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toj vietoj, kur bu

Praregėjimas H. MARIVAUX

mo

dabar stovėjo priešais ją, gyvas 
ir dargi su tokia veidą ir jį visą 
gaubiančia garbe, jog ji žinojo, 
kad tai lyg pravertos durys į ki
tą pasaulį.

Viešpats keliasi ir šaukia tikė
ti, Tikėti į Jo prisikėlimą, kuris 
u^ūtįi^.gyygfeęgė.lęje, .drugęly-

Prisikėlęs Kristus ir Tomas Netikėlis

tą vandenynai, ir žaizdos gyja 
Mūsų laivai ir irklai Jo visagalė
se rankose.

Velykos , buvo ir liks didžiau
sioji pasaulio revoliucija. Ji at
veria vartus į naująjį ir amžiną
jį Testamentą. Senosios valsty
bės sužibo nauja šviesa. Praeitis 
užverčiama neatkeliamu akme-

Ramybė jums broliai! Štai aš, 
kurs buvau sakęs, kad žmogaus 
Sūnus bus iškeltas tarp dangaus 
ir žemės. Jūs neklausėte! Jūs
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Trečia diena, ir mums reikia 
pradėti naują statybą ant pa
šventintos dabarties pamatų. 
Prisikėlime lengviau įžiūrėti 
kryžiaus prasmę ir tikslą. Kry
žius nėra finalas, o gyvenimo 
sėjos momentas, kuris gimdys 
prisikėlimo vaisių. Grūdas krin
ta į žemę ir paskęsta tamsybė
je. Kai tik jį sudrėkina drėgmė, 
o motina žemė paliečia jį vaisin
gumo ir meilės apkabinimu, jis

dėkime drebančius pirštus į Jo 
atvertą šoną, lieskime Jo gy
dančias žaizdas. Miršta vargai 
su vakaro saule, blėsta su žvaigž 
dėmis rytmetyje. Jie virsta rasa 
urisikėlimo aušroje. Tyla aud
ros, ir sklaidosi debesys. Rims-

“Ko verki?”
Petras su Jonu grįžo nuo tuš

čio kapo, o Marija Magdalena 
verkdama liko prie jo.

Širdis jai neleido įžengti kapo 
tamsumorf. Visdėlto jos gilus 
troškimas sužinoti kas atsitiko 
buvo nesuvaldomas; Jonas savo 
Evangelijoje sako, kad Marija 
Magdalena pasilenkė ir pažiū
rėjo kapo vidun.

Ir štai stebuklas, kurio kiti 
nebuvo matę!

Ten, vienas prie galvos, kitas 
gale kojų
vo palaidotas Jėzaus kūnas, — 
sėdėjo baltais drabužiais du an
gelai. Kai ji išsigandusi ir dre
bėdama, pažvelgė į juos, išgirdo

žiuotas ir palaidotas, — atsakė 
moteriškė.

Našlė negalėjo žodžio pratar
ti, apstulbinta šios žinios. Po va
landėlės ji tarė:

— Tai už ką jį nukryžiavo?
— Aš manau, kad už tai, jog 

jis norėjo būti žydų karaliumi, 
— atsakė moteris ir nuėjo sa
vo keliais. ’

— Pavėlavome, vaikeli, — ta
rė našlė dukteriai. — Turėsime 
grįžti namo nieko nelaimėjusios.

— Mama, aš norėčiau aplan
kyti jo kapą, — prakalbo duktė.

— Kokiam galui? Kas mirė — 
mirė. Tai mums jau nieko ne
bepadės, — kalbėjo motina.

Kadangi jos buvo labai pavar
gusios, nutarė šiek tiek pailsėti

Nuošaliame Palestinos kaime 
gyveno varginga našlė, kurios 
aštuonių metų duktė buvo apsi
gimusi akla. Pasitaikė, kad ji 
atsitiktinai sužinojo, jog į Jeru
zalę atvykęs didis pranašas, var
du Jėzus Nazarėnas, ir ten su
grąžinęs kažkokiam akliui re
gėjimą. Paskatinta šios žinios, ji 
su savo akla dukrele tuojau iš
keliavo į Jeruzalę. Po vargingos 
kelionės ji pagaliau pasiekė 
miestą.

— Ar nežinote, kur mes dabar 
galime rasti Jėzų Nazarėną? — 
paklausė našlė kažkokią moterį, 
sutiktą gatvėje.

— Iš kur tamsta atvykai, kad 
nežinai, kas Jeruzalėje atsiti
ko? Jėzus Nazarėnas jau nukry-
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niu. Dabartis pašventinama 
Ateitis krauju nuperkama.

Dabar viskas šventa. Šventa 
žemė, šventa žmogaus širdis. Vis 
kas šventa, viskas nauja. Nauji 
žodžiai lūpose, nauji darbai, 
naujos tebūna mūsų dienos. Iš
meskime senąjį raugą. Išgran- 
dykime prirūgusios praeities 
priskretusias liekanas. Pakeis
kime popierines, sudulkėjusias 
gėles gyvais pavasario žiedais.
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manėte, kad aš svajotojas ir sen
timentalus poetas, kalbąs paly
ginimais ir vengiąs plikos tie
sos. Jei būtumėt atidžiau klau
sęsi, ilgiau meldęsi, stipriau ti
kėję, karščiau mylėję, — Judas 
nebūtų pasikoręs, nebūtų Petras 
išsigynęs, visi jūs nebūtumėt! 
išbėgioję, kaip avys be piemens. 
Būtumėt žinoję, kad aš ir gran
dinėse, ir ant kryžiaus, ir ak
mens kape pasilieku Dievas per 
amžius...

"Fone , tarė ji, “jei paėmėte 
Jį iš čia, pasakykite, kur padė
jote, ir aš Jį paimsiu”.

“Marija!”
Šio balso ji jau nebegalėjo 

nepažinti .Tas jos vardo ištari
mas grąžino ją tikrovėn.

“Rabboni!” kukčiojo ji. “Mo
kytojau!”

Ir ta, iš kurios Jis kadaise bu
vo išvaręs septynias piktąsias 
dvasias, puolė ant žemės, siek
dama rankomis Jo baltas ir ba
sas kojas ant žolės prie kapo. 
Dievo- Sūnus, kurs jos akivaiz
doj atidavė savo gyvybę kraujui 
ir prakaitui lašant nuo kryžiaus,

švelnius balsus, kalbančius tie
siai į ją:

“Moteriške, ko verki?”
Marija Magdalena baimingai 

teištarė: '

jas taip išgyvena, bent Lietuvoj išgyveno, visu trykstancm<gyvy- 
biškumū, jeigu, ne jauni ir maži! Mus tai savotiškai jaudina. 
Mes jaučiam nebeturį noro nei taip džiaugtis prisikėlimu, nei 
tiek veržtis į asmeninį prisikėlimą! Tai yra. žmogiškos realybės 
pajautimas, kartais tikrai slogūs. Bet čia pat prabyla Į mus kita 
realybė. Dangaus jaunikaičio lūpomis ji sako: “Neišsigąskite”! 
Dangaus nekaltumas anaiptol nesiekia sugniuždyti žemės kaltu
mą ir negalę. Jis mus drąsina ir mūsų dėmesį nukreipia į Tą, 
kuris prisikėlė ir eina pirm mūsų kaip vadas, nugalėjęs nuodė
mę ir mirtį.

Mes koncentruojamės arba Į savo padėtį, kuri atrodo sunkiai 
bepakeičiama, arba į tą tobulybę, kuri yra atbaigta ir sunkiai 
pasiekiama. Tuo tarpu Velykos siekia mus koncentruoti į per
galę ir persikeitimą, kuris, bendradarbiaujant Dievui ir Žmogui, 
yra įvykęs ir įvykdomas faktas. Ši koncentracija reikalauja iš 
mūsų tikėjimo, o kai tikėjimas — gyvybės ženklas 
nebėra nieko negalimo ir mūsų pastangoms. Štai sąlygų išsi- 
sprendimo tikrovė!

Lieka dar • vienas klausimas, kurį primena velykinių Mišių 
aukojimo malda: “Žemė sudrebėjo ir nutilo, kai Dievas kėlėsi 
teisti, aleliuja!” Žmogus iš žemės, ir jis negali nedrebėti, kai 
Dievas keliasi teisti. Prisikėlimas yra teismas mirusiems. Tai 
nėra nauja mūsų patirčiai. Kasdien mus teisia sąžinė, teis ir 
sąžinės Davėjas. Nūnai jis teisia mus savuoju Prisikėlimu.

Velykos neslepia šio fakto, bet kartu jos teikia viltį. Dievas 
yra Teisėjas — taip, bet jis ir Atpirkėjas. Jis teis tuos, kurie, 
atpirkti, neprisikelia. O kurie prisikelia, bent viltimi, bent švie
siu tikėjimu, o ypač meile ir malone, tiems lieka aleliuja. Tiems 
būtų nuodėmė graužtis rūpesčiu, išgąstauti, nusivilti. Jų teisė ir 
pareiga džiaugtis.

Šių dienų egzistencinis pesimizmas yra pagrįstas netikėjimu, 
neviltimi, natūralistiniu žmogaus nepajėgumo išgyvenimu. Tuo 
tarpu mes išgyvename viltį Kristuje. Dėlto mūsų rūpestis ar ne
rimas yra tik sąlyginis. Jis negali nustelbti krikščioniško Velykų 
džiaugsmo — tyro, paprasto, patvaraus.

Velykos yra proga iškelti sau patiems klausimą: kokia dva
sia lydi mus gyvenime? Tai nėra paprastų nuotaikų klausimas, 
nors iš nuotaikų dažnai galima spręsti ir apie mūsų dvasios stovį. 
Mums reikia daugiau krikščionybės, kuri pagydytų mūsų indivi
dualistinę koncentraciją į savo pačių būsenas. Mums reikia pri
sikėlimo ir gyvenimo, kuris nėra tik mumyse. Kristus sako: “Aš 
esu prisikėlimas ir gyvenimas!” St. Yla

Velykos yra trumpos šventės. Jos švysteli lyg žaibas. Žaibu 
pralekia ir džiaugsmas, bet velykinis aleliuja skamba didžią
ją metų dalį ir kviečia mus patvariai džiaugtis.

Krikščioniškojo optimizmo dvasia yra kurstoma ir gilinama 
mūsų liturgijos. Tuo tarpu gyyenime mes dažnai sekame gūdžias, 
beviltiškas nuotaikas. -Mes pagonėjame ne tik pažiūromis, bet 
ir krikščionybei svetimomis nuotaikomis. Kodėl?

Mes atitokstame nud Prisikėlimo paslapties, kuri krikščiony
bėje yra centrinė. Džiaugsmas, kurį pažadina Velykos, yra pri
sikėlimo, pergalės, atgimimo džiaugsmas. Žmogus negali nejaus
ti, jog tai, kas įvyko Dievo - Žmogaus atveju, liečia ir kiekvieną 
žmogiškąją būtį. Tiesa, tai liečia tam tikromis sąlygomis, reika
laujančiomis ypač tikėjimo ir asmeninių pastangų. Natūralu, 
kad tos sąlygos kelia mūsų rūpestį, net išgąstį ir baimę, bet ne
natūralu, kai jos nubloškia mus į nusiminimą.

Pasekime pirmųjų Velykų liudininkų nuotaikas. Kukli, ke- 
letos moterų procesija artinosi į prisikėlimo vietą. Jos nešėsi 
rūpestį, klausdamos: “Kas mums atris akmenį?” Žmogiškoji pa
tirtis negali nematyti prisikėlimo kliuvinių. Ji negali nesidomėti 
klausimu, kas padės tuos kliuvinius pašalinti. Tai yra realu. Bet 
yra kita realybė ir kitos patirtys.

Pirmosios liudininkės, atėjusios į vietą, rado akmenį atrištą. 
Jos nestatė klausimo: kas ir kaip tai padarė? Jos turėjo sutikti 
su faktu, kuris buvo įvykęs. Tokių faktų mes randame ir savo 
gyvenime. Kiek būta kliūčių mūsų kelionėse! Uolos, kurias lai
kėme neperžengiamomis, rodos, pačios nuslinko iš kelio. Kai ką 
nušalino laikas ir tam tikri įvykiai. Bet mes jaučiame, kad tai 
nenuslinksta be dieviškosios intervencijos kaip ir kapo akmuo. 
Yra sunkumų, kuriuos veltui paliktum gydyti laikui. Mūsų rū
pestis kartais be pagrindo susitelkia į savas pastangas, užuot 
buvęs nukreiptas į tikėjimą ir pasitikėjimą kita veiksmingesne 
realybe.

Pirmosios liudininkės, įžengusios į olą, rado jaunikaitį baltais 
drabužiais ir išsigando. Keista, kad jos turėjo drąsos eiti pas 
mirusį, o nūn išsigando, radusios gyvąjį. Žiūrint žmogiškai, iš
gąstis labai suprantamas, nes jos rado ne tai, ko ieškojo. Bet ar 
jos iš tikro ieškojo mirusiojo; o ne Gyvojo? Ar jų tikėjimas ne
siekė giliau, negu jų akys? Tikėjimas pats savaime yra gyvybės 
ženklas.

Velykos yra. gyvybės, jaunatvės, tyro nekaltumo šventė. Ve- 
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tegali plaukti iš lūpų liudytojos, 
žvelgusios į begalybę ir girdė- 
jusios ją kalbant. Jie liūdėjo ir 
verkė nekreipdami dėmesio į 
tai, ką ji -sakė; kratė galvas ir 
tikėjo ją iš liūdesio esant pa
mišusią, kai ji sakė:

“Aš mačiau Viešpatį, ir visą 
tai Jis man pasakė”.

Ne, jie nenorėjo ja tikėti. Ne, 
nors jie žinojo nuo kokios bai
sios nuodėmės Jis kadaise ją bu
vo pagydęs, ir kokiu pasišventi
mu jinai sekė Jį per visas Jo vė- 
lyve^niąsias keliones, ir kokia 
meilė ją ląikė pririšus prie Ma
rijos, Jo motinos, per tas ilgas 
Jo kančių valandas. Kodėl gi jie 
turėtų ja nepasitikėti? Tikrai ne 
dėl to, kad jie manė ją sąmo
ningai meluojant, bet dėl to, kad 
jie buvo tikri, jog liūdesys buvo 
susukęs jai galvą.

Jie negalėjo ja tikėti.
Vakarienė Emmause
Jėzaus mokytiniai dar tebebu

vo sumišę. Jie nežinojo kuo be
tikėti.

Netrukus žinios apie paslap
tingus susitikimus su Jėzumi 
pradėjo juos pasiekti. Nuosta
biausias jų buvo Jo pasirody
mas savo dviem sekėjam, pake
liui į Emmauso miestelį, esantį 
apie septynetą mylių nuo Je
ruzalės, greičiausia dabartinę

prasiveržia j sviesą 
džiaugsmo derlių.

Iš B. Markaičio, SJ 
“Širdies gelmė”.

“Moteriške, ko verki? Ko ieš
kai?”

Šioje sumišimo akimirkoje, 
nors akinanti šviesa sklido už
pakaly jos, kapo prieangyje, ir 
girdėjosi pažįstamas balsas, 

vė- 
manė

tik sekančią dieną grįžti na- Marija Magdalena, kaip ji 
Užeigoje, kur jos apsmak- liau kitiems prisipažino, 

vtjo, sutiko daugiau žmonių, ku- kalbėjusi su daržininku, 
rie pasakojo vienas kitam, kad 
nukryžiuotas Jėzus buvo tikrai 
Dievas. Šios kalbos ypač pavei
kė akląją mergaitę. Anksti rytą, 
motinai dar tebemiegant, ji at
sikėlė ir išėjo į gatvę.

— Aš esu akla ir nežinau, kur 
eiti, — tarė ji, išgirdusi arti sa
vęs praeinančius žmones.

— O kur tu nori eiti? — atsi
liepė moteriškas balsas.

— Į Juozapo Arimatėjos sodą,
kur palaidotas Jėzus, — atsakė 
mergaitė. K

— O ką ten veiksi?
— Aš noriu, kad Jėzus išgy-

(Nukelta į 7 psl.)

“Nebijok“, tarė Jis švelniai, 
tuo pačiu tonu, tais pačiais žo
džiais ir tokiu pat būdu, kaip ji 
dažnai buvo girdėjusi Jį guo- 
džiant savo sekėjus dulkėtuose 
Galilėjos ir Judėjos keliuose. 
“Marija! Nebijok!”

Ji atsiklaupė išgirdusi pakel
tą Jo balsą:

“Neliesk manęs! Aš dar nesu 
užžengęs pas savo Tėvą, ir jūsų 
Tėvą; pas savo Dievą ir jūsų 
Dievą”.

Jo žodžiuose nebuvo jokio ašt
rumo, ir Marija Magdalena pui
kiai suprato, ką Jis norėjo pa
sakyti. Jis gi tartum sakė: “Da
bar tarp mūsų viskas yra pasi
keitę.— tarp Manęs ir visų žmo
nių, net ir tų, kurįuos pažinau ir 
mylėjau. Žmogiškos pažintys 
tarp mūsų jau pasibaigė, ir Aš 
įžengiau į garbingąjį gyvenimą 
pasiruošti savo kelionei iš pa
saulio”. Štai ko Jis norėjo, kad 
ji girdėtų, ir Marija Magdalena 
tą suprato.

Sekančiais žodžiais Jis aiškiai 
išreiškė jos uždavinį:

“Sveikink visus!”
Tuo Jis kreipėsi į visus savo 

senus draugus, į visus, kurie Jo 
liūdėjo kaip mirusio.

“Eik ir pasakyk mano bro
liams, kad eitų į Galilėją. Ten 
jie Mane pamatys”.

Bet broliai netikėjo, nors Ma
rija Magdalena jiems vis karto
jo ir tai su tokia iškalba, kokia

“Todėl, kad jie paėmė mano 
Viešpatį, ir nežinau kur padėjo”.

Gal angelai šypsojosi, būda
mi išmintingesni už ją ir žino
dami stebuklą esant taip arti, 
kurio ji dar nebuvo pastebėjusi. 
Jų rami laikysena ją, matyt, ste
bino, nes ji apsidairė aplinkui, 
pažvelgė į viršų ir atgalios.

Tuomet ji pamatė veidą žmo
gaus, kuris jai atrodė svetimas, 
ir išgirdo balsą švelniai klau
siant:

&

Qualunyją.
Tą pirmą Velykų sekmadienio 

rytą du nuoširdūs Kristaus se
kėjai, Kleofas ir jo jauniausias 
sūnus Simonas, ėjo Emmauso 
link kalbėdamiesi apie paskuti
nių keturių dienų stebuklus ir 
liūdesį, nejusdami, kaip prisiar
tino Jėzus. Kleofas tikriausiai 
Jėzų gerai pažinojo. Ir jis buvo 
girdėjęs iš savo žmonos, Marijos 
Kleofas, apie tuščią kapą ir an
gelų žodžius.

“Bet jų akys buvo prideng
tos”, paslaptingai aiškina šv. Lu
kas, “kad jie Jo nepažintų”. Yra 
istorinis faktas ,jog Kleofas ir 
Simonas buvo taip arti Jėzaus 
Jo žemiško gyvenimo metu; ir 
kaip dabar eitų su Juo ir nepa
žintų! Koks absurdas!

Jis pasitiko juodu vidury ke
lio, sustojo priešais juos ir tarė:

“Ką judu kalbate ir ko taip 
nusiminę?”

(Nukelta į 7 psl.)

Kristaus Prisikėlimas tegaivina mūsų viltis!
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KANČIOS - PRISIKĖLIMO PRASMEI

Tai ir optimizmas! Ar čia tik 
neperdaug užsimota? Ne tie 
dabar laikai! Optimizmas!... 
Prisikėlimas! Šiandieną?

Panašios mintys gali kiekvie
nam pasisiūlyti ir giedriausią 
Velykų rytą. Nieko nuostabaus. 
Ir kasdienybė visada'turi balsą, 
netyli. Jos prasmė: gavėnios pe
lenai, bet ne turinys. Gavėnia 
pelenais dengia žemiškojo gy
venimo kelią, kad ryškesni bū
tų didvyrių pėdsakai kryžiaus 
kelyje į prisikėlimą.

Visada mums Velykų Aleliu
ja yra giliausias optimizmas, 
nuostabi naujo gyvenimo tikro
vė, kuriama ne sezoninio laiko, 
bet antlaikinio žmogaus. Laikas 
yra visada tas pats, tik naujuo
se žmonėse išreikštas. Ne laikas 
žmogų sukūrė ir kuria, bet žmo
gus laike kuriasi. Žmoguje lai
kas nušvinta arba gęstat tampa 
jis didingas arba menkavertis, 
sprendžiant iš pasirinkto gyve- 

- nimo kelio, jame paliktų pėdsa
kų, įspaustų kryžiaus žygio ir 
prisikėlimo vilties.

Krikščioniui gyvenimas nė
ra laiko dovana, bet jo kūrybos 

—• turtas savo laiko dvasioje. To- 
dėl jam-ir kryžius, kaip paukš
čiui sparnai, nėra našta, kuri jį 
slegia, bet nuolat kelia. Be tos 
vadinamos naštos neliktų čia 
žmogaus pėdsakų, nepakiltų 

. jis viršum kasdienybės į gaivias 
• dvasios viršūnes, kuriose irgi 
~ kryžium nešinas pakyla... Augš- 

čiausiose Alpių viršūnėse pa-

Žydėti ir nenuvysti!
dangių aras savo naštos — spar
nų neatsisako, nes tik jų dėka 
jis yra augštybių, naujų horizon
tų laimėtojas. Nesiskundžia aras 
dėl savo naštos, mažiausiai yra 
pagrindo skųstis žmogui dėl tau
resnio gyvenimo smūgių... Pa
našiai, kaip kantrus yra mar-

čaižomas, ydant iš beformės me
džiagos išeitų graži statula; dar 
daugiau turėtų būti užtikrintas 
žmogus, skaidrinamas palaimin
tos kančios, tos dvasios galiūnų 
paslapties... Ne kančia žmogų 
prislegia, bet neprasmingas 
kentėjimas jį palaidoja X- liu
dija Velykų Aleliuja. Kiekvre- 
rtas, pats kukliausias žingsnis 
gėrio link, yra sykiu prasmingą 
kančia ir prisikėlimas. Nuolat 
reikia keltis, kaip pavasario 
gamtai naujai žydėti, nes gėris 
neišsemiamas, tobulybė — be
kraštė.

Mūsų gyvenimas — gavėnia, 
jos Didžioji Savaitė ir Prisikėli
mas. Kryžius — mūsų kelias, 
Prisikėlimas — kelionės tikslas. 
Juo labiau, kad kiekvienas gy
vosios dvasios krikščionis, kaip 
jūroje švyturys, ne savo ugni
mi žėruoja, ne sau aplinkui švie
są lieja (Ad. Jakštas).

Žėruoti ir negesti — reiškia iš 
naujo keltis tauresniam gyveni
mui, nauju sielos pavasariu 
skleistis Dievo malonėje — žmo
gaus pašaukime: žydėti ir nenu
vysti Dievo ir Tėvynės garbei. 
Aleliuja!

Tomas Žiūraitis, CLP.

“TŽ” Nr. 10(374), kovo 7 d., 
buvo paskelbtas Kanados minis- 
terio pirm, sekret. atsakymas į 
redaktoriaus prašymą pasisaky
ti dėl Pabaltijo okupacijos. At
sakyme buvo pareikšta, kad Ka
nada, kaip ir visi laisvi kraštai 
buvo sujaudinti dėl Pabaltijo ir 
kitų rytų Europos kraštų oku
pacijos, toliau buvo priminta, 
jog jau 1954 m. gegužės 17 d. at
stovų rūmuose buvo pareikšta, 
kad Kanada nuo pradžios yra 
pripažinusi kiekvienos Pabalti
jo valstybės nepriklausomybę 
de jure ir to iki šiol nėra atšau
kusi. Toliau atsakyme primena
mi du užsienių r. min. Pearsono 
pasisakymai dėl Pabaltijo pa
vergimo, vienas ministerio pir
mininko pasisakymas ir patei
kiama ištrauka iš ministerio pir-

Laiško ministeriui pirminin
kui ir atsakymo vertimai “Tėv. 
Žib.” buvo išspausdinti ištisai. 
Kartu buvo išspausdintos iš
traukos iš atsakyme minimų pa
reiškimų parlamente. Iš jų pa
aiškėjo, jog vyriausybės vardu 
parlamente buvo pareikšta, jog 
Kanada Sovietų Sąjungą yra 
pr^ažinusi 1924 m. kovo 24 d. 
Pabaltijo valstybes taip pat 
esanti pripažinusi, tačiau tame 
pareiškime nenurodoma, kada 
tai padaryta Toliau primenama, 
jog Kanados vyriausybė pasta
ruoju metu Pabaltijo valstybių 
pripažinimo klausimo neturėju
si progos svarstyti, betgi 1947 
m. vienos bylos proga užsienių 
r. min. painformavęs teismą, jog 
Kanada Estijos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą de jure nepri
pažįstanti.

Šio pareiškimo tekstas nepa-

S Dėmesio!

Mūšis Javos juroje
Klan-klan-klan, varpas aidė-1 (Pabaiga)

> tuščiose laivo nataloose. Ko- --------
sivokiau, kas.čia^edąsi. Tur būt 
dėlto, kad kautynės'vyko su di
deliu greičiu ir niekas neturėjo 
laiko ir noro man ką nors aiš
kinti. Tik vėliau paaiškėjo, kur 
buvo mūsų užsigrūsta.

Apsupti priešo Perth ir Hous
ton nedelsdami pasuko į štir- 
bortą ir norėjo iš ugnies žiedo 
prasimušti, tačiau įdūkę japonai 
juokų nebeišdarinėjo.

Tuo tarpu ant Perth borto 
kapitonas Waller komandavo: 
“Dvidešimt štirbortan” — laivas 
pasisuko. Kiek palaukus jo bal
sas nuaidėjo: “Penkiolika bak- 
bortan”, vėl laivas pakrypo nu
rodyta kryptim. /

Vienintelė šviesa ant tiltelio 
radosi prie jūrlapių, bet ir tai 
gerai uždengta. Gesinant priešo 
prožektorius, kliuvo pirmoji 
torpeda. Kapitonui buvo pra
nešta, kad greitis krito. Pakly
dęs sviedinys sudaužė lėktuvo 
katapultą. Pabūklų tarnybos 
pranešė artilerijos karininkui, 
kad išbaigė sviedinius. Kapito
nas į visus pranešimus atsaky
davo: “labai gerai”.

Kai antroji torpeda sprogo 
tiesiai po komandos tilteliu, tai 
laivas rodos lyg iš vandens pa
sišokėjo, o stovėjusieji ant til
telio parpuolė ant kelių.

Kapitonas įsakė apleisti laivą. 
Viena baterija nepaliovė šau
džiusi.

“Palikti laivą!” įsakė kapito
nas. Paskutinė baterija, pritrū
kusi sviedinių nutilo. Kapitonas 
Waller atsisveikino su visais ir 
liepė apleisti tiltelį. Rankas ant 
krūtinės sukryžiavęs, žiūrėda
mas į tylinčius pabūklus jis li
kosi stovėti priekyje komandos 
tiltelio. Taip 1942 m. kovo mėn.

.„. jo tuščiose laivo patalpose. Ko- 
kia čia dabar velniava įvyko —

^■ galvoju. Tuo TnetU, kai griebiau 
šalmą, virš mano galvų sugriau
dė pagrindinė baterija ir pasi- 
jutau priblokštas prie pertva
ros. Kadangi mums nebedaug 
buvo likę šių aštuonių colių 
sviedinių, tai supratau, kad vy- 
rėi veltui jų žvirbliams šaudyti 
neeikvoja. Vargais negalais 
tamsoje susiradau praėjimus ir 
pasiekiau tiltelį. Man lipant 
augštyn šalia pagrindinių bate
rijų prabilo ir penkiacoliniai pa
būklai. Pagalvojau, kad prasi
dėjusios kautynės bus karštos. 
Eidamas į ryšių denį aš praėjau 
pro pabūklų tarnybas, kurios 
dirbo greitai, tiksliai ir automa
tiškai — tamsoje leido sviedinį 
po sviedinio. Ypač gražų vaizdą 
sudarė šviečiantiej i sviediniai. 
Kolei pasiekiau tiltelį, jau visi 
laivo pabūklai spiaudė ugnį ir 
plieną. Kaip miela klausytis! 
Tarpas nuo tarpo su akinančiu 
trenksmu dundėjo didieji, dunk
sėjo aštriais smūgiais penkiaco
liniai ir stukseno nesustodami 
mažieji pabūklai. Stiebų aikšte
lėse. kuriose buvo užkelti prieš
lėktuvinei apsaugai kulkosvai
džiai, dabar jie piktai lojo.

Kai užlipau ant tiltelio, Hous
ton pakliuvo į akinančią pro
žektorių šviesą, už kurios aš ga
lėjau matyti japonų nakintojų 
tamsius šešėlius. Jie apšvietė 
priešą savo sunkiems viene
tams, kurie tamsoje galėjo ge
riau prisišaudyti. Gaivalingai 
kovojant už gyvybes Houston 
lengvieji pabūklai pasisuko į 
šviesas ir jas užgesindavo vos 
pasirodžiusias.

Nors komandos tiltelis yra 
laivo nervij centras, bet aš nesu- '

Pagal
W. G. Winslaw ir R. McKie 

paruošė B. Stundžia
11 d. 025 vai. Perth, torpedos su

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.
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draskytas, sviedinių sugraižy
tas, nuskendo. <<■

Kai kapitonas Rooks į pamatė, 
■ kad Perth jau baigtas; ir kad 
Houston dingo vilties iš japonų 
apsupimo prasimušti, jis pasuko 
laivą į japonų vilkstinės vidurį 
ir nutarė parsiduoti brangiausia 
kaina. Gindamasis nuo puolan
čių naikintojų, torpedų ir nuo 
atokiau esančiu kreiserių ug
nies, tuo pačiu ' laiku Houston 
visais turimais pabūklais ir kul
kosvaidžiais iš nedidelio atstu
mo šaudė į japonų transporto 
laivus. Už tai Houston turėjo 
atkentėti. Torpeda įsmuko į už
pakalines mašinų patalpas ir 
sprogo užmušdama visą tarny
bą. Laivo greitis krito iki pen
kiolikos mazgų. Karšti garai ir 
tiršti dūmai išsiveržę iš kūryk
los patalpų privertė pabūklų 
tarnybas laikinai palikti savo 
vietas, bet tik neilgam nes ir vėl 
pasigirdo tų pabūklų trenksmas. 
Sviedinių keltuvai nebeveikė ir 
penkių colių sviedinių tiekimas 
nutrūko. Vyrai bandė sviedinius 
rankomis nešioti, bet gaisras ir 
užgriauti praėjimai jų darbą 
sunkino. Nežiūrint to, artilerijos 
ugnis nebuvo sustabdyta.

Pabūklų bokštelis Nr. 2 tie
sioginiu pataikymu tapo su
sprogdintas. Laukiniai liepsnų 
liežuviai pasiekė net komandos 
tiltelį. Nepaprastai karšta lieps- 
no vertė visus laikytis tinkama
me atstume. Laikinai, nutrūko 
ir ryšys laive. Ugnis buvo ap
malšinta, bet prisėjo užlieti 
sviedinių sandėlį, — tas reiškė, 
kad mes netekome ir paskutinių 
likučių aštuoniacolių sviedinių, 
o kartu ir pagrindinės baterijos. 
Ugnis šėlo visame laive ir vy
rams sunkiai ėjosi su ja susido
roti.

Antra torpeda surado Hous
ton liemenį kažkur priekyje po 
viršutiniu deniu. Sprogimas su
purtė visą laivą. Supratau, kad 
jau baigta su mumis.

Iš lėto pasvirome į štubortą, 
— senas išdidus laivas nebeteko 
greičio. Dar keli likę pabūklai 
tęsė ugnį, bet jau buvo aišku, 
kad galas artėja. Supratau, kad 
kapitonui skausmas širdį dras
ko, bet stipriu balsu jis pasišau
kė trirųitininką ir įsakė jam 
pūsti — “Palikti laivą”.

Kai užgirdau kapitono žo
džius “Palikti laivą”, nesigrū- 

(Nukelta į 9 psl.)

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

Dėmesio!
SUINTERESUOTI PRAŠOMI SĮ SKELBIMĄ IŠSIKIRPTIaiškina, kada Pabaltijo valsty- pov«gtasios Europos tautos, jų tarpe 

ir Pabaltijo valstybes. Mes nenustoįam 
| vilties, kad šitie kraštai vėl atgaus lais

vę ir nepriklausomybę ir galės rinktis 
sau valdžios, kokias pageidaus. Kano- 

• da daugeliu atvejų Jungtinėse Tautose 
yra išreiškusi nepasitenkinimo sovietų 
agresija Rytinėje Europoje ir Pabaltijo 
valstybių įjungimu «į Sovietų Sujungę, 
kas jai niekad nebuvo pripažinta. Ka
nados seime 1954 m. gegužės 17 d. 
oficialiai pareikšta, kad Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepripklausomybės pripaži
nimas de jure buvo padarytos 1924 m. 
kovo 24 d. ir Kanados valstybės niekuo
met nebuvo atšauktas".

Toks informavimas yra žodis 
žodin paimtas iš “Nepr. Lietu
vos”. Tik Elta, pridėdama kabu
tes, “NL” kūrybą paverčia tie
siogine p. Pearsono laiško kalba 
—jo laiško ištrauka, kai “NL” tą 
pateikia tik atpasakojimo forma, 
nors ir ne dalyviais. Kad toks 
informavimas iškraipė visus 
faktus ir laiškų turinius, galima 
būtų moti ranka. Sąžiningo in
formavimo nesiekianti spauda 
dažnai daug ką prijaukia ir klai
dina. Bet negalima neatitaisyti, 
kai iškreipiamas esminis daly
kas — sufabrikuojama data ir 
priskiriama ministerio laiškui, 
kurios ten visai nėra. Gerai dar, 
kad tokia žinia nepasirodė ang
liškajame Eltos biuleteny, kuris 
galėtų pasiekti ir Otavą. • Gali 
juk kas nors tą datą panaudoti 
ir kokiame laiške Kanados, vy
riausybei bei kitokiuose raštuo
se.

Kad neliktų jokių abejonių, 
pateikiame čia ir p. Pearsono 
laiško vertimą:

"Otava, 1957 m. vasario 28 d. 
Malonus Pone P. Januška, 
Man malonu padėkoti už^ Jūsų vasa

rio 16 d. laišką bei pasidžiaugti Jūsų 
ir p. Baleišio Windsoro lietuviškos kih 
mės piliečių vardu padarytu pranešimu.

Aš pUnai simpatizuoju Jūsų jaus
mams dėl nelaimingos, tikrai tragiškos 
Sovietų valdžioje esančių kraštų padė
ties. Kai Sovietų Sąjunga išplėšė^ Pabalti
jo valstybių ir kitų Rytų Europos kraštų 
laisvę, Kanados vyriausybė ir tauta per
gyveno tuos pačius jausmus kaip ir vi
sos kitos laisvos pasaulio tautos.

