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Savaitės įvykiaiDėmesio jaunimui
Jaunimas — tautos ateities žiedas, o žiedas kiekvieno vaisiaus 

viltis. Bet yra įvairių žiedų ir įvairių vaisių. Pati menkiausia 
rūšis vaisių yra laukinė. Niekas nesirūpina jų žiedais, niekas ne
sidžiaugia jų vaisiais. Deja, ir mūsų lietuviškasis jaunimas daž
nai gali būti palygintas galulaukės vyšnios žiedui. Jam skiriame 
per mažai dėmesio, rūpesčio, globos. Lietuviškojo jaunimo tauti- 

, nio bei etinio idealo ugdymui lieka tik nuotrupos. Ir tuos tru
pinius jaunimas gauna tik dėka savo ypatingų pastangų. Nuola
tinis maldavimas savaime jam priklausančios globos bei paramos 
organizacinėje veikloje, griauna jaunatvišką idealizmą ir be rei
kalo sekdina jaunas jėgas.

Paskutiniame Kanados lietuvių mokytojų suvažiavime dr. 
A. Šidlauskaitė, giliai žvelgdama į problemą, kaip išlaikyti mūsų 
jaunimą lietuvišką, pabrėžė, kad svarbiausias veiksnys šioje ak
cijoje yra kūrimas jaukios aplinkos. Pirmoje vietoje šiuo susi
rūpinti tenka šeimai, kur vyksta esminis jaunimo formavima
sis. Jį tęsia, normaliose gyvenimo sąlygose, mokykla ir atbaigia 
organizacijos. Esamose sąlygose parapijinė, ar šeštadieninė mo
kykla neįstengia lietuviškajam jaunimui pateikti to, ką jis gau
davo iš mokyklos tėvynėje. Tad ypatingas vaidmuo tenka jauni
mo organizacijoms. Jos turi burti jaunimą, jaunimui artimomis 
veiklos formomis kurti malonią aplinką, kurioje jaunoji širdis 
prasiskleistų vertybėmis, brangiomis kiekvienam lietuviui.
' Jaunimo bičiulis dr. Pedtzer nuostabiai gražiai pastebi, kad 
sportas yra gyvenimo džiaugsmo ir. sveikatos šaltinis tautos dva
sinių bei fizinių galių ugdymui. Kiekvienas jaunuolis ir mergai
tė yra reikalingi progų, kur galėtų išlieti savo jaunatvišką ener
giją. Sportas pateikia tam idealias galimybes. Čia energija vai
nikuojama gražiais laimėjimais, nešančiais kilnaus džiaugsmo 
sportininkui ir pasididžiavimą sportinei bei tautinei šeimai. Spor
tinę veiklą vadovaujanti etika yra viena gražiausių priemonių 
ugdyti žmogaus charakteriui bei jo asmenybei. Bendrai einamas 
gyvenimo kelias, bendrai išgyventi pavojai, džiaugsmas ar skaus
mas sujungia žmones ypatingo dvasinio artumo ryšiais. Sportinė 
veikla, kuri per garbingą kovą siekia laimėjimą, yra viena gra
žiausių socialinių mokyklų jaunimui.

Nepaprastai džiugu, kad mūšų veiklusis jaunimas ir čia bu
riasi sportinei veiklai. Pastangos yra nepaprastai nuoširdžios, 
bet jos sudaro tik pradžią to, ko galima pasiekti ir dabarties są
lygose. Reikia tik visos lietuviškos visuomenės paskatinančio 
dėmesio. Štai pfašid«ia'SeptintoSK»T & Amerikos Lietuvių Žai
dynės Toronte. Jaunimas atvyksta atviru veidu ir kupinas jpasi- į 
tikėjimo. Siekiąs jaunatviškų idealų, jis vertas visų mūsų dėme
sio ir paramos. Savo sportinėje programoje juk jis prabyla į mus: 
“Augščiaūsiojo padedami, stengsimės išlaikyti savo širdyse gai
vią Tėvynės meilės ugnį ir išlikti tikrais jos sūnumis ir dukro
mis”. Ir skelbia jis tai ne vien mums. Lietuviškąjį veidą jis neša 
ir tarpan svetimųjų. Dalyvaudamas žaidynėse su svetimaisiais, 
pasiekdamas laimėjimų ar net rekordų, lietuviškasis jaunimas 
įveda Lietuvos vardą į sportinės spaudos puslapius bei į radijo 
ir televizijos programas. O tai juk reklama, už kurią kitais at- 

' vėjais mokama tūkstančiai.
Sportas, atseit, ir mūsų jaunimo auklėjimo ir lietuviškojo 

reikalo kėlimo priemonė. Ar mes pakankamai sekame mūsų jau
nimo pastangas, ar paremiame jo entuziazmą?

J. Borevičius, S.J.

Pavasaris prie rezinys

Stiprybe ar silpnumas?

PASAULI GAUBIA NAKTIS
Velykų proga Pijus XII pasa

kė 20 min. kalbą iš Vatikano rū-. 
mų balkono. Jos klausė 300.000 
žmonių šv. Petro aikštėje. Be to, 
jo kalba buvo transliuojama per 
radiją ir Europos televizijos sto
tis. Joje popiežius iškėlė atomi
nių ginklų pavojų ir kvietė ato
minę energiją, kaip nuostabų iš
radimą, panaudoti taikos tiks
lams. Dabartinė padėtis tebe
santi naktis, “naktis, pilna dejo- 

- nių ir vilties”. Esą, turbūt, ne
dažnai buvo, kad mokslas, tech
nika ir organizuotumas buvo 
žmonijos baimės šaltiniu. Kaip

Nikita .perspėja jau ir savus. 
Bal. 19. d. lenkų atstovybė Mask
voje surengė priėmimą grįžtan- 
liam iš iidęlė? krlionės Lenki
jos miri; pirm. Cyriankiewicz, 
kuris neseniai buyb ir raudono
joj Kinijoj.. .Atsilankė su dide
le palyda, kaip dideliam ponui 
ir pridera’,: pats, komunistų vadas 
Nikita Chruščiovas. Baliaus me
tu kalbėjo jis net 40 min. Apskri 
tai, jis nesivaržo su žodžiais; 
pasako, ką galvoja.

Jis perspėjo lenkus perdaug 
nedraugauti su Vakarais. Rusai 
duosią visokeriopą pagalbą. “Jei 

ir praeity, nėra tikra, kad dabar į kas nors peržengs jūsų sienas,
jie -nebus panaudoti sunaikini
mui. “Pažanga viena pati nega
li atnešti pasauliui atgimimo”. 
Tamsi naktis apgaubusi pasaulį, 
nes Kristus buvo nukryžiuotas 
ir dabar kryžiuojamas, t.y. iš
stumiamas iš šeimos, kultūros ir 
socialinio gyvenimo. Popiežius 
kvietė visus socialinio gyveni
mo sluogsnius daugiau pažinti ir 
pamilti vieni kitus. Tuo būdu 
būtų , išsklaidyta pasaulį gau
bianti naktis. Po to popiežius 
davė palaiminimą miestui ir pa
sauliui.

bus puolimas ne tik prieš Len
kiją, bet ir prieš mus, t.y. prieš 
sovietus”. Sovietai esą. geriausi 
Lenkijos draugai. Sovietai esą 
už taiką, bet jeigu būsią privers
ti kariauti, jų širdys nesudre
bėsią. Visa Nikitos kalba gali 
būti suvesta į seniai žinomą te
zę: rusai už taiką, duos pagalbą 
ir Lenkijai, nenori karo, bet nie
ko nebijo; garantuoja lenkų sie
nas vakaruose prie Oderio ir 
Neissės.

Ši kalba vėl pasižymi tomis 
savybėmis, kurias turėjo ir turi

KAS NAUJO KANADOJE?
• •

Komunistų partijos — Labour 
Progressive Party — suvažiavi
mas įvyko Toronte ir truko 4 die 
nas; dalyvavo apie 150 atstovų. 
Dideli ginčai vyko dėl būsimos 
vadovybės. J. Salsberg su S. 
Smith varė akciją prieš Tim 
Buck, kuris yra stalininės lini
jos šalininkas, bet didesnės pa
ramos nesulaukė: daugumas pa
sisakė už T. Buck.

pavedė K. Tarybai administruo; 
ti $100 mil., kurių palūkanos bus 
sunaudojamos kultūriniams rei
kalams.

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko '

Devyni vengrai, atvykę pabė
gėliai, grįžo Vengrijon per Niu
jorką. Yra žinių, kad liepos mėn. 
grįš dar būrys. Vieni jų buvo 
apsistoję Montrealy, kiti Vak. 
Kanadoj. Jie grįžę dėl asmeni
nių priežasčių. ., į' ■

Dėl nusižudžiusio ambasado
riaus Norman užs. r. min. Pear
son pareiškė, kad JAV senato 
komisija, apšaukdama ambasa
dorių komunistu, rėmėsi Kana
dos rait. policijos 1950 m. duo
menimis, kurie buvo nepagrįsti 
ir pati policija juos po trijų mėn. 
buvo atšaukusi. Kanados vy
riausybė tebereikalauja pažado 
iš JAV ateityje neperduoti slap
tųjų saugumo žinių jokiai įstai
gai, kuri nepriklauso vykdomo
sios' valdžios kontrolei.

Kanados spauda paskelbė, kad 
Didįjį Ketvirtadienį grįždamas 
iš bažnyčios Londone, Ont. bu
vo automobilio užmuštas Peter 
Žvagulis. 72 metų amžiaus. At
rodo, kad tai lietuvis.

Kultūros Taryba jau paskirta: 
B. Claxton, buvęs gynybos min., 
"pirmininkas, G. H. Levesque, 
vicepirm., A. Trueman, direkto
rius ir kt. Atlyginami bus tik 
nuolatiniai tarnautojai, prade
dant direktoriais. Vyriausybė

šeštoji provincija — Prince 
Edward Island — sutiko prisi
dėti prie visuotinės sveikatos 
apdraudos plano. Tuo būdu, 
kaip pareiškė sveikatos min. 
Martin, yra jau išpildytos visos
sąlygos, ir numatytas planas bus 
pradėtas vykdyti 1959 m. Tiki
masi, kad netrukus dar prisidės 
viena ar dvi provincijbs.

Kanados Baletas (National 
Ballet Guild of Canada) baigu
si gastroles JAV balandžio 29 d.

pradeda jas Ontario ir š. Que- 
bece. Gastrolės pradedamos Ber
ne, toliau eina Huntsville, Sud
bury, Sault Ste. Marie, Hailey- 
.bury, Noranda, Timmins, Ka- 
puskasing. Camp Petawawa, 
Kingston ir Peterboraugh. Sta
toma trys baletai: Les Sylphi- 
des, Offenbacr in the Under
world ir Post-Script.

Lenkų specialus komitetas šal
pai Lenkijoje savo aukų paskirs
tymą yra pavedęs kardinolui 
Wyszynski. Dabar komitetas ga
vo kardinolo pageidavimą, dalį 
šalpos pasiųsti pinigais, o dalį 
vaistais. Komitetas tuojau $25. 
000 pasiuntė kardinolui į Varšu
vą, o už kitus $25.000 nutarė 
nupirkti vaistų. Kokių vaistų 
siųsti, taip pat atsiklausta kardi
nolo. Kanados lenkai pasirengę 
surinkti $250.000.

Ford Motor b-vė Oakvillėie 
pasiruošusi padidinti automobi
lių gamybą 10% balandžio mėn. 
ir 15% gegužės mėn. Nuo bal. 13 
d. įmonės dirba šešias dienas per 
savaitę. Esą gauta daug užsaky
mų, o pagamintų automobilių 
išpardavimas kovo mėn. pakilęs 
18%. Šiemet numatoma parduo
ti daugiau automobilių nei per-

Į jungtą, gerai ginkluotą ir vis to
bulinamą . didelį įvairių valsty
bių bloką. Tas rusus nervina, ir 

■ ■. iie išvystė audringų kitų
puolimą visokiomi snotomis, ul
timatumais, grasinimais.: Nieks 
nebijo. Norvegai pirmieji atsa
ko, kad jų ginklavimasis tai yra 
jų reikalas.

Ir vėl naujas rusų ėjimas: 
Ameriką, Angliją ir Prancūziją 
ragina atsisakyti nuo karinės jė
gos panaudojimo Vidurio Ry
tuose, t.y. arabų valstybėse; 
girdi, tai grėstų visuotinei tai
kai. Kol jie vežė ginklus Egip
tui ir 'kitiems arabams, kol siun
tė savo instruktorius arba tūks
tančius arabų treniravo ir tre
niruoja Čekoslovakijoje, -tai tas 
viskas karu negrėsė. Anot rusų,1 
tai pasitarnauja tik taikai, ka
dangi jie tai daro. Bet kai kiti 
pradeda panašiai elgtis ar tik 
žada taip elgtis, jau blogai.

Tai rodo, kad bolševikai ner
vinasi, kad jie įvairiais būdais 
mėgina paveikti vakariečius sa
vo naudai. Tai kartu rodo, kad 
jie nėra ir stiprūs. Blaškymasis 
nėra stiprybės pažymys. Gąsdi
nimas kitų sunaikinimu nėra ge
ros valios parodymas. Bolševi
kai 'gera valia ligi šiol “negrie- 
šijo”. Jiems mažiausiai rūpi ki
tų tautų betkoks gerbūvis ar jų 
išlikimas. Praktika rodo priešini- 
gai: nieks nesudarė tautų eg
zistencijai tokių pavojų kaip 
bolševikai jas naikindami fiziš
kai. Taigi jų susirūpinimas tau
tomis nėra nuoširdus. Čia slepia
si kiti užmaskuoti tikslai: kai 
bolševikai negali mušti kumš
čiu, muša liežuviu.

Politinių veiksnių s vienybės 
reikalas tebesiaiškinamas. LN 
Talka tuo reikalu kalbėtis yra 
paskyrusi Rastenį, Alksninį ir 
Bieliuką. Iš VLIKo pusės įga
lioti Kaminskas, Škirpa ir Vai
nauskas. Su liet. Fronto vado
vybe tuos reikalus aiškinasi 
Škirpa.

Birutė Silevičiūtė, kuri rug
sėjo 28 d. pabėgo Stockholme 
nuo ekskursinio sovietų laivo 
“Pobieda”, Didįjį Ketvirtadienį 
atskrido į Niujorką, D.’ Penkta
dienį išvyko į Vašingtoną. Ae
rodrome ją pasitiko visa grupė 
lietuvių veikėjų, jų tarpe ir 
oulk. Škirpa, jos dėdė. Dar prieš 
lėktuvui atskrendant spaudos 
atstovus anie pabėgėle painfor
mavo LAIC direktorė M. Kižytė.

Bilevičiūtė Lietuvoje vra bu- 
šiandien prieš save turi ne pa- vusi geografijos lektorė Vilniaus 
laidą vakariečių masę, bet ap- pedagoginiame institutes

tik bolševikai: be saiko gyrima
sis, grasinimai, tariamų priešų 
koliojimas.

Mažai nuo jo atsilieka ir mar
šalas Žukovas. Jis priėmė va
kariečius korespondentus. Jis sa
vo kalbą nukreipė į Š. Atlanto 
Sąjungą. Ypač gąsdino Vakarų 
Vokietiją, kuriai esą gali kliūti 
iš abiejų pusių.

Šitie gąsdinimai ir visokie gra 
sinimai ir saviems ir vakarie
čiams paskutiniu laiku padažnė
jo. Nei vienas žymus bolševikas 
viešai kalbėdamas neapsi Ina 
be šių grasinimų ir gąsdinimų. 
Ką tas viskas reiškia? Ar tai yra 
grynas pinigas? Ar bolševikas 
tikrai susirūpinęs taika ir ger
būviu savo kaimynų ir buržua
zinės Europos?

Mes visi žinome, kad bolševi
kai nėra minkštaširdžiai žmo
nės. Ar jiems rūpi kitų tautų 
saugumas? Kodėl jis jiems pas
kutiniu laiku taip parūpo? Tai 
primena seniai girdėtą pasako
jimą. kaip girtas padauža, bet 
didelis bailys, susiginčijęs su ki
tais grasina sumušti ir liepia sa
vo draugams jį laikyti, nes būsią 
blogai: “Vyrai, laikykit, aš jį su
mušiu”.

Niekas neabejoja, kad sovietai 
grasindami siekia, kad Vakarai 
nesiginkluotų ir kitų neginkluo
tų. Europoj jų svarbiausia pro
blema yra Vokietija. Vokietijos 
apsiginklavimas jiems yra di
džiausias baubas. Nuo to laiko, 
kai pradėjo Vakarai remti vi
sais atžvilgiais V. Vokietiją, kai 
jai sutčikė suverenines teises, 
priėmė į Atlanto Sąjungą, kai 
jai leido ginkluotis, rusai darė 
viską, kad tik sukliudytų Vokie
tija? atsistoti ant savų kojų.

Rusai mato, kad Vokietija ir 
ginkluojasi, ir ūkiškai jau yra 
atsigavusi, kad ji su kitomis Eu
ropos valstybėmis sudaro bran
duolį busimosios Europos pake
liui' į Jungt. Europos Valstybes. 
Mato, kad vokiečiai nėra išskir-

i ti iš kitų valstybių tarpo. Jie taip 
loat mato, kad Amerika, nors la-
bai lėtai, bet labai metodiškai 
stiprina savo jėgas, visame pa
sauly sudaro karines apsigyni
mo nuo bolševikų agresijos są
jungas, turi ir rūpinasi tolimes
niu karinių bazių išlaikymu. Pas 
kutiniu metu JAV eina prie mo
derniausių ginklų tiekimo savo 
sąjungininkams. Taigi, rusai

Del politinės įtampos Jeruzalė susilaukė nedaug maldininkų. 
Šventosios vietos yra izraelitų ir arabų - jordaniečių rankose. Jų 
sargybas skiria 50 jardų niekieno žemė. Maldininkų judėjimas 
griežtai kontroliuojamas. Buvo pasigesta ypač amerikiečių, kurie 
šiemet buvo perspėti nevykti į nesaugius Vid. Rytų kraštus. Nors 
suvaržymai buvo atšaukti prieš mėnesį, bet kelionių įstaigos nebe- 
uskubo suorganizuoti maldininkų kelionių.
Maskvos cerkvės buvo perpildytos rusų maldininkais, milicija 

• uiejo tvarką palaikyti.
Jordane padėtis tebėra nenusistovėjusi. Kol kas jaunas karalius 

— 21 m. — Hussein tebesilaikor 
ir jo laikinoji vyriausybė bando 
raminti įsisiūbavusias nuotai
kas. Buvęs kariuomenės štabo 
virš. Nųwar pabėgo Syrijdn. ir 
karalius jo vieton, buvo pasky
ręs gep. Hoyari — seną vaka
riečių šalininką,. bet ir šis, vos 
2 dienas išbuvęs pareigose, pabė
go Syrijon. Priežastis neaiškki; 
ns pats pareiškė, esą karaliaus 
rūmuose sudarinėjami planai, 
kuriuose aktyviai dalyvauja už- 
sieų. kariniai attaches. Panašiai 
.šsireiškė ir buvęs min. pirm. 
Nabulši: fesą vykstanti slapta už
kulisinė kova, kurioje dalyvauja 
svetima ranka. Jordaniečiai gi 
esą norėtų savos nepriklauso
mos politikos. Karalius stengia
si ta linkme sukti, bet įvairūs 
veiksniai reiškia savo pretenzi
jas. Savo karinius dalinius Jor
dano žemėje laiko Syrija, šiuo 
metu palanki sovietams,.. Irakas 
ir S. Arabiją Pastarosios kara
lius savo karinius dalinius Jor
dane — 3.500 vyrų — pavedė 
Hūssein komandai. Izraelis yra 
-viskarti jpasirūvšęs jh- laukia-pru- 
goš užimti kaikufra&xJoMahb~že- 
mes. Jis ypač kaltina Syriją, 
kurį naujai pasiuntusi 3.000 ka
rių į Jordaną. JAV perspėjo Ižr 
raelį nesiimti karinių veiksfnų.

Pavojus. Atlantui! \
Š. Alanto Sąjungos kraštų 

konferencijos proga-.yyr. Atlan
to laivyno vadas adm. J. Wright 
paskelbė pareiškimą,. pabrėžian
tį gresiantį pavojų laisvųjų kraš
tų vandens keliams, is sovietų 
pusės. Esą per pastarąjį dešimt
metį sovietų laivynas tiek padi- 
dėjo, kad iš 7-os vietos perėjo į 
2-ją ir konkuruoja su JAV. Sov. 
Sąjunga dabar turinti 250 tolimų 
operacijų ir 200 pakrančių po- 
vand. laivų, aprūpintų moder
niausiais įrengimais. Be to, ji 
turinti 25 naujus šarvuotus lai
vus ir apie 200 naikintojų. Pa- 

, reiškime sakoma: “Šios sovietų 
laivyno pajėgos, toli pralenkian 
čios gynybos reikalavimus, yra 
suorganizuotos sunaikinti lais
vojo pasaulio prekybai ir susi
siekimo linijoms, siekiant tuo 
būdu atkirsti ŠAS Europos kraš 
tus nuo užjūrio pagalbos bei tie-

kimo”. Admirolo nuomone, karo 
atveju ŠAS laivyno uždavinys 
— išlaikyti saugius vandens ke
lius, nežiūrint kaip ilgai karas 
truktų: “30, 300 dienų ar ilgiau”.

Dviveidis Kremlius
Neseniai Kremlius išsiuntinė

jo grasinančias notas visiems 
ŠAS nariams: jei įsileisite ato
minės bazes, karo atveju sunai
kinsim. Paskutinė nota buvo ad
resuota Ispanijai. Norvegija at
sakydama pareiškė visdėlto ir 
toliau pasiliekanti ŠAS nare, 
nors pasižadanti neįsileisti sve
timų karinių dalinių taikos me
tu. Dar nesuskubo kiti, kraštai 
atsiliepti, o Bulganinas su Chruš 
čiovu jau paleido savo “taikos 
balandžius”: komunistinės Al
banijos vyriausybės atstovų lan
kymosi proga Kremliuje pareiš
kė esą pasiruošę atnaujinti savo 
taikos pastangas. Girdi, Vengri
jos ir Egipto krizė beveik pra
ėjusios, ir atėjęs laikas politi
nei .atotampai. Jiedu vėl bando 
piršti koegzistenciją. Jugoslavi-

dvasia ir nedaug kas pasikeitę. 
Todėl Jugoslavija ir toliau-ben
dradarbiausianti su Vakarais, 
imsią iš . jų mokslą bei civilizaci
ją, jo socialinės idėjas — iš Rytų.

Ž”kcv: keršvs’m
Maršalas Žukovas Lenkijos 

premjero J. Cyriankiewicz lan
kymosi proga Maskvoje, kur su
ėstojo grįždamas iš Kinijos, pa
reiškė užsienio koresponden
tams, kad Sov. Sąjunga nelik
sianti skolinga ŠAS kraštams: už 

. kiekvieną jų atominę bombą ar 
raketą pasiųsianti savo. Ta pa
čia proga Chruščiovas perspėjo 
Vakarus nesikišti į komunistų 
valdomus kraštus, ypač R. Vo
kietiją: “Mes perspėjam kapi
talistinius kraštus nejuokauti su 
mumis. Nesikėsinkite bandyti 
mūsų, kaip tai įvyko Vengrijoj. 
Jūs galvojate tai pakartoti ne tik 
Vengrijoj, bet ir galbūt R. Vo
kietijoj. Būkite atsargūs. Mes 
nesame šventieji, ir jei reikės 
nukirsim kišamus pirštus”. Ži
niomis iš Austrijos, sovietai jau 
įrengę 4 atominių raketų bazes 
Čekoslovakijos miškuose.

ATVYKO 190 LIETUVIŲ
Imigracijos departamentas pa

skelbė 1956 m. statistinius duo
menis. Pagal juos į Kanadą tais 
metais atvyko 164.857 imigran
tai. Lietuvių jų tarpe buvo 190, 
iš jų 4 atvyko stačiai iš Lietuvos 
ir yra užrašyti lietuvių tautybės 
(latvių atvyko 2, estų 5 — jų 
tarpe 1 prancūzas). Pažymėtina, 
kad statistikoje visi pabaltiečiai 
iš Sovietų Sąj. piliečių tarpo iš
skirti. Šiųjų yra atvykę 14 — 
vokiečių, žydų, ukrainiečių ir ru
sų po tris, kinų ir italų po 1.

