bet visos šeimos 
vardais, ypač senesni žmonės ga
li išvengti didesnės atsakomy
bės. •’ / ' '

Mūsų organizacijų uždavinys 
yra rasti bendrą kalbą su visų 
tautybių vadovaujančiais veiks
niais ir bendromis jėgomis bom
barduoti Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje ir paskirose vyriausy
bėse nurodant reikalą, nuimti 
muitus nors vartotiems daik
tams. Nei vienoje pasaulio vals
tybėje nėra muituojami siunti
niai su naudotais daiktais. To 
fakto vispusiškas iškėlimas ga-

Melchioras Wankowicz, vie
nas žymiausių šio meto -lenkų 
beletristų, kurio romanai (dau
giausia istoriniai) dygsta kaip 
grybai po lietaus, dabar gyvena 
Niujorko pašonėje. Jis neseniai 
grįžo iš Lenkijos, prabuvęs ten 
3 mėnesius. Savo įspūdžius pa
rašyti atsisako, bet pasikalbėji
me su torontiškio “Związko- 
wiec” redaktorių aiškiai duoda 
suprasti, jog ten grįžti negrįšiąs, 
nes tebebranginąs savo laisvę. Jo 
nuomone betgi ryšius su Len
kija iševiams reikią palaikyti ir 
keistis kultūrinėmis vertybėmis.

Būdamas Lenkijoje jis su tenykš 
temis leidyklomis (valstybinė
mis) sudaręs sutartis dėl kelių 
savo veikalų išleidimo. Išleis ten 
jo daugiausia romanus iš lenkų 
kariuomenės žygių pastara j amę 
kare, tarp kitų ir “Monte Cassi- 
no”. Kaikurių jo knygų išleisti 
nesutikę, o kaikurių jis nesuti
kęs leisti, nes reikalavę kaikurių 
pakeitimų.

Tarp kitko pastebėtina, kad 
Wankowicz vaikystę yra pralei
dęs Babtuose paliai Kauną, o au
gęs kažkur Gudijoje. Jis ir lietu
viškai truputį supranta.

5 Robert St, Toronto 
~ PRIE COLLEGE - SPADINA,

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

tų. Tačiau nerėkia pamiršti, kad 
tų reikalų nušvietimas JT turi 
būti labai atydus ir nepaviršu
tiniškas (ukrainiečių organiza
cijos paskutiniu laiku spaudoje 
ir per savo atstovą Kanados par
lamente padarė labai klaidingų 
pareiškimų, nuo kurių gali visas 
reikalas tik nukentėti). Savo 
laiku tuo reikalu buvau rašęs 
“TŽ”, bet Redakcija pastebėjo, 
būk muito ėmimas yra grynai 
bolševikų vidaus (?. Red.) reika
las. Gerai, kad po kurio laiko Re
dakcija pakeitė savo nuomonę ir 
visai teisingai. Pasaulio opinijos 
spąudžiami ir bolševikai daro 
tam tikras nuolaidas ir čia jie 
būtų priversti savo nežmonišką 
plėšikavimą sustabdyti.

Syt. But.

da plačius pasitarimus su kitais 
liet, muzikais tinkamiausio re
pertuaro parinkimo reikalu. 
Koncerto repertuaro jury komi- 
sijon be to įeina prof. K. V. Ba
naitis ir prof. J. Žilevičius. Pas
tarasis . yra ir tarpininku tarp 
Seimo Org. Komiteto ir muzikų, 

PLB Seimo Org. Komiteto ri
bose veikia simfoninio koncerto 
rengimo komisija, V. Tysliavie- 
nės vadovaujama, kuri rūpinasi 
orkestro, salės ir kitais su kon
certu surištais techniškais rei
kalais.

Parodos rengimo komisijai pir 
mininkauja E. Kulbokienė, o na
riais pakviesti Jasaitytė ir Šal
čius. Lietuvos pašto ženklų paro
da rūpinasi Niujorko Liet. Fila
telistų D-ja, VI. Motuzo vadovy
bėje. Lietuviškosios spaudos pa
rodos rengimo komisijai pirmi
ninkauja rašytojas J. Aistis. Sei
mo ūkiniams reikalams tvarkyti 
yra sudaryta ūkio komisija, ku
rios pirmininku, yra dr. Ą. Skė
rys.

Informacijos komisijai dabar 
vadovauja St. Dzikas. Komisi- 
jon pasižadėjo Įeiti ir šie laikraš
tininkai: VI. Barčiauskas, E. Če- 
kienė, K. Čerkeliūnas, A. Šal
čius, V. Gervickas, P. Jurkus, S. 
Narkeliūnaitė, kun. J. Petrėnas 
ir A. Sodaitis.
. Sporto šventę, kurioje daly
vaus geriausi lietuviai sportinin
kai iš viso pasaulio, įvyks seimo 
proga Niujorke. Rengimo Komi
sijai pirmininkauja A. Vakselis.

< PLB Seimo Informacinė 
Komisija.

Sportiniai 
marškiniai 
ir kelnaitės £

Darbo kojinės

VYRŲ 
apot. baltiniai

KOKYBĖS ŽENKLAS 

JAU VIRS 80 METŲ

.Vyru ir vaikų T-Shirts

Mergaičių 
o pat. baltiniai

T-SHIRTS^

Išeiginės ir 
sport, kojinės

MOTERŲ 
a pat. baltiniai

Berniuk iį 
v spat, baltiniai

i

Už savo dolerius gausite 
geresnės rūšies ir ilgiau nešiosite

Pirkėjai, kurie ieško geresnės vertės ir 
geresnės rūšies prekių, perka tik su PENMANS ženklu. 

Jie žino, kad Penmans pagal tradiciją jau nuo’ 
1868 metų gamina tik puikios rūšies prekes... 

jų geriausia garantija ir pirkėjai gauna 
daugiau už savo pinigus.

’ Kūdikių 
t batonėliai

i gominioi: Penmans golfo kdaės. Penmans piržfinis, Merino "95" baltiniai. Merino "71" baltiniai. Fleece — žieminiai baltiniai. i H
ni

i
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Pavergtoje tėvynėje
VysJL K. Paltarokas rašo vei-[riai juos kankino”. Rašo kažkoks 

kalA Sv KarimiAra. Vpika- !į{, VikPTtas iš Rokiškio,
Prof. L, Gutmanas mirė 1957 

m. vasario 4 d.
Velionis buvo gimęs 1875 m. 

Palangoje, 1902 m. baigė medici
nos fakultetą Maskvoje, 1910 m. 
gavo daktaratą ir dirbo Sarato
ve, o karo metu kariuomenėje.

las turėsiąs apie 100 pusi.
Lietuvoje mirę kunigai: Anta

nas SfnulKštys, Kaune 1951. XII. 
27; Vincas Ilgūnas, Plutiškėse 
1951. IX. 9; Pranas Račiūnas, 
Garliavoje 1951. X. 22; Vincas 
Kudirka, Višakio Rūdoje 1951. 
IX. 2; Jonas Damijonaitis, Sago
toje 1951. III. 9; Vincas Aleksan
dravičius, Gudeliuose 1952. IV. 
15; Motiejus' Dovydaitis, Kętur- 
valakruose 1952. V. .22; Pranas 
Krūvelis, Ūdrijoje 1953. H. 4; Ka 
zys Sidaravičius, Liškiavoj 1952. 
H. 10; Bernardas Čepulis, Lazdi
juose 1953. II. 14; Klėmensas Ru- 
seckas, Ilguvoje 1953. V. 3; Kle
mensas Pusdešris, Žem. Pane
munėje 1953. XI. 6; Juozas Balt
rušaitis, Kriokialaukyje 1954. 
III. 14; Stanislovas Cėsna, Sasna 
voje 1954. V. 8; Martinas Krūve
lis, Veisiejuose 1954. V. 16; Kos
tas Augustatis, Gelgaudiškyje 
1954. VII. 20; Jonas Kružikas, 
Alvite 1954. VII. 26; Petras Bala- 
sevičius, Kazlų Rūdoj 1954. VIII. 
30; Antanas Grybinas, Plokščiu© J žėlos gatvę su Vilijampolės ra
se 1954. IX. 22; Juozas Katilius, 
Daugšiuose 1954. XI. 6; Klemen
sas Anckaitįs, Sasnavoje 1955. 
VI. 18; Juozas Juozaitis, Gražiš
kiuose 1955. XII. 31; Pijus Ru- 
seckas, Pilviškiuose 1946 m.,. Mo
tiejus Stankevičius, Aleksote 
1948 m., prel. Jonas Naujokas, Il
guvoje 1948 m.; Simanas Švilpa, 
Pilviškiuose 1947 m., Alfonsas 
Jarašūnas, kilęs iš Gružių para
pijos,, įšventintas kunigu 1935. 
VI. 15, mirė 1956 m. Lietuvoje; 
Jonas Staškevičius, kilęs .iš 
Anykčišų parap., ištremtas. 1950 
m. i Sibirą, ten mirė 1955. V. 31;

Sovietų Sąj. tautybių tarybos 
ekonominėn tarybon išrinkta 
pirmininkas ir po 2 nariu nuo 
kiekvienos respublikos. Iš lietu
vių j tarybą įeina Vladas Niun
ka (Raseinių rinkim, apyg.) ir 
Vladas Augustinaitis (Pabradės 
r. apyg.).

Liet, advokatų tarybos pirmi
ninku yra Ksaveras Misevičius. 
50 metų sulaukęs, sausio -d. 
jis apdovanotas LTSR augšč. ta
rybos garbės raštu.

Pavogė 406 klg. grūdu. Rokiš
kio rajono “Lenino keliu” kol
ūky per kūlę' brigadininkas Jo
nas Gančiauskas, Leonas Repei- 
ka susitarę su Karrigių apylinkės 
tarybos atstovu Broniu Skeiriu 
ir kolūkiečiais Ant: V^štaku ir 
Ant. Smalsčiu, pasivaišinę "krū
minę susitarę ir pasirašę suklas
totą Važtaraštį išgabenę 400 klg. 
grūdų, kurines visi 5 pasidalinę.

Lietuviai pasaulyjePerskaitęs J. Stonkaus straips- ftrūkę pinigų”,
J. Stonkus teisinasi, kad jo pa

sirašytas aktas buvęs tik juod
raštis ir “dėl didelio skubotumo 
ne visi duomenys buvo tinkamai 
išaiškinti”. Pone J. Stonkau, ar
gi kur nors girdėta, kad juod
raščiai būtų pasirašomi? Nebent 
tik vaikų kada jie mokosi pavar
dę pasirašyti. Patarčiau’ p. J. 
Stonkui ta pačia logika pasinau
doti ir čekį ar vekselį pasirašius! 
Skubėjimo irgi nebuvo, nes ko
misija išsėdėjo nuo 2 vai. iki 16 
vai. vak. (8 valandas) ir galėjo 
tikrinti dar ilgiau, nes nė vie
nam tą naktį eiti į darbą nerei
kėjo.

J. Stonkus dvejose savo strai
psnio vietose kalba, kad “P. St. 
Bakšys TFondui pateikė dvi są
skaitas ...” Iš tokio parašymo 
skaitytojui gaunasi įspūdis, jog 
St. Bakšys tikrinimo metu pa
teikė s-tas, kad save išgelbėjus. 
Tos s-tos buvo TF skyriaus bylo
se ir jas k-jai- pateikė TF sky
rius. Ir išviso J. Stonkaus straips 
nis taip parašytas, kad skaityto
jas gauna apie St. Bakšįvtikrai 
nepavydėtiną numonę, kurios ne 
pakeičia nė pabaigoje parašytas 
sakinys: “p. St. Bsakšys iš III-jo 
vajaus atsiskaitė sąžiningai”. 
Jeigu atsiskaitė sąžiningai, kas 
jau visiškai aišku iš rev. k-jos 
akto, tai kam gi reikėjo to il
giausio J. Stonkaus straipsnio,

nį, “TŽ” Nr. 10, kovo 7 d., pava
dintą “Kad būtų aiškiau”, jo api
būdinimui neradau tinkamesnės

raščio sarkastinę eilutę: “Abso
liučiai tobulai viskas eina atbu-

Neidamas į platesnius aiškini
mus, noriu tik į J. Stonkaus iš
dėstytas^ mintis atsakyti iš es
mės.

Berods prieš septynetą metų 
Vai d’Or, Que. p. F. J., kuris šiuoI Lietuvą grįžo 1922 m. ir vertė-i vai a <jr, wue p. r. j. Kuris šiuo 

ši gydytojo praktika Palangoje, gyv®na Toi™te, vieno po- 
vėliau Kaune. Nuo 1933 m. dirbo metu pareiškėjųan. Mes 
medicinos fakultete Kaune, 1945, ne patys nejuntam kad tie vieni
m. paskirtas nervų ir psichikos 
katedros vedūju, 1948 m. pakel
tas *į profesorius, 1954 m. išėjęs 
į pensiją dėl nesveikatos.

Juozas Avižonis, Merkinės 
<fur,. mokyklos mokytojas, at
šventė 75- m. amžiaus ir 45 “

vi

nį.

Strelčiūnas yra Kauno Vidu
rinės mokyklos Nr. 4 mokytojas. 
“Tiesos” Nr. 32 jis matomas pa
veiksle kaip agitatorius kalbąs 
su rinkėjais agitpunkte Nr. 11. 
Atrodo senstelėjęs, praplikęs, 
taip- pat su akiniais.