Mes nepraradome vilties, kad šitos ša
lys vėl galės laisvai pasirinkti savo vai
kymosi formą, pagal savo pačių troški
mus. Kanada daugeliu atvejų Jungtinėse 
Tautose ir kitur yra pareiškusi savo ne
pritarimą Sovietų agresijai Rytų Euro
poje ir Pabaltijo valstybių inkorporacija 
į Sovietų Sąjungą niekad nebuvo Kana
dos pripažinta. Kaip buvo konstatuota 
atstovų rūmuose 1954 m. gegužės 17 
d., Kanada nuo pradžių yra atskirai 
pripažinusi Lietuvą, Latviją ir Estiją ir 
nuo to meto niekad šitų valstybių pri- 
pažinimo de lute neatšaukė.

Tačiau, aš manau -lūs sutiksite, jog 
betkokia tiesioginė Vakarų kraštų in
tervencija Rytų Europoje turėtų rim
čiausių pasėkų ir pažeistų tikslus, dėl 
kurių yra kovojama.

Jūsų nuoširdus L. B. Peorson".

Kaip matome čia jokia Lietu
vos nepriklausomybės pripaži
nimo data neminima. Kaip žino
me, jos nėra ir abiejuose laiš
kuose minimame 1954 m. gegu
žės 17 d. pareiškime parlamen
te, kurio tekstas TŽ jau buvo 
paskelbtas.

Aiškinantis toliau, iš oficialių 
įstaigų buvo nurodytas kitas pa-* 
reiškimas, kuris išsklaido visas 
abejones. Kanados 21-jo parla
mento 7 sesijos metu užsienių 
reikalų komisijoje aiškinantis 
Pabaltijo atstovavimo Kanadoje 
klausimus 1953 m. kovo 2 d. po
sėdy atstovas. Fleming paprašė 
paaiškinti vyriausybės nusista
tymą Pabaltijo valstybių pripa
žinimo reikalu. Tada R. M. Mac 
Donnell, Assistant Under-Secre
tary of State for External Af
faires pareiškė šitaip:

Kai Pabaltijo valstybės susi
kūrė, Kanada savo užsienių rei
kalų nevedė. Tai buvę atlieka
ma D. Britanijos. Šioji gi netru
kus po I Pasaulinio karo pripa
žinusi Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valstybes bei jų vyriausy
bes. Esą, galima prileisti, kad 
šis D. Britanijos pripažinimas 
įpareigojo ir Kanadą (was bind
ing on Canada). Nuosekliai galį 
būti laikoma, kad ir Kanada yra 
pripažinusi šių kraštų suverenu- . 
mą bei nepriklausomybę ir jų ; 
vyriausybes. Vėliau gi Kanada 
neturėjusi progos nei tą pripa- i 
žinimą patvirtinti nei jį atšauk- j 
ti. Juo labiau esą negalima pri- \ 
leisti, jog Kanada de jure būtų I 
kada pripažinusi šių kraštų įjun j 
girną į Sovietų Sąjungą. (Mi- . 
nutes of Proceedings and Evi- ■ 
dence Nr. 4. Friday, March 6, i 
1953, 100 psl.). j

Čia mes turime galutinį atsa- ! 
kymą į pradžioje iškeltą klausi- | 
mą. Kanados vyriausybė laiko i 
save paveldėtoja D. Britanijos ’ 
užsieninių įsipareigojimų. Kaip | 
žinome, Lietuvą D. Britanija i 
pripažino 1922 m. gruodžio 22 d. . 
aktu, kartu su Prancūzija, Itali- i 
ja ir Japonija, t.y. su karą lai- i 
nuėjusiomis valstybėmis, kurios » 
buvo sukūrę pastovų savo or- ’ 
ganą Ambasadorių Konferenci- i 
ją. Kanada prisiima tą patį pri- l 
pažinimą. / 1

Tarp kitko pastebėtina, kad | 
tai buvo vėlyvas pripažinimas, | 
ilgai trukdytas Lenkų. Tuo me- J 
tu Lietuva jau buvo Tautų Są- | 
jungos narys (nuo 1921. IX 22) | 
ir jau buvo 
(1922. Vn. 20

bės buvo Kanados pripažintos. 
Kadangi Kanada iki šio karo 
neturėjo atskiros užsienių r. mi
nisterijos, ir aktyvios užsienio 
politikos nevedė, o po karo ne
bebuvo Lietuvos vyriausybės, 
tai ^unku prileisti, kad kada 
nors būtų įvykęs tiesioginis pa
sikeitimas dokumentais. (Kana
dos užsienių r. departamentas 
buvo įkurtas 1909 m. ir valdo
mas valstybės sekretoriaus. 1912 
m. departamentas buvo paves
tas valdyti ministeriui pirmi
ninkui. Atskiros užsienio politi
kos Kanada nevedė, bet laikėsi 
D. Britanijos. Tik pastarojo ka
ro metu jos tiesioginiai santy
kiai su kitomis valstybėmis pa
gyvėjo ir 1946 m. atsirado atski
ras užsienių r. ministeris.).

Kadangi Šov. Sąjungos pripa
žinimo data nurodoma 1924 m., 
kai Kanada atskiros užsienių 
politikos dar nevedė, tai buvo 
aišku, jog pripažinimu supran
tamas ne eilinio pobūdžio aktas. 
Pirmiausia teko spėti, jog Kana
da save laiko paveldėtoja Didž. 
Britanijos įsipareigojimų. Rei
kėjo tik išaiškinti ar tokia išva
da yra daroma iš bendrųjų teisi
nių santykių ar yra buvęs dar 
koks atskiras tą reikalą sutvar
kęs juridinis aktas. “TŽ” redak
cija tuokart paliko tą klausimą 
ateičiai.

Susirašinėjimo nuorašai bei 
ištraukos iš parlamento steno
gramų buvo pasiųstos ir “Nepr. 
Lietuvai”, kurioje po savaitės 
(Nr. 11/511/, kovo 13 d.) pasiro
dė pranešimas apie Kanados vy
riausybės nusistatymą Pabalti
jo okupacijos klausimu. Prane
šimas paremtas tariamai užsie
nio r. ministerio Pearsono laišku 
Windsoro apylinkės pirminin
kui P. Januškai. “NL“ sakoma, 
jog Lietuva Kanados buvusi pri
pažinta de jure 1924 m. kovo 24 
d., kai “TŽ” paskelbtoje ištrau
koje iš parlamento stenogramų 
sakoma, jog tą dieną buvo pri
pažinta Sovietų Sąjunga. Toliau 
“NL” primenama, jog maždaug 
tas pats esą rašoma ir “TŽ” re
daktoriaus gautame laiške iš 
ministerio pirmininko kancelia- 
rii°s- V .

Vos tik perskaičius tą žinią, 
buvo aišku, jog. čia kažkas ne
tvarkoje, 
ka tuojaus pri

atsakymas į Windsoro apylinkės 
valdybos pirmininko p. Januš
kos ir sekretoriaus p. Baleišio 
raštą yra rašytas viena diena 
vėliau, tačiau jo kaikurie išsi
reiškimai net žodis žodin sutam
pa su ministerio pirmininko 
kanceliarijos raštu. Be abejonės, 
ministerio pirm, kanceliarija 
buvo paprašiusi žinių iš užsie
nių r. min., o šios paruoštos ži
nios buvo panaudotos ir antra
jam raštui. Tačiau užsienių r. 
ministerio laiške toli gražu ne
rašoma taip, kaip rašo “Nepr. 
Liet.” Ji p. Pearsono laiškui pri
skiria net daugiau negu yra 
abiejuose laiškuose. Ji būtent 
kai ką paima iš “TŽ” paaiškini
mų, bei “TŽ” pateiktų ištraukų 
iš parlamento stenogramų, pri
skiria tai p. Pearsono laiškui, 
bet padaro didelę klaidą: parla
mente paminėtą Sovietų Sąj. 
pripažinimo datą paverčia Lie
tuvos ' pripažinimo data.

Galima buvo tą atitaisyti tuo
jaus pat. Tačiau mums rūpėjo 
kartu visiškai tikrai, be jokių 
abejonių pasakyti, kokią gi bū
tent datą Kanados vyriausybė 
laiko Lietuvos pripažinimo da
ta. Kadangi buvo padaryta tuo 
reikalu žygių atitinkamose įstai
gose, tai bevelijome palaukti, 
kad nereikėtų prie to paties 
klausimo du kartus grįžti. Bet 
štai sulaukėme naujo Eltos In
formacijų Nr. 6/271/, balandžio 
1 d., kuris pradedamas tikrai 
balandiška žinia: “Kanados vy
riausybės laikysena Lietuvos 
atžvilgiu.” Čia trumpai sumi
nint ministerio pirmininko kan
celiarijos laišką padaroma klai
da, kai priminimas 1947 m. pa
reiškimo dėl Estijos priskiria
mas pačianj laiškui, o ne “TŽ” 
parūpintoms ištraukoms iš par
lamento stenogramų. Toliau vis
kas sujaukiama atpasakojant 
tariamąjį p. Pearsono laišką.

Elta skelbia:
"Konados užsienio reikalų ministeris 

Pearson atsakė raštu į K. Liet. B-nės 
Windsoro apylinkės pirmininko Petro Ja
nuškos poklousimd, kokia yra Kanados 
vyriausybės laikysena dėl Lietuvos ne- 
priklausomybės. Pearson pareiškė savo 
simpatijas lietuvių tautai dėl tragiškos 
jos nelaimės, atsidūrus sovietų pavergi
me. "Kanados valdžia užjaučia visos

p/ Januš- 
ntė p. Pearšon 

laiško nuorašą. Pasirodė, jog tas

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

OSSINGTON TEXTILES
1173 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 4-8753 
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, • 
Lenkiją ir kt Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Siunčia iš Kanados hr Anglijos įvairiausius siuntinius

S

S

3

te.

s

★

★

★

★

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

IŠ KANADOS: J J
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir kitų reikmenų 
įvairius siuntinius. /
IŠ ANGLIJOS: S
Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, stetoskopus, klausos 
aparatus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga- 
minimut medžiagos, kosmetiką ir t.t. ir t.t.
Gražiausių spalvų ir geriausios rūšies dirbtino šilko /rayon/ ir kartūno * 
medžiagas vasarinėms suknelėms, kuriu kaina nuo $1.30 iki $1.85 
už jardą, iškaitant muitą. ... . . . . W
Nepaprastai geros kokybės moterų paltams medžiagas, kurtų katna 
tiktai $4.00 už jardą, įskaitant muitą. W
Firmos "Cyma" ir "Dixton" šveicariškus didžiausio pasirinkimo ran- lt 
kinius laikrodžius, kurią kaina nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant 
muitą,. ? mį
Ypatingo grožio vokiečiu firmos **Kern & Soehne" stalo laikrodžius, 
kurių kaino pa $40.00 ir $44.00, įskaitant muitų.
Vardinių, jungtuvių ir kitoms progoms dovanų standartinius★ siuntinė-
liūs oro paštu.

VYRAMS: 
' b

Vyr. viršutiniai marškiniai,
/dirbt, šilko, royon/. ..... 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, ontimogne- 
tints, 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
■'■■■.■■a

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

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

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

. 7 jardai__. f

. 5 jardai

. 5 jardai
4
7 jardai
3 jardai

* /Iškaitant visus mokesčius/

★ Standartinius medžiagų siuntinius paprastu paštu.

' • '
Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui
Vilnonė medžiaga mot. paltui /ruda, tams, žalia, tams, mėlyna/ 3 Va jd.
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, royon, margos spalvos.
Suknelėms medžiaga, dirbt, šitko, rayon, margos spalvos.
Skarelės /dirbt, šilko, raybn/ ....................... .
Pamušalo medžiaga .......................... . ................ .. .............. .
Klijanka ,...... ........ .............................4............... ....................

Sagų dviems kostiumams ir paltui

$102.50Viso .

Vilnonė medžiogo vyriškom kostiumui ......
Vilnonė medžiaga vyriškam paltui ................ -.......   —
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos..........
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos..........
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos..........
Vyriškas rankinis laikrodis, Dixton, šveicariškas, 17 akmenų,

antimognetinis, paauksuotas ..... .............................................
Pamušalo medžiaga ............... .................................. ..................... .
Klijanka ........     .-•••••.........    ............
Sagų dviems kostiumams ir paltui

....$139.20
mokesčius/

.. .Viso.
/■skaitant visus

★ jvairios sudėties maisto siuntinius.

6

5 •jardai
5 jardai
5 jardai

1
7 jardai
3 jardai

S

v
.... Vi svaro
... Yz svaro %

.......$29.50

.....4 svarai

.i... 4 svarai 

.....8 svarai 
.... 2 svarai

$20.00

..14 svarų
... 1 svaras

.... 1 svaras *

.... 1 svaras 
... 2 svarai w

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

15. Kumpis .. ............... 14svarų
Cukraus ...... 2 svarai W
Miltų ....... .............3 svarai

20 svarų bruto

16, Kumpis
Taukų

.....5 svarai 

.... 5 svarai 

.....5 svarai 

.....2 svarai

.... .$25.50

.... 6 svarai 

..10 svarų

......$22.00

.... 5 svarai 

.... 5 svarai 
... 5 svarai 

.... 1 svaras

. ... $25.50

.... 6 svarai

.... 8 svarai 

.... 2 svarai

$22.50

... . 4 svarai 

.... 2 svarai 
. . 1 svaras 
.... 2 svarai 
.... 4 svarai 
... 1 svaras 
... 2 svarai

... $29.50

... 2 svarai 

... 8 svarai 

... 2 svarai 

... 2 svarai 

.. . 2 svarai

. $32.50

... 4 svarai

... 6 svarai

... 4 svarai < 

.. 2 svarai r 
/įskaitant visus mokesčius/

Tik užeikite ic 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 toip 
reikalingi ir laukio. ? V

Be to, pranešame, kad nuo 1957 m. sausio mėn. I d. žymiai ATPf- W 
GINTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimą kifogro- W 
mo vaistų oro paštu mokesčių reikėjo mokėti virš $8, tai dabar už tą patį 
kilogramą mokama tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/-'Oro paštu * 
siuntiniai į Lietuva, Latviją ir Estija dabar yra siunčiami ne per Maskvą, Cf 
bet iš Londono į Rygą /Latviją/, ir tikimasi, kad tuo buš sutrumpintos w 
vaistų gavimo laikos. *' *■

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. -Tad Ugai ne- 
laukdami, bet tuoj pat užeikite į BALTIC EXPORTING CO., 849 College W 
St., Toronto, ir susipažinkite su mūsų nauju katalogu ir pavyzdžiais, nes L 
dabar pats taikos pasiųsti dėžėje kumpį papuošimui ir praturtinimui tė- W 
viškėje šv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms grožių medžiagų. Arba K 
skambinkite telefonu LE. V3098 ir klauskite informacijų. >
Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St EL, pas » V. J 
Juraitienę, telef. JA. 8-0686, siunčia tik vaistus, maisto B 
siuntinius ir standartinius dovanų ir medžiagų siuntimus, k

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

Cukraus 
Taukų 
Sviesto 
Ryžių

Pipiru 
Arbatos

20 svarų bruto

7. Cukraus 
Taukų

20 svarų bruto

13, Cukraus
Taukų .....
Miltų .......
Ryžių ....... S

20 svarų bruto .

8. Cukraus
Taukų ........
Sviesto ......
Pieno miltelių

20 svarų bruto ..

9. Cukraus ......
Taukų ........
Medaus ......

20 svarų bruto ..

- 10. Cukraus ......
Kakavos 
Šokolado 
Pieno miltelių 
Sviesto ........
Kavos , ........ 
Medaus

20 svarų bruto ...

1 T. Cukraus 
Sviesto ..
Medaus ......
Kakavos 
Kavos

20 svarų bruto ...

12. Ryžių ............
Cukraus ,.......
Kakavos .......
Kovos .........

20

14

svarų bruto

Kumpis
Arbatos
Kavos ...
Kakavos .
Cukraus

... .$37.00

14. svarų 
... 4 svarai

20 svarų bruto .....................$38.00 Sį
17. Kumpis ................ 14 svarų 

Cukraus . .................... 5 svarai flh

20 svarų bruto ... . ..........$36.0D
18. Kumpis /priekinis/... 12 svarų IL

Cukraus .................. .. 4 svarai JĮ
Miltų .................... . 3 svarai W

20 svarų bruto ............... $32.50

19. Kumpis /priekinis/.... 12 svarų
Cukraus .................. . 2 svarai JI
Taukų ....... 4 svarai , *

20 svarų bruto ..... ............... $33.50 *

Sar. A. KALUZA
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Nuotrupos iš religinio gyvenimo
Nepasitvirtino lenkų lūkesčiai giai ir iš pačios organizacijos, 
Pereitų metų gruodžio mėn. kuri buvo pasišovusi tvarkyti 

k raud. Lenkijos režimas, W. Go- ’ 
mulkos asmeny, pranešė paten
kintiems lenkams, kad Šv. Tė
vas paskyręs 5 generalinius vi
karus, penkioms '•vyskupijoms 
valdyti buv. vokiečių teritori
joje, kurią lenkai gavo iš vokie
čių po II-jo karo pabaigos. Tas 
būtų reiškę bent dalinį Popie
žiaus pripažinimą tų žemių Len
kijai. Aišku, tai būta labai jaut
raus klausimo į kurį su dideliu 
smalsumu žvelgia ir lenkai ir 
vokiečiai. Pasirodo, žinios bu
vo netikslios. 1957 m. išleistas 
vėliausias kardinolų ir vyskupų 
sąrašas mini tik vieną naują 
vyskupą lenką Edmundą No
wicki kuris pažymėtas kaip 
vysk, pagalbininkas Dancigo 
diecezijai. Tuo būdu, Vatikanas 
ir. toliau laiko lenkiškųjų admi
nistratorių tų sričių valdymą 
dar negalutiną ir neišspręstą.

Lietuvių katalikų sluogsniuo- 
se ši žinia taip pat gana gyvai 
komentuojama, kadangi ji turi 
netiesioginio ryšio ir su lietu
viškomis problemomis, t.y. Vil
niaus arkivyskupų sosto klausi
mu, kuris, dar vis yra atviras ir 
neišspręstas.

Sudužo Maskvos viltys. Go- 
mulkos režimui besitvirtinant 
Lenkijoje ir Bažnyčiai gaunant 
bent šiokias tokias laisves, Mas
kva per savo patikėtinius sten
giasi visomis išgalėmis žeminti 
ir skaldyti lenkus katalikus. 
Tam reikalui sovietams buvo 
labai paranki pseudokatalikų 
organizacija PAX, iš kurios šiuo 
metu nariai dezertiruoja tiesiog 
masėmis. To junginio vyr. tvar
kytojas Boleslovas Piaseckis, ma 
to, kad jam vadelės slenka iš 
rankų, kad jo organizacija nu
stoja savo reikšmės ir populia
rumo. Priešingai, Bažnyčios po
zicija vis stiprėja ir pastebimai 
Jos įtaka didėja. Tai pripažįsta 
ir toks Varšuvos laikraštis, kaip! 

; “Zycie Warszawy”, konstatavęs 
PAX byrėjimą ir reikšmės nu- 
s to j imą.

Dabar sovietai galvoja, kaip 
pašlijusią padėtį bent dalinai 
atstatyti ir vėl rasti pagrindą 
pradėti ardomąją veiklą Lenki
jos katalikų tarpe. Iki šiol PAX 

• . pastangos buvo lemtos nepasise- 
kūnui. Buvo įsteigta leidykla, 

' ■ bet ilgai neišlaikius, subankru-
*• tavo. Buvo leisti du laikraščiai, 

bet nieko iš to neišėjo, kaip ly-

Lenkijos dvasiškąją.
Nepasisekimas aiškinamas tuo, 

kad toji PAX buvo suorganizuo
ta ir tvarkoma komunistų par
tijos pagrindais. Ji turėjo stip
rų, bet tik apie 300 žmonių bran 
duolį, sudarytą iš gana žinomų 
vardų lenkų veikėjų, politinio, 
ekonominio ir intelektualinio 
pasaulio įžymybių. Išvėdinus 
Lenkijos politinį gyvenimą, šie 
visi asmenys grįžta atgal į pado
rių tikinčiųjų eiles. Visų rūšių 
skaldomoji veikla jiems iš gal
vos išgaravo. Tuo būdu Maskvos 
patikėtiniai Lenkijoje vėl turi 
sukti galvas ir ieškoti naujų bū
dų ir priemonių kovai prieš Baž
nyčią.

Krikščioniškas radijas ir so
vietai Kaip daug rusai kreipia 
dėmesio į religijos svarbą bei 
,reikšmę ir kaip toli gali siekti 
jų pirštai, rodo, kad ir sekantis 
faktas. Iš įvairių sektų sudary
ta JAV National • Council of 
Churches galvoja pastatyti ket
virtį milijono dolerių kaštuo
siančią radijo stotį kažkur Vid. 
Rytuose, kurios ' tikslas būtų 
nuolatinės transliacijos ir religi 
nės valandėlės sovietų žmonėms 
Stotis veiktų trumpomis bango
mis, 100.000 watų galingumu ir 
būtų gerai girdima didelėje so
vietų teritorijos dalyje.

Dabar patys reikalo sumany-

Priėmimas pas 'arkivyskupu”
IŠ URUGVAJAUS LIETUVIŲ KOMUNISTŲ LANKYMOSI LIETUVOJE

Apie Urugvajaus lietuvių ko-|- —Tai būsite katalikai? — pa- nas iš jų tą epizodą taip paaiški- 
Ali lAlVA .’ “n *L11 •« fAlel »«» amunistų “delegacijos” kelionę 

po Lietuvą laisvoje lietuviškoje 
spaudoje jau buvo nemažai ra
šyta. Ką jie ten matė ir kaip vis
ką įvertino, jie, žinima, oficia
liai atvirai nepasakoja, nors kai- 
kurie yra grįžę aiškiai nusivylę. 
Kad ir varžomi savo artimie
siems visdėlto daug ką prasita
ria. Tuo būdu Urugvajaus lie
tuvių tarpe yra tokių, kurie yra 
prisiklausę ir jų tikrųjų įspū
džių ir pasakojimų.

Vienas urugvajietis mums yra 
prisiuntęs keletą tokių jų įspū
džių papasakojimų, iš kurių čia 
spausdiname santrauką pasako
jimų apie lankymąsi pas kanau
ninką dr. J. Stankevičių, Kauno 
arkivyskupijos bei Vilkaviškio 
ir Kaišedorių vyskupijų admi
nistratorių.

- Bene komiškiausias ir keis
čiausias ekskursantų priėmimas 
buvo Kaune pas kan. dr. J. Stan
kevičių, kurį jie vadina arkivys
kupu ar vyskupu. Staigiai jam 
pristatyti, svečiai šeimininką 
pradžioje, atrodo, visai dezorien
tavo.

klausė “arkivyskupas”.
Svečiai sumišę žvalgėsi tarp 

savęs ir klausiamai žiūrėjo į sa
vo vadovą Rasiką. Tas mikčio
damas atsakė:

— Tai gal ir katalikai.
Tada jau ir kan. Stankevičius 

sumišo.
— Klausiu, — sakė jis, — ar 

jūsų tarpe visi katalikai, ar nė
ra kito tikėjimo žmonių?

— Nėra, — atsakė Rasikas.
— Tai klaupkitės, duosiu pa

laiminimą, — sakė šeimininkas.
Ekskursantų tarpe dar dides

nis sumišimas. Vargiai nors vie
nas jų gyvenime kada prašė dva 
siskių palaiminimo, klaupėsi 
prieš “arkivyskupą” ir bučiavo 
jo žiedą. Ką daryti? Ar nesi
juoks draugai čia ir Urugvaju
je, ar nebus išduotas Stalino 
“mokslas”, kuris pagal jų “Dar
bo” nudlatinius teigimus, “visa
dos nugali religiją”... Vėl visi 
sužiuro į savo vadovą. O Rasi
kas svyravo, sako, net pabalęs. 
Bet pirmosios suklaupusios mo
terys. Jos ne tik atsiklaupė, bet 
kaikurios net pravirko. Turbūt 
nervai ar sąžinė neatlaikė. Vie-

Protestas darbiečių vadui
tojai apsižiūrėjo, kad tos Baž- ’ darbo partojos lyderis Hugh 
nytinės Tarybos Art. Rytų sky- j Gaitskell kovo 18 d. rinktinių

Viešėdamas Berlyne BritųfGaitskelliui yra pasiuntusi Po

riaus vadovai, kuriems pavesta 
tvarkyti būsimas programas, 
yra aiškūs raudonųjų simpati- 
kai ir 1 ii nekartą viešai pareiš
kę. Minimas net ir vieno as
mens, prof. H. Aharcnian var
das, kuris yra nariu centrinės 
tarybos “The. World Council of 
Churches” ir kuris jau ilgesnį 
laiką nuolat bendradarbiauja su 
tokiais dvasiškiais Sovietų Są
jungoje, kurie yra žinomi kaip 
raudonojo režimo koloborantai. 
Dabar ir prisibijoma, kad ne an
tikomunistinė propaganda ir 
Dievo žodis bus skleidžiamas 
per tą stotį, bet greičiau sovie
tų pateikta medžiaga ir mintys 
apie taikingą koegzistenciją.

Ir tas pavyzdys rodo sovietų 
apsukrumą ir mokėjimą Įsibrau
ti į tokius sluogsnius, kuriuose 
mažiausiai būtų galima laukti 
raudonųjų infiltracijos. Pasiro
do, budrumas būtifias visur 
ir visada. Al Gimantas.

mokslo ir visuomenės žmonių 
susirinkime išdėstė savo mintis, 
apie Rytų-ir Vakarų koegzisten
cijos galimybes. Esą tai būtų 
įvykdoma įkūrus neutralią zo
ną iš sujungtos Vokietijos, Če
koslovakijos, Lenkijos ir Veng
rijos, iš kurių būtų atitrauktos 
visos svetimos kariuomenės ir 
kurių sienas garantuotų Keturi 
Didieji.

Šitoks stabilizacijos planas 
įgyvendintas tarp kitko patvir
tintų Pabaltijo aneksiją, palik
tų jį neginčijama Sovietų Są
jungos dalimi, o tuo pačiu su
duotų didelį smūgį jų išsivada
vimui. Gaitskelliui atitinkamą 
protesto raštą yra pasiuntęs VL 
IKas, kuris taip pat paragino 
protestuoti visas lietuviškąsias 
bendruomenes Britų Common- 
wealtho kraštuose: pačioje D. 
Britanijoje, Kanadoje, Australi
joje ir N. Zelandijoje.

Kanados LB Kr. Valdyba

litinio komiteto paruoštą raštą, 
kuriame stebimasi, kad vadas 
darbiečių partijos, kuri visada 
pasirodydavo stovinti laisvės 
siekiančių tautų pusėje, galėjo 
siūlyti tokią prekybą kitų tautų 
laisve — už keleto metų ramybę 
siūlyti įtvirtinti kitų tautų ver
giją. Kartu primenama, kad ir 
1939 m. derantis dėl bendro 
fronto prieš hitlerinę Vokietiją 
D. Britanija bei Prancūzija ne
sutiko Už sovietų paramą mokė
ti Pabaltijo laisve. Pabaigoje 
pabrėžiama, kad šitokie pareiš
kimai pakerta pavergtųjų pasi
tikėjimą ne tik D. Britanija, bet 
ir Vakarų demokratijomis aps
kritai.

Panašus raštas darbiečių ly
deriui pasiųstas ir Pabaltijo Fe
deracijos vardu.

TAIKOS MANIJA
"Visokių yra, visokių ir rei

kia”, — sako senas geras prie
žodis, kurio aiškų perdėjimą ta
čiau pataiso kitas: “Kiekvienas 
daiktas yra geras, jei savo vie
toje”. Taip ir taika — geras 
daiktas, žinoma, bet nereikia 

. perdėti, nes retkarčiais ji bloga, 
net į katastrofą vedanti, pav., jei 
plėšikui duodama pailsėti, užgy
dyti žaizdas po žygio, kad pasi
ruošus jo naujam puolimui, ži
nant tai iš anksto, net jam nesi
slepiant su pasisakymais, pro
jektais. Kai Vengrijos skerdynės 
tūkstančius net senų komunis
tų nustebino, atvėrė akis, imti
nai net saujai maskolių lietuviš
kai kalbančių, tenka labai nu
stebti, kai staiga atsiranda tokių 
fanatiškų taikos apaštalų, kurie,

ST. BIJŪNAS

neprilygstamu įkarščiu 
mums skelbti apie besąlyginį 
taikos gerumą, mažne pasiruošę 
į plaukus kibti kitaip manan
tiems.

Kadangi galingoji JAV veda 
dabar taikos (tikriau, ginkluo
tos taikos) politiką, ir kažkoks 
padėjėjų-padėjėjas norėtų lietu
viams kalbėti, su didele fanabe
rija, mažne visos amerikonų 

■tautos vardu, jis neturėtų. betgi 
užmiršti, kaip kartais jis perto- 
li nueina ir jo “klaida” jau vi-

ima

ros vadukų neryžtingo tūpčiok 
jimo, ar trumparegiškumo) pa
sidarė dabar techniška būtiny
be, neišvengiama ir būtina, kad 
išvengti pasaulio katastrofos bei 
abipusės savižudybės,- tačiau 
niekur bolševizmo,, nei jo “gerų 
norų” — nereklamuoja, neuž
miršta pabrėžti, kad rusai — nė
ra ta teisingoji pusė, bet atvirkš
čiai. Bet ar gi taip mums tą 
“kompromisinę koegzistenciją” 
nušviečia ir tie pernelyg žinomi 
taikos skelbėjai, besidedą ne
kaltais, ar naiviais taikos entu
ziastais?

TŽ nr. 14 (378) pono Š. prie-

NEPRIIMS SIUNTINIŲ 
BE MUITO

JAV pašto valdyba savo biu- 
ietėnyje-^'PęKal Bulletin — 
kovo 28 d. paskelbė, kad nebe
priims į Pabaltijo valstybes 
siuntinių, jei už juos nebus ap
mokėtas muitas. Taip pašto val
dyba nusprendė dėl to, kad ne
apmokėjus muito pasiųstų siun
tinių didžioji dalis grįžtanti at
gal, nes gavėjai tuose kraštuo
se yra nepajėgūs muitą sumo
kėti.

“Latvija- Amerika” žiniomis 
Soviet. Sąjungoje už iš užsienio 
gaunamus vaistus muito neima
ma,

— Bobos, mat, vis bobos. Kai 
viena klaupėsi, tai ir visos; kai 
viena pradėjo žliumbti, tai ir ki
tos. O tada ir vyrams pasida
rė nei šis, nei tas...

Taip Urugvajaus atkaklių ate
istų ir veiklių katalikybės prie
šų grupelė gavo “arkivyskupo” 
ganytojišką palaiminimą. Gal 
norėdamas su svečiais geriau iš
sikalbėti ir su jais artimiau su
sipažinti, po oficialiosios vizito 
dalies, kan. Stankevičius pakvie 
tė juos dar pietų.

Svečių tvirtinimu, .pietūs bu
vę šaunūs, nesgi ir. “arkivysku
pas” esąs įsikūręs gerai. Iš gėri
mų gavę alučio ir vyno. Svečių 
nuotaika pasitaisė, liežuviai pa
lengvėjo, jie pasidarė atviresni. 
Tada šeimininkas vėl pradėjo 
klausinėti: kaip laikosi Urugva
jaus lietuviai katalikai? Kaip 
tėvai jėzuitai? Kokios žymesnių
jų katalikiško veikimo žmonių 
pavardės? Greta “arkivyskupo” 
sėdėjusios sako, “jau pasidarė 
nei šis, nei tas”, tai ir ėmę viens 
po kito aiškinti kokie jie ištik- 
rųjų katalikai. O dėl to kaltę riu- 
vertę Montevideo lietuviams ku 
nigams: jie ne tokie, kaip “arki
vyskupas”, jie neiną su “pažan
giaisiais”, jie “fašistai”, “naciai”, 
iš Vokietijos atbėgę karo krimi
nalistai, tarybinės tėvynės prie
šai, einą su amerikonišku impe
rializmu ir 1.1. Nei su tokiais ku
nigais, nei su jų bažnyčia nei 
veikimu, mes, aišku, nieko ben
dro turėti negalim.

Tačiau kan. Stankevičius irgi 
nenusileidęs.

— Aš pažįstu, — sakęs jis, — 
Urugvajuje esančius mano se
nus draugus jėzuitus T. Bružiką 
ir T. Venckų. Jie geri kunigai, 
garsūs misijonieriai. Bet kokie 
gi iš jūsų katalikai, kad jų ven
giate, katalikiškame veikime ne
dalyvaujate? O girdėjau, kad 
Urugvajaus lietuviai pasistatė 
gražią bažnyčią, turi radijo pro
gramas, turi savo organizacijas.

Tada Rasikas atkirtęs:
— Mat, mes su politikieriais., 

kunigais neveikiam, ar jie šio
kie, ar tokie. O kai dėl bažny
čios, tai ją jėzuitai pastatė ame
rikoniškais doleriais. Girdėt, kad 
nedaug Urugvajaus lietuvių tą 
bažnyčią lanko, o jų organizaci
jos slabnckos...

Kanauninkui Stankevičiui pa
galiau turėjo būti jau visai aiš
ki ekskursantų “katalikybė”. 
Bet šauniai pradėjęs, jis šauniai 
ir baigė. Kiekvienai viešniai ir 
svečiui atsisveikindamas jis pa
dovanojo po savo suredaguotą 
maldaknygę, “Katalikų Kalen
dorių” ir rožančių. Ir pamokęs:

— Grįždami į Urugvajų nusi- 
vežkite lietuviškas širdis ir ne
pamirškite mūsų: Tegu Dievas

jei gavėjas turi gydytojo į jums padeda: -
receptą, jog jam tokie vaistai • O kai grįžo, tai buvusieji “ar- 
reikalingi gydymuisi. Jei gavė- kivyskupo” svečiai pirmiausia 
jas tokio recepto neturi, muito pasirūpino atsikratyti jo pado

vanotomis devocionalijomis.esą imama 25% jų vertės.

x . ' . • < v. .. Iii. ŲU11U O. pile-” kaista. Bijūnui galfgreičiau pa-
“smegenų plovimui” (brain
washing), nes Amerika, nors ir 
kalba už taiką, kuri (dėl jos pa
čios pavėlavimo, tikriau, dėl' po

ANGLYS saugiausias kuras
Visu rūšių anglis ir malkos užsakyki*
te per mūsų atstovus VYTAUTĄ ir Telefonu: LE. 5-0527 

SIGITĄ AUŠROTUS

. Savo anglių kokybę gorantuojome.

DOMINION COAL & WOOD CO.

Kodėl man nepamėginti
PAS LIETUVĮ šį kartą, jei mano mašina pradės negaluoti, ar 
aš nebūsiu tikras jos mechanine sveikata.
Jums visuomet su malonumu patarnaus ir savo kalboje lengvai 
viską išsiaiškinsite. Lietuviams už darbą pigiau negu kitur.