Atvykusių lieituvių 134 apsi
gyveno Ontario prov., 23 Quebe- 
ce, 6 Manitoboje, 8 Br. Kolum
bijoj, 7 Albertoje, 1 Saskatche- 
wane ir 1 apsigyvenimo vieta 
nenustatyta. ’

Pagal profesijas lietuviai ši
taip paskirstyti: 3 automobilių

mechanikai, 3 staliai, 4>o 1 lėk
tuvų mechaniką, spaustuvės 
spec., mašinų operatorių, ma
šinistą, mechaniką, metalo ap
dirbėją, dekoratorių, tinkuotoją, 
batsiuvį, audėją, inžinierių, kai
lininką, tekstilininką, metalur- 
gininką, 3 siuvėjai, 2 lituotoj ai, 
7 statybininkai. Išviso su profe
sijomis užrašyta 32, šiaip darbi
ninkais 24, o darbingų išviso 101. 
Šeimų narių yra 89 — žmonų 
36, vaikų 43 ir kitokių 10.

Pagal amžių lietuviai pasi
skirsto šitaip: 17 iki 4 m., 14 iki 
9 m., 8 iki 14 m., 12 iki 19 m., 12 
iki 24 m., 24 iki 29 m., 32 iki 34 
m., 25 iki 39 m., 15 iki 44 m., 9 iki 
49 m., 10 iki 54 m., 3 iki 59 m., 3 
iki 64 m., 3 iki 69 m., 3 per 70 m. 
Vyrų išviso 110, moterų 80.

SUĖMĖ SOVIETŲ ŠNIPUS
gos buvo suimta visa eilė sov. 
šnipų. Maskva betgi nepaiso ir 

. iš savo pusės taip pat pareiškė 
protestą: esą Sov .Sąjungoj su
imta ir nubausta 14 švedų šnipų!

Švedijos policija suėmė Dam- 
stedt ir Gosta, kurie esą ptrdavę 
sovietams povandeninių laivų 
planus. Pirmasis buvo atominės 
energijos komisijos sekretoriaus 
pavaduotojas, dirbęs administra
cinėj sritv, tačiau policija ne
kelia jo šnipinėjimu šioj' srity. 
Mat, Švedija atominėj srity ne
turi paslapčių, kurios jau nebū
tų žinomos JAV ar Sov. Sąjun
gai. Švedija pareiškė protestą S. 
Sąjungos vyriausybei ir tai jau

NEPAVĖLUOKITE, 
BAIGIASI LAIKAS

Su balandžio paskutiniąja die
na baigiasi ir terminas įteikti 
mokesčių įstaigoms pareiškimus 
apie 1956 m. pajamas. <

Laiku to nesutvarkius moka
ma bauda.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

DAINŲ ŠVENTĖ KLB DEŠIMTMEČIUI Vokiečiai ateina
d. įvykusį Toronto r- • * - *■
ko;
Tarybos' posėdį, šio laikraščio 

respondentas P. L. balandžio

DIDYSIS NAIKINIMAS
. Neramūs istorijos puslapiai— 
banguoją, verda, veržiasi. Karai, 
sukilimai, revoliucijos. Amžinas 
trynimasis, peštynės, erzelis. Re- 

Xa gentkartė liko nemačiusi karo 
‘pašvaisčių ir jo vargų. O mūsų 

’ ainžius pats neramiausias, nes I 
karo-audroje gimę, .II karo griur 
.vėsiuose augome ir brėndome, o 
III karo liepsnose, gal būt, mir- 

. šime. Mes visą laiką sėdime ant 
dinamito statinės; - • '

Šių laikų karai yra idėjiniai.. 
Idėias stengiamasi grubiu būdu 
įpiršti, primesti. Jei' nepasiduo: 
di — miršti. Naikinami pavieniai 
asmenys, naikinamos tautos. 20- 
tę amžiaus kūdikis — genocidas.

Ugrofinų ir aisčių likimas sun
kus. Estai ir vengrai laužomi ir. 
naikinami, o suomių didvyriškos 
pamokos rusai nepamirš. Lietu
viai ir latviai laužomi, trypiami. 
Aukos ir kraujas. Raunama ir 
naikinama viskas iš pagrindų. 
Niekinama istorija ir brukama 
nauja, kurioje slaviškas budelis 
yra herojus. Ar mes ištversime?

•Mūsų likimas sunkus. Esame 
pylimas tarp slavų ir germanų. 
Dvejos sunkios girnos mus ma
la. Mala mus. šimtmečiais. Am
žina kova, amžinas budėjimas. 
Ant išnykusių mūsų genčių ka
po net paminklo nepastatėme. 
Jų kaulai ir kapai svetimųjų try
piami. Tik dar gyva sukilėlio 
Montės dvasia Prūsuose. Bet ir _ 
jie... ant pirštų suskaitomi. Am- tos šventoves, 
žiais spiriami ordenų, amžiais 
teriojami,. bet kirtį mokėjome 
kirčiu^ auką — auka. Mūsų mo
tinos augino karius, apie kuriuos 
sakoma: “Europą nuo mongolų

apgynei nuoga krūtine”. Mes iš
likome gyvi didvyriškumo ir pa
siaukojimo dėka. Mus nesustū-, 
mė į Baltiją ir aisčiamš .dar pa
minklo nepastatė. Męs gyvį. Mū‘ 
sų maža, o.spaudžiami 100 kartų- 
gausingesnio priešo. Mūsų/ ko
va lygi Leonido kovai .prie ’Ųer- 
mopilų. Mūsū niekas neglostė,t 
bet trypė ir naikino. Iš karo pe-'

no iškeltą sumanymą KLB-nės 
dešimtmečio gyvavimo proga 
surengti Dainų šventę. Jį pasiū
liau Toronto Tarybos posėdyje 
atskira punktu. Man atrodo, 
kad tai yra neeilinė šventė, bet 
sukaktis mūsų susiorganizavi- 
mo, kurio dėka per 10-tį metų 
šiame krašte daug nuveikta, to- 
iėl ir verta atžymėti ne vien 
spaudos puslapiuose, bet atžy
mėti kaip tinka 20-ties tūkstan
čių bendruomenės nariams. Tai
gi, dešimtmečio proga ir pasiū
lau 1958 m. gegužės mėn. (prieš 

Victoria Day) surengti JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų šventę 
Toronte, kaip šio krašto lietuvių 
'ostin^ė. Jos .programa būtų 

. —.didelis 
susipažinimo vakaras didžiau
sioje* fronto Salėję, kurioje ga
lėtų tilpti keli tūkstančiai mūsų 
tautięčių. Sekmadienį — pamal
dos Toronto katedroje (lietuviai 
protestantai kurioje nors dides
nėje bažnyčioj) ir po pietų, pats 
koncertas. Jis galėtų, būti Kana
dos Tautinės parodos aikštėje ar 
kurioje nors didėlėje salėje. Pir
madienis, kaip nedarbo diena, 
taigi be jokio skubėjimo ir di
delio vargo skiriamas kelionei į 
namus, nes tikiu, kad didžiausią 
klausytojų dalį sudarytų kana
diečiai.

Antras variantas: jeigu nepa
vyktų surengti bendrą JAV ir 
Kanados Dainų šventę, pasiten
kinti vien tik šio krašto chorais, 
Įjungiant taip pat visas mūsų 
tautinių šokių, grupes. Dar to
liau. Esant tokiam dideliam lie
tuvių antplūdžiui Toronte, ne
apsieitų ir be- įvairių organiza
cijų suvažiavimų. Gražu, tačiau 
dar gražiau būtų, jeigu dešimt
mečio -pipga, galėtumėme su
šaukti Kanados Lietuvių Seimą, 
kuriame būtų išnagrinėta eilė 
klausimų, tuo pačiu palengvi
nant visą darbą Pasaulio Lietu
vių Seimui Niujorke, nes -jau

lenų kėlėme Lietuvą. Ją statėm’| seksntK^ ^»stadiqiį 
ir puošėm. Ne rųtam žaliojom, 
bet prakaitu ir darbu. Ji kilp gy- 
vęnimui jaūna ii* graži. Puoselėk 
įama ir mylima. Tr vėl pasisuko- 
istorijos girnos. Ir vėl karo pa
švaistės išraižė dangų,nauja kari 
čių grandinė užgulė mus. ^ Nu- 
sėjom kaulais veik vįsą žerriės 
rutulį. Nuo šaltosios Vorkutos 
ligi N. Zelandijos. r .
. Ne vieną naktį stebiu žvaigž

des. Rodos, taip arti Tėvynė, 
taip arti, kad girdžiu Jos alsavi
mą. Juk tas pats mėnulis kalbėk 
jo už beržo ant kiemo, o Šiauri
nė blykčiojo už svirno. Bet su
rakina skausmas širdį. Kad Ji ir 
būtų arti, bet tu klajoklis aklas 
šuo, kurį nauji šeimininkai nu
šautų. Ir mirdamas tū nenorė
tum, kaip Brisius, palaižyti kojų, 
o skaudžiai įkąsti. Ne iš keršto,; 
ne iš neapykantos, bet iš skausy 
mo, kad tavo pavasario svajones 
mongolas sumynė mėšlinais bar 
tais. Išdraskė šeimos aukurą, iš
griovė altorius, išniekino Tau-

Bet Lietuva kelsis! Mes gyvi! 
Mes kovosime naujoje audroje. 
Naujų rožių vainikais papuoši
me Tave, o Lietuva!

R. Medelis.

reikalų, ten juos tik pasiūlytu
mėme priimti

Mano didžiausiam nustebi
mui atstovai Iz. Matusvečiūtė ir 
dr. M. Anysas, griežtai pasiprie
šino. Kultūros Fondo pirminin
kė pareiškė, kad Kanadai nėra 
Ką galvoti apie Dainų šventę, 
nes tai didelis darbas. Daug ge
riau būtų įsteigti kokią kultūri
nę įstaigą, išleisti Kanados Lie
tuvių metraštį. Dr. M. Anyso 
atsakymas labai trumpas — su
lysime į ožio ragą. Užtenką vie
ną kartą rengiamos Lietuvių 
Dienos, nes ir taip yra sunku 
lietuvius sutraukti į didelį pa
rengimą.

-Atsakymas abiems. Metraščio 
reikalą kėliau taip pat seniai. Jis 
yra Kanadai reikalingas, tačiau 
iki šiol iš KV ar to pačio Kultū
ros Fondo, neatsiranda iniciaty- 

. vos. Senosios kartos ateiviai 
miršta, nusinešdami su savimi 
daug įrodomosios medžiagos 
apie įdėtą darbą į šio krašto kul
tūrinį ir ekonominį gyvenimą. 
Tačiau męs vis dar neįvertina-, 
me savęs, galvodami, kad tik ki
tos tautybės pasitarnavo šio 
krašto augime.

Kultūrinę įstaigą — ją galima 
įsteigti labai greitai ir lengvai, 
tačiau,ant popieriaus ir. liks. Tuo 
tarpu prie kultūrinės įstaigos 
(pav. vegetuojančių Lituanisti
nių kursų) parėmimo, jų gyva- 
vmo pilna to žodžio prasme, pri

sideda tik dideli- mūsų gyveni
mo įvykiai, kurie gali daugiau
siai užimponuoti lietuvišką, šia
me krašte augantį atžalyną. At
siminkime tiktai tą, kad sudre- 
binimas tvirtai lietuviška koja 
šio kontinento žemės — palieka 
giliai jaunoje širdyje, palenkia
moje tai į vieną, tai į kitą pusę. 
Neeiliniai lietuviški įvykiai ke
letą kartų metuose, gali atstoti 
šeštadieninės mokyklos mėnesį 
dėstytas pamokas, nes ne vienas, 
jau čia gimęs ir užaugęs jaunuo
lis, su pasididžiavimu vėliau ga
lės sakyti — I’m Lithuanian!

Finansiniu atžvilgiu (“sulindi- 
mo į ožio ragą”) nėra ko bijoti. 
Mūsų visuomenė mėgsta dide
lius suvažiavimus ,ne tik kartą

(iš amerikiečių kariuomenės pa
ruoštos knygos “The German 
Campaing in Russia, Planning 
and Operations (1940-1942),” 
1555 metai).

Artinantis Antrojo Pasaulinio 
karo audrai Lietuvoje naiviai 
buvo tikima, kad šį kartą mūsų 
kraštas išliksiąs karo nepalies
tas.

Staiga Hitlerio karo mašina 
pajudėjo. Vokiečių armija, veda
ma tankų, pradėjo savo “žaibo” 
mūšius. Stalinas jau- buvo spė-_ _________ ...
jęs pasigrobti Pabaltijį, Suomi- pietuose S. Budeny. 
jos, Lenkijos ir Rumunijos-pa
kraščius, padėdamas kurti Hit
leriui “naująją Europą”. Užsi
tęsus karui su Anglija, Hitleris,

mius — 15 pėst. div^ 2 mech. 
div.; gali panaudoti prieš vokie
čius 96 pėst div., 28 raitei, div., 
28 mechanizuotas div. Iš viso 
-151-170 pėst. div., 32-33% rait. 
div., 38-46 mechanizuotos div.

Sovietų oro pajėgos buvo skai
čiuojamos apie 8.000 vienetų iš 
jų: 6000 buvo Europoj, 2000 Azi
joj. '

Apie laivyną davinių nėra.
Rusų jėgoms vakaruose vado

vavo maršalai: šiaurėje K. Voro- 
šilovas, viduryje S. Timošejnko,

KIPRO DIDVYRIS DIGENIS
Ilgai britų saugumas suko gal

vą, kas yra tas paslaptingasis 
Digenii, kurio vėrdd Kipre nuo 
pat kovos pradžios buvo vykdo
mi įvairūs antibritiški veiks
mai. Jo pėdsakų nepajėgė su
rasti ir geriausi britų saugumo 
agentai. Jie tik sužinojo, kad 
kipriečių vadas vadinasi Dige
nis Akritas. Specialistai išaiški
no, kad Digenis Akritas yra vie
nas 10 amž. legendos herojus. 
Etimologiškai Digenis reiškia 
“dvigimis”, nes jo tėvas buvo 
pagonis, o motina graikė. Akri
tas reiškia krašto gynėją ar iš
vaduotoją.

Britam buvo aišku, kad tai tu
ri būti kažkoks svajotojas arba 
geležinis pasiryžimo vyras. Jo 
darbai rodė, kad tai greičiau pa
starojo tipo asmenybė. Bet kas 
jis? Už jo galvą buvo paskirta 
augščiausia premija, kokios dar 
nebuvo skirta už jokio žmogaus 
galvą, bet ir geriausieji Intelli
gence Service agentai ilgai ne
galėjo sužinoti daugiau nieko

MEDŽIAGOS
— MAISTAS

— VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai per
siunčiami siuntiniai į tėvynę1

“"lf ..... . ‘
F' ’

|kain tik jo slapyvardę. O jie tu
rėjo patyrimo daugely kraštų. '

Pagaliau jfe viėhą dieną su
sekė kas jis. Vietoje anksčiau 
minimo “Mister X”, kurį pakei
tė Digenis Akritas, jie jau galė
jo kalbėti apie Georg Grivas — 
apie aiškią ir jiems labai gerai 
pažįstamą asmenybę.

Georg Theodor Grivaš, dabar 
Digenis Akritas, yra gimęs 1898 
m. kaimelyje netoli Famagusta 
uosto. Jo brolis yra advokatas, 
o jis buvo pasirinkęs kario kar
jerą. Jis baigęs Atėnų karo mo
kyklą ir Paryžiaus karo akade
miją. Buvo kurį laiką Atėnų ka
ro mokyklos inspektorių. 1939 
mm. jis kovojo prieš Italus Al
banijoje, vėliau prieš vokiečius. 
Paslaptingais keliais .grįžęs į 
Kiprą jis stojo britų Intelli
gence Service tarnybon ir bu
vo pasiųstas 4 mėnesiams į Ang
liją pastudijuoti partizaninio 
karo metodų, kuriuos grįžęs pa
naudojo prieš vokiečius. Parti
zaniniam kąrui prieš vokiečius 
jis vadovavo iš vokiečių oku
puotų Atėnų. Ir vadovavo sėk
mingai. . ' ?

Po karo jis dar buvo kariuo-

i išvados, kad tas negali neturėti 
ryšių su moterimis. Todėl ir jis 
pats nusprendė veikti pėr mo
terų pasaulį.

Nikosia apylinkėje jis paste
bėjo apie 30 metų inteligentiš
ką, baigusią augštąjį mokslą, 
puikiausiai kalbančią angliškai 
gražuolę Patirą Houri, kuri jo 
nuomone turėjo turėti ryšių su 
laisvės kovotojais. Attfield vei
kė panaudodamas visą savo slap 
tosios tarnybos agento meną ir 
įgimtą eleganciją. Bet, deja, Pa- 
■tira pati pati suprato, ar jai kas 
pasakė, kad tas vyras kiprie- 
čiams gali būti pavojingas. Tad 
ir ji nusprendė veikti...

... Vieną vėlų vakarą policijos 
nuovadoj suskambėjo telefonas 
ir pasigirdo ramus gražiosios 
Patiros balsas: “Malonėkit iš 
mano buto paimti lavoną. Tai 
vyras, kuris nusišovė, kai nei
giamai atsakiau į jo vedybinį 
pasiūlymą”. Policininkas dar 
bandė atsikalbėti, kad palauk
tų iki ryto, bet ji spyrėsi, kad 
lavonas būtų paimtas tuojau. 
Tada ji dar pridėjo: “Ta nepa
prasta asmenybė — Philip Att
field”... .

Policija didįjį britų saugumo 
agentą rado gulintį kniūbščią

(CSc). Pavasariui artėjant 
daugelis kanadiečių jau varta
lioja sėklų katalogus ir kuria 
planus naujam daržininkystės 
sezonui.

Ta proga norime pateikti ke
letą žinių apie daržoves .kurios 
sėklų kataloguose per mažai apir 
budinamos (turint galvoj nau
juosius ateivius, kurie ma
žiau pažįsta šio krašto daržinin
kystės sąlygas).

Vienas iŠ tokių keistų augalų 
yra angliškai vadinamas Jeruza- 
lem» artichoke. Jis auga iš šak
nų, ant kurių kabo mažos bulvy
tės. Augalas kiek primena saulė
grąžą, bet jis neužaugina jokių 
sėklų. Taip pat jis neturi ir žie
do, net ir- palankiausiame pie
tų - centro, Oiįįario klimate. Bet 
kartą užveistas darže, jis augą 
labai gaiviai.

Minimo augalo šakniastiebiai 
turi daug maistingumo. Jie labai 
mėgiami kiaulių ir joms labai 
tinka. Tam reikalui, žinoma, ge-1 
riausia juos užveisti nenaudoja
moje žemėje, smėlynuose ar prie 
žvyriaus, nes kiaulės, šakniastie
bių ieškodamos, išknaisioja dir
vą. Šiaip jau augalo išorinė dalis 
yra nenaudinga.

Kitas pažymėtinas nemažiau 
gaivalingas augalas yra žemės ar >

C- 
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metuose, bet ir du. Tai yra vie- į paskatintas savo laimėjimų, nu- 
nintelė priemonė, dideliuose Ka-'tarė atsikratyti savo neprašyto 
nados plotuose, suvažiuoti mūsų sąjungininko.
tautiečiams, arčiau pasikalbėti,tautiečiams, arčiau pasikalbėti, 1940 m. liepos mėn. pabaigoj 
juo labiau, kada šiandien gauna- (vos užėmus Prancūziją) Hitle- 
me tiek daug naujienų iš mūsų ris jau svarsto karo planus prieš 
okupuotosios Lietuvos, kurių'rusus. Tikslas: apsaugoti Vokie- 
dažnai, privačioje koresponden
cijoje, neįstengiame išdęstyti.

Dešimtmečio minėjimą plakti 
kartu su Lietuvių Diena — ne
tinka. Ji turi jau savo tradiciją, 
savo uždavinius, todėl ir KLB 
mažo jubiliejaus atšventimą tek 
tų tik paminėti atskira švente. 
Konkretus pasiūlymas: Dainų 
šventę suruošti Toronto apylin
kei, Kanados Lietuvių Seimą — 
Krašto Valdybai.

K. Baronas.

tiją ir Rumunijos aliejaus vers
mes nuo galimo rusų aviacijos 
puolimo, atskirti Ukrainą nuo 
Rusijos, prijungti Pabaltijį po 
Vokietijos globa.

Armijos Generalinio Štabo 
(vadovavo gen. Halderis) žinio
mis rusai turėję išdėstę savo jė
gas sekančiai:

Prieš japonus -— 34 pėst. divi
zijos, 8 raitelių div., 8 mechani
zuotos div.; prieš turkus — 6 
pėst. div., 1 rait. div.; prieš suo-

Daržininkystės sezonui artėjant
ja dažno ir labai trumpo pjovi
mo.

Savarankiškai pasisėjančių au 
galų yra ir gėlių tarpe. Kažku
rios iš jų barsto sėklas gana 
plačiame plote. Kaip pavyzdys 
gali būti aguonos, kurios barsto 
sėklas iš prinokusios galvutės, 
jei tik ta galvutė prieš tai nenu- 
piaunama.

Kaikurių puošniųjų augalų 
šaknys yra labai stiprios ir gali 
prasikalti net per drėkinimo ar 
nuotakumo vamzdžius. Taip, sa
kysime, didelę klaidą padarytų 
žmogus, pasodindamas .ievų gi
minės krūmus netoli nuotaku
mo vamzdžių. Tų krūmų, ypač 
verkiančios ievos šaknys skver
biasi į drėgmę taip stipriai, kad 
gali prasikalti per degto molio 
vamzdį, ir jį visai užkimšti. To- 
kis šaknų susiraizgymas ypač 
pasitaiko miestuose.

Pagaliau keletas žodžių pasa
kytina ir apie medžių sodinimą. 
Labai nepatartina sodinti me
džius per arti namų sienų. Dide-

lio medžio šaknys, pasiekusios 
namų pamatus, turi pakankamai 
jėgos juos judinti iš vietos. Ant
ra vertus, per artimas medis la
bai kenkia namams savo šako
mis. Praktiškiausia medį. sodin
ti tokiame nuotolyje, kad jo ša
kas galima būtų kartkartėmis 
lengvai apgenėti. Priešingu at
veju šakų apkapojimą tenka pa
vesti specialistams, -o tai sunkus 
ir brangus darbas. Vienas To
ronto namų savininkas neseniai 
skundėsi, kad jam teks išleisti 
apie $1.000 didžiulei drebulei pa
šalinti.. Drebulė, išaugusi prie 
pat namų, šakomis gadina sto
gą ir vandens nutekėjimo vamz
džius, o šaknys jau įsilaužė į 
rūšį.

Pagaliau nepatartina sodinti 
medžius daržų pakraštyje. Ne
gana. kad šakos sudaro pavėsį, 
bet šaknys, kurios paprastai iš
sišakoja nemažiau kaip šakos, 
atima iš dirvožemio daug mais
tingų dalių, reikalingų daržo
vėms. Lex Schrag.

Čeku viliojimo komitetą uždarė

yra utti Hnmovasmėlio vyšnia. Tai pomidorų _gi -I «

nenėje iki 1950 m., kada išėjo į,negyvą. Jis dvokė džinu, dešinė- 
atsargą pulkininko laipsniu ir 
metėsi į kovą dėl Kipro išlais
vinimo. Britų' Intelligence Ser
vice galėjo pasidžiaugti savo 
mokiniu ir kai sužinojo jo var
dą, jiems daug kas paaiškėjo. 
Bet jo sugauti yistiek nepasi
seka.

jė. rankoje tebelaikė pistoletą, iš 
kurio buvo paleisti du šūviai. 
Gražiosios -Patiros nebebuvo. Ir 
šiandien jos nėra. Britai ir už 
jos galvą- paskyrė augštą pre
miją, bet tiek ir težino, kad ji 
yra . pasidariusi Grivas - Digenio 
žmona ir gyvena su juo kažkur 

‘ a [kalnų oloje, abu nusistatę kovo-
Vieną kartą Ihtęll. Service Į Kipras bus lais-

nusprendė pasiųsti ten geriausįĮvas. Jie pasiryžę, jų kovotojai 
savo agentą elegantiškąjį Phi-‘ 
lip Attfield, atlikusį daugybę 
labai švelnių užduočių. Jis atvy
ko į Kiprą gerai pasiruošęs, pui
kiai išstudijavęs Grivas charak
terį bei jo gyvenimą ir priėjęs

ištikimi, organizacija tobula, bet 
žinoma niekas negali pasakyti 
kas įvyks rytoj. Ar jie visdėlto

minės augalas. Jo vaisiai yra lyg 
popieriniai puodeliai ir nukrinta 
pilnai prinokę. Vaisiai tinka pa
jams kepti ar marmeladui virti. 
Gana cukringi — nebedaug cuk
raus tereikia pridėti. Augalas 
yra daugiametis — pats pasisėja 
metai iš metų. Gali būti išnai
kintas tik pakirtus šaknis prieš 
pasisėjant sėklas.