Kaune numatoma sujungti Po- 

jonu, įrengiant po Žaliakalniu 
tunelį; Nemuno saloj — įruošti 
parką ir vandens sporto stotį; 
Nemuno ir Neries santakoj — 
įrengti stadioną. Klaipėdos pie
tinėje. dalyje statoma 880' vietų 
nauja vidurinė mokykla. (E)

Jau mini ir Basanavičių. Po 
Vėlinių įvykių Rasų kapuose da
bar jau ir bolševikai mini dr? J. 
Basanavičių. Vilniaus radijas 
1957. II. 16 trumpa žinute primi-4 
nė, jog “Šiandien sukanka 30 me
tų, kai Vilniuje mirė Jonas Ba
sanavičius. Basanavičius yta ži
nomas kaip- tautosakininkas, et
nografas ir kultūros veikėjas”? 
Kitoj žinutėj, nusakančioje ką 
rašo tos dienos “Tiesa”, Basanar 
vičiūs atžymėtas jau kaip “žy
mus lietuvių tautos kultūros ir 
mokslo veikėjas”. Apie J. Basa
navičiaus nuopelnus Nepriklau
somai Lietuvai — betgi neužsi
menama. Tačiau lietuviai ir be 
to žino, kas buvo Basanavičius 
Lietuvai. (E)

Delhi, Ont-
“TŽ” skaitytojas Ig. Vilimas, 

R.R. 1, Delhi, Ont., prašomas 
pranešti savo pilną adresą “TŽ” 
administracijai, nes taip siunčia
mi laiškai grįžta atgal.

WINNIPEG, Man.
P a dė k a

Mums tenka garbė padėkoti mūsų ge
riems prieteliams ir giminėms, už su
ruoštą staigmeną — įkurtuvių pobūvį,

Jie nubausti nuo 6 iki 4 metų ka- ■ mūsų nomuose. Labiausiai mes esame 
Jįįj : dėkingi poniai Stasei Bartnikienei, to
* Atėjo laikai Lietuvoje, kad 5 ' pobūvio organizatorei; kuri įteike mums 
, . . , . , . I* 1 • 1 gražią ir vertinga dovaną, laę pat de-
DUVę ūkininkai turi vogti kiek- , j<ojQlT1e mūsų kolonijos klebonui kun.

, _ {Justinui Bertašiui už apsilankymą ir ma-
Buvęs klierikas K. Kalpokas Jonų pasikalbėjimą laike pobūvio. Dar 

“Tiekoje” primenamas kaip pa- į k°rtQ Visiems ir visoms atsilankiusiems 
vyzdys nepadoraus gyvenimo - toriQme betuvišką ačiū. Jūsų nuoširdų- 
•• ai • T • 6J mQ mes neužmiršime niekados.

buvę ūkininkai turi vogti kiek-, kojome mūsu k 
vienas po-80 klg. grūdų! | Justinui Bertašiui

jis “pokario metais:.. organiza
vo gaują, kuri žudė žmones, žiau

Su pagarba Jums visiems
Morta ir Petras Bagdonai.

I metai; kuriuos išgyvenom ko
munistinėje santvarkoje, uždėjo 
mums tam tikrą dvasini ant
spaudą, kuris sunkiai duodasi iš- 
dildomas”. Niekad nemaniau, 
kad lietuviškų-knygų platinimas 
ir iš to gauto pelno paskyrimas 
.Tautos Fondui būtų sukėlęs 
man tiek nemalonumų. Tautie
čiai, kurie gal ir galvojo pana
šiai pabandyti knygas platinti 
kitose vietovėse, po šio viso 
triukšmo sukelto Hamiltone var
gu ar ryšis tai pradėti. Tie visi 
“teisybės” ieškotojai lietuviškai 
knygai tikrai nepasitarnavo.

Grįždamas prie J. Stonkaus 
straipsnio pradėsiu nuo jo ant
raštės. • Užvardinęs “Kad būtų 
aiškiau”, jis ne tik kad paties 
revizijos akto nepaaiškina, bet jį 
suvelia taip, kad sunku net man 
pačiam suprasti, -o ką jau bekal
bėti apie eilinį skaitytoją!’ Pasa
kykite p. J. Stonkau, kame aiš
kumas, jei revizijos akte (ne jo 
juodraštyje, kaip Jūs teigiate, 
■bet originale), kurį ir Jūs pasi
prašėte, yra: “pagal Tautos Fon
do A-bės Hamiltono sk. v-bos 
protokolą Nr. 52 nutarimą, v-ba 
nupirko iš St. Bakšio knygų už 
$208,25 brutto kainomis, kas pa
gal TF skyriaus kasos išlaidų pa
teisinamuosius dokumentus yra 
teisėta”, o Tamsta rašai; kad 
“v-ba nupirko iš pTSt. Bakšio 
knygų už $298,25 brutto kaino
mis” (Tai spaudos klaida. Turė
jo būti $208,25. Atitaisymas iš
spausdintas “TŽ” Nr. 11, kai ši 
replika jau buvo-'parašyta. Red.) 
ir.pabaigoje straipsnio,“.'. , ma
no įsitikinimu ši pirkimo opera
cija būtų* neteisėta, nes be jokio 
v-bos nutarimo. Kur, p. J. Ston
kau, aiškumas, kur Jūsų “į rei
kalą žiūriu- objektyviai”, kur Jū
sų sąžinė, kurią savo straipsnio 
gale užakcentuojate žodžiais: 
“... aŠ tikrai turiu savo sąžinę”?

Akte J. Stonkus- pasirašė, kad 
“Gryno pelno už -visas ’ 
tas knygas gauta $359,50! pini
gais ir... Orvidas skolingas FT 
už knygas $389,67, kas atitinka 
apyskaitoje nurodytai bendrai 
netto pelno sumai $749,17”^ o sa
vo straipsnyje jau rašo: “Mano 
Įsitikinimu šių knygų p. St. Bak
šys nepirko, bet kadangi apyskai 
toje nurašė, kaip parduotas, ’ 
tuom pačiu padidindamas taria
mąjį už pajamų o tą kasos knygo
je $749,17 gryną pelną, pateikė 
minimas s-tas. kad jį išbalan
suotų, nes priešingu atveju būtų1

Saleziečių gimnazijai, kovo. 11 
d. pasiųsta JAV $124.50. Tai 3-jų 
būrelių rėmėjų 3 mėnesių aukos: 
LK Mot. D-jos būrelis, vadov. E. 
Mikalonienės $48.50, Ateitinin
kų būr., vadov. J. Pleinic, $39, ir 
Z. Orvido vad. būr. $37. Šia pro
ga primename, kad su aukomis 
einame žemyn. Praėjusį gruodį 
dar pasiuntėme $147. Maloniai 
prašome būrelių vadovų, kad ir 
vienkartinėmis aukomis surink
ti ateinantį kartą iki $60.

Kazimierinės Hamiltone at
švęstos visos eilės Kazimierų. 
Rašančiajam teko būti pas Žu
kauskus, kurių vienas Kazimie
ras (pats jauniausias) savo var
dines atšventė tikrai originaliai. 
Susirinkusiems svečiams buvo 
parodytas lietuviškas jų pačių 
pastatymo filmas, kurio galuti
nis užbaigimas jau visai prie pa
baigos. Po to visi svečiai, netoli 
20, buvo pakviesti prie puikiai 
paruošto užkandžių stalo.

ase, kad NF metiniain. koncertui ruošti 
ęšplatin- k-jos posėdis ^ykpTk'ovčTŠ d. pas

kurj perskaičius tikrai neatrodo,

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

Mes turime išrastą naują būdą 
perstatyti krosnį, 

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

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

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

s

K. Žukauską. Jam pirmininkavo 
K .Baronas. Koncertas numato
mas gegužės 4 d. lenkų salėje, 
644 Bart c n St. E. Jo programą 
sutiko išpildyti Juzė Krištolai 
tytė - Daugėlienė iš Cleveland©, 
Jonė Kvietytė - Urbonienė iš To
ronto ir Aleksas Paulionis iš St. 
Catharines. Visiems akompo- 
nūos muz. St. Gailevičius.

Koncerto proga išleidžiama di
delė programa, kurioje bus NF 
įstatai, NF narių sąrašas ir jo 
apyskaita bal. 1 d. ir eilė kitų

WELLAND, Ont
ra komiškų gyvenimiškų scenų.

jnedarė”, teisinasi pabaigoje sa 
vo straipsnio J. Stonkus. Atsa
kant į tai, pravartu prisiminti 
mūsų tautos išmintį,, išreikštą 
šia patarle: “Vagie, kepurė de
ga, vagis už kepurės!”.

Ir pabaigai turiu patikslinti, 
kad p. J. Stonkui visi jb straips
nyje nagrinėjami neaiškumai 
rev. k-jos posėdyje buvo išaiš
kinti, kaip 2x2=4. Dėlto jis ir 
aktą pasirašė. Aktą jis irgi sura
šė pats, tą liudijo jo ranKraštis. 
Dėlko jis visdėlto kitą dieną pa
keitė nuomonę — manau niekas 
negalėtų įrodyti.

Šį savo J. Stonkui atsakymą 
knygų platinimo vajų reikalu, 
skaitau paskutiniu ir ateityje į 
galimus tuo reikalu mūsų spau
doje bet kieno straipsnius neat
sakysiu. Visiems 'mano puolė- 
lėjams patarčiau išplatinti nors 
dešimtą dalį lietuviškų knygų ir 
pelną paskirti Tautos ar Šalpos 
Fondams, kiek jų savo laiku iš
pardavė TF Hamiltono sk. v-bos 
nariai, tada tikrai praeitų bet 
koks noras rietis.
' St. Bakšys.

Redakcija mano, kad visi šio 
reikalo aiškinimai skaitytojams 
jau atsibodo ir šiuo pasisakymu 
paties paliestojo ginčus baigia.

HAMILTON, Ont. 
straipsnių. Į ją kovo 15 d. buvo 
jau gauta skelbimų už $800. Ti
kimasi iki bal. 1 d. surinkti jų 
už $1.000. NF v-bai būtų dide
lis paskatinimas, jei mūsų o-jos 
ir pavieniai asmens iki bal. 1 d. 
pi+jiųptų savo linkėsimus Na
mų Fondui, pridėdami, kad ir 
mažą auką. Visais reikalais ra
šyti Št. Bakšiui, 38 Stanley Avė., 
Hamilton, Ont.

Tą patį vakarą įvyko pasitari
mas su adv. A. Agro čarterio ga:. 
vimo reikalu. Advokatas patik
rino, kad įstatai, kad ir neregist
ruoti, Kanados valdžios pripažįs
tami, kiek jie neprieštarauja 
bendriems įstatymams. Šerų ka-' 
pitalas $100.000. Visi šėrai taip, 
vadinami “Common shares”.

Po posėdžio p. Murauskienė 
adv. A. Agro ir jo žmonos garbei 
surengė puikią vakarienę. Ir tik
rai p. Murauskienei ir pp. Žu
kauskams padėkos jau neužten
ka. Įdėti tiek darbo visai be atly
ginimo ir tai jau kelintą kartą, 
retas kuris, mūsų gali. Jiems pri
klauso tikrai didelė padėka!

NF šeima pereitą savaitę padi- 
dėio 5 naujais nariais. Po $100 i 
paskyrė: Šalčiūnas Antanas iš i

JA VALSTYBES

vak. Holy Redeemer auditorijo
je, 5671 West Vernon Highway 
(kampas Verner ir Junction) 
įvyks dainos, baleto ir literatū
ros koncertas - vakaras. Progra
moje dalyvaus muzikas Al. Ku- 
čiūnas, sol. A. Stempužienė iš 
Cleveland©, šių metų “Draugo” 
romano laureatas Paulius Jur
kus iš Niujorko ir pora baleto 
šokėjų iš Kauno Valstybinio te
atro buv. prima balerinos T. Ba- 
buškinaitės - Vasiliauskienės va
dovaujamos baleto- studijos, ku
rie drauge su T. Babuškinaite - 
Vasiliauskiene atvyks iš Bosto
no. Koncertą - vakarą ruošia JA 
V-bių Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkė. Pelnas skiria- 

kultūri-mas bendruomenės 
niams reikalams.

Vasario 16 progą Niujorke au
kų surinkta per minėjimą $1.014, 
55 ir laiškais $358, išviso. $1.374, 
55. Bostone surinkta $1.89-1,40.

Min. P. Žadeifchn kovo 26 d. 
sueina 70 metų.

Pasaulio Liet. Seimo rengime 
propaganda, pasitraukus T. Bar
nabui Mikalauskui, OFM, toliau 
rūpintis perėmė St. Dzikas.

Jonas Daškus - Daškevičius,

i Mikalauskui, OFM, toliau

ri tokių tautiečių kaip Z. Orvi
das. Buvęs Lietuvoje teisėju, jis 
netik kad neturi- jokio išdidu
mo, bet yra reto nuoširdumo- ir 
teisingumo bei- paprastumo tau
tietis.' Mums reikia- veikėjų — 
tada nereikės dejuoti, kad nu- 
tautėjame.

T. Bružikui, SJ, susirgusiam 
sunkia- liga, Z. Orvidas savo 
iniciatyva renka aukas. Lietu
viai mielai Tėvą Bružiką atjau
čia. Z. Orvidas jam jau pasiun
tė $20 ir dar turi surinkęs $15.

• Sk. St 
Talkos valdyba 1957 m.

Vasario 8 d. bankelio Talkos 
valdybos posėdyje pareigomis 

i pasiskirstyta šitaip: pirm. J. 
Giedraitis, vicepįrm. A. Vainaus 
kas, sekr. St. Dalius, kasininkas 
E. Lengnikas, narys P. Giedrai
tis. Kredito komisija pirm. J. 
Mikšys, sekr. A. Šukaitiš, narys 
K .Stanaitis. Revizijos komisija 
pirm. A. Jankūnas, sekt P. Lu
košius, narys P. Savickas.

Bankelio darbo valandos kiek
vieną sekmadienį po pamaldų 
parapijos salėje (bibliotekos 
kambaryje), 58 Dundurn St. N., 
kitomis dienomis kreiptis į ka- 

Clevelando, Braknienė Domice- sininką E. Lengniką, 15 Kome
lė, Vitas Vincas, Pilipavičius Al- wood Ave. Telef. JA. 9-2114. 
fonsas ir Ignas ir Stella Vegiai.

