
P LB Seimas
PLB Seimas be abejonės bus didelis įvykis lietuviškosios

Pripažinimo reikalu
išeivijos gyvenime. Iki jo beliko vos pusmetis su trupučiu, o 

, . pasirengimų darbai dar nei neįpusėję, nors Laik. Organizacinis 
Komitetas dirba jau ne pirmus metus. Užsimojimus bei projek
tus vis sumaišo įvairios painiavos. Tuo būdu iki šiol, atrodo, te
bėra nenustatyta nei meninių pasirodymų programa, nei paties 
seimo darbotvarkė. Žinome tik, kad misterijos projektas jau 
senokai palaidotas, kad aiškinamasi dėl koncerto pobūdžio bei 
meno parodos (kurių ar tik nebus net dvi!). Dabar štai Amerikos 
Liet. Bendruomenės C. Valdybos biuleteny, Nr. 10, pasirodė 
pranešimas apie paties seimo darbotvarkės metmenis, priimtus 
LOK kartu su JAV ir Kanados LB pirmininkais. L. Org. Komi
tetas prašąs LB valdybas pasisakyti dėl jų iki balandžio 30 d. 
Gaila, visų kitų nuomonės neklausiama, spaudoje darbotvarkę 
svarstyti nesiūloma. Gal būt, tai bus padaryta vėliau? Mums at
rodo, kad šitos diskusijos gali būti pradėtos jau dabar, nes yra 
daug svarstytinų dalykų, kurie rūpi ne vien bendruomenės orga
nams, bet visiems lietuviams.

LOK pateiktame darbotvarkės projekte yra 5 pagrindiniai 
punktai: 1. lietuvių padėtis laisvajame pasaulyje — išryškinama 
pagal anketos būdu surinktus duomenis; 2. okupuotos Lietuvos 
padėtis — 4 pranešimai; 3. Lietuvos valstybės tarptautinė teisinė 
ir politinė padėtis — Į pranešimas; 4. PLB tautinių ir valstybinių 
uždavinių vykdymo perspektyvos — 2 pranešimai; 5. PLB orga
nizaciniai reikalai — statuto ir vykdomųjų organų klausimai.

Kiek laiko seimo darbai turės užtrukti, nepaskelbta. Norint 
rimtai reikalus apsvarstyti ir išdiskutuoti, iš čia pateiktųjų punk
tų gal tik vienam trečiajam teužtektų vienos dienos, o kaikųriems, 
pvz. 1, 4 ir 5 vargu ar užektų ir po porą dienų. Bet kurgi tų dienų 
gauti? Tad ar nevertėtų pagalvoti kaip keliamus klausimus su
mažinti? Seimo atstovai juk negalės ten užtrukti nei savaitės.

Svarstant PLB Seimo darbotvarkės klausimą pirmiausia rei
kėtų išsiaiškinti jo paskirtį. Jos berods dar niekas nėra viešai ap
taręs, bet ar nebūtų tikslu laikyti, kad jis yra šaukiamas PLB 
organizacijai atbaigti, gyvybiniams lietuviškosios bendruomenės 
reikalams aptarti ir pasakyti pasauliui žodį vietoje negalinčios 
kalbėti pavergtos tautos, na, o be to, dar pačios lietuviškosios 
bendruomenės entuziazmui sukelti.,Visa, kas nesiriša su šitokia 
seimo paskirtimi turėtų atpulti. Iš LOK pateiktojo projekto, vadi
nasi, turėtų iškristi kursų ar studijų savaitės paskirčiai atitinką 
2 ir 3 punktai. Bet 4 punkto pirmoji dalis — PLB tautinių užda
vinių vykdymo perspektyvos — turėtų būti gerokai išplėsta. Sei- 
mair-turi išsiaiškinti PLB dabartiniuš'tždavinius; įvertinti turi-” 
mas priemones ir apsvarstyti kelius tiems uždaviniams siekti. 
Tam reikėtų visos eilės pranešimų su plačiomis diskusijomis, po 
kurių galima būtų išspręsti ir eilę konkrečių aktualių problemų. 
Po taip pat.išplėsto 1 punkto ir po šiųjų diskusijų jau būtų leng
viau ir organizacinės struktūros klausimus spręsti. Seimas nėra 
skirtas tam, kad išsiaiškintų, kokioje padėtyje koks reikalas yra 
pavergtoie Lietuvoje, bet tam. kad išsiaiškintų, kaip kas tvarkyti
na čia išeivijoje, kad PLB galėtų įvykdyti savo pagrindinius už
davinius.

Vadinasi, laikantis LOK pateikto projekto, tenka pasakyti, 
kad visi seimo uždaviniai telpa Į, 4 ir 5 punktuose.

Nuostabi mokslo pažanga vis 
toliau plėšėsi nuo senojo pasau
lio politinių ir socialinių sąvokų. 
Tai kas, kad poetai jautė, kaip 
Aistis, Lituvai “šviesią, gražią, 
didingą ateitį”. Šiandienos pa
siutęs ginklavimasis ir nuolatinė 
netikrumo baimė, kad koks ne
laimingas incidentas gali iššauk
ti atominį susinaikinimą, dauge
lį jau vertė ieškoti naujų sugy
venimo būdų. Šitokie sąjūdžiai 
ypač ryškėjo didžiosiose tautose. 
Sovietijoj juos skatino politinis 
- socialinis, Amerikoj — ūkinis 
atolydis. Nežiūrint prezidento 
įtikinėjimų, kad su pavasariu 
Amerikos ūkis atsigaus, praėju
sią savaitę buvo du kartus tiek 
“amerikoniškų” bedarbių, kiek 
Lietuvoj išviso gyventojų. JAV 
plieno pramonę sovietai vijosi 
dvigubai greitesniu tempu — jau 
pasiekdami 75% JAV gamybos, 
o anglies iškasė net daugiau, pir
mą kartą modernioj istorijoj.

Užsieny gimę žymieji ameri
kiečiai dr. Teller, atomų specia
listas, admirolas Rėckover, ato
minio laivyno organizatorius, 
dr. Gilinsky, fizikos tyrinėtojas, 
James Warburg, rašytojas - pub
licistas, reikalavo radikaliu per
mainų amerikiečių galvojimo 
būde, švietime, ekonominėj sis
temoj; reikalavo JAV švietimui 
nustatyti aiškų lygį, greičiau įš-

almaus,
mūsų bendrabarbio Niujorke

eiti iš dabartinio kapitalizmo 
priverstinai įpiršto pirkėjams 
prekybos-pramonės dėsnio. Van
guard raketų 0r satelių klaidų 
komedija Floridoj jiems buvo 
“tragiška demonstracija vyriau
sybės nepajėgumo suprasti glo
balinės krizės esmę, nekompete- 
tingo blaškymąsi ir hipokritiškai 
švento respublikonų vyriausybės 
savimi pasitikėjimo”. Jie kvie
tė JAV vyriausybę būtinai leis
tis į derybas su faktinuoju Ame
rikos partneriu pasaulyje — Sov. 
Sąjunga. Nenoras derėtis reikš
tų atominį ar kitokį susinaikini
mą.

Praėjusią savaitę NYTimes til
po didžiuliai skelbimai, liudiję 
naujų nuotaikų plitimą metropo
lyje. Jean Goldwurm siūlė “par
davinėti demokratiją”, įgalinant 
viso laisvojo pasaulio suvieno
dintą monetų ir muitų sistemą. 
Sekančiam NYTimes numeryje 
“Amerikos Socialistų Darbo Par
tija” dar didesniam apmokėtam 
skelbime skelbė: “Kapitalizmas 
reiškia susinaikinimą, socializ
mas — išlikimą”.

Vyriausybės nuotaikos
Nelengvas buvo uždavinys 

Amerikos užsienio politikos vai
ruotojams suderinti viešosios

opinijos įgeidžius su valstybės 
interesais. Nuosekliai bandė aiš
kinti naująją Pabaltijo padėtį, 
atsakydamas į Amerikos Latvių 
Sąjungos paklausimą, JAV-bių 
Valstybės Departamento Lenki
jos, Pabaltijo ir Čekoslovakijos 
vedėjas Albert W. Sherer, Jr. Il
gam laiške jis patvirtino, jog so
vietams nuėmus draudimą lan
kytis Rygoj, po savaitės *— rug
pjūčio 29, 1957, keturi JAV am
basados tarnautojai iš tikro ten 
oficialiai lankėsi. Tačiau pastebi 
p. Sherer, tai nereiškia jokio pa
sikeitimo JAV-bių nusistatyme 
dėl sovietinės Pabaltijo inkor
poracijos nepripažinimo. Sherer 
prisiuntė latviams ministerio 
Dulles pareiškimą Vasario 16 d. 
proga. Tolimesniuose punktuose 
šis diplomatas rūpestingai sužy
mėjo tarptautinės teisės moks
lininkų nuomones apie “pripaži
nimą kaip nusistatymo pareiški
mą”. Pacitavęs keletos moksli
ninkų nuomones, Sherer užbai
gia išvada, kad pasiuntimas as
menų į nepripažįstamą sritį tuo 
pačiu dar nesudaro pripažinimo.

Savaitės įvykiai
Gausūs laiškai, kalbos, diplomatiniai vizitai nė kiek nepriartino 

viršūnių konferencijos. JAV ir kiek vėliau Š. Atlanto Sąjunga 
oficialiai atmetė sovietų pasiūlymą šaukti užsieni or. ministerių 
konferenciją, kuri neliestų esminių klausimų, o tik nustatytų vir
šūnių konferencijai darbotvarkę, laiką ir vietą. Esą tokia konfe
rencija nebūtų pajėgi ištirti susitarimo galimybes. Susirinkti vy
riausybių galvoms spektakliui,, o ne sprendimams, reikštų apgau
dinėti pasaulį. Eisenhoweris savo laiške Bulganinui pasiūlė įjungti 
darbotvarkėn — Vokietijos suvienijimą, veto teisę JT Saugumo 
Taryboje ir R. Europos kraštų būklę .Bulganinas greitai ir piktai
atkirto, kad prez. Eisenhoweris ’ 
tuo būdu .norįs sukliudyti konfe
renciją. Sovietai tokios konfe
rencijos tesiekia ir jų vadai pa
reiškė pasiruošę vykti net į JAV. 
JT gen. sekretorius Hammarsk- 
jold pasiūlė viršūnių konferenci
jai rūmus Niujorke. Prez. Eisen
howeris dėl vietos nesidera — jis 
gali vykti betkur, jeigu konfe
rencija būtų trumpa; jeigu ji tu
rėtų būti ilga, jis norėtų JAV. 
Taip ikišiol viršūnių konferenci
jos reikalas tebėra neaiškus. Gal ■

L. Nunziati civilinės jungtuvės 
Prato mieste tapo politinės reikš 
mės įvykiu, priešpastatančiu 
Bažnyčią ir valstybę. B. yra K. 
Bažnyčios narys, bet nuo jos nu
tolęs, buvęs kurį laiką komunis
tu, dabar laikąs save bedieviu, o 
sužadėtinė N. — katalikė. Nežiū
rinti visų Prato vyskupo pastan
gų grąžinti juodu Bažnyčios išti- 
kimybėn, jiedu susituokė pas 
Prato burmistrą komunistą. Vys
kupas P. Fiordelli paskelbė laiš-

jis paaiškės per Britanijos gyny- ■ ką, kuriuo ekskomunikavo abu 
bos min. Sandy s vizitą Maskvoj. Į neištikimuosius. Laiškas buvo 

Susijaudinimas Italijoje ' perskaitytas visose vyskupijos 
Krautuvininko M. Bellandi

ĮŽYMYBĖS PAS LIETUVIUS
Paryžiuje kovą 1 dn kaip pra

KAS NAUJO
Visuotinė sveikatos apdrauda 

Ontario prov. numatyta įvesti 
nuo 1959 m. sausio 1 d. Sutartis 
su federacine vyriausybe jau 
pasirašyta ir ji apims slaugymą 
bendrose salėse, maista, labora
torijų ir rentgeno patarnavimus, 
operacijas, vaistus ir pan. Į ap- 
draudos planą įeina: nelaimių 
atvejai, psichiniai ligoniai ir 
džiovininkai. Už pastarąsias dvi 
kategorijas feder. vyriausybė 
nieko nemokės; visą naštą teks 
pakelti prov. vyriausybei. Ap- 
draudos reikalus tvarkys The 
Ontario Hospital Service Com
mission. Tikimasi, kad prieš lie
pos 1 d. visuotinės apdraudos su
tartį su feder. vyriausybe pasi
rašys dar šios provincijos: B. Ko
lumbija, Alberta, Saskatchewan 
ir galbūt Newfoundland, kurios 
jau turi įsivedusios sveikatos 
apdraudą. Feder. vyriausybė, jei 
bus išrinkta, pateiks parlamen
tui įstatymo pakeitimą, kuris 
įgalintų ją nuo liepos 1 d. pradėti 
mokėjimus provincijoms.

500 m. gimimo sukakties 
mas, surengtas Liet. Katalikų 
Misijos, kurios vadovas yra kun. 
J. Petrošius. Minėjimas įvyko 
Katalikų Instituto iškilmių salė
je. kur telpa apie 500 asmenų. 
Ant priešakinės sienos buvo pa
kabintas dali. V. Kasiulio pieš
tas šv. Kazimeiro paveikslas, 
dar niekur nematytas, originalus 
savo išraiška ir labai skirtingas 
nuo tradicinių šventojo paveiks-, 
lų. Minėjimui pirmininkavo žy
musis valstybininkas, buv. Pran
cūzijos min. pirm. Robert Schu-

ja... posmą. 4
- Minėjimą apĮM^ė<M^.-_Croix” 
(IH. *4 d.), Paryžiaus dienraštis, 
turįs 170.000 tiražą, kartu- pa-
brėždamas lietu 
mą Sibire ir savame krašte. At
pasakojęs trumpai Lietuvos pra
eitį, masines deportacijas, dien
raštis sako: “Visuose bandymuo
se šv. Kazimieras lietuviams bu
vo ir tebėra tai, kas prancūzams 
šv. Joana Arkietb, vengrams šv. 
Steponas, airiams — šv. Patri
kas: krikšč. tėvvnės simbolis.”

Kanados konservatorių partijos L. B. Pearson, liberalų partijos 
vadas J. Diefenbaker ir dabarti- vadas, buv. užsienio r. min.,

nis min. pirmininkas Nobelio premijos laureatas

KANADOJE?
rovių įnašai — 4č nuo kiekvieno man- Lietuvius savo atsilanky- 
darbininko darbo valandos. Be į miJ. pagerbė Jo Em. Pa-
to, unijos reikalauja ilgesnių ap
mokamų atostogų, daugiau lais
vų dienų, 35ę didesnio valand. 
atlyginimo. Senoji darbo sutar
tis su geležinkelio bendrovėmis 
pasibaigė gruodžio 31 d. Gelež. 
bendrovės nesutinka su naujais 
reikalavimais. Feder. taikinimo 
komisija bando abi puses sude
rinti.

Studcntai 5 Quebec© provinc. 
universitetų suorganizavo vie
nos dienos streiką protestuoda
mi prieš premjerą Duplessis, 
kuris atsisakė priimti studentų 
delegaciją, norėjusią išdėstyti 
jam savo reikalavimus. Studen
tą! reikalauja padidinti provin
cijos paramą universitetams ir 
studentams. Streike dalyvavo 
apie 20.000 studentų. Sherbrooke 
un-to studentai atsisakė strei
kuoti, nors pareiškė jam savo 
pritarimą.

LIETUVIAI SEINUOSE IR SUVALK UOSE

bažnyčiose ir atspaustas vietinės 
parapijos biuleteny. Tai paveikė 
Prato gyventojus, ir Bellandi 
maisto krautuvė dėl boikoto tu
rėjo užsidaryti. B. tada* kreipėsi 
į teismą. Kai pirmoji instancija 
bylos nepriėmė, jis apeliavo. 
Apeliacinis teismas rado vysku
pą baustinu už viešą pavartoji
mą išsireiškimo: “Taip vadinama 
civilinė santuoka dviejų krikšty- 

nėra jokia santuoka, 
konkubinatoo papiktinančio

Vairuotojams Ontario provinc. 
numatytos pagriežtintos baus
mės už taisyklių nesilaikymą. 
Susisiekimo min. Allan pateikė 
prov. seimui įstatymo pakeitimą, 
kuriuo bus baudžiami ne autove- 
žimių savininkai, o vairuotojai; 
už nusižengimą taisyklėms bus 
suspenduojami leidimai ne vie- 
neriem, o dvejiem metam; baus
mė neblaiviems vairuotojams už 
antrą ir sekančius nusižengimus 
padidinama nuo 3 iki 6 mėn., o 
jei padaryta nuostolių — iki 12 
mėn. Numatytos bausmės ir už 
autovežimio durų neatsargų ati
darymą gatvėje.

Geležinkeliečiu unijos, atsto
vaujančios 130.000 narių Kana
doj, įteikė raštą feder. taikinimo 
komisijai, kuriame reikalaujama 
geležinkelio bendroves įsteigti 
specialų fondą darbininkams, 
kurie dėl naujų mašinų įvedimo 
turi būti atleisti is darbo. Esą 
reikėtų sudarvti $11 mil. fondą, 
kurio pagrindą sudarytų bend-

Susekta apgaulė automobilių 
vairuotojų
Ontario prov. susisiekimo min. 
įsakė policijai patikrinti visoj 
provincijoj leidimų išdavimo įs
taigas. Toronto policija suėmė 
du tarnautoju — H. Levi ir A. 
Ferreira — už nesąžiningą vai
ruotojų egzaminavimą. Be to, 
ji susekė 150 apgaulės atvejų. 
Iš to aiškėja, kodėl kaikuriė vai
ruotojai, turį leidimus net nemo
kėdami angliškai skaityti kelio 
ženklų.

★
Duchaborų sektos “Laisvės 

sūnų” grupėje ima ryškėti skili
mas dėl grįžimo Sov. Sąjungom 
Grįžusi jų delegacija iš Rusijos 
esą nusistačiusi rekomenduoti 
masinį grįžimą į Sibirą. Dalis 
duchaborų nerodo noro grįžti ir 
jau 12 šeimų sutiko leisti savo 
vaikus į vietines Kanados mo
kyklas. Ikišiol 84 duchaborų 
vaikai buvo laikomi New Den
ver vietovėje sugabenti prievar
ta. Dėlto ir prasidėjo sąjūdis 
grįžti Rusijon.

leidimų išdavime.

ryžiaus kardinolas M. Feltin.
Atidarydamas susirinkimą R. 

Schuman priminė, kad lietuvių 
tauta šiandien kenčia nelaisvės 
jungą ir pareikšdamas, kad pran 
cūzai,’atsilankydami šioje salėje, 
reiškia kenčiančiai lietuvių tau
tai savo užuojautą ir visišką so
lidarumą.

Kun. J. Petrošius iškėlė moty
vus, dėl kurių šis minėjimas įvy
ko. Min. S. Bačkis priminė lietu
vių tautos kančias ir ištikimumą 
Katalikų Bažnvčiai visokiomis 
aplinkybėmis. Jo pacituotoji iš
trauka iš J. Scholmer’io knygos 
apie lietuvių kalinių šv. Mišias 
anglių kasyklos gelmėse Vorku
toje sujaudino dalyvius.

Vysk. Rupp savo kalboje pla
čiai išdėstė šv. Kazimiero laiko
tarpio istorines aplinkybes, api
būdino Šventojo jaunystę, jo 
mokytojus, jo rūpestingumą 
valstybės reikalų tvarkyme ir jo 
aiškų palinkimą į dvasinių dory
bių puoselėjimą.

Paryžiaus Katalikų Instituto 
studentų choras “La Faluche” 
pateikė keletą gražių dainų ir 
giesmių, o užbaigai visus nuste
bino padainuodamas labai meist
riškai St. Šimkaus “Oi kas sodai 
do sodeli.ai...” lietuviškai.

Dalyvavo Lietuvos draugų 
prancūzų ir kitų tautybių žmo
nių, jų tarpe Ispanijos ambasa
doriaus atstovas, buv. Prancūzi
jos ministeris Lietuvoje R. Ris- 
telhueber, buvęs karo attache 
pulk. J. Chabanier, Prancūzijos 
- Pabaltijo Draugijos pirminin
kas, senato vicepii m įninkąs E. 
Pezet ir daug kitų.

Sekmadieni, kovo 2 d. T.T. Jė
zuitu koplvčioje, kur kas sek
madienis lietuviai turi savo pa
maldas, prel. L. Gillet atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė trumpą pamoks 
lą. Ragino lietuvius laikytis savo 
tėvų kalbos, lankvti savo pamal
das, kurios sudaro gyvą ken
čiančios Tėvynės priminimą; 
baigdamas lietuviškai pacitavo 
pirmąjį giesmės “Marija, Mari-

Seinų - Suvalkų žemėse, da
bar Lenkijos valdomose, gyvena 
nemažas skaičius lietuvių. Da
bartinėj santvarkoj Seinai ir Su
valkai yra apskrities miestai, pri 
klausą Balstogės vaivadijai. 
Ypač gausu lietuvių Seinų ap
skrityje, kur jie gyvena neišsi- 
mėtę, o bendruomenėmis.