WALLY’S GARAGE
5 Robert St., Toronto

PRIE COLLEGE - SPADINA
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

tarnauti komplimentu (neva, 
dėl “išėjimo iš krašto”), kai tas 

i pats publicistas bene jau keli 
metai specializuojasi — “nieko 
blcgo“ nemanydamas (šiaip jo 
konstruktyvūs rašiniai būtų ir 
toliau pageidaujami) temom 

i apie taiką ir miglotom pasakom, 
kad rusai geri, ar bent, kad jau 
ateity tikrai bolševikai būsią ge
ri geručiai, kuone galvą dedant, 
kad ir visos diktatūros švelnė- 
jančios, visai užsimirštant, kiek 
tokiuo nekaltu sportu galima 
Kremliui patarnauti. Naivi, bet 
pavojinga prielaida nesistengia
ma absoliučiai nieku paremti, 
išskyrus nuogą spėliojimą, pa
lieka atviras duris kontinuiteto 
apaštalams, kitus paniekinda
mas, o save žinovu dėdamas p. 
entuziastas nesiryžo realiai pa
imti nors 10 diktatorių (mūsų 
laikų), kur istorinai faktai kaip 
tik iškeltų priešingą tezę: dikta
toriai Musolinis, Hitleris, Stali
nas į senatvę tik daug kone, la
gerių, krematoriumų steigė, ten

(nukelta į 7 psl.)

BROWNEJONES LTD
1 NORFOLK PLm LONDON W. 2 

/arti PADDINGTON požeminio rto6«z 

Telefonas: PAD 2797 
Pagelbės pasiųsti siuntinį jūsų šeimai,

VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ, MEGZTINES 
KOJINES. GARANTUOTAS SIUNTINĖLIŲ PRISTATYMAS ADRESA
TUI. ATVEJU, JEI SIUNTINĖLIS DINGTŲ, PINIGAI GRĄŽINAMI. 
UŽ SIUNTINĖLIO GAVIMĄ NEREIKIA PRIMOKĖTI. RAŠYKITE LIE
TUVIŠKAI REIKALAUKITE MŪSŲ KAINARASCIŲ.

Biuras ir sandėliai veikia kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

PUNSKO LIETUVIAI
(E). Vilniaus radijas kovo 4 d. 

transliavo laišką gautą iš Puns
ko miesto lietuviškos mokyklos 
mokytojų ir moksleivių. Puns
kas, kaip žinome, yra dabartinės 
Lenkijos ribose, bet Punsko apy 
gardoje’ visais laikais gyveno ir 
dabar tebegyvena daug lietuvių. 
Laiške tarp kitko rašoma:

“... Mūsų mokykla dar jauna. 
Ji čia Punske įsisteigė 1952-53 
mokslo metais. Iš pradžių buvo 
tik žemesnės klasės. Mes turėjo
me labai mažai knygų, labai ma 
žai lietuviškai mokančių moky
tojų. Lenkijos švietimo įstaigos 
mums visa kuo padėjo. Gauna
me šiuo metu įvairius laikraš
čius, draugai iš Lietuvos mums 
atsiunčia knygų. Labai vertingų 
knygų gavome iš Prienų vidu
rinės mokyklos mokinių. Laiš
kus mums parašė Kapčiamies
čio, Leipalingio mokiniai ir mo
kytojai. Jiems taip pat padėko
jome. Mes dar turime daug sun
kumų. Mūsų miestelyje ankšto
ka. Tačiau ateinantį pavasarį 
mums žada pradėti statyti naują 
mokyklą. Mokykloje mes turi-

me daug darbo. Patys dažėme 
langus, tvarkėme kiemus. Mūsų 
mokykloje yra visokių būrelių. 
Šiais metais veikliausiai pasiro
dė šokėjai ir dainininkai. Su 
lietuviškomis dainomis ir šo
kiais dalyvavome tarpmokykli
nėse varžybose. Aspkrityje už
ėmėme pirmą vietą. Mūsų jau
nieji artistai suvaidina Čiurlio
nienės “Dvyliką brolių juodvar
niais laksčiusių”. Vaidinome ne 
tik mokykloje, bet ir. įvairiose 
apylinkėse. Mūsų geografai pa
vasarį aplankė šaltinius, iš kur 
prasideda mūsų visų mylima

nų gražiausius ežerus. Istorikai 
ir etnografai ketina suregistruo
ti ir aplankyti istorines vieto
ves, piliakalnius* rinks nykstan
čius meno paminklus. Mokyklos 
gamtininkai apsės daržą, padės 
miestelyje įrengti parką. Kalbi
ninkai ir literatai gegužės mė
nesį "ruošia skaitymo varžybas. 
Mes siunčiame nuoširdžius svei
kinimus Lietuvos mokyklų mo
kiniams ir prašome palaikyti su 
mumis ryšius”.

RELIGINIAME PASAULYJE
* Prancūzijos prezidentas R. 

Coty gegužės mėn. vyksta į Va
tikaną oficialaus vizito. Ta pro
ga bus baigtą atstatyti norma
lius diplomatinius santykius su 
popiežium. Tie santykiai pradė
jo irti 1870 m^ kai Italijos vy
riausybė pasisavino Vatikano 
žemes. Pastarasis prašė Europos 
valstybes šio veiksmo nepripa
žinti tačiau Prancūzijos prezi
dentas Loubet 1904 m. atvyko 
Italijon karaliaus V. Emanuelio 
kviečiamas. Vatikanas tai palai
kė įžeidimu, ir pareiškė nepasi
tenkinimą. Prancūzija atšaukė 
savo ambasadorių iš Vatikano, 

lo Vatikanas savo nuncijų iš Pa
ryžiaus. Be to, nuo 1879 m. san
tykiai įsitempė dėl katalikų mo
kyklų ir Bažnyčios puldinėjimų. 
1905 m. parlamentas priėmė įs
tatymą, atskiriantį Bažnyčią 
nuo valstybės ir konfiskuojantį 
dalį jos nuosavybių. Tik po I D. 
karo vėl buvo užmegzti diplo
matiniai santykiai, bet valsty
bės parama katalikų mokykloms 
pradėta mokėti nuo 1951 m. Da
bar valstybės taryba priėmė įs- 
statymą, leidžiantį duoti paramą 
katalikų žemės ūkio mokyk
loms. Komunistai ir socialistai 
tam yra priešingi.

* Mirė E- Herriot, žymusis
Prancūzijos valstybininkas ir 
radikal-soeialistų vadas. Jis pa
laidotas su religinėmis apeigo
mis, kurias atliko kardinolas 
Gerlier. Pasak dienraučio “La 
Croix”, kardinolas aplankęs Her 
riot pries mirtį ligoninėj ir klau
sęs ar norįs būti palaidotas su 
tikybinėmis apiegomis; atsaky
mas buvęs “taip”. Mirdajnas 
Herriot prašęs slaugę padėt ge- Į 1 LUI II

iF b“čiavęs ,,kr^e,1j' i Kitais metais Lorde vyks di- 
7ai į dėlės iškilmės, jubiliejus 100 
Jver' metų, kaip ten Marija pasirodė 

v j 47 Uiu Bernadetai. Prancūzijoje plačiai nepasidavęs savo draugų polit. svarst6mas kiausirnas ar atvyks 
aistroms ir nenutraukęs kom i

virtą, organizuoja domininkonas 
Tėvas Pire Italijoj, kur šiuo me
tu yra 20.000 tremtinių. Jo su
kurta draugija “L’Aide aux per- 
sonnes dėplacėes” išlaiko 3 to
kius miestelius V. Europoj. Ita
lijoj ji susiduria su dideliais 
sunkumais, nes ten esą keletas 
milijonų bedarbių.

* Vienuoliai trapistai nežiū
rint griežto gyvenimo, sulaukia 
senyvo amžiaus. A. Demedts 
Belgijoj išleido studiją apie 
West - Vleteren vienuolyno gy
venimo 125 metus. Jis rado, kad 
du vienuoliai sulaukę 92 m., 22
— 80-89 m., 36 vien. — 70-79 m., 
39 vien. — 60-69 m., vienas miręs 
21 m., trys — 28 m. ir du — 30 
m. 4% mirė būdami jauni, 71%
— sulaukė senyvo amžiaus.

*. V. V°kietija paskyrė naują 
ambasadorių prie Vatikano — 
Strachwitz, kuris perims parei
gas iš W. Jaenicke gegužės mėn. 
Tai bus pirmas Vokietijos ara
bas. prie Vatikano kat likas — 
anksčiau būdavo skiriami tik 
protestantai. Strachwitz yra si- 
lezietis, Hitlerio pašalintas iš 
dipl. tarnybos. Po karo profeso
riavo Argentinoj, nuo 1952 m. 
vėl pašauktas dipl. tarnybon.

Vyr. Tribunolas nusprendė, 
kad konkordatas, sudarytas Hit
lerio laikais — 1933 m. tebega
lioja. Jis esą įpareigoja tiktai 
feder. vyriausybę. Atskirų vals
tijų laikytis konkordato ji nega
linti priversti.

Ar vyks popiežius 
į Lurdą?

L’Osservatore Romano”, 
kano dienraštis, palankiai 
tina jį.kaip valstybininką,

aistroms ir nenutraukęs 
kordato.

Gavėnią “Pravda” vadina ka
pitalistų išradimu, kuris verčias 
darbininkus badauti. Tai esą ža
linga, nes supuola su pavasario 
sėja ir mažina gamybinį pajė
gumą. Taip pat ji puola išpažin
ti kuri-esanti špionažo organi- __ _____
zacijos išradimas, naudojamas ją jr popiežių 
“raminti revoliuciniams žmonių ! 
jausmams. “Pravda” apgailes
tauja, kad Sov. Sąjungoje'dar 
tebesąs nemažas skaičius prak
tikuojančių išpažintį. . :

* Tremtinių miestelį, jau ket-

į šias iškilmes ir šv. Tėvas. Nors 
Vatikano sluogsniai to nepa
tvirtino, o žurnalisto stačiai už
klaustas pats šv. Tėvas atsakė, 
jog tai neįmanoma, tačiau kal
bama, kad kai gegužės mėnesį 
Romoie lankysis Prancūzijos 
prezidentas Coti jis pakviesiąs 
atvykti į Marijos iškilmes į Lur-

Varšuva. — Lenkijoje š.m. ko
vo 1 d. buvo apie 43.000 automo- 
bilių, apie 84.000 sunkvežimių ir 
apie 2000 autobusų.

AR GAUNATE
31 c4 © uz savo

santaupas
Jeigu ne, dabar pats laikas ir proga atidaryti 
Taupomąją Sąskaitą National Trust Kompanijoje. 
Mes kviečiame jus paskambinti tel. EM. 4-9141..

Prašykite George Forstner iš mūsų “Naujų Ka
nadiečių Tarnybos’*. Jis jums pasakys kaip, sau
giai laikyti savo santaupas gaunant naująsias 
3*4% palūkanas.

Nesvarbu, kur jūs gyvenate. Jūs lengvai galite . 
“Taupyti per Paštą” — per The National Trust 
Mes apmokame pašte išlaidas.

20 King Street East

all <> n u
(Prie King ir 

Yonge požeminio)
M

Tai viena iš žinomiausių Kanados finansinių institucijų

Greitai! Prieinama kaina!
Nežiūrėkite vien tik kainų!

VYRIŠKAS SIUNTINĖMS UŽ $190.00: 
3!4 jardų angį, mėlynei, rudes ur plikes medžiojęs 

vyriškai eilutei, 
Vyriškos eilutės priedo i, 
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų, 
6 perot vyriškų vilnonių kojinių, 
Pora vyriškų apatinių, 
6 jardo i popKno medžiagos 2 vyr. marškiniams, 
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose kiaulienos 

taukuota. 
Svaras ryžių, 
2 svarai cukraus.

Rimtai!
žiūrėkite kainų ir rūšies!

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ $77.00:
3 jardai vilnonės medžiagos moteriškai eilutei.
Moteriškos eilutės priedai,
4>/x jord. batno medvtf. medžiagos suknelei,
1H jardo medžiagos trumpikei /Uratai',
2 poros moteriškų opat. sa pagražinimais.
Moteriška skarelė,
$ svarai kiaulienos, sudarytos grynuose kiaulienos 

taukuose,
2 svarai. ryŽif, - n . .

MAISTO SIUNTINtLIAI:
$15.50£ Bmras ir sanaeirai ve«*i« Kasanm ry w iki ( v«.. vuA-rv. H tvw, ........ '..................................  $15.50 !♦ ryiię ...... ............. ..... $17»15 J

> Šeštadieniais nuo 10 iki 4 vai. po pietų. H ........................ ............... $15.50 10 mrę MoUmim wJarytot MmI. tok™ $35.00 L
tiras
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Pavergtoje tėvynėje
Kun. Kazimieras Prielgaus- 

kas, buvęs Telšių kunigų semi
narijos profesorius, grįžo iš Si
biro ir paskirtas Kuršėnų kle
bonu.

Jurgis Gūžys, vyr. geodezijos 
inžinierius Ž. ū. min. žemėtvar
kos valdybos tarnautojas, mirė 
kovo 3 d.

Jis buvo gimęs 1902 m., že
mėtvarkininku dirbęs nuo 1920 
m., kai baigęs mokslą. 1940 m. 
buvęs Marijampolės apskr. že
mės tvarkytoju ir vykdęs žemės 
reformą. Vokiečių okupacijos 
laikais buvęs suimtas ir vėliau spektą ir astkiras temas" esą *nu- 
išsiųstas į ’Vokietiją darbams,1 matyta dar šį rudenį apsvarstyti 
“išvaduotas” tarybinės armijos!respublikos kalbininkų konfe- 
stojęs į. jos eiles ir dalyvavęs į rencijoje. Šiuo metu posėdžiau- 
mūšiuose dėl Berlyno. Po karo ja ir svarsto bendradarbiai, 
dirbęs “prie aerofoto nuotrau
kos darbų organizavimo ir at
likimo”. ’’

K dūkius sustambinus buvę 
tokiu, kurie turėję 3.672, 4.746 ir 
net 6.509 ha. Dabar net 117 kol
ūkių vėl susmulkinta. Brigados 
taip p.v smulkinamos. Jose bū
sią po 250-450 ha, žiūrint vietos 
sąlygų.

Girdamiesi savo technikos 
įrengimais okupantai pasiekė to, 
kad prie pramoningesnių miestų 
vandenys taip užteršti, jog ir ‘ 
žuvys juose nebegyvena. Žuvi- 
saugos ir žuvivaisos valdybos 
viršininkas Volskis rašo Tiesos 
Nr. 58. kovo 9 d.: “Pavenčių cuk j 
raus fabrikas ir Antanavo spiri-. 
to varvkla, teršdami vandeni ga-:, .. .. , , ,,
mybos atliekomis, išnaikino žu-! kalbos> artlmos balt4 kalborPs 
.vis ir visus vandeninius gyvius 
per 10 kilometrų Ventoje ir Še-

Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka V. Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje:

Nuo Didžiojo pirmadienio iki 
trečiadienio šv. Mišios rytais 8 v.

Didįjį Ketvirtadienį pamaldos 
bus 7.30 vai. vakare.

to nesakoma, tačiau nėra abejo
nės, kad lenkų kultūrininkai tuo 
būdu norėtu sustiprinti Vilnių-: 
je ir apskritai Lietuvoje dar Ii- Didįjį Penktadienį apeigos 
kusių lenkų dvasią. (prasidės 3 vai. p.p., o 7.30 vai.

Lietuvių kalbos mokslinę' vakaro graudūs verksmai su 
gramatiką ruošia LTSR mokslų 
akademijos Liet, kalbos ir liter, 
institutas. Tai bus kolektyvinis 
darbas, kuriame dalyvauja K. 
Ulvydas, V. Vaitkevičiūtė, Z. 
Zinkevičius, V. Mažiulis, K. Ku- 
zavinis, A. Valeckienė ir kt. Jie 
esą paruošę jau visą eilę temų. 
Fonetikos ir morfologijos pro-

HAMILTON, Ont 
iki gegužės 3 d. vakaro. Prašome 
visų lietuvių pas ką neapsilan
kys fantų rinkėjai ar bilietų pla
tintojai, juos pasiųsti ir bilietų 
pareikalauti paštu.

Nauji NF nariai, skirią po $100
— Stasys Gudinskas, Petras Lei 
lionas, Jonas Gylys ir Liudas 
Kubilius. NF v-bos vardu jiems 
tariame visų gražiausią padėką!

Šia proga būtina išryškinti 
naujai įėjusio į NF v-bą nario 
Juozo Kažemėko nuoširdi pagal
ba Namų Fondui. Per trumpą 
laiką jo akcijos pasekmėje į NF 
įstojo net 6 tautiečiai. Ir čia mi
nimi NF nariai yr tik J. Kaže
mėko supažindinimo su NF idė
ja ir darbais vaisius. V-bos var
du J. Kažemėkui širdingai dėko
jame.

Vasario 16 g-jai pasiųsta kovo 
15 d. US $ 333.50. Tą sumą su
aukojo per gruodžio, sausio ir 
vasario mėnesius šių būrelių 
nuolatiniai nariai: Nr. 16, va- 
dov. St. Pilipavičiaus, $58.50, 
Nr. 17 — Br. Grajausko. $48, Nr. 
18 — Z. Orvido,' $47, Nr. 82 — 
V. Narkevičiaus. $60, Nr. 178— 
J. Trečioko. $60, Nr. 184 — J. 
Mikšio, $60. Viso $333.50.

Pinigų kurso skirtumas, per- kolonijos apžvalgą paruošė St. 
siunčiant JAV doleriai — $12.92 oaHus> žinynas buvo numaty- 
užpajamuotas kasos knygoje.

Lietuviai pasaulyjeliam. L. Kat. Moterys balan
džio 7 d. buvo surengusios susi
artinimo arbatėlę parapijos sa
lėje. Dalyvių buvo tiek gausu, 
kad siekė rekordinį skaičių šio 
skyriaus gyvavimo laikotarpy
je. Dalyvavusių tarpe matėsi 
viešnių, kurių keletas, dvasios 
vadui kun. dr. Tadarauskui pa
raginus, įsirašė narėmis. Arba
tėlės metu pravestas narių susi
rinkimas, kuriam vadovavo ir 
įnešė keletą pasiūlymų dėl toli
mesnės veiklos, mūsų energinga 
pirm. M. Vaitonienė. Nutarta 
gegužės 11 d. surengti šeimų 
vakareinę parapijos salėje su 
šitais ir šaltais užkandžiais bei 
šį tą užgeriant. Vakarienės me
tu bus trumpa, bet įdomi prog
rama ir po to šokiai.

Liepos 14 d? numatyta sureng
ti gegužine. Po susirinkimo ir 
pasivaišinimo, jaunimas pasiro
dė scenoje suvaidindamas “Va- 
gvs”. Tai gražus humeįristinis 
dalvkas. vaizduojantis BALFo 
veiklą. Pobūvis baigtas “Marija, 
Marija”. Narė.

Pasaulio Lietuviu Žinynui, re
daguojamam A. Šimučio ir lei- 
■^ž’.amam Amerikoje Hamiltono

pamokslu.
Didįjį šeštadienį pagal naują 

tvarką apeigos prasidės 11 vai. 
naktį, o Prisikėlimas - Rezurek- 
cija 12 vai. naktį. Klebonas.

Didelis šokių vakaras-koncer
tais įvyks gegužės 20 d. “Victo
ry day” proga, kurį ruošia TF 
Hamiltono sk. v-ba, “Brant Inn” 
Burlington, Ont., apie 10 km. 
nuo Hamiltono Toronto krypti
mi prie 2-ro kelio.

Koncertinę dalį atliks sol. V. 
Verikaitis ir jo vadovaujamas 
kvartetas. Šokiams puiki Ben
ni Ferri muzika ir kitokie malo
numai: . TF Hamiltono sk. v-ba

Nesiduckime klaidinami! Iš 
dažnų pranešimų spaudoje ma
tome, kad Hamiltono Lietuvių 
Namų Fondas pastoviai ir nuo
latiniai auga. Geros valios lietu
viai tuo džiaugiasi ir turi vil
čių, kad šį kartą jie gali tapti 
tikrove.

NF v-ba, ypač jos veiklesnieji 
nariai, visą laiką savo veikime 
susiduria su kaikurių tautiečių 
priešiška šiai idėjai užkulisine 
veikla. Ir nustabiausia, kad di
dėjant NF nariams ir lėšoms, ši 
veikla tolygiai stiprėja. Ji yra 
tekia rafinuota, kad dažno lietu
vio visai nepastebima. Kaikurie: 
asmenys, eidami per Hamiltono Į 
lietuvius su aukų rinkimu ar ki
tu reikalu visada pabrėžia Lie
tuvių Namų reikalingumą, bet 
kiek įmanydami kritikuoja ir j 
niekina atskirus veiklesnius NF į 
v-bos narius. Šios rūšies priešiš-i 
kas veikimas yra vienas efekty-{ Hamiltono apylinkės vallybos ir organizacijų

i , . . VTTT ,, . uA- „ , ^’iaus^-.ne.s atskiro apmens dar‘; susirinkimas Įvyko balandžio čio rinkimo, kurio išrinkti be
iškirtas VIII kiasei. Siame va-! buose vis ką nors galim atras- ' J ’
dovėlyje bus trumpai nušviečia-J ti neigiamo, jei ir netikro, tai 
ma visa lietuvių tautos istorijos i bent visada lengvai sufabrikuo- 
eiga, socialinių - ekonominių i jamo. Štai kur ir yra visa esmė: 
santykiu vystymasis, klasių ko- ■ idėją girk — o jos vykdytojus 
vos reiškiniai, Liet, darbininkų niekink — ir būsi geras lietuvis 
revoliucinis judėjimas, kova dėl visuomenės akyse ir atsieksi sa-

Parašes eile mokslinių! Tarybų valdžios. Tarybų vai- ;
■' -• • ■ -• 'Idžios atkūrimas, D. Tėvynės ka- 

;. Jis mirė kovo ras ir socializmo pergale Tary- 
’ ’ ’ : Vadovėlis s.m.

žymūs profsąjun- 
Paskaitos buvo 

anglų kalba. (E)

broock ir kiti 
gų veikėjai, 
skaitomos tik

Lietuvių ir kitų tautybių vy
rų kongregacijos balandžio 7 d. 
organizuoja tylos demonstraci
ją per Londoną. Ji turi britų 
gyventojams priminti pavergtų
jų kraštų bažnyčių likimą. De
monstracijoje dalyvausią apie 
30.000 vyrų. Po to Westminste- 
rio katedroje bus atlaikytos iš
kilmingos Mišios. (E)
PRANCŪZIJA

Pavergt. Europos Tautų spe
ciali sesija, kaip galutinai pa
aiškėjo, prasidės* Strassburge š. 
m. balandžio 26 d. ir tęsis iki

Išėjo “Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos darbų” A serijos II 
t. Jame yra 9 straipsniai: V. 
Merkis — Proletariato formavi
masis Vilniuje XIX a. pabaigo
je; E. Griškūnaitė — Klasių ko
va Lietuvos kaime 1912-1914 m.; 
J. Jurginis — Valstiečių bend
ruomenė ir feodalinė tėvoniją 
XIII-XIV a.; A. Vyšniauskaitė 
rašo apie vestuvinius papročius; 
V. Milius rašo apie Kauno HES 
rajone vykdytus etnografinius 
tyrinėjimus; A. Tautavičius ra
šo apie Kapitoniškių pilkalnius; 
B. Pranskus — apie 1863 m. su- 
kilimą lietuvių literatūroje; B. 

yj Serebrenikov rašo “Apie kaiku- 
_ j riuos išriykusios indoeuropiečių 
.įkalbos, artimos baltų kalboms, 
. pėdsakus TSRS europinės dalies 

centre”; V. Bartusevičius apie 
Sopėje. Klaipėdos celiuliozės - iliet kalbos g«mat;kos lermi- 
popieriaus kombinatas daug nuo .',us.nuo snaustųjų latkų. 
stolių daro žvejybai Kuršių ma- ’ Lietuvos istorijos vadovėlį pa- 
rieše, kur sumažėjo lašišų, un-; gsliau žadama išleisti šio ru- 
■puriu žiobriu” . dens mokslo metų pradžiai. Jį
? “Yoač užteršti vandenys — i Paruošęs “istorijos mokslų kan- 
Telkšos ežeras Šiauliuose, Nevė- ■ didatas Juozas Jurginis. Jis 
žio upė žemiau Panevėžio, Ne-j 
munas ties Kaunu ir žemiau jo, 
Neris prie Vilniaus, Šešupė prie 
Kapsuko ir kt.” 
7" Raudondvario MTS direkto
rius A. M. Gaiko, pasirodo, bu- 
Vo net technikos mokslų kandi- 
•datas.
3arbų iš žemės ūkio mašinų ga-i 
įnybos ir optikos. J----- . _ . . „
4-d. O visdėlto ir tokiam moks- bll Lietuvoje z . „
riįričiūi hpsimokėio vykti į Lie- koX°,8 d buvo apsvarstytas kreipia mažiau dėmesio,-tokios 
4uva rajono mašinų traktorių' Mokslų akad. istorijos institute, kalbos paveikia. ■ _ > .

' ~ i Jau seniai ruošiamas “Lietu- Mes nuoširdžiai prašome visų
iPetuvių tvirtai apsispręsti už 
Lietuvių Namų įsigijimą ir šiuo! 
klausimu būti tvirtiems ir nepa-| leU aren imU) vystyti p^. 
judinamiems. iganda kanadiečiu tarpe tam pa-

NF metinis koncertas nebeto- ’naudojant lietuviu leidžiamus 
Ii — gegužės.4 d. Maloniai pra- į žurnalus ir knygas anglų kalba 
šome visus NF v-bos ir komisijųJ (pradžia iau padarvta užsakant 
narius visu šimtu nuošimčių at- pLituanus” ir “Lietuviu Dienas” 
likti savo pareigą: išplatinti 
mažiau 10 bilietų ir surinkti 
fantų loterijai.

Fantus sunešti K. Mikšiui, 
Barton St. W. iki gegužės 1 
o už bilietus atsiskaityti su

Stoties vadovu.
~ Ksaveras Juškauskąs, inžinie
rius, Kauno Politechnikos Ins
tituto auklėtinis, dirbąs Alta
jaus krašte prie hidroelektrinės 
statybos Irtyšiaus upėje išrink
tas i Ustj Kamenogorsko miesto 
deputatų tarybą. Juškauskas jau 
prieš 5 metus ten atlikęs savo 
pirmus darbus.

Lietuviu kultūros dekada šią 
vasarą siūlo suruošti Lenkijos 
kultūrininkai Varšuvoje. Ten tu 
retų atvykti Lietuves meninin
kai bei artistai. Taip pat lenkai 
menininkai vyktų Į Vilnių. Nors

Įvos TSR istorijos” I t., nuo se
niausių laikų iki 1861 m. Po to 
‘seks dar 2 tomai, žinoma, kūpi-, 
ni bolševizmo “istorijos” Lietu
voje. Šio tomo rankraščio keli 
egzemplioriai laikomi Akademi
jos ir Vilniaus universiteto bib
liotekose, kad norintieji galėtų 
susipažinti.

Ruošiama dar “Lietuvos TSR 
istorija” masiniam naudojimui 
— vidurys tarp mokslinės ir mo- 
kvkllinio vadovėlio. Jos I t. sie
kia 1917 m. Yra 20 lankų. Šis 
kursas-esąs baigiamas paruošti.

— o jos vykdytojus

tas išleisti praeitais metais, ta-
Tyro ir skaidraus džiaugsmo: čiau susitrugdžius darbams jis 

Kristaus Prisikėlimo šventės — ■ pasirodys tik šią vasarą. Hamil- 
šv. Velykų — proga linkiu vi- i tono medžiaga vėl iš naujo per- 
siems šio skyrelio skaitytojams. ’ tvarkyta, perredaguota ir pa- 

Sk. St. ! plidyta šių metų daviniais.

VOKIETIJA
Bonnoje įkurta Pav. E. Tautų 

delegacija. Jos pirmininku iš
rinktas generolas Hennyey — 
Vengrija, vicepirmininku Dr. P. 
Karvelis. PET Generalinis ko
mitetas nutarė įgalinti pradėti 
nedelsiant veikti PET delegaci
jas dar ir Londone, Romoje, 
Buenos Aires, Montevideo ir 
Rio de Janeiro. Be to, aiškina
mos galimybės suorganizuoti 
delegacijas .Stockholme, Briuse
lyje, Haagoje ir Meksikoje.

Sesuo Bartolomėja Šimolytė 
vasario 19 d. nelaimingo įvykio 
pasėkoje staiga mirė ir vasario 
22 d. palaidota katalikų Šv. Ma
to kapinėse Berlin-Sūdende. Ji 
prieš 25 metus stojo į pilkųjų 
seserų . kongregaciją Kaune. ,
1944 m. kartu su kitomis pilko-!3® d. Tuo pačiu laiku (bal. 29.) 
mis vienuolėmis pasitraukė į Strassburge posėdžiaus ir Euro- 
Rytprūsius, vėliau pateko į Sv. pos Tarybos Patariamasis susi- 
Juozapo ligoninę Berlin-Tem- rinkimas. Lietuvos delegaciją 
pelhof, kur dirbo iki savo nelai- PET sesijoje sudarys: 1. V. Si- 
mingos mirties. {dzikauskas (pirmininkas), kuris

'atvyksta iš New Yorko, 2. Dr.
D. BRITANIJA -p Karvelis iš Tiubingeno, 3. J.

Profesinių sąjungų kursai ki- Glemža iš Reutlingeno, 4. pulk, 
lūsiems iš pavergtųjų kraštų J. Lanskoronskis iš Paryžiaus, 
buvo suruošti Anglijoje, pajūrio 5. E. Turauskas iš Paryžiaus, 6. 
vasarvietėje Bexhill - on - Sea.' V. Banaitis iš Miuncheno. Nu- 
Tuose dviejų savaičių kursuose statyta, kad pirmajam PET se- 
iš lietuvių šį kartą dalyvavo tik {sijos posėdžiui pirmininkaus 
"vienas, P. Poviliūnas. Paskaiti- i Lietuvos deleg. pirmininkas V. 
ninku tarpe buvo profsąjungų! Sidzikauskas, kuris padarys po- 
generalinis sekretorius Olden- litinės padėties įvertinimą.

Mylimai mamytei
A. A. ALEKSANDRAI BAKŠIENEI

Lietuvoje mirus, jes sūrių ST. BAKŠĮ nuoširdžiai užjau 
čiamt

E. V. Sakas-Sakevičiai,
E. K. Sakas-Sakevičiai (Buffalo)

viską darbą. liūs išmokėjo 4%) ir nėra jokio
Posėdžio dalyviai pageidavo, gyvybės rdaudimo. o už pątar- 

kad rašantieji laikytųsi spaudos navimūs, ’ kaip čekių rašymas, 
etikos, būtų objektyvūs ir kai- į dar imamas atskiras mokestis 
kuriais klausimais nepilsytų taip vadinamas “service char- 
alyvos į ugnį. ge”. Atsiminkime, kad gyveni-

Taut. Šokių grupės vadovė G. i mas nebestovi vietoje, mes kas- 
Breichmanienė pranešė apie dir- įdien senstame ir gyvenimo rū- 
bančios grupės pažangą ir gerus! pėsčiai nevieną pergreitai pa
norus, kurie atsimuša į trūkumą j šaukia Amžinybėn. Pagalvoki- 
lėšų rūbams įsigyti* Taipgi dėl {me apie savo artimuosius, ku- 
pinigų stokos, 'negavimo vizų ir į riėms bus reikalinga pagalba, 
per trumpo laiko pasiruošti te-į kurios jau nebegalėsime su
ko atsisakyti nuo numatomos i teikti.

! Labai didelis lietuvių skaičius 
valį Amerikoje. Kadangi jauni- įyra visokiose draudįnio kompą- 
mas nori mokytis ir repetuoja i nijose apsidraudę savo gyvybę, 
su užsidegimu- prašė paramos ; Ką gi tai reiškia? Dideles ąu-

• Štai papras-
Posėdis baigtas su tam tikru čiausias gyvybės draudimas 

jaugu apsidraudžiantis 
kūsfos diskusijos nevisus orga- turi 30 metų, per rriėtūš turi su-

mėn. 7 d. parapijos salėje. Gau- • talkos: neįmanoma. • • ■ - -
sus visų organizacijų atstovų Leidžiamam V Lietuvių Die- 
skaičius rodė gyvą susidornėji-į nes metraščiui medžiagą apie 
mą bendruomenės reikalais ir {Hamiltono lietuvius sutiko pa- kelionls"T' Tautiniu Šokių festi-į 
vietiniais kolonijos rūpesčiais. Iš ruošti vicepirm. St. Dalius, to- , - - •• • —' - '
19 Hamiltono organizacijų posė- dėl visos organizacijos prašomos 
dvje nebuvo atstovaujamos 3. iki birželio 1 d. paruošti labai

trumpus, kondensuotus veiklos |am reikalui. Parama valdybos i mas išmetame iš savo kišeriės anrasvmiK hpnnrai Hamiitonn * i • > z .

sus visų organizacijų atstovų

ivoASįaP^ !lks*3- . , i Posėdi prasmingu žodžiu ati _
!z_ ? darė apyl. V-bos pirm. inž. A. aprašymus bendrai Hamiltono ^ad^71^^^kiiaFle£' viSi be‘r^kalo'

irkline kolonijos apžvalgai. Kurios or-
pa- ganizacijos neįteiks savo apra- įtempimu ir kartumu, nes vy- $1.000. it i ęvmn hn<? > X*__ x_ i_____ _ .

■ - Med^ įteikti St. nrzadjų^7tstovus iškikratatin- mokeu gi .čurmr ov me-
numatomus valdybos darbus bei j Daliui asmeniškai arba pasiųsti karnoįe augšiu.moje parodant, • ų moka jau $38,32. Kurie dirba 

; uzsimcjimus: rengti įvairių j^tu - _ Sherman Ave. S., teL mes nevisada mokame ir i įvairiuose fabrikuose ir turi gru 
švenčių mineumus, taip pat ke- .-r u. o-8b02. . norime savo jausmus suvaldyti, ipinį gyvybės draudimą moka

Praeito organizacijų posėdžio Apylinkės v-bos pirm. inž. A. mažiau, bet vistiek nemažiau 
protokolą perskaitė F. Lesevi- jazbutis pasirodė kaip toleran-! $12-15 per metus. Kam taip leng
vus, kuris ir šiam posėdžiui sektingąs, turįs gerų ir nuoširdžių’vaį sav3 sunkiai uždirbtus pį- 

,. , ■ norų sumaniai vesdamas ne- j nigus sumokėti draudimo įstai- 
lengV^ P°sėdi- Jam Priklauso i goms, kai ta patį draudimą gali- 

o v-sų posėdžio dalyvių padėka. 'ma gauti visai nemokamai įsto- 
’ Hamiltono lietuvių bankelis jant bankelionariu įnešant nors 

vieną šėrą $5, ir reguliariai tau
pant. Bet kiek mūsų tautiečių 
laiko savo sutaupąs bankuose ir 
nepagalvoja, kad mirties atve
ju. jei nebus testamento, pini
gais pasinaudos tik valdžia. Gi 
bankelin padedant šėrus ar in
dėlius kiekivenas būtinai priva
lo tą reikalą patvarkyti užrašy
damas kam palieka mirties at
veju. Taigi kviečiami visi mūsų 
kolonijos lietuviai tą apsvarsty
ti ir nedelsiant stoti į bankelio 
narių eiles. Padidinkime banke
lio narių skaičių dvigubai, su
junkime savo sutaupąs į vieną 
vietą, matysime kokia tai didelė 
suma, kurią naudosime savos 
lietuviškos kolonijos reikalams. 
Nebeatidėkime isi rašymo ryt
dienai ,dar šiandien tą padary
kime. Nariu galima įstoti kiek- 
vien ąsekmadienį po pamaldų 
parapijos salėje, bibliotekos 
kambaryje, kitomis dienomis 
skambinti ižd. E. Lengnikui, tel. 
JA. 9-2114. . J. D.
ILGESNIAM LAIKUI REIKALINGA 
AUKLE prie 1V4 ir 5 m. vaikų. Duoda- 
ma skamba rys, maistas ir $2 į dieną. 
Rašyti M. B., 176 Prospect St. So., Ha
milton, Ont., tel. LI. 5-4490. Sutinkan
čiai atvažiuoti iš kitur, apmokėsiu ke- 
nionės išlaidas.

ir jiems tas nedaro jokios įtakos. 
Bet viena kita tautieti, ’kuris v v U

Mes nuoširdžiai prašome visų

apyl. v-bos pirm. inž.
Jazbutis, pristatydamas naująją 
valdybą ir dėkodamas už 
reikštą pasitik 
šias pareigas.

sulonijos apžvalgai. Kurios or*

hią išrenkant i žymų bus bendrais bruožais pa
mokėti $17,96, gi turint 50 me-

norime savo jausmus suvaldyti. | pinį gyvybės draudimą moka 
‘••mažiau. bet vistiek nemažiau

. lUlLUCtllUO u iuitvuvių l^l^lldO 

neiCentr. Bibliotekai, MacMaster 
20 University ir radio komentato

rei E. Hayder) taip pat įsteigti
10 lietuvių skyrelį; Centr. Bibliote-

: koje nuperkant knygų; palaiky- 
. K-i ti ir'plėsti esamus ryšius su įta- 

Žukausku (310 Queen St. S.) į kingais miesto ir valdžios atsto

SHUR HEET SALES CO. LTD.
GROUP BOX No. 231 RR4 HAMILTON, PHONE FU. 5-7743

South of Mohowk Rd., Highway 6, (James St. S.)
Jūsų lietuviško namų apšildymo bendrovė!