K. Žukauskas prašo pranešti, ’KLS
kad “TŽ” Nr. 10 jo auka $2 NF j /lęsmys/
loterijai yra ne jo asmeniška,! S. Lukoševičiūtė, J. Bajoraitis, m. Mil 
bet- gauta iŠ Stasio šešelgio. NF keris- F Rimkus, A. Kuras, A Verbic- 
v-ha n? čia klaida kas, A. Šeštokes, M. Juodis, A. Kamins-V pa oi., seseigl uz šią Kia aą kos, Palčiouskas, Z. Žilionis, A. Juo- 
nu’širdziai atsiprašo. Izopavičius, S. Konvaitis, P. Kanopa, K.

Nauju liet, laikraščiu prenu-, Čieitouskos, b. Čieliauskienė, A. Ščiu- 
meratonų Orvidas nuo ‘ Ą- Paulauskas, F. Knvinskas, K. Žu-

i 1K ikouskas, J. Žukauskas, V. Lev.nskas, L.
Urmonaitė, J. Zurlys, V. Vankevičius, 

Balakauskas, S. Kačinskas, A. Aušro-

SOLIDARUMO MOKĖSI UŽ 1956 
METUS SUMOKĖJO 

/Tęsinys/

ligos mirė Čikagoje.

vęs piešimo mokytojas, panevė
žietis, po sunkios ligos mirė ko
vo 10 d. Čikagoje, palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse. Jis tik ne
seniai- buvo atvykęs iš Vokieti
jos.

“Aidų” žurnalo mokslinei- pre* 
mijai yra prisiųsti 5 rankraščiai 
ir 1 spausdinta knyga: Premijos 
įteikimas numatomas Waterbu-

“Knygų Lentynos” pasikeitė 
adresas. Naujasis yra toks: 203 
Madison St, Westville, HI,USA.

Naujas “Knygų Lentynos” nu
meris jau renkamas spaustuvėj.

Rimvydas Sirvydas Columbia 
un-to doktorantas yra išrinktas 
Pabaltiečių studentų federacijos

linkės valdybos nariui K. va- 
lantui į JAV, jo vieton pakviesta 
pirmoji kandidatė Otiliją Strel- 
ebvienė;

Krefeld metinis narių susirin
kimas apylinkės, valdybon išrin-

M. Gricių, kontr. k oru.: A. Bogu- 
žą ri P. Kavaliauskų.
AUSTRALIJA

Liet. Kultūros Fondo Austra
lijos apygardos suvažiavimas į 
naujų valdybą išrinko J. Anta-

Mikailą ir A. Pocių. Į rev. kom. 
Janulaitį, V. Jakutį ir P. Zenke
vičių. Centras vėl liko Melbour
ne. -• -

Dirba: gyd. V. Barkauskienė

done, inž. Z. Budrikis (baigęs 
Sydney un-tą) dirba paštų žiny
boje. Agr. Barkus perėji dirbti 
į NSW žemės ūkio ministeriją^ 
į sėklų selekcijos skyrių kaip la
borantas.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite >r skolinkitės pas savus - 

TALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundum St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114. 15 Homewood Ave., Hamilton.

A. A. Povilas Tamulėnas ra komiškų gyvenimiškų scenų. 
Praėjusį sekmadienį Wellan- Režisūra P. Racevičienės.

do lietuvių koloniją sukrėtė Pagrindinio veikėjo Kazio ro-
skaudi žinia apie a.a. Povilo Ta-įlę atliko pats Šalčiūnas. Nors 
mulėno staigią mirtį. Velionis' 
sekmadienio rytą rastas negyvas 
savo namuose, taigi miręs stai
ga miego metu. Dar’ šeštadienio 
vakare jis buvo nuvykęs aplan
kyti St, Catharines sanatorijoje 
sergančios savo žmonos.'

A.a. Povilas Tamulionis kili
mu yra biržietis. Kaip visuome
nininkas, aktyviai reiškėsi Wel- 
alndo lietuvių bendruomenėje, 
kurį laiką buvo to skyriaus pir
mininku. Liko žmona ir du dar 
maži vaikučiai. Laidojamas tre
čiadienį iŠ Marijos banyčios Wel 
landė.

Užgavėnių proga kovo 2 d. bu
vo suruoštas vakaras, kurio me
tu suvaidintas M. Šalčiūno pa
rašytas 2 veiksmų 
delis. Veikaliukas 
ypatingos vedamos

scenos vaiz* 
trumpas, be 
minties, po-

jau kiek išgėrusio herojaus vaid
menį atlikdamas, aktorius turė
jo pavaizduoti stipriausią charak 
terį, kurio visi klauso: jį į kotelį 
seka kaimynas Antanas, ir Jo
nas, kurio mėgiamiausias laisva
laikio užsiėmimas snausti prie 
televizijos, jo kviečiamas, > prisi
deda prie kultūrinio darbo.

Geriausiai savo vaidmenį 
(Barboros) atliko Racevičienė. 
Jos vaidyba visam veikaliukui 
pridavė stiprų natūralų foną ir 
•lyg užtušavo kitų aktorių trūku
mus. Magdė —V. Žemaitienė, 
nors scenoje ir naujokė, bet sa
vo vaidmenį vietomis suvaidi
no su tikru prityrusios aktorės 
įsijautimu.

Jonas — J. Dilys pastumdėlio 
rolei gal ir nelabai tinkamsa. 
Vietos, kur jam reikėjo pasiro
dyti “vyriškesniam”, išėjo ge-

meratonų Zlgr
sausio 1 d. iki kovo 15 d. gavo: j
“Moters” 12, “TŽ” 10, “EgluteJ'
9 “Kario” 8, “Draugo” 8, “L. Lie tas, J. C-'lionts, J. Lesčius, Š. Bakaitis, 
tuviams” 6, ’’Kristaus Kar. Lai- /• Mačiulagu, č Gutauskas, J. Ston- 
vo” 2 ir po 1 “Aidų”, “Ateities” 
ir “Liet. Dienų”.

Hamiltonas laimingas, kad tu-

Sault Ste. Marte, Ont.
4956 M. TAUTOS FONDO APYSKAITA

Rinkliava lankantis po namus navė 
$83, parengimų pelnas $57.56. Viso' 
$14<),56, kurie pasiųsti Tautos Fondo 
Atstovybei.

Rinkti vos metu-aukojo: .
$6 _ j. Skardis;
Po $5 — N. Aukštikalnis, Z. Girdvai

nis, kun. L. Kemėšis, H. Matijošaitis, V. 
Mockus;

Po $3 — P._ Gasperas, J. Valovickąs, 
J. Žebraitis;

Po $2 —- R. Galinis, A. Gustainis, S. 
Grigelaitis, J. Kvasčiauskas, M. Kerigrys, 
A. Motiejūunas, J. Meškys, J. Melskis, 
J. OkmanaS, P. Puteikis, Vyt. Skaržins- 
kas, V. Vainutis, V. Žurauskas;

ShSfr — &. Motuziene;
Pa $1 — Jį, Duoba, B. Dabulskis,. I. 

Girdzevičius, J. Gulbinas, B. Kaminskas, 
J. Kazakattskds, A. Kantautas, V. Kru- 
milius, P. Umbrasas. V. Poškus, M. Pa- 
reigis, V. Svarlys, A. Trakinskas, A. Va
nagas, A. Žemaitis;

50 e* — V. Stankūnas.
Lietuvos Nepiklausomybės Fondui au

kojo $5 A. Skardžius.
Visiems aukotoįams, o taip pat ir ma

no talkininkams J. Meškiui, V. Kornė- 
nui ir Z. Girdvainiui nuoširdūs ačiū.

V. Maekus. TF įgaliotinis.

Siyskite siautimos j LIETUVI
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St East Hamilton, Ont
TELEFONAS JA. »-SS1»

i

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

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

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai gararftuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per M savaites. Daug lietuvių 
jao patys tai patyrė.

nau. Vykusiai atliko ir dekla
maciją “su sijonu”. Antanas — 
K. Bogušis scenoje naujokas, bet 
vietomis pakankamai stiprus.

. Šis veikaliukas — tai pirmas 
vietinio scenos mėgėjų būrelio 
“Liepsna” pasirodymas. Be p. 
Racevičienės, kuri yra prityrusi 
scenos darbuotoja, kiti aktoriai 
tik mėgėjai. Įdėjus kiek daugiau 
darbo, atrodo, “Liepsna” galėtų 
turėti didelio pasisekimo.

Šis vaidinimas wellandiskiams 
buvo senai lauktas parengimų 
programos paįvairinimas. Reikia 
tikėtis, kad “Liepsna” ir ateityje 
mūsų parengimus savo vaidini
mais praturtins.

Linkime jauniems teatralams 
geriausios sėkmės. Alfa.

kits, J. Šarūnas, A. bugantb^.. / /V 
tanaitienė, N. Zabulionis, R. Ramanaus
kas, V. Stabingis, G. Skripkutė, A. Min- 
gėla, B. Daugilis, V. Subatninkaitė.

Po $t davė: S. Roupėnas ir P. Luko
šius.

Už 1957 m. sumokėjo: A. Jazbutis, 
M. Juodis ir A. Pleskevičius.

A. Pleskevičius anksčiau pėr klaidą

buvo įrašytas į sąrašą sumokėjusių už 
m. bet ris kaip naujai dfvykes 

mokėjo c.j .
Viso už 1956 rr..

Už 1957 m. $6;
Dėkojame talkininkams: A. Šeštokui, 

V. Stabingiui ir J. Pleiniui, kurie padėjo 
atlikti mokesčio rinkimą. Taip pat reiš
kiame gHią padėką visiems mokestį su
mokėjusiems. Apyk vaMyba.

A. MORRIS
; / ’ t -

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
prikfaasos Toronfo Reel Estate Board- & National AaStfe: of Real Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

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. MORRIS, tet. LE. 4-845$. P. BUDKEIKA, tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel. EM. 4-9541, arba l^E. 4-8459

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE

SIUKTIWAI | LIETUVĄ
Siunčiame siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus. IŠLAIDOS AP* 

- MOKAMOS PAS MUS ir gavėjas- nieke nemoka. Tekstilės 
audinių pavyzdžius galite apžiūrėti pas mus.

Medžiaga paltui, vilnonė 150 cm. pločio, 3 metrai,-
kaina su muitu ............................ rfb*. . •*-. • . $19;89
Medžiaga vyriškam kostiumui, vilnonė, 150 rm. plo
čio, 3 metrai, kaina su muitu........... ..................$18:54
Medžiaga vyr. ar moteriškam kostiumui “Tweed”, 
150 cm. pločio, 3 metrai, kaina su muitu  ........ —. $11.25

Gausus pasirinkimas velykinių MAISTO SIUNTINIŲ. Žemos 
kainos. Trumpas pristatymo laikas 3-4 savaitės. Staačisane odą 
ir kitus reikmenis. PIGI ORO PAŠTO IR SKUBOS TARNYBA.

ORBIS
ATSTOVAI KANADOJE:. '

65 Gore St, Hanrittoti, Ont tel. JA. 9-5695
USA: 4414 Rockwell, Chicago, HL; 4311 Sheridan Rd., Kenosha, 

. Wise; 401 W Crand Blvd., Detroit, Mieh,; 174 Orchard 
St, New York, N.Y.

NaudeMtėa pigia, greito ir pmhMgU “OBB1S” tomyfra, -į
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Pasauli* Lietimų Archyvas
rele. Medžiagos siuntimas nuolatPLA kilo iš pastangų išsaugo

ti tremties gyvenimo ištarmę Jigausėja. Net" JAV State Depart 
medžiagą. 1946 m. lapkričio 19 
d. pradėta rinkti istorinė me
džiaga ir siųsti į šv. Kazimiero 
seserų vienuolyną Čikagoje sau
gojimui. Darbas buvo pradėtas 
pusiau privačiu būdu. Vėliau bu
vo suorganizuota Istorinės Me
džiagos Rinkimo Komisija, ku
ria po 1 metų veiklos emigracija 
sulikvidavo.

Kadangi visame pasaulyje jau 
nuo seniau daug lietuvių gyve
na, tad reikėjo rinkti “veiklos

bo organizavimui VLIKo Vykd 
Taryba 1951. II. I pakvietė ini
ciatorių, šį darbą pradėjusį dirb
ti k buvusį Istorinės Medžiagos 
Rinkimo- Komisijos pirmininką 
V. Lįulevičių direktorium. Įstai
ga buvo pavadinta Pasaulio Lie
tuvių Archyvu. Po dešimties 
darbo -metų (nuo istorinės me 
džiagos rinkimo pradžios) turi
moji medžiaga jau netelpa 25 ge
ležinėse spintose, kurių lentynų 
ilgis sudarytų arti 400 pėdų. Ši 
medžiaga liečia 22 kraštų lietu
vių veiklą.

Rūpinos? medžiagos rinkimu 
ir . įvairių kraštų PLA įgalioti
niai. Geriausi įgaliotinių veiklos 
rezultatai buvo Uragvajuj (K. 
Čibiras), Kolumbijoj (E. Vosy- 
liūnienė), Austrijoj (preL K. 
Razirpnas>, Danijoj (A. Bričkie- 
nė), Vokietijoj (A. Venslaus- 
kas) ir. ypač D. Britanijoj (O. 
Kairiukštienė). Daug prisidėjo 
šv. Kazimiero seserų vienuoly
nas priimdamas siuntinius bei 
korespondenciją ir informuoda
mas interesantus. Vienuolynas 
sudarė ir pagrindą PLA veiklai, 
nes duoda veltai patalpas su da
limi inventoriaus, aprūpina švie
sa ir šilima. Žymios pagalbos su
silaukta techniškam *darbui iš 
lietuvišku talkų. Talkininkai ati
dirbo šimtas valandų. Daugiau
sia dirbo Stasvs Staniškis (106 
vai). Daug laiko skvrė šios įs
taigos sėkmingai veiklai ir direk 
tariaus šeima. Tai jo įstaigos 
štabas. Juntama buvo ir lietuviš- 
Tgosšpaudospagalba.