Panašiai gajūs yra ir krapai— 
patys pasisėja. Gali patys pasi
sėti ir pamidorai, bet jie papras
tai sodinami iš daigų.

Straipsnio autorius iš savo 
patyrimo gali patarti nesodinti 
asparagų ir braškių per arti. 
Braškės turi toli nusidriekian
čias šaknis, kurios išleidžia dai
gus kartais keletos pėdų ar net 
jardų nuotolyje nuo pagrindinio 
kelmo. Panašiai plinta ir aspa- 
ragai. Arti susodinti šie augalai 
labai apsunkina priežiūrą.

Asmenys, kurie nori paruošti 
daržui naują vietą, turi apsižiū
rėti, ar nėra arti motiejukų ar 
kitokių žolių, ypač iš tos pusės, 
iš kur dažniausiai pučia vėjas. 
Motiejukai skleidžia savt> sėklas 
labai plačiame plote, ypač pa
lankiam vėjui pučiant. Jie taip 
pat nepatariami naudoti ir pie
vutėms prie namų, nes reikalau-

i

Jis veikė apie du metus ir lei
do (lygu Michailovo laikraštė
lis) repatriantams vilioti leidinį 

i”. Laikraštėlis ir 
kita propagandinė medžiaga bu
vo siuntinėjama užsienyje gy
venantiems čekams. Komiteto 
priekyje buvo asmens, forma
liai nepriklausą komunistų par
tijai. Tačiau nežiūrint intensy
vios propagandos vos 1% Vokie
tijoje ir kituose Vakarų kraštuo
se gyvenančių čekų pakluso vi
liojimams ir grįžo į komunistinę

Čekoslovakiją, nors grįžtantiems 
buvo pažadėta pagrindinė am
nestija. Ir tarp tų grįžusiųjų, 
anot šveicarų spaudos, daugelis 
bus buvę komunistiniai agentai, 
kurie po įvykdytų Vakaruose už 
davinių vyko atgal ir paskiau 
jau per radiją ir spaudą prane
šinėjo neva apie savo nusivyli
mą Vakarais. ~

•i

JKAMIENShl
JANIQUE TRACING CO. .

I 835 Ot’EEN ST W •TORONTO 3-E M 4-4026

f 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.

SENATVĖS PENSIJOS
Senatvės pensija $40 mėnesiui | dus, nors sunkiai besiverčiančių 

mokama visiems sulaukusiems 
70 metų amžiaus. Įstatymas bu
vo priimtas 1950 metais, kai Ka
nados metinės gamybos vertė 
buvo 16.4 bilijonų dol. šiandien 
šios gamybos vertė pakilo iki 30 
bilijonų, t.y. 80%. Tuo būdu ir 
senatvės pensija turėtų būti ati
tinkamai padidinta. Ji turėtų 
pakilti iki $75 mėnesiui.

Pateikdama parlamentui nau
ją biudžetą vyriausybė pasiūlė 
senatvės pensiją padidinti iki 
$46 mėnesiui. Bet prakyventi su 
tiek dar neįmanoma. Kaikurios 
provincijos moka priedus prie 
šių pensijų, tačiau - tik Britų 
Kolumbijos ir Saskatchewan© 
provincijų priedai yra maždaug 
pakankami. Tuo tarpu, pav. On
tario provincijoje iš 300.000 pen
sininkų vos 4.500 tegauna prie-

yra daug daugiau. Saskatchewa- 
no provincijoje pensininkų yra 
48.591 ir priedus iš jų gauna net 
16.358. Vadinasi Ontario provin
cijoje priedus gauna tik 1-1%%, 
o Saskatchewan© — 34%. Sas- 
katchewanas, kuris turi gyven
tojų ir turtų 5 kartus mažiau už 
Ontario, seneliams ir akliesiems 
paremti išmoka $1.100.000, On
tario tik $600.000. ACP

Vašingtonas. — Pavojaus at
veju prezidentūra būtų evakuo
ta helikopteriais. Bandomoji 
evakuacija užplanuota birželio 
mėnesį.

Vašingtonas. — JAV nuo ge
gužės 1 d. pradės veikti nauja 
aliarmo paskelbimo sistema, ku
ri per I minutę galės pakelti ant 
ko; '

KANADOS FIRMA 
PAGAMINO NAUJAS 

KOJINES 
2-gubų padų kojinės yra 
išrastos tik PENMANO, 
vėliau pradėtos kopijuo
ti visame pasauly. Vien 
tik PENMANS gamina 
šios rūšies kojines Ka
nadoj . . . IŠSITEM -

dydžio, dvigubų padų 
kojinės suteikia dvigu
bą patogumą. Šį pavasa
rį PENMANS išleido 
įvairių spalvų rinkinį. 
Galite pasirinkti: pa
prastų ar languotų... il
gai laikančio nailono, 
nailono ir vilnos, nailo
no ir medvilnės. Nešio
site paskutinės mados 
šypsodamiesi, nes tikrai 
patogios kojinės. Reika
laukite 2-GUBŲ PADŲ 
vieno dydžio IŠSITEM
PIANČIŲ KOJINIŲ, 
pagamintų 20-S-4

Apie vokiečių kariuomenės 
koncentraciją rytų pasienyje ru
sai oficialiai ėmė' teirautįs -1940 
m. lapkričio mėn. Hitleris;ban
dė juos nuraminti; kad rytuose 
kariuomenė paruošiama . prįeš 
Angliją. -
, Vokiečiai pagrindinį smūgį 
pasirinko smogti iš šiaurės pusės 
Pripetės pelkių ir 4 karo fazė
mis, pasistumiant pirmyn kas 
250 mylių užimti Rusiją iki Vol
gos. Hitleris atviruose mūšiuo
se norėjo sunaikinti rusų armi
ją. Jis buvo tikras, kad jiems ne
pasiseks pasitraukti ir jau pir
mais metais karas bus baigtas.

Krašto išvalymui ir galuti
niam užėmimui užteksią 60 divi
zijų.

Hitleris pasiuntė į karą pir
momis diėnomis:

• Karių (įskaitant ir karinin
kus — 3.050.000, arklių — 625.000 
auto mašinų — 600.000, tankų — 
3.350, pabūklų — 7.184.

Vokiečiai manė, kad karui su 
rusais užteksią 141 diviz. (110 
pėstininkų, 12 motorizuotų pėst., 
1. raitelių ir 24 šarvuočių divizi
jų). Buvo tikėtasi, kad suomiai 
duos apie 10 divizijų, rumunai 
—- 14 divizijų.

Rytų fronte vokiečiai numatė 
galėsią panaudoti 1160 bombo
nešių, 720 kovos lėktuvų, 120 
žvalgybos lėktuvų, iš viso 2000.

Kariuomenė buvo suskirstyta 
į Šiaurės, Vidurio ir Pietų! Šiau 
rėš armijai vadovavo lauko mar, 
šąląs W. v. Leeb, kuriam buvo 
duotas uždavinys iš Tilžės-Įsru- 
čio pasiekti Leningradą. Vidu
rio armijai vadovavo lauko 
maršalas T. v. Bock, kuris iš Su
valkų ir Varšuvos turėjo žygiuo
ti i Maskvą. Pietų armijai’vado
vavo feldmaršalas G. v. Rund- 
stedt, kuris iš Liublino, Jarosla
vo ir Botašami turėjo pulti Ki- 
ivo, Vinicos ir Dniepro žemupiu. 
Hitlerio štabas buvo įrengtas 
Rytprūsiuose, vėliau Vinicoj.

Karo veiksmai pradžioj vyko 
pagal numatytą planą. Dar ne^ 
pasiekus Maskvos vokiečių jė
gos susilpnėjo 23,5% (743.12); 
rusų -— 2.122.000 įskaitant su
žeistus ir belaisvius. Tankų be
liko tinkamų kovai pas -vokie
čius 47%. Lėktuvų nuostoliai 
buvę nežymūs. Rusų lėktuvai 
buvę beveik visi sunaikinti.

Nepasisekus paimti Leningra
do, Hitleris negalėjo apsispręsti, 
ką daryti su Maskva. Tiekimar 
ėmė šlubuoti. Pradžioje gene
rolus puoselėjęs, ėmė jiems pri
kaišioti nepasisekimus. Atsisakė 
savo pirmojo tikslo sunaikinti 
rusų armiją, o ėmė siekti eko
nominių tikslų, leido rusams at
sigauti nuo pirmųjų smūgių. Jo 
svajonės užimti Kaukazą, o vė
liau Indiją nebeišsipildė, nes 
šaltoji 1941-42 žiema jau buvo 
čia pat ir generolas “Laikas” at
sisuko prieš jį. Hitleris didingo 
plano “Barbarosa”, kaip sugrįž
ti atgal, nebeparuošė. Nuo Sta
lingrado rusai paėmė iniciaty
vą ir tebežygiuoja... A. K.

Lenkijos - Rytprūsių siena
Lenkija pasirašė su Sovietų 

Sąjunga sutartį apie pravedimą 
tikslios sienos tarp Lenkijos ir 
vad. Kahningrado (Karaliau
čiaus) srities, formaliai įjungtos 
į Rusijos federatyvinę respubli
ką. Tu obūdu ši laikina adminis
tracijos linija jau paverčiama 
pastovia valstybių siena.

Lenkija buvusią Mažosios 
Lietuvos Geldupės (Goldap) ap
skritis prijungtas prie Balstogės 
vaivadijos. Kitų Lenkijai teku
sių sričių centras Alenšteinas. ;dos jūrų ir oro laivynas aprūpi- 
Jos sudaro Alenšteina (lenk. |nama&,>naujo tipo-..torp«iomis 
Olsztyn) vaivadiją. prieš povandeninius laivus.

Otava, —r Gynybos ministeris 
R. Campney pranešė, kad Kana-

.... .............................................i

SVARBUS PRANEŠIMAS

NUO 1957 M. GEGUŽĖS 1 D. mes persikeliame į patogesnes 
patalpas, kurios randasi tik keletas žingsnių nuo dabartinių.

Mūsų naujasis adresas yra

1126 SHERBROOKE ST. WEST 
MONTREAL -

Telefono

V

numeris lieka tas pats
BElair 4860

Prašom klausti žodžiu ar raštu apie mūsų NAUJĄ, 
PAGERINTĄ patarnavimą (taip pat ir oro paštu),' 
siunčiame vaistus ir kt dalykus, daugelio kurių 
kainos sumažintos. .
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VILNIEČIO KELIONĖ TRAUKINIU
V

traukinio išvykimo liko trys mi
nutės. Nešdamas vieną lagaminą 
pats, o kitą įdavęs jį išlydin- 
čiam giminaičiui, vilnietis bėg-

— Turite bilietą? — sustabdė 
jį prie išėjimo į peroną.

— Turiu, ką tik nusipirkau...
— Rodykit,—pareikalavo kon

duktorius.
— Bet traukinys jau išvyksta, 

— ieškodamas kišenėse bilieto, 
bandė aiškintis vėluojantis vil
nietis. h

Tikrintojas nieko neatsakė, 
bet į peroną praleido tik tuomet, 
kai gavo pačiupinėti keturkam
pį kartonėlį.Atsidūręs vagone, vos nepavėlavęs vilnietis prisiminė, kad neatsisveikino su giminaičiu. Kontrolierius jo nepraleido: neturėjo perono bilieto.— Ir kas juos išgalvojo! — šluostydamas nuo skubėjimo su- rasojusią kaktą, pagalvojo vil- vilnietis. — Jeigu jau taip reikia pinigų, tai tegu ima brangiau už bilietą ir nekankina su tais pe- roniniais, pasilikusiais nuo buržuazinių laikų.Drauge su giminaičiu geležinkelio stotyje liko ir visos antrame lagamine buvusios lauktuvės. Vilniečio nuotaika visiškai sugedo. Susiradęs vietą vagone, jis atsisėdo kamputyje ir tylėdamas laukė kelionės galo.Vagono viduje nelabai švaru. Bet-kad būtų tikras šiukšlynas irgi nepasakysi: kur ne kur šluotos brūkštelėta, pro langus kas trečias saulės spindulys prasiveržia, b jeigu durų rankena iš- . suodino — vandens galima rasti nusiplauti.Teisingai .sakoma, kad kelionėje pažintys greitai užsimezga. Nespėjus dar traukiniui sujudėti, į vieną vagoną susėdę žmonės jau šnekasi lyg seni pažįstami.Vilnius tolo. Pro vagono langą bėgo namai, medžiai, telefono stulpai. Netrukus traukinys stab telėjo Paneriuose.' .— Kažin, jeigu taip šaškių ar šachmatų paprašius? — lyg sau, bet taip, kad ir kiti girdėtų, pasakė priešais kolūkietį su ministerijos darbuotoju sėdėjęs vilnietis.— Galima būtų sumesti, — atsiliepė kolūkietis.— Neišdegs, — užtikrino ministerijos darbuotojas. — šaškių negausite.Keleivis, pasiūlęs sužaisti šaškėmis, pakilo iš savo vietos ir nuėjo pas vagono palydovę. Grįžo tuščiomis:•— Tikrai neišdegė...— Neturi šaškių? — su apgai

Skirta Jūsų malonumui

BREWERY

Prancūziško 
stiliaus kelnaitės 
Patogios - tinkančios, vėsios.». 
švelnus audinys ir šukuotos med- 
vilnės ... lėkšti susiuvimai... 
aplinkui elastinis liemuo ir dvi
gubas sukobinimas priekyje — 
prilaiko stipriai. Tinka prie Jer
seys. W-19-56-

lestavimu paklausė jo partneris.
— Palydovė pradėjo bartis. 

Priemiestinis traukinys, sako, 
tau ne koks nors šaškių ar šach
matų klubas.

— Taip ir pasakė?
— Taigi. Ir dar paaiškino, jog 

traukiniu važiuojama, o ne šaš
kėmis žaidžiama.

Klausydama pasikalbėjimo, 
mergina, dėvinti studentišką ke
puraitę, užvertė knygą ir pasi
dėjo ją ant kelių.

— Sunku skaityti, — pasakė 
ji. — Važiuojant raidės kaip gy
vos šokinėja. Vagono- apšvieti
mas blogas. Kodėl nebūtų gali
ma tas porą valandų praleisti 
prie šaškių lentos? Vis mažiau 
prailgtų kelias.— Tolima komandiruotė dar labiau nusibosta, — įsijungė į pokalbį ministerijos darbuotojas. — Dar gerai, jei važiuojant naktį į vagoną girtų neįleidžia. O tai, žiūrėk, jie ir užsimano savo balsus parodyti. O jau tie ruporai, tai ir nedidelėj stotelėj taip šaukia, kad ne tik miegantį, bet ir numirusį galėtų prižadinti.Traukinys vėl sustojo. Prie durų susibūrę keleiviai staiga šoko atgal.— Kas atsitiko? — spausda- miesi prie langų, domėjosi vagone buvę keleiviai.— Suvažinėjo ką nors ?— Ne, nesuvažinėjo. Juk traukinys stovi...Viskas netrukus paaiškėjo: pro. vagono langus praėjo plaktuku nešinas geležinkelininkas. Pažiūrėjus į jį, atrodė, kad jis ne plaktuku stuksendamas ratus tikrina, o dievai žino kokias pareigas atlieka — visas suodinas, tik akys ir dantys baltuoja, drabužiai lyg iš alyvos ištraukti. Atrodo, ims ir pradės nuo jų lašėti. Tai jį pamačiusios moterys išsigando. Nežinodami priežasties atgal į traukinį šoko ir kiti. Tiesą sakant, nereikėjo jiems baimintis. Po kiek laiko bilietus tikrinęs kontrolierius, jeigu ir skyrėsi kiek nuo ano geležinkelininko, tai ne taip jau daug: uniforminis munduras su blynų valgymo žymėmis, batai šepečio nematę ..Išvažiavus iš Lentvario, Į vagoną įėjo du vyriškiai. Pirmasis, nusiėmęs kepurę, žengė kiek priekyje antrojo, įsikabinusio jam į parankę.— Kalėdot pradeda — juos pamatęs, susierzinusiu balsu pratarė kažkuris keleivių— Padėkit aklam ir nebyliui, —lyg atsiliepdamas, pradėjo tas, kuris ėjo kiek atsilikęs ir atrodė aklas.Jį vedęs ištiesė kepurę arčiau-

yra gyvenimas

kreipėsi
šiai sėdėjusiai. Moterėlė atsidu
so, pasirausė krepšyje ir įmetė 
smulkų pinigą.

— Gerieji žmonės, 
neregys į kitą keleivį. — Padė
kit axlajam ir nebyliui nelai
mingam.nepurės dugne atsirado rublinė, smulkūs pinigai.Perėję visą traukinį, nesustabdyti nei kontrolieriaus, nei geležinkelio milicijos, aklas ir nebylys išlipo Kaune. Nuošalesnėje vietoje, toliau nuo žmonių, jiedu susiskaičiavo surinktus pinigus.— Mažoka, bet puslitriui užteks, pasakė vaizdavęs nebylį. — Pažiūrėk, kiek laiko liko iki kalingradiškio.Kitas sukčius, vaidinęs neregį, išsitraukė laikrodį, išsiėmė traukinių tvarkaraštį, pažiūrėjo:— Laiko dar marios ... Išgėrę ir išsipagirioti spėsime...Besiskirstančius kelevius, išeinant į miestą, sustabdė dar vienas kontrolierius.— Piliečiai, grąžinkite bilietus, — paliepė jis.Nors ir nelabai suprasdami, atima,pilieti, ir mi-
kam tuos bilietus iš jų piliečiai juos atidavė.— Grąžinkite bilietą, — sustabdė kontrolierius nisterijos darbuotoją.— Man komandiruotė, — paaiškino tas. — Suprantate, atsiskaityti buhalterijai reikės.— Nieko nežinau, — atkirto geležinkelio įstatymų saugotojas.. — Įsakyta visus bilietus iš piliečių - keleivių, pravažiavusių traukiniu, surinkti.... Grįžtant į Vilnių, autobusų stotyje sutikau ministerijos darbuotoją. Jis taip pat pirkosi bilietą autobusui.Vilniuje girdėjau kad atsakingieji Geležinkelių valdybos darbuotojai važinėja atskiru vagonu arba automašinomis# Aš jiems nei vagono, nei automašinų nepavydžiu. Bet vis dėlto pagalvojau: o kas būtų, jeigu tie draugai pavažinėtų kaip paprasti keleiviai, kad pastovėtų eilėje bilieto, paskui peroninio bilieto ir taip toliau ir panašiai. Ar nepasitaisytų reikalai?

B. Mintautas.“Tiesa”, 1957. I. 19.
Žemės ūkio akademijoje neakivaizdiniu būdu mokąsi 900 asmenų, pavasarį laikysią egzaminus apie 100. Taip esą ruošiami agronomai, žemės ūkio mechanizatoriai ir miškų ūkio inžinieriai. Mokslas trunkąs 6 metus.

TtVISKĖS ŽIBURIAI

Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, kuriam neseniai 
sukakao 80 metų amžiaus, su žmona Marija savo bute 
Kaune. Nuotrauka daryta jubiliejaus proga.

“Klaipėdos kraštas priklauso reichui”Tokiu užrašu tilpo straipsnis Hamburge išeinančiame Ost- preussenblatt, kuris užsiima buvusio Rytų Prūsijos klausimo gvildenimu. Čia sakoma, kad Hamburgo universiteto tarptautinės ir viešosios teisės seminaras išleidęs dr.» Helmuth Hecker, kaip eksperto nuomonę, apie dabartinę Klaipėdos krašto padėtį tarptautinės ir valstybinės teisės atžvilgiu. Šita ekspertizė būsianti atspausdinta Karaliaučiau universiteto Jahr- buch, 8 tome, kurį leidžia Goet- tinger Arbeitskreis.Ekspertizėje ‘ diSkinama, kad Sovietų, Sąjunga jau 1945 m. Klaipėdos kraštą administraty- viai prijungusi prie Lietuvos Ta rybų Respublikos ir kad šitas prijungimas esąs deklaruotas 1948 m. Sovietų Sąjungos ir Lietuvos Tarybų Respublikos konstitucijoje. Šitas prijungimas turįs tik deklaratyvinės reikšmės, bet neturįs jokios tarptautinės galios.Autorius toliau neigia Alliantų pareiškime iš 1945 m. birželio 5 d. nustatytą sąvoką apie “Vokietiją 1937 m. gruodžio 31 d. sienose”.Šitas pareiškimas liečiąs tuos
Automobiliu draudimasKas išvažiuoja iš savo gyvenamos provincijos — pav. Ontario — ribų, turi susipažinti su kitų provincijų ar valstijų nuostatais.Taip Niujorko valstijoj veikia nuostatas, kad kiekvienas kas važinėja automobiliu, turi būti apsidraudęs nemažiau kaip $10. 000 sužeidžiant ar užmušant vieną asmenį ir $20.000 sužeidžiant ar užmušant du ar daugiau as-

kraštus, kurie po tos datos buvę prijungti prie Vokietijos ir tada turėjo būti atiduodami alliantų dispozicijai. Bet čia reikia daryti skirtumą, kaip tie kraštai pateko į Vokietijos priklausomybę. Kas/ liečia Klaipėdos kraštą, autorius mano, jog negalima nuginčyti Vokietijos ir Lietuvos 1939 m. kovo 22 d. sutarties teisėtumo. Jo nuomone, Klaipėdos kraštas juridiškai tebepriklauso Vokietijai ir jį reikia traktuoti kaip. Vokietijos kraštą “esantį dabartiniu metu po,-Sovietų racija Sąj ungos. _administ;
Dr.M. Anysas.