Kokybė ir sęžiningas patarnavimas žemo
mis kainomis!

Visada pasiruošę padėti įvairiose namų ap
šildymo problemose’

Statome alyvos bumer'ius ir atliekame įvai
rius skardos darbus!

AUTHORIZED DEALERS 
of LINCOLN FURNACES

LINCOLN ALYVOS KROSNYS:
★ Suvartoja mažiau alyvos į
★ Užima mažiau vietos
★ Turi 10 m. garantiją
★ 3 m. išsimokėjimui ir tik 6%
★ šildo Jūsų kambarius automatiškai
★ Duoda natūraliai drėgną orą.

24 valandų patarnavimas.
Dėl informacijų skambinti FU. 5-7743

vais, kad kuo daugiau pasitar
navus Lietuvos garsinimo rei
kalui; su pabaltiečiais estais ir 
latviais glaudžiau bendradar- 

, biauti per Baltic Federation, ku
priai šiemet pirmininkauja lat- 
I viai-
j Artimiausią — Motinos Die- 
■ nos — minėjimą pirmą gegužės 
į sekmadienį norima padaryti 
platesnio masto, kad daugiau 
sutraukus tautiečių pareikšti pa
garbą savo motinoms. Minėji
mas bus rengiamas paėmus di
desnę salę ir pakveitus paskai
tai prelegentą dar Hamiltone 
nekalbėjusį. Programą atliks 
šeštadienio mokykla nuo mažiau 
šiųjų baigiant didžiausiais.

Tolimesnių minėjimų eilėje 
numatoma birželio trėmimų 
kartu visų pabaltiečių, Tautos ir 
Kariuomenės švenčių ir suruošti 
Naujų Metų sutikimą.

Visiems tiems darbams reika
lingos lėšos, todėl apyl. valdy
ba prašo organizacijų vadovus 
prisidėti prie solidarumo mokes-

retoriavo.
Klausimuose ir 

tarp kitko iškeltas klausimas dėl 
Tautos Fondo knygų platinimo 
vajaus apyskaitos revizijos. TFVuJuUO J OIVUIL VO X V- V -X x e , * __

pirm: J. Mikšys pareiškė, kad ‘TaIka pastoviai auga. Tai ro- 
revizija padarytą ir rasta vis
kas tvarkoje, tik nuomonėš su? 
skilo dėl nevienodo buhalterijos 4 .o. oo *. , ..
supratimo, nes buvo neparduo- vesįas 539.48į,38. Šerų sąskaito-

H - -.,je buvo $26.346,63. Kasoje gry-

do mėnesiniai balansai. Valdy-i 
bos posėdyje balandžio 5 d. ras- ■ 
ta, kad balansas kovo mėn. su-

f;

Siųskite siuntinius į LIETUVĄ
. ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE, 
sent by UKRAINSKA KNYHA

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

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

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

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

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

tų knygų pelnas parodytas pi
nigų apyvartoje. Šį reikalą rei
kia skaityti pilnai baigtu ir tei
singai baigtu.

Plačiausios ir karščiausios 
diskusijos išsivystė dėl koloni
jos korespondentų žinučių iš 
Hamiltono gyvenimo. Atsiranda 
korespondentų, kurie tendencin
gais rašiniais kiršina visuome
nę, na ir Hamiltono lietuvius 
pristato tokiais kokių kolonijo
je iš viso nėra. Čia po karštų dis
kusijų, kaikuriems atstovams 
nukrypus net iki asmeniškumo 
ir asmeniškų įžeidimų, posėdis 
pakrypo nepageidauiama kryp
timi. Nors ir atsiprašius, vienas 
atstovas' protestuodamas posėdį 
apleido. Pirm. inž. A. Jazbutis 
dėio didžiausias pastangas, kad 
reikia pozityviai dirbti oamirš- 
tant pasitaikančius nesklandu
mus ir skirtutnus. Tam apylin
kės valdyba kviečia ir bendrus 
posėdžius, kad visi laisvai ga
lėtų išsikalbėti, išsiaiškinti ir su
telktinėmis jėgomis dirbti lietu-

je buvo $26.346,63. Kasoje gry
nais pinigais $9.326,59. Bankelis 
kovo 31 d. turėjo 179 narius, de- 
positorių 15, skolininkų 66.

Šiame posėdyje buvo priim
tas visiems nariams ir indėlinin
kams labai svarbus ir reikšmin
gas nutarimas, kad gyvybės 
draudimas pakeliamas iki $2.000. 
Iki šiol buvo tik $1.000. Taigi 
dabar narys, turėdamas serų ar 
indėlių sąskaitoje bankelyje pi
nigų mirties atveju yra apdraus 
tas iki $2.000 Jeigu narys turi 
pasidėjęs $2.000 mirties atveju 
jo įpėdiniams išmokama apvali 
$4.000, jei tur ipasidėjęs $1.000, 
išmokama $2.000, jei $500, tai iš
mokama $1.000 ir 1.1., žiūrint tu
rimos bankelyje sumos, nevirši
jančios $2.000.

Pakėlus gyvybės draudimą 
labai svarbu visiems lietuviams 
įsidėmėti friktą, kad sutaupąs 
laikyti banke neapsimoka, kur 
mokamas žymiai mažesnis nuo
šimtis (praeitais metais banke
lis “Talka” šėrininkams už indė

1147 MAIN STR. EAST
Tol. LI. 9-3597 arba LI. 9-3238

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE
Namai - Bizniai - Ūkiai • Žemė

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus

M. STUKAS, S. BAIPŠYS, L. GASIONAS.

S a v i n i n i k a i:

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVICIUS

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir 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 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

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

Mes turime išrastų naujų būdų 
perstatyti krosnį,'

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

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

į Torontą ir kitur. — - - *•
JUOZAS ŽEMAITIS < -

NORFOLK HEATING SERVICE,
275 Main St. W„ Hamilton, Ont. - - Telefonas JA. 7-6281
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TARĖSI LAISVINIMO VEIKSNIAI
Balandžio 11-12 d. Vašingtone 

įvyko pasitarimas, kuriame da
lyvavo: ALTo Vykd. Komitetas 
(vicepirm. Olis buvo sutrukdy- 

. tas tarnybinių reikalų Čikagoje, 
tačiau savo pasiūlymus jis patei
kė raštu), VLIKo prezidiumas, 
VLIKo Vykd. Tarybos pirm. A. 
Devenienė, LLK Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas ir LAIC direkt. 
Kižytė. Oficialiame komunika
te sakoma:

Pasikeista informacijomis dėl 
dirbamų darbų ir apsvarstyta 
dabartinė tarptautinė padėtis 
bei daromieji ir planuojamieji 
žygiai Lietuvos ir kitų Sovietų 
pavergtų Centro ir Rytų Euro
pos valstybių nepriklausomybei 
ir laisvei atstatyti.

Pritarta ALTo Vykdomojo 
Komiteto suplanuotiems žy
giams įgyvendinti 1956 m. AL 
To metinio seimo nutarimą — 
paruošti masinę peticiją JAV 
prezidentui, prašant panaudoti 
visas galimas taikingas priemo-

nes jų tarpe ir Jungtines Tau
tas, išlaisvinti Lietuvai iš So
vietų okupacijos.

Sutarta akyliai sekti paskuti
niuoju laiku daromus siūlymus 
išspręsti pavergtosios Europos 
dalies ir Vokietijos sujungimo 
problemas sudarant demilitari
zuotą ir neutralizuotą zoną Rytų 
Europoje ir budėti, kad Lietu
vos teisės ir interesai tokius su
manymus svarstant ar juos įgy
vendinant nebūtų apeiti ar pa
žeisti.

ALTo Vykdomojo Komiteto 
nariai turėjo pasikalbėjimą 
Valstybės Departamente ir ap
lankė vadovaujančius Kongreso 
narius.

Lygiagrečiai Vašingtone vyko 
VLIKo Prezidiumo ir ALTo 
Vykd. Komiteto pasitarimai dėl 
šių laisvinimo veiksnių bendra
darbiavimo didesnio suglaudini
mo ir informacijos daębo anglų 
kalba suaktyvinimo.-

NAUJO KANADOJE?

Jungt. Europos Valstybės
Jų dar nėra, bet tai ir ne Sva-

ryti: šešios Europos valstybės — 
Belgija, Italija, Prancūzija, Vo
kietija, Olandija ir Liuksembur
gas — sudarė pirmas sutartis 
didelei idėjai realizuoti.

Jos turi apie 163 mil. gyven
tojų. Jei prie jų prisidės dabar
tinės laisvos Europos valstybės 
Britanija ir skandinavų 3 kraš
tai — Suomijos šiuo metu skai
tyti negalima — su 64 mil. gy
ventojų, susidarytų apie 230 mil. 
kultūringų žmonių! Didesnė ma
sė, negu Amerikos, negu sovie
tinės Rusijos! Pavergtos tautos 
čia neskaičiuojamos.

Kiekvienas tiek ekonominis, 
tiek politinis apsijungimas su
daro jėgą, daug didesnę, negu 
jas dirbtinai sudėtum. Gilių Eu
ropos protų seniai yra svajoja
ma apie Europos jungtines ver
tybes Amerikos pavyzdžiu. Vi»

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

KAS
Fed. parlamentas baigė savo 

kadenciją bal. 12 d. ir išsiskirstė. 
Nauji rinkimai paskelbti birže
lio 10 d. Spaudos žiniomis, min. 
pirm. St. Laurent rengiasi per
tvarkyti ministerių kabinetą dar 
prieš rinkimus. „

dainimą. Esą šis įvykis neturė
tų drumsti gerų abiejų kraštų 
santykių.

povandeniniai laivai 
Kanados saugumui,

Protesto notą įteikė Kanados 
vyriausybė JAV-ėms dėl amba
sadoriaus Norman savižudybės, 
kurios priežastimi buvusi JAV 
senato saugumo komisija, pa
kaltinusi Norman priklausius 
kom. partijai. Valst. Dep. atsa
kė, kad JAV vyriausybė netu
rinti galios kontroliuoti senatą. 
Kanada įteikė antrą notą, rei
kalaujančią JAV vyriausybę už
tikrinti, kad iš Kanados saugu
mo organų gautos slaptos žinios 
ateityje nepateks Į senato ar ku
rios kitos įstaigos bei organiza
cijos rankas, kurių JAV vyriau
sybė negali kontroliuoti. Prie
šingu atveju Kanados vyriau
sybė sustabdysianti pasikeitimą 
slaptomis informacijomis su 
JAV. Prez. Eisenhower is spau
dos konferencijoj pareiškė ap
gailestavimą dėl' įvykusios sa
vižudybės ir pasisakė manąs, 
kad informacijos paskelbimas 
apie Norman įvykęs per neap-

Sovietų 
esą gresia 
nes gali bombarduoti atominė
mis raketomis — pareiškė kraš
to aps. min. Campney. Jis pasiū
lė parlamentui naują projektą 
aprūpinti savo laivus moder
niais radaro įrengimais ir pra
dėti gaminti oro torpedas, ku
rios metamos iš lėktuvų galės 
sunaikinti priešo povandeninius 
laivus. *

Nauji sovietų ambasados rū
mai Otavoje, kainavę $500.000, 
buvo oficialiai atidaryti balan
džio 9 d. Iškilmėse dalyvavo 
apie 600 asmenų. Kanados vy
riausybę atstovavo vienintelis 
prekybos min. Howe. Min. pirm. 
St. Laurenit sveikino raštu. Iš 3 
didžiųjų vakariečių dalyvavo tik 
Prancūzijos atstovas Lacoste. 
Naujieji rūmai buvo pastayti 
sudegus seniesiems. Namuose, 
kur laikinai buvo prisiglaudusi 
scv. ambasada 52 Range Rd., 
apsigyveno sov. karo aviacijos 
attache pik. F. S.. Rumiancev.

★

Tai vienas iš informacinių pranešimų serijos, padedant ’. * ** : ’ V
čių jums suprasti ir paminėti kaip švenčiamos

Kanados šventės

Tipiški Viktorijos Dienos faierwerkai

VIKTORIJOS DIENA
Viktorijos Diena yra seniausia šventė Kanadoje. Pir
mą kartą paskelbta įstatymine šventė 1845 metais, 
buvo atšvęsta gegužės 24 dieną, t.y. karalienės Vikto
rijos gimimo dieną, kuri išnešiojo karūną iki 1900 me
tų. Tuomet karalienės gimtadienis virto tradicija ir 
buvo švenčiamas kasmet 1952 m. oficiali data nu
kelta į sekantį pirmadienį po gegužės 25 d., taip, kad 
gyventojai galėtų pasinaudoti savaitgaliu.

FBREWERS SINCE <828 ,

i

Karinė delegacija, susidedan
ti iš 13 S. Atlanto Sąj. kraštų 
atstovų, lankė įvairias karines 
įmones. Jai buvo pademonstruo
tas naujas prieštankinis ginklas,, 
pagamintas Kanadoje. Manoma, 
kad jis panašus į t.p. Kanadoj f 
gaminamą prieštankinį Heller. I ropos 
Delegacija lankėsi aviacijos įmo 
nėse, apžiūrėjo šautuvų įmonę, 
kur kasdien .pagaminama 75 
šautuvai. Tuo tarpu jų esą užsa
kyta 75.000.

★
Kanados aviacija pastaraisiais 

metais apmokė 4.500 lakūnų, 
priklausančių š. Atlanto Sąj. 
kraštams. Vyriausybė nutarė šią 
programą sumažinti ir daugiau 
susirūpinti savos aviacijos plė
timu. Ji betgi sutiko apmokyti 
360 vokiečių lakūnų naudotis! 
Sabre sprausminiais lėLktuvais. 
V. Vokietija nupirko iš Cana
dair Ltd. Montrealy 225 Sabre 
lėktuvus, o 75 padovanojo Ka
nada.

si bandymai betgi pasibaigė 
bankrotu, nes pagrinde glūdėjo 
jėga ir nelygybė. Buvo norėta 
vienus iškelti, kitus pavergti.

Amerikoj, kur gyveno tik nau 
jakuriai, ir tai sunku buvo pri
eiti prie vienos valstybės; reikė
jo jėgą panaudoti. Tai ką kalbė
ti apie tokią įvairiaspalvę Euro
pos mozaiką! Daug tautų, dar 
daugiau sąskaitų iš praeities. 
Kiekviena tauta turėjo prieš ki
tą visą eilę pretenzijų ir nebaig
tų bylų, kurios turėjo būti iš
spręstos patogiu momentu. Kers 
tas, revanšas, tai buvo tie fak
toriai, kurie kliudė darniam ir 
taikiam sugyvenimui, o juo la
biau betkokiam apsijungimui. 
Atrodė, tiktai svajonėse galima 
kalbėti apie JEV, be to, kiekvie
na tauta buvo suverenas: su už
daromis sieįįomis, muitinėmis, 
pasų kontrolėmis, valiutų suvar
žymais! Tikrai teikėjo ko nors 
nepaprasto, kad būtų įtikinti tie 
visi suverenai atsižadėti dalies 
suvereninių teisių ir jas perleis
ti bendram organui.

Bolševizmas padeda
Ir tas “nepaprastas” buvo bol- 

ševiznąas! Prie jo prisidėjo Eu-
> tautu ir valstvbiu nusmu- 

kimas. Reikėjo užmiršti savitar
pius ginčus, visa sskirtingas kul
tūras, savitarpes skriaudas, dėti 
kryžių ant visos praeities ir eiti 
kurti naujo gyvenimo, gelbėti 
Europos nuo gresiančio pavo
jaus.

Europa sirgo ir tebeserga savo 
garbe. Juk ji paskutiniaisiais 
šimtmečiais vadovavo pasauliui. 
Ji kūrė imperijas, mokslus, da
vė pagrindus visai dabartinei 
technikai. Ji kūrė visą gėrį kar
tu su blogiu, kuriais šiandien 
naudojasi ir serga visų kraštų 
visuomenės. Juk ir Amerika yra 
Europos tautų tęsinys. Tik čia 
viskas sumaišyta ir kitos sąly
gos. Čia iniciatyvos, drąsos, 
veržlumo dvasia naujose sąly
gose dar ryškiau sušvitėjo eu- 
ropietinėmis savybėmis. Asmens 
teisių ir laisvių pilnas pasireiš
kimas, kuris Europoj gavo pra
džią ir tai daugiau teoretiškai 
negu praktiškai, be mažų išim
čių, čia pasireiškė visoj pilnu
moj.

- SmtwBrti galybė > £_ -
Europa per paskutinį pusšim

tį metų ne tik atsiliko, bet jos 
tautų kurtos imperijos baigią

į kitą. Politikoj ir ūkinio gyve
nimo vyrai ryžtasi eiti prie vie
no ūkiško vieneto. Tai sunkiausi 
reikalai, nes gyvybiniai.

Kariniai reikalai bent iš da
lies dabar yra jau tvarkomi 
bendru sutarimu. C. Europos 
jungtinei sausumos kariuome
nei, Atlanto sąjungos rėmuose 
vadovauja vokiečių generolas, o 
padėjėju yra prancūzas. Ar tai 
nėra didelis psichologinis persi
laužimas? Kas galėjo ką nors 
panašaus prileisti prieš 10 me
tų?

Seks politiniai reikalai, bet 
kai ūkinė sritis jau yra išspręs
ta ir numatyta, kaip ji bus įgy
vendinta per ateinančius 15 me
tų, kai kariniai reikalai tvarko
mi bendru sutarimu ir tai dar 
platesniu mastu, negu ūkiniai, 
tai bus nesuku susitarti ir dėl 
valstybinių bei politinių reika
lų. Tada Europa turės bendrą 
valiutą, vienus ir tuos pačius 
mokesčius, nebus jokių varžtų 
ne tik važinėti iš vieno krašto į 
kitą, bet ir darbo ieškotis ten, 
kur labiausiai bus jo reikalinga, 
tada įmonė pradėjusi ką nors 
gaminti galės skaičiuoti, kad i’ 
gamina ne tik savo keliems mili
jonams gyventojų, bet porai šim 
tų milijonų. Atsidaro visai kita 
perspektyva!

Tada nebus sunku prieiti ir 
prie bendro Europos parlamen
to su viena bendra užsienio rei
kalų tarnyba. Jos valdytojas 
kalbės visos Europos vardu! Ta
da Europa iš nežymių ir šian
dien nereikšmingų valstybėlių 
išeina į pasaulinę areną kaip ga
lybė, su kuria skaitosi ir Azija 
ir Amerka.

Žmogus yra gimęs laisvei. Jo
kie varžtai negalės sukaustyti 
žmogaus laisvės troškimo.

Kelia J. E. V. !

Savaitės įvykiai

Sveikatos apdraudos įstatymo 
projektą atstovų rūmai priėmė 
165 balsais prieš 0 jau trečiuo
ju skaitymu ir jį persiuntė se
natui. Opozicinės partijos buvo 
siūliusios: praplėsti planą įtrau
kiant ne tik ligonines, bet ir sa
natorijas, psiehi^ines ligoni- 
nes,-poilsio namūš^rielatikti kol 
įsijungs 6;prgvincijos, bet dau
gumos balsais buvo atmesta.

i . ,««« t i subyrėti. Traukiasi jos labai ne-Kanadoje 1982 m. bus 26 mil. ■ - ..
gyventojų. Pasak Steel Compa- 

j ay per 2o m. priaugsią 10 miL 
gyv. ir todėl sunkioji pramonė 
turinti augti. Prieš 5 metus Ka
nada pagamindavo 3.678.000 to
nų plieno per metus, o dabar — 
5.504.000. Per pastaruosius 5 mt. 
Steel Co turėjo 14.404 darbinin
kų, dabar — 1.900 daugiau. Prieš 
5 metus daugumas jos darbinin
kų- uždirbdavo $65 savaitei, da
bar— virš $92.

1980 m. kas trečias kanadietis 
turės automobilį; dabar vienam 
gyv. tenka 5,7. Žinovų apskai
čiavimu, automobilių skaičius 
pasieksiąs 8.750.000 ir jų vidaus 
įrengimai būsią labai sumoder
ninti.

Automobilių savininkams On
tario prov. sekančiais metais bus 
įvestas priverstinis draudimas. 
Prašant automobiliui leidimo 
Teikės prijungti įrodymą, kad 
automobilis yra apdraustas ku
rioj nors bendrovėj. Jei kieno 
apdrauda, gavus leidimą, baig
tųsi už kelių dienų, ar savaičių, 
leidimas bus atšauktas. Šiais 
metais neturintieji automobilio 
apdraudos turi moktėi į specia- 
lų. fondą $5.

--- -- y----- -----

Naujas sovietų dekretas nunešė 65 bilijonus dol. darbininkų su
taupą. Chruščiovas, o vėliau ir “Pravda”, paskelbė Kremliaus nu
tarimą sustabdyti vidaus paskolos lakštų išpirkimą 20-25 metams, 
netgi nemokėti jokių nuošimčių. Tuo būdu vidaus paskolos lakš
tai tampa beverčiai, o prievarta iš darbininkų išspausti atskaity
mai iŠ atlyginimo iki 8.5% lieka praktiškai nusavinti. Pasak 
Chruščiovo, “kapitalistai” niekad nesuprasią “sovietinės liaudies 
sielos” ir netikėsią, kad sovietiniai piliečiai tai daro “laisvu su
tikimu”. 1

Sovietai protestuoja
Kremlius įteikė protesto notą 

JAV dėl trijų laivų — “N. Ost
rovsky”, “I. Babuškin” ir “Ad
miral Seniavin” — sulaikymo 
Panamos kanale. Esą ginkluoti 
amerikiečių sargybiniai su ins
pektoriais tikrinę laivų krovi
nius ir fotografavę jų įrengi
mus. Nors JAV Valst. Departa
mentas tai neigia, tačiau Pana
mos kanalo vadovybė pranešė, 
kad sovietų laivai buvę priimti 
panašiai kaip amerikiečių laivai 
Sov. Sąjungoj ir kad saugumo 
sumetimais jie'buvę tikrinami. 
Sovietai, matyt, nori sukursty
ti panamiečius prieš JAV įtaką 
Panamos kanalo valdyme bei iš
naudoti jų seną nepasitenkini
mą prieš JAV.

Išvarė atstovą
Komunistinės Vengrijos vy

riausybė įsakė JAV karinio at
stovo pavaduotojui kpt. T. R. 
Gleason per 48 vai. išvykti iš 
Vengrijos. Esą jis šnipinėjęs. 
Vienoj vietovėj 55 km. nuo Bu
dapešto jo automobilis buvo ap
suptas slaptosio spolicijos ir tik 
po 5 vai. tardymo paleistas. Po 
to jis buvo apkaltintas fotogra
favęs rusų kariuomenės bara
kus, nežiūrint, kad jo filme nie
ko įtartino nebuvo rasta. Dar 
nežinia kaip reaguos JAV. Kai 
prieš kurį laiką vengrai išvijo 
britų karinį atstovą, Britanija 
atsilygino tuo pačiu išvaryda
ma vengrų kar. atstovą.

Sovietinė Kadar vyriausybė 
pranešė JT gen. sekretoriui, kad 
jis galįs dabar apsilankyti Buda
pešte kada tik norįs. Ar Ham- 
marskjold pasinaudos, . tenka 
abejoti. Kai jis prieš 5 mėn. pats 
siūlėsi, nebuvo įsileistas, o da
bar ką jis bepamatys, kai suki
lėliai atsidūrė užsieniuose arba 
išsislapstė pačioje Vengrijoje.

Raketos Europai

Lord’s Day Alliance 
buvo minima sąryšyje su Onta
rio provincijos generalinio pro
kuroro laikraščiams iškeltu kal
tinimu, kad jie neboja įstatymo 
dėl sekmadienių šventimo.

Prieš keletą savaičių Toron
te įvyko jos metinis suvažiavi
mas. Jame dalyvavo visų krikš
čionių bažnytinių organizacijų 
atstovai. R. K. Toronto arkivys
kupą atstovavo vienas vietinis 
dvasiškis. Jungt. Liut. Bažny
čios Kanados Sinodo prezidentą 
atstovavo dr. Kavolis.

Apygardų sekretoriai padarė 
plačius pranešimus apie sekma
dienio įstatymo nedabojimą pre 
kyboj ir pramonėj, privačiame 
ir viešame gyvenime. Nutarta 
skatinti sekmadienių šventimą 
ir generalinei prokuratūrai nu
rodyti to įstatymo laužymo fak
tus. Pabrėžta, kad ne visi Ka
nados naujakuriai iš Europos 
kraštų yra pripratę švęsti Ka
nadoje Įprastu būdu. Todėl bu
vo keliamas reikalas juos ge
riau painformuoti šiuo reikalu.

noriai iš visų turėtų kolonijų ir 
iš visų kontinentų. Ir netolimoj 

į ateity Europos tautos bus pri
verstos tenkintis tik savo pa
grindinėmis teritorijomis ir sa
vo nuosavomis tautomis. Šian
dien ir toji pati dar vis Didžioji 
Britanija ir gražioji Prancūzi
ja jau yra supra tusios ir pačios, 
kad jos nėra tos galybės, ko
kiomis buvo 19 š. ar pradžioje 
20-to. Tai ypač vaizdžiai visi pa
juto paskutiniame mėginime 
prie Suezo kanalo, iš kur reikė
jo trauktis kitoms galybėms 
spaudžiant. Traukėsi, nors savo 
užsimojimų ir neįvykdė, traukė
si, nes pasijuto daug silpnesnės, 
negu naujosios jėgos, staiga iš
kilusios paskutiniu metu — JA 
V-bės'ir SSSR.

Senos tautos tariasi ir eina ieš
koti išeities. Prancūzai, visuo
met pasižymėję lakia fantazija 
ir gyvu protu, tariasi su vokie
čiais, gerais organizatoriais, pa
vyzdingos sistemos darbinin
kais. Jie jau nugalėjo savas am
bicijas ir visų karų sukeltas 
aistras. Jie ieško kas juos ap
gintų nuo atomo ir visų jaučia
mo pavojaus. Jie ieško, kas juos 
įgalintų būti ir stipriais, ir tur
tingais ir užtikrintų jiems ir vi
sai Europai gražią ateitį.

Naujos perspektyvos
Sudarytose sutartyse prama- 

toma laisvė kapitalams, darbo 
jėgai, laisvė prekėms keliauti be 
jokių suvaržymų iš vieno krašto

SOVIETŲ ŠNIPAI PRISI
PAŽINO KALTAIS

Kilęs , iš Lietuvos. Jokūbas So- 
bolevičius - Soble ir jo žmona 
Mvra JAV teisme prisipažino 
kaltais. Prokuroras G. Wolf pa
reiškė, kad jiedu šnipinėję so
vietams būdami priversti, nčs 
bijoję pakenkti savo giminėms. 
Esą, jiedu prisipažinę- norėdami 
nuraminti savo sąžines. Kiti gi 
mano, kad jiedu tai padarę, kad 
išvengtų mirties bausmės. Da
bar esą jiems gresia 10 metų ka
lėjimo ir $10.000. Suimtasis Ja
cob Albam, taip pat kilęs iš Vil
kaviškio, kaltu neprisipažino.

pinti Š. Atlanto S-gos kraštus 
atominėmis raketomis “Honest 
John”, “Matador” ir “Nike” ti
po. Pirmosios dvi rūšys yra skir
tos sausumos taikiniams, trečio
ji — priešlėktuvinei apsaugai. 
Visos jos pritaikytos atomi
niams sviediniams, kurie pagal 
JAV įstatymą, negali būti šiuo 
metu perleisti kitiems kraštams. 
Juos betgi gali Laikyti JAV ka
riniai daliniai, stovį V. Europoj, 
ir karo atveju peleisti juos sa
vo sąjungininkams. Sovietai, 
matyti, iš anksto tai žinojo, ir 
todėl nugąstaudami grasino vi
siems ŠAS kraštams — “sunai
kinsim”.

Autonomija Singapūrui
Dar viena britų kolonija — 

Singapūras yra pasinešusi ne
priklausomybėm Tuo tarpu iš
siderėjo dalinę autonomiją — 
galės savarankiškai tvarkytis 
viduje,' bet užsienio ir gynybos 
reikalai pasilieka britų rankose. 
Be to, britai pastatė sąlygą — 
išskirti iš kandidatų į pirmąjį 
seimą nepatikimus gaivalus, 
ynač komunistus. Nauja kon
stitucija įsigaliosianti po atei
nančio sausio 1 d. Susitarime 
taip pat numatyta britams teisė 
suspenduoti konstituciją pavo
jaus atveju.

Sąmyšis Jordane
Jordano karalius Hussein ne

kartą buvo perspėjęs m in. pirm. 
Nabulsi dėl prokomunistinės 
politikos. Jis betgi nekreipė į tai 
dėmesio jausdamas Egipto, Sy- 
rijos ir savo parlamento para
mą. Jis netgi pareiškė: “Jeigu- 
JAV pasiūlytų $100 mil. ir pasa
kytų — kovok prieš komunizmą/ 
nesutikčiau”. Karalius pagaliau 
ryžosi ir jį pašalino, bet naujos 
vyriausybės sudarymas užkliu
vo, bet po ilgų ir įvairių bandy
mų ji liko sudaryta daugiausia 
iš nepartinių žmonių. Karštes
nieji elementai krašte ėmė de---------„ Alioji ciuixicixtai xxacudlc; vtv-

_ cioi kariuomenei įvyko sūriau-

RAKETOS PRIEŠ SOVIETUS
Kariškų klausimų “New York Į rijos vietoje. 

Times” redaktorius Hason W. 
Baldwina pasakoia:

“Spaustukais vairuojamos ra
ketos pasidarė tarptautinio dė
mesio centru. Bermudos konfe
rencijoj Amerika prižadėjo ra
ketų Anglijai, net tokių, kurių 
dar neturi. Atsiliepdamas, Bul
ganinas pagrasė Norvegijai ir 
Danijai “baisiomis pasėkomis”, 
jei leis savo žemę vartoti rake
tų stotims. (Vėliau pagrasė Olan 
dijai, Vakarų Vokietijai ir pa
čiai Anglijai). •

“Vienas raketų išvystymo Ja
nas Amerikoje užverstas, atver
čiamas kitas. Raketų gadynė jau 
čia. Bilijonai dolerių jau prade
da savo vaisių nešti. Mūsų avia
cija, čia ir Vokietijoje turi Ma
tadorą, pasiekiantį 500 mylių. 
Turi ir Vanagą (Falcon), iš lėk
tuvo lėktuvams naikinti.

“Laivynas raketomis aprūpino 
įau 52 laivus ir submarinus. Ter 
rier skiriama prieš lėktuvus 
nuo laivo denio; Regulus I iš lai
vo laivui (siekia 500 mylių); 
Kregždė (Swallow) iš lėktuvo 
lėktuvams. Turima dar Side
winder, kurį taikinys pritraukia 
savo inffa-rėd šilumos spindu
liais, ir Petrei (Audros paukš
tis), vartojamą iš lėktuvų prieš 
submarinus ir laivus.

“Kariuomėnė aprūpinta tri
mis rūšimis: Nike - Ajax prieš 
lėktuvus (pasiekia 25 mylias), 
Korporalas pažemiu (siekia 90 
mylių) ir Honest John artile-

Gyvybės draudimo 
ir pensijų reikalais

Skambinti arba rašyti

“Tokiu būdu, mūsų kariškos 
■ naiėęos jau turi dešimties nariu 

■‘šeimą” įvairių raketų, svoriu 
nuo 100 iki 12.000 svarų, paskrie- 
j ančių dusyk greičiau negu žmo
gaus balsas ir pasiekainčių tarp 
dviejų ir 500 mylių.

“Tai tik pradžia. Vystoma apie 
25 kitokiu rūšių raketų. Ameri
ka vyrauja raketų įvairumu, rū
šių gausumu ir paskirčių tikslu
mu. Tik viena rūšimi S.S., rodo
si, Ameriką pralenkia, o kita ei
na aršios lenktynės.

“Yra nustatyta, kad rusai iš
bandė apie 50 raketų, pasiekian
čių 800 mylių. Tokiu būdu, ga
lima spėti, kad jų pramonė ne
trukus ims tokio tolio raketas 
gaminti. Šita rūšis turi ilgesnių 
rankų brolį, pakrikštytą raidė
mis IČBM (international ballis
tic missile), siekiantį 5.500 my
lių. Tai, tartum, paskutinis žo
dis raketų pasaulyje, kuris, van
denilio bombą nešdamas, gali 
susprogdinti bile kurį miestą 
pasaulyje.

“Amerika dar tebebando vi
dutinio’ tolio (1.500 mylių) ra
ketas, Thor ir Jupiterį, ir pada
rė du nepavykusiu bandymu; 
Rusai čia, rodos, mus pralenkė, 
nors jie tepasiekia tik 800 my- 
Jiu — gana grasinti mūsų sto
tims Europoje. Todėl supranta
mas anglų noras gauti iš Ame
rikos , atospyrį Maskvos grasai— 
raketų, kurios iš Anglijos pa
siektų Maskvą.

“Didžiųjų brolių Amerika 
ruošia du: aviacijos Atlasą ir Ti
taną. Jie pasiektų 5.500 mylių. 
Atlasą planuojama išbandyti šį
met”. V.

rimų. Karalius, užsitikrinęs 
bent dalies kariuomenės para
mą, pašalino vyr. štabo viršinin
ką ir paskyrė savo žmogų. Tuo 
būdu jauna skaralius Hussein 
įvykdė savotišką sukilimą ir dar 
nežinia kuo jis baigsis. Jo-rūmus 
saugoja kariniai daliniai, o kai
myninių kraštų — Syrijos, Ira
ko ir Izraelio kariuomenės yra 
pasiruošusios visokiom galimy
bėm. Stebėtojai mano, kad kara
lius buvo .paveiktas JAV, kurios 
Vid. Rytams yra paskyrusios 
$200 mil.» su sąlyga, kad remia
mi kraštai kovos su komuniz
mo įtaka, be to, Saudi Arabijos 
karalius pataręs Hussein ta kryp 
timi veikti.