PLA renka archyvinę, biblio
grafinę ir muzėjinę medžiagą. 
Archyvinį skvrių sudaro įstaigų 
bei organizacijų protokolai, by
los, dokumentai ir kt. Jau dabar 
kai kurių kraštų lietuvių veik
los pėdsakams susekti yra vie
nintelis šal+inis. Dažnos Vokie- 
tiios stovyklų bylos jau. dabar 
yra įdomesnės kaip romanai, o 
jos bus dar Įdomesnės ir vertin
gesnės tada, kai iškeliaus iš pa
saulio gwieii liudininkai.

Bibliografinis skyrius turi dau 
giau 400 pavadinimų lietuviškos 
periodikos ir keletą tūkstančių 
egzemoj įorių knygų.

Muzėjinis skyrius turi ant- 
soaudu, organizacijų ženklų, vė
liavų ir kt. Čia auga ir Lietuvos 
atsiminimų skvrelis su šaulių vė
liava. audiniais, mezginiais. 
Maisto fabriko pavyzdžiais, Bal
tuos naiūrio gintaru .smėliu, ak
menukais ... net duonos žiaube-

mentas padovanojo 15 plokšte- 
!liųį naudotų lietuviškoms trans
liacijoms per Voice or America- 
PLA veiklą subsidijavo (1948 - 
1955 m.> VLIKas iš ALT© jo rei
kalams skiriamų pinigų. 1956 m. 
tašelpė JAV LB C. Valdyba.

Keikvienas dalykėlis, nors ir 
menkiausias, liečiąs lietuvių gy
venimą ar veiklą, priimamas su 
dideliu dėkingumu. Svarbu tik, 
kad istorinė medžiaga liestų Lie
tuvą ar lietuvius. Kiekvienas 
ialykėlis yra pakvituojamas, 
metrikuojamas ir kataloguoja
mas.

PLA buvimo naudą daugiau
sia pajuto tie asmenys, kurie bu
žo mokęsi Vokietijoj ir pražudę 
nokslo dokumentus. Čia jie ra
to savo dokumentų dublikatus. 
Jau susidarytų didokas būrys 
asmenų, kurie rinkosi medžia
ms straipsniams bei paskaitoms, i 
Be to, artr 10 asmenų buvo dau
giau ar mažiau aprūpinti me
džiaga ruošiamiems darbams 
mokslo laipsniui gauti. O ateity 
:ši įstaiga dar labiau galės tam 
reikalui patarnauti, nes medžia
gai gausėjant, bus lengviau susi
rasti savo- darbui reikiamą.

Medžiagą siusti ar rašyti šiuo 
adresu: Pasaulio Lietusių Ar
chyvas, 2601 West Marquette 
Road, Chicago 29, ĮHmois, USA.

Vasyliūiio koncertas
Kovo 23 d. ruošiamas Aldonos 

Stempužienės ūr Izidoriaus Va- 
syliūno koncertas kelia gyvą su- 
iictomėjimą. Torontas gyvas įvai 
-iais parengimais, minėjimais ir 
<it., bet gerų koncertų mažoka. 
Todėl tikrai malonu, kai, gavė1 
lies rimčiai sutvirtinti yra ruo
šiami klasinės muzikos koncer
tai, su puikiom programom, su 
tvartais savo srities žinovais.

Aldona Stempužienė jau pa
siekė tokio laipsnio, jog ją pri
statyti nebereikalinga. Natūra- 

■lus, švelnus bet stiprokas kontr
altas, geros sceninės manieros  J 
muzikalumas, jai sudarė sąlygas. 
laimėti muzikinius konkursus, j 
dalyvauti operiniuose pastaty
muose ir tt

Izidorius Vasyliūnas jau senas 
muzikos veteranas, kamerinės 
muzikos pionierius dar nepri
klausomos Lietuvos laikais. Puo 
selėięs šią meno šaką gimtame 
krašte, neapleido jo- nei tremty. 
J© koncertai susilaukė ne tik 

: karšto publikos pritarimo, bet ir 
išlepintų svetimtaučių kritikų 
puikaus įvertinimo.

Neabejojama, kad Šie du me- 
nininkai pajėgs sudaryti prog
ramą, kuri ne tik suteiks keletą 
rimtų valandų,, bet paliks kaiką 
atminimui dvasinį peną, kuris 
taip greitai neišsisemia. Linkėti-

F elykinės
atvirutes

KELIŲ RŪŠIŲ, 
LIETUVIŠKI TEKSTAI, 

RELIGINĖS

KITOKIO TURINIO

Kaina 10? su voku

Galima gauti
Spaudos B-vėje 

“ŽIBURIAI” 
941 Dttndas St

Toronto' 3, Ont 
Canada

pagalbos ruošiant pirmąją šios 
rūšies meno parodą Čikagoje. 
Dailininkai, kurie nebus gavę 
asmeniško kvietimo, neturint jų 
adreso, maloniai prašomi laikyti 
šį mūsų kreipimąsi kvietimu.

Parodos reikalais rūpintis yra

Liet meno paroda
Po praėjusių metų gyvai pra

ėjusio Kultūros Kongreso ir įs
pūdingos Dainų šventės, šie me
tai atžymėtini būsima JAV — 
Kanados Tautinių Šokių Šven
te, jaunimo Kongresu ir Lietu- 

. vių Meno paroda, įvykstančia 
šių metų birželio 28 — liepos 14 

■ dienomis.
4 Lietuvių Bendruomenės Čika 

gos Apygardos valdyba lygiai 
didžiai vertindama šiuos tris 
mūsų kultūrinio gyvenimo mo
mentus, nori atkreipti ypatingą 
dėmesį į meno parodą. Apygar- 

i dos valdybos mintis yra t.ąja par 
|roda supažindinti Amerikos vi- 
suoųienę su Lietuva, jos kultu? 

j ra, menu ir menininkais. Todėl 
ir vieta jai numatoma Čikagos 
miesto centre, vieno geriausių 
viešbučių patalpose. <

Savaime aišku, tokios pla
taus masto meno parodos suren
gimas nėra įmanomas be pačių 
.dailininkų jungtinės pagalbos 
bei jų lietuviško nuoširdaus ben
dradarbiavimo. LB Čikagos Apy 
gardos valdyba visu nuoširdu
mu kreipiasi šiuo į visus laisva- 

. me pasaulyje gyvenančius lietu
vius dailininkus ir prašo padėti 

‘moraliai ir kūriniais surengti tą 
parodą.

Be šio oficialaus ir viešo krei
pimosi į dailininkus, jiems bus 
pasiųsti ir ' asmeniški kvietimai, 
į kuriuos lauksime visų teigia
mo atsiliepimo bei nuoširdžios

pavesta komitetui, kurį sudaro 
dailininkų ir LB Čikagos Apy
gardos valdybos atstovai. Komi
teto adresas: Parodos Komite
tas. 5541 So. Paulina St., Chica
go 36, III., USA.

rys knygos veltui
KIEKVIENAS, kuris dabar tiesiog iš leidyklos pirks sukaktuvini LITERATŪROS 
METRAŠTI GABIJĄ, gaus tris knygos nemokamai. Metraštis, kuriame išspaus
dinto 70 autorių proza, poezija, drama ir straipsniai, skirtas spaudos atgavima 
50 metų ir tremties 10 m. sukaktims paminėti, įrištos į kietus viršelius. 552 
psl. ir kmnuoja $6.50. Prisiuntęs šiq sumg leidyklai, kiekvienos gali pasirinkti 
NEMOKAMAI tris knygas iš šio sąrašo:

Anoj pusėj ežero. Ruigio Andriušio apysakos ......................
Audra Žemaičiuose. Vlado Andriukaičio apysaka ...............
Gyvačių lizdas. Francois Maurioc' romanas ........................
Konradas Valenrodas. Adomo Mickevičiaus istorinė apysaka 
Mėnuo, vadinamos medaus. Nelės Mazalaitės apysaka ... 
Moters širdis. Guy de Maupassant romanas .......  ....  .......
Pabučiavimas. Juozo Grušo novelės .............. .......... ...........
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas I dalis .............
Paklydę paukščiai. Jurgio Jankaus romanas II dalis ...........
Per Klausučių ūlytėlę. Liudo Dovydėno apysaka ..................
Petras ir Liucija. Romain Rolland romanas ..........................
Po raganos kirviu. Jurgio Jankaus pasako ..........................
Tipelis. Pulgio Andriušio humoristinis romanas .....  ............
Uždraustas stebuklas. Stasiaus Būdavo romanas .................
Vaikų knygelė. Vysk. M. Valančiaus apsakymai ................

Mokėdami tik* $6.50, Jūs gaunate didžiulį metraštį ir tris knygas iki $14.70 

vertės, taigi iš viso knygų už $21.20. Nei C.O.D. nei skolon knygos nesiunčia- 
mos. Užsakymus su pinigais siųskite šiuo adresu:

$-1.501 
120 
2.60 
1.50 
2.50 
2.60 
1.50 
2.20 
2.60 
2.20 
1J0 
T.50Ė 
3.00 
2.60 
1.80

P.O. Box 355, Wyandanch, N.Y., USA

pasilaikykite! J

KIDNEY-LIVER PULS

J HM! STEBEKITĖS, t
j kodėl žmonės panaudoję

I Dr. Chase’s
■ NERVE FOOD ;

Toronte ir būtų tikrai gražu, kad 
torontiečiai, įvertindami jų pa
stangas susirinktų .į koncertą 
gausiu būriu. Koncertas vyks 
Prisikėlimo salėje 7.30 vai. vak.

V. Enigma.

I “MANO NERVAI I VĖL TVARKOJE”!
I Kai jaučiatės pa- 
| vargęs, nervingas, 
| jautrus — menki 
! dalykai jus erzina 
I — rūpesčiai susi- I krauna — reiškia 
| laikos imti Dr. 
| Chase's Nerve į F o o d. Vitaminas
■ BĮ ir geležis Dr.. I Chase's Nerve 
| F o o d vaistuose 
| padeda atstatyti jūsų sveikatą 
• jausitės pailsėję, pamiršę savo nervų
■ negalavimus.I Dr. Chase's Nerve Food padeda | 
| jums išlaikyti sveikus nervus, gyve- | 
| nimas atrodys malonus, įgausite ener- .
■ gijos, džiaugsitės savo šiema, darbu J
"ir draugais. x
■ Paimkite Dr. Chase'i Nerve Food | I dabar. Kuo greičiau įsigysite, tuo |
■ greičiau pajusite šio vaisto veikimą.J 89c — $2.23.
I Dr. CHASE'S
I NERVE FOOD RT-tM

J Greitas skilvio 
J palengvinimas

užkietėję dožno i vidurioi, Dr. ■ 
B Chose's Kidney - Liver Pills suteiks I
■ jums skubią pagalbą. Tūkstančiai | J vartoja Šiuos vaistus — ir tai padeda |
■ taip pat visai nakčiai. Prašykite savo . 
(vaistininką dar šiandie Dr. Chase's" 
| K& L tablečių. Įsitikinkite patys!

! rbĮtcju^fd

>VELTUI» Išbandymui keletos Dr 
I Chose's gaminiu pasiųskite savo po- 
|varde ir adreso su 25c /pašto iri 
■ persiuntimo išlaidoms/ šiuo adresu: t 
. Deportment NCP, Thęi Dr. A W. g 
■Chase Medicine Ca Ltd, OakvWo, • 
lOnt. ’
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899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui 

•kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

MONTREALIO SPQRTAS
M. Liet. Sporto kl. “Tauras” 

krepšinio komanda yra įsiregist
ravusi dalyvauti Immaculate 
Conception turnyre. Pirmame 
susitikime su M. un-to komanda 
laimėjo “Tauras” 80:44. . Kitos 
rungtynės yra su Westmount 
YMCA komanda.

Bal. 6 d. Brooklyno liet, at
letų klubo pakviesti “Tauro” vy
rų krepšininkai išvyksta drau
giškoms rungtynėms į Brookly- 
ną. Buvo kviečiamos ir mergai
tės, tačiau vizos, egzaminai ir 
kitokios kliūtys sutrukdė.

“Tauro” mergaitėms unifor
mos jau įgytos — mėlynai bal
tos. Jos intensyviai treniruojasi 
7tajam Šiaurės Amerikos žie
mos rato turnyrui Toronte bal. 
27-29 d. Jame dalyvaus “Tauro”" 
.vyrų, mergaičių ir jaunių ko
mandos.

AUŠROS ŽINIOS
Nuoširdus ačiū Kredito koope

ratyvui “PARAMA” už $100 au
ką mūsų sportuojančiam jauni
mui. PPSK “Aušra” valdyba.

— Šį sekmadienį 1 vai. p.p. 
Prisikėlimo salėje antrosios B-C 
lygos pusfinalinės rungtynės. 
Žais: Aušra - Tridents ir Trot
ters - Mustangs.

— Praėjusios sekmadienio OL 
K lygos rungtynėse Aušros jau
niai pralaimėjo Kovui II 30:46; 
ir Kovas I - Aušros žaliesiems 
93:33.

— Šį ketvirtadienį nuo 5 vai. 
v. krepšinio treniruotės jaunu-

čiams, jauniams ir vyrams.
— Šį sekmadienį, tuoj po kino 

Aušros futbolininkų susirinki
mas. Prašomi visi dalyvauti.

— Šį penktadienį 7.30 vai. v. 
Parkdale gimn. salėje, Queen - 
Lansdowne, japonų tautinės 
šventės proga yra pakviestos 
žaisti draugiškas krepšinio rung
tynes “Aušros” ir latvių koman
dos. T. P.