Vasario 2 d. įvyko savivaldy
bių rinkimai. Buvo renkamos 
apskričių, miestų, vaivadijų ir 
apylinkių tarybos. Ta proga Lie
tuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugijos Centro Valdyba išlei
do 8 psl. brošiūrą “Atsišaukimas 
į Lietuvius 1958 m.” Joje ragi
na balsuoti, bet šalia to trum
pai išdėstoma Lietuvos - Lenki
jos istorija, nurodoma/ kad lie
tuviams su lenkais teko bend
rai kovoti su vokiečių grėsme, 
pasmerkiamas “lietuvių tautos 
atskalūno, Žemaitijos nusigyve
nusio didiko Juozapo Pilsuds
kio žygis prieš atsikūrusią Lie
tuvos valstybę ir jos sostinės 
Vilniaus aneksiją”. Dabar šis ne
santaikos. akstinas esą pamažu 
dyla iš abiejų tautų atminties. 
Įsitvirtinus Lenkijoj liaudies de
mokratinei santvarkai lietuvių- 
lenkų santykiai esą įgavę naujas 
“bendro susipratimo ir sugyve-

nimo” formas.
Lietuvio vieta Lenkijoj

Seniau esą viskas buvo verti
nama pagal nacionalistines pri
klausomybes. “Nacionalizmo ban 
ga augo ir jos neskanus dvelki
mas nekuriose srityse protar
piais dar ir šiandien jaučiamas. 
Dėl tos priežasties retkarčiais 
pasireiškia antrinio nacionaliz
mo simptomai, kurie, be dides
nio pavojaus, laikui bėgant išdy
la”. Lietuvių buvimas Lenkijos 
Liaudies Respublikoje esą nesu
kelia vyriausybei jokių proble
mų, nes konstitucija laiduojanti 
visų tautybių piliečiams lygias 
teises. Valdžia kovojanti su 
“tautybių diskriminacijos reiš
kiniais, nesvarbu kurioje vietoje 
ir kokio masto jie būtų”.

Lietuvis, Lenkijos pilietis, da
bar galįs dirbti visose krašto įs
taigose. Esą siekiama, kad Seinų 
apskr. administracijoj ir kitose 
įstaigose lietuvių kalba nebūtų 
svetima. Augąs lietuvių dėsto
mąja kalba mokyklų skaičius, 
mišrių tautybių mokyklose įve
damos lietuvių k. pamokos. Su
valkų licėjus išleidęs pedagoginę 
abiturientų klasę. Punske vei
kianti lietuviška vidur, mokykla 
ir Lietuvių Kultūros namai. Me-

S. Low, krcditistų partijos ’ 
vadas. Tai mažiausia Ka
nados politinė partija 'su 

savotiška programa

no saviiveiklos rateliai apskrity
je neturį sau lygių. Liet, visuo
meninė kultūros d-ja galinti 
veikti visoj Lenkijoj, turinti sky
rių Varšuvoj. Punskas esąs lietu
vių visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo centras Lenkijoj; lai
mėta kova su Bažnyčios hierar
chija dėl savo kalbinių teisių 
parapijoj. Nežiūrint šių laisvių, 
lietuviai politinėj srity nebuvę 
veiklūs, nors lojalūs. Lenkijos 
jungtinės darbininkų, t.y. komu
nistų, partijoj lietuvių skaičius 
nesąs žymus ir todėl jie nevisur 
užimą atitinkamus visuomeninio 
ir politinio gyvenimo postus. 
Gausiau lietuviai dalyvaują 
Jungtinėje liaudies partijoje.

Žadami pagerinimai
Ūkinis ir kultūrinis Seinų-Su- 

valkų lygis nesąs patenkinamas. 
Pastatai, keliai, žemės ūkis, pra
monė ir prekyba esą žemo lygio. 
Ir tai dėlto, kad tai buvo prieš
karinės Lenkijos paskutinė zona, 
kuria mažiausiai rūpintasi. Atsi
likimo žymės žadamos pašalinti. 
Būsiąs pakeistas žemės rūšiavi
mas, išvestas plentas iš Cypliš- 
kių per Punską, Vaitakiemį, 
Smalėnus ir Seinus. Būsią pasta
tyti nauji rūmai Gibų pr. mo
kyklai, Punsko vidurinei ir pr. 
mokykloms, taip pat bendrabu
čiui. Per 3 metus būsiančios 
elektrifikuotos visos Suvalkų - 
Seinų apskričių vietovės, stei
giamos žemsė ūkio mokyklos, 
vaisių perdirbimo, statybinių

Nunziati esą vieši nusidėjėliai. 
Sąlyginė bausmė $64,50 penke- 
riems metams ir $673 kaltintojo 
nuostolių ir teismo išlaidų. Vys
kupo advokatai kreipėsi į augš- 
tesnį teismą. -

Visoj Italijoj šis įvykis sukėlė 
susijaudinimą. Vatikano organas 
paskelbė, kad pagal kanonus yra 
ekskomunikuoti tie, kurie pada
vė vyskupą teisman, bet ne tei
sėjai, kurie jį teisė. Numaty
tos popiežiaus vainikavimo iškil
mės Romoje buvo atšauktas, kaž
kuriose vyskupijose paskelbtas 
gedulas ir maldų diena. Katalikų 
organizacijos ėmė demonstruoti 
prieš, vyskupo nubaudimą, o ko
munistinė ir liberalinė spauda 
džiūgauti. Vatikanas tai laiko 
B-os teisių varžymu, kurį lai
duoja konkordatas, o vyriausy
bė, sudaryta iš krikšč. demokra
tų, bet reikalinga liberalinių gru
pių paramos, laviruja ir nesiima 
aiškesnės pozicijos. Vidaus r. 
min. paskaitė parlamente komu
nistų slaptą instrukciją būsimų 
rinkimų reikalu, kuri ragina eiti 
prieš JAV raketų bazes ir kuni
gus. Dėlto parlamente įvyko net 
muštvnės. kurias išsklaidė sar
gai. Šie reiškiniai rodo, kad Pra
to byla pajudino B-os - valsty
bės santykius.

Sąmokslų kraštuose
Egipto Nasseris, sukūręs Jung

tinę Arabų Respubliką drauge 
su Syrija. prisitraukė ir Jemeną 
su 75.000 kv. mylių ir 4 mil. gyv., 
kuris tuo būdu tikisi išstumti 
britus iš piet. Arabijos. Jorda
nas su Iraku sudarė federaciją, o 
Š. Afrikos Tuni’zija - Marokas - 
Alžerija norėtų irgi federacijos. 
Nasseriui yra konkurentų. Savo 
viešoj kalboj Nasseris pareiškė, 
kad Saudi Arabijos karalius 
Saud davęs kyšį Syrijos saugu
mo šefui pulk. Serraj — 1.900.000 
sv .sterlingų nuversti valdžiai; 
taipgi jam buvę siūlytą $560.000 
už Nasserio nužudymą. Serraj 
pinigus paėmęs ir perdavęs vy-vaisių percnroimo, statvoiniu; ; r ;;7;

medžiagų įmonės ir t.t. Seinuose Į pausyber Is kitos puses Tunizi-

M. J. Coldwell, socialistų 
partijos vadas

būsianti statoma apskr. ligoninė, 
nauji gyven. pastatai ir t.t._

Brošiūra, tiesa, išleista rinki
mų proga, tačiau iš jos matyti 
tenykščių lietuvių būklė, oficia
lus komunistinės Lenkijos val
džios nusistatymas jų atžvilgiu ir 
pažadai. Kasdieninė tikrovė vis- 
dėto yra kiek kitokia: lietuviai 
ten turi sunkumų, nes ir sovie
tiškoj Lenkijoj tebėra gyvas se
nasis lenkiškumas. Lietuviai ten 
yra reikalingi ir medžiaginės, ir 
moralinės, ir kultūrinės para
mos. Daugelis jų buvo rusų ka
linti. Grąžę nerado trobesių ir da
bar kuriasi iš naujo.

1 jos prezidentas Burguiba viešai 
skundėsi prieš Nasserio palaiko
mą Ben Jusef, kuris Kaire orga
nizuojąs sąmokslą prieš jo gyvy
bę. Burguiba pagrasino nutrauk
siąs santykius su Egiptu.

Kariuomenė Alžcrijon
Prancūzijos vyriausybė, pateik

dama pasitikėjimo klausimą par
lamentui, išgavo pjastarosios su
tikimą pasiųsti Alžerijon papil
domos kariuomenės 28.000 ir iš
leisti karo reikalams $228 miL 
Kol kas Prancūzija neketina tar
tis su Alžerijos išlaisvinimo fron 
tu dėl nepriklausomybės.

I
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Tobulybės žodyje suskamba 
eilė klausimų, į kuriuos atsakyti 
ne taip lengva. Juk tobulas turė
tų pasitraukti iš viešojo gyveni
mo, kad nematytų kasdien besi
kartojančių blogybių. Tobulas 
turėtų nužengt nuo civilizuotos 
platformos ir pasineri į primity
vų skurdą. Svarbiausia, jis turė
tų atsižadėt pats savęs ir tap.ti 
nerealaus siekimo auka bei se
nųjų autorių aprašyta legendari- 
ne asmenybe. Šios mintys, deja, 
ne teologų fantazijos padarinys, 
bet spontaniškai kyla žmonių 
sąmonėje vien dėl to, kad į tobu
lesnę gyvenimo formą permažai 
įsigilinta.

Tobulybė — tarsi kūrinio at
baigimas, jo pavidalas, grožis ir 
harmonija. Tobulybėje išryškė
ja paties kūrinio vertybė, saky
čiau, jo žydėjimas ir vaisiai. Pats 
Sutvėrėjas nurodo žmogui eis
mo kryptį,, paženklindamas jo 
kelią įsakymais: “Laikyk įsaky
mus” — Kristus tarė jaunuoliui, 
kurs buvo susirūpinęs amžiny
be. Dieviški įsakymai tai kelias 
į tobulybę, deja, nepasirinkimui 
pratęstas, bet kaip būtinybė, 
kaip bekompromisinė gyvenimo 
forma. .

Tobulybės siekimas išplaukia 
iš Dievo meilės: “Dievas taip 
mylėjo žmogų; jog atidavė viena- 

—tinį Sūnų, kad, kurs į Ji tiki, ne
pražūtų, bet laimėtų amžiną gy
venimą”. (pi. šv. Jono Ev.). Die
vas siekia žmogaus artumo, žmo
gus gi — Dievo. Dievas ir žmo
gus tai ne atskiri, bei priešingi 
poliai, bet jungtis. Dievas žmo
guje realizuoja didžiąsias atpir
kimo paslaptis, žmogus Dievu j e 
randa visų savo aspiracijų, sie
kimų teisingą išsprendimą: “Ne
rami širdis iki neatsilsės Viešpa
tyje”, — šaukė šv. Augustinas, 
išbraidęs visus klastingo pasau
lio kelius. Tobulesnio gyvenimo 

-- siekimas yra vykdymas dieviš
kos meilės testamento, artėjimas 
į galutinį žmogaus paskyrimą.

Krikščionybės eroje Kristus 
’stovi pačiam centre, į kurį subė
ga visi keliai. Jo pramintasis ke
lias yra tobuliausia gyvenimo 
forma. Svarstydami Kristaus 
nueitą kelią, savo žvilgsniu būti
nai Jį lydime į Golgotą, gi ši au
kos vieta pasibaisėtinai nupur
to kiekvieną. Tačiau tobulybės 
esmė glūdi nė vien Golgotoje. 
Golgota — žmogaus atpirkimas, 
gi įsakymų užlaikymas, vykdy
mas Dievo valios, dieviškos mei
lės supratimas yra tobulo gyve
nimo keliai ir jie subėga į idealią 
Kristaus asmenybę. Štai kodėl 
tobulybės siekiančiam nereiktų

bėgti iš viešojo gyvenimo. Prie
šingai, pasilikti jame, kaip pasi
liko Kristus, taisydamas klaidas, 
užpildamas tarp Dievo ir žmo
gaus prarajas, pakeldamas žmo
nių akis į augštumas.

Kiekviena pradžia maža, tuo 
labiau tobulybėje. Žmogaus gy
venimas susideda iš smulkių da
lykėlių, pro kuriuos praeiname 
dažnai net nepastebėję. Tačiau 
tie smulkūs dalykėliai dažnai su
daro gyvenimo esmę. Kaip ma
žais grūdeliais apiberta žemė 
saulės šviesoje išbujoja akį ve
riančią žalumą, žydėjimą ir vai
sius, lygiai Dievo malonėje kiek
viena smulkmena, tobulai atlik
ta, susiharmonizuoja į didžiąją 
tobulybę.

. Pradėkim nuo mažų dalykų, 
kad laimėtumėm didžiuosius.

“Aš esu kelias, tiesa ir gyve
nimas. Sekjpfiane, jei nori būti 
tobulas”, — tai Kristaus testa
mentas, įvykdykim jį Dievo 
gabei, artimui ir savo sielos ge
rovei. Kun. B. Pacevičius.

GEDIMINAS GALVA

Vidurio Europoje
Ir pajėgiausi kūrėjai teaprė

pia dalį tikrovės išryškinti. Ta
čiau mums nekelia abejonės, kad 
čeko poeto František Nachvatal 
žodžiai yra prasmingi: “Valdan
tieji besijaučią nėklystančiais( 
tampa tironais, bet valdomieji 
niekuomet nepamiršta žaizdų, 
nors jų iškankinta siela rodytųsi 
esanti rami” Ar vėl imkime net 
rusą Borisą Pasternak, kuris ro
mane “Daktaras Žigavo” skelbia 
neabejotiną tiesą: “Marksizmas 
neturi panėtino pagrindo tapti 
mokslu. Aš nežinau kito kryps
nio, kuris būtų, taip gyvenimo 
atšlijęs, kaip marksizmas. Aš 
tikras, kad kolektyvizacija yra 
klaida, kurios niekas nenori išpa
žinti. Jai paslėpti panaudojama 
kiekviena priemonė imtinai te
roras, kad privertus žmones ne
galvoti, pamiršti sprendimus da
ryti ir ieškoti dalykų, kurių ne
sama bei neigiant, ką kiekvie
nas gali regėti Gi didžiausias 
blogis, kad prarandamas pasiti
kėjimas turėtoms vertybėms, kai 
galvosena yra iš viršaus prime
tama”. /Taip kalba Pasternako 
veikėjas minėtame romane. Jei 
jis teisingai aptaria Rusijos gy
venimą, žymiai tragiškiau atsi
spindi Vidurio Europos tautose, 
kurios turi savo praeitį ir puose
lėja ateities idealus.

Perdėti lūkesčiai
1956 m. įvykiai Lenkijoje ir 

Vengrijoje suteikė vakariečiams

pernelyg daug vilčių. Laisve be
sinaudoją vakariečiai padarė to
liau siekiančių išvadų, kaip iš
kankintos tautos.

Lenkų rašytojai ir žurnalistai 
nuolat kalė savo tautai, kad ji ne 
tik negali bet ir neprivalo įtilp- 
ti rusų primestiniame rūbe. Ven
grijoje Petoefi sambūris skel
damas tautinę mintį ugdė krašte 
nepasitikėjimą Maskvos gaulei
teriams. Abiejuose kraštuose 
aštriai pajusta ruso priespauda 
ir ūkinis išnaudojimas. Dauge
liui kilo abejonių, kaip Pasterna
ko veikėjui ir dėl komunizmo 
tikslingumo. Lenkijoje riaušės 
atnešė naujo oro srovę. Vengri
joje naują persekiojimo bangą. 
Kadaras atlikęs budelio pareigą 
pradėjo ieškoti platesnės atspa
ros neaplenkdamas katalikų. 
Gomulka, paskelbęs naują prog
ramą, pradėjo palaipsniui rikiuo
tis į Maskvą. Maskvos baimė pa
sirodė esanti didesnė už puose
lėjamas viltis būti laisvais. Nors 
Gomulka palaipsniui atsisakė 
kaikurių savo pradų ir policines 
priemones panaudojo priešams 
pažaboti, tačiau dar Lenkijoje 
yra daugiau laisvės, kaip betku- 
riame kitame Vidurio Europos 
krašte.

Pamoka Maskvai
Maskva iš pakartotinų sukili

mų prieš komunistinę santvarką 
taip pat kaiko pasimokė. Ji siek
dama tikslo išlaikyti Vidurio Eu-

“GELEŽINIO VILKO” 30 METU SUKAKČIAI
Tęsinys iš pereito Nr.

Birželio 7 d. ankstyvą, gražų 
rytą, Augštosios Fredos' pašlai
tėse lakštingaloms giedant žygio 
maršą, nuo A. Fredos kalno į 
Kauno miesto gatves pasipylė 
ginkluoti tankai. Vieni jų sku
bėjo į prezidentūrą" kiti prie 
Kariuomenės Vyriausiojo Štabo, 
prie Lietuvos Banko, Rezervo 
Policijos, A.Panemunės ir į kitus 
svarbesniuosius punktus. Karo 
Aviacijos kuopos prie Geležin
kelio Stoties ir. Žaliojo tilto. Gu- 
sarų eskadronai prie Saugumo__ _
Departamento ir į kitus punk-' ^ar neatvežamas (Jis tenai buvo 
tus. o ir 2 pėstininkų pulkų kuo- -v- • •"Vi-
pos prie prezidentūros, Kariuo
menės Štabo. Komendantūros, 
A Panemunės ir kitus punktus. 
Visi skuba. Kartais susitikdamas 
dalinys kitą dalinį pakartoja 
slaptažodį ir žygiuoja Į jam skir
tą vietą. Nuotaika visų puiki, 
nes visi jaučia, kad atlieka lie
tuvių tautai istorini žygį. Po pu
sės valandos, be jokio pasiprie
šinimo buvo *viskas sukilusios 
kariuomenės rankose. Tiesa, re
zervo policija, turėdama keletą 
šarvuotų automobilių, buvo be
pradedanti- priešintis, bet tankų 
buvo greitai nutildyta-ir jie iš
kėlė baltas skepetaites.

Kariuomenė savą uždavinį at
liko, ji užėmė visus reikiamus 
postus ir juos saugiai laikė- savo 
rankose. Tačiau, deja, preziden
tūroje pasitarimai nevykusiai

THE SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA

R a š o 
STEPONAS JAKUBICKAS

vedami. Nėra politikų. Kaž kaip 
iš anksto nesuplanuota, nenu
matyta, nesutarta. Vieni kari
ninkai, realiau galvoj antie j i, no
ri A. Smetoną izoliuoti ir suda
ryti laikinę karinę valdžią. Kiti 
puoselėja vėl tą pačią seną pa
žiūrą: A. Smetoną palikti ir to
liau prezidentu, tik priversti pa
keisti ministerių kabinetą prof. 
A. Voldemaro vadovaujamu. 
Prof. A. Voldemaras iš Zarasų
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ištremtas ir saugumo priežiūro
je laikomas) . Pasiųsti karininkai 
jį atvežti negrįžta. Su jais kaž 
kas blogo ivyko.^Siunčiamas Ka
ro Aviacijos lėktuvas į Zarasus. 
Tuo tarpu jau išaušo, patekėjo 
ir saulė, prasidėjo ir žmonių ju
dėjimas. Visi nervuojasi, nežino 
padėties. Nervuojasi ir karinė 
delegacija prezidentūroj, o prof. 
A. Voldemaro vis dar nėra. Pa
galiau delegacija sutaria: Ant. 
Smetona paliekamas ir toliau 
prezidentu, jei jis sutinka dar 
šiandieną prof. A. Voldemarui 
pavesti sudaryti naują ministe
rių kabinetą. A. Smetona, net 
rankas trindamas iš džiaugsmo, 
tam pritaria ir čia pat karinei 
delegacijai su gen. Kubiliūnu ir 
pulk Naraku priešakyje duoda 
savo iškilmingą garbės žodį, kad 
dar tą pačią dieną jis paleisiąs 
seną ministerių kabinetą ir su
daryti naują pavešiąs prof. A. 
Voldemarui. Be to dar sutaria 
viską teigiamai sutvarkius pa
skelbti, kad tai buvo kariuome
nės naktiniai pratimai, o ne 
koks sukilimas. Tačiau dalis ka
rininkų ,lyg nujausdami šią tra
gediją, nervingai žingsniuoja 
prezidentūros koridoriais ir yra 
linkę laukti atvežant prof. A. 
Voldemaro. Tuo tarpu maj. Py
ragius j tą pokalbį, įsiterpia ir 
sako: jei jau netikėti Prezidento 
iškilmingam garbės žodžiui, tai 
aš jau ir nežinau išviso ar gali
ma dar kuo nors ir kam tikėti. 
Važiuojam namo. Tuo metu A. 
Smetona duoda dar vieną savo 
garbės žodį, kad už šį sukilimą 
niękas iš dalyvių nebus baudžia
mas. Galiausiai nusveria toks 
argumentas: jei A. Smetona ne
vykdytų savo garbės žodžio, tai 
jis po kelių dienų bus priverstas 
tą padaryti. Negi jis išdrįstų 
areštuoti keletą šimtų karininkų 
tuo metu, kada reikia skubiai 
kariuomenę stiprinti. Tai neįma
nomas dalykas. Duodamas dali
niams įsakymas apleisti postus 
ir žygiuoti į kareivines.