Tautos — tai yraJungtinės gražus pavadinimas. Atrodytų, kas gali būti geresnio, gražesnio, protingesnio kaip suvienytų tautų idėja. Susijungusios tautos į vieną bendrą organizaciją, atrodo, juk visko galėtų išvengti — nesusipratimų, konfliktų, karų. Tuo labiau, kad šiuo metu toji JT Šeima yra gana didelė. Įsijungus neseniai nepriklausomybę gavusiai Ghanos valstybei, jau yra 81 narys. Tačiau 
menų, o materialinių nuostolių iki $5.000. Kas šitokio draudimo neturi, atsitikus nelaimei dar yra skaudžiai nubaudžiamas.Privalomą draudimą turi ir Massachusetts valstija.Kanadoje privalomas draudimas yra Saskatchewan, You- kone ir Šiaurės - Vakarų teritorijose. Be to, važiuojant į Albertą, Br. Kolumbiją,' Manitobą, New Brunswick, Newfoundland ir Nova Scotia provincijas yra privalu iš savo draudimo kompanijos per savąjį agentą paimti pink card - ružavos spalvos pažymėjimą, kad jūsų automobilis apdraustas iki reikalaujamos sumos. To nepadarę gali būti smarkiai nubausti. Ontario provincijoje pink card nereikalaujama, tačiau jei kas yra turėjęs kokią katastrofą, jam toliau leidimas gali būti neduodamas tol, kol neapsidraus iki tokių pačių sumų, kokios yra suminėtos Niujorko valstijoj. Tokiais atvejais normalų draudimą gauti neįmanoma. Tenka siekti nepaprastojo poliso — Assigned risk. Tokis draudimas yra brangesnis, o be to, kvota turi sumokama iš anksto, jau šant draudimo poliso. būti 

pra-

ŽYDŲ SKAIČIUS VOKIE
TIJOJE AUGA

Prieš Hitlerio atėjimą val
džion visoj Vokietijoj buvo 540. 
000 žydų. Po šio karo 1950 m. jų 
buvo likę tik 18.000 — V. Berly
ne ir V. Vokietijoj. Dabar jų pri- 
skaitoma jau 45.000. Daugelis 
emigravusių ar pabėgusių žydų 
grįžo ir dar tebegrįžta. Vienas 
tokių sugrįžėlių yra Karl Marx. 
Jis leidžia vienintelį Vokietijoje 
žydų laikraštį “Allgemeine Wo- 
chenzeitung der Juden in Deut
schland” ir turi 42.000 skaityto
jų, kurių pusė gyvena užsie
niuose. '»

K| TAS REIKĖTy?
ruošiamas didelis leidinys Lie
tuvoje. Bent ši akcija, atrodo, 
tik jau neišplaukia iš privatinės 
iniciatyvos, bet buvo aprobuota 
dabartinių Lietuvos valdovų. 
Įdomu, ko tuo siekiama ir nori
ma? Kokius tikslus turima sie
kiant ryšių su išeivijos atsto
vais?Pagaliau, ar ne prieš metus, šiame kontinente lietuviai gyvai diskutavo gandą, esą Jono Švedo vadovaujamas liaudies ansamblis žadąs atvykti į JAV. Spaudoje tuomet net buvo pasirodę balsai: boikotuoti tokį sumanymą ar pilnai pritarti. Klausimas tuomet ir likosi atviras, neišspręstas. Tokioje padėty, atrodo, jis stovi ir šiandien. Bet, iš kokių šaltinių buvo kilę tie gandai?Viena gali būti tikra — išeivijos lietuviais paskutiniu metu rodomas vis didėjantis susidomėjimas. Apie išeivius, kaip ir savo metu apie VLIKą, Lietuvoje buvo visiškai tylima. Dabar, vis dažniau, kad ir kitokiais būdais, kalbama ir net nebijoma ieškoti ryšių, net raginama juos galimai greičiau užmegsti. Gi išeivių tarpe, regis, esama kele-1 tos nuomonių. Vieni išvis nenorėtų turėti jokių ryšių, kurię reikštų, kad ir neteisioginį, bet vis jau šiokį tokį faktinį Lietu? vos padėties pripažinimą. Gi kiti galvotų, kad išeivijos lietuviai turėtų visu nuoširdumu remti ir skatinti Lietuvos kultūrininkų pastangas ir iniciatyvą. Girdi, mes, čia gyvendami neturime nieko bijoti ir negalime nieko nustoti. Gi kiekivenas žodis,_ kiekvienas mostas ar vienos ar kitos rūšies parama iš Vakarų; reikia tikėtis, leis Lietuvoje esantiems mūsų kultūrininkams, geriau spirtis prieš visus'rusifikacijos bandymus ir aiškiai parodyti lietuviškosios kultūros pranašumus prieš rusiškąją. Esą, reikėtų viską daryti, kad tik praplėtus ir pagilinus lietuviškąjį gomulkinį sąjūdį, kuris, dabartinėje Lietuvos padėty; galėtų būti naudingas visam- kraštui. Šiuo klausimu vargu ar tektų laukti kokios oficialios nuomonės, nors tokia visdėlto būtų labai naudinga išgirsti tiems, kurie tokiais reiškiniais yra suinteresuoti. Šiandien gali-

Turintieji galimybę* kiek ar
čiau sekti dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje, su tam tikra nuosta
ba komentuoja gana naujus fak
tus, liudijančius apie kaikurių 
gyvenančių Lietuvoje kultūrininkų, visuomenininkų ar profesionalų norą užmegsti tampresnius ryšius su profesiniais kolegomis laisvajame pasaulyje. Niekas negalėtų pasakyti, ar tai vykdoma sava iniciatyva ar paliepus iš augščiau, bet net ir labai negausūs televizijos darbuotojai, esą beveik mėgėjų stadijoje, visdėlto bandę ieškoti ryšių su taip pat negausiais televizijos specialistais lietuviais šiame kontinente.Taip pat buvę atsitikimų, kai tiesioginiai ar per kitus asmenis lietuviai menininkai Lietuvoje, kviečia čia gyvenančius kolegas pradėti susirašinėti, užmegsti ryšius. Pasirodo, buvo net pasinaudota per negausius iš Lietuvos atvykusiuosius perduoti suinteresuotųjų adresus. Pagaliau, amerikinės visuomenės “švietimui” leidžiamas sovietinis žurnalas “USSR”, 7-tąjame numeryje, talpina iliustruotą reportažą - pasikalbėjimą su mūsuoju A. Žmuidzinavičium, kuris, kad ir atsargiai, bet net keletoje vietų yra paminėjęs, apie reikalą geresnių ryšių tarp “Sovietų Sąjungos ir Amerikos kultūrininkų”. Be to, prisiminė, kad jį JA V-bėse daug kas pažįstą ir prisimeną, ypač iš jo buv. dailės parodų Čikagoje. Jis net keletą kartų sumini Ameriką ir vis palankiai. Esą jis ir šiandien turįs visą eilę suvenyrų ir šiaip prisiminimų iš Amerikos.Neperseniausiai ir Vilniuje buvo gana plačiai kalbėta, jog užmegsti ryšių su Amerikos lietuvių kultūrininkais būsiąs specialiai į JAV pasiųstas dailininkas X. Y., šiaip jau, plačiai žinomas kaip geras ir ištikimas komunistas. Šiandien, dar sunku būtų tarti, apie kokius kultūrininkus Vilniuje turėta galvoje, t.y. patriotus lietuvius, ar “pažangiuosius” iš “Vilnies”, “Laisvės” ar “Liaudies Balso” sparno.Be to, jau laikraščiuose buvo rašyta, kad visa eilė mūsų rašytojų gavo kvietimus rašyti rašinius - atsiminimus, apie . Salome j ą Nerį, ’ kurios atminimui

JT SOVIETU PROPAGANDOS TRIBŪNA
ar pateisinamos į JT dėtos 
viltys?Gaila, toli gražu, ne! Nuo pat pirmųjų tos organizacijos įsistei- gimo dienų jau matėsi, kad pasaulio valstybės, nors susijungusios į vieną organizaciją, pasivadinusią skambiu vardu, politiškai kaip buvo taip ir pasiliko pasidalinusios į du lagerius. Šie abu lageriai bent pradžioje sakėsi užmiršią ideologinius skirtumus ir dirbsią vieningai visų bendram ir kilinaūsiam tikslui— pasaulio taikai išlaikyti...Deja. Jei laisvųjų valstybių vadovės— JAV ir D. Britanija— pasibaigus karui šoko demobilizuoti karines jėgas, sumažinti ginklavimąsi iki minimumo, tai Sovietai — reikalą “suprato” kitaip. Jie savo karines jėgas dar sustiprino. Tokiu būdu buvęs milžinas molinėmis ko jomis — atsistojo į daug stipresnę poziciją ir pasiruošė galutinei fazei... viso pasaulio užkariavimui, pavergimui.Jau JT organizacijos užuomaz go j, reikia pasakyti, Stalinas ir jo artimieji turėjo savas idėjas dėl pasaulinės taikos, kurios, toli gražu, nebuvo tokios, kokiomis norėjo vadovąutis laisvųjų valstybių vadovai.
Raudonieji siekė sukomu- 
nistinti pasaulį.Matant Vakarų pasaulio vyriausybių galvų naivumą, Stalino suktoj galvoj taip ir sukosi mintis apie “vieningą” pasaulį, kurio sostinė būtų... Maskva. Jeigu jie anuomet galėjo kalaviju, krauju ir ugnimi įvesti komunistinį režimą 200 milijonų žmonių gyvenamuose kraštuose, tad kodėl negalėtų pamėginti jo primesti ir likusiam laisvam pasauliui?
Ta kryptimi jie jau daug pa

darė. Rytinė Europa jau įjung
ta į komunistinę orbitą, didysis 
milžinas — Kinija nukrito į rau
donųjų sterblę, tarytum prino
kęs obuolys. Dar JT besistei
giant Britai jau buvo besiruo
šią pasitraukti iš Indijos, Egip
to. Taigi, ir tos sritys, taip vilio
jančiai atrodančios — Tolimieji 
ir Artimieji Rytai — Sovietams 
atrodė, bebaigią prinokti kelio
nei į.. jų sterblę. O Vakarų nu
siginklavimas teikė tvirtų vil
čių. Aišku, išskėstomis ranko
mis jie sutiko dėtis prie JT or
ganizacijos. Ir kodėl gi ne? Jie 
numatė, jog JT tribūna bus ir jų 
propagandos ruporas. Be to, tai 
gera vieta laisvojo pasaulio tau-

3 PUSI.

Imantas.

toms skaldyti, skleisti jų tarpe neramumus, nepasitenkinimus ir t.t. Juk raudonieji nebuvo tokie naivūs — sutikdami jungtis į vadinamųjų “taiką mylinčių” valstybių tarpą. Jeigu jie nebūtų tos organizacijos nariu —■ neturėtų tarptautinės 'platformos savo pragaištingoms idėjoms skelbti... Vienos tik “menkos smulkmenėlės” jie teprašė įstodami į JT — veto teisės.
Višinskis — “garsiausias” J.
Tautų kalbėtojas.Buvęs Sovietų Sąjungos prokuroras, kuris pasiuntė tūkstančius komunistiniam režimui nepalankių asmenų į aną pasaulį, pirmomis JT organizacijos dienomis — pasidarė “garsiausiu” tos organizacijos kalbėtoju. Eilę metų jo kalbų tirados buvo spausdinamos viso pasaulio spau dos puslapiuose. Ar tai ne puiki propagandos tribūna? Tuo pačiu metu intensyviausiai veikė ir tebeveikia oficialiuose tarptautiniuose kanaluose ir Sovietų šnipai. JT organizacija suteikė jiems patogiausias darbo sąly-; gas. Žnios, už kurias jie šiaip tu-- rėtų išmesti tūkstančius arbal net milijonus dolerių savo agen-; tams, dažniausiai dabar nieko I nekainuoja. Vyriausioji JT būs-* tinė tarptautinio masto įvairias- žinias jiems pateikia gražiai at< spaustuose lapuose ar knygų bei ♦ brošiūrų pavidalu. ... *

Pranys Alšėnas. •

Jfh PAIMKITE rra* MALONAUS.
SKONIOfei BROMO-
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Pavergtoje tėvynėje
■

Lietuviai pasaulyjeliko didelius klubo praplėtimo
1

Namų įsigijimo kelyje vaidybos 
ryžtą ir viltis laikas nuo laiko 

__ ____ ___________ __ w__ stiprina dideli šios idėjos entų- 
Vilniaus atvykęs “Liet, laikin. ziastai —Garbės Nariai. Įnešda- 
danhįninku ir valstiečių revoliu- j mi j NF stambesnes sumas, jie 
elnės vyriausybės atstovas”. Obe ne tik paremia šį didelį tautinį 
liuose tada įvykusi konferenci- darbą, bet taip pat palenkia į 
ja, kuri nutarusi paimti valdžią. • gerą pusę šiuo reikalu dar abe- 
Vadovais buvę išrinkti E. Tič-ijingus ir didina dirbančiųjų pa
kus, V. Tiškus, J. Pagirys, A.! sitikėjimą.
Kurklietis ir kt. I Šiomis dienomis Namų Fon-

Revol. komitetas dirbęs Pšez- das sustiprėjo trečiuoju garbės

Vienas lietuvis profesionalas, 
gyvenąs viename -Lietuvos rajo
niniame mieste laiške tarp, kit
ko rašo:

“Pas mus jau praėjo rinkimų 
diena, tai jau ir darbo šiek tiek 
mažiau. O šiaip tai vis vakarai 
šiuo tuo užimti' būdavo. Buvau 
agitatorius, turėjau rūpintis vie- 

-nos (savo) gatvės rinkėjais, kad 
visi žinotų, kada ir už ką BaL 
suoti. Paskui ta proga ir šiokių 
•tokių pasirodymų rinkimų gar
bei buvo. Nežinau ar aš rašiau, 
kad mūsų kolektyve yra choęas, 
kuris jau šį tą išmoko. Ir daž
nai priseina pasirodyti — užpil
dyti meninę dalį kokiam nors 
minėjime. Ma npatinka daina. 

•Nors ir neturiu gero balso, bet 
chore susirinkus padainuoti gra- 

•žu, malonu. Tačiau kai kasdien 
pradedama repetuoti ekstra pa- 

•sirodymui — tada jau nebeido- 
. mu, pikta. Mes dainuojam liau

dies daineles, o iš savųjų irgi 
vieną mokame — tai “Kaip gi 
gražus gražus rūtų darželis” — 
mano mėgiamiausia, nors kitos: 
irgi gražios. Paskui dar mokam 
“'Su partija kelias mums vie
nas ...” — kolūkiečių valsą...”.

Sol. Juozas Babravičius, kaip 
gauta žinių iš Lietuvos, yra mi
ręs Kaune š.m. balandžio 3 d. 
Jis buvo gimęs 1882 m. kovo 2 

;d. Vilkaviškyje, buvo, baigęs Pet 
papilio konservatoriją, kadaise' 
yra plačiai koncertavęs JAV lie
tuvių kolonijose, dainavo Lietu
vos operoje.

Balio Sruogos raštai leidžiami 
6 tomuose. Jau išėjo II ir IH t., 
spausdinami I ir IV 1.1 tome yra 
poezija, vertimai; II - IV t. dra
mos kūriniai, V t. bus Dievų 
miškas. Rinkiny apie Sruogos 
gyvenimą ir kūrybą spausdina
mas Rabačiauskaitės straipsnis.

Venclova rašytojų sąj. plenu
me savo pranešime tarp kitko 
pasidžiaugė, kad “pastaruoju 
metu į mūsų tarybinę literatūra 
po ilgesnės pertraukos vėl įsi
jungia nemaža įvairių kartų ra
šytojų: K. Boruta, St. Anglickis, 
K. Kiela, K. Inčiūra, V. Draz- 
dauskas, P. Drevinis ir kt.”. Rei
kią tikėtis, kad į literatūrinį dar
bą. “vardan šviesaus visų mūsų 
tikslo — komunizmo —. įsijungs 
ir kaikurie kiti rašytojai”.

Inčiūra, Boruta, Drazdauskas 
yra minimi dalyvavę ir diskusi
jose dėb pranešimo. Gal “išpa
žintis’’ drožė vargšeliai.
'Apie “tarybini” RokiškĮ1918- 

1919 m. “Tiesoje” rašo H. Viker- 
tas, “politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos Rokiškio 
skyriaus narys”. Esą, 1918 m. 
birželio mėn. buvusi įkurta po
grindinė kom. partijos organiza
cija Antanošės dvare. Metų gale 
Visų partijos organizacijų atsto
vų susirinkimas išrinkęs parti
jos apskrities komitetą: Edvar- . 
das Tiekus, J. Macijauskas, A.

dzieekio parko name. 1919 m. 
bolševikus išvarius “žuvo Rokiš
kio darbo žmonių revoliucinės 
kovos organizatoriai E. Tiekus 
ir J. Pagirys”.

Iš čia pat spausdinamų Pr. 
Kurkliečio atsiminimų matyti, 
kad Edv. Tiekus buvo mokyto- 

; jas “iš Obelių”. Girdi, komunis
tas nuo 19(15 m.
Salomėja Neris buvo patriotė
Kai pasiekė mus žinia, kad 

Salomėja Neris yra mirusi, kar
tu atėjo gandas, kad ji nebebu
vusi ištikima bolševikų režimui, 
kad jos eilėraščiai paskutiniai 
buvę jau lietuviškai patriotiški 
ir kad gal net mirusi ji nuo MGB 
rankos. Šiucs gandus dabar iš 

■ dalies patvirtina vieno lietuvio 
1 inteligento laiškas iš .Lietuvos, 
rašytas jau šiais metais. Jis apie 
S. Neries poeziją rašo:

“Man tai kaikas (jos poezijo
je. Red.) labai patinka, bet ne 
viskas. Pagal jos eilėraštį “Se
suo žydrioji Vilija” yra Dvario
no muzika - dainelė chorui. Ji 

• pat pradžioje liaudies ansamblio 
dainuojama buvo sukėlusi dide
lį publikos karštį, net reikėjo iš 
repertuaro išimti. Kaikas tūri 
daugiau jos eilėraščių, kurie 
buyo sukurti prieš jos mirtį. Gal 
kada nors gausiu pasiskąityti”.

1 ■ ■■■ ■ i 1 i Į .

ANTANAS
President - Soles Manoger

ANGLYS osnsMMMnMMB

Visų rūšių anglis ir malkas užsakyki- .
te per mūsų atstovus VYTAUTĄ ir Telefonu: LE, 5-0527 

SIGITĄ AUŠROTUS

Savo anglių kokybę garantuojame. . . ,

DOMINION COAL & WOOD CO.

VAISTAI LIETUVON’
■ ISG'ĖLBrrKITE'GYVYBĖS pASTŲŠKITE SAVO

. GtMI-NŪMS IR DRAUGAMS VAISTŲ,:. •*’
JRašykite,‘-;teIefonuą^itę ^ atyykite.pas muši?-- ’

■“'Z '.T:- -?'. -; .'•% :Visoš.:mfųrhiacij<)š’yeltui^a '

WALTMAN S PLPL-NDAKLE drug store
't AH?Ossii»gton -kampas (prieš Lietusių Namus)

’ 'T-ele f p.p,a šį.-'LE.-. 6-2139 . <-<? ••• .

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 !

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

South of Mohpwk Rd., Highway 6, (James-St. S.)

Jūsų lietuviška namų apšildymo bendrovė! 
Kokybė ir sąžiningos patarnavimas žemo

mis kainomis!
Visada -pasiruošę podėti įvairiose namų op 

šildymo problemose!
Statome alyvos burner'ius ir atliekame Įvai

rius skardos darbus!
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Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St arba skambinkite iždininkui

Dr.Chąjt
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DR. CHASEJS PARADOL

Savininikai:

ZIGMAS DIDŽBAUS, A. PRANCKEVIČIUS

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės | mūsų atstovus:

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

I VELTUI! Jei norite išbandyti keletą ’ 
g Qr. phase's gaminių, prisiųskite savo I 
.pavardę ir adresų su 25c /pašto ir g 
■pasiuntimo išlaidoms/, sekančiu od-g 
■ resu: Department NCP, The Dr. A. į 
|W. Chase Medicine Co. Ltd., Oak-1 
g ville, Ont. I
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AUTHORIZED DEALERS 
of CONTINUE- FLO FURNACES
CONTINUE-HO ALYVOS KROSNYS:

* Aygičipusios kokybės
★ Ekonomiškiausios 

Tvirtas Įmontavimas 
Tykus veikimas 
Puošni išvaizda 
10-čfai metų garantija 
Duoda natūraliai drėgnų orų

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

Siyskite siuntinius į LIETUVĄ
iri kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE, 
sent by UKRAINSKA KNYHA

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

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

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

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu- , 
žiu, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
Įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 1.9 svarų pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių 
jau patys tai patyrė.

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE

žiuoti į Argentiną. Jurgis, »egą-4 darbus. Ir kas nuostabiausia — 
lėdamas jo atkalbėti, ryžosi jo tai didelis ano meto mūsų tau-
planą pakeisti veiksmu. Jis sku
biai sutvarkė dokumentus vykti 
į Kanadą Ir taip 1928 m, Sek
minių dieną atsisveikino su gim
tuoju kraštu. (“Ir šiandien dar 
akyse ta diena, kai išvykdamas 
iš tėviškės, palikau jaunimą be
silinksminantį. J.P.).

Iš gražiųjų Ramygalos apy
linkių, Jurgį pasitinka žiaurūs 
Kanados vakarai. Jis ir dar du

į.-.; :•* ■m-.y. .-T .V'"--.:-'' į

nariu — Amilia ir George Pal
mer - Paleliūnais, kurie Tautos 
Namų šėrų pirkimui įnešė $500.

Jurgis Paleliūnas yra senesnės 
kartos ateivis atvykęs į Kanadą 
1928 m. Tada buvo kitokie lai
kai, ir jis šiame krašte nerado 
to, ką mes — naujai atvykusie
ji. Į šią šąli jis atvyko atsitik
tinai. Jo brolis (šiuo metu gyve-

lietuviai patenka į Edmonton 
apylinkes ir dvi savaites kerta 
ir degina pas vietinį ukrainietį 
miškus už $1.50 dienai. Po to 
miega šiaudų stirtose, ieško dar
bų. Po kurio laiko atsiduria Win 
nipege ir čia ilgesniam laikui 
gauna darbo siuvykloje. Atlygi
nimas $18 savaitei. Užsidirbęs 
kiek pinigo, ištęsi savo pažadą 
broliui (kuris norėjo važiuoti į 
Argentiną) ir 1930 m. jį atsi- 
kviečia į Kanadą.
. Taip Jurgis Winnipege gyve

na ilgesnį laiką. 1938 m. veda 
žinomo lietuvio veikėjo a.a. Jau 
niškio jau čia gimusią dukterį 
Amilią. 1943 m. atidaro savo siu
vyklą, kurioje tarpais dirba iki 
10 darbininkų. 1950 m. persike
lia į Hamitloną, kur ir šiuo me
tu verčiasi tuo pačiu bizniu. Jo. 
siuvykla esanti 7 Sterling St. 
lietuvių mielai lankoma, nes joj 
kiekvienas galį rąsti geriausių 
angliškų medžiagų pagal savo 
skonį. Be to, J. Paleliūnas savo 
tautiečiams duoda net iki 20%- 
nuolaidos.

Kiek margas ir Įvairus Jurgio 
gyvenimas — tiek dar spalvin
gesnė jo lietuviška veikla. Ap
sistojęs Winnipege jis tuojau 
Įsijungia į tuo metu buvusią °“
Lietuvių Pašąlpinę D-ją, įsteig
tą Amiliosi tėvo Jauniškio dar 
1911 m,, pavadintą Vytauto Di
džiojo vardu. Nuo 1933 m. iki 
1936 m. joje buvo v-bos pirmi
ninkas. Tuo laiku suvienija besi
pešančius Winnipego ir St. Bo
nifaco šios d-jos skyrius. Viena
me šios or-jos narių susirinki
me J. P. pasiūlo pirkti D-jos 
vardu salę. Minčiai visi pritaria 
ir 1943 m. ji nuperkama. Pirma
sis atidaręs vajų buvo Jauniškis, 
tuojau pat susirinkime paklojęs 
ant stalo $25.

Gražiai pradėtas darbas, nors 
ir su didelėmis kliūtimis eina 
į priekį. Iškyla partinių kivir
čų Lietuvių Namuose. Su kar
teliu J. Palmer prisimena komu
nistuojančių pokštą laike šio 
klubo atidarymo. Parengimų 
k-ja, slaptai be v-bos žinios su
sitarė sų orkestru, ir atidarymo 
dieną jis vietoje Lietuvos Him
no užgroja Internacionalą. “Taip 
kaip perkūnas iš giedro dan
gaus” — su didžiausia širdgėla 
prisimena tą įvykį Jurgis. Nors 
po kelių metų per antrąjį atida
rymą (po kapitalinio remonto) 
buvo jau giedamas Lietuvos 
Himnas, bet pirmoji dėmė, kaip 
juodas šydas visą laiką kabėjo 
virš šių namu. J. Paleliūnas šio 
klubo p-ku išbuvo 4 metus. Jis 
sukėlė papildomą paskolą ir at- 

tieėių entuziazmas. Pavyzdžiui, 
papildomos paskolos 34 asmens 
sudėjo net $9332,56! Taįp ’įr no 
risi sušukti: o Had ta geroji 
dvasia nusileistų dabar į Hamil
tono lietuvių tarpą!

Papasakojo J. P, taip pat daug 
įspūdžių, kaip Winnipeg© senie
ji lietuviai gražiai sutiko 1947 
m. naujuosius ateivius. Prisimi
nė jų tąrpe buvusius K. Baroną, 
J. Bulioni ir kitus dabar gyve
nančius Hamiltone.

Įdomu buvo klausyti šio. daug 
nusipelnusio senojo lietuvio at
eivio prisiminimų. J. Paleliūną 
matėme ir Hamiltone, kaip lai
kinosios Liet. Namų v-bos p-ką. 
Kaip žinome, ši k-ja po 2-jų me
tų veiklos, išpopuliarinusi Lie
tuvių Namų idėją, pasitraukė.