VYČIO ŽINIOS
Futbolininkai sekmadienį išsi

rinko futbolo sekcijai vadovybę 
ir sudarė planus ateinančiam se
zonui. Sekcijos vadovu išrinktas 
P. Rožaitis, tel. EM. 6-1038, ko
mandos vadovu J. Normantas, 
LE. 6-7634, kapitonu R. Preik- 
šaitis, LE. 2-1306 ir Vyt. Baliū- 
nas, LE. 6-8634, ūkio vadovu A, 
Pulkys, LE. 6-1657 ir V. Dobilas, 
RE. 7723. Šį šeštadienį 11 vai. 
High Parke įvyks pirmoji treni
ruotė, į kurią kviečiami visi fut: 
bolininkai be išimties ir norin-

tieji pradėti žaisti.
Moterų tinklinio komanda pra 

laimėjo pirmenybių rungtynes 
latvėms 2:1. Būta labai arti lai
mėjimo, tačiau laimė nusigręžė. 
Žaidė: Kasperavičiūtė, Rutkaus
kaitė, Balsytė, Kriaučiūnaitė, 
Urbonaitė, Žėkaitė. A. S.

Tarptautinės stalo teniso 
varžybos, vačL “Cup of Nations”, 
turnyre praėjusį sekmadienį 
Masaryk salėje dalyvavo ir lie
tuvių komanda — Gvildys, Ne
sukantis ir Augėnas. Laimėję be 
pralaimėjimų savo grupėje pir
mą vietą, lietuviai pateko į pus
finalį, kur pralaimėjo turnyro 
favoritui austrų komandai 3:1.

Pažymėtinos Gvildžio perga
lės prieš stipriausius Ontario 
žaidėjus čeką Marenko ir austrą 
Jell, kuriems anksčiau jis buvo 
daugelį kartų pralaimėjęs.

Mann & Mattel
1199 Bloor St W., Toronto. TeL LE. 4-8481

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iŠ bankų.

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

J. STANIONIS 
narys Radio Electronic Tečhnisians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142
r ■ . I. ... ......... ......—---------

- 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 !

\ ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis . . 
gausite tik

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

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
D a r b o v a 1 a n d o s :

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

J. J. ELL IS
REAL ESTATE LTD.

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

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

B5

i

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

’ Užsakymai priimami ir paštu

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

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.

Daugiau informacijų gausite aplankę

LANDIS PHARMACY
1482 Queen St. W., Augusta Ave. kampas 

arba skambinti EM. 8-2129

Stalo teniso pirmenybės
Kovo 16 d. Prisikėlimo parapi

jos salėje įvyko Kanados lietu
vių komandinės ir individuali
nės stalo teniso pirmenybės, ku
riose dalyvavo Toronto ir Ha
miltono tenisininkai.

Vyrų individualinėse varžybo
se pirmą vietą užtikrintai lai
mėjo Pr. Gvildys (Vytis), antrą
— J. Nešukaitis (Vytis) ir tre
čią — V. Augėnas (Aušra). Mo
terų varžybose pirmą vietą vėl 
pasigrobė S. Kasperavičiūtė ir 
antrą A. Urbonaitė (abi Vytis). 
Vyrų dvejeto varžybose laimėjo 
I v. Gvildys - Nešukaitis, II v. — 
I. Česnauskas - Tamošauskas 
(Aušra). Mišraus dvejeto varžy
bose pirmoji vieta atiteko Gvil
džiui - Urbonaitei ir antroji Ne- 
šukaičiui - Kasperavičiūtei.

Komandinėse varžybose po 
kietos kovos pirmoji vieta atite
ko Vyčio komandai. Su šiuo lai
mėjimu, Vytis, laimėjęs b-vės 
“Talka” pereinamąją taurę tre
čius metus iš eilės, šią taurę pa
siėmė visiškon nuosavybėn. Už 
komandą žaidė: Gvildys, Nešu
kaitis, Žukas. Antra vieta atite
ko Hamiltono Kovui, kurį atsto
vavo: Paltarokas, Grajauskas, 
Stanaitis. Trečią vietą laimėjo 
Aušros II-ji — Augėnas, Tama
šauskas, Česnauskas, ir ketvirtą
— Aušros I. J. N.

Vytis - Kovas 51:30
Šeštadienį Toronte įvykusiose 

Ontario lietuvių krepšinio pir
menybėse vytietės nugalėjo Ha
miltono Kovo krepšininkes 51: 
33. Pasekmė ganą augšta ir ne 
visos pirmenybėse dalyvaujan
čios vyrų komandos gali ją pa
siekti. ‘ ~

Vytietės būdamos šeimininkės 
labai saugiai jautėsi aikštėje, ta
čiau žaidimo pradžia buvo lygi. 
Tik pavykę Urbonaitės praėji
mai ir tolimi Biskevieienės pa
taikymai persvėrė Vyčio naudai. 
Neatsiliko ir hamiltonietės — 
Prunskytė ir Petrušaitytė, ku
rios taikliais metimais sudarė 
nuolatinį pavojų Vyčio krepšiui 
ir tik daugiau išlyginta Vyčio 
komanda išsikovojo galutiną per 
galę. Žaidė: Kovas — Meškaus- 
kaitė 7, Stanaitytė 4, Prunskytė 
10, Gurgždytė 2, Bakaitytė 2, 
Petrušaitytė 8, Miniotaitė; Vytis
— Balsytė 16, Biskevičienė 13, 
Urbonaitė 12, Žėkaitė 2, Kaspe
ravičiūtė 4, Kriaučiūnaitė 4.

Roma. — Lenkijos primas kar 
,dinolas Wyszinskis Vatikane 
laukiamas per Velykas.

$6.900 įmokėti, 11 kambarių atski
ras 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, modemus alyvos apšildy
mas, 2 virtuvės, garažas. Randasi 
High Parke.

$18.950, atskiros 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.

$6.500 įmokėti, Bloor - Jone, otski- 
ros, mūrinis, xrouplėtų plytų, 7 lo
bai dideli kambariai per du augš
tus, dvi moderniškos virtuvės, van
deniu olyvo šildomas. Garažas.

$6.800 įmokėti, Roncesvalles - Gre- 
4 nadier, atskiras, mūrinis, 11 kam

barių, 3 virtuvės, vandeniu olyvo 
šildomas, privatus įvažiavimas, 
garažas.

$3.500 įmokėti, High Park rajone, 
atskiras, mūrinis, 10 kambarių, 3 
virtuvės, vandeniu alyva Šildomas, 
geras pajamų namas.

$3.500 įmokėti, Bloor - Dovercourt 
Rd., atskiras, 6 kamb. per du ougš 
tus, labai gerame stovyje, moder
nus šildymas su alyva, didelis kie
mas, įvažiavimas j kiemą.

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

Skambinti
Kuzmas

Telef. LE. 4-8481

Skambinti
Ant Mačiūnas

Telef. 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:

forFAST
9JT RELIEF

Šis naujas persisunkiąs

VISIŠKU šimto procentų tikrumu palengvina skausmus 
ir gėlas: aštrūs, kankinanti, durianti ir nuotaiką gadi
nanti kankinimai, kuriuos sunku pernešti. Taip, visi 
skausmai dingsta: susidaužymo ženklai, susižeidimai, 
išsinarinimai ar sąnarių ar kaklo sukietėjimai, įtempti 
raumenys dėl pervargimo, krūtinės slogos, nugaros 
skausmai, skaudanti pečiai, rankos, alkūnės, riešai, pirš
tai, skaudą ištinę keliai, blauzdos, skausmai šlaunyse, 
skaudančios, pavargusios kojos, pūslės, nutrynimai, ma
želiai. Nėra jokių skausmų, kuriuos greitai nepašalintų 
kelių minučių bėgyje stebuklingas ROXODIUM.

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

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

LUSCOE Products Ltd., T. L.
URM U

559 BATHURST STREET TORONTO 4, CANADA

Lietuvos vokiečiai pasisako
“Heimatstimme”, Lietuvos kil

mės vokiečių organas, vasario 
mėnesio numeryje įsidėjo veda
mąjį “Vasario šešioliktoji ir Lie
tuvos vokiečiai”.

Teisingumo dėliai reikią pa
sakyti, rašoma tame laikraštyje, 
kad ir 1941-44 metai (vokiečių 
okupacija) lietuvių tautai nebu
vę laisvės metai, nors ji vokiečių 
karius buvo džiaugsmingai suti
kusi. Tuometinės arogantinės 
vokiečių vadovybės nedovanoti
nos klaidos elgiantis su Rytų Eu
ropos tautomis esą tiek pakan
kamai žinomos ir istorijos tiek 
pasmerktos, kad jau nesą rei
kalo prie jų ypatingai sustoti. 
Bet, iš kitos pusės, nebūsią pasi
tarnauta teisingumui, jei norėtu
me tvirtinti, kad pas mus Lietu
voje viskas jau buvo kuo pui
kiausiai. O kai girdima, jog ir 
šiandien dar esama jėgų, kurios 
akivaizdoje žūtbūtinės kovos pa
sisako už tai, kad būsimos lais
vos Lietuvos sienos eitų tarp 
Tilžės ir Karaliaučiaus, tai, gir-

di, gali būti apimtas desperaci
jos, jei nežinotume, kad pvz. yra 
vienas žymus lietuvių moksli--’' 
ninkas, kuris visu savo taurios- 
asmenybės svoriu kovoja už tai, 
kad lietuviškoji emigracija su
sėstų prie bendro stalo su savo 
lenkiška seserim ir su vokiečių 
tremtinių judėjimo veikėjais ir 
su jais išsvarstytų ne tik būsi
mų sienų klausimus nuošaliai 
nuo visokio šovinizmo, bet siek
tų ir taikingo, net draugingo su
gyvenimo. Su lietuvių tautybės 
žmonėmis visada esanti galima 
gera talka.

Atitaisymas
“TŽ” Nr. 11 (375), 9 puslapy 

“Amžinoji taika” str. gale, vie
toje “sunaikinti išdidųjį bedar
bį “šefą” su demokratiniais lie
tuviais”, turėjo- būti — sutaikin
ti. Autorių atsiprašome. Red.

STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

crazy as a loon

Keistas, kvatojantis šio paukščio šauksmas davė pagrindą šiam

CARLING’S RED CAP ALE

P. KERBERIS

4

kanadiškam išsireiškimui. Klaikus naro šauksmas suteikia šiaurei 
' *

tipišką vaizdą, lygiai kaip ir Wendigo.

Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambinkite į šią 
lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei sudaromos paskolos 
labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą namų, biznių, formų, sklypų 

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

Kvailas kaip naras

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

Clendenan - Bloor rajone,
$6.500 įmokėti, 9 kambarių atski- 
ars mūrinis namas, kvadratinis 

, plan., mod. virt., vandeniu alyva 
šildomas, garažas, viena skola li
kučiui.

Bloor - Runnymede rajone, 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių per 
2 augštus, atskiros mūrinią namas, 
kvadratinis planas, vandeniu aly
va šildomas, garažas, privatus įva- 
žiav., reikalingas mažo remonto.

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

Bloor - Dufferin rajone,
, $5.500 įmokėti, 9 kambarių atski

ras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, garažas.

Bloor • Indian Rd. rajone,
$5.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ros mūrinis narnos, kvadratinis

• plonas, privatus įvažiavimas, na
rnos be skolų.

Indian Rd. • Constance Ave. rajone, 
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, ot-

• skiras mūrinis namas, 3 virtuvės, 
. 3 vonios, vandeniu alyva šildomos, 
. garažas, viena skola likučiui.

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

• 
$4.000 įmokėti, 10 didelių kamba

rių. Atskiros mūrinis namas su ga
ražu ir Šoniniu įvažiavimu, 3 virtu 
vės, vandeniu alyva šildomas. Ge
ram nuomavimui rajone.

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

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

nas marginius balansui. High 
Pork rajone.

$7.000 įmokėti, atskiras 6 kambarių 
mūrinis namas su garažu, vande
niu alyva šildomas, moderni virtu
vė, vienos morgiėius balansui. Ook 
wood - St. Clair, rajone.

$9.000 įmokėti, atskiras gerų plytų 
mūrinis namas. 7 kambariai per 
du augštus, vandeniu alyva šildo
mas, garažas, 2 modernios virtu
vės. Bloor - Quebec rajone. »

$10.000 įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, vandeniu alyva 
šildomas, 3 virtuvės, visai arti Ron 
cesvalles.

B. SAKALAUSKAS
U. 1.2471.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 PUSL.

V. VASIS fypfENOf ..
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W. (prie Qssington) - • TELEF. LE. 1-4805 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Tarybiniai anekdotai i
I. Viename Lietuvos mieste-

lyje buvo rodomas kino filmas 
is Tarybų Sąjungos. žemės ūkio

Mūšis Javos jūroje
(Atkelta iš 2 psl.)

Batavijos uostą.
Anttbsios kautynės įvyko po 

dvidešimt keturių valandų. Ap
daužyti kreiseriai Perth ir Hous
ton trūkstant šaudmenų ir kuro, 
su nepaprastu atkaklumu ir nar
sumu kovėsi su dvidešimčia ja
ponų karo laivų. Jų didvyrišku
mas laivyno istorijoje bus įrašy
tas į garbės lapus.

Net ir tada, kai torpedos iš
draskė ’laivų šonus, o sviediniai 
ant jų krito lyg-konfeti, didvy
riškos jų įgulos gynėsi kulko
svaidžiais ir pratiminiais svie
diniais.

Japonų kontradmirolas Kuri- 
ta atvedė, nuo Banka salos į Ban
tam įlanką didžiulę laivyno ar- 

. madą, kuri susidėjo iš penkias
dešimt šešių transporto laivų, 
lengvo kreiserio Sendai su ketu
riolika naikintojų, lengvų krei
serių Natorri ir Yura su devy
niais naikintojais, hydroplanų 
transporto laivo, eilės torpedlai- 

*vių, pridedant dar vakarinę sau
gos grupę, kurioje buvo lėktuv
nešis Ryujo su naikintojų apsau
ga ir keturi sunkieji kreiseriai, 
tarp kurių radosi Mogami ir Mi- 
kūma.