Su prislėgta nuotaika, ypač 
puskarininkiai, labai nenoriai 
pradeda savo žygį atgal. Pajuda 
pėstininkai, . kavalerija, šarvuoti 
automobiliai, o pagaliau ir tan
kai savo bildesiu sudrebina Kau
no gatves. Tuo metu, virš Kauno 
pasirodo lėktuvas, atvežęs prof. 
A Voldemarą. Jį Karo aerodro
me pasitinka aviacijos augštes- 
nieji karininkai ir automobiliu 
atveža j Karo Aviacijos Kari
ninkų Ramovę. Čia susirinkę 
karininkai prof. A .Voldemarui 
aiškina įvykių eigą ir A. Sme
tonos duotą iškilmingą garbės 
žodį.

Prof. A. Voldemaras, susipa
žinęs su padėtimi, susirinku
siems pasakė: “Ponai karinin
kai, blogai. Smetoną aš pažįstu 
gerai. Jis niekad žodžio nelaiko

ir yra labai liguistai kerštingas. 
Neišlaikys Jis ir šį kartą savo 
žodžio. Jis mums už tai ims ker
šyti”. Tada vienas aviacijos ka
rininkų pasisiūlė sakydamas: — 
“Pone Profesoriau, jei jau įvyk
tų taip ir Smetona negarbingai 
sulaužytų savo žodį, pradėtų 
areštus, tada aš Jus, Pone Pro
fesoriau, su lėktuvu išskraidin
siu į užsienį.” Bet prof. A. Vol
demaras, nuo tokio pasiūlymo 
atsisakė sakydamas: “Jei jau 
reikės kentėti, aš kentėsiu su 
Jumis kartu.”

Suskamba telefonas. Kalba 
Kariuomenės Vyriausias Štabas. 
Prašo prof. A. Voldemarą ir 
augštęsniuosius aviacijos ir tan
kų karininkus.tojaus atvykti į 
Vyriausiąjį Štabą pasitarti dėl 
sudarymo naujo ministerių kabi
neto. Dabar jau ir tiems, kurie 
neabejojo Smetonos teisingumu, 
viskąs paaiškėjo, bet važiuoja.

Jiems nuvažiavus į Vyriausią
jį Štabą, visi buvo vietoje areš
tuoti. Vėliau, apie 10-11 vai. ry
to, tokius pat kvietimus gavo ir 
kiti karininkai. Juos visus taipo
gi areštavo. Apgaulingu būdu 
areštavus augštęsniuosius kari
ninkus, prasidėjo masinis kari
ninkų areštavimas. Jų buvo pil
na visur: namų arešte. Vyriau
siame Štabe, Saugumo Departa
mente ir šeštame Forte, Karo 
Kalėjime.

Prasidėjo Karo Lauko Teis
mas. Prof. A. Voldemarą nutei
sė 11 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo, gen. Kubiliūną, pulk. Na- 
raką, kpt. Stepą Girdžiūną, Vy
tautą Druskį ir eilę kitų nuo 10 
metų iki gyvos galvos kalėjimo. 
Šimtus kitų karininkų degrada
vo — atėmė karininko laipsnius 
ir ištrėmė iš Kauno. Tai taip A. 
Smetona ištęsėjo savo iškilmin
gai duotą garbės žodį tiems, ku
rie jo pasigailėjo ir paliko Pre
zidento kėdėje.

Areštuojami ir 
pskarininkiai
Po birželio 7 d. įvykių A. Sme

tona, išrovęs iš Lietuvos jaunu
tės kariuomenės geriausius ir 
daugiausiai patyrusius karinin
kus, vistiek nesijautė saugus sa
vo vietoje. Jis juto kariuomenės 
nepalankias nuotaikas ir dėl to 
kiekvena naktis vaidenosi nauju 
sukilimu. Nežiūrint labai nusilp
nintos kariuomenės padėties, nei 
sunkios ekonominės situacijos 
krašte, jis iš valstybės biudžeto 
meta didžiausias sumas pinigų 
grynai tik savo ir savo režimo 
apsaugai. Atsirado daugybė nau
jų, apmokamų agentų, provoka
torių ir išdavikų, kurie visi net 
iš kailio nerdamiesi ieškojo nau
jų aukų, kad už tai dar gautų ko
kį ordeną ar tarnybinį paaugš- 
tinimą.

Dėka tokių proyokatorių^tais 
pat 1934 ih. rugpiūčio 9 d. prasi
dėjo liktinių puskarininkių areš
tai. Juos areštuotus patalpino 
saugumo departamento -.pože
miuose ir vykdė tardymus, net 

(Nukelta į 9 psl.)

ropą savo kumštyje: komunisti
nėje santvarkoje, jos įgyvendi
nimui palieka šiek tiek laisvės. 
Neabejotinai čia paveikė karčio- 
ji patirtis Pabaltijy, kai parai
džiui įgyvendinant maskvinį ko
munizmą buvo sugriauta ūkinė 
gerovė, kuriai atstatyti telieka 
ilgas ir varganas kelias. Aišku, 
kad Kremlius nedarys jokių nuo
laidų bent pėdą Vidurio Europos 
žemių atsisakyti. Bet jis išmoko 
žaisti su pavergtomis tautomis 
mažiau besikišant į vidaus rei
kalus, ,pvz. Gomulkos - Višinskio 
santarvę tikėjimo srityje. Jo 
tikslas išlaikyti dabartinę padėtį 
Rytų Europoje, kuri ir toliau lik~ 
tų komunistiniame katile, ūkiš
kai pareitų nuo Maskvos vado
vaujamo komekono, karinius 
reikalus apspręstų maskviniai 
maršalai Varšuvos santarvės .pa
vėsyje, o politinius diktuotų 
Kremlius.

Nuomonių skirtumai
Jei Lenkijoje esama “tautinio” 

komunizmo apraiškų, Vengrijo
je dar tebevyrauja sudrumstos 
nuotaikos apvaldomos Maskvos 
ginklais, rytinė Vokietija ir to
liau lieka priemone varyti kylį 
tarp vakariečių, Čekoslovakijoje, 
Bulgarijoje ir Rumunijoje tebe
vyrauja Maskvai ištikimi stali
ninkai. Vidurio Europoje dabar 
iškyla ne esminiai nuomonių 
skirtumai, bet tik nesutarimai 
dėl taktikos. Pastarajame bolše
vikinės revoliucijos 40 metų su
kakties proga komunistinių kraš 
tų pasitarime būta kaikurio nuo
monių išsiskyrimo svarstant ko
munistinės vadovybės klausimą. 
Naujojo kominformo sudarymui 
toli ne visų kraštų atstovai prita
rė. Stalininkai reikalavo labiau 
suderintos politinės linkmės, kai 
didesnieji kraštai: Italija, Jugo
slavija, Kinija ii? Lenkija atsto
vavo nuomonę, kad atskirų kraš
tų kompartijos turi naudotis tak
tine laisve. Jugoslavijos atstovai 
atsisakė pasirašyti komunistinių 
partijų pareiškimą dėl Maksvos 
polėkio komunistiniam pasauliui 
vadovauti, tvirtinimo Varšuvos 
karinės santarvės ir pasmerkimo 
revizionizmo, kuris paliečia ir 
Belgradą.

Anuometiniame pasitarime la
bai ryškiai pasisakė rytinės Vo
kietijos atstovasCFriedrich Ebert 
kovoti prieš nunkrypimą nuo ko
munizmo, t.y. Maskvos linkmės. 
Jis mano, kad buržuazinius svy
ravimus galima patvarkyti kom
partijos priemonėmis, tačiau nu
krypimai nuo kompartijos link
mės nepataisomai griauną komu
nistinius pagrindus iš vidaus. 
Nelengva Maskvoje buvo Go-

mulkos padėtis, kuris tarėsi nu- 
matąs mažesnį pavojų komparti
jai dogmatiškume, kaip buržua
ziniame sąjūdyje prieš komuniz
mą.

Šiame susikirtime Maskvai į 
pagalbą atėjo Maocetungas: 
“Kaip kiekvienas mažiausias 
kompartijos padalinys, taip ir 
mes privalome turėti savo gal
vą. Kinija turi nepaprastą pa
tirtį revoliucijos srityje, tačiau 
jos patirtis yra saikėtą komunis
tinės santvarkos įgyvendinimo. 
O pastarąją turi Sovietai besi- 
mok^dami iš gyvenimiškosios 
patirties ir padarytų klaidų”.

Sprendimas aiškus — komu
nistiniam pasauliui turi vado
vauti Maskva.

Nors Maskvai nepavyko pri
mesti komunistiniam pasauliui 
viešos vadovybės, tačiau niekas 
neabejoja, kad ji ir toliau rikiuos 
viso pasaulio kompartijas.

Politikos tęstinumas
N. S. Chruščiovas labai mažai 

tesiskiria nuo pasmerktojo Sta
lino Vidurio Europos politikoje. 
Sausio 12 d. kalboje Minske jis 
nurodė, kad dėl Vidurio Europos 
negali būti jokio tarimosi su va
kariečiais. Tenykštės tautos esą 
apsisprendę pasirinkti komunis
tinę santvarką, todėl negalį būti 
kalbos apie kaikieno pastangas 
atstatyti kapitalistinę santvarką. 
Kitais žodžiais Vidurio Europą 
jis laiko tik Maskvos reikalu, 
nekreipiant dėmesio prez. D. Ei- 
senhowerio nurodymų,- kad dėl 
Vidurio Europos tautų laisvės 
netekimo turi pasiimti atsako
mybę Rusija, Anglija ir JAV. 
Maskva nekalba apie pavergimo 
atsakomybę, bet teisę valdyti. 
Tautų pavergimą ji vadina “pa
sirinkimu liaudies demokratinės 
santvarkos”, kuri negali būti pa
keista.

Kaikuriuos Vidurio Europos 
kraštus Rusija panaudoja poli
tiniam žaidimui J A V karines pa
jėgas išstumti iš Europos ir šiau
rinio Atlanto Santarvei nusilp
ninti. Šiuo metu Lenkija talki
ninkauja Maskvai sudaryti Vi- 
dudrio Europos neutraliąją juos-

IRONIZED
YEAST

Tuqjgus padės jums atgauti
jėgas ir energiją.

Per 24 yalon-
das IRONIZED

geležies trūks-
tontį kraują j
normalų raudo
ną kraują —
tokį
kuris sugrąžins

normalų
tvirtumą rr 
energiją.
PER 7 DIENAS

|| jausies stipres- 
B nis.
i 120 tabl. $2. 60 tobl. $1.25

tą, kurion norima ir vakarinę 
Vokietiją įjungti. Galima su
prasti Rapackį, šio plano auto
rių, tačiau sunku aptarti George 
Kennan klystkelius, kai JAV ne
pakeičiamas “Rusijos politikos 
žinovas” stoja Maskvai talkinin
kauti.

Nors ' Bialovieže Chruščiovo 
pasitarimai su Gomulka viešai 
neaptarti, tačiau neabejotinai 
juose buvo paliesti būdai vaka
rinę Vokietiją išvilioti iš Šiauri
nio Atlanto sąjungos. Ir kaip 
nebūtų keista, tačiau šiuo metu 
Bonnoje randama nemaža balsų, 
kurie pritaria Vokietijos žaidi
mui su Maskva. Jei vakarinę Vo
kietiją pavyks padaryti “neutra
lią”, vakariečiai sulauks dar vie
no ne eilinio smūgio, nes vakari
nės Europos gynyba atsidurs ne
paprastoje padėtyje. Šiaurinio 
Atlanto Karinė Santarvė likusi 
be esminio ramsčio liktų bereikš
mė. Jei Nikita Chruščiovas be
medžiodamas su Gomulka nei 
vieno tauro nenušovęs, turėtų 
vertesnį už anuometinį H. Goe- 
ringo laimikį toje pat girioje.

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI:
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEME STATYBAI, I N V E S T A V I M U I, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ),

KREIPK IT Ė
DISTRICT ESTATE BROKERS

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
Pirmoji Montreofy Lietuvių Real Estate Įstaiga 

Nariai Montreal Rea! Estate Board 
177 SHERBROOKE ST. W., Telefonas PL. 8501 
MŪSŲ TIKSLAS JUMS PADĖTI: 5-JI METAI.

Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000,00.

BALTRUKONIS CR. 6-5075 _____ ______
LA. 2-7879 J. SKUČAS 
OR. 1-8951
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Dėmesio Namu 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

gimų ir kitokių nenormalumų, kad 
„gauti geresnį šildymą naudojant ma
žiau alyvos, krosnys ir burneriai turė
tų būti išvalyti, patikrinti ir tinka
mai nureguliuoti bent sykį į metus.

AHieku visus augščiau išvardintus 
darbus, taip pat atlieku įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosnis ir dūmų vamzdžius nuo rūdy- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113

88 Delaware Ave.

Kaip apsisaugoti slogu?

Česnakas - sveika
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko. 
Per amžius milijonai žmonių dėl svei
katos naudojo česnakų, tikėdami jo 
gydomąja ir sustiprinančia galia, čes
nakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris volo kraujų. Dauguma žmo
nių jį vertindavo kaip vaistų nuo art- 
ričio ir reumatizmo. Adams Garlic 
Pearles turi savyje tikros alyvos, iš
trauktos iš visos česnako galvos. Joje 
yra sukoncentruotas viso česnako stip
rumos. Šitokioje formoje ir gaunate 
pilnų naftdų iš šio puikaus patikimo 
augalo. Jei jūs nesijaučiate stiprūs, 
jaučiatės išsekę ir kenčiate nuo reu
matizmo, dar šiandien iš vaistinės par
sineškite pakelį Adams Garlic Pearles. 
Adams Garlic Pearles padės jums išsi
saugoti nuo nušalimo ir slogos. Kap
sulės yra be kvapo ir skonio ir leng
vai priimamoje formoje. Parsineškite 
pakelį dar šiandien ir pamatysite, kiek 
daug galės padėti ir jums. Būsite ištik- 
rųjų patenkinti tai padarę.

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos. 
NEPATENKINTIEMS PIRKINIU — PINIGUS GRĄŽINAME. 

231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co,
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St, Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont Tel. JĄ. 8-6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 

ponia M. Venskevičienė.

" W III w 9 ■ V ■ •
Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turiniu, 
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkime 
įvairių gėrybių.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTNIAI SIUNTINIAI:
3. 2 košt, arba lengv. mot. paltams vil

nonė medžiaga , 6 yrd.
4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd. 
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

pamušalo 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piouti peiliukas su deimantu

Iš viso už $157.90

7 yrd.

3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

1.2 košt, vilnonės medžiagos
1 paltui vilnonės medžiagos
1 suknelei yiln. medžiagos , 

pamušalo 
šerinės /klijonkės/

Iš viso už $70.60

2. 2 košt, vilnonės medžiagos, 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm rayono medžiagos 8 yrd.
' pamušalo 10 yrd.

šerinės /klijonkės/ 4 yrd.
stiklui piouti peiliukas su deimantu

Iš viso už $112.60

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /kfijonkės/

Iš viso už $112.60 15 viso už $72.30
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot).
BE TO SIUNČIAME įvairius vaistus, dantims taisyti įvairi®* medžiagas, riuva- 
mas mažinąs, akordeonus, mezgima mažiuos, laikrodžius, stiklui plauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalyne, rūbus, įvairios teks
tilės medžiagas, moist g ir t.f. ir t.t.

Mažesnio formato siuvama mažina firmos "Essex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma aut stalo $68.20 

/Užšokant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrinę mašina reikia nurodyti voltožg.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jūsų sudarytus, apdr. rūbu, avalynės, vaistg ir kt. reikmenų įvairius siuntinius. 
Gyvenų ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio siuntinius 

siųsti mums paštu «r ekspresu. Apmokėsite gavę mifcų p 
Turime pardavimui vyriškiems ir moteriškiems kostiumams 

medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.
ir palfomt

vakaro, Šeštadieniais — nuo 9 vai. ryta iki 5 vai.

Sav. A. Kaluza
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Būkime nuolatiniai TF rėmėjaiYra neginčytinas faktas, kad VLIKas yra vienintelė' lietuvių organizacija egzile, vedanti politinę kovą sU Lietuvos okupantu. Nors nuo io atsimetė kelios politinės grupės ir jo veikime nedalyvauja, VLIKas visvien lieka žymiausiu veiksniu Lietuvos laisvinimo reikale.
VLIKo buvusi ir dabartinė 

veiklaŠiam Lietuvos laisvinimo darbui VLIKas palaiko plačią organizaciją Europoje, kuri seka įvykius Lietuvoje ir radio bangų pagalba prasiskverbia pro geležinę uždangą. Monitoringas vakarinėje Vokietijoje yra užimtas dieną ir naktį, užrašo visas Lietuvos okupante skelbiamas oficialias žinias. Tos žinios klasifikuojamos specialių bendradarbių. kurie kartu ruošia atsakymus, perduodamus į Lietuvą iš Romos ir Madrido radiofonų. Jų tikslas yra informuoti Lietuvoje gyvenančius^ klausytojus apie bolševikinės valdžios skelbiamus melus, informuoti juos apie tikrąja politinę padėtį Vakarų pasaulyje ir apie laisvinimo kovos eigą. Nuolatiniai klausytojai gąli susidaryti aiškų vaizdą, kas laisvame pasaulyje, darosi, ko jie tam tikruose atsitikimuose gali iš Vakarų laukti ir ką jie turi daryti.Elta gautas žinias išsiuntinėja lietuviškai spaudai ir taip pat svetimom kalbom informuoja užsieninę spaudą. »Tokio didelio aparato užlaikymas, be abejonės, yra gana brangus, nes eilinių darbuotojų dauguma gali dirbti tik už atlyginimą. Ankstyvesniais metais, esant daug platesniam veikimui, kaikurie pačiame VLIKe dirbą asmenys buvo apmokami. Tuomet laisvinimo veiklai plaukdavo žvmios ęumos ir iš kitų šaltinių. Dabar, sakytoms iš šalies pajamoms vis mažėjant, visas laisvinimo darbas yra paliekamas mūsų pačių atsakomybei. Jau pereitais metais buvo pravestas griežtas taupymas, darbas buvo sukoncentruotas, sumažintas per sonalas ir kartu išlaidos ligi minimumo. Ir pačios VLIKo viršūnės dabar yra sudarytos taip, kad į jas įeiną asmenys gauna atlyginimą ne iš VLIKo, bet iš savo tiesioginio darbo kitose tarnybose.Jr pats Tautos . E.ondo valdytojas neseniai viešai pareiškė, jog Tautos Fondo lėšos suvartojamos tik ryšio su Lietuva reikalams. , ąf
Naujas Lietuvos okupanto 

užsimojimasNegalėdamas VLIKo ir kitų pavergtų tautų laisvinimo įstaigų diskreditavimo keliu sugriauti, raudonasis okupantas pradėjo eiti kitu keliu, stengiasi gauti iš vakarinių valstybių, jų tarpe ir iš JAV, okupuotų kraštų formalinį pripažinimą. Dabar jie nori tai pasiekti pro užpakalines duris, spekuliuodami tautų noru taikoje gyventi.Tokiu de jure pripažinimu jie gautų tą, ko jie daugel metų veltui stengėsi: būtų sustabdytas visas laisvinimo įstaigų veikimas Vakarų demokratijose, ypatingai JAV. Tuomet jau niekas nebegalėtų pakelti balso prieš rau

donuosius okupantus ir ant pavergtų kraštų užviešpatautų amžina tyla. Raudonieji diktatoriai galėtų nekliudomi mulkinti laisvąjį pasaulį ir ramiai rengtis naujam puolimui.Susidarius tokiai padėčiai, vy
riausios pavergtųjų tautų laisvi
nimo įstaigos negali tylėti, bet turi kiekviena proga kelti balsą Į žmogaus socialinė būsena, išau- prieš tautų pavergėjus. Jeigu mums nėra galimybės veikti taip plačiai kaip anksčiau, mes turi
me mūsų darbą tęsti turimomis 
jėgomis ir ištekliais.