Nuo galvos skausmu X 
ir skilvio negalavimu #

Tik Bromo sk«Į 
bioi pagalbai

PAIMKITE 
MALONAUS 

_ SKONIO

SEUFžUl BROMO-
SELTZER

Skaislys
627 MAIN ST. E., 

HAMILTON, ONT.
Telefonai: 

Office — JA. 2-1194 
Residence — JA. 9-0163

Manufacturers Life
7313-55/

RELIEF

Sis naujas persisunkiąs

VISIŠKU šimto procentų tikrumu polengvino skousmus 
ir gėlos: oštrūs, konkinonti, durianti ir nuotoikq gadi
nanti kankinimai, kuriuos sunku pernešti. Taip, visi 
skausmai dingsta: susidaužymo ženklai, susižeidimoi, 
išsinarinimai ar sgnarių ar kakk) sukietėjimai, įtempti 
raumenys del pervargimo, krūtinės slogos, nugaros 
skausmai, skoudonti pečiai, rankos, alkūnės, riešai, pirš
tai, skaudų ištinę keliai, blauzdos, skausmai šlaunyse, 
skaudančios, pavargusioj kojos, pūslės, nutrynimai, mo- 
zoliai. Nėra jokių skausmu, kuriuos greitai nepašalintų 
kelių minučių bėgyje stebuklingas ROXOOIUM.

Ypatingai svarbu patrinti skaudančios vietas su 
ROXOOIUM, tai docyti po šilto kompreso ar karštos 
vonios. Suaugusiems ir vaikams visuomet turėkite atson* 
goję ROXOOIUM.

Kaino tiš $1.65 butelis. Pirkite tiesiai pas mus, 
nesiunčiome C.O.O.

LUSCOE Products Ltd., T. U
U R M U
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Nauja Montrealio Liet Dramos Teatro premjera
BALTARAGIO MALŪNAS 

arba
Kas dėjosi anuo metu Poudruvės kraite, 

K. Borutos 3-jų veiksmų legenda

Scenai pritaikė: Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Kazys Veselka. Išpildė: Montrealio 
Lietuvių Dramos Teatras 1957 m. kovo 
mėn. 31 d. Montrealyje.

Režisūra: Birutė Pūkelevičiūtė .
Scenovaizdis: Kazys Veselka, 
Garsų efektai: Zigmas Lapinas,

Veikia:
». Pasakotojos — Juozas Akstinas, 

Baltarogis — Henrigas Nagys, 
Jurga — Birutė Pūkelevičiūtė, 
Girdvainis *— Leonas Barauskas, 
Uršule — Brone Molaiškiene, 
Pincukas — Kazys Veselka, 
Sešelga — Vytautas Sabo lys, 
Raupys — Vaclovas Kerbei is, 
Marcelė — Viltis Vaičiūnaitė 
Klebonas — Ričardas Simaniūkštis

Liet. Dramos Teatras Mont
realyje patiekė įdomų spektaklį, 
savo ketvirtąją premjerą — Bal- 

• taragio Malūną. Tai Birutės Pū- 
kelevičiūtės ir Kazio Veselkos 
pritaikyta scenai, suorganizuota 
į tris veiksmus to paties^vardo 
Kazio Borutos legenda, veika
las dar nestatytas nei Lietuvoje, 
nei tremtyje. Be šios naujeny
bės — naujas buvo lietuviška
jam teatrui ir sceniškasis per
davimas: koncertinis - skaityti
nis, veikėjams susėdus puslan
kiu prie pultu, ir tik Pasakoto
jui palikus reliatyviai laisvą ju
dėjimo lauką.

Tiesa, koncertiniu būdu Lie
tuvoje savo laiku buvo statytas 
“Šarūnas” — dramos veikalas. 
Šiuo atveju, buvo paimta prozos 
knyga, kurios tekstą ir pritai
kius scenai, lieka dar daug pasa
kojamojo elemento. Užsimoji
mas buvo drąsus ir iš režisorės 
Birutės Pūkelevičiūtės pusės, ir 
iš pačių aktorių. Perskaityti žiū
rovui per dvi su. pusę valandos 
visą knygą, išlaikant jo dėmesį 
ir vaizduotę, reikalauja didelio 
režisūrinio išradingumo ir koor
dinacijos. Šiame pastatyme re- 
žisorė parodė puikų vidinio rit
mo pajutimą tiek režisuojant 
atskirus personažus, tiek jų tar
pusavio santykiuose, tiek visų 
aktorių bendrame reagavime į 
veikalo jungėją — Pasakotoją, 
Tai ir suteikė visam spektakliui 
sugestyvios gyvybės ir šventiš
kos nuotaikos.

Iš aktorių šis spektaklis parei
kalavo visų talento, disciplinos 
ir technikos , resursų, nes nei 
grimas, nei kostiumas, nei deko
racijos, iiei fizlniS'žv’ėikluimas ne
buvo jiems duotas. Reiškia, ne
buvo išorinių efektų, kurie 
jiems padėtų pereiti pro silpniau 
išgyventas ar paruoštas vietas, 
užtušuotų vidinės įtampos ato
slūgius ar bendrai trauktų žiū
rovo akį. Taip sumažintos akto
riaus priemonės, suintensyvina 
jo pagrindinę medžiagą — žodį, 
o dar apribojus jį ir erdvėje — 
sceninis “prėseance”, jautimas 
kontakto su partneriais ir kūno 
išraiška bei judesiai ypatingai 
išryškėja. Kiekvienam scenos 
meno profesionalui ar entuzias
tui toks uždavinvs yra labai in-

tryguojantis ir reikšmingas. O 
tokio veikalo pastatymas — įne
ša repertuaran šventišką švie
žumą, o kartais jis yra ir nepa- 

• mainomas kaikurių veikalų — 
' kaip ir laimingai pasirinktojo 

Baltaragio Malūno atveju — 
sceniškajam apipavidalinimui. 
Ši pakili, poetiška, tragiška (ir 
zietomis - humoristiška) Kazio 
Borutos legenda Birutės Pūke- 
'evičiūtės buvo gerai suprasta 
r toks jos charakteris nuosek

liai pravestas scenoje.
Ypatingai visa šio veikalo 

isėncija tenka Pasakotojui. Jis 
’ra kartu įvykių stebėtojas ir 
ialyvis: įveda žiūrovą į bendrą 
nuotaiką, pristato charakterius, 
ujungia įvykius, pasidalina su 
■eikęjais ir jų likimu ir kai ku- 
iomis pastabomis; jis yra ir 
magus piršlys, ir draugas ne- 
aimėje, ir kreivažandis vežikas; 
is rimtas, humoristiškas, lyriš- 
.as,. tragiškas ir gyvas — jis vi- 
o to veikalo siela viename as- 
nenyje. Ir niekas kitas to visu 
avim nebūtų galėjęs taip įtiki- 
iamai, šiltai ir efektingai per
duoti, kaip tai atliko Juozas 
Akstinas. Iš visų Montrealyje 
natvtų jo vaidmenų, šis jo augš- 
;aitiškai sielai ir aktoriškam 

i temperamentui bei technikai la
biausiai atitiko ir davė progos 
iškelti jo tikrai reto ir visapusiš
ko talento ypatybes. Režisūri
niu atžvilgiu, jo didžiulis tekstas 
buvo įdomiai ir gyvai sutaškuo- 
tas. Norėtųsi, kad epiloge.jis pa
sirodytų be kitų veikėjų, kaip ir 
pradžioje. Ir jo epildginio mono
logo po tragiškosios įvykių kul
minacijos norėtųsi šiek tiek 
trumpesnio.

Malūnininko Baltaragio vaid- 
:muo teko neprofesionalui ir net 
ne . “mėgėjui” — Henrigui Na- 
giui. Nežiūrint to, jam pavyko 
įsijungti į kolektyvą bendra lai
kysena ir ypač ryškiu poetinio 
žodžio perdavimu.

Jurga — vienturtė Baltaragio 
gražuolė duktė, kurią persekio
ja apgauto velnio kerštas. Ji 
šauni, mergaitiškai koketiška, 
išdidi savo liūdesyje ir kilni sa--

režisorės buvo gerai pravestas 
ir puikiai Leono Barausko su
kurtas, žavėjo žiūrovą savo 
spontaniškumu, dinamika ir tik
ru tragiškumu. Jis išlaikė tin
kamoje lygsvaroje emocijas. Jo 
muzikalus, gilus ir spalvingas 
balsas nepaprastai tiko Girdvai
nio personažui. Intensyvus kon
taktas' su partneriais ir jo due
tas su Pasakotoju — važiavimas 
per septynius • tiltus — nepa
mirštamas, kaip ir jo susitiki
mas su klaidintoju.

Uršulė — ilgai tarnavusi Bal- 
taragiui su viltimi kada už jo 
ištekėti. Tačiau, kai Baltaragis, 
apgaudamas Pinčuką, išperša ją 
vietoje Jurgos — ji, apkūlusi 
velnią ir supykusi ant Baltara
gio, pabėga į davatkyną. Taip ji 
likimiškai uždega velniškąjį 
kerštą ir duoda pradžią tragedi
jai. Ši rolė buvo simpatingai at
likta Brcnės Malaiškięhės, su 
tinkama komiškumo doza, iš
raiškingu veidu ir gera gestika. 
Vietomis būtų pageidautinas 
greitesnis tempas, o monologas 
su ją užpuolusiomis davatkomis 
galėtų būti ir šiek tiek trum
pesnis.

Pincukas — vienas iš įdo
miausių charakterių Borutos 
knygoje, buvo nepaprastai efek
tingai ir įdomiai sukurtas Kazio 
Vesęlkos. Kaip Juozui Akstinui 
buvo dėkingas Pasakotojo vaid-. 
muo, taip ir K. Veselkai Pincu
kas davė progos parodyti įdo
mias jo talento ypatybes, kurių 
ankstyvesnės rolės neiškeldavo 
iki tokio laipsnio. Jo Pincukas 
buvo sugestyvus, atbaigtai lie
tuviškas velnias — naivus, am
bicingas, komiškas, kerštingas. 
Jo ritmo pajutimas be priekaiš
tų: visų scenų tempas ir repli
kos kelte kėlė nuo kėdžių ir 
partnerius, ir žiūrovus. Visa ak
toriaus kūno laikysena, gestai, 
veido išraiška buvo tapę vienu 
kūnu su vaizduojamu persona
žu. Viena iš daugelio puikių 
scenų — supimasis ant malūno 
sparnų — pademonstravo kaip 
yra malonu matyti velniuką be 
ragų ir žiūrėti, kaip jis skrieja 

,v. . v. malūno sparnu — be malūno, ir 
Ivo dramatiškume. Pradžioje sis į>e -jo sparnų..'.
personažas atrodė kiek per nėr- šešelgos — ar pan šešelgievič, 
yingas ir atmieštas miestietišku jjs save va<iino, vaidmenį 

I žaismingumu, greitai issilygmo atliko Vytautas Sabalys. Ši. kad ir V r aivai • i .

personažas atrodė kiek per nėr-

ir dramatiškoje kreivėje Birutė 
Pūkelevičiūtė įnešė skirtingų 
nuo jos ankstyvesnių drematį- 
nių rolių gaidų: labiau subren
dusio žmogaus ir aktorės, kai 
kančia kyla ne vien tik iš pro
testo prieš likimą, bet suima į 
save rezignacijos ir liūdesio dalį.

Girdvainis — šaunus jaunuo
lis su šauniais žirgais, kurie per 
visus velnio monus nuneša jį 
pas Jurgą. Ir kai puikus jų bend 
ras gyvenimas buvo ranka pa
siekiamas — dingsta jo nuosta
bieji obuolmušiai. Veltui jis jų 
ieško, klaidinamas velnio, kol 
palūžta *ir tragiškai žūna. Šis 
jaunatviškas; intensyvus cha
rakteris, dramatiškoje linijoje

ir neilga, bet spalvinga, rolė ge
rai atitiko aktoriaus komiškąjį 
talentą, kurį jis tinkamai pa
naudojo, suteikdamas dar vieną 
ypatingą atspalvį šiame perso
nažų susipynime.

Gi be arkliavagio Raupio li
kimas irgi nebūtų galėjęs išsi
pildyti. Taip rudabarzdis leng
vai sugundomas velnio su obuol
mušiais. Ak, kad jam tik taip 
juokingai liūdnai viskas užsi
baigė... Ir čia Vaclovas Kerbe- 
lis, nebūdamas profesionalus 
liūtas, nuoširdžiai ir tinkamai 
atliko savo rolę.

Marcelė — ne mergytė, o 
paukščiukas, anot Baltaragio — 
kaip trumpas, šviesus sapnas

Pažinkite Geriau Ontario
Planuokite jau dabar malonias įvai
rias atostogas ONTARIO provincijo
je. Kasmet ęvečiai pagaunami Onta
rio grožio . . . džiaugiasi puikiomis, 
bet nebrangiomis vasarvietėmis . . . 
džiaugiasi radę tos rūšies atostogas, 
kurių jie seniai pageidavo. Ontarid 
provincijoje kiekvienas būsite šiltai 
sutikti.

ONTARIO TRAVEL
601 Parliament Bldgs. Toronto

Send FREE literature to

Address.

Ontario Department of Travel & Publicity 
Hon. Bryan L. Cotheart, Minister

Post Office.
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Nauja Kanados pašto ženklų laida, vaizduojanti ke
turis sportinio gyvenimo vaizdus. Ženklai atspaus
dinti viename lape.

_ - f

Kultūros ir knygų pasauly1
Dramos konkursas

LIETUVOS VYČIAI kviečia 
lietuvius rašytojus dalyvauti 
dramos konkurse, sekančiomis 
sąlygomis:

1. Dramos veikalas privalo 
vaizduoti šv. Kazimiero gyveni
mą, jo meilę Lietuvai, jo pri
sirišimą prie lietuvių tautos, ar 
jo įtekmę, reikšmę ir garbę mū
sų amžiuje.

2. Veikalas turėtų būti tokio 
dydžio, kad būtų galima suvai
dinti per 30 ar 40 minučių.

3. Už veikalą rastą tinkamiau 
siu šv. Kazimiero 500 metų gi
mimo sukakčiai paminėti auto
rius gaus $100.00 premiją.

Apt. 5, Brooklyn 7, N.Y, USA — 
prašo kolegas pasiskubinti siųsti 
prenumeratas ir aukas, taip pat 
trumpas biografijas. Apie nepri- 
siuntųsius bus remiamasi spau
doje pasirodžiusiomis žiniomis, 
kurios gali būti netikslios ir ne
teisingos. ,

Prof. Ve. Biržiškos Senųjų lie
tuviškų knygų istorijos II t. jau 
išspausdintas “Naujienų” ir ne
trukus bus pradėtas platinti^

Grupių lankymas. Tautinių šo 
kių vadovė ir repertuaro komi
sijos narė Irena Šilingienė ba
landžio mėn. pradeda tautinių

• šokiu grupiu. esančiu už čika-4. Lietuvos Vyčiai pasilaiko gos iLkym^Bus aplanky- 
teisę naudotis visais konkursui visos tautiniu šokiu grupės

SPORTAS IR JAUNIMAS
Sporto kilmė yra labai sena. 

Jau primityvus žmogus turėjo 
išn\okti valdyti ietį, daryti pui
kius šuolius, mokėti plaukti ir 
daug kitų nuostabių dalykų, kad 
galėtų nugalėti daug stipresnę 
bei žiauresnę aplinką. Sportą 
kokį šiandien suprantame ran
dame antikiniame graikų gyve- 
ime. Tobulai išsivysčiusį bei iš
lavintą sportinį žmogų graikas 
lygindavo dievų grožiui bei to
bulumui.

Daug tautų fizinį auklėjimą 
rėmė valstybės lėšomis. Žinoma 
šioje srityje senovės, graikų 
Sparta. Dabar valstybiniu mas
tu fizinis auklėjimas yra taiko
mas karo mokyklose. Viduram
žiuose riteriai taip pat mokėsi 
karinio sporto. Karalių bei di
džiūnų rengiami turnyrai buvo 
daugiau karinio pobūdžio. Mer
gaičių fizinis auklėjimas vidur
amžiais buvo apleistas.

Graikų sportinė idėja atgaivi
nama antroje pusėje 19 amžiaus. 
Dabar jau visos kultūringos tau
tos net valstybiniu mastu remia 
sportą, norėdamos išsiauklėti 
sveiką ir darbingą jaunąją kar
tą. Į priekį prasiveržia vokiečių 
tauta, įvesdama į mokyklas ka
rinį auklėjimą. *

Amerikos kontinente sportas 
yra labai vertinamas, sporto lai
mėtojai lygiai visuomenėje iš
kyla, kaip ir garsūs politikai ar 
artistai.

Todėl ir lietuviškasis jauni
mas nebeatsilieka sporto srityje 
nuo šios šalies sportinio gyveni- 
mo’ir kai kuriose sakose yra pa

'kur jis galėtų pasidžiaugti 
jaunatvės grožiu bei jėgų 
tėkliumi yra būtina sąlyga

savo 
per- 
nor- 

malaus, sveiko bei kūrybingo 
žmogaus auklėjime.

Lietuvos sporto vadovai dėl 
karo aplinkybių patekę į vaka
rus tęsia toliau gražų nepriklau
somoje Lietuvoje sukurtą spor
tinį jaunimo auklėjimą. Buvo 
sukurta JAV-se Šiaurės Ameri
kos Sporto bei Fizinio auklėji
mo Lyga. Prie šios lygos pri
klauso ir Kanados sportuojantis 
jaunimas.

Per Atvelykį iš JAV-bių at
vyksta net du šimtai sportinin
kų, jaunučių - jaunių, vyrų bei 
moterų, į V-sias žiemos sporto 
rungtynes. Sportinis gyvenimas 
suartina viso kontinento spor
tuojantį jaunimą.

Lavinimas savo fizinių^jėgų 
bei siekimas laimėjimo yra*žais
mas sujungtas su augščiausiu 
jėgų įtempimu -pasiekti pergalę 
— laimėjimą. Sporto šventės — 
jaunimo džiaugsmo, laimėjimo 
bei gražaus fizinio auklėjimo 
šventės. Sportuojantis jaunimas 
atkakliai siekia savo klubo lai
mėjimo, bet tos rungtynės neiš
eina iš draugiškumo bei tautinio 
solidarumo ribų.

Šiandien tas žalias sveikas 
jaunimas rungiasi dėl taurės ar 
naujo rekordo, tuojau jis bus 
pašauktas gal karo lauke rung
tis su priešais dėl savo tėvynės.

Laimėjimai yra pasiekiami tik 
kietu bei atkakliu darbu. Spor
tininkas save- asmens gyvenime

atsiųstais veikalais pagal savo 
nuožiūrą.

5. Konkursas baigiasi 1957 m. 
spalio 1 d.

6. Konkurso teisėjai: Juozas 
Boley, Jokūbas Stukas, kun. 
Vladas Karalevičius.

7. Raštus, . mašinėle rašytus, 
prašoma siusti adresu: J. Boley, 
163 East 71 st St., New York,

siekes net labai gražių laimėji- yra kaiP asketas, susikaupęs, £ i trrne klnivnio -rr-ioo/M
mų. .

Lietuvoje sportinis gyvenimas:
buvo gerai- vedamas. Jį finansa-

drausmingas, blaivus, visada pa
sirengęs laimėti gyvenimo kovą. 

__________ ______ Rungtynėse bei žaidynėse es- 
vo valstybė. Buvo pastatyti gra- tafetės būdu sportuojantis jau-
žus fizinio auklėjimo rūmai 
Kaune. Miestuose bei mieste
liuose buvo kuriami sporto klu
bai, taisomos aikštės bei sporto 
salės.

Fizinis auklėjimas bei sportas 
buvo Lietuvos mokyklų progra
mose ir kiekvienais metais bu
vo rengiamos tarpmokyklinės 
žaidynės gražiose aikštėse.

Išvesti jaunimą iš mokyklų ar 
dirbtuvių į saulę į gryną orą,

nimas neša ugnies fakelą nuo 
vieno klubo kitam, iš vieno 
miesto į kitą patriotinę lietuviš
ką ugnį.

Ne vien būsima, pergalė su
jungia sportuojančias _ lietuviš
kas jaunimo grupes, bet ir re- 
prezentavimas mūsų tautos ki
tų tautų tarpe. Kai jaunuolis 
bėga, šoka šuolį, rodo savo mik
lumą bei žvalumą žaidime, jis 
greitai rungsis ir tarptautinėse 
sporto žaidynėse garsindamas

malūnininko gyvenime - 
praėjo ir scenoje Vilties Vaičių 
naitės asmenyje. Jos išvaizda, 
mergaitiška laikysena ir skar
dus balsas labai tiko šiai rolei.

Gaspadoriško klebono trumpą 
vaidmenį tinkamai atliko Ri
čardas Simaniūkštis.

Kazio Veselkos scenovaizdis 
buvo ir skoningas ir nuotaikin
gas, gražiai įrėminęs šį šaunų 
spektaklį, kuris “pynė tikrovę 
su pasaka” ir buvo skirtas “žmo
nėms su šviesia širdimi”.

Žiūrovai buvo dėkingi Lietu
vių Dramos Teatrui Monrealy
je, kuris sugeba meniškai augti 
ne tik pavieniais asmenimis, bet 
ir visu kolektyvu, kuris, nežiū
rint be galo sunkių tokiam dar- 

i bui tremties sąlygų, išsilaiko to- 
i kioje meninėje aukštumoje ir 
i šviežume, ir kuris atskleidė vie
nos nepaprastos knygos grožį, 
apglėbdamas mus mūsų žemės 
gyvybe ir likimu.

Tegul šis teatras būna dosnus 
ir aplanko lietuvį žiūrovą kur 
bepasiekdamas! B. V.

šeimos bei tautos garbę.
taip j Kur jaunimas siekia laimėji- 

aičiū- mo senimas. teeina kartu, kad
nebūtų palaužti sparnai lekiant 
į naujus laimėjimus ir neprige
sinta jauna širdis besidžiaugiant 
jaunatvės džiaugsmo šuoliuose.

Iz. M.

8. Veikalą pasirašyti tik sla
pyvardžiu. Autoriaus tikros pa
vardės niekur prie veikalo ar 
ant voko nedėti, tik atskirai ją 
parašyti su savo veikalo vardu 
ir įdėti į atskirą voką, kurį už- 
lipdžius pridėti prie rankraščio 
ir drauge atsiųsti. Šis viduje 
idėtas vokas bus atidarytas kon
kursui užsibaigus ir komisijai 
padarius galutinį sprendimą.

Kanados lietuviai menininkai 
didžiojoje Kanados metinėje pa
rodoje Montrealyje šiais metais' 
dalyvauja trys — R. Bukauskas 
ir Tel. Valius išstatė po vieną 
paveikslą ir Dagys dvi figūras 
medyje. Kaip montrealiečiai sa
ko, šios parodos jury komisijai 
yra prisiunčiama labai daug 
darbų iš visos Kanados nuo 
kranto ligi krantui. Todėl į ją 
patekimas yra sunkokas ir nei 
vienas menininkas negali pasi
rodyti su daugiau darbų negu 
du. Ir dabar joje iš 150 dalyvau
jančių dailininkų tik 18-kai te
buvo leista išstatyti po 2 darbus.

Paroda vyksta Montrealio me
no muziejuje ir tęsis nuo balan
džio mėn. 5 d< iki gegužės 5 d.

Dr. Marijos Gimbutienės kny
gą “Ancient Symbolism in Li
thuanian Folk Art” pasiėmė iš
leisti Indianos Universitetas, 
Folkloro Institutas. Knyga turės 
112 psl. teksto ir 160 iliustracijų 
iš lietuvių liaudies meno ir iš 
priešistorinių laikų meno. Kny
ga bus įrišta.

Kas norėtų šią knygą gauti, 
prašomas iš anksto užsisakyti. 
Prenumeratas siųsti autorės ad
resu: 4 Rutledge Street, Boston 
32, Mass.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
ruošiasi išleisti “Lietuvos žemių 
aprašymą ir išsiuntinėjo daugy
bę kvietimų aprašyti kiekvie
nam žinomas vietoves. Leidinys 
būsiąs gausiai iliustruotas, su 
žemėlapiais ir t.t.

Liet. Inžinierių ir Architektų 
metraštis bus trijų dalių: Lietu
voje, Laisvajame pasaulyje ir 
Bendroji dalis. Jam išleisti pa
ramos prenumeratomis ir auko
mis gauta $788.55. Iš tos sumos 
išleista $76.52, tad spausdinimui 
yra likę $712.03. Redaktorius

Prisiųsta paminėti
Aidai, 1957 m. kovo mėnuo, 

Nr. 3 ( 98), 97-144 psl. <
Turinys: Prof. K. Pakštas, 

Lietuvių tautos plotai ir gyven
tojai; J. Aistis, Brazdžionis S’ 
impose; F. Jucevičius, Hėgelis 
ir Marksas arba idealizmo ir ma 
terializmo kryžkelė; K. Kėblys, 
Prie kelio guli; dr. V. Daugir
daitė - Sruogienė, Prof.. I. Jo
nynas; B. Brazdžionio, VI. Šlaito 
eil.; platūs apžvalgų skyriai.

J laisvę, Nr. 12(49), 1957 m. 
kovas, 96 psl.

Rašo šiame Nr. A. Maceina, Z. 
Ivinskis, J. Grinius, M. Mustei
kis, D. Kenstavičius, R. Bačkis, 
Br. Sakalas.

Pastaruoju metu žmonės LIETUVOJE labiausiai laukia CUK
RAUS SIUNTINIŲ. Už menką kainą — didelė parama artimie
siems. Cukrus reikalingas ir vaikams ir ligoninis, ir seneliams, 
ir suaugusiems

"ORBIS" užsakė didelį kiekį standartinių cukraus pa kietų. Jie su
pakuoti Ir laukiatik adreso. Juos pristatome 3 savaičių laikotarpyje. 
Nuo gorantijo, siuntiiUų svoris 10 kg /22 svarai/ brutto, o su 
visom išlaidom tik $12.95. 1000 amerikoniškų cigarečių /50 poke- 
lių/ ir 7 kg. /fS sv./ cukraus kartu tik $24.50. Siuntinys diiovi- 
nlnkui: 60 gramų streptomicino, 1.000 tablečių rimtfono, 1516 sva
rų cukraus. Kaina $30.00. Kainoraščiai gaunami vietoje.

ORBIS
“ORBIS” 298 BATHURST ST., TORONTO, Telef. EM. 4-2810
HAMILTONE skambinkit td. JA. 8-S257 Z42 Brodick St./, o mūsų agentas 

atvyks paimti Jūsg užsakymą Į namus ar į sutartą vietą.

Gyvenantieji ne Toronte, gali siųsti užsakymus paštu prijungiant money order. 
Nedarome skirtumo tarp USA ir Kanados dolerių. Rašykite lietuviškai. Siun
čiame taip pat tekstilės medžiagas, oda ir kitkp. Prekės iš Skandinavų kraštų. 
Esame pigiausi maisto siuntėjai Kanadoje ir Jungt. Amerikos Voistybėse.

Žibintas, 1957 m. kovas - ba
landis, Nr. 2 (14), 33-64 psl.

Turiny: Mgr. Kl. Razminas,' 
Kryžius; S. O’Fadain, Nuodėm
klausys; I. Joerg, Kiškio kerš
tas; dr. Z. Ivinskfs, Atminimų 
nuotrupos; Sielovados tvarkyto
jas kalba; Z. Pakulis, Naujų 
žmonių fabrike; J. Kuzmickis, 
Mamerto kalėjime; J. Jurkovie- 
nė, Vengrų motinų nuopelnas; 
Motina apie dukterį; kard. E. 
Tisserant, Ar Rusija atsivers?; 
L. Venckus, Manchesterio lietu
viai; A. Pačkausko ir Tremtinio 
eil.

Santarvė, 1957 m. Nr. 1(35), 
Turinys: A. Gerutis, Lietuvių 
vokiečių kultūriniai santykiai; 
K. Dunga. Liberalizmo ir socia
lizmo klausimu; Okupuotosios 
Lietuvos reikalai. Apžvalga...

Lietuvių Dienos, Nr. 3, 1957 
m. kovo mėn. Iliustruotas mėne
sinis lietuvių kultūros žurnalas 
lietuvių ir anglų kalbomis. Atsk. 
nr. kaina 55<, metams — $5.00. 
Adresas: 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif.

Kovo mėn. numery yra: P. 
Dailidės rašinys apie Pabaltijo 
valstybių pastangas apsaugoti 
savo laisvę ir teritoriją ir Sovie
tų sąjungos melagingi raštai; 
VI. Adomavičiaus reportažas 
apie smuikininką Izidorių Vasy- 
liūną; iliustruotas reportažas 
lietuvių tremtinių gyvenimo Si
bire; amerikiečio įspūdžiai Vil
niuje ir kt. Literatūrinėje daly
je J. Ignatonio humoristinė apy
saka Vagystė, ir pateikiamas 
pluoštas poezijos iš liaudies poe-

JAV ir Kanadoje, įsiregistravu
sios dalyvauti pirmojoje JAV ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių 
šventėje.

Liet. taut, šokių šventė bus 
pradėta visų tautinių šokių gru
pių paradu. Amerikoj esančios - 
tautinių šokių grupės įsigyja JA 
V-bių ir Lietuvos vėliavas, o iš 
Kanados atvykstančios atsiveža 
Kanados ir Lietuvos vėliavas.

Tautinių šokių, jaunimo kon
greso ir dailės parodos daly
viams pagerbti LB Čikagos apy
gardos valdyba birželio 30 d. ■ 
Morrison viešbuty rengia ban- 

. ketą.
Inž. J. Rugis renka medžiagą 

Palangos progiminazijos istori
jai. Jis prašo prisiųsti atsimini
mų iš jos veikimo senesnių lai
kų ir kitokios medžiagos. Adre
sas: 4352 S. Talman Ave., Chi
cago 32, Ill.

Vasario 16 gimnazijos kurato- 
rijos nariai kovo 2 d. svarstė 
opius reikalus. Pasirodo, kad ' 
gimnazija š.m. vasario 1 d. tu
rėjo 30.477 DM skolų, nes, be 
gaunamųjų pajamų kasmet dar 
reikia apie 45.000 DM kitokių • 
pajamų. Vadinasi šių metų bė
gyje skola dar padidės. Kurato- 
rija svarstė pajamų padidinimo 
ir išlaidų sumažinimo klausi
mus. Pajamoms padidinti nu
matyta du šaltiniai: prašyti vo
kiečių valdžios paramos ir per 
Velykas skelbti specialią rink
liavą pasaulio lietuvių tarpe. Iš
laidom sumažinti yra projektas 
uždaryti 7, 8 ir 9 klases, kuriose 
tėra 12 mokinių. Siūloma nuo 
naujų mokslo metų pradžios tų 
klasių mųkjniuš, pasiųsti į vo- 
kiškąs gimnazijas,’tačiau palie
kant juos gyventi (liet, gimna
zijos bendrabutyje. Tuo būdu 
bent % sumažėtų mokytojų 
skaičius, kartu ir išlaidos.

Dabar jau trūksta visos eilės 
mokytojų — liet, kalbai ir isto
rijai, gamtai, chemijai, geogra
fijai.

ATEITININKŲ FEDERA
CIJOS TARYBOS RINKIMŲ 

REZULTATAI
Ateitininkų Federacijos Tary

bos rinkimuose, kurie pasibai
gė kovo* 15 d. .dalyvavo 1.126 
ateitininkai. Tarybos pirminin
ku išrinktas dr. A. Damušis 
(kandidatais liko dr. J. Leimo- 
nas ir St. Lūšys).

Federacijos Tarybos nariais 
pagal balsų daugumą išrinkti: 
S. Sužiedėlis, kun. St. Yla, St. 
Barzdukas, dr. Z. Ivinskis, dr. 
V. Vygantas, kun. V. .Dąbušis, 
dr. A. Šapoka,- dr. J.. Girnius 
prel. J. Balkūnas, dr. P. Kisie
lius, dr. J. Grinius, kun. A. Su- 
šinskas, A. Skrupskelienė, prel. 
I. Albavičius, kun. V. Bagdana- 
vičius, V. Vardys, prof. B. Vit
kus, prel. P. Juras, kun. P. Pat- 
laba ir kun. J. Petrėnas.

Kandidatais į Tarybos narius 
liko šia eile: K. Mockus, dr. J. 
Meškauskas, dr. V. Viliamas, P. 
Maldeikis, A. Benderius, prof. 
P. Jucaitis, prof. Ą. Šidlauskaitė, 
kun. V. Martinius, J. Baužys, 
kun. V. Gidžiūnas, A. Rūgytė, 
dr. J. Balčiūnas, dr. E. Turaus
kas, kun. V. Cukuras kun. V. 
Balčiūnas, S. Laniauskas, dr. A. 
Šerkšnas, kun. K. Juršėnas, O. 
Bačkienė, P. Povilaitis, S. Dzi- 
kas, E. Alšėnienė, L. Navickas 
ir A. Dumbarienė.

LENKŲ ARCHEOLOGAI 
EGIPTE

Suezo kanalo konfliktas su
trukdė ir archeologų darbus 
Egipte. Nasseris išvaikė iš Egip
to visas vakariečių mokslines 
ekspedicijas. Viena prancūzų ar- 
cheolpgų grupė turėjo palikti 
nebaigtus kasinėjimus Tell Ath 
rib miesto Nilo deltoje, apie 2!i 
mylios nuo Kairo. Dabar tų dar
bų tęsti vyksta lenkų archeolo
gų ekspedicija, vadovaujama 
prof, dt K. Michalowskio. Ji 
ten užtruksianti porą metų. Ti
kimasi ten surasti daug Romė
nų epochos kultūrinių paminklų.

to - daržininko Petro Saga to kū
rybos. Meninėje dalyje aptaria
ma iš Lietuvos kilusio . Max 
Bando tapyba.

Skautų aidas, 1957 m. kovo 
mėn., Nr. 3, 24 psl.

Numeris skirtas liet jūrų skau 
tų 30 metų sukakčiai paminėti.
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(AtMfa iš 1
Jeigu net nebūtų buvę pažįs

tamo akcento šiame meiliame 
balse, jau vien šio klausimo pri
minimas turėjo pabudinti šių

Statė lygiai tokius pat klausi-

link, kai Jėzus Kleofui ir jo 
nustebusiam sūnui dėstė šią 
lą'ikui ir vietai pritaikintą šv. 
Rašto pamoką. Ilga, per pasku
tines .tris dienas išsipildžiusių 
pranašysčių virtinė baigėsi, kai 
jie pasiekė pirmuosius Emmaus 
miestelių namukus. Ten jis bu
vo . bealsįskiriąs, bet jie prašė 
Jį pasilikti.

“Pasilik su mumis! Juk tems 
U U dįeną beveik pasibaigusi”.