Kada Perth ir Houston užbė
go ant japonų karo laivų, pasta
rieji tuo metu- saugojo išsikėli 
mą. Bantam įlankoj. Laike kau
tynių, kurios tęsėsi daugiau ne- 

•gu devyniasdešimt minučių, bu-

tuvnešis su hydroplanais ir ke
turi transporto laivai. Viename: 
iš pastangų laivų buvo išsike^ 
liančios V. Javoje sausumos ka
riuomenės dalių vado generolo 
Imamura vadovietė. Pats gene
rolas, kol pasiekė krantą, apie 
dvidešimt minučių' murkdosi 
vandenyje. Japonai torpedomis 
paskandino- arba sužalojo kelis 
savo transporto laivus patys. ,O 
tą naktį jie paleido virš 90 tor
pedų. Po kautynių jie galvojo, 
kad ten būta kautynių laivo, ku
ris paspruko. Ne vien dėl to krei 
šeriai Perth ir Houston puikiai 
kovojo, kad gerus'vadus turėjo, 
bet dėl to, feed įgula, kuri dirbo 
prie pabūklų^ kūryklose, navi- 
gatoriai, ryšininkai ir'virėjai su 
pasiaukojimu .atliko savo. parei
gai r / . ■ •.

parodos. Tarp įvairių žemės 
ūkio gaminių, bei žemės ūkio 
mašinų buvo parodyta ir nami
nių gyvulių: tarybinė karvutė, 
arkliukas su išsikišusiais šon-
kauliais.

Pagaliau, prieš žiūrovo akis 
pasirodė avinas riestaragis. Ta
da kaip susitarę viii žiūrovai 
<arp 10-12 metų amž. pradėjo 
balsiai šaukti: “Nikita, Nikita!”.

II. Pereitais metais iš įvairių 
“broliškų respublikų” buvo nu
vykę studentų aplankyti Mask
vą. Viena studentė eina Gorkio 
gatve su savo palydovu, gana so- 
lidnios išvaizdos. Jie susitinka 
vaiką kokių 10 metų. Tas prisi
artinęs drąsiai užklausė studen
tės palydovą: '

— Ąr draugas amerikonas?
— Taip, — atsakė tas.
— Tai; esi kvailys, kad ameri

konas...
. P.S. Šie anegdotai papasakoti 

asmens vos prieš trejetą savai
čių buvusio Lietuvoje. Pasak jo, 
viešąsias žmonių nuotaikas drą
siai ir viešai pareiškia vaikai

• • -rr.aT-’. X . v-■ 
Apie šį mūšį laivyno-lakūnas 

kcmandpras Walter GrJ^inslawj-tarp 40-12 metų amžiaus, 
rašo: \

Man atrodo, kad sunkiojo krei 
šerio Houston istorija, ypatingai 
paskutiniųjų trijiį savaičių grū- 
mimasis su neiemtimi, yrą vie
na iš didvyriškiausių žygių Jung 
tinių Valstybių laivyno, bet at
rodo, kad antrojo pasauGmo ka
ro istorikai į tai dar peatkreipė 
pakankamai dėmesio. -r ' ' 7 
.Kas atsitiko tą naktį su Hous

ton, atrodo, lyg ilgas kankinąs 
sapnas. Tačiau visos smulkmę- 
-?os mano sąmonėje paliko peiš- 

, dildomą atminimą, kad. atrodo, * . K , j •
vo sužaloti, mažiausia šeši, ja- j jog viskas įvyko tik prieš kelias , į J <į provincijoje, pra 
ponų naikintojai, sunkus kreise- minutes. ~ <- at«ijenti-P“Tž” 941 Dun-ris Mikuma, paskandintas lek-1 (Bus daugiau) .^‘Xnto OnT

Skaitytojas.
Moderniški namai

— Kai įsikraustėm į tuos nau
jai nupirktus namus, tai buvo 
sunku sutilpti. Ėmiau ir padidi
nau.

— Tai prištatei?
. ' — Ne: Iš vieno didesnio kam
bario padariau du ...

Paieškojimai
Švenčiūnas Jonas, 1949 m. at-

Visai ne naujas
Kaimo klebonas sutiko dar ne

matytų berniuką. Linksmai su- į 
ploja nepažįstamajam per petį 
ir sako: ’

— O, naujas veidas mano pa
rapijoje!

— Visai ne, klebone, — aš tik 
naujai atpraustas.

• Įtarimas be reikalo
Tarnaitei nesant namie, ponia 

apžiūrėjo jos kambarį ir rado 
paslėptus savo brangius auska
rus. Tarnaitei grįžus, ponia čiu
po į nagą:

— Tavo kambary radau savo 
auskarus!

— Tai tikrai didelė laimė, nes 
buvai maniusi, kad kas nors juos 
bus pavogęs.

Klebono mįslė
Kartą sekmadienį klebonas už 

siminė mįslę, kurios nė pats ne
pajėgė atspėti.

— Mieli parapijiečiai, — kal
bėjo, — kai aš žiūriu į jus taip 
puikiai apsirengusius ir poniškai 
atrodančius, man kyla klausi
mas: “Kur šiandien yra tie ne
turtingieji?”. Pamaldom pasibai 
gus, kai akį užmetu į rinkliavų! 
pintines, vėl man atsistoja pa
našus klausimas: “O kur šian
dien yra tie turtingieji?”.

Ačiū, ačiū...
Londono gatvės pamokslinin

kas, pasakęs trumpą pamokslėlį, 
paleisdavo per žmones kepurę, į 
kurią sumesdavo vieną kitą pi
nigėlį. Kartą jam sugrįžo visiš
kai tuščia kepurė. Pyktelėjo, bet 
greitai ir krikčioniškai mėgino 
padėkoti:

— Ačiū, Viešpatie, kad 
žmonės bent kepurę man 
Įrąžino.

Šykštuolio patarimas
Šykštus. tėvas sako savo

kui: ,
—^Nevaikščiok be reikalo po 

kambarį, batai dyla. į
Vaikutis atsisėdo ant kėdės 

'r sėdi. Tėvas vėl:
— Nesėdėk be reikalo ant kė- j 

dės, kelnes pratrinsi!

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roacesvel- 
le • Dundas St./. Td. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pi r mod., trečiod., penktod. 2-4 vai. 
p.p., ontrod. ir ketvirtod. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-H vai.

Dr. S. GOLAB
Moterų ligos, vidau* ligos, chirurgija 

Rentgenas, Elektrokerdiogrofijo 
1852 BLOOR ST. W., TORONTO 

/Pacific sustojimas/ 
Tel. RO. 8-5773

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

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

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

4.30 vol. ir 7-9 vai. vok.
606 BATHURST STREET 

Toronto.
Telefonas LE. 3-4323

šie 
su-

vai'

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

Telefonas EM. 3-5520

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS. 
GARANTUOTAS PRISTATYMAS.

DABAR SIŪLO ŠIUOS SIUNTINIUS 
Cukraus 10 svaru ir kavos 10 svaru - 
Cukraus 10 svarų ir ryžių 10 svarų - 
Cukraus 10 svarų ir taukų 10 svarų

1
.2
3
4. Skalbiamo muilo 20 svarų
5
6
7

Sviesto 14 svarų
Cukraus 20 svarų
Tauku 20 svaru . *. c

$35.00 
$14.00, 
$22.00 
$17.00 
$3L00 
$14.00 
$25.00

Kasperavičiaus Edvardo, gim. 
4923 m. Kaišedoryse, ieško tė- 

' vas Stasys. Atsiliepti į “T2” ad
ministraciją.,

Kasperavrčiūtės - Dragunevi- 
efcarės Anelės, Juozo dukters, 
ieško Kasperavičius Stasys, At
siliepti į “TŽ” administraciją.

Jeną Rimkų, gyvenusį Sudbu
ry, Ont., prašo atsiliepti V. Rim- 
-kevičiūtė, 4 Komunarų gatvė 71, 
Kelmė,. Šiaulių rajonas, Lietuva.

Pranui Olbikui, kil. iš Kelmės, 
yra^žinių iš žmonos ir Kaunui 
Zigmui yra žinių iš motinos. At
siliepti: J. Dimskis, 20 Atkin 
Ave., Toronto, Ont.

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

Dr. Petro Buinausko ieško se
suo gyvenanti Šiauliuose, Lietu
voje. Jis pats ar kas žino apie jį, 
prašomi rašyti: Mr. Brunon 
Gruždž, 800 Elizabeth St., Kit-- 
chener. Ont.

LIETUVIS

BATSIUVIS
1050 DUNDAS ST. /prie Crawford/

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

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
. / kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

Ryžių 20 svarų
9. Šokolado 10 svarų

10. Baltų miltų 20 svarų

8 $17.00
$25.00
$14.75

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.

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS 

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt.

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

TAISO

TELEVIZIJOS

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.

SIUVAMOS MAŠINOS: 
kojinės su pakeliamu viršum ir rėmais $200.00 

rankinės su viršeliu $165.30
rankinės su dėžute nešiojimui - c . S165.3C
Mašinos pristatomos iš Švedijos per 4-7 savaites, 
laike siuntimo sugadintos dalys pakeičiamos nau
jomis veltui. N

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

Siunčiame vaistus oro paštu

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

Siuntinys “C” — $30.75:
1.800 gr. kumpio, 2.700 gr. taukią, 900 gr. kavos, 500 gr. ' 
kakao, 900 gr. ryžių, 2.000 cukraus, 1.000 stalinio sacha
rino J

/ Y ,

KAINOS: sovietų nuritąs ir kt išlaidos įskaitytos L mi
nėtas sumas. PAPILDOMAS MOKESTIS: siuntiniai 1 
aziatinę Rusija iki 10 svarų — 70<; nuo 10-20 svarų — 
$1.40. MES TAIP PATSIUNČIAME: foto aparatus, fil
mus, plaukų kirpimo mašinėles, skustuvus, žirkles, šu
kas ir kt. tiesiai iš Švedijos. KAINOS — kanadiškais dol.

2231 DUNDAS ST. W. 
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

ANGLYS saugiausias kuras
Visą rūsių anglis ir malkas užsakyki-
ta per mūsų atstavift VYTAUTĄ ir Telefonu: LE. 5-0527 

SIGITĄ AUŠROTUS

’ J. ' Savo anglių kokybę garantuojame.

DOMINION COAL & WOOD CO.

V ariety T exti les
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

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

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

RESTORANAS “RŪTA”
Nouįoi atidarytos Ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. TORONTO, TEL. LE. 6-4393

' ‘ Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

INTERSECTION RAD REPAIR
8 arba 19 OLD WESTON RD., TORONTO 

Taisome ir valome auto radiatorius. įdedame naujus.
Telefonas RO. 6-1599.
Sav. A. GUŽAUSKAS

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto. Z
Telefonas LE. 1-4250

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

Dr. L. SIMON
Odei tr Veneros ligų specialistes. 

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

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

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

» /kampas Boy & Richmond/

TELEFONAI:
Įstaigas: Namų:
EM. 2x2585. ST. 8-5088.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) '
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rushoime) 
X *

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

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

Sov. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telef on nokite ar atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

v e I t u i s

Garantuoti siunti
niai Į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

/

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

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527..

V I If 8V9G, XlfflCRBlui ■ Jlwm twIWl

8 Kanados. Didžioasia* prekig potL 
rinkimas. .

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chinirgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rushoime Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto.

Dr. N. Novošickis

345 8LOOR ST. WEST 
(kampos Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmadie- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

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

GEORGE BEN, B.A.

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE. 

RO. 9-4612 -

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, pri]i>ngta ar 
perstata*:

europietiškus ir vietinius radiją apara
tus, patefonus, visų paskirčių automo- 
vjs. Kintamos ar tiesioginės sravės 

motorus.
ta to, opknu namus piinom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodi 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3*1080

44 OWYNNE AVE., TORONTO
S , ? ..... ............  . 

STANLEY SHOE STORE

ir platOs

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Čia ir Ave. W„ Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKON
Dantistas - chirurgas 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais oagol susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei Heikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

i L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
rittlna akių nervus, kurie daŽ 

nai sukelia g^.’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEG&UIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

įstaigos direktorius
A. LIODŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis

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

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią įstaiga Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius, ir.kitus, reikalus, j:

— Telef. LE. 6-5613 —

WMHHI
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gavėnios metu kiekvieną 

sekmadienį 7 vai. v. par. bažny
čioje įvyksta Graudžių verksmų 
pamaldos su pamoksiu ir 
minimu Švenčiausiuoju, penkta
dieniais 7 v. v. apvaikščiojami 
kryžiaus keliai. Šį sekmadienį 
pamokslai kun. dr. J. Gutausko.

— Šią savaitę lankomi lietu
viai sekančiose gatvėse: Brun
swick, Huron, Madison, Walmer 
Rd. ir Caledonia - Eglinton ra
jonas.

— Vaikų paruošimas pirmajai 
^išpažinčiai ir komunijai bus vyk 
domas gegužės mėn. pradžioje. 
Katekizacijos pamokas praves 
parapijos kunigai.

— Kun. B. Pacevičius,. išvykęs 
pas Nekalto Prasidėjimo seseris 
Putname jaunimui vesti rekolek 
cijų, Amerikoj užsibus iki kovo 
mėn. pabaigos.

— Pajamų mokesčiams suma
žinti pažymėjimai išduodami pa; 
rapijos raštinėje. Visiems para
pijos aukotojams ir geradariams 
bus mielai pasitarnaujama.

-— Parapjos choras, vadovau
jamas kun. Br. Jurkšo, uoliai ruo 
šia giesmių repertuarą religi
niam koncertui, kuris įvyks Ver
bų sekmadienį. Koncertui yra 
pakviesti lietuviai solistai, kurie 
maloniai sutiko dalyvauti.

— Jaunimo choras ‘ sėkmingai 
gieda kiekvieną sekmadienį 9.30 
vai. pamaldų metu. Šiuo metu 
choras ruošia operetę, kurios pa

didžią pagalbą perlakuojant pa
rapijos salės grindis. Šį sekma
dieni iau bus 11.30 vai. Mišios

veiks kavinė ir katecheti

Tautos Fondo vajus baigiasi Į
Šis sekmadienis paskutinė 

vykdomo vajaus diena. Tai pas
kutinis sekmadienis daromų vie
šų rinkliavų prie parapijos baž
nyčių. Tautos Fondo vadovybė 
kreipiasi į kiekvieną lietuvį nors 
ir mažiausia auka prisidėti prie 
Lietuvos vadavimo darbo. Lietu-

Prisikėlimo salėje
MONTREAL. One

Kan. Liet. KaL Moterų D-jos 
Montrealio skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas kviečiamas

nės pam 
kučiams.