VLIKui reikia nuolatinės
paramosKad VLIKas esamose sąlygose galėtų sudaryti pastovesnį .veikimo planą, reikia jį pastatyti ant stipresnio finansinio pamato. Tam tikslui pasiekti siūloma pa-

ORUMO GOMAUJANTI GRAŽBYLYSTĖ
(Vietoj atsakymo mielam oponentui p. V. Alantui)

(Pabaiga) 
Nutautėjimo problema Visai sutinku su p. Alantu, kad vaikas negfmsta nei lietuvis, nei abesinas, nei turkas. Jis gimsta tik žmogus — gamtos tvarinys. Tautybė, būdama tam tikraga su asmens brendimu. Pirmoji vaiko visuomeninė aplinka bus šeima. Čia pasireikš jo pirmi

J. JAKŠTAS ! klesti tik organizacijų dėka. Jos I yra geriausias antidotas prieš laikomai per šimtmečius ir iš amerikoniškąjį katilą. Tad pa- daugybės pasaulio tautų kūrė ir geidautina turėti kuo daugiau- kuria Amerikos tautą. Jo veiki- šiai organizacijų, neprivengiant mo dėka iš vokiečių Hooverių net ir susiskaldymo. Jų atzvil- (Huberių), Eisenhowerio prote- giu turėtumėm rodyti kuo di- vių iškilo žymūs amerikiečiai — džiausią toleranciją ir pakęsti krašto prezidentai. Jis iš švedų įvairius pasaulėžiūrinius ant- protėvių Sandburgų vaiko pada- j spalvius. Atsižvelgiant į vietines rė garbingą Amerikos poetą it t sąlygas, lietuviškomis organiza-tautybės bruožai. Mišrioj šeimoj Linkolno biografą. Taip, mielas j cijomis turėtumėm laikyti ir to- jie gali būti ir mišraus pobūdžio, mano kritike, šiame katile stovi- kias, kuriose lietuvių kalba yra Paaugęs vaikas, sulaukęs maž- me mes visi, kurie čia per laimę' išnykusi. Svarbu, kad jų nariai daug mokyklinio amžiaus, jau iš- ar nelaimę atvykstam. Mokyda-1 pripažįsta savo lietuviškąją kil-eina į platesnę visuomenę. Jis mies kalbos ir viso amerikoniz- tampa jos veikiamas visą laiką, j mo, dalyvaudami vietinėse orga- Bręsdamas jaunuolis ar jaunuo- nizacijose ir ypač priimdami pi-lė vis labiau įsitraukia į visuo-, meninę aplinką ir tuo pačiu pa-•*• ***** V**»v*v»* ^v»v*va»v* *7*M.*v««*M t*** arktį II vuv praeivi J/**

gyvinti aukų rinkimą lietuviškų laipsniui išsineria iš šeimyninės | aplinkos. Jaunuoliai, savo jaunąja prigimtimi, vietinės mo kyklos padedami, gebėdami nejučiomis prisitaikyti aplinkai, ko tėvai, ypač pirmosios emigracinės kartos, dažniausiai nepajėgia, tėvams svetimėja. Aplinka lyg nusavina jiems juos. Tai yra likiminis faktas šiame Amerikos krašte, kurio paneigti negalima. Čia dar veikia daugiau racionalistinis šio krašto mentalitetas, kuriam svetimi Europos kraštuose dar žinomi glaudūs pat-

pasų pagalba.Tautos Fondo Valdyba dar 1951 m. gruodžio 20 d. Reutlin- gene, Vokietijoje, pastoviam lėšų telkimui Lietuvos laisvinimo reikalams išleido Lietuvos pasus bei aukoms kvituoti ženkliukus ir nustatė jų kainą ir platinimo tvarką visuose kraštuose, kur tik lietuviai gyvena.Kanadoje buvo nustatytos tokios pasų ir ženkliukų kainos: pasas, dirbtinos odos viršeliais, — $1, kartoniniais — 50c. Ženkleliai po $5, $2, $1, 50 ir 25 et. j riarchaliniai santykiai tarp seni-Asmuo, per metus paaukojęs t mo ir jaunimo. Šioj šaly neretaiTF $10, gali gauti lietuvišką pasą $1 vertės ir ženklelių už $9, kuriuos įlipina į pasą ir kiekvienais sekančiais metais už paaukotą sumą gautus ženklelius įlipina į tą patį pasą. Tokiu būdu kiekveinas pasas akivaizdžiai dokumentuoja aukotojo duosnu- mą. Todėl kiekvienas lietuvis privalėtų turėti Lietuvos pasą, kiekvienais metais į jį įlipinti ženklelių pagal savo išgalę ir to-i kiu būdu tapti nuolatiniu TF rė-' mėju. ?.ĮTF skyriai visuose kraštuose prašomi pastovių aukų rinkimą. Liet, pasų pagalba pagyvinti ir tam tikslui pravesti propagandą jų rajonuose gyvenančių lietuvių tarpe. Jeigu mums pasisektų suorganizuovi visuose kraštuose apie 1.000 nuolatinių rėmėjų, mokančių po $5 arba $10, gautųsi žymi suma. Prie jos pridėjus dar kitaip surenkamas aukas, susidarytų geras finansinis pamatas VLIKo tolimesniam veikimui. > -Visi lietuviški laikraščiai maloniai prašomi šitą straipsnį at- spausdšati jų laikraščiuose.
Tautos Fondo Atstovybė 

Kanadoje.

vaikai rūpinasi atsiskirti nuo tėviĮ, pasiųsdami kartais savus senius į senelių prieglaudas karšinti svetimiesiems.'Tad aplinkos srovė skalauja tariamą šeimos pilį ir suka kiekvieną emigrantiškos kilmės jaunuolį į tirpdomąjį katilą. Tirpdomasis katilas čia veikia nesu-
V elykines 
atvirutės 

su lietuviškais tekstais 
ir dailiais Velykų 

šventėms pritaikytais
• paveikslais.

Kaina 10 centų, 
įskaitant ir voką.

Uęsakymus siųsti: 
Sd. B-vė “Žiburiai”,
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont., 
Canada.

lietybę, mes jau brendame į katilą. Tai yra pilka realybė, o ne kokia lapelio filosofija.Šio fakto konstatavimas nėra koks defetizmas, kaip man kritikas linkęs prikišti, arba plaukimas pasroviui, kaip antras kritikas pastebi. Defetizmo terminas čia visai ne vietoj. Juk jis yra iš karo — I Pas. karo jpetu Prancūzijoj kilęs terminas ir reiškiąs prisipažinimą esant priešo nugalėtu. Mes čia, kaip sakoma, svetingoj šaly, su priešu nesusiduriame ir todėl neturim reikalo prisipažinti nugalėti. Greičiau šis tikrovės apibūdinimas gali būti pavadintas fatalizmo vardu. O fatalizmas glūdi viso žmonijos istorijos proceso pagrinde. Tad mes neplauktam pasroviui, bet srovė mus nejučiomis neša, nors mes to ir nepaste- bim. Kaip mes nepastebim ir žemės sukimosi dėl to, kad patys sukamės su ja. Tik istorinėj perspektyvoj aiškėja nesulaikomas kitimo procesas.Bet istoriniame procese šalia nepaliaujamo kitimo veikia dar kitas principas — išsilaikymas. Tai du principai, kurių vienas be kito neįmanomi. Jei emigracines bendruomenes veikia iš vienos pusės katilas ir jas keičia, tai iš kitos pusės, bendruomenės stengiasi išlikti. Ne kas kita, kaip išsilaikymo instinktas buria tautines bendruomens miestuose daugiau ar mažiau krūvoj gyventi, kurti organizacijas ir institucijas (bažnyčias, mokyklas, klubus, bankelius ir kt.). Mat, tautybė yra. socialinis reiškinys ir ji gali išlikti tik socialiniame gyvenime. Kur kokios tautos nariai praskysta tarp gausingesnių ir kultūriniu atžvilgiu pajėgesnių tautų, — ten pavojus • jiems sunykti betarpiškai gresia, į Mūsų lietuvių bendruomenė i išliko šiame krašte ir šiandien

mę. Didžiai reikšmingos tautiniu atžvilgiu yra jaunimo, ypač mokslus einančio, organizacijos. Lietuviškos organizacijos tekurs- to jaunuoly jo kilmės sąmonę, kuri4 jis galės nešiotis per visą gyvenimą. Gal dėl suprantamų aplinkybių jis nebus pasisavinęs lietuvių kalbos, bet, jei klausiamas, atsakys: “I am Lithuanian”, užteks jį lietuviu laikyti.Tad, svarstydami lietuvybės ir tautinio išsilaikymo klausimą laikykimės kuo didžiausios tolerancijos ir galvokime pagal istorinės evoliucijos reikalavimus.
Baigiamos pastabosBaigdamas rašinį p. Alantas skelbiasi esąs kovotojas lietuviškam jaunimui išlaikyti; o tuo tarpu jo priešininkas stumiąs jaunimą į svetimą glėbį. Iš tikrųjų, realus padėties aiškinimas ir jaunimo gyvenamų sąlygų pavaizdavimas nėra nei jo stūmimas, nei atgrąsymas. O dėl Krivūlės, — tai būk ramus, p. Alante. Ta mūsų legendarinio Krivio- Krivaičio Krivūlė palikusi ten, “Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka”. Ją neša mūsų broliai kolchozuose, dirbtuvėse, įstaigose ir visokiuose nevalios namuose. Mums belieka tik jiems morališkai ir materiališkai padėti. O padėti jiems tegalėsime ne svaičiodami ir su malūnais kovodami, bet blaiviai padėtį vertindami ir dirbdami.

Naujas vardas V. Vokietijoje“London Observer”, neperseniausiai paskelbė įdomių samprotavimų apie Vakarinės Vokietijos vadovaujančių politikų ateitį. Kadangi Vakarams palankus Konradas Adenaueris yra jau 82 metų, laikraštis sako, kad jau gal net ir visai artimu laiku į Vak. Vokietijos politinę sceną ateis naujos asmenybės, nauji vardai.Ta proga, pateikiama įsidėmėtinas politinis kelias, vienos naujos žvaigždės, kuri, kaikurių stebėtojų nuomone, gali būti pati patikimiausia kanclerio vietai užimti. Tai vos 45 m. amžiaus, jaunas politikas, Willy Brant, kurio kelias į viršūnes ir pasaulinį garsą buvo stebėtinai greitas ir tikras.Karjferą pradėjęs Vak. Berlyno seimelyje, pereitą spalį jau buvo išrinktas Vak. Berlyno burmistru. Vak. Vokietijos Bun- des rato pirmininku ir, kaipo toks, yra pavaduotojas prezidento Theodoro Heuss. Šios pareigos jam teko aną lapkritį. Gi po didžios, bet sėkmingai pasibaigusios kovos savo partijos viduje, neseniai tapo Berlyno socialdemokratų partijos vadu.Jis gimė Vokietijoje 1913 m. Herbert Frahm pavarde. 1933 m. emigravo į Norvegiją, norėdamas išvengti galimų Hitlerio persekiojimų. Ten jis pakeitė pavardę į Willy Brandt ir pradėjo savo politinį kelią, kaip politinių mokslų studentas, rašytojas ir žurnalistas. Tuo pat metu priėmė jį priglaudusio krašto pilietybę, vedė norvegę ir susilaukė d ve j etos sūnų.1940 m. norvegų uniformoje jis patenka vokiečiams. Nacių neatpažintas, paleidžiamas ir perbėga į Švediją. Čia pasilieka ir dirba Norvegijos išlaisvinimui, talkina egzilinei vyriausybei ir jos spaudai. 1945 m. gegužy jis vėl Oslo mieste, Norvegijos sostinėje. Tuoj susiduria
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vėl su vokiečiais tik kiek kitomis aplinkybėmis. Mat, jis, kaip norvegų spaudos korespondentas gauna paskyrimą sekti Niurnbergo teismo procesą. Apie tai, jis parašė ištisą knygą. 1946 m. jis jau -Norvegijos spaudos attache su norvegų militarine misija Berlyne.Čia ateina naujas ir bene pas- 1 kuthrs jo persilaužimas. Jis pasijunta vokiečiu. Atnaujina seniau turėtąsias palitines pažintis, s'isipažįsta su kitais vokiečių veikėjais grįžusiais iš egzilės. Jų tarpe ir dabar jau miręs, žinomas Vakarų draugas, buvęs Vak. Berlyno burmistras Ernest Reuter. 1947 m. rudenį, jis atgauna vokiečių pilietybę, įsijungia į vokiečių sociademokratų eiles, kuriose jis dalyvauja dar jaunystėje. Neužmirštamosios blokados dienomis 1948 m. jis tampa ' burmistro Reuterio pačiu svarbiausiu padėjėju, pirmoje eilėje palaikydamas ryšį su Vakarų sąjungininkais. Po truputį, W Brandt įgauna vis daugiau įtakos, pasitikėjimo, simpatijų savo partiečių ar šiaip vokiečių tarpe. Nejučiomis, bet, greičiausiai, gerai ir apgalvotai, jis pasiruošė didžiąjam šuoliui — į pačias Vokietijos politikos viršūnes. Jam tas nepersunkiai pavyksta. Dar šių metų sausio mėn. diplomatiniais keliais paruošus jis susitinka su Rytų Berlyno sovietiniu komendantu ir su juo praveda dvi valandas užtrukusį pasikalbėjimą miesto reikalais.Vokiečių reikalų žinovai, gerai žinodami ir pažindami visą W. Brandt nueitą kelią ir jo veržlumą bei sugebėjimus, kviečia atidžiai stebėti šį asmenį, nes vyrauja gilus įsitikinimas, kad tai . esama vyro, kuris galės suvaidinti didelį vaidmenį Vokietijos gyvenime. Gerai pasiruošęs ir reikiamus davinius tapti viena iškiliausių figūrų Vokietijos po- tiniame veidrody.Al. Gimantas.

Kalba ir jusu ateitis

Ateivi... -
Geras mokėjimas kalbos bendruomenės, kurioje gyvenate — anglų ar 

prancūzų — yra jums labai svarbus. Tai labiausiai padeda Įvairiuose at
vejuose:

Kaip įstatymai saugo Kanados rinkimų tvarkąĮstatymas didelėmis bausmė- grupės išrinktų atstovų neprie- mis saugo Kanados rinkimus, jų vartautų.nustatytą tvarka ir ramybę rin-!. dieną kandidatai arkimų metu. Dėlto su betkokiuo i ginklu draudžiama pasirodyti arčiau kaip pusė mylios nuo balsavimo būstinės. Net prašalaitis negali pasirodyti ginkluotas arčiau 1 mylios. Tos rūšies nusikaltimai gali būti baudžiami iki $2.000 arba 2 metais kalėjimo.i Kandidatui leidžiama agitacijos metu viską žadėti, tačiau draudžiama kokį nors pažadą patvirtinti raštu, kad kokios nors
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1. Jis atsidarė įstaigą Parkdale, 
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2. Senatvės pensijos buvo pakeltos.
3. Senatvės pensijai gauti reikalaujamas 
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4. Sumažinti mokesčiai.
5. Aklųjų pensijos buvo pakeltos.
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ir Rytų Europos tautų reikalus.
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lines balsuotojus ir suvežti; tačiau juos pervežančios mašinos negali būti samdomos. Žinoma, pats balsuotojas į balsavimo būstine gali atvykti su taksi ir jį apmokėti.Politinio mitingo metu kalbėtojas gali būti pertraukinėjamas pastabomis, tačiau už organizuotą bandymą mitingą suardyti gali būti baudžiama iki $500 arba 1 mt. kalėjimo.Bausmės yra numatytos taip pat už balsuotojo papirkimą ar jo prievartavimą, už kokių nors partijos ženklų nešiojimą rinkimų dieną ir dieną prieš tai. Tomis dienomis taip pat draudžiama betkokia agitacija pav. iš važinėjančių automobilių garsiakalbių, draudžiama nešioti kokiuos plakatus ar kokiuos ženklus ir pan. Rinkimų dieną draudžiama pardavinėti svaiginamuosius gėrimus. -Kandidatu į parlamentą gali būti kiekvienas, kas turi teisę balsuoti, t.y. yra pilietis arba Britų valdinys išgyvenęs Kanadoje bent 1 metus iki rinkimų dienos.Kandidatas turi užstatyti $200, kurie nebegrąžinami, jei jis nesurenka bent pusės balsų skaičiaus. kiek gavo toje apylinkėje išrinktasis kandidatas. Pereituose rinkimuose prarastų užstatų 'usidarė $68.400.Kandidatų dauguma eina kurios nors partijos vardu, tačiau gali eiti į rinkimus ir nepriklausomi, su partijomis nesusirišę. Pereituose rinkimuose tokių buvo net 66.Įstatymai normuoja ir kandidato pinigines išlaidas. Pirmiausiai savo rinkiminio fondo kandidatas pats negali tvarkyti. Jis turi turėti tam savo agentą. Kiek tas agentas gali kur gauti bei kiek išleisti, įstatymas nestato jokių ribų. Įstatymas tik nustato, kad pats kandidatas negali išleisti daugiau $2.000 — kelionėm, viešbučiams ir pan.Po rinkimų kiekvienas kandidatas privalo įteikti pareiškimą, kiek yra rinkimų reikalui iš kur gavęs ir kiek išleidęs. Po pereitų rinkimų betgi iš 860 kandidatų net 120 tokių pareiškimų ne-

įteikę. Dauguma jų buvo iš neišrinktųjų tarpo, bet 3 neįteikė ir išrinktieji iš Quebec provincijos. Jiems tai padaryti buvo įsakyta teismo sprendimu. To nepaklausius grėstų didelė bausmė: praradimas vietos parlamente ir po $500 baudos nuo kiekvienos parlamente prabūtos dienos. Pereituose rinkimuose, pasirodo, daugiausia išleido liberalų kandidatas Beauce. Que., — $58.022, kuris betgi pralaimėjo nepriklausomam Poulin, išleidusiam tik $16.010.Balsavimo būstinėje nereikia nustebti, kad pažymėtą kortelę į urną įmeta ne pats balsuotojas, bet rinkiminis pareigūnas. Rinkėjas bet^i turi teisę pats savo akimis matyti, kad lapelis tikrai įmetamas. Toks yra įstatymas ir be reikalo daugelis balsuotojų dėl to ginčijasi. Įstatymas reikalaują, kad balsavimus prižiūrįs pareigūnas įsitikintų, jog kortelė yra tikrai ta, kuri balsuotojui buvo įteikta ir pažymėta. Įsitikinęs, kad tai nėra kokia atsineštinė kortelė, jis nuplėšia jos perforuotą kraštą su balsuotojo ženklais ir įmeta į urną jau be jokios žymės, kieno tas balsavimo lapelis su atžymėtu renkamu kandidatu. ,Balsavimo būstinėje gali būti kiekvieno kandidato po atstovą, kurie turi teisę net patikrinti balsuotojo asmenybę. Dėl to balsuotojas turi turėti pilietybės ar kitokius balsavimo teisę įrodančius dokumentus. Lapelis, gautas iš balsuotojų surašinėtojo, nėra dokumentas.
A A
FOUR SEASONS 

TRAVEL
t®. 109 Bloor St a

' ir WA. 3-97<-l

Atveža gimines 
nuolot įįyventi pr posisvečiuotu 

' BILIETAI: • . 
Icktuyoiv, loivon, sclciinkelroh. 

į Nesexonimo meto ri vole ides! 
11 Posus ir vizos parūpinome ppr 

dienu.

kroipkitcs i nms: :

FOUR SEASONS 
IBTRAVELiS

Darbovietėje -
Jums bus daug lengviau gauti darbo ir išlaikyti jį, jei suprasite 

gaunamus nurodymus ir galėsite pasikalbėti su kartu dirbančiais. Grei
čiau būsite paaugštintas darbe. Ir jeigu norėsite pagerinti savo žinojimą, 
jūs galėsite lengviau pasinaudoti galimybėmis, kurias teikia techniniai ir 
kitokie kursai, kurių rasite daugumoj didesnių centrų, jeigu tik galėsite . 
kalbėti ar skaityti angliškai ar prancūziškai. .

Visuomenėje
Jei mokėsite kalbėti bendruomenės daugumos kalba, jums bus daug 

lengviau atlikti reikalus bei apsipirkti krautuvėse. Jums bus daug leng
viau gauti reikalingus patarnavimus valdžios tarnautojų, gydytojų, ūki
ninkų, namų savininkų, amatininkų ir t.t. O svarbiausia, jūs galėsite leng
viau susibičiuliauti su vietiniais kanadiečiais ir daug greičiau tapsite bend
ruomenės nariais. '

Pramogose -
Jūs daugiau džiaugsmo gausite iš gyvenimo naujame krašte, jei 

galėsite skaityti laikraščius anglų ar prancūzų kalba, klausytis radijo, žiū
rėti televizijos ir pilnai suprasti kas yra pasakoma ir parodoma ekrane.

Pilietybė -
Pasiryžęs pasiekti gero mokėjimo anglų ir prancūzų kalbos, jūs ženg

site labai svarbiu keliu link pilnos pilietybės. Nes mokėjimas angliškai ar 
prancūziškai yra vienas Kanados Pilietybės Įstatymo reikalavimų.

Neatidėliokite. Mokykitės angliškai ir 
prancūziškai DABAR:

Nemokami kalbų kursai yra ruošiami naujiems ateiviams beveik 
kiekviename Kanados mieste. Jeigu jums reikalinga daugiau informacijų 
apie šias klases ar norėtumėte gauti patys mokytis knygų, susisiekite su 
vietos mokyklos vedėju, artimiausiu imigracijos pareigūnu ar Citizenship 
Liason tarnautoju arba rašykite į CANADIAN CITIZENSHIP BRANCH, 
DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION, OTTAWA, 
ONTARIO.
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P aver g toje tėvynėje
O pliu&s-uepigus. Tiesa Nr. 40 

iš teismo salės praneša, kad sau
sio 14-15 d. Kauno miesto aštun- 
tosios apylinkės liaudies teismas 
"ako8UkLtaa'^"ii>o’JiS;\ Naujai išrinktoji KLB Hamil- 

- tono apyl. v-ba kovo 1 d. pasi-

Kun. Tadas Liūlys mirė ir pa
laidotas Stalgėnuose. Jis buvo 
gmięs 1890 m. Švėkšnos parapi
joje. Kunigu įšventintas 1917 m. 
ir paskirtas į Luokę, 1928 m. per
keltas j Tryškius, po metų pa
skirtas Beibelių klebonu, kiek 
vėliau perkeltas. į Nėvarėnų pa
rapiją. .