J. Palmer-Paleliūnas, įstoda
mas į NF Garbės Narius, aiškiai 
parodė, kad jam tikrai rūpi ne 
asmeniškos ambicijos, bet pats 
tikslas. Jo, kaip buvusio Laik. 
Namų v-bos p-ko, toks stambus 
prisidėjimas, dabartinei NF val
dybai yra be galo brangus.

Tikime, zkad visi tautiečiai šį 
J. P. veiksmą įvertins ir tai pa
rodys ne tik žodžiu, bet ir kon
krečiu darbu, pasinaudodami jo 
dideliu patyrimu ilgametėje 
drabužiu siuvimo praktikoje.

Sk. St.

HAMILTON, M
NF sukaktuvinis koncertas 

jau tik už pusantros savaitės. 
Šių pirmųjų NF metinių proga 
kviečiame visus lietuvius .at
kreipti rimtesnio dėmesio į val
dybos įdėtą idėjinį darbą ir at
siektus didelius rezultatus. Šių 
sukaktuvių proga visi paremki
me jos pastangas mūsų kuo skait 
tingiausiu atsilankymu. Juk tie 
tautiečiai, dirbdami NF valdy
boje, paskiria šimtus valandų 
ne savo asmeniškam reikalui, 
bet visų mūsų tautiniams sie
kimams įgyvendinti. Būtų bega
lo didelė moralinė v-bai para
mą, jei į šį metinį koncertą, susi- 
rinktumėm 500-600. Pabandyki
me! - '. -

NF valdyba su nuoširdžiausiu 
dėkingumu skelbia naujus na
rius: Albinas ir Virginija Jurai- 
čiai, Martynas Milkeraitis, Jur
gutis Jurgis ir Venckevičius Vy
tautas.

Nelaimė aplankė Jurgučių 
šeimą, 13 Elm St. Jų vienturtė 
3 m. dukrelė krito iš lovikės ir 
susilaužė peties kaulą. Dabar ji 
sugipsuota gydosi ir sveiksta, 
namuose.

NF valdybos narys A. Patam
sis staigiai susirgo ir vieną sa
vaitę gydėsi ligoninėje. Šiuo 
metu jo sveikata gėrėją, bet dar 
dirbti negali.

NF v-bos narys J. Švabakis, 
15 Burris St., pasirašė su viena 
bendrove 10 mėnesių sutartį va
žiuoti darbams į Kanados šiau
rę.' Pradinis atlyginimas $150 
savaitei.

Klebonas kun. dr. J. Tada- 
rauskas, sakyčiau, visų lietuvių 
bedarbių tikras tėvas. Nėra tos 
savaitės, kad jis neparūpintų 
pas jį besikreipiantiems lietu
viams darbo. Prieš kiek laiko pa
skaitęs “TŽ” kad naujai atvy
kęs į Hamiltoną lietuvis ilgesnį 
laiką negaunąs darbo, pats pas 
jį nuvažiavo ir nuvykęs su juo 
į Stelco, įstatė į darbą.

Apie kun. dr. J. Tadarausko 
atsidavimą, padedant gauti dar
bo, žino net Darbo staiga. Prieš 
kiek laiko ji prisiuntė 4 veng
rus. Gerb. klebonas neatstūmė 
ir jų. 3 jau surado darbus.

Plieno fabrikas Stelco vykdo 
milžiniško i 
darbus, kuriuos, 
baigs laike metų. Nuo ateinan- j 3. Palikite'nakčia? ir "7ytq~nupiaukit. Į 
čio rudens per 2-jųs metus jis 
(nepatikrintomis žiniomis) pri
ims apie 2.000 naujų darbinin
kų. Pradinis atlyginimas $1.73% 
valandai, kuris greit pakyla iki

JA VALSTYBES
I ■ fPamaldos evangelikams 

su komunija įvyks Detroite, 484 
East Grand Blvd., balandžio 28 
d., 11 vai. ryto.

Kun. dr. M. Kavolis.
Krikščionys demokratai tre

čiuoju VLIKo nariu, greta J. 
Matulionio ir P. Vainausko, iš
rinko clevelandietį A. Kasiulai- 
tį, “Jaunimo Žygių” redaktorių.

Lietuvius liberalų unijoje ke
letą metų atstovavo prof. S. Žy
mantas. Dabar jam perėjus dirb 
ti j Am. Balsą, atstovavimą per
ėmė L. Bieliukienė.

Antikomunistinis frontas yra 
dar mažai tegirdėta organizaci
ja, pasiskelbė organizuojąs “lie
tuvišką propagandinį filmą”. 
Esą, tai būsiąs realistinis filmas, 
kuriame būsią pavaizduotas 
laisvos Lietuvos gyvenimas ir 
gyvenimas bolševikų vergijoje. 
Kaip tas filmas bus statomas, 
kas vadovaus bei statys, atsišau
kime nesakoma nieko, tik’ pra
šoma aukoti pinigų. Esą kvie
čiamos visos “lietuviškos katali
kiškos ir patriotiškos organiza
cijos”. Skelbiama sudėtis ir 
“filmo garbės komiteto”. Koks 
jo vaidmuo, neaišku. Atsišauki
mą pasirašo Ign, Povilaitis, Fil
mo komiteto pirmininkas.

Metesky - Maslauskas, Niujor-

$2 ir daugiau.
Manome, kad jaunesnio am

žiaus (iki 35 m.) lietuviams ši 
proga būtų pati geriausia.

Sk. St.
Hąmiltoniečiai Vilniaus Kr. 

lietuviai, norintieji dalyvauti 
vilniečių arbatėlėje St. Cathari
nes balandžio 27 d., prašomi 
skambinti K. Baronui LI. 5-0979. 
Arbatėlės metu bus aptarti Vil
niaus Kr. lietuvių reikalai, kaip 
suvažiavimo, informacinio leidi
nio ir 1.1. Arbatėlėje dalyvaus 
Toronto, Londono ir St. Catha
rines skyrių nariai.

Hamiltono LSK Kovas balan
džio 14 d- sušaukė visuotinį na
rių susirinkimą, kuriame buvo 
išrinkta naujoji valdyba: pirm. 
K. Stanaitis, vicepirm. ir paren
gimų vadovas K. Baronas, ižd. 
L- Verbickaitė, sekr. R. Petfu- 
šaitytė, narys P. Kvedaras. 
Esant kasoje virš $500, nuspręs
ta nupirkti naują aprangą mer
gaičių krepšinio komandai, o 
taip pat moterų ir vyrų stalo te
niso, kadangi jie atstovaus Ha
miltoną Š. Amerikos sporto žai
dynėse Toronte. Gero vėjo ha- 
miltoniečiams! K. B.

Išsikirpkite ir pasilaikykite sau!
........... ................   --■■■■ U i

Sulaikykite slogos j 
simptomus

tik su 4 tabletėmis i

I Kam kęsti čiaudulio, kosulio, šalčio I 
J or gerklės skausmus? Tik 4 Dr. Chosėj 
| Brond tabletės, paimtos pagal mūsų g 
-nurodymus, tu 
J ri sulaikyti ,vi-
• sus slogos 
J simptomus 24 
g valandų bėgy 
■ arba pinigai
• bys sugrąžinti
. 12 tablečių — 59c. 40 tablečių 
I $1.49 sutaupo jums 48c.

ko bombininkas, pripažintas ser
gančiu psichiškai, susirgo atvira 
džiova su kraujo išsiliejimais.
D. BRITANIJA

Juozas Juškys mirė kovo 11 d. 
Wakefield Clayton ligoninėje.

Velionis buvo gimęs 1907. III. 
21. Raseinių apskr. Baigęs Rasei
nių gimnaziją tarnavo Šakių ap. 
Į Angliją atvyko 1947 m. Vokie
tijoje gyveno Flensburge. Ten 
ir Anglijos Bradforde dalyvavo 
“Atžalyno” pastatymuose.

Velionio šeima yra likusi Lie
tuvoje.

Vincas Kisielius mirė Cam
bridge kovo 4 d. Palaidotas mies 
to kapinėse.

Iš Sao Paulo lietuvių
S. Paulo lietuvių kolonija gy

vena savo ramų, kaip drungna
me vandeny panertą gyvenimą. 
Prasidėjo Nauji Metai lygiai 
taip pat dulkėmis apneštais la
pais bulvaruose, vaiskiomis įvai
riaspalvėmis gėlėmis skveruose, 
vis vienodai apsirengusiais žmo
nėmis ar tai būtų vadinama “va
sara”, ar “žiema”. Sunku atskir
ti mėtų laikus, kurie čia atvirkš
čiai paskirstomi, tame amžina
me žalume, toje visada kaitinan
čioje saulėje. Tik kalendoriai 
primena, kad dabar yra toks ir 
toks mėnuo.

Vasario 16 minėjimas praėjęs 
kukliai ir neįspūdingai, įnešė ne 
vienybės siekimo, apie kurią 
tiek daug mėgstama šūkauti, bet 
disharmonijos nuotaikas. De
struktyvus elementas pasistengė 
šia proga nemaža kartėlio įlieti 
į besistengiančių pasireikšti kul
tūrinių pajėgų veiklą, tuo pačiu 
trukdydamas įgyvendinti Lietu
vių Bendruomenės Brazilijoje 
projektą. Būtų tai nestebėtina, 
jei, Čia egzistuotų partijos, stip
rios vietinės organizacijos besi
orientuojančios viena ar kita 
kryptimi, bet partijų čia nėra, 
organizacijos susnūdusios, vie
nintelė aktyviau pasireiškianti 
yra Lietuvių Katalikų Bendruo
menė, kuriai vadovauja kun. Pi
jus Ragažinskas ir lietuviškos 
mokyklos, kurių organizavimu 
ypatingai rūpinasi kun. Juozas 
Šeškevičius. Ir štai randasi as
menys, kurie iš pasalų stengiasi, 
jei nesugriauti, pasireiškiančią 
veiklą, tai bent ją diskredituo
ti patys prisidengdami “ura-pat- 
riotizmo” vėduokle. Tačiau tos 
pastangos atsimuša tuščiais žo
džiais į tikrai pasišventusių lie
tuvių darbuotojų sąmonę.

S. Paulo kolonija šiandieną 
turi ateitį savo jaunime, kuris 
sutraukiamas į mokyklas S.Pau- 
lo periferijose: Vila Anastasio, 
Bom Retiro, Moinho Velho, Vi
la Bela, Vila Zęlina ir Parque 
das Nacoes (St. Andre priemies
ty). čia ir pasireiškia visa tei
giama lietuviška veikla, kurioje 
nėra nei ambicijų, nei intrigų, 
nei asmeninių sąskaitų, nei ma
terialinių išskaičiavimų. Terūpi, 
žūt būt, išlaikyti jaunimą lietu
viškoj dvasioj ir palikti jiems 
didįjį palikimą: savo tėvų kal
bą. Mokytojai dėstą šiose mo
kyklose dirba pasišventę, be at
lyginimo, atimdami iš savęs vie
ninteles laisvas valandas, kiti 
net aukodami savo uždarbį.

Tokį gražų lietuviško jaunimo 
susibūrimą teko pamatyti kovo 
3 kd. “Blynų baliuje” seserų Pran 
.eiškiečių gimnazijos salėje V. 
.Zelinoj, kurį organizavo kun. J. 
Šeškevičius. Čia dalyvavo visų 
mokyklų ir ateitininkų jaunimo 
visos meninės pajėgos vadovau
jamos mokytojų. Baliaus pelnas 
buvo skiriamas lietuviškos pa
rapijos klebonijos statybai. Ba
lius sulaukė nelaukto pasiseki
mo ir kaikam buvo tikra staig
mena pamačius, kaip gražiai 
mūsų jaunimas yra organizuo
tas, nustelbdamas senąją kartą, 
kuri vis tebesirungia dėl savo 
titulų, turtų ir išmonės. Ir tai 
dėka savo vadovų jaunimas gali 
eiti teisingu keliu.

Šiaip, jei .Š. Paulo neaplanko 
koks reikšmingas svečias iš to
liau, tai veik užmiršti, kad 
dar egzistuoja kokios organiza
cijos, yra kokia tariama veikla. 
Veikia pavieniai asmenys, ku
rių tarpe nestinga ir subversy- 
vaus elemento.

“Lietuviško radijo” pusvalan
džiai plačiai užsimoję pradžioje, 
irgi niekuo ypatingu nepasižy
mi, nes yra rankose mažai pa
jėgių asmenų. Taip ir slenka die
nos ir mėnesiai, kaip drungna
me vandeny — »

H. Mošinskienė. '
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EDVARDAS GRIEGAS
V. VERIKAITIS

(1843 -1907) NAUJOS KNYGOS BUDO AUKLĖJIMAS
Kilmė. Keistoka, bet norvegų 

tauta už savo didįjį kompozito
rių turėtų būti dėkinga ško
tams. Teisingiau sakant, 1745 m. 
karui. Pretenduojąs į karališką
ją karūną C. Edwardas Stuar- 
tas išsikėlė į Škotijos krantus. 
Sekančiais metais jo likimas iš- 

- sisprendė nelygioje kovoje prieš 
anglus. Jie tapo išblaškyti. Da
lis jų paimta į nelaisvę. Atrodė, 
jog nebėra vilties ramiam gyve
nimui, tad daugelis emigravo. 
Tarpe jų ir prekybininkas Alex
andras Greig iš Aberdeeben. Jis 
pasirinko Norvegiją dėl pato
gaus klimato. Apsigyveno Ber
geno mieste ir pakeitė savo pa
vardę į. Grieg. Jo vaikaičio Alek 
Sandro sūnus buvo didysis kom
pozitorius. Edvardas Griegas.

Jaunystė. Griego tėvas, pirk
lys, nors ir labai kultūringas ir 
inteligentiškas žmogus, neturė
jo ypatingų gabumų muzikai, 
nors ją ir mėgo. Griegas niekada 
nebūtų pamėgęs savąjį norve
giškąjį kraštą, jo gamtą, jo le
gendas, jo liaudies dainas, jeigu 
nebūtų turėjęs motinos, — Ju
dith Hagerup — kuri buvo tik
ra norvegė, visa siela atsidavu
si ir pamilusi savąją žemę. Pati 
būdama gera pianistė ir daini
ninkė, ji išmokė jaunąjį Griegą 
ne tik pirmąjį žingsnį žengti, bet 
ir pirmąjį akordą pažinti. Jos at
sidavimas savajam kraštui, mei
lė, grožio pajutimas, Japo per
duoti Griegui iki paskutinio la
šo. Schopenhauerio doktrina, 
jog paveldėjimai kyla iš motinų, 
pasitvirtino. Artistinis subrendi
mas, geras skonis, viskas tik iš 
motinos. Pati. pasiekusi puikių 
rezultatų jaunystėje dainavimo 
ir pianino srityje, buvo tikras 
kelrodys jaunojo Griego jau
nystėje. Pasak Griego: ji pali
kusi jam nepaprastą įspūdį vie
name koncerte, kuriame daina
vusi su Simfoninu orkestru. Taip 
pat jis atsimena nepaprastą rit
miškumą, kuriuo motina pasi
žymėjo išpildant komplikuotus 
Weberio dalykus.

Muzikos Griegas pradėjo mo
kintis būdamas 6 metų amžiaus. 
Pirmasis mokytojas buvo mo
tina. Bet gal didžiausios įtakos 
jam turėjo muzikinė atmosfera 
šeimoje, leidusi -jam kvėpuoti 
muzika, ir auginti kaip tik tą 
smagenų dalį, kuri brandina mu
ziką. Motina ne tik pati skam
bindavo įvairius klasinius kūri
nius, daugiausia dėmesio ski
riant Mozartui ir Weberiui. Tuo 
se koncertuose motina skambin
davo pianinu ir reikalui esant 
išpildydavo vokalinę partiją

jaunam Griegui išsižiojus klau
sant. 4

Griegas pirmuosius bandymus 
kompozicijų pradėjo sulaukęs 12 
m. Vieną dieną jis atsinešė į mo
kyklą knygą su savo kompozici- 
ia: “Variacijos pianinui vokiš
komis melodijomis” — parašyta 
Edvardo Griego, Op 1.

Jo nelaimei, rodant šią kom
poziciją draugams pamokos me
tu, mokytojas pastebėjo ir nusu
kęs ausį įsakė:, “tokį šlamštą 
kitą kartą palik namuose!".

Griegas niekuomet nebuvo 
oopuliarus mokykloje. Amžinai 
ižsisvajojęs. Visuomet vėluoda- 
vosi, išgalvodamas įvairiausių’ 
šsisukinėjimų. Kartą stovėjo 
visą valandą ant lietaus, kad 
'eršlapusį mokytojas pasiųstų 

namo. Tuo laiku jam niekuomet 
leatėjo į galvą, jog pasidarys 
nuziku. Jo svajonė buvo pasi- 
iaryti pastorium.

Didelės įtakos Griego apsi
sprendimui muzikai padarė gar-

Jubiliejinė Jamborė
Lietuvos Skautų Brolijos Už

sienio skyrius praneša, jog Eg- 
zilų Skautų Asociacijų Tarybos 
sekretoriatas yra gavęs iš Tarp
tautinio Skautų Biuro direkto
riaus gen. D. C. Spry oficialų 
kvietimą Egzilų Skautų Sąjun
gom dalyvauti 64 asmenų kon
tingentu Jubiliejinėje Jambo
ree, o taip pat ir Tarptautinėje 
Skautų konferencijoje su 6 dele
gatais stebėtojų teisėmis.

Minėtieji skautų sąskrydžiai 
įvyksta rugpiūčio mėn. Anglir 
joje. Lietuvos Skautų Brolija 
Jamborėje bei Tarptautinėje 
konferencijoje bus atitinkamai 
atstovaujama. Egzilai pakviesti 
dalyvauti tautinėse uniformose, 
Pažymėtina, kod nuo pat 1947 
m. egzilai skautai neturėjo to
kių privilegijų. Lietuvos Skautų 
Brolija šį kvietimą sutinka su 
džiaugsmu ir tiki, jog pradedant / 
su šiais Jubiliejiniais Skautybės 
Metais Lietuvos Skautų Brolijos 
vardas vėl bus įtrauktas į tarp- 
tinius skautų sąrašus ir galės 
pilnai dalyvauti pasauliniame 
Skautiškame judėjime.

Kultūrinė kronika
Rašytojų Draugijos premiją, 

antrą kartą balsuojant, pripažin
ta J. Savickio “Žemė dega”. Tię 
$500 bus sunaudoti pastoviai jo 
kapo vietai nupirkti, nes ten, 
kur dabar jis palaidotas, po 5 
metų kapai panaikinami ir nau
ji laidojami. O J. Savickio palai
kai ten jau guli 5-tus metus.

Savo meno kūrinių parodą w 
Cleveland© lietuvių salėje ba
landžio’ 7 • d. buvo suruošę dail. 
Galdikas, V. K. Jonynas ir J. 
Pautienius.

Kun. Arminą, poetą Venanci- 
jų Alisą, neseniai atšventusį 25 
m. kunigystės sukaktį, Santo 
Andrė vyskupas pakėlė garbės 
kanauninku. Kun. Arminas Bra
zilijoje dirba jau 20 metų.

“Eltos” biuletenis ispanų kal
ba numatyta leisti Kolumbijoje. 
Tuo reikalu susitarta sų Kolum
bijos LK Komitetu. Atsakomin- 
guoju redaktorium bus kun. M. 
Tamošiūnas. Adresas: Padre M. 
Tamošiūnas, Comite Catolico Li- 
tuano, Carrera 39 No 54-31, Med- 
delin - Colombia, S.A.

Šitas “Eltos” biuletenis aptar
naus visą Pietų Ameriką. Šiuo 
metu “Eltos” biuleteniai leidžia
mi lietuvių, vokiečių, italų ir 
apglų kalbomis.

sakęs, jog Lietuvai teksią ma
žiausiai likti rusų įtakos sfero
je, jis atsako: “Mes kovosim”. 
1946 m. .rudenį būdamas Pary
žiuje jis primena, jog ten matęs 
senųjų politikų, “istorijos dul
kėm apneštų”, kurie skundęsi, 
“kad užsienyje “nieko neparuoš
ta”. Ten buvę ir “mūsų diplo
matai. Iš Lietuvos išsivežę Olim
po ugnelę ir nenorį jos priblė- 
sinti. Jie tol atstovaus ir neper
duos ugnies kitiems, kol patys 
visai susens ir barzda žemę 
ręms. Nes jie “akredituoti”. Jo 
buvo įspūdis, kad “Daug norų ir 
lauš gerų Vilčių. Bet mažiau 
darbo”...

Tačiau politikos reikalus jis 
palyginus retai teūžsimena 
Daugiausia jis keliais sodriais 
sakiniais aptaria dienos ivykius 
bei sutiktus “žmones. Rašo apie 
svyruojančias nuotaikas vokie
čių okupacijoje, paskiau italų, 
pagaliau amerikiečių ir kaip 
orancūziškoji valdžia kūrėsi. 
Vis naujos sąlygos, vis tenka su
sidurti su naujais žmonėmis, ku
riuos rašytojas taip gražiai, kar
tais vos keliais žodžiais, charak
terizuoja. Pats jis rašo, kad jis 
rašąs tik įspūdžius. Tai esą “Už
rašai žmogaus nedalyvavusio 

l politikoje, vien tik mačiusio ir 
pastebėjusio įvykius”. Esą 
“Daug noro pasikalbėti senste
lėjus” (361-362). Bet tas jo “pa
sikalbėjimas” skaitytoją pririša 
prie knygos neatitrauktinai. “Že 
mė dega” yra beletristinio po
būdžio užrašai, kur fabulą atsto
ja autoriaus kasdieniško gyveni
mo įvykiai. Jie, be abejonės,, nė
ra sukurti, bet tikri, buvę, lygiai 
kaip sutiktų žmonių charakte
ristikos tikros, kaip tikra jo 
“Ariogalą” su visais alyvme
džiais, vynuogių medžiais, rožė
mis ir kitais augalais bei daržo
vėmis. Iš užrašų betgi sunku bus 
mokytis to meto istorijos. Juose 
daug daugiau poezijos ir psicho
loginio įžvalgumo perlų. O kiek
viename žingsnyje pats Jurgis 
Savickis su lengva malonia, šyp
sena, kaip kadaise matydavome 
patrauklų frakuotą salionuose 
tarpe diplomatų ąr tarpe artis
tų teatre, kai buvo Kaune valst. 
teatro direktorium. Imponavo 

Leipzigo konservatorijoj, ma- Jis gyvenime, imponavo savo

pašalinus priešingu jai įpročiu, 
reikia eiti prie kitos silpnybės. 
Taip elgėsi amerikietis Frankli
nas, žaibolaidžio išradėjas. Jis 
turėdavo prie savęs mažą kny
gutę. Kiek kartų dienoje pasi
kartodavo yda su kuria jis kovo
jo, tiek kartų jis pažymėdavo 
savo knygutėje ir ryždavosi to
liau to saugotis. Vakare jis per
žiūrėdavo savo užrašus, melsda
vos ir prašydavo Dievo pagalbos 
nusikratyti tos ydos. Mes katali-. 
kai turime nuostabiai geras 
priemones kovoje su, mūsų silp
nybėmis, tai ypatingoji sąžinės 
sąskaita ir atgailos sakramentas 
arba išpažintis. Ypatingoje są
žinės sąskaitoje sekama kaip se
kasi kovoti su kuria nors yda. 
Atgailos sakramente ir Komuni
joje gauname Dievo pagalbą ar
ba Jo malonių, kurios padeda 
mums silpnybes nugalėti.

Žmogaus būdo pagrindą suda
ro jo dvasinių galių išvystymas. 
Šviesus, išlavintas protas, tvirta 
valia, švelnūs, apvaldyti jaus
mai bei aistros (pasijos) yra tas 
pagrindas ant kurio kuriamas 
kilnus charakteris arba būdas. 
Tiagi pirmiausia ir reikia to siek 
ti. Žmogus lavina protą ne tik 
mokykloje, bet ir už mokyklos, 
ne tik būdamas mokiniu, bet ir 
per visą savo gyvenimą skaity
damas geras, naudingas knygas, 
klausydamas gerų paskaitų. Va
liai lavinti, stiprinti pats gyve
nimas duoda šimtus progų. Kiek 
kartų pareigą pastatom augš- 
čiau malonumų, kiek kartų pri- 
siverčiam padaryti kas nėra ma
lonu, bet privalu, tiek kartų 
stiprinant valią. Jausmų apval
dymą žmogus įgyja laipsniškai, 
pradedant nuo vaiko amžiaus, 
kai supranta, kad kitaip elgtis 
yra gėda ir negarbinga.