— Šį sekmadienį 5 v. v. pamal
dų salėje tradiciniai graudūs 
verksmai.

— Šį antradienį pradedamos 
trylikos šv. Antano antradienių 
pamaldos: rytais 8 vai. Mišios 
prie išstatyto Švenčiausio, vaka
rais 7.30 vai. pamaldos didžiojo 
Stebukladario garbei.

— Gavėnnios kiekvieną penk
tadienį 7.30 vai. vak. pamaldų 
salėje einami kryžiaus keliai.

— T. Paulius paskirtas gkybos 
mokytoju šeštadieninėje mo
kykloj?, o T. Steponas - jaunu
čių ir moksleivių ateitininkų 
dvasios vadu bei ligonių glo
bėju.

— Šį sekmadienį po graudžių 
verksmų salė i e bus rodomas 
spalvotas muzikinis filmas “Ro
se Marie”.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius šiose gatvėse:; 
Rusholme Pk. Cr., Rusholme; Kr. _ _ _
Rd., Rusholme Dr., St. Ann’s, ■ kursus pavadintus Natūralaus 
Dovercourt, Henbourne, Dew-' grožio palaikymas . Į kursus 
son, Delaware, .Concord, Fisher, | Kviečiamos užsirašyti moterys ir 
Parr, Heydon ir Shannon. mergaitės ne jaunesnes 18 m.

Kursai prasidės kovo 25 d. 7.30 
Lietuviškų rankdarbių vai. vak. šv. Jono Kr. parapijos 

kursai patalpose virš “TŽ” redakcijos.

pusryčiai vai- dieniais aplanko arti 3.000 tikin
čiųjų ir jei kiekvienas aukotų po 
lOč, tai susidarytų apie $300 su
ma. Tokio dydžio auka — išgali
ma kiekvienam.

Parodykime solidarumą, paro
dykime, kad sudėtos už. laisvę 
aukos—aušrininkų, varpininkų, 
knygnešių, kūrėjų - savanorių ir 
partizanų —=. mūsų atmintyje dar 
neužgeso. TFA Toronto sk.

Kultūros Foųdo plenumo 
posėdis

dalyvauja

ALDONA STEMPUŽIENĖ

IZIDORIUS VASYLIŪNAS
Kviečia Prisikėlimo parapijos Komitetas.

KLKat. Kultūros D-jos 
valdyba

pasiskirstė pareigomis: pirm. B. 
šaukiamas šį ketvirtadienį, 7.30: Sakalauskas, visepirm. kun. dr. 
vai. vak. T. Lietuvių Namuose, j. Gutauskas ir dr. Tėv. Bernar- 
235 Ossington Avė.....  KF v-ba.:

KLB Toronto apylinkės 
tarybos

posėdis įvyks balandžio 7 d., sek
madienį, 4 vai. p.p. T. Liet. Na
muose.

Patrauklūs kursai moterims
Liet. Kat. Mot. D-jos šv. Jono 

parapijos skyrius rengia

mergaitės ne jaunesnės 18 m.
Kursai prasidės kovo 25 d. 7.30

vienių solo ir choro partijos ge- i . . ......
rokni vra oažen^usios pirmyn ’ mergaitėms nuo 10 metu amz. ( uzsirasyti iki kovo 24 d. skani-

___________________________________________________________ > o Einant n Jnnaitipnpi tpl LROperetei talkininkauti įsijungė ■ vyksta kiekvieną .šeštadienį 3 
Toronto jūrų skautai. - i vai. p.p. vaikų darželio patalpo-

Išganytojo liut. bažnyčioje. 'se’ 46 Delaware Ave. Kursus ve- 
1691 Bloor Stz W. ir Indian Rd.! da Nekalto Prasidėjimo seselės, 
kampe, kovo 24 d-., 1.30 vai. p.p.,; Tėveliai raginami savo dukreles 
lietuvių pamaldos. ' siųsti į šiuos kursus, kurie taip

Kun. dr. M. Kavolis. !pat ugdo lietuvišką, dvasią.

i. Mielai draugei
ZOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus,

į jos sūnui ir dukterims reiškiu gilią užuojautą
Eugenija Tarasovienė.

Mohtreal, Que.

A. A. SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus,
B'aranausku, Pacevičiū ir Vilkutaičiu šeimas nuoširdžiai

■ • ’ • • • .

užjaučia

• Ščepavičių šeima

Mamytei ir uošvei
A. A. SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus,

: reiškiame nuoširdžią užuojautą Baranauskų, Pacevičių ir 
r Vilkutaičiu šeimoms > .

A. P. Razgaičiai.

A. A. SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus,
Poniai S. Pacevičienei ir Dr. A. Pacevičiui, o taip pat arti
miesiems nuoširdžios užuojautos reiškiame

E. Kaunienė, A. ir A. Ruzgiai,
A. ir K. Ąperavičiai ir A. ir N. Šalkauskiai.

Mylimai mamytei
A. t A. SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus, 

mielą Sofiją ir Anataną Pacevičius su visais artimaisiais 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. M.-V. Kiziai.

A A. SOFIJAI BARANAUSKIENEI mirus, 
Baranauskų, Pacevičių ir Vilkutaičiu šeimoms ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą

S. B. Marijošiai.

A. A. S. BARANAUSKIENEI mirus,
S. Pacevičienei ir dr. A. Pacevičiui nuoširdžią užuojautą 
reiškiame

E. K. Galiauskai.

Mirus mylimai mamytei
SOFIJAI BARANAUSKIENEI,

jos dukroms Liucinai, Zosei, sūnui Stasiui ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia

Regina, Algirdas ir Saulė Jonynai

Dėl tragiškos mirties
A. A. SOFIJOS BARANAUSKIENĖS,

likusiems jos šeimos nariams — sūųui sol. St. Baranauskui, 
dukrai Sofijai Pacevičienei, žentui dr. A. Pacevičiui ir anū
kams reiškiame giliai nuoširdžią užuojautą»

Z. ir Br. Ščepanavičiai, 
E. ir J. Dvilaičiai ir 
VL Germanavičius.

binant p. Jonaitienei tel. LE. 
5-0527.

Kepimo - virimo kursai 
vyksta kiekvieną ketvirtadienį 
7.30 vaL vak. Prisikėlimo para
pijos kavinėje. Kursus ruošia pa 
rapijos L. Kat. Mot. D-jos skyr.

Už a.a. inž. A. Barausko vėlę 
mirties metinių progą šv. Mišios

dinas, OFM, iždin. A. Pabedins
kas,, sekr. A. Saulis, parengimų 
reikalams V. Sonda, platinimo 
įeik. S. Čepas.

Pabaltiečių Federacijos 
tarybos

metinis susirinkimas įvyko per
eitą šeštadienį TLN. lakiausius 
pi anešimų apie pereitų metų 
veikią bei apyskaitų išrinkta 
nauja vadovybe. Didžioji našta 
rotacine tvarka šiemet teko lie
tuviams. Išrinkta: pirm. J. R. Si
manavičius, vicepirm. Pr. Kve
daras, sekr. inž. E. Čiuplinskas. 
Iš latvių į vykdomąjį organą 
įėjo buvęs pirm. V. Upėslacis ir 
Ai. Stašans; iš estų H. Eckbaum 
ir A. Kullango.

Gydytojų būrelis
Šalpos Fondo vicepirm. gyd. 

E. Norvaišienės iniciatyva To
ronte susidarė naujas Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelis Nr.

ne eilinis įvykis žmogaus gyve
nime. Ir ne visiems pasitaiko ją 
taip gražiai ir iškilmingai atšvęs
ti, kaip p. J. Gailiūnienei pereitą 
sekmadienį. Kartu buvo atšvęs
tos ir jos vardinės — tik už po
ros dienų išpuolančios Juozapi- 
nės. Mamytės pagerbimu pasi
rūpino jos dukros — Elena Sen
kuvienė ir Onutė bei žentas p. 
Senkus, talkinami artimųjų bi
čiulių. .Giminių ir jubiliatės ger
bėjų į Prisikėlimo parapijos mu
zikos studiją prisirinko apie 70.! 
Ir ne vien torontiečių — buvo! 
ir hamilteniečių.

Iškilmės prasidėjo po Grau
džių verksmų pamaldų. Pirmo
ji į mamytę prabilo jautriu duk
terišku žodžiu p. Senkuvienė, 
džiaugdamosi, kad juodvi ir žen
tas ją savo tarpe turi, ir dėkoda
ma už didelį nuolatinį motinišką 
rūpestį. Jos paprašyta toliau iš
kilmėms vadovavo dr. A. Užu
pienė, pravedusi jas gyvai ir su 
miela humoro primaiša. Jubilia
tę, didelę Prisikėlimo parapijos 
bičiulę ir talkininkę, pirmiausiai

AV parapijos salėje. Dienotvar
kėje valdybos rinkimai ir kiti 
svarbūs klapsimai; kavutė su už
kandžiais. Visos narės maloniai

rume.
Ar mūsų šokėjai dalyvaus lie

tuvių taut, šokių šventėj birže- 
Čikagoje, dar neaišku. 

Pagrindine kliūtimi yra didelės 
kelionės išlaidos — apie $60 as
meniui.

apie $60 as-

kviečiamoj dalyvauti. V-ba. Bostono vyrų choras, vadovau 
imas komp. Gaidelio, kviečia

Kazimiero minėjimą šį --sekma
dienį; kovo 24 d., 3.30 vai. p.p., 
AV parapijos salėje. Programoj 
bus paskaita apie šv. Kazimierą 
ir inscenizuota Nelės’Mazalaitės 
novelė “Nesibaigianti legenda”.

Valdyba. .
Skudučių orkestrą organizuo

ja skautų vyčių globojama Mont 
rėalio B-nės tautinių šokių gru
pė, kuri J. Piečaičio vadovauja
ma jau turi 32 šokėjus (“profe
sionalų” ir jaunučių- sekcijos). 
Orkestrui vadovauti pakviestas 
Z. Lapinas. Norį jame dalyvauti 
prašomi registruotis į>as J. Pie- 
čaitį.

Tautinių šokių šokėjai numa
to dalyvauti nedkanadeičių - 
prancūzų “Les Amities” susirin
kimo prčgramdje k<JVO 25r’<1. AV 
parapijos salėje jr- tarptautinia
me festivalyje .balandžio 5 d. Fo-

mas sp. klubo “Tauras”, gegužės 
25 d. atvyksta į Montrealį su kon 
certu. Po koncerto seks sporto 
klubo pavasarinės pramogos. 
“Tauras” prašys kitų organiza
cijų šią dieną rezervuoti jiems.

Verdunas kratosi E. Preslio. 
Bal. 4-5 d. į Verduno didžiąją sa
lę Verdun auditorium turėjo at
vykti Elvis Presley su savo va- 
riete trupe. Tačiau įsikišo Ver
duno miesto taryba, kuri nu
sprendė, kad Elvis Presley čia 
Visai nepageidaujamas. “Mes pa
prasčiausiai neturime užtektinai 
policijos tvarkyti siuntančioms 
minioms ir -visai nenorime tų 
riaušių, kurios, įvyko kituose 
miestuose, kur jis pasirodė” — 
sarkastiškai pastebėjo vienas sa
vivaldybės pareigūnas. Taigi 
Verdune “rock’n’roll” nebus.

Žižmaro dvikova ' Į Pr. Žižmaras gimė 1906 m., tu- 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos rėio vieną brelį ir 4 seseris, kilęs 

Toronto skyriaus iniciatyva iš nepasiturinčios šeimos, visi jie 
___ _ _____ ~ - -________ --- •: buvo dideli idealistai. Vilnių su- 

parapiios salėje įvyko paskaita j grąžinus Lietuvai Pr. Žižmaras
praeitą sekmadienį šv. Jono Kr. 
paiajk/iivo £'***■'*»**- iv* v v*.* . —»*«->******
apie vilnietį sportininką Pr. Žiž- buvo paskirtas Vilniaus Apyg. 
marą. Prelegentas dr. Pr. Ance-; sporto pirmininku. Pirmą kartą 
vičius papasakojo atsiminimus į jam atvykus į Kauną buvo su-* 
kaip buvo išspręstas klausimas ruoštos labai iškilmingos sutik- 
lenkui žodžiu viešai užgavus tuvės. Santykius su lenkais už- 
Lietuvą. mezgus .yra gavęs apie 10.000

1939 m. kovo 17 d., kada buvo telegramų ir laišku už tokį drąsų 
įteiktas Lietuvai i' ’ “ 
užmegsti santvkiųs Vilniuje 
Ožeškienės aikštėje įvyko ma
sinis mitingas, skirtas neva pa
sitikti kariuomenę, vadovauja
mą een. Vilczinskio, grįžtančią 
iš Lietuvos pasienio. Mitinge 
kalbėjęs studentas Homhomes 
lietuvius pavadinęs pastumdė
liais. Pr. Žižmarą toks užgavi- 
mas labai paveikė. Po trijų die
nų kavinėje susitikęs stud. Hom
homes jis užklausė ar tai jis už- 

igauliojęs Lietuvą, gavęs teigia- 
. _ . _ ’ mą atsakymą du kartu smogė

svečių, kurių vardu jubiliatei! jam į veidą ir palikęs ant staliu- 
įteikta dovana — kailių apsiaus- > ję0 savo vizitine kortelę pasišali- 
cė. Raštu bei telegramomis svei- j no. Dar tą pačią dieną nukentė- 
kinimus perskaitė dukra Onutė.-! jęS pasikvietęs du sekundantus 
Sveikino VLIKo pirm. J. Matu-; pareikalavo iš Pr. Žižmaro irgi 
uonis, dail. Varnas su šeimą irįdv’eiu sekundantų. Jais buvo p. 
daugybė kitų giminių ir bičiulių p Buinevičius ir Pr. Ancevičiuš. 
iš JAV ir Kanados. Griežtoje formoje buvo pareika-