Vincas Bielskus, knygnešys ir 
plačiai žinomas visuomeninin
kas. mirė vasario 11 d. Tomsko 
apylinkėje, Sibire. Velionis bu
vo gimęs 1871 m., tėvui mirus 
1889 m. iš 4 gimnazijos klasės iš
ėjo ūkininkauti. Nuo tada jo 
ūkis pasidarė knygnešystės ir ki
tokios veiklos centru. Nepriklau
somybės laikais žymus savival
dybininkas. Ištremtas į Sibirą su 
šeima 1941 m.

Albinas Gokas. Kupiškio baž
nyčios vargonininkas, mirė nuo 
širdies smūgio giedodamas po 
gedulingų Mišių “Libera”.

HAMILTON, Ont
Skautų ir skaučių tuntų su- ■ čimai visi apylinkių skautai bei 

eiga šv. Kazimiero proga įvyks 
kovo 16 d. 3.30 vai. p.p. parapi
jos salėje. Skautų ir skaučių da
lyvavimas būtinas.

Tuntininkai.
Pasiskirstė pareigomis

ir pagrobusius 444 metrus pliu-Į , -0 apyi‘ • KOVO.1 a- P?S1’ šo pusfabrikačio: E. Jonaiti 13 Į skirstė pareigomis: pirmininkas 
metų, V. Juškevičių ir A. Armo- Bagdonas 149 Dumbarton 
naitį po 10 metų, o P. Tupčiaus- ^ve->. ^?68f
ką 6 mt. “ikalinimo pataisos dar
bams”. įdomu, kad 444 metrai 
“balto pliušo nusfabrikačio” iver 
tinti 44.000 rublių, t.y. po 100 rb. 
metras. O kiek gi jis kainuoja 
nebe pusfabrikatis?

Anykščių ligoninės vyr. gydy
toju buvo V. Ralys. Dėl kažku-

- I
nę Hamiltone, dukterį Kazę Gil- 
manięnę Toronte, sūnų Vladą 
Bridgeport, Conn., dukterį Ste- 
futę Dimienę Brooklyne, ir vieną 
sūnų Aleksandrą Lietuvoje. Vi
siems velionės artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

Birutė Juozapavičienė gavo iš 
Lietuvos liūdną žinią, kad sausio

I ietuviai pasaulyje
Hamiltono ir apylinkių tautie
čiai, kuriuos prašom iš anksto 
šias dienas rezervuoti skautams 
ir savo atsilankymu juos parem
ti. Alp.

Lietuvių Namų čarterio gavi
mo proga v-bos delegacija iš 
pirm. St. Bakšio, Planavimo ko
mis. pirm. A. Patamsio, Parengi
mų kom. pirm. K. Mikšidr Kont
rolės kom. pirm. J. Krištolaičio 
ir G. Skaisčio kovo 1 d. padarė 
oficialų prisistatymo vizitą Auš
ros Vartų parapijos klebonui 
kun. dr. J. Tadarauskui, kartu 

KT ... „. ... . ,. prašvdama padėti, šiai naujaiNaujoji V-ba nuoširdžiai dę- tPautinej instftucijal moraliai 
koja buvusios V-bos pirm. mz. —. . . ■ . -• .
A. Jazbučiui ir visai valdybai už ‘ 
taip darnų ir tikrai nuoširdžiai

L. Skripkutė, sękr. J. Stonkus, 
iždin. A. Pilipavičius, parengimų 
vad. K. Mikšys ir A. Patamsis, 
narys — J. Kažemekas.

rių priežasčių pažemintas. Jo darbą vadovaujant apy-
vieton vyr. gydytoju paskirtas 
gyd. Br. Šinkūnas. “Lit. ir Me
nas” išspausdino feljetoną, ku
ria gyd. Raliui prikišama pa
stangos Šinkūną išversti ir pa
čiam grįžti i tą vietą.

“MEŠKIUKAS “Little b’ar”

IA VAI-stvkks '.Detroite, buvo sužeistas maši-
Am. LB Krašto Tarybos rinki- noms susidūrus. Kitos mašinos

______ - ma* ivyks balandžio 27 d. Kartu viruotojas buvo neblaivus.
20 d. mirė ios tėvelis Kazys Vai-1 bus renkami atstovai į PLB sei- 
čiūnas. Giliame liūdesyje išeivi- mą. 
joje paliko trys dukterys: Birutė 
Hamiltone, Viltis Vaičiūnaitė ir 
Gailutė Valiulienė Montrealyje. 
Velionės liūdinčioms dukterims 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Namų Fondo v-ba nuoširdžiau
siai dėkoja 7 naujiems nariams,

D. BRITANIJA
, I Škotijoje mirė Bronislava Ja-

PLB Seimo ženklelis, kurio sinskiene 60 m4 Juozas Čiukai-
projektą paruošė dail. V. K. Jo
nynas, jau atiduotas dirbtuvei. 
Jų tuo tarpu bus pagaminta 2.500 
egz., kurie bus platinami po $1. 
Tai bus vienas iš PLB Seimo 
pajamų šaltinių. JAV LB C Vai-

U\<

Jūsų malonumui paruošė 0DK-44A

linkei.
Pradedant eiti pareigas, dabar

tinė V-ba nuoširdžiai kviečia vi
sas organizacijas bei plačiąją 
Hamiltono visuomenę talkinin
kauti jos darbe. Tikėdamasi visų 
vispusiškos paramos naujoji val
dyba stengsis dėti visas pastan
gas, kad mūsų kolonija žengtų 
pirmyn nė kiek nemažėjančiu 
pasisekimu kaip buvo anksčiau.

Ta pačia proga V-ba praneša, 
kad kovo 23 d. 5 vai. parapijos 
salėje, 58 Dundurn St. N. kvie
čiamas apyl. v-bos ir Hamiltono 
Organizacijų pirmininkų posėdis.

Maloniai kviečiame organiza
cijų pirmininkus jame dalyvauti.

Apyl. valdyba.
Skaučių ir skautų tuntai ba

landžio 26 ir 27 d.d. minės šv. 
Jurgio šventę, kuriai iau dabar 
pradėta ruoštis. Šventės progra
ma plati ir įdomi.

Balandžio 26 d. vakare Nemu
no skautų tuntas ruošia didelį 
šokių vakarą naujai ir gražiai de
koruotoje parapijos salėje. Pro
gramoje — meninė dalis, kurią 
męiląi sutiko atlikti Hamiltono 
‘^Aukuras”, vadovaujamas p. Ku
dabienės. Bus suvaidinta vieno 
veiksmo komedija “Plaštakė-' 
lės”. Po vaidinimo šokiai su vi
sokiais įvairumais. Veiks “laimės 
šulinys”.

Balandžio 27 d. 11 vai. ryto iš
kilmingos pamaldos. 3 vai. p.p. 
šv, Jurgio minėjimas parapijos 
salėje su oficialia ir menine 
dalimi. ■

Tą dieną taip pat sukanka 
skaučių tunto 6 metų veiklos 
meitnės ir DLKpGedimino vyčių 
būrelio 7 metų-gyvavimo sukak
tis, kurios bus atitinkamai pami
nėtos ta pačia proga.

Po minėjimo bus galima sma- -....... __________ ______
giai pasišokti. Į šią šventę kvie- l Vacį ir dukterį Stasę Steigvilie

įsijungusiems į didyį T. Namų dyba kreipėsi į apygardų ir apy- 
Įsigijimo darbą. i linkių valdybas, prašydama im-

Čikagiškis R. Maldūnas, kurio! tjs ženklelių platinimo ir reikia- 
laišką duodame atskirai, paskyrę; skaičių galimai greičiau 
net $200. Po šimtinę paskyrė, p;-n-sisių.sdinti iš LOK. 
sudbunetis Tolvaišą Stasys ir 
hamiltoniečiai: Gudinskienė Lai
mutė, R. R., mažoji Repčytė 
Margarita (dėkui jos seneliui 
Misevičiui Pėtrui, kuris jos var
du atskyrė šįmtinę NF), Rulys 
Kazys ir Petkevičius Andrius.

Retu pavyzdžiu mums visada 
liks taip mielas Gudinskas Pra
nas. Jis įnešė šimtinę savo var
du pr. m/lapkričio 4 d., prieš sa
vaitę įrašė į NF savo dukrelę 
Rūtą, dabar įstojo jo žmona Lai
mutė. Jis dar pažadėjo įrašyti 
ir savo mažąjį sūnų, ketvirtą 
šeimos narį.

Namų Fondo lėšos paskutinę 
savaitę pįdidėjo $1.400. Gražio
sios Žemaitijos sūnus Aselskis 
Bronius, anksčiau ' pažadėjęs 
$100. dabar įnešė $200. Mielieji 
Murauskai, įnešdami šimtinę, 
įrašė savo gražiąją 5 m. vientur
tę dukrelę Marytę. Grinius Ba
lys su $100 įjungė į NF narių gre
tas savo vienturtį sūnų Mariu. 
Rimkus Feliksas, Čėsnienė 
Onutė, Šimkevičienė Elenutė, 
■Šimkevičius Antanas, Grinienė 
?Elvyra, Romikaitis Jonas, Kaže- 
. mėkas. Pranas, R .R., įnešė po 
$100. Taip pat Gelžinis Antanas 
ir Obcarskis Antanas, jau anks
čiau ineše po $100, dar pridėjo 
po $100. Atskiru padėkos žodžiu 
kreipiamės į Elenutę ir Antaną

DOW KINGSBEER
Tariama Dau Kingsbyr

BREWERY LIMITED

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Augsti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. Indėliai; pasko
los ir nario gyvybė yra apdrausta.

Operacijos ai liekamos kiekviena sekmadienį nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. parapi 
jos bibliotekoje/ 58 Dundurn St. N., Hamilton. Kitu laiku kreiptis pas ižd 

Ė. Lcngntkg, 15 Homewood Avc., tėl. JA. 9-2114.

S1UNTINIAI J LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
- sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. Hamilton, Ont.

Tel. LI. 4-7239
Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nub 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 do.1. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 

‘ nelio įpilams ir kitko.
Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai.

Darbo vai. 10 ryto • 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

Thr Centre of Reni

tis 80 m. ir Jonas Zorskis 77 m.
Vasario 16 d. minėjime Lon

done dalyvavo ir min. B. K. Ba
lutis. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo min. E. Turauskas. Meninėje 
dalvje solo dainavo J. Černius, 
deklamavo E. Arminaitė, Londo
no vyrų choras, vadovaujamas 
V. Mamaičio, sudainavo keletą 
dainų. /
ITALIJA

Saleziečių gimnazijoje Vasario 
16, po ryto maldų, buvo iškilmin
gai iškelta Lietuvos trispalvė, 
giedant “Marija, Marija” bei 
Tautos himną. Po Mišių prof. Z. 
Ivinskis skaitė paskaitą apie Lie
tuvos nepriklausomybės . Aktą 
bei jo pasekmes ir ragino visus 
išlaikyti ir ugdyti savyje taip 
brangiai kainavusią lietuvybę..

Krepšinio rungtynės tarp '2-jų 
komandų užėmė visą popietę. Po 
palaiminimu Švenčiausiu įvyko 
meninė šventės dalis. Prasidėjo 
ji eilėraščiu “Neužmiršk”, po ku
rio choras, keturių dalių filme
lis apie Lietuvą, orkestrėlis ir 
tautinių šokių grupė.
BRAZILIJA

Brazilijos Liet. Bendruomenėj 
nors ir labai pavėluotai, bet ga
lų gale pasirįžo pasirūpinti, kad 

mą dirbęs “Laisvojoje Lietuvo- ir mūsų gausi (apie 50.000) ko- ' 
je”, dabar daugiausiai dirba i Jonija PL Seime būtų atstovau- 
“Santaroje”. ' ijama.

“Lituanus” žurnalui remti ko- ’ T rr,~—1— 
mitetas šiais metais sudarytas iš 
Clevelande gyvenančio liet, aka
deminio jaunimo bei visuome
nininkų: pirm. V. Kamantas, 
vicepirm. Dr. M. Vaitėnas ir Alb. 
Vaitaitis, sekr. V. Kasperavičiū- 
tė, iždin. J. Kazlauskas, narės N. 
Kersnauskaitė ir L. lešmantaitė.

-Dr. Vyt. Majauskas, gyvenąs

Klebonas buvo Supažindintas 
, su čarterio originalu ir jo turi
niu. 
Atsakydamas gerb. Klebonas 
pabrėžė, kad jam visi lietuviški 
reikalai yra pirmoje .vietoje. Ir 
Lietuvių Namai susilauks iš jo 
visokeriopos paramos. Šero ne
galįs pirkti, bet tolygia suma jis 
paremsiąs Lietuvių Namus au
kos formoie. Pastebėjęs, kad čar
terio laukė nemaža dalis tautie
čių, tad tikįą,. ^cad jį.gąvus lietu
viai dar skaitlingiau stosią na
riais. Lietuvių Namai jokiu bū
du nedarą konkurencijos parapi
jos salei, kaip kad vienas kitas iš 
lietuvių asmeniškuose pokal
biuose teigią. Gerb. kun. dr. J. 
Tadarauskas palinkėto v-bai iš
tvermės ateityje, nes Lietuvių 
Namų eksploatacija irgi parei
kalaus daug sugebėjimo ir iš
tvermės iš vadovaujančių as
menų.

Iš Čikagos kovo 4 d. gautas 
šis mielas tautiečio laiškas:

Gerbiamas Bakšys!
Sekdamas spaudoje hamilto- 

niečių veikimą, nutariau ir aš 
stoti į pagaĮbą Jūms, veiklūs Ha
miltoniečiai!

Aš gerąi nažistu hamiltpniečių 
nuveiktus darbus, nes prieš 4-ris 
metus pats gyvenau Hamiltone. 
Dabar nutariau paskirti du šim
tus dol. Lietuvių Namų Fondui į 
akcijų sąskaitą. Prašau parašy
ti laiškuti, kam siųsti čekį ir 
kieno vardu jis turi būti išrašy
tas, o aš paskiau pasiųsiu paža
dėtą sumą.

Su pagarba Romas Maldūnas”.
Gerajam R. Maldūnui siunčia

me visų hamiltoniečių, o ypač 
Namų v-bos gražiausią ačiū!

Marcijona Domeikienė, 81 m. 
amž;, mirė vasario 27 d. Velionė 
buvo pokarinės imigracijos lie
tuvė, kilusi iš Žąrėnų valse., An- 
tanavos k. Gyveno pas sūnų Va- ’ 
ei. Paliko giliame liūdesyje sūnų , . . . . .- V. to nuo NF isisteigimo yra 10

- ' ' ' ’ i valdyboje ir daug prisidė'es prie
; greitesnio LN-įsigijimo. Ačiū dar •
kartą! Į

Gauta komiso NF $45 iš Shur
- Hect Sales b-vės už užsakytus 
per NF naujas alyvos krosnis. 
Jas užsakė p. Styra ir K. Meš
kauskienė. Nuoširdus ačiū!

Sunkokai susirgo Vladas Bart- 
ninkas. Gydosi General Hospi
tal. Linkime mielajam tautiečiui 
ir NF nariui greitos sveikatos.

Sk. St.
Subatvakarį ant kalno, suruoš

tą NF v-bos vasario 1 d., tenka 
laikyti finansiškai geriausiai pa
sisekusiu parengimu: iš atsilan
kiusių 110 svečių gauta gryno 
pelno $268,84. Šio vakaro paja
mas sudarė: įėjimo bilietai $137, 
50, bufeto pelnas $69,13, loteri
jos pelnas $209,71 ir rūbinės $5, 
viso $421,34. Išlaidų turėta: už 
salę $67, orkestras $68, skelbimai 
$12 ir susisiekimas $5.50, viso 
$152,50.

Kaip visada taip ir šį kartą di
džiausią pelno dalį davė loteri
ja. Nuoširdžiai dėkojame prisi- 
dėjusiems prie jos pasisekimo 
fantais ir piniginėmis aukomis.

Ponui JONUI DIRVĄIČIUI ir jo šeiniai,

A. A.Mamytei mirus Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą raiškia

P. M. Šiuliai.

Fort William - Port Arthur Ont
Atlantis Export - Import kom

panijos pirmininkas K. Motušis 
ir reikalų vedėjas J. Senkus Čia 
skaitė gana įdomias ir svarbiais 
klausimais paskaitas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 40 
metų sukakties minėjime. Abu 
paskaitininkai atvyko 11000 my
lių savo lėšomis.

Ta proga keletą žodžių apie 
gerbiamus prelegentus.

J. Senkus su šeima yra atvy^ 
kęs iš Anglijos prieš keletą mė
nesių ir apsigyvenęs Toronte. 
Neturėdamas galimybės gauti 
pagalbos iš tėvų, jis pats būda
mas 12 metų amžiaus pradėjo 
pelnytis sau pragyvenimą ir 
drauge mokėsi.

K. Motušis mokytojaudamas 
studijavo teisę ir ekonomiją Kau 
no universitete. Tada perėjo 
dirbti prekybon, kur įgavo dide
li patyrimą. Atvykęs Kanadon 
Toronte pradėjo prekybą, ir da
bar vadovauja bendrovei, kuri 
turi 12-14 tarnautojų ir keletą 
krautuvių, o verčiasi visokios 
rūšies radijo aparatų importu iš

(Vokietijos.

Šios bendrovės vadovybėj yra 
kiti 6 direktoriai: J. Matulionis, 
ekonomistas, buv. Lietuvos ban
ko direktorius. K. Grigaitis, tei
sininkas; P. Preikšaitis, preky
bininkas; inž. Kšivickis, didelis 
visuomenininkas ir prekybinin
kas ir kiti du iš Montrealio, ku
rių asmeniškai nepažįstu, bet 
girdžiu iš kitų apie juos gražių 
atsiliepimų.

K. Motušiui ir J. Senkui už 
taip svarbias paskaitas ir talką 
mums Fort William apylinkės 
vardu nuoširdžiai dėkojame.

,, Dr. E. Jasevičiūtė.

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc, 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
f LIMIT E O

MAIN ST, EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Aidžiausia Real Estate įstaiga Hamiltane (3 skyriai).

Jmn« sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRING JST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE" SKYRIUS: 
p. I^eonas Gasiūnas, tel. LI. 9-1341. EAST END SKYRIUS: p. Tony Zaranka, telef. LI. 9-3572. 
LIETUVIAI: norintieji atsikelti i Hamiltoną, rašykite mums ir mes suteiksime Jums pageidau
jamas informacijas.

Šimkevičius, kurie įnešdami po 
$100 pažadėjo dar po $400.

Kaip žinome, jie yra savinin
kai geiai užsirekomendavusios 
alyvos krosnių įrengimuose Sh*ur 
- Heet Sales b-vės. Mieloji p. 
Šimkevįčienė. nors estaitė, pui
kiai kalba lietuviškai. Jų dvi 
gražios dukrelės ir sūnus lanko 
liet, mokyklą. Į pavo biznį darbi
ninkais prima beveik išimtinai 

■ tik lietuvius. Kad* ir visą laiką 
labai užimtas savo darbe, visdėl-

Tinkamiausias
1K • ■ ■ ■*

'‘visai šeimai” 
gėrimas...

Niujorko ALTe konfliktas dėl 
tautininkų atstovavimo tebesi
tęsia. L. Tautinės Sąj. vardu J. 
Ginkus ir V. Abraitis vėl pakar
tojo ALTui, kad nei Tysliava, nei 
Gedgaudas neatstovaują Tauti
nės S?j., dėl to jie protestuoją, 
;odėl ALT pirmininkystė nebu
vusi perduota tautininkui. Jie 
rezervuoją tautininkams teisę 
pirmininkauti sekančiais metais.

Salomėja Narkeliūnaitė, vie
nintelė lietuvių spaudos (Drau
go) korespondentė prie JT Niu
jorke, šią vasarą vyksta į Len
kiją. Ji pasiryžusi taip pat ap
lankyti Seinų bei Punsko lietu
vius.

Vyt. Staneika, buvęs “Laisvo
sios Lietuvos” redaktorius, Čika
goje savo svetainę uždarė ir per
sikėlė su dukra į Niujorką.

Jonas Vaidelys, prieš sužeidi-

J Tautos Fondo Krašto Valdy
bą Brazilijoje TF Valdyba .pa- 
sKyrė: kun. P. Ragažinską, dr. E, 
Draugeli ir inž. Bačelį. Linkime 
energijos bei gyvos veiklos Liet, 
pasus platinant ir Lietuvos lais
vinimo veiklai lėšas telkiant.

Vasario 16, 40 metų Lietuvos 
laisvės atkūrimo, minėjimą Sąo 
Paulo kolonijos veikėjai rįžosi 
plačiai atžymėti miesto teatre 
pritraukiant daugiau vietos įta
kingų intelektualų bei politikų 
ir parengiant, svaresnę,; progra
mą. Koresp. E. D.