Protas, valia ir jausmai, tegu 
išlavinti ir kultivuoti, vistiek 
tėra lyg rėmai, kuriems trūksta 
dar paveikslo. Jie nesudaro as
menybės arba būdo pilnatvės, 
Reikia įsigyti gerų įpročių arba 
dorybių, kurios duoda tam pa
veikslui turinį ir grožį.

J. Gutas.
Čikagos liet, radijas Margutis 

spalio 27' d. minės 30 metų gy
vavimo sukaktį Conrad Hilton 
viešbučio didžiojoje salėje.

Kun. Kaz. Miliauskas, Santo 
Andrė, Brazilijoje, vyskupijos

Jurgis Savickis, ŽEMĖ DEGA, ii. Iš
leido Knygy leidykla Terro, tiražas 
1000 egz., spaude M. Morkūno 
spaustuvė, 1956 m. 418 psl. Gale 
pridėta B. B. studijelė apie autorių. 
Tomas įrištos j kolenkoro viršelius. 
Kaina nepažymėto.

Šiame tome telpa J. Savickio 
užrašai nuo 1941. VI. 26. iki 
1948. L 26. Ir šiuose puslapiuose 
apie pusseptįntų metų laikotar
pį kalba ne diplomatas sekąs 
pasauliniuš lūžius, bet rašytojas 
registruojąs kasdieniškus įvy
kius, apipindamas juos taiklio
mis pastabomis ir paskęsdamas 
humanisto bei patrioto ir gam
tos mylėtojo išgyvenimuose, 
Lietuvos įvykių raidos jis nese
ka, tačiau sumini beveik visus 
stambesniuosius Lietuvą lietu
sius įvykius, juos trumpai taik
liai įvertina ir dažnai nusiskun
džia, kad nėra žinių iš Lietuvos, 
kad negali su ja susisiekti, kad 
jo neleidžia ten vykti, o jis taip 
norėtų... Jis užsiėmęs savo dar
žu, ožkyte, paršiuku, šuneliu, 
pasinėręs visa būtybe gamtoje, 

va. Pats rašo, kad žmona “apie 
Ji žino,

sako

susis norvegų sn^kmink^ Ole nuolat palygina su Lietu- 
_ ,, . .. .v v© Pofc rocn Ir a H 7mnna aniP3ull, avantiūrų mėgėjas, įsva- - v .
'ūnėjęs veik visą pasaulį, kon- neužsimena.
:ertavęs didžiuosiuose Europos kad as sapnuoju, ja sielojuos
- Amerikos teatruose. Griegas

3ull, avantiūrų mėgėjas, išva-

.r 
mėgdavo klausytis - ne tik jo 
>muiko vaitojimo, bet ir pasa
kojimų. Studijavęs pas garsųjį 
Spohra, vėliau sukūręs savąjį 
grojimo stilių ir pasiekęs tokio 
pat garso kaip Paganini. Kartą 
Paryžiuje bandė nusižudyti, nes 
kažkas pavogė jo brangųjį smui
ką. Šoko nuo tilto, bet tapo iš
gelbėtas. Viena turtinga ponia, 
sužinojusi apie jo nelaimę, pado
vanojo jam kitą Stradivarijų ir 
taip buvo tęsiama jo muzikinė 
karjera. Kartą plaukė laivu. 
Susidūrus su kitu laivu jo lai
vas paskendo liepsnose. Paniko
je šokti į vandenį jam nei į gal
vą neatėjo, kol nesurado savo 
brangiojo smuiko. Susiradęs 
smuiką, veik paskutinis šoko ir 
išsigelbėjo. Nenuostabu, jog ši 
legendarinė asmenybė darė ne
paprastą įspūdį jaunajam Grie
gui. Todėl kai kartą Ole Bull at
vyko pas tėvus ir patarė jaunąjį 
Griegą siųsti į Leipzigą, šis pa
kluso be mažiausio klausimėlio.

Leipzigo konesrvatorijoj Grie
gui teko studijuoti su daugeliu 
vėliau iškilusių muzikų.* Pati 
koservatorija, įsteigta Mendel- 
sono 1843 m., praleido eilę žy
mių muzikų. Šumanas ten bu
vo lektorium. Garsus to laiko 
pianistas Moshales, žymusis mu- 
zik. teoretikas Richtęris, Haupt- 
rnanas ir kiti. Pirmasis Griego 
pianino mokytoj’as buvo Playdi, 
kuris mėgdavo skamibnti leng-

nau”. (96). Bet jis tiki Lietuvos 
prisikėlimą ir kažkuriam diplo
matui Paryžiuje, kuris jam pa-

vas Mendelsono kompozicijas ir 
priaratėjęs prie komplikuotes- 
nės dalies sustodavo sakydamas 
“ir t.t.”, norėdamas sudaryti įs
pūdį, jog lygiai taip lengvai ir 
toliau, tik neturįs laiko. Moki
niai žinoma žinojo, jog jo tech
nika toliau neneša, bet nuolai
džiai atleisdavo, kadangi šiaip 
buvęs neblogas pedagpgas. Grie
gui vistik dugiau patiko jo ant
rasis mokytojas Wenzel, buvęs 
geras Šumano draugas, kurį 
Griegas vėliau pradėjo stačiai 
dievinti. Mokantis harmonijos, 
Griegas prisipažįsta, visuomet 
rašęs savotiška harmonija duo
tam basui. Teoretikas Richter 

! nevisuomet sutikdavo su “tomis 
būsimomis ateities harmonijo
mis”. Sekantis harmonijos mo
kytojas Papperitzas jau davė 
daugiau laisvės.

Jau prieš Kristaus gimimą 
Graikijoje buvo garsių skulto- 
rių, kurie sukūrė nuostabiai gra-, 
žiu statulų. Graikai skulptoriai 
dirbo skulptūras su tam tikru 
instrumentu, kurį vadino “cha- 
rakter”. Dirbdamas su tuo in
strumentu - charakter, dailinin
kas duodavo marmurui tam tik
rus bruožus. Ilgainiui imta va
dinti charakteriu ne instrumen
tą, bet žmogaus įsigytus gerus 
Įpročius arba nusiteikimus, ku
rie sudaro jo asmens bruožus. 
Kaip ne staiga sukuriama skulp
tūra, taip reikia daug laiko iš
ugdyti savo būdą arba charak
terį.

“Kai mes gimstame”,
vienas pedagogas - rašytojas, — 
’’i mūsų rankas dangaus angelas 
įduoda balto, tyro marmuro ga
balą. Iš jo turime sukurti viso 
gyvenimo kūrinį arba savo cha
rakterį”.

Žmogus kuria savo būdą arba 
charakterį ne marmure, bet sa
vo sieloje. Šitas būdo auklėji
mas turi eiti per visą gyvenimą, 
pradedant nuo paauglio am
žiaus. Kas nesirūpina savo būdo 
auklėjimu, tas daug nustoja. 
Žmogaus būdas — jo likimas, jo 
pasisekimo ar nepasisekimo prie 
žastis. Apie vieną žmogų mes 
sakome: “Jis kilnaus būdo žmo
gus”. Kitu mes nepasitikime ir 
tai su pagrindu. Yra ir tokių 
žmonių, kurie dėl blogo būdo, 
kenkimo visuomenei yra iš jos 
išskiriami, uždaromi j kalėji
mus.

Žmogaus būdo auklėjimu iš 
pat mažens rūpinasi šeima, mo
kyklą, Bažnyčia. Klusnumu, 
tvarkingumu, mandagumu, kad 
ir nedidelių pareigų atlikimu 
vaikas ugdo savo būdą, jis yra 
auklėjamas. Šeima, mokyklą, 
Bažnyčia vaiką auklėja, bet pa
augęs žmogus turi pats auklėtis. 
Ir būdo auklėjimo atžvilgiu yra 
auklėjimas ir auklėjimasis.

Kur šitas darbas gerai vyks
ta, ten gaunama gražių rezulta
tų. Šventų^ kilniaširdžių žmonių 
turi ir lietuvių tauta. Jų sielose 
klesti gerų įpročių arba dory
bių žiedai. Imkime šv. Kazimie
rą, vysk. M. Giedraitį, vysk. M. 
Valančių, prof. St. Šalkauskį, M. 
Pečkaųskaitę - Šatrijos Raganą, 
prof. Pr. Dielininkaitį, kun. Alf. 
Lipniūųą daugelį kitų.

“mes horime būti kilnaus būdo 
žmonėmis. Tik pasakykite, kaip 
savo būdą auklėti”. Nėra leng
va keliais žodžiais nusakyti. 
Apie tai kalba visas pedagogi
kos mokslas. Labai naudinga bū
tų įsiskaityti Tihamer Toth' 
knygutė “Jaunuolio būdas”. Ten 
suprantamai nurodoma, kaip 
jaunuolis gali auklėti savo bū
dą. Apie tai aš kalbėsiu trum
pai, palyginimu. Kaip darže ša
lia naudingų daržovių auga ir 
įvairių piktžolių, taip yra ir 
žmogaus sieloje. Panašiai ir 
žmogus šalia gerų įpročių arba 
dorybių, turi savo sieloje blogų 
ypatybių arba silpnybių. Vienas, 
žiūrėk, teisingas, bet netvarkin
gas, kitas geraširdis, bet silpna
valis, trečias stiprios valios, bet 
neaptašytų jausmų (nemada- 
gus) žmogus. Auklėjant savo bū
dą, reikia gerąsias mūsų ypaty
bes stiprinti, o su silpnybėmis 
kovoti, tai yra elgtis priešingai, 
įsigyti ydoms priešingų gerų 
ypatybių aeba įpročių.

Kas paukščiui sparnai, kas lėk 
tuvui galingas motoras, tas sa
vęs auklėjimo darbe tvirtas ir 
pastovus ryžtas arba noras. Rei
kia tvirtai, nesvyruojamai norė
ti savo ydas nugalėti ir jos bus 
nugalėtos. Tik it čia neužtenka 
bendro noro. REIKIA visą dė
mesį sukaupti prie vienos kurios 
ryškesnės mūsų silpnybės. Ją

kūryboje, ’ imponuoja ir užra
šuose,, kuriuose aįsjspiųdi jo vi
sas charakteris. •

Verta knyga ir tenka dėkoti 
“Terrai”, -kad ją taip gražiai iš
leido. Net kietais kolenkoro vir
šeliais aprūpino. Nedaug tokių 
knygų teturime.

tydamas daug pažangių moki
nių, Griegas nenorėjo jiems nu
sileisti. Dirbo dienomis ir nak
timis, kol jo sveikata visiškai 
palūžo. Tai atsiliepė visam jo 
gyvenimui. Motina, sužinojusi, 
nuvyko jo lankyti. Tuo metu 
medicina nebuvo taip toli pa-J 
žengusi ir Griegas tapo invali-j 
du. Daugiau nei 40 metų jis tu-, 
rėjo tik vieną plaučių pusę kvė
puoti. Todėl tik reikia stebėtis 
jo pasiektais rezultatais. Jeigu 
genijus galėtų būti ligos už
gniaužtas, tai geriausi Griego, 
Wagnerio ir Chopeno kūriniai 
nebūtų išvydę šio pasaulio.

Motina parsigabeno suvargusį 
sūnų namo. Tikėdamiesi visiško 
pasveikimo, tėvai kalbinėjo jį 
pasilikti namuose visam laikui, 
bet Griegas su tuo nesutiko ir 
sutvirtėjęs išvyko atgal į Leip
zigą, kur pavasarį išlaikė visus 
baigiamuosius egzaminus.

(Bus daugiau)

bės Pijaus XII rūmų prelatu;'

Finest Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiousios rūšies 

Išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytą 

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

kuriuos tik pirksite.

GERIAUSIAS DVIRATIS 
kanadiečiams

Redakcijai prisiųsta
Kazimieras Barėnas, Karališ

ka diena, novelės. Nidos Knygų 
Klubo leidinys Nr. 17, 1957 m., 
256 psl. Kaina nepažymėta.

K. C. Cirtautas, The Refugee, 
a psychological study; with a 
foreword by prof. Pitirin Soro
kin of Harward university, Mea
dor Publishing Company, Bos
ton, Mass., 1957, 166 psl. Kai
na $3.

“Moteris” Nr. 2(7), balandis - 
birželis, 1957 m., 28 psi.

Turinys: A. Šdilauskaitė, Ap
simarinimas ir charakterio ug
dymas; I. Matusevičiūtė, Didy
sis liet, tautos palikimas; D. Au
gienė, Įvairios lyčių skirtumo 
apraiškos tautose; J. Paukštie
nė, Mūsų vaikai piešia; Dr. M. 
Budrienė, Alergija kūdikių ir 
vaikų amžiuje; A. Kriščiūnaitė, 
Bręstantis jaunimas ir mes; W. 
Kundrotienė, Tėvai ir vaikai; E. 
Pasalantė, G. Mistral; Skyriai: 
Grožis, higiena; Mergaičių ker
telė; Knygos; Mūsų moterys; 
Apžvalga; In memoriam; Šei
mininkėms.

Taupykite pastų

20 King Street East

Dviračiu važinėjimo sąlygos Kanadoje 
yra skirtingos. Nuotoliai yra dideli, kli
matas keičiasi staiga, o be to, ir keliai 
kitokie.
Bet, nežiūrint kokios bebūtų sąlygos, su 
C.C.M. važiuosi visuomet puikiai. Ma
žiau reikalauja jėgos, patogesnis, ilgiau 
laiko, o operavimas kainuoja pigiai, nes 
C.C.M. dviračiai gaminti Kanadoje ir 
pritaikinti šio krašto sąlygoms.
C.C.M. yra aprūpinti žinomu “Herku- 
les.” Coaster stabdžiu, kuriuo galima la
bai greitai sustabdyti. Pas mus yra mo
delių su įvairiais greičio prietaisais ir 
rankiniais stabdžiais, jei to pageidauja- *

ma. Apžiūrėkite pas savo C.C.M. par
davėją.
SUPER JĖGOS ratai — trigubai sunituoti rėmai, 
chromo plokštelės, nerūdijančio plieno stipinai. 
C.C.M. "HERCULES" Coaster stabdžiai — leng- 
vos stabdymas, veikia saugiai ir staigiai. Žvilga 
visą amžių, padengti specialiais geležies dožais, 
gražūs apvedi jojimai.

GERO CHROMO, nikelio plokšteles gamino virš 
20 metų.

DUNLOP padangos — geriausios pasaulyje.

Įvedamas naujasis C.C.M. C¥CO
Štai naujausios C.C.M. laidos geros rūšies, pigios kainos 
dviračiai — pagaminti, kad puikiau veiktų, ilgiau lai
kytų ir parduodami už mažesnę kainą.
Naujasis CYCO, augštos rūšies, žvilgantis, trigubai ni- 
tuotų rėmų C.C.M. gamybos dviratis . . . gaminys, ku
rio niekas kitas už šią kainą negali pagaminti.*
Apžiūrėkite šiuos naujus gražius, iš žvilgančio metalo 
pagamintus, dviračius pas savo artimiausią C.C.M.

• pardavėją.
C.C.M. tarnyba ir dalių sandeliai yisoje 
Kanadoje. Yra virš 3000 C.C.M. pardavėjų.

DVIRAČIŲ, TORAČIŲ IR VISOKIŲ KITŲ VAIKAMS VEŽIMĖLIŲ GAMINTOJAI NUO 1899 M. 
58L
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Esu patenkinta
4puodeliu tikros ARBATOS

i
Vardas □

SALADA

• NATIONAL TRUST COMPANY, 20 King St East Toronto 
1 Kartu siunčiu indėlį ........................................... ./.......................... ........ .

Praia u atidaryti taupomąją sąskaitą mano vardu ir prisiąskite naa taa 
pymo bei čekiu knygeles su viršeliais ir t.t.

Mr.
Mrs. .............................................. .\............................. ........................
Miss

SALADA 
yra tikrai 
puiki 
ARBATA

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

< mokama už jūsų 
pinigus taupomojoje 

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

National
(Prie King ir 

—11I" ■—W WJ1 > M •
Yonge požeminio)

C O M P A N Y L I M ! T E D

N-47TV
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Adręsas ....... .........

Miestas ar miestelis
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DABAR GERIAUSIAS LAIKAS INVESTUOTI Į ŽEMĘ

Br. SERGAMUS, 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

Baldų Krautuvė 

hawk Furniture 
Company •s-

’ 2148 Danforth Ave., Toronto
Į Tel. 0X 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!

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

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

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
“PARAMA”

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

ii

STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

crafty as a fox
Suktas kaip lapė

Sį posakį gerai supras kiekvienas, kuris bandė medžioti lapes.

Iš visų žvėrių lapė moka geriausiai išsisukti iš savo priešų ir suk

čiausiai surasti sau maisto.

BREWERY LIMITED

Tariama: “KARLINGS RED KEP EIL”

SPORTAS
Viltosios SALS ŽAIDYNĖS
1951 m. Toronte pradėtos Žai

dynės jau yra virtusios tradici
ja ir gražia jaunimo demonstra
cija. Metai iš metų visas Š. Ame
rikos liet, sportuojantis jauni
mas suplaukia į vieną didesnių 
kolonijų savo dvasinių ypatybių 
ir fizinių sugebėjimų pademons
truoti. Tai nuoširdi patrijotinių 
jausmų šventė, kurią sportinin
kas apvainikuoja žaismu, o jos 
paruošimams talkininkauja visa 
bendruomenė.

Žaidynių pasisekimas priklau
so ne vien tik nuo tiesioginių 
rengėjų — visa visuomenė turi 
prie to prisidėti. 1954 m. į To
ronte ruoštas žaidynes mūsų vi
suomenė atkreipė rimtą dėmesį 
— net ir šiais metais matysime 
daugelį pereinamųjų dovanų 
skirtų tais metais. Ar mūsų vi
suomenė atkreips • tinkamą dė
mesį ir į šias žaidynes?

Ar paremsim materialiai pa
ruošimus žaidynėms — atsilan
kydami į rungtynes, skirdami 
dovanas, priimdami svečius 
nakvynėn. Šis yra gana opus 
klausimas. Kadangi dar šimtui, 
iš 312 dalyvių, trūksta nakvy
nių. Ar būsime nuošidūs atvyks
tantiems svečiams ir ar mūsų 
žiūrovai tinkamai įvertins visų, 
ne tik savųjų, sportininkų žygius 
aikštėje.

Taigi, mieli tautiečiai, laukda
mi iš Jūsų tautinio solidarumo 
tikėsime, kad šios žaidynės bus 
tikrai spindintis įnašas likimi- 
nėj kovoj ir pasiryžimas toli
mesniems tobulėjimams sporte 
ir nepalaužiamos lietuviškos as
menybės auklėjime. A. S.

— Montrealio Canadiens lai
mėjo ledo rutulio pirmenybes, 
baigmėje įveikę Bostono koman
dą. Jie laimėjo keturias rungty
nes ir pralaimėjo tik vienas.

— Bokso rungtynės tarp Vo
kietijos ir So v. Sąjungos baigė
si lygiomis 10:10. Sov. Sąjungos 
rinktinėje nesimatė nei Muraus
ko, nei Šociko, .nei Juškėno. Gal 
pateko į rusų nemalonę?

— Rytinės ir vakarinės Kana- 
aos football komandos jau ruo
šiasi sezono pradžiai, supirkinė- 
damos JAV geriausius žaidėjus. 
Pagal nustatytas taisykles “im
portas” negali siekti daugiau 11 
žaidėjų kiekvienoje komandoje.

— Švedijos karalius Gustavas 
apsiėmė globoti pasaulio futbo
lo pirmenybes 1958 m. Švedijo
je. Garbės pirmininku paskirtas 
princas Bertil.

— Įdomesnių futbolo rungty
nių pasekmės: Vokietija įveikė 
Vienoje Austriją 3:2, Lisabono
je prancūzai laimėjo prieš Por
tugaliją 1:0 ir Ispanija Briusely
je nugalėjo belgus net 5:0.

— Balandžio 14 d. Vilniaus 
Spartakas pradėjo žaisti savo 
pirmas futbolo lygos pirmeny
bes Sov. Sąjungos B grupėje. 
Pirmuoju priešininku yra Kali
ningrado Piščeviko komanda. 
Toje pačioje grupėje, su vilnie
čiais, dar žaidžia šie klubai: Ka
liningrado Piščevikas, Maskvos 
baseino Šachtioras, Strepino ko
manda, Dnieprodzeržinsko Che
mikas, Dniepropetrovsko Meta
lurgas, Lvovo KN, Kijevo KN, 
Nikolojevo Avangardas, Odessos 
Piščevikas, Rygos Daugava, Pol
tavos Kolgospnikas, Minsko 
Urožajus, - Sormovo Avangar
das, Leningrado Darbo rezervai,

ADAMONIS & BUDRIOMS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

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

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

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

D. N. BALTRUKONIS, CR. 6-7634. F. YASUTIS, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

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 sunaudoti, kuri 

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

į Torontą ir kitur.
JUOZAS ŽEMAITIS

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

A. MOR KI S
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

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

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

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

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

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. 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 gazlžlinijas, prijungiu’plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

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

Talino Dinamo, Stanislovovo 
Spartakas ir Užgorodo Sparta
kas. šios B grupės nugalėtojas, 
susitiks neutralioje aikštėje su 
kitos zonos B grupės laimėtoju 
ir tokiu būdu finalistas patenka 
į Sov. Sąjungos augštąją lygą.

— Lietuvos mokyklų sporto 
žaidynės vyks birželio 1-15 d. ra
jonų, o birželio 20-30 d. respub
likos. Baigminiai susitikimai 
bus pravesti Vilniuje. Jos bus 
pravestos vienuolikoje sporto 
šakų.

— Trumpų distancijų Melbur
no olimpiados nugalėtojas ame
rikietis Morrow, atsiekė naujus 
pasaulio rekordus prabėgda
mas 100 jardų per 9,3 sek. ir 220 
jardų per 20,0 sek.

K. B.

LAIVŲ KAPINĖ* 
HAMILTONE

(CSc) Didžiųjų ežerų laivų 
kapinės yra Hamiltone — tai 
uostas, iš kurio jie niekad nebe
grįžta į pasaulį.

Nuo 1938 m. 65 didžiųjų eže
rų laivai čia buvo supiaustyti į 
gabalus ir pateko į* didžiąsias 
Steel Company of Canada kros
nis. ■■■

Jūrininkui, kuriam laivas yra 
lyg gyvas daiktas, sugelia širdį 
matant, kaip didžiuliai šveicavi- 
mo aparatai piausto metalines 
laivo dalis, lyg sviestą. Tai lai
vo mirtis. Nusiraminimas čia ga
li būti tik tas, kad visi tokio li
kimo susilaukią laivai yra jau 
seniai naudojimui nebetinkami.
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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 iš) bankų.

$7.000 įmokėti, atskiros mūrinis 1) 
didelių kambarių narnos. Dažyti 
nepereinami kambariai, labai įva
rtis 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 vortia, žaidimų kambarys 
rūsy, su 2-jų gabalų prausykla. Lo
bar 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 kaina $13.500, 
8 kambarių mūrinis namas, 2 mo
dernios virtuvės, alyva apšildomas, 
dideli kambariai. Randasi College 
ir Crawford rajone.

$22.000, visiškai naujas namas, 7 
kambarių. Randasi prie Bloor ir 
Jane.

Skambinti
Ant Mičiūnas

Telef. LE. 4-8481

$13.500 prošomo ko i no. High Park 
rajone ant Pacific, labaigcro mū
ro, 6 kambarių nepaprastai geram 
stovy, garažas, viena atvira skola 
10 metų.

$21.800 pilno kaino. Bloor • Rushol
me Rd., naujas, moderniškas, 8 dide

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

$6.800 įmokėti, Roncesvalles - Con
stance, atskiros mūrinis 11 kam
barių, 3 virtuvės, vondeiu alyva 
šildomas, kambariai dažyti, gara
žas, privatus įvažiavimas.