Su jaįs Jis įėjo į namus, ku-

Jo žodžiai dabar neįstengė iš
judinti juodvieįų letargiškų 
minčių. •*;
‘*Ąr tu tik vienas svetimšalis 

walA-ixi** nicoVA*

“Negirdėjai apie Jėzų Naza- 

karią,' jeū trejetą dienų po Pas
kutinės -Vakarienės, “Jis ėmė 
-duonos, laimino, laužė ir davė

vą ir žmones. Ir kaip mūsų vy
riausieji kunigai įr vyresnieji 
įdavė Jį pasmerkti mirčiai ir Ji 
nukryžiavo?”

Neatpažintasis, tylus ir sų 
užuojauta, atidžiai žiūrėjo Kle
ofui tęsiant toliau: ,

“Mes manėm ,kad Jis išgelbės 
Izraelį; o dabar jau trečia diena

letas moti

Mat, prieš švintant, jos buvo n*

jos mačiusios angelus, kurie sa
kę, jog Jis gyvas. Keletas mū
siškių tąda nuėjo prie kapo: ra
do tai ką moterys buvo sakiu
sios, bęt Jo nerado”.

Tiktai tada nepažįstamasis at-. 
$akė į šį jaudinantį skausmo 
išpasakojimą:

“O neišmanėliai ir nerangios 
širdies tikėti, ką pranašai yra 
kalbėję! Argi Kristui nereikėjo 
visa tai kentėti ir įžengti į sa
vo garbę?’* . ' • 

mo ir įtempto dėmesio Jėzus 
pradėjo atpasakoti ir aiškinti 
pranašystes apie Mesijo atėji-. 
mą, pradėdamas nuo Mozės ir 
suminėdamas visus pranašus. 
Vistįek jie Jq nepažino. -

; Tuo. akįųiirksniu jų galvose 
švystelėjo nuostaba. Ar čia vėl 
tavo eucharistinė konsekracija, 
stebuklingas duonos ir vyno per
keitimas į Viešpaties kūną ir 
kraują, kaip anuo, įstabiu metu 
per. Paskutinę Vakarienę viršu
tiniame namo kambaryje? Kas 
gali atsakyti? Nėra jokių įrody- 
mxų -

Nei Kleofąs, nei Simonas ne
buvo dalyvavę toj didžioj šven- 
.tęi drauge sų dvylika apaštalų. 
Jie betgi buvo girdėję iš Jokū
bo ir Jono apie Paskutinę Vaka
rienę.
? Ir: staiga jie suprato tikrąją 
prasmę Viešpaties pranašystės, 
pranašautos gerokai prieš nu- 
kryžiavimą. Prisikėlimą — ne 
vien dvasios, bet ir kūno, pri- 
sikėlusįo kūno, galinčio vaikš
čioti kabėti, ir net valgyti !

Tarsi šydas nukrito, nuo jų 
ak.ių; dabar jie žinojo, kodėl ir 
kas Jis yra, tas regimas mirties 
nugalėto  jas! Jie atpažino Jį, ir 
to atpažinimo akimirksniu Jis 
dingo iš jų akių.

Jie šnabždėjosi vienas kitam: 
“Argi mūsų širdis nebuvo už

sidegusi mumyse, kai jis kalbė
jo ir aiškino Raštą?”

Nenuostabu, kad jie parsku
bėjo atgal į Jeruzalę papasakoti 

‘šio keisto įvykio vienuolikai 
apaštalų Ir visiems kitiems mo-

the caribou

Ant kiekvienos kanadiš- 
kos dvidešimts penkių 
centų monetos antrosios 
pusės yra iškalta gra
žaus caribou galva.

Caribou priklauso stirnų giminei ir randasi 
plačiuose šiaurinės Kanados plotuose nuo 
Labradoro iki Aliaskos. Jis išsilaiko neder
lingose žemėse, kur kitos rūšies stirnos grei
tai išnyktų.

kytįniams.
“Jei nepamatysiu...”
Visi vienuolika apaštalų sė

dėjo nuliūdę viršutiniame Va
karienės kambaryje, kai uždusę 
keliauninkai sugrįžo iš sunkios, 
skubios kelionės iš Emmaus. 
Viršutinis Paskutinės Vakarie
nės kambarys dabar buvo pil
nas draugų. Kleofo balsas, vir
pąs iš susijaudinimo, aidėjo at
simušdamas į sienas:

“Viešpats tikrai prisikėlė ir 
pasirodė Simonui”.

Jo balso aidas išnykčr' tamsu
moje, bet — jokio atsakymo iš 
šio būrio nusiminusių skeptikų. 
Jie buvo girdėję žinių bei sklei
džiamų gandų apie tai, ką Pet
ras ir Jonas buvo matę prie ka
po, tačiau Petras su Jonu tylėjo.

Dabargi Kleofas norėjo papa
sakoti paties patirtą įvykį! Ir 
Simonas. Jie abu turėjo nuosta
bų atsitikimą kelyje ir prie sta
lo; teklauso tad kiekvienas šia
me Vakarienės kambaryje tik
ro ir teisingo atpasakojimo apie 
tai, kas atsitiko kelyje ir prie 
stalo, kai gyvas, prisikėlęs Mo
kytojas laužė ir davė valgyti 
jiems duonos.

Baimė ryškėjo mokytinių vei
duose, baimė ne stebuklo, o su
sirūpinimas, gal kartais šven
tyklos sekliai klausosi. Jeigu 
žinios apie tokį stebuklo pasa
kojimą pasiektų Anną ir Kaifą, 
visi čia susirinkę galėtų būti nu
kryžiuoti. Kai vienas iš vienuo
likos staiga išėjo iš kambario, li
kusieji apaštalai nė žodžio ne
tardami, pakilo ir skubiai užda
rė duris, užsklęsdami jas klau
sančioms seklių ausims.

Tik tada jie leido Kleofui pa
pasakoti savo nuotykį. Jis atsa
kinėjo jų klausimus, smulkiai 
atpasakojo susitikimą su Moky
tojų, ir visdėlto niekas dar juo 
netikėjo. Gilus nusiminimas bu
vo apgaubęs šią liūdinčią gru
pę. Niekada jų tikėjimas nebu
vo kritęs taip žemai, niekada jie 
nebuvo taip nustoję vilties.

Ir šią tamsią valandą šviesa 
staiga sušvito kambaryje, ir vi
si, išskyrus išėjusį apaštalą, iš
vydo Jį. Jie matė Jėzų stovintį 
jų tarpe šiame kambaryje, ta
pusiame šventu dėl Paskutinės 
Vakarienės, — Jėzų, sugrįžusį 
pas juos ir pas daugelį, kurie 
nebuvo toj paskutinėj puotoj,— 
Jėzų, Dievo Sūnų ir Žmogaus 
Sūnų, mirties nugalėtoją, pri
sikėlusį iš kapo, stovintį ryškio
je šviesoje.

Ir jie išgirdo . Jo balsą:
“Ramybė jums. Tai Aš. Nebi

jokite”.
Jis kalbėjo įprastine tarme, iš

sireiškimais, kuliuos mėgo ir vis 
kartodavo, kai jie būdavo išsi
gandę: “Tai Aš” audros šėlime. 
“Nebijokite”.

Visdėlto jie buvo pritrenkti. 
Kas gi neišsigąstų?

Jėzus permatė jų širdis:
“Ko esate nusigandę? Ir kodėl 

tokios mintys kyla jūsų širdy
se?”

Jis ištiesė savo rankas.
“Pažiūrėkite į Mano rankas!” 
Kiekvienas galėjo matyti žaiz

das vinių, kurios buvo pervėrę 
Jo delnus. Jis pakėlė galą dra
bužio, kurs buvo be siūlės, kad 
parodytų vinių žaizdas savo ko
jose.

“Matykite mano rankas ir ko
jas, kad tai aš pats; palieskite ir 

žiūrėkite: juk dvasia neturi kū
no nei kaulų, kaip kad matote 
mane turint”.

Ant kiekvieno lūpų buvo ma
tyti pagarba ir kiekiveno gerk
lėje buvo justi palengvėjimas. 
Visa, kas buvo pasakota, visa, 
kas buvo pažadėta, buvo tikra. 
Čia buvo tikrai Mokytojas, ne 
viena dvasia, o su kūnu, prisi
kėlusiu iš numirusių. Ir tada, 
lyg baigdamas išsklaidyti abejo
nes, Jis apsidairė ir su draugiš
ku Šypsniu paklausė:

“Ar neturite čia ko nors val
gyti?”

Vienas mokytinių atsistojo su
bildėdamas. Iš krepšio, korį bu
vo pasidėjęs prie savęs ant lan
go, išsitraukė keptą žuvį ir me
daus korį, suvyniotą ąžuolo la
pu. A

Jėzus valgė žuvies ir medaus, 
siūlė kitiems su nuostabiu kvie
timo šypsniu, kuris nuo pat gi
mimo prakartėje laimino pa
saulį.

Ir šią akimirką, prieš pat juos 
palikdamas, Jis meiliai kvėpė į 
jų dešimtį, tardamas:

“Imkite Šventąją Dvasią! Kam 
nuodėmes atleisite, tam atleis
tos, ir kam sulaikysite, jos su
laikytos”.

Tada Jis dinge. Per kelias mi
nutes Jis buvo pasakęs ir pada
ręs didžių dalykų, ženklų, kurie 
darė daug įtakos krikščionims 
nuo ano meto paslaptingos prie
temos Viršutiniame Kambaryje.

Jis įrodė šiai rinktinei, žmo
nių nuomones sudarančių žmo
nių grupei, kad Jis ištikro yra 
grįžtantis Jėzus, prisikėlęs iŠ 
numirusiųjų, prisikėlęs gyven
ti. Jis pasirodė jiems drąsinda
mas bei ramindamas. Parodė Jis 
jiems savo rankas, kojas, šoną. 
Valgė jų maistą, įrodydamas be 
jokių įtarimų, kad Jis yra prisi
kėlęs kūnas ir siela! Galiausiai 
Jis vainikavo savo žodžius ir 
darbus, pažadėdamas Šventosios 
Dvasios dovaną nuodėmėms at
leisti.

Kokių gi Įrodymų bereikia?
Vienas betgi pareikalavo dau

giau — pirmasis moksliškai nu
siteikusių žmonių, norįs dvasi
nės patirties: Tomas Dvynasis, 
kietgalvis žmogus, kurį ir pa
prasčiausiame dalyke buvo įlin
ku įtikinti. Kai jis sugrįžo, apaš
talai ir mokytiniai papasakojo, 
kaip Jėzus jiems buvo pasiro
dęs besėdint Viršutiniame Kam- 
basyje. Jie sakė Tomui:

“Tu nebuvai sų mumis, kai 
Jėzus atėjo. Tikrai mes matė
me Viešpatį”. _

Savo akimis? Taip? " Tomas 
Dvynasis liūdnai kratė galvą. 
Buvo perdaug reikalauti tikėji
mo iš žmogaus, kad ir palan
kiausiai nusiteikusio; ne —

“Jei nepamatysiu Jo rankose 
vinių perdūrimų, neįdėsiu savo 
piršto į vinių vietą ir nepaliesiu 
savo ranka Jo šono, netikėsiu”.

Kiti dešimt apaštalų nedrįso 
kaltinti savo abejojančio drau- 
go, prisimindami savo abejones, 
kai pirmą kartą pamatė prisikė
lusį Kristų ir Jo tylų papeikimą, 
kai Jis parodė savo žaizdas, kad 
juos įtikintų. Kad ir ką jie besa
kė Tomui, negalėjo jo įtikinti. 
Dar savaitė ir diena turėjo pra
eiti, kol pagaliau buvo išsklaidy
tas jo atkaklus abejingumas.

Apaštalai ir mokytiniai vėl 
buvo užsidarę bendrai maldai

PRAREGĖJIMAS
(Atkelta iš 1 pel.) 

dytų mano aklumą.
— Kaip jis gali išgydyti, bū

damas miręs?
— Aš žinau, kad jis gali tai 

padaryti, nes jis yra Dievas.
Mergaitė buvo nuvesta į Juo

zapo Arimatėjos sodą. Ten buvo 
keli žmonės, kurie jai pasakė, 
kad Jėzus jau prisikėlė ir kad ji’ 
pavėlavo ateiti Mergaitė ėmė 
vergti kad ir vėl liko neišgydy
ta is savo aklumo.

žmonės pamažu išsiskirstė iš 
sodo. Liko tik mergaitė, kuri ne
siliovė graudžiai verkusi, netru
kus ji išgirdo arti savęs vyriš
ką balsą:

— Ko taip verki, mergaite?
— Kad Jėzus prisikėlė. Jeigu 

jis bent valandą dar nebūtų pri
sikėlęs, aš būčiau buvusi jo iš
gydyta iš savo aklumo, nes aš ti
kiu, kad jis buvo tikras Dievas.

— Iš kur tu žinai, kad jis bu
vo Dievas?

— Man pasakojo žmonės, ir aš 
neturiu jokios abejonės, kad jis 
buvo tikras Dievas.

Mergaitė dabar nutilo, bet ne
trukus vėl pridūrė:

— Ar negalėtumėte nuvesti 
mane į užeigą, kurioje aš pali
kau savo motiną. Ji. labai susi
rūpins, pastebėjusi, kad aš neti
kėtai iš užeigos pradingau.

— Gerai. Duok ranką, — atsa
kė švelnus vyriškas balsas.

Po valandėlės jie pasiekė už
eigą. Tada atvedęs čia ją žmo
gus perbraukė pirštais per jos 
akis, sakydamas:

— Iki pasimatymo, dukrele; 
tokių yra dangaus karalystėje.

Su šiais žodžiais jos akys at
sivėrė ir ji išvydo pirmą kartą 
savo gyvenime, kaip atrodė rea
lus pasaulis. Ji apsidairė, bet 
prie jos nebuvo to, kuris ją čia 
atvedė.

— Jėzau, tai tu mane čia at
vedei ir išgydei,— ji sušuko ir 
krito apalpusi ant grindinio.

Ją pastebėjo žmonės ir įnešė į 
užeigą, kur ji netrukus atsigavo 
iš alpulio. Ji atmerkė akis ir pa
žvelgė į moterį, kuri sėdėjo ties 
ja ant lovos, ir paklausė:

— Kas tu, moteriške? Aš tavęs 
nepažįstu.

—-Aš tavo motina, — atsakė 
moteris.

— Mama, Jėzus Nazarėnas su
grąžino man regėjimą...

Išvertė J. T>

mėlyname Paskutinės Vakarie
nės kambaryje. Durys buvo už
stumtos ir užrakintos. Staiga 
tarp jų tyliai pasirodė Jėzaus 
povyza.

Vėl tas labai gerai atmenamas 
balsas:

“Ramybė jums!”
Jėzus atsisuko, pažvelgė tie

siai į Tomą, labiausiai abejo
jantį apaštalą, ir tarė meiliu 
tonu, nepriekaištaudamas:

“Tomai, įdėk čia savo pirštą, 
pažvelk į mano rankas, ištiesk 
savo ranką ir paliesk mano šo
ną, ir nebūk netikėlis, o tikin
tis”.

Ir ką gi tada Tomas galėjo 
pasakyti? Tiktai tą, ką milijonai 
tikinčiųjų yra kartoję kas dieną 
daugiau kaip du tūkstančius me
tų, kai jis, parpuolęs ant kelių 
ir sudėjęs rankas, sušuko savo

TAIKOS MANIJA
(Atkelta iš 3 psl) 

įau siuntė ne tik priešus, bet ir 
tav. draugus, gimines — “valy
mams”. Kai ką galėtų priminti 
ir mūsų Lietuvos santykiai

Vadinti “žaliais”, kurie ponui 
Š. netiki, žinoma, yra daug pa
grindo, kai tada jis pats — tėra 
geltonas, kadangi po bolševikų 
diktatūra negyveno ir jų nėra 
matęs kitaip, kaip iš paveksliu- 
kų laikraščiuose. Keista, kai 
stengiasi mirtinai “įtikinti” tuos, 
kurie yra gyvenę net po trim 
diktatūrom.

Pats nenorėdamas nieko įvar
dyti, riet tų akivaizdžių 10 dikta
torių, jis betgi, anot jo, “įvardi
jimų” reikalauja iš kitų, nuduo
damas iš po 12 metų gilaus mie
go nubudusį Jonuką, kuris da
bar nori primygtinai išvardyti 
jam viską nuo ABC, tartum tai 
būtų galima pakartoti (net ne 
dienraščio lapuose), kas įvyko 
1945-57 m., ar ką rašė, kalbėjo 
Amer. Balsas, spauda, šimtai 
JAV diduomenės, jų nuolat kai
taliojamom tiradom. Ar ne ge
riau čia tiktų paprašyti “įvardi
jimų” patį autorių dėl tokių ti
radų a la “ir virš kolchozo čiul
ba vieversys” (kam — Maskvos 
bernams ir padlaižiams ar pa
vergtai tautai?), ar bandymai 
ciniškai pasijuokti, kad bolševi
kai nerealūs . — pramanyti), 
gonais į Sibirą (tartum tie daly
kai nerealuūs — pramanyti). 
Girdi, jeigu ir visai nieko neda
rysi, diktatūros pačios žūstą, nes 
turį “kirminą iš vidaus”, esą ne
pajėgios prisitaikyti gyvenimo 
pažangai (ko jos ir nesiekia, iš
skyrus vieną siaurą sektorių — 
apsiginklavimą).

Ar tai ne perdidelė “istoriko- 
specialisto” drąsa? Ar taip jau 
visi ir turi prieš tai nutilti, ne
drįsti prasižioti? Kodėl gi ponas 
Š. “nemato” nuo pat 1949 m. 
(jau, jau esame ant pat briau
nos), su kulminaciniu “atradi
mu” 1950 m. rudenį Kinijos pa
sieny, kurio skaitytojai per še
šis metus nei su mikroskopu ne
pajėgia įžiūrėti (trečiąjį pasau
linį karą). Kad reikia tokių da
lykų vengti, mes pilnai pritarsi
me ponui Š. Tačiau, tas gi ne
leidžia visus lietuvius vaizduoti 
mažne “karo kurstytojais”, dar 
su' epitetu — norinčiais vaduo
ji Lietuvą, kovojant ligi “pas
kutinio amerikono”. Kam kai-

šiurkščiu balsu:
“Mano Viešfpats ir mano Die

vas!” . -f
Žodžiai, kuriuos tada Jėzus 

pasakė Tomui Dvynajam, buvo 
skirti nesuskaitomiems žmonių 
legijonams, ateisiantiems pasau
lio istorijon, — žodžiai, kurie 
tapo raktu į nuostabų vidinį 
dvasios gyvenimą:

“Kadangi Mane matei, Tomai, 
įtikėjai. Palaiminti, kurie ne
matė ir įtikėjo”.

Ir tada Jėzus pranyko iš jų 
akių, kaip vaivorykštė staiga iš
nyksta danguje.

Sekantį kartą Jis pasirodė 
prie Tiberijados jūros, to keisto 
miestelio ežero, 600 pėdų že
miau jūros lygio, ir vienas tų, 
kuriems pasirodė vėl buvo tas 
abejotojas Tomas Dvynasis.

Vertė stud. J. Staškevičius- 

tinti tautą, prikišant užgaunan
čiai: “Galėjot gi kovoti. Kodėl 
nieko nedarėt!?”. Girdėti, be
rods, teko iš kitur, “ko pabėgot 
iš skęstančio laivo!?”. Tartum 
tai būtų kam pagelbėję?

Kai dėl diktatorių, tai moder
ni istorija nerodo, kad “vidaus 
kirminas” pajėgtų jas sugraužti. 
Jei kaikurių karas nebūtų nu
šlavęs — dar tebesėdėtų savo 
tautoms ant sprandų ir šiandien. 
Stalino gi neišvertė net Raud 
Armija, kai sąmoksle dalyvavo 
pats vyr. vadas su keliais šim
tais generolų. Nuo 1937 m. gink
lų sandėlius bei jų raktus laiko 
NKVD, kariuomenė suvaržyta. 
Ką gali prasta publika, kai ne
pasitenkinimų galvos kaina, 
kasmet buvo kompartijoj, net 
Kremliaus viršūnėse (Kirovo, 
Ždanovo mirtis ir kit. pagal “gy
dytojų sąmokslą”). Lietuviai, be 
abejo, myli amerikonus, už tai ir 
norėtų nuo antrojo Pearl Har- 
bouro apsaugoti kai rusai ruo
šia daug baisesnį. Nors natūra
lūs sentimentai tiems, kurių ar
timieji Sibire, kiti Lietuvoje ba
dauja, negalint daug padėti, kai 
Maskva plėšikauja su siuntinių 
muitais verčia kartais sentimen
taliai “pašūkauti”, bet rimčiau 
niekas, nemano nuo pat 1953 m. 
kad JAV norėtų greit vėl “dide
lio karo”, kai Korėjoje — nepa
jėgė ir mažo išlošti net prieš 
kinus (Maskvos mokinuką). 
Taip pat, kad kaštanų iš ugnies 
dykai niekas niekam negraibo, 
net maži vaikai tą žino. Nedera 
apsimesti naivėliu, spėliojant, 
kad visa lietuvių tauta to nori 
net laukia iš Amerikos, apsau
gok Dieve. Bet-gi, savo kailio gy
nimo interesai, kai dangstomi 
tautų vadavimo šūkiais (norint 
sau talkos turėti ir iš mažiukų), 
reikia priimti realiu kriterijum, 
ponas Š. ir vėl susipainioja.-

Įžiūrėti, neva, laimėjimų, kai 
dalykai eina žemyn: priešas 
stiprėja (tunka iš užgrobtų kraš
tų), o draugai rūsčiai kritikuoja
— po Suezo kanalo krizės net 
Anglija, Prancūzija, nebe tik V. 
Vokietija (o taip pat trumaninė 
opozicija viduje), nedera. Gady» 
nėję, kai kritikuojami net kara
liai, princai naiviai išrodo kieno 
persistengimas keliaklupsčiauti 
vienam ar kitam senukui, kuris 
nors yra didelis, kad būtų ma
žas, bet yra mažas, kad būtų di
delis.
- Berods, jis keistai supranta 
JAV politiką, kai ji nėra tokia, 
kaip mūsų ponas š. nori (jis ei
na truputį toliau). Taikos entu
ziastui didelis pasiteisinimas, be 
abejo, yra, kad tai daro nieko 
bloga nemanydamas, bet nedera 
kibti į plaukus kitiems, kai ma
to čia naivių spragų, ar perdė
jimų?

Ką kalbėjo p. Lilienthal, buv. 
atomo komisijos pirmininkas, 
apie “sudaužymą”, rusams išra
dus 1949 m. pirmąją atomo bom
bą, tepaskaito ponas Š. tą patį 
New York Times.

Vroclaw. — Vakarinėse Len
kijos srityse, kur dar yra išli
kusių vokiečių, mokyklose vie
toj rusų kalbos pamokų padidi
namas vokiečių kalbos pamokų 
skaičius. Taip pat būsią įvestos 
vokiečių tautos istorijos pamo
kos.

Kanados eskimai nepaprastai naudojasi cari
bou. Įš jų kailių daro rūbus ir palapines, mai
tinasi jų mėsą, palaikydami likučius žiemos 
ilgiems mėnesiams.

Kas žiemą caribou bandos keliauja į pietus ir 
sugrįžta į šiaurę ankstį pavasarį. Masinis jų 
judėjimas palengvina eskimams medžioklę.

Suteikdami pragyvenimą tiek eskimams, tiek 
ankstyviesiems imigrantams tolimojoje šiau-» 
rėje, caribou turėjo didelės reikšmės Kana
dos istorijoje. Caribou nepaprastai daug pri
sidėjo prie Kanados šiaurės apgyvendinimo 
ir įdomiausių Kanados gyventojų — eskimų 
išsilaikymo.

rhe Jdouse of Seagram
Distillers shw 1&7

% -

VYRŲ 
apat. baltiniai

Darbo kojinės
Sportiniai 
marškiniai * 

ir kelnaitės
Išeiginės ir 

sport, kojinės

Mergaičių 
a pa t. baltiniai

Berniukų 
apat. baltiniai

1868 metų gamina tik puikios rūšies prekes.. 
jų geriausia garantija ir pirkėjai gauna 

daugiau už savo pinigus.

Už savo dolerius gausite 
geresnės rūšies ir ilgiau nešiosite

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

KOKYBĖS ŽENKLAS 

JAU VIRS 80 METŲ

IGH

MOTERŲ 
apat. baltiniai
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899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

Pasiruošimai žaidynėms
Balandžio 27-28 d. jau trečią 

kartą visos S. Amerikos spor
tuojantis jaunimas sulėks į To
rontą didžiausion jaunimo šven-

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI { ŽEMĘ

Br. SERGAUTIS, Realtor
TEL. LE. 4-2426 817 BLOOR ST. W.

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
' Namų iškeitimas

Geriausi
Kanados premijuoti šaldytuvai ir 
krosnys Kanadoj—-tik McCLARY. 
McCLARY krosnys garantuotos 3 
metams.

Pirkite geriausius — pirkite
McCLARY

1

Lietuvių Baldų Krautuvė

Mohawk Furniture 
Company

2118 Danforth Ave^ Toronto
TeL OX 9-4444, OX 9-4224

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

J. STANIONIS
narys Radio Electronic Technisians Association. 

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Nauja tekstilės krautuvė

Queen’s Textiles and Linen Shop
787 QUEEN ST. W. ,TORONTO TEL. EM. 8-9438

- Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. ŽEMOS KAINOS.
, ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS !

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

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME-

• ' • * f ,

NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

nes. Pasiruošimai pradėti jau 
senokai, taičau dar kaikas yra 
likę ir rengėjams pailsio nebus 
iki pat žaidynių uždarymo. Be
ne didžiausias rūpestis — svečių 
priėmimas. Atvyksta pilni 300 
ir be visuomenės paramos čia 
nebus įmanoma išsiversti.

Žaidynėse dalyvaus šie klu
bai: Detroito Kovas, Čikagos 
Neris ir Baltijos Jūra, Urbanos 
Lituanica, Cleveland© Žaibas, 
Rochesterio Sakalas, Niujorko 
Atletų klubas, Niujorko Lietu
vių klubas, Waterburio Ginta
ras, Hamiltono Kovas, Montrea
lio Tauras ir abu Toronto klu
bai —Vytis ir Aušra. Varžybo
se dalyvaus: vyrų krepšinis 8 
kdmandSš, moterų krepšinis 5, 
jaunių krepšinis 6, jaunučių 
krepšinis 3, vyrų tinklinis 5, mo
terų tinklinis 6, moterų stalo te- 

' nisas 5, vyr. stalo tenisas 8, šach
matų 3 komandos. Individuali
nėse stalo teniso varžybose da
lyvaus apie 50 tenisininkų.

Atvykstančiųjų sportininkų re 
gistracija vyks Prisikėlimo pa
rapijos patalpose, kur taip pat 
bus žaidžiamas vyrų krepšinis 
bei šachmatai. Kitos šeštadie
nio varžybo įvyks: moterų krep
šinis St. Vlads salėje, 404 Bat
hurst St., jaunių krepšinis, vy
rų tinklinis ir visos stalo teniso 
varžybos W YMCA. Sekmadie
nio finalai įvyks erdvioj St. Mi
chaels HS salėje, kur buvo žai
džiama ir 1954 m.

Šalia įvairių dovanų pirmų 
trijų vietų laimėtojams bus 
įteikti dail. T. Valiaus projek
tuoti gražūs diplomai. Kad pri
minti mūsų visai bendruome
nei apie šią didžiulę jaunimo 
šventę, išsiuntinėti į didesnes 
kolonijas kuklūs plakatai. Žaii- 
dynių metu bus išleistas inž. A. 
Banelio redaguojamas leidinys 
Europos krepšinio meisterystės 
dvidešimtmečio sukaktuvėms 
paminėti. Leidiny tilps ir šis tas 
apie klubų sportinę veiklą. ‘

Burtai atskiroms varžyboms 
jau ištraukti. Artimiausiu laiku 
bus sustatyta programa ir iš
siuntinėtos paskutinės informa
cijos klubams.

Tiksli žaidynių programa bei 
smulkesnių informaciją būš pa
skelbta-sekantį kartą. ~ A. S.

Aušros žinios
Praėjusio sekmadienio B-C 

lygos finalinėse rungtynėse Mus 
tangs nugalėjo Tridents rezul
tatu 98:86.

OLK lygos rungtynėse Aušra 
ž. nugalėjo Kovo I 77:17; Kovas 
II nugalėjo Aušros j. 38:25 ir 
Aušros mergaitės nugalėjo Ko
vo mergaites 28:17. ’

Krepšinio treniruotės šią sa
vaitę: mergaitėms — ketvirta
dienį nuo 6 iki 7 vai. vak.; jau
nučiams — antradienį ir ketvir
tadienį nuo 5 iki 6 vai. vak., jau- 

ir ketvirta- 
ir “pabal- 
antradienį

dukaitė, A. Liutkutė, J. Laikū- 
naitė, A. Orintaitė, R. Staniš- 
kaitė, A. Orintaitė, E. Kijauskai- 
tė, S. Juodvalkytė, V. Valaitie
nė, A Bielskus, R. Babickas, A 
Barzdukas, L. Klimas, J. Zors- 
ka, G. Barzdukas, M. Leknickas, 
J. Vadopalas, M. Motiejūnas, V. 
Morkūnas, E. Vakdutaitis, V. 
Gelgotas, G. Bartkus, E. Ziedo- 
nis, J. Kijauskas, A Modesta- 
vičius, J. Nasvytis, H. Johanso- 
nas, V. Valaitis.

Čikagos “Neris”:
D. Prapuolenis, R. Valaitis, 

V. Sjpalinskas, J. Galbuda, K. 
Jakštys, J. Aleksiūnas, A Bart
kus, A. Varnas, V. Žvinakis, L. 
Andrijauskas, J. Senkus, M. Vy
gantas, A. Blandis, F. Bukaus
kas, J. Šoliūnas, A. Bakanavi- 
čiūs, V. Vaitkus, Z. Žiupsnys, 
M. Monys, J. Kaunas, A Avi
žienis, V. Kleiza.'

Čikagos “Lituanica”:
K. Germanas, J. Grina, R. Dir- 

vanskas, J. Kaunas, B. Arm
strongas, R. Korzonas, S. Zub- 
kus, P. Tevis, L. Kalvaitis.

Detroito “Kovas”:
A. Raguckas, A. Bliudžius, V. 

Rugienius, B. Šimkus, V. Pet
rauskas, A. Giįvydis, R. Janu- 
kaitis, M. Thomson, V. Šeputa, 
G. Juška, A. Juška, R. Matulio
nis, M. Butka, B. Jociūtė, S. Ba- 
ziliauskaitė, R. Černiauskaitė, 
I. Černiauskaitė, B. Augaitytė, 
R. Lisauskaitė, G. Vaičiūnaitė, 
A. Šileikaitė, S. Butvilą^ A. Ar
malis, A. Rugienius, J. Jadzele- 
vičius, V. Baziliauskas, B. Ber- 
žanskis, J. Kirvelaitis, Pr. Mi
siūnas, A. Banys, R. Plėnys, A. 
Zaprackas, A. Ponelis, J. Pet
rauskaitė, K. Škėma, K. Saudar
gas, S. Iljasevičius, A. Gilvydis, 
M. Gilvydis, P. Petruitis, E. 
Okaitė.

Montrealio “Tauras”:
R. Bukauskas, R. Sinius,

Otto, V. Piečaitis, A. Gražys, V. 
Šipelis, J. Vilimas, A. Morkū-

R.

nas, A Narbutas, B. Baltakis, R. 
Harison, E. Matulevičius, A Ma
žeika, G. Stankaitis, R. Urbonas, 
G. Vazalinskas, J. Vilimas, D. 
Aneliūnaitė, Z. Rudziauskaitė, 
M. Siniūtė, I. Gaurytė, D. Dar
gytė, M. Tauteraitė, V. Renkytė, 
S. Morkūnaitė.

Rochesterio “Sakalas”:
Malašauskas, Lelis, Lelickis, 

Januškevičius, Mackevičius, J. 
Kazakevičius, Grebliūnas, Ma- 
čiulaitis, A. Olis, V. Grybaukas, 
Krugerytė, Vosyliūtė, Grybaus
kaitė, Reivydaitė, Keibaitė, Avi- 
žienytė.

Waterbury “Gintaras”:
A. Antanaitis, A Švelnys, G. 

Liaukus, V. Juraška, Z. Seliokas, 
A. Vaišnys, A Tonkūnas, V. 
Vaitkus, J. Valiulis, A Kuzmic
kas, R. Markūnas, J. Jasiulevi- 
čius, V. Smolskis, D. Malakaus- 
kaitė, Z. Katarskas.

Kas.galėtų šiuos sportininkus 
apnakVydinti prašomi pranešti 
Tėvui Pauliui, OFM, tel. LE. 
3-0621. Jie atvyksta šeštadienį, 
balandžio 27 d. ir sekmadienį 
jau išvyks į namus.

(Sąrašo pradžia 10 psl. Pra
šom peržiūrėti visą!).

SUDBURY, Ont
Rekolekcijos, kurias vedė kun. 

St. Kulbis, SJ, pavyko gana gra
žiai. Visą lietuvišką kleboniją 
šįmet išlaikė J. M. Kriaučeli;- 
nai, P. G. Petrėnai ir V. G. Lum- 
biai. Kun. St. Kulbis išvyko ves
ti rekolekcijų į Pietų Ontario.

Kun. dr. J. Gutauskas, vedęs 
lietuviams rekolekcijas Sault 
St. Marie, Ont., sustojo Sudbu
ry, aplankė lietuvių kleboną, J. 
M. Kriaučeliūnus ir .J St. Čip- 
kus. Iš čia išvažiavo į Winnipe- 
gą lietuviams rekolekcijų vesti.

Povilas Jutelis laimėjo $300 
vertės žiedą su deimantu už ge
riausios pernai pasirodžiusios 
filmOs ir geriausių artistų atspė
jimą. Jo nuotrauka buvo įdėta 
vietiniame “The Sudbury Daily 
Star” pirmame puslapyje.

VANCOUVER, B.C.
Baronai, K. Miniota, K. Skrinskas; $7 
-— Ed. Mačiulaitiš; po $5 P. Judic- 
kis, A. Kazlauskas, A. Valaitis, S. Nak- 
vosas, V. Staniulis; $4 — Jad. Raudo
nis; po $3 — B. Radzevičius, K. Smil- 
gis, L. Juozapaitytė, E. Smilgis, M. Arti- 
mavičius, P. Stdlionis, M. Žaliukienė; po 
$2 — J' Naruševičius, R. Priekšaitis, J. 
Smitas, A. Gomas, K. Meškauskas, J. 
Baltrušaitis, P. Jukna, J. Venskus, Zub- 
rienė, Janeliūnas, P. Dziūnas, J. Suba
čius, E. Geater, B .Meškauskas, V. Dia- 
kas. Ch. Domenta, Gudelevičius, B. Vi- 
leito, A. Kaulius, J- Dakinavičius, K. 
Mizeikis, E. Gumbelevičius; $1.50 — 
A- Bonatyrius; po $1 — A. Freizer, J. 
Stasiūnas, S. Stasiūnas, S. Staniulis, A. 
Gulbienė, Bareišienė, Ė. Smilgytė, F. 
Skrinskas, V. Žukauskas, K. Grinius.