Keturios lietuvaitės iš Brazili
jos kovo mėnesį vyksią į Kana
dą pas sužadėtinius, su kuriais

St. Catharines, Ont.
Šeštadieninės mokyklos tėvų 

komitetas prašo pranešti visuo
menės žiniai, kad š.m. balandžio 
12 d. slovakų salėje, Welland ir 
Page gatvių kampe, St. Catha-> - .
rines, mokykla rengia parengi-' susipažino korespondencimu 
mą, kurio pelnas skiriamas šios būdu. .
mokyklos išlaikymui. Salė jau Dail. Antanas Kairys, ^vvenęs 
užimta, muzika užsakyta, beliko FrazjlijOĮę, persikelia Amen- 
tik mažesnieji parengiamieji ^on ir įsikurti žada Čikagoje, 
darbau Yra vilties, kad'apylnį-l WELLAND, Ont . 
kės lietuviškoji visuomene si i '

I svarbų reikalą įvert ins, savo i bedarbių susirinkimas įvyko 
skaitlingu dalyvavimu parems 
rcneėius ir sustiprins jaunųjų 
padėtį.

Vilniečių prašymui paremti 
Suvalkų trikampio lietuvius ne
liko kurti ir St. Catharines lie
tuviai. Pirmieji atsiliepiė K. Ja- 
sudavičius ir P. Šukys paauko
dami drabužių ir apsiavimo. 
Reikia tikėtis", kad jų pavyzdžiu 
paseks ir kiti, ne tik St. Catha- _ .
rines, bet ir kitu vietovių lietu- Mel Swart. Kiekvienas jų gyrė 
viai. Jūsų atliekamas drabužis • savo partiją. Aštriausiai iš jų ir 
ar knyga bei vienas kitas dole- ' geriausiai kalbėjo CCF partijos 
liukas neapsunkins ir nenu- kandidatas Mr. Mel Swart. Gal 
skriaus, o jiems, iškentėjusiems kiek įdomesnes ir bedarbius pa
keliu metu anglies ar druskos guodžiančios kalbos buvo Aid. 
kasyklas, koncentracijas ir ka-. Tom Tolmie ir Reeve Michael 
Įėjimus bus moralinė ir materia-: Percnach, kurie paaiškino, kad 
rialinė parama. Vietinis. , Welland miestas daro viską, kad 

būtų sumažintas nedarbas. Par 
vasarį bus pradėta statyti nau: 
ja ligoninė $4.000,000 vertės ir 
norima išvalyti bei sutvarkyti

J 
nės vyriausybės, kad būtų . su"; 
tvarkytas judėjimas Welland ka
nalu, kuris labai trukdo vietoj 
judėjimą. Norima iškasti turtelį 
po kanalu arba pastatyti augštuS 
tultus (ovepasses). Welland nia- 
voras Armour McCrae yrą t^ė 
Canal Area Traffic Irtprbyė- 
ment Commission pirmininį&sį 
kuriam labai rūpi Wellando 
miesto judėjimas, o be tunelio po 
kanalu ar kelio iškėlimo to pada
ryti negalima.

Iš visų kalbėtojų susidarė vaiz- 
las, kad nedarbas gali kiek didė
ti, bet padėtis nėra kritiška. Wel
land - Crowland apylinkės fab
rikai, vis dar atleidinėja darbi
ninkus. Apie 45% lietuvių dabar 
yra bedarbiai. »

■ vasario 20 d. Barclay Hotel. Pil
noje salėje -matėsi ir lietuvių. 
Pasak kalbėtojų, dabar Welland 
- Crowland apylinkėje yra 3.400 
bedarbių. Tai didelis skaičius to
kiai mažai apylinkei.

Didžiausią dalį- vakaro- užėmė 
trys kalbėtojai: liberalų partijos 
atstovas dr. W. H. McMillan, 
progr. konservatorių — Mr. Al- 

i lan Pietz ir CCF partijos — Mr.

Pinigais aukojo: A. Jankūnas $5; ■ 
po $2: S. Rakštienė, L. Kriaučių-i 
nienė. P. Kanopa. F. Krivinskas, senąjį Welland kanalą. Be to, ju- 
p. Pliūrienė. V. Verbickas ir G. dinama provincijos ir Jederali 
Martišius. Kiti parėmė po 1 dol. 
Viso aukų loterijai gauta $43. 
Gerajai p. Čypeinei iš Paris la
bai dėkingi už skanius sūrius, pa
aukotus loterijai.

Fantų rinkime daugiausia dar
bo idėjo NF v-bos narys J. Kaže- 
mėkas. surinkęs $30 pinigais ir 
apie 20 fantų. Net pas jį gyveną 
3 jugoslavai prisidėjo po $1 au
komis. J. Kažemėkas NF v-bos 
darbuose yra vienas kertinių 
šulų. Didelė padėka tenka M. Ui- 
kienei. kuri viena pati surinko 
apie 60 labai vertingų fantų.

Visiems svečiams ir NF v-bos 
nariams bet kuo prisidėjusiems 
nrie šio vakaro pasisekimo bei į 
ii atsilankiusiems tariame nuo
širdų .ačiū. NF valdyba.

XV1-S

Atletiškos 
sporto kelnaitės 

372
Visi veHJOs Vyto* Vertino VVnt- 
sčtvo Otlcto mmš 'liūs trigu hi 
priknkyrmj. EloMi^kos juosmuo 
— nopolyginames potogumes 
vyroms. Spociolistų pos ūov 
Lengvai plaunamos — nekeikia 
Išgirti. I’g&m rešojimui. Tin
ko prie Jerseys.
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sukakties minėjimas 
įvyko pereitą sekmadienį Prisi
kėlimo parapijos patalpose, su
ruoštas KL Kat. Fed. Toronto 
skyriaus. Minėjimas buvo iš tri
jų dalių: salėje atidarymo malda 
bei paskaita, meninė programa 
ir palaiminimas bažnyčioje.

Maldą sukalbėjo T. Placidas, 
OFM, paskaitininkas dr. J. Son
gaila, pradžioje dar pakvietęs 
pagerbti neseniai mirusio vysk. 
K.Paltaroko atminimą, lengvu ir 
lakiu žodžiu apžvelgė šv. Kazi
miero gyvenimą istoriniame fo
ne, įvertindamas jo vaidmenį 
lietuvių tautos gyvenime praeity 
ir dabarty.

Meninė programa buvo vienti
sinė pynė — choro, solistų, trio, 
kvarteto ir deklamatorių. Ją pra
dėjo Prisikėlimo parapijos cho
ras giesmė šv. Kazimierai (Po
cius - Gailevičius). Toliau sekė 
trio — S. Mašalaitė, V. Žemely- 
tė, V. Verikaitis (Haendel - Ecce 
Quomado), AL Bušinskaitė pa
deklamavo K. Grigaitytės eilėr. 
Šventam Kazimierui, sol. V. Ve
rikaitis išpildė Pr. Ambrazo 
giesmę į šv. Kazimierą, Toronto 
Vvrų Kvartetas — L. Lobman 
Gloria et honore, sol. V. Žemely- 
tė — Dieve, Tu Lietuvai skyrei 
globėją, tas pats trio Palestri- 
nos “O Bone Jesu”, sol. Mašalai
tė su choru — Panis Angelicus, 
Franco, pagaliau visa salė su- 
geidojo Marija, Marija ir minė
jimo dalyviai persikėlė į bažny
čią palaiminimui.

Apskritai minėjimas buvo įs- 
_pūdingas, kondensuotas, salėje 
viskas teužtruko vos 1 valandą, 
tad nevarginantis. Beje, minėji
mo pirmąją dalį pravedė ateiti
ninkų astovas R. Vaštokas, o me
ninę ■— V. Abromaitis, skautų at
stovas. Dalyvių buvo apie 500. -

Į Parkdale rink. apyl. konser
vatorių aktyvo pereito šeštadie
nio priešpiečius. buvo pakviesti 
ir mažumų laikraščių atstovai. 
Pagrindinę kalbą pasakė kandi
datas Maloney, griežtai pulda
mas liberalus. Jie vedą kiršini- 
mo, o konservatoriai tautinio 
vieningumo politiką. Dėl to jie 
ir neokanadiečių kandidatų daug 
statą, .vieną pakvietę net į kabi
netą. CCF prikišo jų gyrimąsi, 
kad unijos juos palaiką. Ištiktų
jų gi unijų nariai gal daugumą 
sudarą ir tame susirinkime.

“Paramos

Iki šiol Toronto Liet. Kredito 
Kooperatyvas Parama išduoda
vo vekselines arba personalines 
paskolas vienam asmeniui ne
daugiau $2.000 ir ne ilgesniam 
laikui kaip dviems metams. Da
bar paskolos suma padidinama 
iki $3.000 vienam asmenui ir grą- ’ 
žinimo laikas prailginamas iki 
trijų metų. Prašantis $3.000 pa
skolos trims metams kas mėnuo 
turės grąžinti $83,33 nuo pagrin
dinės skolos ir plius palū
kanų nuo balanso sumos. Pra
šantis gi $2.000 paskolos trims 
metams kas mėnuo turės grąžin
ti po $55,55 ir plius 3^% palū
kanų.

Praeitam metiniam narių susi
rinkimui pageidaujant, bus griež 
čiau reikalaujama iš paskolmin- 
kų laikytis ratų ir palūkanų mo
kėjimo terminų. Praleidęs du 
mėnesius nuo paskutinės ratos 
arba palūkanų mokėjimo dienos, 
turės mokėti vieton % % palū
kanų nuo visos balanso sumos 
1% palūkanų. Toks padidintas 
palūkanų mokėjimas nerangiems 
skolininkams bus taikomas tik
tai nuo š.m. balandžio 1 d., to
dėl visiems pavėlavusiems regu
liariai mokėti savo paskolas yra 
pakankamai laiko susitvarkyti. 
Pailiustruosime pavyzdžiu da- 
ieisdami šitokią skolininko pa
skolos padėtį: paskolos balansas 
$1.500, paskutinis mokėjimas pa
gal nario knygutę yra š.m. kovo 
2 d., skolininkas daro sekanti 
mokėjimą š.m. gegužės 20 d. Šiuo 
atveju skolininkas moka 1% pa

Gilaus liūdesio metu, „
A. t A. MARIJAI VICIULIENEI * *

mieliems Pranui Vičiuliui, Saulutei, Andrii 
tavičiams nuoširdžią užuojautą reiškia

VaL d’pr ir ft

lūkanų už 79 dienas nuo $1.500, 
t.y. išviso $39,50. Į šią sumą įei
na baudų $9,87.

Morgičiu sąlygos paliekamos 
be pakeitimų, t y. duodami tik
tai pirmi atviri morgičiai iki 
$10.000 vienam asmeniui iš 9% 
metinių palūkanų.

Be to, visuotiniam šėrininkų 
susirinkimui pageidaujant, nuo 
š.m. balandžio 1 d. pakeičiamos 
darbo valandos nariams aptar
nauti šitaip:

Pirmadieniais
vai. ryto ir nuo 5.30 iki 9 vai. v.

Antradieniais — nuo 10 iki 12 
vaL ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Trečiadieniais — nuo 10 iki 12 
vai. ryto.

Ketvirtadieniais
12 vai. ryto.

Penktadieniais — nuo 10 iki 12 
vai. ryto ir nuo 5,30 iki 9 vai. v, 

šeštadieniais — uždaryta.
Kaip matome pirmadieniais ir 

penktadieniais Paramos raštinė 
bus atidaryta anksčiau, kad na
riai ■ grįždami iš darbo pakeliui 
galėtų atlikti savo bankines ope
racijas. Pi š.

nuo 10 iki 12

ir pp. Jaku-

ic lietuviai.

SUDBURY, Ont
Rėkolekciješ vyks kovo 21-23 

dienomis. Pinkas pamokslas bus 
penktadienio pakarę, 7.30 Christ 
the King airių, bažnyčioje, o kiti 
pamokslai, ir įjamaldos vyks pa
rapijos salėje,\kur paprastai bū
na lietuviškos' pamaldos. Užbai
ga — sekmadienį. Rekolekcijas 
ves jau Sudburiui žinomas ir 
mėgiamas pamokslininkas kun. 
B. Pacevičiusjįiš Toronto. Visi 
miesto ir apylinkių lietuviai 
kviečiami atlikti savo pareigą.

Kkm. Ant. Sabas.
Vyskupas įjertina tautišumą. 

Naujasis šios diecezijos vysku-

jiškame laiške,, tarp kitko, ragi-
nuo 10 iki na naujuosius kanadiečius iš-• -__i-a: x:~ i__ Xa~mokti vieną arba abi šio krašto 

kalbas, bet neužmiršti bei puo
selėti savo krašto kalbą, kultū
rą ir papročių^. Ganytojas pui
kiai suprantą^ kad kas lengvai 
išsižada savo gimtosios kalbos ir 
papročių, yra menkavertis be 
charakterio žmogus ir niekad ne
bus geras naujo krašto pilietis.

Nepatenkinti fluoridavimu.
Sudburio vanduo fluoriduoja

mas jau penkti metai. Dvejus 
metus buvo flųoriduojamas ne
pranešus visuomenei. Vėliau ėjo

vasario 2, d. Klebonas padarė 
pereitų metų apyskaitą. Sudary
tas šių metų darbų planas ir pa
pildytas parapijos komitetas. Į 
jį įeina: Myk. Januška, St. Bujo- 
kas, Myk. Bukauskas. Ant. Ge
nys, Ev. Federavičius, Vyt. Gali- 
naitis.

Blynų balius įvyko parapijos 
salėje vasario 15 d., į kurį atsi
lankė gana daug lietuvių. Grojo 
geras latvių džazas. Gauta $48,48 
pelno.

Vasario 16 minėjimas įvyko 
parapijos salėje. Jį atidarė Liet. 
B-nės pirm. kpt. Pr. Matulionis 
ir pasakė turiningą kalbą. Meni
nėje dalyje pasirodė: Lina Čin- 
gaitė ir Daiva Matuloinytė — su 
įscenizuota deklamacija. L. Čin- 
gaitė ir Daiva Matulionytė — su 
rų choras padainavo keletą dai
nelių. E. Kalasaukskas paskaitė 
“Raseinių Magdę”. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Tėvas Hamel, misijonierius, 
Afrikos misijose išdirbęs 15 me
tų ir dabar grįžęs į Winnipegą 
atostogų, vasario 23 d. aplankė 
lietuvių parapiią, atlaikė sumą, 
pasakė pamokslą ir 4 vai. pp. pa
rapijos salėje parodė iš Afrikos 
filmų.

.............T4*'''- -)r ■-

John Hunter. Parkdale
rinkiminės apylinkės atstovas 
federaliniame, parlamente, bet 
pereituose rinkimuose pralaimė
jęs konservatorių atstovui Malo- 
nev, šiuose rinkimuose vėl kan- 
did^tuoia. Pereitą penktadienį 
jis lankėsi “TŽ” redakcijoje. Pa
sikalbėjimas užtruko beveik visą 
valandą, paliečiant įvairias Ka
nados problemas, o taip pat Lie
tuvos bylą. Pasirodo, kad p.Hųn- 
ter Rytų Europos reikaluose ne
blogai orientuojasi.

CCF lyderis M. J. Coldwell 
kovo 24 d. kalbės dideliame par
tijos mitinge Massey' Hall. Tai 
bus vienintelis Coldwell pasiro
dymas Toronte šios rinkiminės 
kampanijos metu. Ten pat bus 
pristatyti visi CCF kandidatai 
Toronto srityje. Numatoma ir 
papuoštų automobilių kavalkada 
per miestą.

LIETUVIAI.
Toronte, Trinity rinkiminėj 

apygardoj kovo 31 d. rinkimuose 
į Kanados federalinį parlamentą 
vėl kandidatuoja mūsų tautietis 
dr. Ancevich - Anccvičius CCF 
partijos sąrašu. CCF yra Kana
dos darbo žmonių partija, kovo
janti už socialinį teisingumą, pa
grįstą krikščioniškos moralės 
nuostatais.

Rinkiminė kova yra pilname 
įkarštyje. Ypač Trinity apygar
doje vyksta nepaprastai arši rin
kiminė kampanija, kurioje be 
mūsų tautiečio atstovaujamos 
CCF, dalyvauta liberalai, kon
servatoriai ir komunistai. .

Iki rinkimų dienos beliko po
ra, svarbiausių rinkiminei akci
jai, savaičių. Kviečiame visus 
lietuvius talkon padėti išrinkti 
dr. Ancevičiu. Prisidėkime kas 
tik kuo galime: savanorišku dar
bu. pinigais, iškabinimu plakatų, 
dalinimu literatūros, eidami bal
su skaičiuotojais ir t.t. Dr. Ance- 
vičiui paremti yra susidaręs 
įvairių tautų rinkiminiai — uk
rainiečių, lenkų, vokiečių, čekų 
ir tp. Būtų nepateisinama, jeigu 
mes lietuviai neatliktame savo 
pareigos įiuose rinkimuose ir 
nestotume talkon. Tuo labiau, 
kad dr. Ancevich - Ancevičius
yra vienintelis lietuvis ir naujas 
kanadietis, kandidatuojąs į Ka
nados federalinį parlamentą. Jo 
laimėjimas bus visų lietuvių lai
mėjimas. Taigi visi talkon!

Dr. Ancevich - Ancevičiaus
rinkiminė būstinė 880 Queen St.
W.. Toronto, Ont. Tel. LE. 1-7689.

Už dr. Ancevičiaus lietuvių 
rinkiminį komitetą (—) Br. 
Saulėnas. tel. LE. 3-0039, (—)

PREMJERA “BEVARDIS” TORONTE
Bevardžio pavadinimu Toron

to Lietuvių Scenos Mėgėjų Gru
pė stato pjesę, parašytą toron- 
tiečio kun. B. Pacevičiaus. Taigi, 
šį kartą visas spektaklis bus to- 
rontietiško kilimo: ir režisūra, ir 
vaidyba, ir pats veikalas. Tai 
yra įvykis, kuris lietuviškame 
gyvenime rečiau pasitaiko.

Ne daug kam ikišiol buvo ži
noma, kad kun. B. Pacevičius 
yra Dievo apdovanotas lankia 
mintimi, gražiu stiliumi, kalbos 
grynumu ir pačia kūrybine galia.

OAKVILLE, Ont.
Liet, nepriklausomybės šventė 

šiemet buvo paminėta daug įs
pūdingiau. Šeštadienį, vasario 22 
d., pas pp. Ramanauskus susirin
ko beveik visi Oakvillės ir Bron
tes lietuviai, net su yaikais, lie
tuviškos šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. Mokinių paruošti tau
tiniai ženkliukai buvo prisegti 
kiekvienam suaugusiam. Apyl. 
pirm. Lukoševičius trumpu žo
džiu atidarė minėjimą, pakvies
damas kun. dr. J. Tddarauską su
kalbėti invokaėiją. Pagerbus žu
vusius ir žūstančius už Lietuvos

- laisvę, kun. dr. Tadarauskas tarė 
nentui atkirto, kad neverta gin-' trumpą žodį, liečiantį praktiškus 
čytis, nes dveji metai kaip fluo- dienos reikalus, primenantį kas- 
riduojamas. Paskutiniu laiku ■ dieniškas pareigas lietuviškai 
burmistras gavo daugiau kaip bendruomenei išeivijoje.
500 namų savininkų protestų ”” 
laiškų, kurie reikalauja gryno 
vandens.

Petras ir Povilas Juteliai nu
sipirko vasarnamį gražiojoje 
French River vasarvietėje.

Sudburiškis.

Varšuva. — Iš grupės turistų, 
atvykusių į tarptautines ski _ 
rungtynes i Austriją, 9 lenkai i ginčas vietiniam laikrašty. Vie- 
atsisakė grįžti. • nas fluoridavimo šalininkas opo-atsisakė grįžti.

POPIETINIS
PRIĖMIMAS

Nuoširdžiai kviečiami
gyventojai

Eglinton rinkiminės apyl. 
York Centre

SUSITIKTI SU

Visus sujaudinusia naujove 
buvo p. Ancevičienės vadovauja
mos šeštadieninės mokyklos mo
kinių pasirodymas su tautos 
šventei pritaikintomis deklama
cijomis. . Minėjimas užsibaigė 
vaišėmis. Oakvil.

Taigi šis spektaklis bus keliario- 
pai įdomesnis, kaip anais kartais, 
bes čia žiūrovą vilios ne tik vai
dyba, bet ir pažįstamo autoriaus, 
pirmą kartą išeinančio viešu
mon, kūryba.

Apie pjesės turinį čia kalbėti 
neverta, nes tūli žiūrovai yra lin
kę verčiau viską patirti vaidini
mo metu. Tačiau tenka pabrėžti, 
kad šis veikalas skirtas jauni
mui. Jis yra nuo pradžios iki 
galo perpintas įtempta intriga, 
kurios mūsų jaunimas šiais lai
kais teieško, ir kupinas skaid
raus idealizmo, kurio jam trūks
ta.

Šiame parengime kun. B. Pa
cevičius yra ne vienintelis. Už jo 
pečių stovi visa eilė vaidilų ir 
kitokio pagalbinio personalo. Be 
jų nebūtų buvęs įmanomas šis 
spektaklis. Jų sudėtines pastan
gos skaičiuojamos šimtais, o gal 
ir tūkstančiais valandų. Tai yra 
didžiulė auka ne tik kasdienybės 
užguitam torontiečiui, bet ir ne
vienam nepasiturinčiam tautie
čiui. Nes pajamas, kurias ši gru
pė surinks, visas skiria vietinei 
šalpai. Taigi ir kiekvienas atsi
lankęs ne tik pats, asmeniškai 
patirs dvasinio pasitenkinimo, 
bet parems ir lietuviškos kultū
ros puoselėtojus ir sušelps varg
šą.