$9.800 pilno koino. College * Brock 
Ave., 6 kambarių per du augštus, 
didelis kiemas, įvažiavimas, viena 
atviro 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

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:

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS , . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir kanadiškame stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

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

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

6^ arba 7%
PASKOLOS ant nekilnojamo turto (mortgage) naujai 
statybai ir seniems namams.

Asmeniškos paskolos 6% (šeštu)
iki $3.000 dviems metams išsimokėjimui.

Skambinti J. SKAISTYS, JA. 9-0163
HAMILTON, ONT.
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V.VASIS
REAL ESTATE

872 Bloor St W. Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Bloor Dovercourt Rd., $2.500 įmo
kėti 9 komboriai, 3 virtuvės, mūrinis 
namas alyva šildomos.
Bloor - Dufferin, $3.000 įmokėti, 8 
kambarių mūrinis narnos, 2 virtuvės,

High Pork - Roacesvclhs, $4.000 
įmokėti, 6 didelių kombarių, mūrinis, 
alyva šildomas, garažas.
GUnlake Avė., $2.500 . įmokėti 8 
kambarių, 2 virtuvės, 2 vonios, van-

dens olyvos apšildymas, gero mūre 
nomas.
High Perk, $5.000 įmokėti, 9-nių efi- 
delių kambarių, atskiros, mūrinis, 
alyva šildomos namas, garažas.
College /netoli lietuvių bažnyčios/, 
14 kambarių /3-jų atskirų butų/, at
skiras, mūrinis namas.
St. Clair - Spadina Rd., 7 -nių ‘dide
lių butų, geras mūrinis pastotas su 
garažais, metinės pajamos $8.500, 
likviduojamas palikimas.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
Nom, ML LE. 2-7391

Atvirai kalbant
— Žinai, su mano žmona ne 

viskas tvarkoj. Pradėjo lakstyti 
po saliūnus.

— Vargšelė! Ėmė gerti?
— Ne, bet kas vakarą manęs t gerą atlyginimą už suradimą 

ieško.
Nemandagus profesorius

Žinomas profesorius biologas 
labai nemėgo ilgų kalbų. Kartą 
viename pobūvy prisiartino prie 
jo smarkiai išdažyta ponia ir 
klausia:

— Pone profesoriau, sakykit, 
kodėl moterys ilgiau gyvena 
kaip vyrai?

būt, dažai, kuriuos jos vartoja 
konservuojančiai veikia...

Non avanso
Į namus paskambina kažkoks 

valkata. Duris atidaro pati šei
mininkė. Valkata ir sako:

— Ar tikrai tamsta duodate

tamstos šunelio?
— O, jei! Tai tamsta suradai 

mano mieląjį Azorą?
— Ne, ponia, dar neradau. Bet 

aš rengiuosi jo ieškoti ir atėjau 
paprašyti ar .negalėtumėt man 
duoti nors kiek avanso išlai
doms? ... t 

Minėjimas
— Brangusis, rytoj sueina mū-r •'3.  9 "*'•*«>& **~*~> *7 V^J ~

— Nežinau, ponia. Bet, gal sų vedybinio gyvenimo sukaktis.

ST. CATHARINES, Ont.
* ■

Šv. Kazimiero garbei minėji
mą surengė kovo 10 d. 11 vai., po 
pamaldų, pranciškonų vienuoly
no salėje vietos skautai. Buvo 
deklamuota, žaista ir pasidalin
ta pyragaičiais. Toji Vilniaus 
“Kaziuko” tradicija visad pasi
liks lietuvio atmintyje gyva.

Lietuviams rekolekcijos įvyko 
kovo 29-31 d. taip pat pranciš
konų vienuolyno salėje. Jas sėk
mingai pravedė specialiai atvy-' 
kęs, iš Toronto gilių minčių pa
mokslininkas Tėvas Placidas, 
OFM. Jos baigėsi sekmadienį 10 
vai. iškilmingomis * pamaldomis, 
kurių metu solo giedojo A. Pau- 
lionis ir duetu Paulioneinė su 
Šukiene.

Motinos dienos minėjimas ren 
giamas gegužės 5 d. 4 vai. p.p. 
pranciškonų vienuolyno salėje, 
75 Rolls Avė. Apylinkės valdy
ba ruošiasi minėti plačiu mastu 
įtraukiant į programą jaunimą. 
Daugiausia tam pastangų deda 
pirm. A. Allis - Alšauskienė. 
Programai jaunuosius ruošia 
mokyt. J. Navasaitienė. Neuž
mirškime už mūsų motučių var
gus atsidėkoti paaukojant valan
dėlę laiko jųjų garbei.

Svarbus parengimas. Apyl. 
’ valdybai yra svarbi problema 
atrasti būdą papildyti savo apy
tuštę kasą. Be lėšų juk joks vei
kimas nėra įmanomas. Kad iš tos 
padėties išbristi, apyl. valdyba, 
kol dar neatšilo, numačiusi su
rengti didesnio ma’s'tb' ' Šokius. 
Salė gauta pas ukrainiečius, 177 
Niagara St., St. Catharines, ge
gužės 18 dienai, šeštadieniui ir 
jau ^ruošiamasi prie programos. 
Šis reikalas turėtų- būti remti
nas visų lietuvių, nes pagerinę 
B-nės piniginę padėtį kartu su
stiprinsime ir bendrai visos apy
linkės lietuvių veikimą. O tas 
ne taip sunku. Reikalinga tik 
visiems tą dieną ateiti į paren
gimą.

Pagerbtas lietuvis. Yra gražu 
ir malonu, kai užgirsti ką nors 
gera apie lietuvius, kai jie pa
gerbiami bei statomi kitiems 
pavyzdžiu. Panašus įvykis pasi
taikė kovo 25 d. St. Catharines 
Pramonės Darbininkų Apsau
gos Draugijos (St. Catharines 
area Industrial Accident Pre ven 
tion Association) metiniame su
sirinkime. Dalyvaujant tūkstan
tinei miniai viešai tapo pagerb
tas Anthes - Imperial liejyklos 
darbininkas lietuvis Juozas Mac 
kevičius, kaipo vienas iš pavyz
dingų darbininkų, mokąs save 
pavojaus metu apsaugoti. Jo 
akiniai net du kartus karštos ge
ležies *buvo sutriuškinti, vienok 
jis išliko nesužeistas. Už tat jis 
buvo apdovanotas specialiu dip
lomu, aukso medaliu ir priimtas 
“The North American Wise Owl 
Club” nariu. Ant rytojaus, ko
vo 26 d., šią žinią paskelbė vie
tos spauda ir radijas. Tik vietoj 
Mackevičiaus atsirado Macevi
čius, matomai, kažkam pasitai
kė netiksliai “spelinti”.

SLA 278 kuopos metinis narių 
susirinkimas įvyko kovo 16 d. 
finansų sekr. Petro Polgrimo 
namuose. Išklausius pranešimą 
apie kuopos, dar bus, buvo svars
tyta tolimesnė jos veikla. Sekan
čiai kadencijai, su mažomis iš
imtimis, valdyba palikta ta pati. 
Pirm. Z. Piliponis, vicepirm. K. 
Galdikas, fin. sekr. P. Polgrimas, 
sekr. K. Jonušas, ižd. J. Kavo- 
lėlis ir organizatorium J. šarap- 
nickas. Revizijos komisijon iš
rinkti: I. šajauka, M. Satkus ir 
A. Panumis. Po susirinkimo, ten 
pat vietoje, sekė arbatėlė su 
“pastiprinančiais”. Kaip susirin
kimas taip ir arbatėlė praėjo 
jaukioje ir draugiškoje nuotai
koje.

Gausus susirinkimais
dienis. Retas atsitikimas, kad ne 
didelėje apylinkėje vieną dieną 
įvyktų trys visuotini susirinki
mai, tačiau taip buvo balandžio 
7 d. St. Catharines kolonijoje. 
Tą dieną buvo sušaukti Bend- 

^ruomenės apylinkės, VKLS-gos 
St. Catharines skyriaus ir KLT 
S-gos Wellando skyriaus susi
rinkimas, o be to, dar buvo LV 
Segos “Ramovė” Niagaros pu
siasalio skyriaus valdybos pasi-

sekma-

Dr.A. Užu pienė
GYDYTOJA ir .CHIRURGt

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo
• pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie RoecesveL 
le - Dundas St,/. Tel. LE. 5-1941.

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiad., penktod. 2-4 vol. 
p.p., ontrod. ir ketvirtod. 6-8 v. v., 
šeštod. 10-11 vai.

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

Telef. LE. 6-9622

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. ZINCHES1N , 
B A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas ’ ' 
Priėmimo valandos: 10-T2 vo1, 2- 

4,30-vof. ir-7-9'vol. vok. 
606 BATHURST 5TR«T

.. Torontą. j
TelefoMS LE. 3-4323

tarimas.
VKLS-gos (vilniečių) metinis 

susirinkimas įvyko pirm. K. Bo- 
gušio bute, 55 Queenston St. Ap
tarta bendra šių dienų veikimo 
padėtis ir užplanuota ateities 
darbai. Įnešta pageidavimas ba
landžio 27 d., šeštadienį prieš at
velykį, šaukti St. Catharines, 
Toronto ir Londono skyrių at
stovų viešą pasitarimą. Ruošia
moms birželio 22 d. Wellande 
Joninėms tapo nustatyta prog
rama. Šokiams groti pakviestas 
iš Hamiltono lietuviškas orkest
ras \“ Aidas”. Iš vadovo Vyt. Ba- 
becko sutikimas jau gautas. Da
bartinę skyriaus valdybą susi
rinkimas" nutarė ir sekančiai ka
dencijai patvirtinti tą pačią.

Ners KLT S-gos (tautinin
kų) metinis susirinkimas buvo 
pirm. K. Žukausko bute, Wellan
de, bet reikia priskaityti prie St. 
Catharines, nes daugumą narių 
sudaro st. cathariniečiai. Be ei
namųjų aptarimų tapo perrink
tas skyriaus iždininkas. Dabar
tinę valdybą sudaro: pirm. K. 
Žukauskas, sekr. I. Šajauka ir 
ižd. M. Šalčiūnas. Revizijos ko
misija: V. Satkus ir M. Steigys. 
Malonu išgirsti, kad susirinki
mas nutarė šiame laikotarpyje 
jokio parengimo neruošti, o esa
mas jėgas sukaupti rengiamai V 
Kanados Lietuvių Dienos šven
tei. Gražus pavyzdys.

B-nės apylinkės susirinkimas 
įvyko* tuojau po pamaldų pran
ciškonų vinuolyno salėje ir tęsė
si apie 3 vai. Pradžioje buvo 
skaitomi verčiant iš anglų į lie
tuvių kalbą atsakymai į Vasario 
16 dienos proga pasiųstas rezo
liucijas: Kanados Minister iui 
Pirmininkui ir JT gen. sekreto
riui. Abu raštus atsako jų sek
retoriai pranešdami, kad iškelti 
st. cathariniečių lietuvių 
davimai priimti dėmesin

pagei- 
ir tuo 

reikalu yra supažindinti augš- 
čiausieji jųjų viršininkai. Taip 
pat perskaityta BALFo padėka 
už anksčiau pasiųstą piniginę 
pašalpą. Iš valdybos pranešimo 
paaiškėjo, kad valdyboje esama 
pasikeitimų. Pirm. J. Lianga dėl 
susidėjusių šeimyninių aplinky
bių iš valdybos išėjo, o jo parei
gas perėmė vicepirm. A. Allis - 
Alšauskienė. Dabartinė apyl. 
valdybos sudėtis: pirm. A. Al
lis - Alšauskienė, vicepirm. J. 
Bušauskas, sekr. V. Pavilčius, 
ižd. P. Meškauskas ir šviet. va
dovas Z. Piliponis. Šalpos Fon
do rekalus iki šiol tvarkė apy
linkės valdyba. Nebuvo nei at
stovo nei šalpos komiteto. Da
bar susirinkimas peržiūrėjęs 
reikalą priėjo galutinio nutari
mo išrinkti Šalpos komitetą iš 
penkių asmenų: pirm. J. šarap- 
nickas, vicep. j. Allis - Ališaus
kienė, sekr. J. Alonderis, ižd. J. 
Lelevičius ir vald. nariu P. Pol- 
grimas. Tat seniai projektuotas 
reikalas pagaliau išsisprendė tik 
šiemet. St. cathariniečiai už tai 
privalo būti dėkingi asmenims 
sutikusiems įeiti į komitetą ir 
pasiėmusiems nešti ant savo pa
čių didelį ir atsakomingą darbą. 
O darbo, kaip matosi netrūks, 
nes jau pačioje pradžioje susi
rinkimas pavedė naujajam ko
mitetui sutvarkyti nebaigtą 
spręsti Martyno Jankaus šeimos 
šelpimo klausimą. Apyl. valdy
ba, pagerbdama savo mirusį tau
tieti, kovo 20 d. a.a. Povilo Ta- 
mulėno laidotuvėms Wellande, 
visos apylinkės vardu nupirko 
didelį ir gražų vainiką. Užraše 
įrašė: “Ilsėkis ramybėje bran
gus sūnau Lietuvos”. Dabar ve
lionio šeimai sušelpti renkamos 
aukos. Jau surinkta apie $100.

Nemalonu, bet kartais iškyla 
reikalas prisiminti ir nevisai ge
rus dalykėlius, ypatingai kai jie 
išeina viešumon ardant bendrą 
lietuvišką darbą. Apie nuveik
tus darbus V-sios Kanados Lie
tuvių Dienos rengimo valdybos 
vardu gan platų ir išsamų pa
reiškimą padarė sekr. J. Nava- 
saitis. Pasirodo jau daug darbų' 
atlikta ir visas šventės pasiruo
šimas gan sklandžiai žengia pir-' 
myn. Bet štai, atsiranda pora ne-

Paieškojimai
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.

Vinco Mitrulevičiaus iš Prie
nų, ieško žmona ir duktė Liuda 
iš Sibiro. Atsiliepti: Pranas 
Dumčius, 1398 Hickory Rd., 
Windsor, Ont.

Kurlianskio Jono, s. Kazio, gi
musio 1923 m., kilimo nuo Tęl- 
šių, ieško giminės Lietuvoje. Jis 
pats, ar apie jį žinantieji, rašy
kite: L. Markelis, 112 Pleasant 
Ave., St, Catharines, Ont.

Julijono ir Petro Vapsų ieško 
A. M. Jones, 241 N. Syndicate, 
Fort William, Ont.

Žukausko Vinco, s. Kazio, ieš
ko brolis Vladas iš Lietuvos. Ra
šyti šiuo adresu: ^Mr. M. Šelmy s, 
Larder Lake, Ontario.

Algirdo Stanėno ir Gintauto 
Stanėno, gyv. Kanadoje, .ieško 
A. Repšys iš JAV. Adresus pra
neškite “TŽ” administracijai.

Ignas Povilaitis, 1939 m. išvy
kęs Prancūziįon į Marselį studi
juoti, vėliau buvęs Šveicarijoj, 
Monte Carlo mieste, o dabar gal 
yra Kanadoj ear Amerikoje, pra 
somas atsiliepti: J. Jasimas, 24 
Queensdale East, Hamilton, Ont. 
Canada. Yra žinių apie .jo šeimą 
gimtinėje.

Vileišytės - Merkienės Olgos, 
dukters Vytauto, gim. 1910 m. ir 
jos dukters Virginijos Merkytės 
ieško Vaitkevičiūtė Sofija, duk
tė Juozo, gyvenanti Lietuvoje. 
Pranešti “TŽ” administracijai, - 
941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont., Canada.

Kaip ją paminėsime?
— Aš pasiūlyčiau tai pagerbti 

bent vienos minutė styla.
Nepataikyta

— Kad toks mandras, pasakyk 
man, kada šuo kanda, — klau
sia vaikas kito vaiko.

— Kai išsižioja.
— Ot, ir nepataikei! Šuo kan

da tik kai susičiaupia.

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. ’ 

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 

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

Dr. L. SIMON
Odos ir venoros ligų specialistes. 

Naujas adresas nuo ■ balandžio 1 d.
288 St. CLAIR AVE. W„ 

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 5 J
Toronto a * f

(tarp? Gladstone ir Ru$hpfmė) . J
’ -r < ■ i

Priima ligonius ’ ; 
iš anksto susitarus.

Telefonai LE. 4-6851

Lietuviška

moterų kirpykla

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

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

ALDONA
275 WINDERMERE AVE.

Tel. RO. 2-6220

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt.

2231 DUNDAS ST. W.. 
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

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

vak., kitomis dienomis betkado.
V. NORUS

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

Advokatas — Notaras

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

8 • . _ . , 3^9 . '

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

šeštadieniais 12-2.

Dr.John REKAI ■
Chirurgas tt akužėrh "

Dr. Paul REKAI :
Vidaus ligų specialistas, I

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W.< Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904 
Sąv. D. KAUNAITŽ

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

(tarp Gladstone ir Rushotme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

-WA. 3-2003 
-* 3^ • jį ‘ '

e

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

Dr. F. Tickett į
Gydytojas 

ir -
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 susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

bos išrinkimo teisėtumo ir t.t. 
Nors į jų išsigalvotus užmetimus 
buvo atsakyta ir išalkinta, bet 
vistiek jie savo sumanymo neat
sisakė. Keista ir gaila, kad yra 
lietuvių, kurie save skaitydami 
inteligentais, vietoj prisidėję 
prie bendro veikimo, varo ardo
mą darbą. Jeigu politinės grupės 
tarp savęs susitaria, tai pavie
ni asmenys šventės neišardys, 
tik klaidindami kitus, pasiruoši
mą sunkina. Todėl patariu šiems 
— meskime tą atsivežtą netin
kamą .ardomąjį separatiškumą, o 
geriau sukaupę jėgas vieningai 
jas sunaudokim ten, kur turime 
savo vardą iškelti prieš kitų 
akis. Šventės gerovei kiekvienas 
rengimo valdybos narys užleis 
savo vietą. jd

Papildymas. “TŽ” Nr. 14 (378) 
skelbiant sąrašą aukojusių šal
pai , Vokietijoje yra praleista 
pavardė Aldonos Dauginaitės, 
kuri aukojo $1.

P-lę Dauginaitę atsiprašome..

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,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

* ib

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

i

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.

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 atitekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

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

Sov. V. DUNDYS

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

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

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

Garantuoti siunti
niai i Sovietu Rusija
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nouji ir 
vartoti dolvkoi: medicinos dolykoi, 
botai, moistas, soldoinioi ir kt. do
lykoi.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli or prašykite mūsų koinoroščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tornybo 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO - 

TatefMM EM. 8-9S27.

Rastinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

-............

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikacijos, reportoi. Me- Į 
džio, plieno ir gelžbetonio pastotoms, f 

Žemės gręžimai ir tyrimas;
145 Evelyn Ave. Tel. RO. 6-7151 |

DUDA GENERAL
INSURANCE

42 EVELYN AVI.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
X ANTANAS ČEPONIS

Tai.au, pofikrinu, prijungta «r 
gertfotau:

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

motorus.
Be to, aplmu nomus piinom instalia
vimui or pokeitimul srovės, duodu 

techniškus po turimus.
SltataMM tsfof. Lt. 34080

44 GWYNN! AVL, TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augštiousfos rūšies moterų, veikų Ir 
vyrų botoi, nOrmolous dydžio ir pietūs

1438 Dundas St W. Toronto

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

nai sukelia gnJvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR,R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga
International

Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto

Įstaigos direktorius
A. LIODŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

’ Patarėjas. 
Bendradarbis •—t

WALTER C. DEAKON, 
B-A.Sc., RJP.E.

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
....



♦

^PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO, Cnt.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Didžiai pakilioje nuotaiko

je praėjo Velykų šventės dėka 
Seselių, kurios broliukui padė
jo gražiai dekoruoti altorius, pa
rapijos chcro ir kvarteto, kurie 
.paruošė visai naują giesmių re
pertuarą ir labai skaitlingo ti
kinčiųjų dalyv.avimo visose pa
maldose. Visiems nuoširdi pa
dėka.

— Primename, kad pirmai ko
munijai paruošti pamokas veda 
Nek. Pras. Seselės pirmadienį ir 
ketvirtadienį 6.30 v. v. artistų 
patalpose. Be to, sekmadienį po 
10 vai. ’Mišių. Vaikučiai, kurie 
reguliariai nelankys pamokų, 
nebus prileisti prie pirmos ko
munijos. -,

— Prisikėlimo bažnyčioje ge
gužės mėnesį kasdien bus laiko
mos Mišios už Lietuvę Motiną. 
Kas nori savo gyvą ar mirusią 
motiną pavesti šiai nuolatinei 
Mišių aukai, turi prisiųsti savo 
motinos vardą į pranciškonų vie
nuolyną Toronte’.

— T. Bernardinas išvyko il
gesniam laikui pilsiui. Jam ne
sant klebono pareigas eina T. 
Placidas.

— Pakrikštyti: Wayne Romeo 
Gracius Stasiulis, Linas Jonas 
Renius Stasiulis, Daiva Ona Žal

— Šį sekmadienį pamaldos lai
komos pagal naujai pasuktą, va
saros laiką. P6 9,30 vaL pąxnaĮ- 
dų? įvyks palaiminimas,, kuris 
atkeliamas iš yakarinių pamaldų 
į rytą. Pamokslai — kun. B. Pa- 
cevičiaus. ' Pamaldų metu spe
ciali rinkliava bažnyčios remon
to skoloms mokėti.'

— Kun. dr.* Jonas Gutauskas 
gegužės mėnesį švenčia dvide
šimt penkerių metų kunigystės 
sukaktį. Ši reikšminga sukaktis 
specialiai bus atžymėta gegužės 
mėnesio gale.

— Dėkojama par. Kat. Mote
rų D-jos ir Gyv. Rožančiaus na
rėms už gausias gėles, jauno
sioms klupotojoms prie Kristaus 
karsto ir parapijos chorui, pui
kiai išpildžiusiems velykinių 
giesmių rep'*?tuarą. Šios giesmės 
bus giedamos dar keletą sekma
dienių velykiniame laike.

— Gegužės mėnesį 7.30 vai. 
vakarais par. bažnyčioje prie iš
statyto Švenčiausiojo bus laikor 
mos tradicinės gegužinės pamal
dos Dievo Motinos garbei.

— Gegužės mėnesio pradžioje 
pradedama vaikų katekizacija 
Pirmajai Išpažinčiaį ir Komuni
jai. Pamokos vyks pagal susita
rimą su tėvais. Vaikams, gyve
nantiems tolokai nuo bažnyčios, Idokaitė, Edmundas Antanas Ki
bus stengiamasi padėti; susita- linskas, Rūta Irena Norvaišaitė, 
rus jie bus parengiami šeštadie- Sandra Elena Kazilevičiūtė, Ra
mais ir sekmadieniais. Parapijos mutė Katarina Kaminskaitė, 
kunigai maloniai prašo lietuvius Daina Magdalena Jakavičiūtė, 
tėvus savo vaikus leisti paruoš
ti, savo gimtąja kalba. Jei ras
tųsi liet, vaikų, kurie šiemet ar 
pernai ne savo kalboje buvo pa
ruošti, kad kursą pakartotų lie
tuviškose parapijose.

— Pakrikštyti: Rūta Barbora 
Montvilaitė, Morkus Romanas 
Petras Rutalė, Dana Zuzana Be- 
kerytė, Dana Vanda Šiaudinytė, į 
Sandra Irena Levickaitė.

— Sekmadienį pamaldose pri
simenama: Vytautas Mičiūnas, 
Ona Kybartienė ir Matas Ger- 
bačiauskas.

T. Lietuvių evangelikų Susi
vienijime parapijos pamaldos su 
šv. Komunija įvyks balandžio 28 
d. 1 vai. p.p., Grace Lutheran 
Church 1424 Davenport Rd.

Pamaldas laikys kun. St. Neį
manąs iš Čikagos. Visi evange
likai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.
Pakrikiljyti Išganytojo evang. 

iiut. bažnyčioje: Danutė Elena 
Sukauskąįtė, Povilas Juozas Jan 
kauskas if Ernestas Viktoras Mi
liauskas.