Iš viso surinkta $216,50. Išlaidų tu
rėta $22,11. Vasario 16 d. minėjimas 
buvo ruoštos KLB Br. Kolumbijos apy
linkės ir KL Tarybos Vancouverio sky
riaus kartu ir pagal susitarimą visas Va
sario 16 minėjimo išlaidas padengia abi 
valdybos iš savų kasų solidariai. Bend
ruomenė savo susitarimą išpildė ir pri
klausančią išlaidų pusę $11,06 įmokė
jo. Tarybai neįmokėjus, iš surinktų 
$216,50, pasiųsta Tautos Fondo Atsto
vybei $205,45.

K. Skrinskas,
Vancouver© apyl. TFondo įgaliotinis.

niams — pirmadienį : 
dieni 7 vai., vyrams 
tiečių” komandai — 
7 vai. vak.

SPORTININKAMS

J. J. ELL IS
a. — ____ ____ _____ ____________________________________

REAL ESTATE LTD.
1072 Bloor St. W. Telefonas LE. 1-2471

REIKIA 
NAKVYNĖS 

(Atkelta iš 10 psl.) 
tis, B. Nemickas.

- Cleveland© “Žaibas”:
A. Motiejūnas, G. Valaitis, ' 

Sakalas, Nadastavičius, A. Nat
kevičius, S. Dunsys, M. Titas, A. 
Geležytė, N. Geležytė, V. Titai- 
tė, I. Besparaitė, R. Besparaitė, 
R. Jankutė, N. Jankutė, A. Barz-

R.

Šeštadieninė mokykla nuo š. 
m. vasario pradžios KLB Br. Ko
lumbijos apyl. v-bos pastango
mis vėl pradėjo veikti. Buvusi 
mokyklos ved. Z. Kaulienė suti
ko šiais metais vadovauti. Tėvų 
susirinkimas išrinko 3 asmenų 
komitetą — pp. Baronienė, Smi 
tienė ir Škabeikis, —kuris ener
gingai ėmėsi darbo kas šeštadie
nį talkininkaudamas mokyklos 
vedėjai pravedant pamokas ir 
savo susisiekimo priemonėmis 
atveždami vaikučius, kurių tė
vai neturi mašinų, o taip pat pa
laikydami tiesioginį ryšį su vi
sais tėvais. Laikinai mokykla 
yra išnuomota jugoslavų salė, 
767 Keefer St. Pamokos vyksta 
šeštadienniais nuo 2 vai. iki 5 
vai. p.p. Vaikai priimami nuo 3 
m. amžiaus.

Padėkos
Nuoširdžiai dėkojome Vasario 16 d. 

minėjime pasakiusiam pagrindinę kalbq 
paskaitininkui P. Baronui, programos 
paruošėjai ir pravedėjai' šeštad. mokyk
los vedėjai Z. Kaulienei, pianistei D. 
Radzevičienei, p-lei N. Benstead, kuri 
visus žavėjo manbo, akord. V. Diakui, 
kun. Dakinevičiui už nuoširdžius linkė
jimus. Ponioms talkininkavusioms prie 
kavutės paruošimo ir gardžiai pavaiši
nusioms: Tomingienei, Nakvošienei, J. 
Janeliūnienei ir Žemaitienei. Taip pat 
didelė padėka priklauso p. Šmitienei, 
kuri tautiniais rūbais talkininkavo "ren
kant aukas Tautos Fondui ir p. Nokvo- 
sui, kuris talkininkavo šeimininkėms ir 
visiems kitiems prisidėjusiems prie šven
tės paruošimo.

Br. Kolumbijos apyl. v-ba.
VASARIO 16 MINĖJIME VANCOU- 

VERIEČIAI TAUTOS FONDUI AUKOJO:
$25 — adv. J. Justis; $15 — J. Ka

počius ir dr. J/ Sakalauskas; po $ 10 — 
Macijauskų šeinio, J. Cesaitytė, P. A.

I Išsikirpkite ir pasilaikykite
Į HM! STEBĖKITĖS,
; kodėl žmonės panaudoję

i Dr. Chase's
HERVE FOOD

W —--M. - «—■■■■ ■! 1 1 - • -

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

ir t.t. visuose Toronto rajonuose.

COLLEGE - DUFFERIN, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, alyva 
šildomas, vieta garažui.

RUNNYMEDE - BLQOR, 
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras mūrinis namas, 2 virtuvės, 
kvadratinis planas, vandeniu šildo
mas, garažas.

BLOOR - INDIAN RD., 
$6.000 įmokėti, 9 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, alyva šildomas, moderni 
virtuvė, garažas, namas be skolų.

JANE - BLOOR,
$19.500 pilna kaina, 6 kambarių 
atskiras mūrinis namas, kvadrati
nis plonas, 2 modernios virtuvės, 
mod. vonia, vandeniu alyva šildo
mas, garažas.*

ST. CLAIR - OAKWOOD, 
$6.000 įmokėti, 8 kambarių per 
du augštus, atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis planas, 2 virtu
vės, 2 vonios, vandeniu alyva šil
domas, garažas, viena skola liku
čiui.

MUSKOKA LAKES — VASARVIETĖ, 
$5.000 įmokėti, 10 didelių kabi
nų, 4 mažos kabinos, 1-5 kamb. 
namas, 10 laivelių, 8 akrai Že
mės, 1.600 pėdų privataus ežero 
kranto. Prašoma kaina $15.000. 
Viena skola likučiui. Puikus pirki
nys, parduodamas dėl senatvės.

$2.000 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus, atskiras namas su dviem 
garažais, vandeniu dujomis šildo
mas, arti Bloor ir Lansdowne gt.

$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, nepereinami kambariai, 2 
virtuvės, visai arti prie Bloor g-vės.

$4.000 įmokėti, 10 didelių kombai
nų, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir šoniniu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas. 
Gerame nuomavimui rajone.

$7.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ros mūrinis namas, vandeniu ap
šildomas, 3 garažai, 3 Virtuvės, 2 
vonios, Bloor • Indian Rd. rajone.

$10.000 įmokėti, 12 kambarių dup
leksas? du garažai, vandeniu aly
va šildomas.

12 kambarių dupl*k*o$. Pilna kaina 
$27.000, St. Clair - Ookwood ra
jone, arti susisiekimo ir apsipirki
mo. Labai geros pirkinys.

"$10.000 įmokėti, 7 kambarių, atski
ros mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, vandeniu 
alyva šildomas, visai arti St. Clair.

A. MORRIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Estate Board 4 National Assoc, 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. MORKIS, tel. LE. 4-8459. P. BUDREIKA, teL LE. 4-8459 

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

RESTORANAS “ROTA”
Noujai otidorytos ir ncujoi įrengtos. Volgioi gominomi prityrusių virėjų. Atida
rytos -nuo 6.30 vol. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393 

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius 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:

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

Mann & Martel
REALTORS

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

$7.000 įmokėti, atskiras mūrinis 11 
didelių kambarių narnos. Dažyti 
nepereinami kambariai, lobai šva
rus viduje. Yra garažas ir dide
lis kiemas. Randasi prie pat Ron
cesvalles gražiame rajone.

$21.900, 8 didelių kambarių namas 
per du augštus, šiurkščių plytų, 4 
gabalų vonia, žaidimų kambarys 
rūsy, su 2-jų gabalų prausykla. La
bai puikus iŠ lauko ir viduje, įva
žiavimas iš šono ir garažas. Ran
dasi ant Rusholme Rd.

$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, dvi modernios virtuves. 
Namas gerai prižiūrėtas, vande
niu alyva šildomsa. Randasi Col
lege ir Concord rajone.

$2.000 įmokėti, pilna kaino $13.500, 
8 kambarių mūrinis namas, 2 mo
dernios virtuvės, alyva apšildomas, 
dideli kambariai. Randasi College 
ir Crowford rajone.

$22.000, visiškai naujas namas, 
kambarių. Randasi prie Bloor 
Jane.

Skambinti
Ant. Mičiūnas

Telef. LE. 4-8481

7 
ir

$13.500 prašoma kaina. High Pork 
rajone ant Pacific, lobaigero mu
ro, 6 kambarių nepaprastai geram 
stovy, garažas, viena atvira skola 
10 metų.

$21.800 pilna kaino. Bloor - Rushol- 
me Rd., naujas, moderniškas, 8 dide

lių kambarių per du augštus, dvi 
modernios virtuvės, vandeniu aly
va Šildomos, garažas. Nepaprastai 
gražus kambarys rūsy išgėrimams 
ir šokioms pravesti.

$6.800 įmokėti, Roncesvalles - Con
stance, atskiras mūrinis 1 1 1 “ 
barių, 3 virtuvės, vandeiu 
šildomas, kambariai dažyti, 
žas, privatus įvažiavimas.

$9.800 pilna koino. College -
Ave., 6 kambarių per du augštus, 
didelis kiemas, įvažiavimas, viena 
atvira skola balansui.

$3.900 įmokėti, Ossington - Dundas, 
mūrinis, 10 kambarių, 4 virtuvės, 
naujas šildymas su alyva, labai ge
ri morgičiai, garažas. Geros paja
mos. •

Skambinti
Kuzmas

Telef. LE. 4-8481

kom- 
alyva 
garo-

Brock

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;

Istoriją valdo Kūrėjas, ne žmogaus vėjas
Vienas plaktas vertas dešim

ties neplaktų. Savo kailiu ko
munizmo diktatūrą patyręs, be 
abejojimo, ją artimesniais marš
kiniais pažįsta, negu nepatyręs. 
Tačiau, tiesa, kad baimė turi di
deles akis. Jei stulbstama dėl 
amerikono Barnes pareiškimo 
apie jo galėjimą objektyviai 
diktatūrai pažiūrėti dėl neturė
jimo ištremtų giminių Sibire, 
tai gal ir kita skatiko pusė^ (gi
minių turėjimas) trukdo šaltai 
reikalą suimti. Žmogus, kurio 
namas dega, neobjektyvus gal
voti, kad ugnis, ir šildo, ir de
gina.

Štai kodėl emigracijoje gimę 
Amerikos lietuviai prastu pini
gu ima “daugiau ar mažiau tie
sos, gėrio ir grožio siekiančiųjų 
Vakarų Europos civilizacijoj” 
išauklėtų savo brolių pasakas, 
būk “Vakarų politikai, ypač 
amerikonai, yra naivus ir pasy
vūs rezistentai prieš rusiškas 
užmačias ir žygius”.

Ir emigracijoj gimę lietuviai 
įšsiauklėjo neprastesnėje “tie
sos, gėrio ir grožio” siekiančioje 
Amerikos civilizacijoj (kuri tė
ra šaka Vakarų Europos). Jie 
jąja teisėtai didžiuojasi ir Stip
riai nepasitenkina, kada “barz

pats Viešpats Kūrėjas, savo ga
lybe gali padaryti. Žmogus net 
nėra gamtos viešpats. Jis daro, 
kaip išmano, ir ką tą valandą 
supranta.

Šitokios mintys galvon atėjo, 
skaitant mielojo Dr. A. Mustei
kio “Dviejų brolių ginčą” (TŽ, 
nr. 10).

Gaila, kad mielas M. neįvar
dija tų lietuvių išeivių žinovų 
nurodymų “kaip pašalinti (nu
trinti?) raudonąją pasaulio dė
mę. “Dauguma, kiek patyriau, 
nieko kito nesiūlo, tik atominį 
karą. Karas, tiesa, žmonijos is
torijoj buvo žymus dalykas, 
nors vokiečiai gali pasiklausti, 
ką jie dviem karais laimėjo. 
Gal žmonijai valanda atėjo ka
rą iš istorijos nutrinti? Raudo
na gi dėmė gal nusitrins mairo^ 
nišku “mainos rūbai margo 
svieto”, nes net komunizmo dik
tatūra nesustabdė istorijos,

Žinomas anglas matematikas - 
filosofas, Bertrand Russell, sa
ko:

“Geologijos laikotarpiais skai
čiuojant, žmogus žemėje tegy
vena visai trumpą laiką — tik 
milioną ar kiek metų. Jo darbai

sveikatą —

I “MANO NERVAI 
I VĖL TVARKOJE”!
I Kai jaučiatės pa- 
| vargęs, nervingas,
■ jautrus —- menki 
! dalykai jus erzina
■ — rūpesčiai susi- 
I Jtrouna — reiškia 
| laikas imti Dr. 
| Chase's Nerve 
J F o o d. Vitaminas 
■BĮ ir geležis Dr. 
I Chase's Nerve 
| F o o d vaistuose 
| padeda atstatyti .jūsų
I jausitės pailsėję, pamiršę savo neryų ■
■ negalavimus.

Dr. Chase's Nerve Food padeda | 
| jums ištaikyti sveikus nervus, gyve-1 
| nimas atrodys malonus, įgausite ener- - 
I gijos, džiaugsitės savo šiema, darbu • 
■ir draugais.

Paimkite Dr. Chase's Nerve Food | 
| dabar. Kuo greičiau įsigysite, tuo |
■ greičiau pajusite šio vaisto veikimą. .
j 89c — $2.23. 1

Dr. CHASE'S
■ NERVE FOOD

(Greitas skilvio ■
J palengvinimas >
■ Jei užkietėję dažnai viduriai, Dr. J 
į Chase's Kidney - Liver Pills suteiks I
■ jums skubią pagalbą. Tūkstančiai| 
! vartojo šiuos vaistus — ir tai padeda |
■ taip pat visai nakčiai. Prašykite savo J
■ vaistininką dar šiandie Dr. Chase's® 
| K& L tablečių. įsitikinkite patys!

! jPUCHASF'sl !
KIDNEY-LIVER PULS

doti vyrai iš už jūrų” ją betiks-1 per paskutinius 6000 metų yra 
“naivūs visatoje negirdėti. Saulė kėlėsi 

“J- “pą- ir leidosi per nesuskaitomus 
amžius, mėnuo dilo ir pilnėjo, 
naktimis švietė žvaigždės, bet 
tik žmogui parūpo patirti — ko
dėl? Beribėje astronomijoj ir 
suspaustame atome žmogus iš
kniso paslapčių, kurios, rodos, 
buvo giliai paslėptos. O mene, 
literatūroje ir tikyboje žmogus 
parodė tokių gilių jausmų, kad 
pasidarė vertas amžinai gyventi. 

“Nejau visi šitie pasiekimai 
turi pasibaigti kvaila baisumą 
vien dėl to, kad maža galvoja
ma apie žmogų, o tiek daug apie 
jo tautas? Nejau pas žmogų tiek 
maža išminties, tiek maža tik
ros, bešališkos meilės, nejau jis 
toks aklas, kad nieko kito neži
no, tik kvailu gudrumu spraus- 
tis sunaikinti save ir visą žemės 
gyvybę? Juk atominiame kare 
žus ne vien žmonija, bet visi 
gyvuliai ir augalai, kurių tarpe 
nėra nei demokratijų, nei dikta
tūrų. Aš netikiu, kad žmonija 
bus tokia kvaila. Juk prieš mus 
atsiveria kelias į mokslus, į iš
mintį, į laimę. Nejau mes ne jį 
pasirinksime, bet kelią į pražūtį, 
vien dėlto, kad nemokame be 
karo savo ginčus išspręsti?”

Vyt. Sirvydas

liai “naivuoją”. Tie “i 
amerikonai” toli gražu ne "L 
teisina, toleruoja, ar būna indi
ferentiški” komunizmo diktatū
ros darbams. Neminint Maršalo 
plano, Trumano ir Eisenhowerio 
doktrinų, ir kalbant tik apie 
Lietuvą, Amerikos valstybės 
pasekretorius Welles 1940 m. iš
leido klasišką nepateisinimo, ne
toleravimo ir ne indiferentišku
mo pareiškimą (visos Amerikos 
vardu) prieš begėdišką rusų 
okupaciją Lietuvos. O preziden
tas Eisenhoweris, kurio politi
nės gairės, sakoma “turi dauge
lį savo pirmtakūnų bruožų 
(Roosevelto ir Trumano), šįmet, 
kalboje Kongresui, pasaulio 
akyse vėl prikalė prie * gėdos 
stulpo Molotovą - melagį, pa
reiškus}, buk Maskva nenorinti 
Lietuvos sovietinti.

Jei “esminė intencija” svarbi, 
tai, ir Vakarų Europos, ir Ame
rikos politikos vadai visai ne 
naivūs diktatūrai (Amerika, 72 
bilionų valstybės sąmatoje, 50 
bil. skiria kariškoms pajėgoms). 
Jie* labai sveikai ramstosi “kas 
yra apčiuopiama, ne tuo, kas tu
rėtų būti,” nes turėjimas būti, 
galiausioje prasmėje,- yra Die
vo karalystė žemėje, o tą tik

RETA PROGA!!
VASARVIETĖ PARDAVIMUI, lietuviškos Palangos “Spring- 
hurst Beach” rajone, ant pat ežero kranto. Talpina iki 70 asme
nų. Vienas pastatas 10 kambarių, air conditioning, alyva šildo
mas, ir tinka gyventi ištisus metus (žiemą nuomojamas slidi
ninkams). Visi pastatai storų rąstų (lietuviško kaimo statyba). 
Visuose kambariuose tekantis vanduo. Visur miesto patogumai 
Viskas pilnai įrengta: baldai, patalynės, pilnai įrengtos dvi vir
tuvės, indai, elektriniai pečiai, šaldytuvai ir t.t. Savininkė, se
nyvo amžiaus anglė, parduos su mažu įmokėjimu ir viena ilga
laike skola balansui.

DĖMESIO!!!
Lietuviškam rajone “Warren Park” (į vakarus 
nuo Jane gatvės) 6 kambarių, dviejų metų se
numo namas pardavimui. Air conditioning aly
va šildomas. Privatus įvažiavimas. Galimybėm. 
greit užimti. Tik $1.900 įmokėti. .: w K

Reikalingi namai pardavimui centriniam rajone, tarp Lansdow
ne — Spadina Avė. Mes galime gauti augšščiausią kainą tiž Šta
mus šitam rajone. Prašome įsitikinti; Be to, betkokiu nuosavy
bių reikalu prašome kreiptis * ‘

TELEFONU LE. 3-9429

J. J. RUKŠA Real Estate
610 COLLEGE ST.

■VELTU I! Išbandymui keletas Dr. ! 
I Chase's gaminių pasiųskite savo pa- ■ 
|vardą ir adresų su 25c /pešta iri 
■ persiuntimo išlaidoms/ šiuo adresu: I 
. Department NCP, The Dr. A. W. | 
•Chase Medicine Co. Ltd., Oakville,, 
I Ont.

P. (CERBERIS
Binto taM.: U. 1-2471, 
N.mą tai.: Lt. 5-1584

B. SAKALAUSKAS
•Inte tetef.: U. 1-Un,
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

V. VAŠI S
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - - TELEF. LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Sunki problema
Į vieno amerikoniško laikraš

čio redakcijos ”sirdies reikalų” 
skyriaus redaktoriaus kabinetą

(Atkelta iš'2 psl.) 
dau žemyn laiptais, bet peršo
kęs per reelingą atsidūriau ant 
denio. Mane sėkmė lydėjo, nes 
vos tik atsidūriau denyje, svie
dinys nukrito ant tiltelio ir už
mušė kelis vyrus.

Nuskubėjau prie katapultos, 
kur radosi .negalįs pakilti lėk
tuvas. Jame buvo guminė valte
le ir butelis degtinės. Nuspren
džiau, kad abu daiktai gali pra
versti. Bet ten aš nebuvau pir
masis, nes keli anksčiau už ma
ne pasiskubino.

Nežiūrint to, kad mes priešo 
dar buvome apšaudomi ir lai
vas pamažu grimzdo, sumišimo 
nesijautė. Vyrai tyliai ir greitai 
ruošėsi apleisti laivą. Tai, ko 
labiausiai bijojome per visą ka
ro laiką, įvyko, bet baimės žy
mių neteko matyti.

Kapitonas Cooks nulipo nuo 
tiltelio ir šalia savo kajutės ėmė 
atsisveikinti su karininkais ir 
įgula. Ant pabūklo stovo spro
gusio sviedinio skeveldra patai
ko jam į krūtinę ir visos įgulos 
ir karininkų mylimas kapitonas 
mirė ant jų rankų.

Kai kapitono virėjas kinietis 
Buda sužinojo, kad kaitonas už
muštas, jis atsisakė palikti lai
vą. Atsisėdo šalia kapitono ka
jutės, sukryžiavo kojas ir lin
guodamas pirmyn ir atgal deja
vo — “Kapitonas žuvo, Houston 
žuvo, Buda taip pat mirs”. Jis 
nuskendo kartu su laivu.

Tuo laiku aš nuskubėjau į vir
šutinį denį. Visur gulėjo užmuš
ti vyrai, bet nebuvo kada tik
rinti, kas jie. Mano vyrai iš štir- 
borto angaro stengėsi ištraukti 
dvi hydroplano plūdes ir sparnų 
galus, į kuriuos jau anksčiau 
prikišome maisto atsargų. J eigų 
mums pavyktų tai nuleisti į van 
denį ir sustatyti, kaip buvome 
sutarę, tai turėtume puikų 
plaustą, apie kuri galėtume vi
si susispiesti. Pribėgęs prie ka- 
tapultos bokštelio skubėiau at- 

'Teisti virves, kad jų pagalba ga
lėtume nuleisti plūdes Į vande
nį. Vos suspėjau atrišti porą vir
vių galų, kai apačioje mūsų 
sprogo torpeda. Aš negirdėjau 
sprogimo, nes viskas susimaišė, 
denis susiūbavo ir aš pasijutau 
esąs sūraus vandens ir alyvos 
mišinyje.

.Iki šiolei aš matyti tinkamai 
neįvertinau padėties ir išsigan
dau, kai staigi alyvos ir vandens 
stove užpylė mane. Kaž kaip 
anksčiau negalvodavau, kad ga
liu būti užmuštas ar pritrenk
tas, o dabar mane pagavo bai
mė, ypač kai pagalvojau, jog ga
lių patekti i degančią ant van
dens paviršiaus alyvą. Nesugal
vojau kaip* galėčiau nuo to pa- 
bėti. Matyti ir kiti tą patį galvo
jo, kadangi visi iš stirborto pu
sės perbėgome į bakbortą. Svie
diniai dabar suardė viršutinį 
denį. Viskas vyko greitai, o 
Houston jau buvo begrimstąs. 
Vienintelė mintis, kuri dabar 
mdn atėjo į galvą, tai šokti kar
tu su kitais į vandenį. Greitai 
pasirinkau patogią vietą ir kri
tau į šiltą Javos jūrą. Kai išnė- 
riau — pastebėjau, kad vande
nyje, norėdami išsigelbėti, plau
kė tolyn nuo laivo daug vyrų. 
Sužeistųjų ir skęstančiųjų riks
mas maišėsi su šauksmais ban
dančiu susirasti artimus drau
gus. Sukaupęs visas jėgas aš 
plaukiau pirmyn, nenorėdamas 
patekti į grimstančio laivo ver
petus. Nors ir labai mėgau Hous
ton, bet neturėjau jokio noro 
kartu grimsti į jūros kapus.

Paplaukęs kelis šimtus jardų, 
trūkstant kvapo atsisukau pa- 

. žiūrėti, kaip laivas skęsta. Hous
ton buvo pasviręs į štirbortą.

Mūšis Javos jūroje
Arti priėję japonų naikintojai 
apšvietė jį prožektoriais ir api
pylė denius kulkosvaidžių ug
nies kruša. Daug vyrų grūmėsi 
su vandeniu netoli laivo, kiti be
viltiškai kabinosi už perkrautų 
gelbėjimosi plaustų, ir mano pa
sibaisėjimui, pamačiau, kad ja
ponai į juos šaudo. Tarp plau
kiančių vyrų sprogdami sviedi
niai sudarydavo bangas, kurios 
skaudžiai daužė mane. Daug vy
rų, kurie radosi netoli sprogi
mo vietos, buvo tokių smūgių 
užmušti. Apsvaigintas laikiausi
vandens paviršiuje ir nenorėjau} Interesantė nuleidus akis pa
tikėti, kad tai tiesa. Galas arti- giliau tyliai ištarė: _____'
nosi.

Japonų prožektorių šviesoje 
aš pamačiau kaip Houston iš lė
to pasivertė į štirbortą, o jo stie
bai beveik pasiekė vandenį. Tur

Musių kalba
Dvi musės vaikščioja pliko 

reikalų” vyro pakaušiu ir kalbasi:
—j--------- -------------------------- —Li.„lų —Kaip viskas greit kinta! Kai
įeina dar jauna ponia ir tuoj pra aš buvau jauna, šioj vietoj tebu- 
deda dėstyti savo bėdą: vo tik mažas takelis, o dabar,

— Esu įsimylėjus. Jis jaunas, aure, kokie plotai dykynės...
turtingas, gražus, turi didelį bu
tą ir naują automobilį. Jis ma
ne stačiai dievina. Jo tėvai taip j . . .
pat labai nori, kad mudu susi- ras P° 10 metų vedybinio gyve- 
tuoktume kuo greičiau ... jnlm?- — Kas vakarą tu surandi

— Suprantu, — pertraukia šir-} nauj§ būdą ginčytis su manim, 
dies reikalų specialistas.—Tams 
tos tėvai priešingi.

— Ne, ne! — ginasi interesan
tė. — Nieko panašaus. Mano tė
vams jis labai patinka.

— Tai keks gi reikalas? — ne
rimsta sužeistų širdžių patarė
jas. — Nebesuprantu, kokios dar 
dar gali būti kliūtys? Kokio gi 
patarimo tamsta dar reikalinga?

vo tik mažas takelis, o dabar,

Tęsinys
— Brangioji, — guodžiasi vy-

; nimo. — Kas vakaru tu surandi

— Būdas’ tiesa, gal ir naujas, 
bet ginčas juk vis tas pats, — 
teisinasi žmona.

Dr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pogolbo. *

41 HEWITT AVE. /prie Roaceiv.l* 
le - Daedas $»./. Tel. LE. 5-1961.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad-, trečiod., penktad. 2-4 vai. 
p,p., antrad. ir ketvirtod. 6-8. v. v., 
ieitod. 10- H vai.

— Nežinau, kaip pranešti tai 
mano... vyrui...

Per stropus
Jurgis naktį praleido kartu su 

draugais. Pabudęs jaučia kadbūt man tik pasirodė, kad prieš sk^įl^ troT-
nugrimstant esanti stiebe zvaigzlkul kankina įr bl darosi 
dėtoji vehavo išdidžiai supleve- Stai j is pastebi* kad jau 

nuSlleid0 1 JaVOS 8 vai. Už 15 minučių"jo darbo 
pradžia. Jis pašoka iš lovos ir 
skambina dirbtuvėlės savinin
kui:

— Labai gaila, bet šiandien 
negaliu ateiti į darbą. Labai blo
gai jaučiuosi.

— Bet šiandien ir nereikia, — 
atsako tas. — Šiandien juk sek
madienis.
sveiksit.

jūros dugną.
Šaunus Houston ir didžiuma 

mano draugų žuvo ir alyva pa
dengtas vanduo bepriminė at
kaklias kautynes. Bet ir priešui 
nelengvai tai praėjo. Šimtai ja
ponų jūrininkų ir karių plūdu
riavo tarp sudaužytų jų laivų 
liekanų. Mačiau kaip stengėsi iš
gelbėti savo gyvybes. Nusišyp
sojęs pakartojau kelis kartus: 
“Atlikai pareigas be priekaištų, 
Houston”.

Iki ryt, tikiuosi, pa-

i

Paieškojimai
Vlado Giedraičio ieško brolis 

Vytas. Natalijos Neverauskai- 
tės - Skaisgirienės, ieško sesuo 
Magdutė. Kreiptis: 51 Hunting
ton Crs., Toronto 3, Ont.

Vytauto Vingilio, Jono sūn., 
gim. 1924, Vašuokinų vk., Troš- j 
kūnų valšč., ieško giminės iš 
Lietuvos. Prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: J. Stinson, 185 
Westminster, Toronto 3, Ont.; 
tel. LE. 4-1787.

Petro Šimonėlio, gim. 1922 m., 
ir Norberto Šimonėlio, gim. 1927’ 
m., ieško tėvas iš Lietuvos. Pa
tys ar žinantieji apie jų likimą, 
prašomi rašyti šiuo adresu: V. 
Raišys, 6836 So. Emerald Ave., 
Chicago 21, Ill., USA.

Ona Belevičiūtė - Lapinskaitė 
ieško brolio Juozo Lapinsko, se
sers Antaninos Lapinskaitės ir 
Varatinskaitės Elzbietos. Atsi
liepti: B. Bacevičius, 26415 Os- 
mun St.; Madison Heights, Mi- 
chig., USA.

Tr toks I Aldona Svilaitė (Svilas), dūk
to užvakar nežadėjai Itė Kazio’ §im- 1925 <?> m- Kau’' P J ! ne, i Kanadą atvykusi 1948 m.

Kreiserio Perth įgulą sudarė o Kafir vėl’ ^ei? - žmtoTb^ * nam^ ruošos darbams, paskuti- 
682. o Houston 1008 vyrai. Kau-Įra vvra. metu gyvenusi 29 Garden
tynėse žuvo 353 autraliečiai iri —Teisingai, pažadėjau. Bet c/° ^rs’ Seai?0!"’ Qu®bec 
714 amerikiečių. Dalis išsigelbė-: kuc aš kaltas, kad ir tas kitas §!įe.bec’ny^a leskcma bro-
jusiu mirė japonų nelaisvėje ir,žmogus mėgsta gerti.:, 
po karo i Australiją grižo 229, i .
o į Jungtines Valstybes 266 vy- j Alus tik vyrams
rai. i Vyras su žmona ir 5 metų sū-

Perth ir Houston Javos jūro-’j neliu išėjo pasivaikščioti. Pa- 
je nelaimėjo pergalės, bet kar-įvargę užsuko į alinę pailsėti, 
tais pralaimėjimas pažadina j Padavėjas atnešęs pastatė du 
tautas ir tada jos sukaupusios < bokalu alaus. Berniukas apsi- 
visas jėgas laimi paskutinį mū- žvalgė ir klausia: 
ši ir taika. '—O ka mama gers?

— Juk 
pasidaryti visai kitu žmogumi. |

lio iš Sibiro. Pati ar apie ją ži
nantieji prašo pranešti šiuo ad
resu: S. Šimoliūnas M.D., Mon- 
teno State Hospital, Monteno; 
m., usa.

-O ką mama gers?

APIE VOKIEČIUS
Anglo žurnalisto, Brian Con- j nyje nesiekiama avantiūrų, kū

neli, Šiomis dienomis išėjusi knyi rios šiame šimtmetyje pasaulį 
ga “A Watcher on the Rhine”, dusyk paskandino kraujuje ir 
svarsto įdomų klausimą: kas yra ašarose. Tie karai paklupdė aris- 
vokiečių tauta ir jos pokarinis tokratiją, pasiturinčius padarė 
elgesys. Autorius vokiečių ne- nepasiturinčiais, beturčius pali- 
myli. Sako: “Jie, ar šalti kaip ■ ko be pastogių, ir žmones pri- 
akmuo, ar kuo nors apsvaigę. 
Taikos metu jis persisunkę ko
kiu tai giliu nusiminimu, arba 
vos sulaikomo siutimo žymėmis. 
Niekad nepastebėjau, kad vokie
tis traukinyje ar autobuse už
leistų vietą senyvai moteriai, ar 
padėtų senukams bagažą per 
stotį pervilkti. Istorijoje vokie
čiai, nesakysiu, sunkūs kaip švi
nas, bet panašūs sutirštintai šie-

pratino niekam nepasitikėti, nie
kuo neatsidėti ir nebetikėti į da
lykų pastovumą. Hitleris juk 
tautai žadėjo saugumą, bet pri
darė tik daugiau vargo. Aden- 
aueris, savo politika, kuri, išti
ktųjų yra už jo nugaros stovin
čios Amerikos politika, suteikė 
pastovumo ir saugumo. Ar il
gam?

Autorius neturi didelių vilčių, 
res rūgščiai, kuri tol niekam ne- j kad vokiečiai jau ne sieros rūgš- 
pavojinga, kol ją sulaiko bonkaitis. 
ir kamštis. Patiek — ir ji viską 
kelyje nudegins bei sunaikins”.

Connell, tačiau, pripažįsta, 
kad taip jo vaizduojami vokie
čiai po šito karo sukūrė ir išlai
kė‘vieną geriausiai kraštą tvar-j 
kančių vyriausybių, kur vidaus j 
reikalai tvarkomi dideliu suma
numu bei teisingumu, o užsie-

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt.

2231 DUNDAS ST. W. 
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

Variety Textiles
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 baltimai.

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

VAISTAI LIETUVON!
V-J'^fsnEIJlEKJtE'. GYVYBES/ 

■"■■■■.T-' . ■., ■:.

Vfeįny, informacijos'

WALTMAN’S DEPEND ABT E DRUG STORE

i

i

Lietuviška

moterų kirpykla

ALDONA
275 WINDERMERE AVE

TeL RO. 2-6220

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Lietuvio advokato
įstaiga

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 vol t 2 

4.30 vol. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST ^TREET

Teronto-
Telefonas LE. 3-4323

w

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Boy: & Richmond,'

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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

i

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 vaL vak. 
šeštadieniais nuo 11 vai. iki' 
1 vaL pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. L. SIMON
Odos ir yeneros ligų spocielista*. 

Noujci ądreses nuo bolondžio 1 d.
28S ST. CLAIR AVE. 

/prie Spedtfia Rd./
Darbp valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimų.
Tel. WA* 1-6614 prbą WA. 2-B015
|l | iii !!■■■■! i|

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGU 

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

Dr. A. Pacevlčius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
. Telef. LE. 4-4778’

Priėmimo valandos:
12-2 ir 6-8: Trečiadieniais 

šeštadieniais 12-2.

m m m ą JI ■ nu -"IMI imu pi i^i »

Dr. John RĘKAI
Chirurgai ir akušeris

Dr. Paul RRKAI
Vi4.u» ligų speciali.*, 

X RAY (Rentge..o»)

219 St. Clair Ava, W., Torontą

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Elektros 
mechanikas

Toisau visų rūšių *telektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

vok., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, . 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

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

TAISO

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

.........................■. ■■■'■ 'BLI 1 ■ I II |ll^ ■»■■■■■■ I I    ■■■IĮ Jll III II.■■IIIIII ■

Vyrų 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. Šaldytuvai — 
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

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

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

Sav. A. PUŽAUSKAS ”-------

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
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai •

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

Sov. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite ye#i, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telef©nuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WMW* 
191 Augusta Ave, Toronto, Ont. 

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

veltui.
—-------- ----------- --

Garantuoti siunti- 
iiląi Į Sovietu Rusiją 
Ir užimtus kraštus

į III III muilini I  .........................  - ...... _ ■ r ■

Mes siunčiame tiesiai iš musu sandė
liu Kanadoje arba Anglijoje. Nauji Ir 
vartoti dalvkoi: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai i mūsų san
dėli & prašykite musų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
QUEEN ST. W„ TO8OHTO 

EM. 8-9527.

VieniMel* Firma, (iuaEianti tivnHahn 
Ii Didiiamie* frrfiiĮ

rinkim*.

D r. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas • 
1396 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

'■ ■ ■     .IMIIJI.II r >II,
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Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

•_WA. 3-2003

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

Rattinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir ieštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telefonai: LE. 4*6431 ir LE. 4*8432

■« "U ■ < » o . .  ........ ........ ............

Pr, Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Plonai, specifikacijos, rėportoi. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastotoms. 