Torontiškė lietuviškoji visuo
menė yra jautri scenos menui. 

.Ji neraginama mielai aplanko ir 
gastrolių ir saviškių paruoštus 
spektaklius. Dėl to šį kartą tek
tų tik jaunimą paraginti, kad jis 
pamatytų, jog gali gyvenime bū
ti ir kitaip, negu jis šių dienų 
aplinkoje mato. A. K.

VAKARINIS
PRIĖMIMAS

Nuoširdžiai kviečiami gyventojai

Davenport r. apylinkės Spadina rinkiminės apyl.
High Park rink. apyl. Trinity rinkiminės apyl.

St. Paul's rinkim, apyl. York West rinkim, apyl.

The Right Honourable John Diefenbaker, P.C., Q.C- 
ir PONIA DIEFENBAKER 

Taip pat Progresyviųjų Konservatorių 1
Davenport, High Park, Parkdale, St; Paul’s, Spadina, Trinity, 

York-Humber ir York West kandidatus

Taip pat Progresyviųjų Konservatorių 
Eglinton, York Centre, York North ir 

York South kandidatus

nuo 2.30 iki 5.30 vai. pp.
■ ■ \ • * *

Trečiadienį, kovo 19 d.
Queen Elizabeth Building
Exhibition Park, Toronto

G A. Cothm 
YeriNorffc

William Baech 
York Sovfk

nuo 7.30 iki 9.30 vai. vak.
Trečiadienį, kovo 19 dieną

Susitiksite taip pat su 
PREMJERU HON. LESLIE FROST 

ir Ponia Frost 
popiečio ir vakariniame priėmime.

QUEEN ELIZABETH BUILDING
Exhibition Park, Toronto

Charlo* E. Roa Ed. R. Lockyer Margaret Aitken
Spadma Trinty York-Hvmbf

Hon. D. R. Michener, 
Q.C., St. Paul's
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Kūryba ir propagandaPaprastai vakarų pasauly yra priimta, kad kūryba ir propaganda turi nesuderinamai skirtingus tikslus ir kad viena negali pavaduoti kitos. Tačiau tota- listiniuose kraštuose kūrėjai yra prievartaujami atlikti propagandistų roles. Nenormaliose sąlygose, kaip emigracijoje, šios sąvokos sąmoningai ar nesąmoningai yra dažnai sumaišomos. Atsiranda nuomonių, kad kūryba turėtu būti tautinės opinijos formuotoja ir jos ruporas. O tikras kūrėjas, būdamas ištikimas meninei tiesai, turi dažnai kęsti urapatriotų užgauliojimus. Prisimenu vieną studentiško subuvimo epizodą, kur rašytojo nuoširdūs žodžiai buvo palyginti su girto ar nesveiko žmogaus vapaliojimais vien tik dėl to, kad nebuvo juose patriotinio tuščiažodžiavimo.Ši problema itin paaštrėja, kada yra gretimai pastatomi ir netiksliai interpretuojami šie du dalykai: kūryba ir tautinė egzistencija. Visai logiška reikalauti, kad kūrėjas, kaip ir kiekvienas tautos narys, turi tautai atiduoti “savo duoklę”. Tačiau žiūrintieji pro propagandisto akinius nepajėgia suprasti, kad kūrėjas atiduoda pačią didžiausią duoklę — jis per savo kūrybą1paaukoja save tautinei kultūrai. Ir matome, kaip visuomenininkai bei politikai nori įstatyti kūrėją šauklių ar likimo apraudo- tojų eilėse. Jie nori, kad paliktąją tėvynę jis vaizduotų jų norimomis spalvomis, kad palaikytų' priaugančioje kartoje tautinę sąmonę, kad drobėje vėl sužydėtų rūtos, smuikeliai, gubos, kad prozoje iškiltų idealūs lietuvio tipai ir t.t. Geri norai ir girtinos intencijos, bet ar kūrėjas gali kam nors nusilenkti, išskyrus jo tikimą tiesą? Ar jis, paklusdamas minios ar kelių individų reikalavimams, nepasirašo kaip kūrėjas mirties dekreto ir netampa .propagandos (nors gęažios ir kilnios) įrankiu? Kaip jis gali įtikti politikui ir eiliniam piliečiui, jaunimui ir senimui tuo pačiu metu? Nesvarbu, kaip jis būtų lankstus ir vergiškas, visiems ir visuomet neįtiks. Vieniems gal bus per sentimentalus, kitiems per realus, vieniems per griežtas, kitiems nepatriotiškas. Viena, minia dažniausiai nežino, ko ji nori, o tie norai keičiasi pagal nuotaikas greičiau negu šio kontinento oras. Antra, tikras kūrėjas negali kam nors pataikauti ir pagal kieno nors įsigei- dimus kurti. Tokie kūrėjai rašiniai ir piešiniai gal būti efektingi ir atliks mauro pareigas tuolaikiniams reikalavimams, bet, stokojant pačio svarbiausio elemento — meninės tiesos, nebus įnašu į kultūros lobyną. Mato-
ėmesio!Gera proga pereiti iš sunkaus darbo Į gerą biznį. Pavasarį parduosiu pusę šėro $7.500.
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; me negailestingą kūrėjo prievar- ‘ tavimą už geležinės uždangos, matome skurdžią jų kūrybą ir matome pro socialistinio realizmo pančius tik retkarčiais iš- trykštančią kūrėjo tiesą. Meninei tiesai nėra kompromisų. Ji be laisvės pasmerkta merdėjimui, nežiūrint kokios spalvos ir su kokiomis intencijomis būtų retežiai.Tikras kūrėjas kuria ne, pagal moralės, bet estetikos dėsnius; jis nerašo socialinių bei tautinių negerovių pašalinimo receptų, negrūmoja ir tiems, kurie pa- paklysta klaidžiuose gyvenimo takuose, nemoko kaip gyventi ir nesirūpina kokį įspūdį susidarys publika išvydus jo kūrybą. Jis yra dainius, o ne gydytojas. Jo daina gali būti kartais liūdna, pilna skausmo, kartais džiugi, lengva, bet visuomet tikra. Todėl sakoma, norint pažinti kurią nors tautą, kūryba yra tikslus matas ir vienintelis teisingai per duodantis veidrodis.Būti ištikimu meninei tiesai nereiškia atsiriboti ar indiferentišku gyvenamai aplinkai bei svarbesniems įvykiams. Nepriklausomumas nėra sinonimu indiferentiškumo. Kūrėjas laisvai išsakydamas save, neatsiriboja nuo aplinkos, bet ją jautriai pri-ima ir pergyvena. Tikras kūrėjas negali būti indiferentiškas tam, kas yra jo pačio gyvoji dalis — tautinė kultūra, savi žmonės ir jo patirtis. Net abstrakčiausi kūrėjai neišvengia tautinio kolorito ir asmeniškai pakuojančių kultūros įtakų. Mūsų poetai — žemininkai, Niliūnas, Nagys, Bradūnas ir kiti, nors būdami taip artimi su tauta, kai kam sudaro įspūdį, kad kalba apie kažką svetima ir tolima. Gal būt skaitytojas neras juose mai- roniškai ar brazdžioniškai formuluotų tautinių motyvų, bet metus gilesnį žvilgsnį į jų kūrybą, nustebtum jų meile, tikrumu ir gilumu gimtajai žęmei ir pajustum kaip jie skaudžiai pergyvena tautos tragediją. Tai ne logikos, ne proto, bet skausmų sukaustytos širdies kalba paprastais vaizdais, peizažais, išgyvenimais, anų dienų ir nutolusių namų vizijoms. Ir veltui kaikas ieško kūrėjo priesaikos ir meilės išreiškiamos skambiais žodžiais. Mene, kaip ir gyvenime, dažniausiai nereikia tiesioginių ir skambių žodžių Įrodyti tiesai ir nemeluotam jausmui.Džiugu, kada kūrėjas savitai pajėgia perteikti savo pergyvenimus ir svajas vien tik patriotinėmis temomis. Jis tuo savitumu iškyla virš kopijuotojų bei papūgiškai kartojančių kitų nukaltas frazes. Jis įdeda nors mažą, bet savęs dalį ir tuo prisida- da prie bendrojo kūrinio — kul-
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Meno santykis su žiūrovuMenas savo savaimingu pasauliu atidengia didžiausius dvasinius turtus, kokiais tik įmanoma žmogui pasinaudoti gyvenime, Menininkai gimsta ir savo* kūrybinio nerimo yra verčiami materijoje išsakyti savo jausmų realybę, tą, kuri gyvenime neatskleidžiama paprastai. Šią naują realybę, kitą pasaulį, gali patirti ir nemenininkas, bet menui simpatingas bei jautrus ir tuo praplėsti gyvenimišką patirtį bei prasmę ir atlikti kiekviename žmoguje glūdinčią estetinio išsipildymo būtinybę. Tačiau dalyvavimas tokioje meno gėrybių puotoje tegalimas tik su tam tikro pasiruošimo, nusiteikimo atvirai minčiai ir įsigyvenimo į kūrybinius slėpinius bilietuKiekvienam menininkui yra būtina audiencija, ar tai jį būtų masinė, ar susidėtų tik iš keleto artimų draugų būrelio. Nuo to kaip visuomenė priima, nuo jos požiūrio platumo, meninio skonio ir išsilavinimo didele dalimi priklauso kūrybos pobūdis ir, iš viso, bendruomenės, kurioje menininkas kuria ir priklauso, kultūros atspalvis bei kokybė. Skaidriausias meno žydėjimas buvo ir yra tose bendruomenėse ir tautose, kurios, arba bent kurioms vadovaujantieji jautė meno pasaulio ilgesį, suprato jo reikšmę ir įvertino bei gyvai domėjosi savo kūrėjų darbais.Lietuviškoji visuomenė ir jos elitas, ypatingai dabar išeivijoje, nepasižymi tokiu godumu menui. Nepriklausomo gyveninio karta, užsiėmusi ką tik pamėgto miesčioniškumo smulkmenomis, neparodė noro, o gal ir neturėjo progų, meninio skonio ugdymui ir pamėgimui meno, tokio koks jis yra. Iš viso to išeinanti ignoracija ir ignoravimas chrarakterizuoja mūsų šviesuomenės ir bendrai visuomenės at- sinešimą į meno dalykus.Mūsų veikėjai iš menininkų nereikalauja meno,'bet propagandos. Jie nori, kad menininkai s^vo magiškomis galiomis tarnautų konkretiems, ,kaip jie supranta, tautiškumo ir laisvinimo tikslams, nesuprasdami, kad menas ir politika nešimaišo į viena kokteili. Tiesa, menininkas gali panaudoti savo ypatingus sugebėjimus įvairiomis progomis sukelti žmonėse patriotiškus jausmus^ Tačiau, tuo atvejų, neišplaukią iš menininko gilaus pergyvenimo ir jausmų tematiniai darbai negali būti vadinami menu, bet magika, lygiai, kaip ir negrų ceremoninės kaukės arba vaidilų dainos palydint į karužę išjojančius senovės lietuvius. Kuomet menininkas priverčiamas dirbti ne savo nemeluoto pasaulio išreiškimui, bet visuomenės primestiems, kad ir naudingiems tikslams, jo darbas dažniausiu atveju atsistoja už meno ribos. Ir taip Amerikoje slavai savo šventoves apkarsto svogūnais, lietuviai ant bokštų stato akmeninius koplytstulpius, kurie stebėtojui, sakoma, turį iššaukti saldžius tėvynės vieškelių tūros. Tačiau dažnai meno parodose ar knygų lentynose nustembi radęs žmogaus norus būti kitu, negu jis yra, norą jausti taip, kaip jam naudingiau ir patogiau. Kūrėjas nekuria premijai, ambicijai ir ne tragiškai tautos padėčiai, bet kuria tok todėl, kad yra žmogus, pajėgus jausti, matyti, suprasti ir tą viską išsakyti vienu ar kitu būdu. Tikras kūrėjas neieško draugų, bet jie jį suranda.Niekas negali kaltinti tų, kurie pasiima šauklių arx apaštalų roles, jei jie taip supranta savo “duoklės” atidavimą tautai. Taip nat gali kaikas skirstyti jų kūrybą meninių vertybių tradicijomis, net prisegti meno etiketę, tačiau tos visos pastangos būtų lygios brovimuisi purvinomis kojomis į meno šventovę.
B. Audrys.

prisiminimus. Bet tokie pastatai 
negali pretenduoti į architektū
ros meną.Mūsų retų parodų dar retesni lankytojai eina žiūrėti ne meno, bet ten tariasi būsią paveikslų palinksminti ir pakutenti stan dartinius patriotinius sentimentus. Dažnas mene ieško aplinkos sekimb, ir dar daugiau, įžvelgiamosios tikrovės idealizavimo. Menas gi neturi eskeipizmo, t.y. geidžiamų fantazijų atvaizdavimo funkcijos. Menininkas vaizduoja kitą pasaulį — jausmų tikresnės realybės — nebūtinai gražų. bet kitonišką; Galima sakyti, kad menas yra “ne iš šio pasaulio”, taigi negalima reikalauti to, ko menininkas nesiekia ir ko pati meno prigimtis neleidžia.Laikraščių panegirinių straipsnių sumaišytam eiliniam žiūrovui sunku atskirti pelus nuo grūdų ir suvokti besigąrsinančių dailininkų vertę. Meno kūrinio vertė pareina nuo'menininko vidinio pasaulio turtingumo, savitumo ir intensyvumo — nuo to ar jis turi ką nors pasakyti. Ne kiekvienas, kuris mėgsta piešti, tapyti, drožinėti ir pan., jau yra menininkas - kūrėjas. Žmogui visuomet sukelia didelį pasitenkinimą pasisekimas kuo tiksliau atvaizduoti daiktus ir aplinką. Bet imitacija irgi nėra meno funkcija. Menininkas fiksuoja savo jausmų realybę, gi amatininkas, kad ir kaip taikytųsi į menininkus, neturėdamas pakankamai stipraus meninės realybės pajautimo, neturi galimybės savęs išsakyti ir kitiems ką nors svarbaus pareikšti. Be abejo, kiekvienas dalykus pergyvena savaip, bet nemenininko pergyvenimas daugumoje tėra pakartojimas kitų, jo specifinis pasaulis siauras, neturtingas ir lėkštas. Nežiūrint kiek įmantrus yra dailininkas, kiek išbaigta jo technika, jeigu jis nieko neturi pasakyti, jo darbas lieka beverčiu. . .Norint suprasti ir vertinti meno kūrini reikia jį pažinti, įsijausti ir įdėti nedaug ką mažiau pastangų, kaip ir jo kūrėjui. Juo daugiau pastangų, tuo didesnis išgaunamas pasitenkinimas. Pagal nepamirštamą ir neišverčiamą tapytojo David frazę: “Unless you don’t give a dam for a painting, painting won’t give a damn wor you”. Geresnio meno ir žiūrovo santykių apibūdinimo nerado ir pats Maritain.

P. Alba.

- - . . A P ± V— K L S S Toronto skyriaus tradicinis balius vasario 8 d. naujame Westbury viešbutyje praėjo iškilmingope nuotaikoje. Prie . nuotaikos prisidėjo graži publika, geras orkestras, ir jauki salė.— Vasario 21 d. p.p. Ramanauskų bute įvyko Tor. Skautų Akademikų susirinkimas, kurio metu B. Vaškelis vaizdžiai apibudino lietuvių tremties literatūrą. Daugelis susirinkusių išgirdo pirmą kartą savo gyvenime panašią paskaitą ir užsidegė patys daugiau paskaityti lietuviškos spaudos.— Algimantas Banelis, Pranas Gvildys ir Birutė Petrulytė išrinkti j KLB Toronto apylinkės Tarybą.— Kovo 2 d. išrinktos KLB Toronto apylinkės tarybos susirinkime Algimantas Banelis ir Birutė Petrulytė išrinkti į apyl. valdybą.— Dalia Meilutė jau kuris laikas sumaniai vadovauja jūros skaučių valčiai.— K. Liet. Stud. Sąjungos Montrealio skyr. susirinkime, sausio 31 d. Tėvas J. Borevičius, S.J. skaitė labai įdėmią ir gilią paskaitą tema “Kristus ir modernus gyvenimas”, pabrėždamas, kad moderniame chaose yra ypatingai reikalinga gyva ir ryški tiesa; ji gi pilnu grožiu ir galia mums šviečia Kristaus asmenybėje.— Montrealio studentai atei-

Modernusis menas ir jo supratimasGal būt niekas tiek nesukelia contraversijų, kiek taip vadinamas modernusis menas. Jis bekeik visiems yra patogus arkliukas: pseudo-menininkui — skrais ė savo ambicijas ir asmeniškus šskaičiavimus paslėpti, konser- /atyviam kritikui ir šios kryp- ies kūrėjui — atpirkimo ožys neapykantai, pykčiui ir kitoms ‘dorybėms” išlieti, juokdariui— anekdotų, pokštų neišsemiamas šaltinis, moderniam kūrėjui — neapibrėžta galimybė save laisvai, originaliai ir nuoširdžiai išsakyti. O eilinis mirtingasis dažnai neturi aiškios nuomonės, nes smulkių kasdieniškų rūpestėlių genamas nespėja įsigilinti į tas “modernybes”. Todėl paprastai vieni visiškai moderniuoju menu nesidomi, kiti seka konservatyvių kritikų ir komikų pėdomis, o treti, nors, dažnai apsvarstydami ■paveikslą iš visų pusių, bando atspėti bei suprasti. Tik maža dalis plačiosios visuomenės moderniajame mene randa vertingo ir pasigėrėtino.Modemus menas nėra šių dienų naujovė, o jau dviejų šimtų metų senumo ir jokia nesupran- tamybė, jei žiūrima meninių vertybių prasme. Meno istorija pilna naujovių, maištų, triukšmo, o mažai pavyzdžių, kad plačioji visuomenė’ suprastų amžinai ieškančią, neramią kūrėjo sielą. Nemažiau buvo nustebinta publika 18 šimtmetyje, kada išvydo naująjį meną. Net pasaulinio masto kritikai, kaip Ruskin, naiviomis kritikomis pademonstravo savo pažinimo ribotumą. Tačiau tie išjuoktieji, iškoneveikti maištininkai, kaip Courbet, Moneet, Manet, Degos, Sue- rat, Pissarro, Cezanne, dabar pripažįstami kūrėjais, o net kai- kurie fanatiškai nusistatę prieš modernųjį meną gamtos kopijuotojai neišvengia savo darbuose tų didžiųjų vyrų įtakų. Tačiau šio šimtmečio kūrėjai, dažniausia nėra plačiosios visuomenės suprasti, nors praskynė kelius į garsiausias meno galerijas.Kodėl toks numonių skirtumas. Pirmoji priežastis yra ta. kad menininko darbą tinkamai įvertinti nėra kelių metų darbas. Kartais reikia šimtmečių. Antra, radikalus ir individualus kūrėjo posūkis nuo, tradicinės perspektyvos, konvencionalių temų, spalvų ir natūralios erdvės ir tuo pačiu nuo visuomenės, sudarė tuos didelius skirtumus. Trečia, žmonės neparodo užtenka-
A L G Atininkai buvo susirinkę vasario 2 d. p. B. Lukoševičienės bute. Apie krikščioniškosios gyvosios dvasios svarbą jaunojo akademiko brendime kalbėjo Tėvas J. Borevičius, S.J. Būreliui vadovauja kol. Zina Piečaitienė.— Studentų Sąj. skyr. Mont- realyje išplatino 76 “Aidų” prenumeratas.— Kovo 9 d., sekmadienį, 5 v. p.p. Montrealyje Aušros Vartų parapijos salėje K L Studentų Sąj. rengė viešą Balio Sruogos minėjimą. Paskaitą skaitė Vyt. Jonynas. Meninę programą išpildė op. sol. E. Kardelienė, pianistas K. Smilgevičius ir Montrealio Liet. Dramos Teatro aktoriai J. Akstinas, L. Barauskas, B. Pūkelevičiūtė, V. Vaičiūnaitė.— Živilė Nalivaikaitė Toronto Un-te Hart House teatre vaidino Cassandros rolę Euripides tragedijoje “Trojos Moterys”.— Gražina Girdauskaitė ir Vasaris Bersėnas išrinkti į ASS Toronto skyr. Revizijos komisiją.— Gražina Girdauskaitė, Genė Norkutė, Angelė Kuolaitė ir Liuda Kuolaitė prisidėjo prie Toronto vyr. skaučių ruošiamos Kaziuko mugės pravedimo, kuri įvyko kovo 1 d.— Vasario 23 d. Toronto studentai ateitininkai turėjo savo metini susirinkimą, kurio metu Vytautas Birieta skaitė paskaitą apie lietuvybės išlaikymą, iškeldamas savitos kultūros reikšmę gyvenant tarp svetimtaučių. 

mai noro bei pastangų susipažinti su šiuolaikinio meno tikslais ir prasme. Jei žmogus pirmiau susipažįsta, o vėliau susidarytų nuomones, skirtumai žyniai sumažėtų. Iš anksto nuneigti tik dėl to, kad nesupranta, nepajėgia, nenori, ar neturi tam progų, nėra jokia išmintis. Ne- visiems aiški ir patraukli Joyce, Stravinskio ar Jean Paul Sartre kūryba, tačiau mažai kas jiems orikaištauja ar nuneigia jų vertę. Gal būt, nedidelis skaičius žmonių supranta Einšteino reliatyvumo teoriją, bet kiek yra ją atmetančių dėl jos. nesuprantamumo? Tačiau kaikas modernųjį dailininką Picasso, jei tik turėtų galios, uždarytų beprotnamyje vien tik dėl to, kad jo kūriniai sunkiau suprantami negu įvairios madnos biznio reklamos ar viduramžių madonų kopijos.Niekas nebando įrodinėti, kad šiuolaikinis menas išaiškės po kelių minučių pažiopsojimo. Kaip simfoninis koncertas pirmą kartą girdinčiam atrodys kažkokia garsų piautyne, taip ir atsitiktiniam žiūrovui šiuolaikinio meno paveikslas atrodys dėmių, linijų raizgalyne. Žinoma, jei jis meną supras tik kaip konkrečios realybės atvaizdą bei jos imitaciją. Moderniojo meno pažinimui reikia daugiau laiko ir žinių, negu kitose meno istorijos perioduose, vien tik dėl jo sudėtingumo ir įvairumo.Modernioji technikos era pakeitė laiko ir erdvės konceptuš. Demokratiškoji vąldymosi forma suteikė individui laisvę. Tie visi pagrindiniai pakitimai ir įgytoji laisvė įgalino kūrėją ieškoti naujų išsireiškimo formų ir priemonių. Dalis dailininkų, nematydami prasmės lenktyniauti su kaskart tobulėjančia fotografija, išdrįso būti tais pradininkais.Vienas iš svarbiausių skirtumų tarp tradicinio ir modernaus dailininko, yra tas, kad pirmasis mato pasirinktąjį tapymui objektą kaip mokė mokykla ar kaip tapė kiti dailininkai. Jis sąmoningai ar nesąmoningai pakartoja senas formas, naudoja senas priemones ir stereotipišką išsireiškimo būdą. Tikras modernus dailininkas tapo pasirinktą objektąctaip, kaip jis mato tuo momentu, kaip sugeba suvokti savo pojūčiais. Jo vaizduotė nėra sudrumsta anksčiau matytų objektų, kai jis perteikia savo momentinę nuotaiką. Iš to visko susidaro įspūdis, lyg jis pirmas jį matytų ir pirmas jį tapytų. Čia nereikia suprasti, kad dailininkas mato daiktus skirtingai, negu visi kiti. Juk ir eilinis žmogus mato daiktus per jo as-meninę tuometinę reikalingumo
PIRKITE 
FORSYTH* 
jei norite 
geriausio 
stiliaus, 
kokybės ir
vertės gaminių. Madingi marškiniai, kak
laraiščiai, pižamos, kelnaitės, sporto dra
bužiai ir papuošalai . . . Viskas raštikai 
garantuota. Būsite pilnai patenkinti.