Obelų žiedų balius
Gegužės 4 d. vakare šv. Jono 

Kr. parap. salėje Toronto Liet. 
Kat. Moterų D-jos skyrius ren
gia įspūdingą obelų žiedų balių, 
kurio metu salė skoningai bus 
dekoruota ankstyvaisiais ob%lų 
žiedais.

Skyriaus valdyba yra užsisa
kiusi vėliavą, kurios meninį 
darbą atlieka dail. T. Valius.

| lĮstaiga Baltic Exporting Co.
849 College St. (prie Ossington), Toronto, tel. LE. 1-3098 
Siunčia iš Kanados ir Anglijos ĮVAIRIAUSIUS SIUNTINIUS 
J LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraš- 
tus, kaip seka:

Ji IŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, 

. vaistų -ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.
/Turime pardavimui vyriškiems 

kostiumams medžiagų/ kurių kaina 
$13.00 už 316 yordus, kostiumams 

- prekes/.

U IŠ ANGLIJOS:

Lina Joana Vaitiekūnaitė, Dali
ja Petronėlė Melnykaitė, Pau
lius Stasys Pulkys.

— Šią ir ateinančią savaitę 
lankysime parapijiečius užsili
kusius Dovercourt, Rusholme, 
Concord, St. Annes ir Shannon 
gatvėse.

Vasaros laikas 
pradedamas šį sekmadienį. Nak 
tį iš- šeštadienio į sekmadienį, 
balandžio 27-28 d., laikrodžiai 
pasukami 1 vai. pirmyn.

Šauliams ir šaulėms praneša
ma, kad balandžio 27 d., šešta
dienį, ruošiama ekskursija į ast
ronomijos stotį, apie 15 mylių 
nuo Toronto. Norintieji vykti re
gistruojasi pąs šaulį Jasiūną tel. 
LE. 3-4370. Pirmoji grupė iš 20 
žmonių išvyks šeštadienį 7 vai. 
vak. punktualiai nuo 1050 Dun
das West lengvomis mašinomis. 
Pavėlavusių, nors ir bus užsire
gistravę, nebus laukiama. •

Šauliai ir šaulės norį dalyvau
ti priziniuose šaudymuose ba
landžio 28 d., sekmadienį, 12.30 
vai., renkasi į 1050 Dundas St. 
\V., iš kur bus vykstama lengvo
mis mašinomis į šaudymo vietą. 
Gerai šaudžiusiems šauliams 
bus skiriamos vertingos dova
nos. Smulkesnių informacijų 
kreiptis i šauli Jasiūna tel. LE. 
3-4370.

Šauliai maloniai prašomi sekti 
viąus “Tėv. Žiburiuose” skelbia
mus mūsų klubo pranešimus.

Toronto Šaulių klubo v-ba.

Dalyvaukime metinėje jaunimo šventėje VĮI-tose Š. Amerikos 
Lietuvių Sportinėse ŽAIDYNĖSE, šį šeštadienį ir sekmadienį, 

balandžio 27-28 dienomis Toronte.

9- 6

12-11

11.30

12.30

ŽAIDYNIŲ PROGRAMA:
Šeštadienį, balandžio 27 d.

vai. vak. Prisikėlimo par. salėje vyrų 
krepšinis ir šachmatai,

vai. vak. St. Vlads salėj, 400 Bathurst, 
moterų krepšinis ir tinklinis,

vai. vak. West. YMCA, College - Do- 
vercourt, jaunių krepšinis, 
vyrų tinklinis ir stalo tenisas.

Sekmadienį, balandžio 28 d.
vai. sportininkų pamaldos Prisikėlimo 

parapijos bažnyčioje,
vai. Prisikėlimo par. salėje jaunučių & 

krepšinio finalas.
St. Michaels HS salėje (Bathurst -
St. Cliar):

vai. jaunių krepšinio finalas,

ŠEŠTADIENĮ,
BALANDŽIO 27 d., 8 vai vak.

PRISIKĖLIMO SALĖJE

K sportininkų 
ŠOKIŲ VAKARAS

4 Maloniai kviečiame visus atsilankyti, v 
%. - J

100
2.20 vai. oficialus žaidynių atidarymas,
3.00 vai. vyrų ir moterų krepšinio finalai,
8.00 vai. Prisikėlimo par. salėje Žaidynių 

uždarymas.
Įėjimas į rungtynes vienai dienai $1.

Org. Komitetas.

Programoje girdėsime
% sol. V. VERIKAIČIO KVARTETĄ J
i J

Įėjimas $1.50.

VLIKo pirm. J. Matulionis, 
atvykęs Velykų šventėms pas 
šeimą, ir šią savaitę praleis To
ronte. IšvyKS į Niujorką balan
džio 30 d., antradienį.

Vaikų šventė
Atvelykio sekmadienį 3 vai. 

šv. Jono Kr. par. salėje priešmo
kyklinio amžiaus vaikučiams 
rengiama speciali šventė: gra
žiausiai išmargintų margučių 
konkursas ir premijos, Velykų 
zuikelių lenktynės. Vaikų pobū
vyje dalyvaus Velykų Bobutė 
atnešdama vaikams didžiulį mai 
šą iš Lietuvos dovanų. Visi prieš 
mokyklinio amžiaus vaikučiai 
su tėveliais kviečiami šventėje 
dalyvauti.

Toronto vyrų kvarteto tango
Metinio parengimo proga, mu

zikas A. Mrozinskas parašė tan
go dedikuotą T. vyrų kvartetui. 
Bis tango pirmą kartą bus išpil
dytas kvarteto parengime gegu
žės 25 d.

Šiam parengimui, kuris bus ir 
paskutinis šį sezoną, visos vietos 
bus rezervuotos, todėl pataria
mą bilietus įsigyti iš anksto.

Konsularinio korpuso Toronte 
dekanu išrinktas Prancūzijos 
gen. konsulas Jules Beauroy, 
vicedekanu išrinktas britų pre
kybos komisionierius J. R. W. 
Wiiby, antruoju dekanu Suomi
jos gen. konsulas A. Kingsley 
Graham, sekretorių olandų vi
cekonsulas P. Pel, iždininku __ v___ -;
Portugalų vicekonsulas V. R. j ba. Mūsų tautietis - kandidatas 
Wilemsen. -

Iki šiol buvęs dekanu Kolum
bijos konsulas Jorge Mac Bride- 
Sourdis iš tarnybos pasitraukė 
dėl nesveikatos, o be to, ir kon
sulatas Toronte likviduojamas, 
jo spręstieji reikalai perduoda
mi Montrealio konsulatui.

KREIPIAMĖS Į LIETUVIŲ 
VISUOMENĘ

Prašome padėti išrinkti mūsų 
tautietį į parlamentą

Birželio 10 d. Kanados federa- 
linioparlamento rinkimuose To
ronto Trinity rinkimų apygar
doje, kaip CCF kandidatas, da
lyvauja ir mūsų tautietis dr. 
Pranas Ancevičius. Kadangi to
je apygardoje išstatytieji kandi
datai yra visi nauji ir mažai pa
sireiškę visuomenėje, yra dide
lė galimybė kad mūsų tautietis, 
kaip populiariausias toje apy
gardoje, gali būti išrinktas, nes 
mūsų tautietį pasižadėjo remti 
ukrainiečių, slovakų, gudų, da
lis lenkų ir kitų bendruomenių.

Nėra reikalo čia plačiau įro
dinėti, kad mums lietuviams, 
kaip darbo žmonėms, CCF prog
rama turėtų būti artimiausia, 
nes ji reikalauja tokio socialio 
teisingumo įgyvendinimo, kurio 
Kanadoje dar labai pasigenda
ma ir, kad dr. Prano Ancevi
čiaus išrinkimas mums lietu- 
vims būtų didelis įvykis, nes lie
tuvio atstovo neturime ne tik Ka 
nados parlamente, bet ir JAV

L

| ' MONTREAL. One.
A V parapijos klebono velyki- U man t ' d teina’ eilė Verdunui. 

uis pasveikinimas: “Šventos Ve
lykos yra pergalės ir džiaugsmo

“Dainos” grupės
narių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, balandžio 28 d.. 3 vai. 
p.p. pas narę Prialgauskienę, 192 
Evelyn Avė.

Nares ir prijaučiainči ’os pra
šomos dalyvauti, y .

Lietuvių mokykla
po Velykų atostogų pamokoms 
renkasi gegužės 4 d. 9 vai. ryto. 
Šeštadieninės mokyklos moki
niai aktyviai įsijungs Motinos 
dienos minėjime, dalyvaudami 
meninėje programoje.

Krikščionių demokratų 
sąj. klubo 

susirinkime Didįjį Penktadienį 
VLIKo pirmininkas J. Matulio
nis padarė pranešimą apie Lie
tuvos bylos padėtį pastarųjų 
tarptautinės politikos sukūrių 
akivaizdoje. Ta proga buvo pa
siaiškinta ir mūsų vidaus santy
kiai perskaitant keletą informa
cinių centro pranešimų. VLIKo 
pirmininkas dar pridėjo naujau
sią žinią, kad yra sudarytos 
specialios vilkinių ir nevlikinių 
grupių komisijos, kurios tuos

šventė:. Kristaus pergalę pasi
darys ir mūsų pergale. Džiaugs
mas yra .visų bendras Jau šian
dien, džiaugsmas, nes užtekėjo 
išganymo viltis dėl Kritaus per
galės. Mūsų gyvenimo vakare, 
ne vien tik mirtis slankioja ap
linkui, bet ir prisikėlimas yra 
užtikrintas“.

Šeštadienį, bal. 27 d., Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyks L. 
Katalikių Moterų D-jos vaka
ras, kurio programoje bus madų 
paroda, Velykų margučių įverti
nimas, šokiai ir žaidimai. Į* va
karą kviečiami visi. Įėjimas 756

Villasalietis M. Šulmistras, 
kuris turi pasistatęs jau dvejis 
namus, statosi trečius Ville La
šale j, 3-čioj Avė. Tai bus dide
lis pastatas 4-rioms šeimoms gy
venti,. kurio visas fasadas ap- 
mūrinamas tašyto granito ply
tomis. Granitinį apmūryjimo 
darbą atlieka irgi lietuviai, šio 
darbo specialistai. Snapkauskas 
ir Lingaitis.' Baigęs šiuos, Šul
mistras žada jų užpakalyje sta
tytis ketvirtuosius, mažesnius 
savo sūnui. Pats Šulmistras dir
ba fabrike ir prie statybos dir
ba tik atitrukdamas nuo savo 
tisioginio darbo.
x Miesto susisiekimą sumoder-

kongrese. Todėl kiekvieno lietu- klausimus aiškinasi.
vio ar lietuves mūsų tautiečio Klubas išsirinko taip pat nau- 
išrinkimas turėtų būti .garbės ją valdybą; K. Manglicas, A. Pa- 
reikalas, kad sis pirmasis ban-, bediRSkaSj Stp. Pusvaškis, Pr. 
dymas būtų apvainikuotas pasr-;
sekimu. Bei turime neužmiršti,
kad - sėkmė lydi tik tuos, kurie 
laimėjimui tiki, kurie laimėji
mo siekia ir jam ryžtingai dir-

Razgaitis ir V. Užupis.

Bendrovės šėrininkų 
susirinkimas

North Sylva (a private) Co. 
Ltd. visuotinis narių - šėrininkų 
susirinkimas šaukiamas 1957 m. 
balandžio 27 d. 10 vai. ryto Lie
tuvių Namų priestato, salėje — 
235 Ussingtuii A,e, Toronto.

Darbu tvarka:
1. Atidarymas.
2. Valdybos pranešimas —

a. pirmininko pranešimas,
b. kasininko pranešimas,

3. Pelno paskirstymas,
4. Įstatų priėmimas,
5. Pajamų ir išl. sąmata,
6. Valdybos rinkimas,
7. Reviz. komisijos rinkimas,
8. Einamieji reikalai,
9. Uždarymas.
P.S. Dėl informacijų kreiptis 

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

Valdyba.
Išnuomojami ll-mc augšte 2 kambariai 
ir virtuvė. Be baldu. Tel. LE. 3-7859.

REIKALINGA vyr. amžiaus moteris pri
žiūrėti-2 vaikus: 4 ir 1 Vi metų amž. 
Duodamas veltui kambarys ir atlygini
mas susitarus. Kreiptis: 65 Northcote 
Avė., tel. LE. 4-7328.

Nuo bal. 28 d. bus išimtas iš apy
vartos paskutinis Verdune užsi- r 
likęs Wellington g-vęs tramva
jus. Jis bus pakeistas autobusu.

įsigijo namus Ville Lasallėje 
už golfo klubo šie lietuviai: M. 
Čapkauskas, R. Bukauskas, Stan 
kevičius ir Šulmistras. Be to, M. * 
Čapkauskas džiaugiasi, kad jam 
iš paties Ville Lasalle burmist
ro pavyko gauti leidimą savo 
vasarnamyje pastatyti rotacinei 
mašinai jumoristiniam žurnalui 
“Vėpla” spausdinti. Čapkauskas 
yra šio žurnalo savininkas - re
daktoriuj Jo adresas: 854 39th 
Ave., Ville Lasalle.

Spauda pranešė, kad suspen
duoti trys miesto policijos pa
reigūnai pasirodę neblaiviame 
stovyje, kėlę gatvėse triukšmą 
ir sumušę iki sąmonės netekimo 
“The Herald” laikraščio kurje
rį 15 m. berniuką. Jiems tapo 
atimti policijos- tarnybiniai sky
deliai, revolveriai ir jie pavesti 
policijos kontrolinei tarnybai, 
kuri nagrinės jū bvlą ir padarys 
sprendimą. Policininkų pavar
dės, W. Bernacki, E. Straskaūs- 
kas ir G. Petit, ir mums šį tą pa
sako ...

TILLSONBURG. Ont.
KLB apylinkės valdyba ba

landžio 27 d., šeštadieni, 7.30 v. 
vak. ruošia šokius .Tillsonburg 
Columbus Hall. Tai bus pirmieji 
šokiai po-gavėnios, todėl apylin
kės lietuvius A prašome gausiai 
atsilankyti. Kaip visada gera 
muzika ir bufetas. Pelnas ski
riamas vietos kultūriniams rei
kalams. Apyl. v-ba.

Auto nelaimė
Šį pirmadienį apie 4 vai. p.p., 

automobilio nelaimėle susižeidė 
Br. Marijošius ir A. Portofiejus. 
Abu guli šv. Juozapo ligoninėje. 
Atrodo, kad sunkiau - sužeistas 
Portofiejus. Jo sužeista galva.

KANADOS LIETUVIU 
STUDENTU SĄJUNGOS 

RINKIMAI
KLSS Rinkiminei Komisijai 

buvo pristatyti šie kandidatai:
Į Centro Valdybą:
Vasaris Bersėnas — I inžine

rija, Toronto,
Milda Bilevičiūtė — II che

mija, Montreal,
Birutė Grigaitytė — II huma- 

nit. mokslai. Toronto,
Romas Knystautas — II in

žinerija, Montreal,
Vytautas Petrulis — IV archi

tektūra, Toronto,
Egidijus Petrušaitis — II in

žinerija, Toronto.
Kęstutis Šalkauskis — II inži

nerija, Toronto, -
Ina Šipelytė — III chemija, 

.Montreal,
Romas Vaštokas— I humanit. 

mokslai, Toronto.
’I Revizijos komisiją:
Nijolė Bersėnaitė — I biologi

ja. Toronto,
Rimantas Jurkus — II geolo

gija, Montreal,
Angelė Kuolaitė — II odonto

logija, Toronto,
Judita Matulionytė—II odon

tologija, Toronto.
Primename, kad balsuojama 

už 5 narius į Centro Valdybą ir 
3 narius i Rev. komisiją. Kiek
vienam KLSS nariui bus išsiun
tinėti balsavimo lapeliai, ku
riuos reikia grąžinti Rinkiminei 
komisijai (A. Jurkus, 1451 Craw 
ford Bridge Ave., Verdun, P.Q.) 
iki gegužes 8 d. Rink. k-ja.

Kanados filmų gamyba
Daugelis kanadiečių net neži

no, kad Kanada gamina vienus 
iš geriausių pasaulyje filmus. 
Kanadiški mfilai yra tačiau ki
tokios paskirties — kultūriniai 
ir dokumentiniai."

Tai nėra vien National Film 
Board darbas. Turime 46 kana- 
diškas filmų kompanijas, gami
nančias įvairiausius kultūrinius 
ir istorinius fiilmus, už kuriuos 
tarptautinėse ' filmų varžybose 
yra laimėta -daug premijų.

Mylimam tėveliui mirus Lietuvoje,

kolegai JUSTINUI ZUBRICKU1

liūdesio valandoj reiškiame gilią užuojautą

■į Toronto Vyrų Kvartetas.

yra labai veiklus ir padarys 
viską, kas nuo jo priklausys. 
Kad išrinkimas būtų užtikrin
tas, vieno žmogaus, kad ir di
džiausių pastangų dar nepakan
ka, reikalinga, kad ir lietuvių 
visuomenė, suprasdama reikalą, 
prie šio darbo prisidėtų. Dabar 
yra gera proga mūsų bendruo
menei praktiškai parodyti mūsų 
tautini solidarumą ir visokerio
pą paramą.

Gerai suprantama, kad mūsų 
tautiečiui išrinkti reikalinga vi
siems gyvenantiems TRINITY 
apygardoje paduoti už jį savo 
balsus ir tą patarti padaryti sa
viems pažįstamięms, kaimynams 
ir draugams. Kartu primename, 
kad kiekvieni rinkimai yra su
rišti su nemažomis rinkiminėmis 
išlaidomis. Kadangi CCF yra 
dirbančiųjų partija ir neturi žy
mesnių kapitalų rinkiminei pro
pagandai pravesti, todėl visų 
prašoma pagal išgales šį reikalą 
paremti ir piniginėmis aukomis. 
Iki rinkimų yra nėperdaugiau- 
siai laiko ir šiuo metu jau vyks
ta pats gyviausias priešrinkimi
nis prisirengimas, todėl lėšos 
šiam reikalui yra reikalingiau
sios. Kas laiku duoda — duoda 
dvigubai. Pavėluota parama jau 
neturi tos reikšmės, kokią galė
tų turėti laiku suteikta. Todėl 
maloniai prašome visus tautie
čius Toronte, Kanadoje ir Ame
rikoje šį tikslą paremti aukomis.

Aukas siųsti šiuo adresu: Li
thuanian Socialdemocratic Fe
deration of Canada arba Mr. V. 
Dagilis, 109 Evelyn Ave., To
ronto 9, Ont.

Kanados Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos dr. Pr.

■ Ancevičiaus kandidatūrai 
remti komisija.

Išnuomojamos butas iš 2-jų kambarių 
ir virtuvės be baldų ll-mc augšte. Tel. 
LE. 6-8835. - .

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė su 
baldais, yra šaldytuvas. Tel. LE. 4-5039.

Išnuomojamas frontinis kambarys su ar 
be baldu. Galima naudotis virtuve. Tel. 
RO. 2-8989, 334 Runnymede Rd.

Išnuomojamas kambarys High Park - 
Annette rajone. Galima naudotis virtu- 
ve. Tel. RO. 6-5530. -

Išnuomojamas visas II augštas: 3 kam
bariai ir virtuvė. Be baldų. LE. 3-7506.

Wasaga Beach, prie upės kranto par
duodami keturi vasarnamiai ir sklypas. 
Kaina $18.500. Teirautis pas Petrų, tel. 
LE, 1-8711.__________ _______________

PARDUODAMAS vasarnamis, tinka žie
mų gyventi. Taip pat keturi sklypai. 
Skambinti LE; 4-6123.

SUŠUKAVIMAI SAVIKAINA atliekami 
SUŠUKAVIMAI .SAVIKAINA atliekam 
licenzijuotos plaukų šukuotojas. Skam
binkite RO. 9-8291.

Toronto liet. Caritas
Velykų švenčių proga įvairiose 
Toronto ir užmiesčio ligoninėse 
aplankė per 40 liet, ligonių, įtei
kiant jiems velykinius sveikini
mus ir dovanėles. Vienuolikai 
proto ligų ligoninėse besigydan
čių mūsų tautiečių buvo įteikti 
specialūs siuntiniai su maistu ir 
reikalingiausiais drabužiais. Li
gonių lankymo darbe ypač akty
viai dalyvavo E. Stepaitienė, A. 
Augaitienė ir A. Ščepavičienė.

Gegužės 18-19 d. Caritas ren
gia didžiulį vakarą, kurio metu 
pakviestas Montrealio Liet. Te
atras stato du spektaklius: šeš
tadienio ankstyvą popietę mo
kyklinio amžiaus vaikams “Me
lagėliai”, o sekmadienio vakare 
suaugusiems “Baltaragio Malū
nas”.

Caritas banko sąskaita perkel- 
ta i liet, kredito koop. Parama.

LIETUVIS MATININKAS

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

Telef. TU. 4-3988 
Richmond Hill

Stiklui piouti peiliukus su deimontu ir meta- 
linicis.

Parkerius
Parkerius

$7.10
$17.00

Demi - duofold" .... 
*51" ...................... '
/Muitas įskaitytos/ 

Standartinius maisto siuntinius: 
20 sv. brutto Sviesto ................
20 sv. brutto Rūkytų riebių lašinių 
16 sv. brutto 
6. Cukraus 

Taukų 
Sviesto ... 
Ryžių .

Bruto 20 sv. $25.50 
ir kitus įvairios sudėties 

/Maisto siuntinių 
mokesčius/.

Dėmesio! ...........Dėmesio!
\ TURTAS IR GERAS PRAGYVENIMO ŠALTINIS:

Siunčiame Anglijoje pagamintas naujausio modelio automatiškas mezgimo
V mašinas, kuriomis galima mėgsti viską ir iš įvairaus storumo siūlų, bei keleto spal-

vų. Vieno megstinio numezgimas trunka TIKTAI 45 minutes. Užeikite ir pamaty- k
> kite žurnale šią idealią mazgimo mašiną ir jos gražiausius išdirbinius. Šios maši-
V nos yra du modeliai — didesnė ir mažesnė. >
3 Šią mašiną gali persiųsti iš Anglijos tiktai mūsų kompanija.
% Tad kviečiame Gerbiamus Siuntėjus užeiti ir pamatyti mūsų siunčiamų iš
W Anglijos gėrybių pavyzdžius ir žurnalus arba skambinkite bei rašykite prašydami

ir moteriškiems 
nuo $5.50 iki 
priedus ir kitos . $29.00

. $31.00
$23.00

7. Cukraus ........ 6 sv.
Taukų .....  lOsv.

Medaus 
....5 sv. 
....5 sv. 
........5 sv. 
..... 2 sv.

veistus, švirkš- 
klousos oporo-

Pigiausiomis kainomis įvairius 
stetoskopus, sphygmanometrus, 
chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokšte

lių pogominimui medžiaga, kosmetikų ir t.t. ir t.t.
Plaukams dažyti įvairių spalvų dažus.
Kostiumams, paltams ir sukneles įvairios me

džiagas.
Dviračiams padangos ir šliaukąs įvairių išmierų.

tus,
tus.

. 20 5v. bruto $22.00
maisto siuntinius.
koinos — įskaitant visus

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimą. Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mottt- 
reolį, Londono, Windsor^, Hamiltone. 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TIL. LE. 4-1403 

TORONTO

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

■3 Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
• JI Kiekvienas siuntinys gali susidėti iš įvairių daiktų neviršijant nustatytą svorį. k

W MUSŲ. SKYRIUS HAMILTONE, 105 CANNON STREET EAST, pas p. V.
SSS' Juraitienę, telefonas JA. 8-6686, siunčia tik vaistus, maisto siuntinius, stiklui piauti 

peiliukus/ dažus plaukams dažyti ir parkerius.
Gyveną ne Toronte, gali vaistų ir maisto užsakymus bei savo sudarytus siim- k 

tinius iki 17 svarų gryno gvorio siųsti mums paštu. Apmokėsite gavę mūsų -J 
pranešimą. 'kSS VASARIOS DARBO LAIKAS: J

Nuo pirmo gegužio 1957, pirmadienį — penktadienį nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. v., .
Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. • k

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

Užsakymai priimami ir paštu.

PRAŠAU KREIPTIS l

A L GARBENS
1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 94543

Reikalingi namai pardavimui
..... T r A, . ._______________ L * . , : " / t ■ .. i u • ~