Svečiai, žinoma, netylėjo, su- i-uta. kad parties įžeidimas būtų 
giedojo Ilgiausių metų, plojo 
gausiai visiems sveikinimams, o 
ypač pačiai jubiliatei tariant pa
dėkos žodį, taip pat sol. V. Veri- 
kaičiui, padainavusiam dvi dai
neles, kurių pirmąją (Mamyte, 
nupirk man žirgelį) klausant 
daug kas ir ašarą nubraukė. Ne
pagailėta katučių ir porai hamil- 
toniečiu, sudainavusioms taip 

! pat momentui pritaikytą daine- 

kvtas lietuvei motėriai-motinai, I Kai malonu ir jauku, laikas 
iškėlęs pagrindinę mintį, kad -■—■-
šių laikų moteris neturi būti už
sidariusi vien savo šeimoje, oet 
turi domėtis ir visuomeniniais 

j reikalais, net ir politika.
i Toliau sekė p. Puniškienės

25 (tą numerį anksčiau turėjo 'sveikino klebonas Tėvas Bęrnar- 
nustojęs veikti Acme darbinin- • dinas, OFM, paskiau parapijos 
ku būrelis) . i komiteto pirmininkas ir jubilia-

Naujajam būreliui priklauso i tės šeimos artimas bičiulis V. 
T . praktikuoja lietuviai! Užupis, trumpai apžvelgęs ir vi- 

. gydytojai: M. Arštikaitytė, K. • są jos gyvenimo kelią. Iz. Matu- 
'Žymantienė. A. Užupienė, E. -sevičiūt,ė sveikindama dėkojo už 
Norvaišienė. A. Barkauskas, J. svetingumą ir kultūrines bei 
Vingilis. J. Yčas, A. Pacevičius, moralines vertybes, kurių gavu- 
J. Sungaila. J. Urbaitis, A. Va-Į si progos gausiai semtis jubi- 

iladka. ' liates namuose studijų metu ben
i Kažkurie iš jų, kaip gyd. Arš- draudama su jos dukromis. Dr. i 
i tikaitytė, gyd. Yčas ir anksčiau Užupienė perskaitė ilgoką^ eilę; 
i stambesnėmis aukomis gimnazi-' 
ją kasmet paremdavo.

i Būrelio veikimo pradžia skai- 
į toma sausio 1 d. Nariai savo įrrio- 
kėjimus prašomi mokėti kas 

; trvs mėnesiai, būrelio vad. E. 
'Norvaišienei. 102 Gothic Ave., 
'tel. RO. 9-2605.

P. Lelisj ŠF įgal.
Moterys juda

Pereita sekmadieni Liet. Kat.

bus atlaikytos įbvo 30 d., šeš-1 Toronte 
, tadienį, 7 vai. 30 min. Prisikėli- i , 
mo parapijos bažnyčioje.

“Brandos atestatas” artėja
Cleveland© liet. Bendruome

nės globojamas Vaidilos teatras 
su dideliu pasisekimu šiuo metu i 
gastroliuojąs įvairiose Amerikos; 
liet, kolonijose, kovo 30 d. šešta
dienį, Kanados liet, mokytojų 
suvažiavimo metu, atyyksta į. 
Torontą, o sekančią dieną į Ha-j 
miltona. “Brandos atestatas” i 

'vaizduoja Budapešto mokinių ir į 
mokytojų gyvenimą (turi pana-! 
šumo K. Binkio “Atžalynui”).; 
Tad graži bus proga ir suaugu- ;1-' 
siems persikelti j mokyklinius i 

: laikus... Bilietai į vakarą gau-j 
■narni valgykloje “Rūta”, J. Ber-i ________ __ ____ _____
žinsko krautuvėje. J. V. Margio! Mot.. D-jos šv. Jono Kr. parapi- 

jVaistinėje ir šį sekmadienį prie :os skyrius buvo užprašęs šv. 
'liet, parapijų. Studentams ir 
i moksleiviams įėjimas pusė kai- 
j nes. Bilietų kaina: $2, $1.50 ir $1. ___________ ______ ____ j

“Brandos atestatą kviečia To- vavo gražus moterų būrys. Red. 
; ronto liet. Caritas. | Prapuolenytė skaitė paskaitėlę

Mišias per kurias visos priėmė 
šv. Komuniją. Po pamaldų įvy
ko susirinkimas, kuriame daly-

i aktualiais klausimais. Paskaitė__ , * T | CUftAUcĮllCHO r<ictuollllctic>. A CLOXYCtALC J ttO
’ Mutual Cooperation League _ pasjjęaibėjimas buvo pritai-l u 

balandžio 7 d. Massey Hali ruo- • . H I ■
■ šia koncertą luošųjų vaikų orga-
• nizacijos naudai. Programoje iš 
'■ lietuvių dalyvaus tautinių šokių 
į grupė. •

Dar pabrangs siuntiniai
Viena siuntinių agentūra pra- r v -

neša, kad nuo š.m. balandžio 1 d. | trumpas pasnekesys apie tauti- 
ir už vartotus rūbus siunčiamus nius rūbus, kuriuo susidomeji- 
į Sov. S-gą ar jos respublikas lmas buvo didelis.

'nius rūbus, kuriuo susidomėji-

muito bus imama 100%, t.y. 20 
% daugiau nei dabar. ■'

Trinity rinkiminėje apylinkė
je, kurioje į federalinį parla
mentą GCF. kandidatu yra dr. 
Pr. Ancevičiuš, liberalai savo 
kandidatu pereitą pirmadienį 
nominavo lenką gydytoją Stan. 
Hajdasz.

Istorinė paskaita t_____r__ ___ _______
Maž. Liet. Rezistencinio Sąj.; LE.2-3666, 25 Alhambra Ave.” Toronto. 

Toronte praeitą sekmadienį Lie- Į'—------------------- -—-— --- y-----y
^uvių Namuose suruošė dr. M. i linuomojomi 2 komboriai ir virtuvė, toip 
Anyso paskaitą apie kryžiuočių KreiPtis 592 St- cl<,renee
ordino 140 metų vestas koVas su1 vcnue‘ 
Lietuva dėl Žemaitijos ir Skala- 
vijos. Ordinas visdėltb nepajė
gė toliau į rytus pasistūmėti. Jo 
galybė žlugo ir jis pats pasida
rė Lenkijos karalystės vasalu.

Klausytojų atsilankė ndmažas 
skaičius. Pasibaigus paskaitai 
prelegentas atsakinėjo į klausi
mus. Š.

Sol. V. Verikaitis 
labai sėkmingai koncertavo St. 
Dunstan’s parapijos rengtame 
koncerte šv. Patriko šventės pro
ga. Padainavo keletą, arijų iš 
operų ir angliškų dainų. Akom
panavo Patricia L’Heureux, To
ronto konservatorijos mokytoja.

IEŠKAU ŠEIMININKĖS DARBO tabako 
ūkyje. Turiu 6 metų praktikų, pagei
daučiau prie viengungių. Marija K., tel.

Išnuomojami ll-me augšte 2 kambariai 
ir virtuvė, su baldai*; ir vienas kamba
rys lll-me augšte su baldais. Yra ga
ražo*. Tel. LE. 6-8346, po 6 vai. vak.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė, yra 
garažas. Dovercourt - Rusholme rajo
ne. Tel. LE. 6-0327.

I Išnuomojami 2 kambariai, virtuvė ir ga- 
! ražas. 121 Constance St. RO. 2-4711.

Mylimai mamytei ir uošvei
a. a. IZABELEI ZEIKUVIENEI Sibire mirus, 

mielus prietelius KOLYČIUS nuoširdžiai užjaučia

E. V. Krikščiūnai ir 1. R. Paškauskai.

Mamytei ir uošvei, a. a. I. ZEIKUVIENEI, Sibiro tremtyje 
mirus, gilaus liūdesio valandoje

LIUCIJĄ ir VINCĄ KOLYČIUS
nuoširdžiai užjaučia

S. B. Ulozai, 
A. P. Razgaičiai.

ruoštos labai iškilmingos sutik-

išspręstas dvikova špagomis ar 
šaunamaisiais ginklais. Šis pa- 
protvs Lenkiioje neoficialiai 
veikė, nors įstatymų buvo drau
džiamas. Buvo sekundantų susi
tarta dvikovą įvykdyti špagomis 
ir per tris rundus iki pasirodys « • • V • - ' • 1 • A. ■

žaibu lekia. Teko pagaliau skirs
tytis kiekvienam su maloniais 
prisiminimais ir ilgiausių metų 
linkėjimais.

' Policijos telefono numeris
Nuo kovo 17 d. 2.30 vai. ryto 

Toronte veikia vienas numeris 
telefono bendras visoms metro 
policijos pajėgoms—EM. 2-1711.

Metro policijos vyriausioje 
būstinėje 149 College St. yra 
įrengtos sudėtingos ryšio siste
mos, kurios padeda tvarkyti nau 
jai sudarytų metro policijos pa
jėgų tinklą.

Šeštajame augšte yra centrinė 
su 6 operatoriais tvarkanti ryšį 
su visu miestu bei priemiesčiais.

Visi’miesto rajonai yra surišti 
su vyriausia būstine tiesioginiu 
laidu. Veikia taip pat pilnas te- 
letipinis tinklas.

• Yra laiškai adresuoti:
Liuda Genys, 852 Dundas St. 

W., Toronto, Ont., siųstas iš Lie
tuvos, iš Molėtų;

Jonas Čepaitis, 165 Fokles St., 
Toronto, Ont. Rašytas Onos Jan
kauskienės iš Steiniškės kaimo, 
Vilkaviškio apskr. ;

Atsiimti “T2” administracijoj.
LIETUVIS MATININKAS

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

Telef. TU. 4-3988 
Richmond Hill

BALTIC MOVERS & CARTAGE; 
Baldy pervežimą* Tarawfe W falimami* 
dirtenciiami*. ŠALDYTUVŲ pervežime 
specialistai. Vite* vežama* tarta* ap
drausta*. Važiukiam ko* tavaitp j Meat- 
reali, Londono, Windtorg, HamBtong, 

! North Bev, Sudbury ir kitur.
. 30 DEWSON ST. . . TO. Lt 4-1401
1 TORONTO

mezgus .yra gavęs apie 10.000 

ultimatumas ir garbingą pasielgimą.
Pr. žižmaras 1S41 m. sausio 16 

d. NKVD buvo areštuotas ir nu
teistas 10 metų priverčiamiems 
darbams. Yra žinių, kad 1955 m. 
nukankintas mirė Sibire.

Paskaita buvo įdomi. -Vilnie
čiai turi nemažai Pr. Žižmaro 
nuotraukų, su kuriomis atsilan
kiusieji buvo supažindinti. Š.

Dr. Kavolis savaitvidurio 
pamaldose

Evagelikai gavėnios metu ruo
šia atskiras vakarines pamaldas 
trečiadienių vakarais. Jei kurio
je parapijoje trūksta dalyvių ar 
pritarimo, jų nebūna.

Gavėnios savaitvidurio pamal 
dos (Midweek Lenten Service) 
šiais metais Pelenų dieną pradė
tos Išganytojo liuter. bažnyčios 
angelų parapijoje. Dr. Kavolis 
yra pakviestas padėti anos para
pijos kun. Brose. Jis tą papildo
mą darbą pradėjo praėjusią sa
vaitę” ir tęs iki Did. Ketvirtadie
nio. I jas yra kviečiami visų as
tuonių tautybių liuterionių pa
rapijų nariai Toronte, kurie to
kių savaitvidurio pamaldų netu
ri savose tautinėse parapijose,

kraujas. Pasiruošimui paskirta jos įvyksta gavėnios metu tre- 6 mėnesiai. . - . . . . .
Pr. žižmarą treniravo lenkų 

kavalerijos kbt. Truskowski. Tre 
niruotei priskyrė savo jauniau- 
sįiį broli ir St.. Jaworski,^geriau-

ėn. padarė dide
snis pulko fechtuotojus. Pr. Žiž- 
maras per
lę pažangą ir atėjus paskirtam 
laikui jautėsi pilnai pasiruošęs.

Dvikova vyko Polonia salėje. 
Žižmarą prižiūrėjo gyd. Valiulis.

Pirmame runde gavo mažą 
įbrėžimą, bet be kraujo Pr. Žiž- 
maras. Antrame runde — į deši
nį šoną Homhomes ir trečiajam 
runde — Homhomes perskelta 
nosis ir lūpos.

Nugalėtas žižmaro priešas nu
gabentas be sąmonės į ligoninę. 
Pr. Žižmaras buvo žemesnio 
ūgio ir fiziškai atrodė silpnesnis, 
bet užsidegimas if drąsa idea- 
isto neapvylė.'

čiadieniais 8 vai. vak. Išganyto
jo liuter. bažnyčioje.

Anna Kethly, sukilusios Veng
rijos Nagy vyriausybės narė, 
nuo kovo 4 iki 10 d. viešėjo To
ronte. Čia ji turėjo kelias spau
dos konferencijas, kalbėjo stu
dentams, pasirodė televizijoje, 
kalbėjo Women’s International 
League priešpiečiuose Plaza Ho
tel, aplankė rotušę, kur buvo su
tikta burmistro, aplankė parla
mentą, kur buvo sveikinama 
premjero ir kitų partijos lyde
rių, padarė specialų viešą prane
šimą vengrų salėje, kalbėjo mo
terims žurnalistėms, turėjo kon- 
fefenciją su mažumų spaudos 
atstovais ir t.t.

Tuo tarpu ji išvvko į Niujor
ką. Vėliau vyks į Vieną, kur va
dovaus Vengrų Tautinei Tary
bai.

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

PRAŠAU KREIPTIS I

A L G ARBENS
1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario jr Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1513

Reikalingi namai pardavimui