Žemės gręžimai iY tyrimas.
145 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151

»4llmi|H|lji I I I II

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVfLYN AVĖ.

RO. 9-4612 
t

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros <— Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

TeiMM, patikrina, pri)«wgia m 
perstotai!:

europietHkus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesiogines sravės 

motorus.
Be to, aplmu namus pilnom instalia
vimui ar pokeitimui srovės, duoda 

technilkus patarimus.

44 GWYNNE AVt,

■ . ...........imu ’m ■ i '

STANLEY SHOE STORE
AugMiousios rūJies moterų, voikų Ir 
vyrų baigi, nemMlous dydtie ir ptatto 

g ■■(-££
1438 Dundas St W. Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimų.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(ot Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
tttfrto akių nervus, kurie daž 

noi sukelia 93!vos skaudėjimų ir ner
vingumą. zKalba slavų kai barni t.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA U

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai Notarai
' 35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef, įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

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.
— Telef.LE.6-5613 —
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TOKCNTC, Cnt.
Šv. Jono Kr. par. žinios

Didžięsios savaitės ir Velykų 
pamaldos:

■ Did. Ketvirtadienis — 8 vai. v. 
Paskutinės Vakarienės Mišios, 
bendra Komunija, pernešimas 
švenčiausiojo į šoninį altorių ir 
altorių nudangstymas.

Did. Penktadienis — Kristaus 
kančios ir mirties minėjimas 3 
vai. p.p. Kristaus kančios skai
tymas, visuotinės maldos, šv. 
Kryžiaus pagarbinimas ir bend
ra Komunija. 8 vai. vak. susi
kaupimas prie Kristaus karsto.

Did. Šeštadienis — Velykų Vi
gilija pamaldos pradedamos 11 
vai. vak. šventinimu ugnies, 
velykinės žvakės ir vandens; Vi
sų šventųjų litanija ir krikšto 
įžadų atnaujinimas. 12 vai. nak
tį Resurekcija.

Velykų dieną pamaldos 9.30 ir 
11 valandomis.

Didž. Savaitę išpažinčių klau
soma prieš ir po pamaldų. •

— Didįjį Šeštadienį abstinen
cija iki 12 vai. nakties. Didžio
sios savaitės dienomis kviečia
ma įsijungti į budėjimą prie 
Kristaus karsto, prieš tai užsi
registruojant specialiame lape 
zaKrastijoje. Didžiosiomis die
nomis pamaldų metu kviečiama 
priimti kasdien šv. Komuniją ir 
ypač Prisikėlimo pamaldose. 
Šventinto vandens ir ugnies 
(degtukų) gaunama bažnyčios 
prienangyje po Didž. Šeštadie
nio pamaldų.

— Parapijos choras giedos D. 
savaitės iškilmingose pamaldo
se. Velykoms choras pasirodys 
naujai paruoštu repertuaru.

— Verbų sekmadienį užbaig
tas gavėnios susikaupimas - re
kolekcijos. Už sėkmingą jų pra
vedamą parapija dėkinga kun. 
dr. Pr. Braziui, MIC. Gili padė
ka išpildžiusiems programą pa
rapijos rengtame religiniame 
koncerte: sol. Pr. Radzevičiūtei, 
Vac. Verikaičiui, Br. Marijošiui, 
smuikin. Stp. Kairiui, muz. Gai- 
levičiui, mišriam parapijos ir 
mergaičių chorams, ir ypač kun. 
Br. Jurkšui, viso koncerto orga
nizatoriui. ,

— Antradienį, balandžio 23 d., 
10 vai. šv. Jurgio, skautų Glo
bėjo šventės proga, parap. baž
nyčioje iškilmingos pamaldos, 
kurių metu jose dalyvauja abu 
skautų tuntai.

— Atvelykį, balandžio 28 d., 3 
vai. p.p. parap. salėje atsilankys 
Velykų bobutė. Ta proga įvyks 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
šventė, kurios metu įvyks zui
kučių lenktynės, gražiausių mar 
gučių premijos ir gale Velykų 
babutės vaišės mažiesiems. Vai
kų šventės organizavimu ir jos 
pravedimu rūpinasi parap. Kat. 
Mot. D-jos skyrius.

Išvykę kunigai
Kun. dr. J. Gutauskas išvyko 

vesti rekolekcijų Sault Ste. Ma
rie ir Winnipeg© liet, kolonijo
se, o kun. B. Pacevičius — Mont 
realio Aušros Vartų parapijoj.

Išganytojo liut. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, lietuvių pamaldos įvyks 
šiuo laiku:

Didįjį Penktadienį, balandžio 
19 d.d, 11 vai. pr. p., pamaldos su 
šv. komunija;

Velykų Sekmadienį, balan 
džio 21 d., 1.30 vai. p.p., pamal
dos su šv. krikštu;

Kun. dr. M. Kavolis.
Malonės liut. parapijoj

Didįjį Penktadienį, balandžio 
19 d., 9.30 vai. pamaldos su šv. 
Komunija. Pamaldų metu gros 
triūbininkai ir giedos* parapijos 
choras.

Velykų Sekmadienį pamaldos 
su šv. Komunija 9.45 vai.

Kun. L. Kostizenas. i
A. A. S. Augustaitis

Penktadienio rytą savo na; 
muose staiga mirė a.a. Stasys 
Augustaitis, 74 metų amžiaus. 
Dar mirties išvakarėse velionis, 
jautėsi sveikas ir dalyvavo re
kolekcijose. Velionis kilimu su
valkietis, Lietuvoje dirbo kele- 
toje įstaigų kaip buhalteris. Ka
nadoje jis su žmona gyveno pas 
dukterį ir žentą Šakalius. Ve
lionis palaidotas pirmadienį iš 
šv. Jono Kr. liet, bažnyčios.

Prisikėlimo parapijos žinios
Didž osios savaitės pamaldų 

tvarka: ’ '
'Did. Ketvirtadienį Mišios 8 v. 

vak. (ryte Mišiių nebus). Šven
čiausias tikinčiųjų pagarbinimui 
liks išstatytas iki 12 vai. nakties. 
Komunijos tkintieji gali eiti per 
Mišias ir tuoj po Mišių. Išpažin
čių bus klausoma prieš ir per 
Miš'as.

Did. Penktadienį, Kristaus 
mirties paminėjimas — pamal
dos 3 vai. p.p. Komunijos tikin
tieji gali eiti per pamaldas ar 
tuoj po jų. Tuoj po pamaldų 
švenčiausias bus nešamas kars- 
tan, kur pasiliks iki Resurekci- 
jos. Bažnyčia pasiliks atidara 
iki 12 vai. nakties. Kryžiaus ke
liai vakare 8 vai. Išpažinčių bus 
klausoma prieš pamaldąs, lai
ke pamaldų ir laike Kryžiaus 
kelių.

Didįjį Šeštadienį nuo 8 vai. r. 
Švenčiausio adoracija. Naktį
10.30 vai. ugnies, vandens šven
tinimas ir krikšto pažadų atnau
jinimas, kurio metu tikintieji 
laiko uždegtas žvakes. Vidur
naktį 12 vai. Resurekcija, pro
cesija ir Mišios. Komunija dali
nama tik per Mišias ar tuoj po 
Mišių. Išpažinčių klausoma nuo 
10 vai. nakties iki Mišių.

Einą Komunijos šiomis dieno
mis turi susilaikyti nuo valgio 
ir alkoholinių gėrimų tris valan- 
ias prieš komuniją. Nuo kitų 
gėrimų reikia susilaikyti vieną 
valandą prieš komuniją. Van
denį galima gerti betkada. Šie 
nauji popiežiaus potvarkiai dėl 
eucharistinio pasninko galioja 
vdsam laikui.

Gavėnios pasnikas baigiasi su 
Resurekcija.

Velykų dieną Mišios: 8, 9, 10 
ir 11 vai. suma. 11.30 vai. salėje 
Mišių nebus. Išpažinčių bus 
xlausoma per visas Mišias. Taip 
pat neveiks kavinė, nei bus ka
techetinių pamokų. Salė po pa
maldų liks uždara visai popietei.

— Pirmajai komunijai paruoš 
ti pamokos, pradedant šia savai
te, antradienį ir ketvirtadienį
5.30 vai. vak. artistų patalpose.

— Pakrikštytas Pranas Gedi
minas Petronis.

Religinės muzikos koncertas 
baigiantis gavėniai Toronto lie
tuvių kolonijoje virto tradicija. 
Jau kelinti metai jį organizuo
ja šv. Jono Kr.' parapija šv. 
Pranciškaus bažnyčioje. Verbų 
sekmadieni. Šiemet programą 
pradėjo vargonais kun. Br. Jurk 
;as (Bacho preludas ir Fuga G 
major), toliau parapijos choras 
išpildė G. P. Palestrino Adora
vus te, Haendelio Ecce Quomo- 
do Moritur ir Montani Pueri 
Hebreorum; Stp. Kairys smuiku 
špildė Haendelio Lachia che 
oianga ir H. Tolhurst Agnus 
Dėi. Toliau parapijos choras su 
■>ol. Radzevičiūte ir sol. M ari j o- 
šium išpildė L. Perosi Exaudi 
Domine, gregorijonišką Transfi- 
ge ir trumpą oratoriją. Sol. V. 
Verikaitis sugiedojo Beethove- 
no Opus 48, sol. Pr. Radzevičiū
tė Mozarto Avė Verum ir sol. 
Br. Marijošiųs Dubois Deus 
Meus. Po jų iš choristų trio (E. 
Pusvaškienė, S. Pusvaškis ir S. 
Janavičius) sugiedojo Verdi Je- 
su Dei Vivi, o programą užbaigė 
^ėl choras su Schuberto Una Ho 
ra, Montani Gethėmani sode ir 
^regor. himnu Kryžiau Šventas.

Chorams dirigavo kun. Br. 
Jurkšas, vargonais akomponavo 
muz. St..Gailevičius.

Bendrai tariant, koncertas 
padarė malonaus įspūdžio. Or
ganizatorių bei vadovų įdėta ne
mažai darbo ir dalyviai džiau
gėsi proga išgyventi religinio 
susikaupimo valandą meniškoje 
aplinkoje. Torontas, pasirodo, 
vis dar tebekyla. »

Rekorduota giesmių Lietuvai
Evangelikų 25 giesmės lietu

vių kalba užrekopduotos magne
tiniu būdu Išganytojo bažnyčio
je. Melodijos paimtos daugumo
je iš Klaipėdos krašto. Jas gie
dojo solistas Herbertas Rožaitis, 
vargonais grojo Clara Berner ir 
užrekordavo dr. Kavolis. Re- 
kordaVimas šeriamas perduoti 
i Lietuvą religinėje radijo va
landėlėje.

Sporto šventė
Balandžio 27-28 d. Toronte tre

čią kartą įvyksta SAL Sporti
nės Žaidynės, į kurias iš įvairių 
Amerikos ir Kanados lietuviš
kųjų kolonijų atvyks apie 300 
sportininkų. Sportinės varžybos 
bus pravestos bent trijose salė
se. Pagrindinė sportininkų su
sirinkimo vieta — Prisikėlimo 
parapijos salė, kurioje vyks ir 
dalis varžybų bei šeštadienio 
pobūvis. Sekmadienio varžybos 
perkeliamos į St. Michaels HS 
salę. Smulkesnė Žaidynių infor
macija talpinama sporto sky
riuje — 8 psl.

SPORTININKAMS REIKIA 
NAKVYNES

VII Š. Amerikos sporto žaidy
nės šiemet įvyks Toronte balan
džio 27-28 d. Į jas atvyks apie 
300 sportininkų iš JAV ir Kana-, 
dos lietuvių kolonijų. Žaidynių 
rengėjai prašo Toronto lietuvius 
pagelbėti sportininkus apnakvy- 
dinti vienai nakčiai — balandžio 
27 - 28 d.

Sportininkų tarpe bus, be abe
jonės, daugeliui torontiečių pa
žįstamų šeimų, net giminių jau
nimo. Skelbiame čįa jų sąrašą, 
kurį prašome peržiūrėti ir pasi
rinkti tuos, kuriuos kas galės 
apnakvydinti. Skelbiame vieto
vėmis ir klubais.
Brooklyno liet, atletų klubas:

A. Andrulis, A. Daubsa, V. 
Miniukas, G. Grajauskais, Z. 
Bungardas, R. Cenkus, J. Lepur- 
ka, K. Remeža, A. Vyšnius, A. 
Šlepetys, A. Cilčiūs, A. Kesko- 
nis, J. Bacanskas, P. Dovydai
tis - Davis, J. Reventas, A. Kru- 
sinskas, P. Kliveska, E. Adomai- 

(Nukelta į 8 psl.)
Bendrovės šėrininkų 

susirinkimas
. North Sylva (a private) 
Ltd. visuotinis nariu - L——

,1 Co. 
šėrininkų 

susirinkimas šaukiamas 1957 m. 
balandžio 27 d. 10 vai. ryto Lie
tuvių Namų priestato salėje - 
235 Ossington Avė., Toronto.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Valdybos pranešimas —

a. pirmininko pranešimas,
b. kasininko pranešimas, 

3 Pelno paskirstymas,
Įstatų priėmimas,4. .

5. Pajamų ir išl. sąmata,
6. Valdybos rinkimas,
7. Reviz. komisijos rinkimas,
8. Einamieji reikalai,
9. Uždarymas.
P.S. Dėl informacijų kreiptis 

į v-bos pirm. V. Petraitį betku- 
riuo laiku telefonu LE. 3-3027.

Valdyba.

Iš “Dainos” grupės veiklos
Kovo 31 d. “Dainos” grupės 

narių susirinkimas įvyko pas na-1 
re St. Matulevičienę. Už šiltą 
priėmimą ir skanias vaišes dai- 
nietės širdingai dėkoja.

Susirinkime nutarta iš gauto 
Užgavėnių vakaro pelno pasiųs
ti šv. Velykų proga 115 senelių 
Vokietijoj po dovanėlę pinigais. 
Aptartas tradicinis pavasario 
Kartūno balius, kuris įvyks ne

Pavasario vaikų maskaradas 
ir Velykų bobutė

VLIKo pirm. J. Matulionis 
pereitą savaitgalį dalyvavo

Gegužės 12 d. 3 vai. p.p. Prisi- veiksnių konferęnęijoje Vašing- 
kėlimo ^parapijos salėje Nekal- fone, po kurios atvyko į To

rontą. pas šeimą praleisti atos
togų.

MONTREAL, Cue.
tai Pradėtosios Svč. M. Marijos 
Seserys ir VP rėmėjų būrelis 
visiems lietuvių vaikučiams 
ruošia pavasario gėlių maskara
dą. Įdomiausiems trims kostiu
mams bus įteiktos premijos. To- 

ėl jau iš anksto tėveliai prašo
mi padabinti savo vaikučius 
Įvairiaspalviais kostiumais, ku
rie turėtų ryšį su pavasario 
gamta.

Turime pasidžiaugti, kad mie
loji Velykų bobutė neužmiršo. 
Toronto lietuviū vaikučių. Šie
met ji vėluoja, bet atvažiuoja su 
gražiausiomis dovanomis ir vi
sus vaikučius apdovanos.

Nepraleiskime puikios progos! 
Leiskime vaikučiams pabend
rauti lietuvių tarpe ir lietuviš
koje dvasioje. Mes visi gerai ži
nome, kokias įdomias ir rūpes
tingai paruoštas pramogas jau 
ne sykį mūsų vaikučiams su
ruošė seselės. Tad, neužmirški
me gegužės 12 dJ

Įėjimas tik 25£ nuo vaiko.
SLA 236 kuopos centre 

dedamos pastangos išgauti char- 
terį, kad apsidraudę nariai čia 
Kanadoje savo apdraudos poli
sus galėtų panaudoti užstatui 
paskolas gaunant, kaip yra daro
ma su kitų komercinių draudi
mo bendrovių polisais. Tam kliu 
čių daug nesą, tik viena sąlyga, 
kad čia Kanadoje narių bendra 
apdraudos suma nebūtų mažes
nė kaip pusė milijono.

Kuopos vicepirm. St. Jokūbai
tis iš centro yra gavęs įgalioji
mą būti generaliniu organizato
rium verbuojant narius, kad pa
siekus minėto apdraudos mini
mumo. Jis lankėsi centre orga
nizatorių pasitarime. Iš prane
šimo susirinkime aiškėja, kad 
centras numato ateityje pada
ryti konstitucijos esminius pa
keitimus, prisitaikant dabarti
nėms sąlygoms daugiau eiti prie 
komercinių draudimo bendro
vių panašumo.

Šiuo metu serga kuopos na
riai: J. Yokubynas ir J. Petre
lis. Naujai įsirašė apdraudai: J. 
Tumosa, K. Baltramaitis, A. 
Paulauskas, A. Paulauskienė ir 
V. Jonaitis. Karesp»

Dr. Pr. Ancevičius, CCF kan-

Mot. D-jos 
parap. sky-

apylinkės 
solidarumo

Kultūros Fondui aukojo
Liet. Kred, Bankelis “Para

ma $200, Liet Kat 
Toronto Prisikėlimo 
rius $50. Viso $250.

KLB Hamiltono 
valdyba prisiuntė
mokesčio nuošimtį $77.60.

Visiems nuoširdus ačiū.
KF Finansų skyrius.

Motinos Dienos minėjimą 
rengia KLB Toronto apyl. v-ba 
gegužės 5 d. 4 vai. p.p. Prisikė
limo par. salėje. Paskaitininkas 
A. Rinkūnas. Rengiama ir me
ninė programa.

JJLS imanavičius, Toronto 
apylinkės pirmininkas, persikė
lė į naują butą — 132 Havelock 
St., tel. LE. 4-1274,

Jaun. skautų sueiga 
įvyks Lietuvių Namuose balan
džio 18 d., ketvirtadienį 6 vai. v.

“Moteris” Nr. 2(7), balandžio- 
birželio mėn., 1957, tik ką išėjo 
iš spaudos., .♦ J

Liaudies Balsas ruošiasi šį ru
denį švęsti savo 25 metų gyva
vimo sukaktį. Būsianti, išleista 
speciali laida.

LABDARINGAS
- PRAŠYMAS

Dviem vilniečiams kunigams, 
vienam 7, antram 12 metų iška- 
lintiems, pernai grįžusiems į tė
vynę, yra reikalinga pašalpa. 
Jie prašo prisiųsti naujai refor
muotą brevijorių. Prašo gera
širdžių tautiečių, kas galėtų nu
pirkti, o ypač kunigus, gal kuris 
turėtų atliekamą ir galėtų per
leisti. Už tai būtų labai dėkingi. 
Smulkiau tuo reikalu kreiptis: 
Juozas Dilys, 11 Erie, St. ,St. 
Catharines, Ontario, Canada.

Padėka
KLB Kultūros Fondas nuoširdžiausiai 

dėkoja visiems lietuviškų parauijų kle
bonams už kovo 31 d. atltikytas pamal
das Lietuvos švietėjų intencija ir už ta 
proga pasakytus pamokslus.

Tėvams Pranciškonams už posėdžių 
salę kovo 30 d. ir didžiąja audiaoriją 
iškilmingam posėdžiui kovo 31 d. Vi
siems mokyklų vedėjams bei mokyto
joms atvykusiems iš Montrtalio, Hamil
tono, Londono ir kitų vietovių.

Dr. Agotai ąidlduskaitei už aktualią

Didž. savaitės pamaldų tvarka 
A. Vartų bažnyčioje:

Did. Ketvirtadienį pamaldos 
prasidės 7.30 vai. vak. — Pasku
tinės Vakarienės minėjimu.

Did. Penktadienį — 6 vaL va
kare misijų pabaiga, įendra Ko
munija, Kryžiaus pagerbimas, 
Šv. Tėvo palaiminimas ir t.t.

Did. šeštadienį — 6 vai. vak. 
ugnies, vandens pašventinimas, 
šv. Mišios. Po visų apeigų, jei
gu atsirastų gerų balsų, bus gie
dami Kalnai.

Prisikėlimas bus sekmadienio 
rytą 6 vai.

Didįjį Penktadienį ir šešta
dienį yra kviečiamos katalikiš
kos organizacijos atsiųsti savo 
žmonių pabudėti prie Kristaus 
kalėjimo ir Kristaus karsto ir 
taip pat visi tikintieji pabūti 
bažnyčioje po kelias minutes 
savo dažnu apsilankymu.

Kas įgalėtų paaukoti gėlių 
papuošimui Kristaus karsto, 
prašomi pranešti ar paaukoti pi
nigais.

Montrealio choro balius - kon
certas įvyks gegužės 11 d. Cai- 
serman Memorial Building sa
lėje, 5101 Esplahaėd Avė., va
žiuojant Park Ave. iki Laurier.

Po ilgesnės pertraukos choras 
vėl pasirodys tame pačiame są
state, kaip anksčiau, tačiau stro 
piai dirbęs ir su kažkuriomis 
naujomis montrealiečių dar ne
girdėtomis dai nomisak ip 
girdėtomis dainomis, kaip P. 
Mascagni I-ja choro scena iš ope 
ros \ Cavalleria Rusticana, St. 
Šimkaus “apynėliu”, jau girdė
tu, bet publikos mėgiamu, po
puliariu J. Štrauso Dunijaus 
valsų ir kitomis dainomis. Cho
ras jaučia, kad Montrealio vi
suomenė jį remia ir laukia gau
saus tautiečių suplaukime į šį 
vakarą, kuris prasidės 8 v. v. ir 
tęsis iki 2 v. ryto. Bus bufetas 
su alumi. Šokiams gros broliai

Dr. J. Basanavičiaus minėji
mas, įvykęs sekmadienį, bal. 7 
d., Aušros Vartų parapijos salė
je buvo gražus ir gerai pasisekė, 
nors publikos tesusirinko apie 
pusantro šimto. Dr. H. Nagys

P a d ė k a
Nuoširdžią padėką reiškiame Prisike-

didatas į federalinį parlamenta ’ paskaitą ir paaukotas keliones išlaiaas, limo par. Kat. Mot. D-jos skyriui, kuris 
Trinity rinkiminėje apylinkėje, * otp^stont j Torontą « Otavos. Prof, ig-

.y , • 1 V/• • T- -nut Molenut uz aktualią ir vertingą pa-pereitą sekmadienį kalbėjo he-':skoitQ
tuviams Prisikėlimo parapijos! Meninės dalies vedėjui Juliui Širkat 
salėje. ■ — -

Kandidatas užakcentavo, kad ; tykios mokiniams ir Hamiltono vysk M. 
.> i Valančiaus varao sėst, mokyklos mokyt.CCF socialine programa esanti i GrQjQuskOitei bei jos vedamai mokinių 

pagrįsta krikščioniškos moralės i tautinių šokių grupei.
principais, kad CCF įkūrėjas bu-: Kun.' Broniui Jurkšui už choro po-!

’ ' *’ ; ruošimo ir p-lei Valentinai už --------
keletps numerių paruošimą. Augšt. li- 
tuan. kursų lankytojai Skrinskaitei pa

ir paruošusiai 
mergaičių chorelį.

los stud. V.-Račkauskui už meniškai iš-

skaitė paskaitą pavadintą “Dr. 
J. Basanavičius — tremtinys, 
svajotojas ir laisvės šauklys”. 
Paskaita buvo labai sklandi ir 
nekasdieniška. Tai buvo daugiau 
nostalgiški moksleivio prisimi
nimai iš Lietuvos mokyklos suo
lo, kiek jam teko susidurti su J. 
Basanavičiaus vardu, jo darbuo
te, veikla ir principais, ištraukos 
iš “Aušros”, ir parafrazinės iš
vados mūsų tremtinių dabarti
nei padėčiai, kuri panaąi į Ba
sanavičiaus paties pergyventąją. 
Basanavičius mylėjo Lietuvą, o 
meilė atgaivina ir prikelia tau
tas.

Antroje, meninėje programos 
dalyje skambino E. Kardelienės 
pianino mokyklos mokinys R. 
Knystaus L. v. Beethoveno gar
sios Mėnulio sonatos I-ją dalį. 
Knystautas jau neblogai valdo 
kJavišius, nors kūrinys reika
lauja didesn:ės erudicijos, negu 
jos galėjo parodyti solistas. Po 
jo aktorius L. Barauskas tikrai 
sužavėjo puikia žemaitiška tar
sena paskaitęs d vi. J. Basanavi
čiaus rinkinio senoviškas lietu
viškas- pasakas apie tris durnius, 
muselę ir utėles. Programą hž- 
baigė kita E. Kardelienės moki
nė dainininkė J. Pauliutė, pa
dainavusi tris lietuvių kompozi
torių dainas, ši daininkė turi ne 
blogą balsinę medžiagą, tik pub
lika pasigedo stipresnio jos bal- 
;o pasireiškimo. Jai gerai akom- 
lonavo latvė M. Siegrist. Minė
jimą užbaigė kitas jaunas komi- - 
eto atstovas V. Birieta, padė
kodamas atskirai visiems daly
viams ir paprašydamas publikos 
kiekvienam atskirai paploti. 
Kažin ar tikslu? Juk pasirody
mų vertinimas yra jau spaudos 
kritikų ir recenzentų darbas, o 
betkokios viešos kalbos progra
moms pasibaigus tik suerzina 
klausytojus ir dvelkia pigumu.

Į M-lio sporto klubo “Tauras” 
vakarą gegužės 25 d. atvykstąs 
Bostono vyrų choras turi 38 dai
nininkus, o savo repertuare apie 
60 lietuvių kompozitorių dainų. 
°er savo. .‘'-rių metų gyvavimo 
laikotarpį šis choras yra davęs 
apie 100 koncertų Bostone ir ki
tose lietuvių kolonijose. Jis da
lyvavo ir pirmoje dainų šventė
je Amerikoje 1956 m. J.P.

Sunkiai serga ligoninėj p. Ot- 
tienė (Lachine hospital).

Liet, dramos teatro Montrea- 
’.vie administratorium pakvies
tas J. Aniolauskas, 323 Selby St. 
\Vestmount - Montreal. Que., 
;el. WE. 7401. Visais orgariizaci- 

; niais reikalais (k.a. gastrolių ir 
t.t.) prašoma kreiptis į jį. Teat- 

iro meniniu vadovu lieka, kaip 
Ūki šiol. Kazys Veselka.
i Stovykla neo-kanadiečių vai-

votkoms a e-, kajp pranešė šokių festi- 
.... . , f' '1957 m vasario 23 d — šokiu vo-! valio proga išleistas biuletenis,

p.estę suk) be* soles s omngę popuo- prisikėiimo porapijos salėje, ‘ Į šiais ^metais, kaip ir anksičau, 
; nio laišką, pasidžiaugiantį jo Uet jolpo, d-ial į’5,'

iš savo kuklių nsataupų vaikų darželiui 
paaukojo $25. _ •

i, 
tarpe kitų labdaringų darbų neužmir-

Gearsis Dievas gausiai teatlygina.
Nekaltai Pr. Švč. M. Marijos Seserys.

Padėka
Toronto Lietuvių Šeštadieninės Mai- 

i' baleto ron*° vordo pradžios mokyklos Tėvų Ko
mitetas, lėšoms mokyklos išlaikymui su
kelti, darė sekančius parengimus:

] 956 m. spalio 20 d. — šokių vok.*
1956 m. gruodžio 16 d. — koncertą,
1957 m. sausio 6 d.

du eglutę,

Tikrai džiugu, kad Kat. Mot. D-ja 
1

; bei Toronto Maironio vardo šešt* mo- šo ir lietuvių vaikų darželio.

ves protestantų kunigas, kad jis 
pats lankęsis pas ukraniečių
vyksupą Borecki, kuris psžadė- skambinusiai pianinu 
jęs savo paramą, taip pat šiomis mergaičių chorelį.
dienomis lankysiasis pas Toron- Ypotingo padėka tenka meno mokyk-

__ - : . 1 z* \ / .. D Lz ■ t r* Lx a a a aa*y IC a

jęs savo paramą, taip pat šiomis

to kardinolą. ' Tarp kitko per
skaitė VLIKo pirm. J. Matulio-

kaip lietuvio pastangomis įeiti į tus į 
gegužė“ 18“d“ka''ip buvo'ankį- P°litinl Kanados gyvenimą.
čiau skelbta, bet gegužės 11 d. ; Nijolė Kaveckienė šių metų 
puikioje Prisikėlimo parapijos kovo mėn. baigė Toronte plaukų

’’Marvel
Tel. LE.

salėje.
Sekantį “Dainos” grupės na- 

1 . 
Prialgauskienė 192 Evelyn Ave.,. . , . , _
balandžio 28 d. Kviečiamos nau- Justinas Zubnckas, Toronto 
jos narės. Pasigendama daugu
mos ankstyvesnių mūsų bend
radarbių. Dainietė.

rių susirinkimą kviečia narė: 6-3194.

Svečiai
Pereitą trečiadienį “TŽ” re

dakciją aplankė bent keli sve
čiai iš tolimų Kanados vietovių. 
Su kun. Kulbiu, SJ, skrajojan
čiu kapelionu, užėjo vancouve- 
rietė ponia Benstead su dukre
le Nina, ta pačia, kurios atvaiz
das prie mamba muzikos instru
mento puošia Lietuvių Dienų 
vasario numerį. Mamytė su tė
vais Kazlauskais, pasirodo, 
1928-9 m. gyvenusi Toronte, o 
vėliau išsikėlę į Saskatchewa- 
ną. Jcs vyras yra CPR tarnau
tojas. Iš Toronto jos išvyko į 
London, Ont., o vėliau vyks į 
Montrealį aplankyti giminių. 
Montrealy gyvena jos giminai
tė Laukiūtė, žmona visos Kana
dos CPR telegramų direktoriaus 
George W. Pescud.

P. V. Sibulis, iš Fort William, 
yra atvykęs kuriam laikui į To
rontą. Ta proga p. Sibulis ap
lankė “TŽ”, apmokėjo vieną 
prenumeratą ligoniui Vokietijo
je ir dar paaukojo $5.50. Mie
lajam rėmėjui nuoširdžiai dė
kojame.

Toronto Sūnų ir Dukterų D-ja 
savo namus, Toronto raudonųjų 
lietuvių centrą, 160 Claremont 
St., nusprendė praplatinti salę ir 
pradėjo pinigų rinkimo vajų. 
Renka beprocentines paskolas. 
Balandžio 7 d. susirinkime pasi
žadėjimų tokių paskolų duoti 
buvę gauta $4.000. Išviso reikė
sią surinkti $15.000. Leidimas 
salei praplėsti iš miesto valdy
bos jau gautas.

Draugija balandžio pabaigoje 
švęsianti savo gyvavimo 45 me
tų sukaktį.

šukavimo mokyklą 
Hairdressing School”.

„ Brandos atestatą" 
mokytojams ir pagaliau darbčioms ir 
rūpestingoms šeimininkėms, pagaminu
sioms konferencijos svečiams skanius 
pietus pp. Marijai Girčienei ir Bronei 
Karasevičienei.

KLB KF Švietimo skyrius.

Rūtos restoranui REIKALINGA DARBI
NINKĖ virtuvės darbams. Darbas nuola
tinis. Kreiptis tel. LE. 6-4393.

vyrų kvarteto narys, praeitą 
penktadienį iš Lietuvos (Šakių) 
gavo telegramą, kad tą dieną 
mirė jo tėvas. Laidotuvės įvyk
siančios, kaip pranešama tele
gramoje, sekmadienį.

Dail. Dagys dabar ruošiasi ki
tai grupinei parodai, kuri numa
tyta atidaryti balandžio 27 d. 
Hart House parodų salėje To
ronte; po to, atšilus orui, dail. 
Dagys numato išsikelti iš To
ronto ilgesniam laikui į gamtą 
ir ten tapyti gamtovaizdžių ir 
kurti įvairių kompozicijų. Taip 
pat numato,, kad teks padeko- 
ruoti vieną-kitą ten statomų 
naujų vasarnamių. Šį žanrą 
dail. Dagys pernai pradėjo dr. 
A. Pacevičiaus vasarnamyje, tę
sė pas kitus, o rudenį gausiais 
lietuviškais buities vaizdais iš- 
dekoravo didelį dr. J. Yčo va
sarnamio salioną prie Simcoe 
ežero.

REIKALINGAS KAMBARYS moteriai šu 
mažu sūnum, būtina galimybė virti. TeL 
LE. 2-2765, klausti Jina.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės ll-me augšte be baldu. Tdef. 
LE. 6-8835.

Išnuomojamas f r on t in is kambarys pir
mame augŠte. Teirautis po 6 v. v. tel. 
LE. 4-7159.

Wasaga Beach, prie upės kranto par
duodami keturi vasarnamiai ir sklypas. 
Kaina $18.500. Teirautis pas Petrą, tel. 
LE. 1-8711.

PARDUODAMAS vasarnamis, tinka žie
mą gyventi. Taip pat keturi sklypai. 
Skambinti LE. 4-6123.

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

TORONTO

9S

LIETUVIS MATININKAS

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

Telef. TU. 4-3988
Richmond Hill

KR

1212 Dundas SL W. Tek LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Tęvoms Pronciškonoms ir šv. Jono Kr. 
parap." klebonui, ludeiseims tiems pa
rengimams naudotis nemokamai salė
mis, Varpo chorui, jo dirig. muz. St. Goi- 
levičiu, ir sol. V. Verikaičiu, davusiems 
nemokamai koncertą, Tautinių šokių 
grupei, jos vad. R. Juknevičiūtei, akor
deonistui A. Žiobakui už tautinius šo
kius, A. Meilutei už deklamavimo, J. Si
manavičiui už garsinimą parengimų per 
liet, radio valandėlę ir visiems kitiems 
prisidėjusiems prie parengimų, Tėvų ko
mitetas šiuo reiškia nuoširdžią padėką. 
Taip pat dėkoja vsiems mieliems tau
tiečiams atsilankiusiems j minėtus po* 
rengimus ir tuomi prisidėjusiems prie 
lietuviškos mokyklos išlaikymo.

Kartu Tėvų komitetas dėkojo už au
kos:

Kredito koopreatyvui "Parama" — 
mokyklos išlaikymui $100; KLB šalpos 
Fondui už $10, Toront ošoulii; Klubui 
už $10 ir Kostui Pakalniškiui už $4 — 
Kalėdų eglutės parngimui.

Tėvų komitetus. i boję.

bus Vaudreuil, apie 85 mylios 
nuo Montrealio. Joje dalyvavo: 
3 italai, 1 arabas, 3 vokiečiai, 3 
lietuviai, 2 rusai, 3 prancūzai,
1 belgas, 3 prane.-kanadiečiai ir
2 ukrainiečiai, Stovyklos kape
lionu buvo Tėvas S. Kulbis, SJ, 
kuris kasdiena laikydavo šv. Mi- 
-šias ir kaip biuletenis pažymi, 
suteikė stovyklautojams “pen
kiomis er šešiomis kalbomis, Die 
vo žodžio malonę ir išpažinties 
sakramentą”. '

P. Skrebutėnui, prieš porą mė 
nešiu įsigijusiam gražią maisto 
produktų krautuvę Rosemounte, 
prekyba gerai sekasi. P. Skrebu- 
tėnas nusipirko modernišką deš
roms gaminti mašina ir žada 
specializuotis lietuviškos kai
miškos dešros - salami gamy-

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. Vęd. D. Jurkus, HE. 4280

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejndomo 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 Į

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

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas L£ 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimui

&