FORSYTH
Geriausių marškinių gamintojai Kanadoje. 
* Tariama Forsait.

Maker of

prizmę. Berods Matisse pasakė, kad obuolys atrodys skirtingai: kada jį valgysi, kada jį pirksi ir kada jį norėsi pavaizduoti ant drobės. Todėl matome, kad kūrinys dažnai būna nepanašus į egzistuojančią - fotografinę objekto struktūrą, o greičiau į kokį kubą, cilinderį, linijų, taškų pavidalą. Modernusis menas neatitinka taip pat meno akademijų 17 - 18 šimtm. nustatytiems matams. Coubert, vienas iš di- xižiųjų maištininkų, griežtai atmetė akademijų mokymą, kaip turi dailininkas aplinką matyti ir kaip ją tapyti.* Kūryba nėra kokių batų dirbtuvė, kad galima būtų kurti pagal vieną ar ki-, tą kurpalį, o nuoširdaus ir tikro kūrėjo savęs išsakymo rezultatas. Courbet išsireiškė, kad, norint dailininką priversti teisingai matyti, reikia uždaryti bent dvidešimčiai metų visus muziejus.Taip pat modernūs dailininkai pastebėjo, kad linijinė perspektyva yra ribota dinamiškųjų erdvės faktorių pavaizdavimui ir vienu observacijos tašku nepajėgia išreikšti daikto esminių savybių. Dailininkas surado būdus jį peržvelgti kaip rentgenu ir pateikti žiūrovui galimai daugiau perspektyvinių padėčių. Šios, sugrupuotos į kinografišką eilę, pateikia viename paveiksle projekcijas iš keliu taškų. Taip oat modernus dailininkas išsilaisvino iš fiktyvaus ir vieno apšvietimo ir vergiško šviesos sujungimo su objektu, surasddmas naujas galimybes tikslesniam erdvės pavaizdavimui, emocijų perteikimui ir daiktų lankstumo išgavimui. Judesio problema irgi buvo išspręsta keleto daikto plokštumų suderinimu kinetiniame procese. O tradiciniai dailininkai j ūdėsį stengėsi perduoti Įvairiais vėido ir nenormaliais kūno iškraipymais, psichologinė-mis sugestijomis arba šešėlių, spalvų pagalba.(Nukelta į 7 psl.)
Canada’s Ernest Shirts

GRĘFT
Mūsų pasiųsti siuntiniai pasiekia 

Lietuvę per 3-6 savaites

PATIKIMAI
100% garantija, kad siuntinys 

pasieks gavėję

PRIEINAMA KAINA
Palyginkite mūsų firmos kainas 

su kitų firmų kainomis
ARTĖJA VELYKŲ ŠVENTĖS. Daugelis iš mūsų susirašinėja su savaisiais Tėvynėje. Daugelis iš mūsų norėtų pasiųsti jiems dovanų šventėms, kad praskaidrinus jų nuotaiką. Ne paslaptis, kad daugelis iš mūsų besiųsdami 
siuntinius baigia išsisemti. BROWNEJONES LIETUVIŲ SKYRIUS, norėdamas padėti tiek savo ktijentams, tiek visiems lietuviams, kurie norės tuo pasinaudoti, siūlo savo pagalbą. Prisiųskite savo adresą, ir jūsų norimas 
siuntinys bus jūsų artimiesiem į Lietuvą pasiųstas, kad galėtų jis juos Velykų šventėms pasiekti. Ir tik paskui gavę mūsų sąskaitą pradedate mokėti po 1 sv. sterl. į savaitę, arba patogumo dėliai po 4 sv. sterl. į mėnesį. Jokių 
palūkanų už tai mums nemokate. • >

Papiginti standartiniai siuntiniai
MOTERIMS:

Anglijoje sv. 13.13.00 (Svoris 8 Ibs.). Aust- 
raltjoje — A sv. 17.1.00. USA ir Canada

— $42.00. Vokietija — DM 164.00.
3 yds stiprios košt, medž., tinkančios įvai

rioms progoms.
4Vį yds. medvilninės medžiagos suknelei, 

įvairių raštų ir spalvų.
1 vilnonė skarelė geros rūšies (vietoj jos ga

lima pasirinkti 4’/2 yds rayon medžia
goj suknelei, įvairių spalvų).

3 poros rayon moteriškų kojinių.
1 pora vasar. apatinių lobai gražaus išdirb.
1 vilnonis šalikas.
1 pora žemais kulnimis botų stipraus darbo. 

Juodų arba rudų. Odiniais padais, geros 
odos. Tinko šventai deinai.

VYRAMS:
Anglijoje — sv. 13.13.00 (svoris 7Vi sv.).
Australijoj—A sv. 17.1.00. USA ir Canada 

— $42.00. Vokietija — DM 164.00.
3!4 yds. košt, medžiagos, stiprios, bet tin

kamos ir šventadieniui.
3 yds geros įvairių spalvų poplin baltiniams 

medžiagos.
1 švarkelis, su 2 kišenėmis, užtraukiamos 

"zipuz/.
1 pora vilnonių kojinių.
2Y1 yds stiprios kelnėms medž. (corduroy).
1 vilnonis šalikas.

Jūs galite pridėti j tuos siuntinius dar papil
domai prekių, pasirinkę pagal kainoraščius 
iki pilno 22 svarų svorio, arba Sudaryti 12

galimų siųsti atskirų vardų daiktus, nepri- 
mokėdomi jokių papildomų mokesčių, o tik 
už prekes ir muitų.

Parodykite šitg mūsų posrūlymg savo drau
gėms ir pažįstamiems. Leiskite ir jiems paši
no u dot i mūsų patarnavimu?

Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. 
Taipgi duokite mūsų firmos odresg kiekvie
nom lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinėlius 
j Lietuvę savo artimiesiems. Mūsų firma 
duoda tos po t rūšies ar net geresnes prekes 
už doug žemesnę kainų.

Visais reikalais (ar tai butų asmeniškas, 
ar koks nors kitokis, vengiant rašyti į Lie
tuva) parašykite mums, mes jums padėsime.

Pasinaudokit Velykų švenčių 
proga papigintomis kainomis 
už žemiau siūlomas prekes: 
314 yd. tomslftf‘: mėlynos, lygios medžiogos vyr.

kostiumui 100% vilnos $16.80
1 moteriška skarelė, gėlėta 28 iš 28 colių 1.60 

1 p. moterišk. pusbačių, geros odos, odos padais 8.00 

1 p. moteriškų batukų, nr. nr. iki 414 ir nuo .
7Vi - 9, tokios pat rūšies kaip viršutine 7.45 

1 p. berniukams ir mergaitėms batukų, tokios
pat rūšies iki 4Vi numerio dydžio 6.60

12 špūlių siūlų įvairių spalvų, mašina siūti 1.70
1 pora kojinių, vilnonių vaikams, rudos spalvos 0.90 

Vitos kainos su muitu.

TIESIAI IS LONDONO Į LIETUVĄ!

RAŠYKITE ŠIUO ADRESU:

BROWNEJONES
LIETUVIŲ SKYRIUS 

1, Norfolk Place, London, W. 2 
Tel. PADdington 2797
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Modernusis menas ir jo supratimas
(Atkelta iš 6 psl.)

Tokiu būdu menas tapo tiks
lesnis egzistuojančiai „ tikrovei 
moksliniu atžvilgiu, nors savo 
naujoviškumu prabėgančiam 
žiūrovui tapo nesuprantamas. 
Žinoma, kaikurie dailininkai at
sisakė šios fizinės tikrovės, nes 
jautė esant kitą už šios, ir sėk
mingai apvainikavo savo ieško
jimą naujosios realybės suradi
mu. Dar kiti tikina, kad geomet
rinės figūros yra tikrovės dalis 
ir spalvų bei formų pagalba yra 
užtenkamos perteikimui fizinėje 
visatoje esančių elementarilyų 
harmonijos principų. Ir ta har
monija apjungia naują realybės 
tvarką, naują erdvės ir naują 
atrastąjį grožį.

Modernaus meno pažinimui 
padėtų kūrėjui laisvės ir lygybės 
pripažinimas, kurios yra negin
čijamos būtinybės žmogaus, tuo 
pačiu ir kūrėjo. Jis nėra jokia 
kito pasaulio būtybė, bet gyvas 
su jausmais ir troškimais žmo
gus. Jo nuotaikos ir emocijos 
kaip žmogaus nėra pastovios. 
Pakitėjimai kūrėjo išsireiški
muose, stiliuose, formose yra 
progreso išdava, bet dažnai įneša 
nustebimą ir sąmišį naivesnei 
publikai, kuri tiki iš jo pastovu
mo tiek temų, formų ir priemo
nių atžvilgiu. Jis taip pat turi- 
turėti teisę į laisvę kaip ir kiek
vienas iš mūsų.

Meno galerijų, parodų lanky
mas atidaro ne vienam kelius į 
moderniojo meno pamėgimą. 
Paveikslai, kaip žmonės, reika
lingi ilgesnio santykiavimo, no
rint juos pažinti. Natūralu kai 
kurių dailininkų darbų nemėgti, 
kaip kad kaikurių žmonių, bet ar 
būtų normalu visos žmonijos ne
apkęsti ir ją niekinti?

Dažnas nusiskundžia, kad ne

A

ODOS!
Siųskite odos siuntinius savo šeimoms ar giminėms į tėviškę! 
Mes siūlome geriausios kokybės juchto ir kitu rūšių oda batams 
ir kitiems reikalams ŽEMIAUSIOMIS URMO SANDĖLIO KAI
NOMIS. Išpildome užsakymus paš*tu. Kalbame ukrainietiškai.

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
. - i • . ' l

466 BATHURST ST. (į pietus nuo College), TORONTO
Atidaryta šeštadieniais visą dieną

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Augšta prekių kokybė 

Greičiausias patarnavimas
Žemiausios kainos

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Uk
rainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją 
bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės me
džiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikme
nis bei darbo įrankius.

MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg. svorio. Bet siunčiame taip 
pat taip vadinamus dvigubus siuntinius — 44 sv. arba 20 kg. 
svorio. Siunčiant “dvigubą siuntinį” sutaupote apie $3.50. Ka
dangi siuntos išlaidos sumažėja.

Mūsų kainos anksčiau skelbtiems produktams bei prekėms 
galioja ir toliau.

KAIP NAUJENYBĘ — ŠIAM SEZONUI SKELBIAME 
STANDARTINĮ — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg. (22 

sv.) brutto — $15.25.

ORBIS
298 Bathurst St, Toronto 2B. Tel EM. 4-2810. Atidaryta iki 8 v.v.

4414 So. Rockwell St, Chicago 32, Ill., USA. 
HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257.

DETROIT - WINDSOR
578 WYANDOTT ST. EAST. — Telefonas CL. 6-3982.

Kainaraščiai ir informacija lietuvių kalba.

supranta moderniojo meno ir 
ieško atsakymų teorijose bei au
toritetingų asmenų aiškinimuo
se; Meną reikia pajusti, o ne su
prasti. Ar galima aklą įtikinti, 
.kad rožė yra raudona, o ne juo
da? “Visi nori meną suprasti, 
bet kodėl nebando niekas su
prasti paukščio giesmės?” — 
kartą paklausė Picasso. Ir mo
derniojo meno “giesmė” tampa 
suprantamesnė ir plačiau atsi
veria durys į naujus pasaulius, 
kada žmogus ateina su atvira 
širdim ir nuoširdžiu noru jį pa
žinti. “Žiūrėk į paveikslą kaip 
per atvirą langą — pataria S. 
Newmeyer — gal būt, ' išvysi 
naują šalį, žvelk į kūrėjo širdį ir 
sielą, gal būt, atrasi ir savą. Juo
kis, jei nori iš tų ieškotojų, bet 
nenustebk, jei po keleto metų 
sužinosi, kad jokeisi iš savo nai
vumo.” Jonas Vėlaikis

Kuo kiti
KLB pasirodo .akmuo “Dirvos” 

arklui — užkliuvo šį kartą net 
keleriopai. (Nr. 18, III. 3.). Esą į 
PLB Seimą “patys save išsirin
ko”. Juos — tuos išrinktuosius — 
kurių tarpe tik 3 tesą iš kitų vie
tovių “net ir lokaliniu atžvilgiu 
tektų pavadinti ne KLB atsto
vais, bet atstovais iš Toronto”.

Va, čia ir prisimena JAV per
nai “Naujienų” keltas triukšme
lis. Ėsą, rinkti atstovus. Krašto 
Tarybai, kaip numato statutas, 
netinka—nedemokratiška. “Dir
va” tada tylėjo. Šaukė “Naujie
nos”, kurios JAV Kr. Taryboje 
nematė nei vieno savo žmogaus 
ir, matyt, bijojo, kad ir seime ga
li nebūti (nors, pasak “Naujie
nų”, tas seimas menkniekis). 
Kad Kanadoje PLB seimo atsto-

MALDININKAI B SOVIETŲ 
SĄJUNGOS

Plačiai nuskambėjus žiniai 
apie 7 tariamų maldininkų iš 
Lietuvos lankymąsi Romoje bei 
pastangas gauti audienciją pas 
popiežių, pasklido kita Įsidėmė
tina žinia, kad pasirodė nauja 
rusiška vadovo po Romą laida 
su priedėliu “Vadovas po Vati
kaną”. Tuos vadovus paruošė 
sovietų turizmo organizacija In- 
turist. Ji pasirodo ruošiasi pa
siusti “maldininkų” ir į Liurdo 
100 metų jubiliejaus iškilmes. Iš 
ten jų dalis bus nukreipta į Ro
mą. Nėra abejonės, kad Sovietų 
Sąjungą šiose “maldininkų” ke
lionėse dažniausia turės atsto
vauti lietuviai. Juk tai vieninte
lis veik ištisai katalikiškas kraš
tas Sovietų Sąjungos ribose.

PASAULIO ŽYDAI 
PRIEŠ SOVIETUS

Romoje įvyko pasaulio žydų 
konferencija, kur buvo suorga
nizuota visus apjungianti nauja 
vadovybė — Conference of Jew
ish Organizations. Jai pavesta 

. budėti pasaulio žydų reikalų 
sargyboje. Ta proga buvo duo
tas pareiškimas spaudai, kuria
me aštriai pasisakoma prieš So
vietų Sąjungą. Esą ten žydai 
persekiojami, negali steigti savo 
tikybinių bendruomenių, puose
lėti savo kultūros. Jų teisės 
esančios siaurinamos, kai tuo 
tarpu kitos tautinės bei tikybi
nės grupės respektuojamos. 
Taip pat esą draudžiama žy
dams emigruoti į kitus kraštus, 
ypač Izraelį. Tokia būklė esanti 
netik So v. Sąjungoje, bet ir so
vietų valdomoj Ryt. Europoj. 
Ypač Rumunijoj įvykę daugybė 
šeimų tragedijų dėl uždraudimo 
emigruoti. Tai esą prieš žmo
gaus teisių deklaraciją, kurioje 
pasakyta, kad kiekvienas žmo
gus turi teisę emigruoti į jo pa
sirinktą kraštą. Visdėlto, nežiū
rint visų sunkumų, ir tragiš
kiausio žydams meto Hitlerio 
Vokietijoj, žydai, esą, rodo savo 
nepaprastą gyvastingumą, kurio 
stipriausia išraiška — Izraelio 
valstybės sukūrimas.

rūpinasi?
vai renkami pagal statutą, nieko 
nesakė nei “Naujienos”, nei “Dir 
va”. Kaži ar “Dirva” mano geres
nių rezultatų visuotiniuose rin
kimuose būtų sulaukusi ar gal 
tik priekabių ieško, nori įsipyk- 
ti KLB vadovybei, kuri esą įsi
maišiusi į politinį reikalą pa
rinkdama Tautos Fondo įgalioti
nį Kanadai bei atstovybės sudė
tį. Ką padarysi, kad “Dirvos” 
akimis tai partinis reikalas. Dau
guma lietuvių galvoja, kad Tau
tos Fondas yra visų lietuvių rei
kalas. Toks pat, koks buvo pav. 
jo pirmininku esant tautininkui 
Šidiškiui. Jei tautininkų partija 
su pora satelitų iš bendrosios 
veiklos pasitraukė, nuo to niekas 
nepasikeitė. Kad jie įsisteigė sa
vo atskirą fondą, tai nieko neste
bina. Visos partijos turi savus 
fondus ir dėl to nekudakina.

“Dirvos” bendradarbis V. S. 
nori įžeisti KLB Kr. Valdybos 
pirmininką, kuris esą nerinktas, 
matvt, turima galvoje — į Kraš
to Tarybą. Korespondentas ne
gali nežinoti, kad pagal KLB sta
tutą i Kr. Valdybą renkama ne iš 
Kr. Tarybos narių, bet iš visos 
KL Bendruomenės. Kiekvienas, 
kas sutinka padirbėti, vertas pa
garbos ir padėkos. O ko verti to
kie korespondentai?...

Muzikas Bertulis “Dirvoj” Nr. 
4 siūlo paruošti Tautos himno 
antrininką. “Juk daugelis tau
tų juos turi (Amerika, Anglija, 
Vokietija, Latvija, Lenkija ir 
t.t.). Mūsų poetai gal paruoštų 
žodžius, o mūsų kompozitoriai 
pritaikytų muziką. Šiuo atveju 
tekste būtinai reikėtų įvesti 
kreipimąsi į Dievybę”. Atrodo, 
kad kompozitorius tai siūlo kaip 
tik tam, kad būtų išvengta esa
mo himno keitimų, kaip siūlo
ma tai daryti giedant bažnyčiose. 
-. “Atvirai pasakius, daugeliu at
vejų Lietuvos himno giedojimas 
yra lyg ne vietoje, beveik net 
įžeidžiančiai veikia. Himnas da
rosi tarsi paprastas pokylio tos
tas. O čia tinkamiausia galėtų 
jį pavaduoti himno satelitas”.

Esą, galima būtų pradžioje pa
rašyti jų net keletą ir žiūrėti, 
kuris geriau prigys. “Tą su laiku 
bus galima pateikti įtraukti į 
Lietuvos konstitucija”.

Himno antrininkas gal ir ne
būtų blogas dalykas, tačiau esa
momis sąlygomis kas gi galėtų 
būti kompetetingas tokį himną 
Nr. 2 paskelbti? Jis turi įeiti į 
gyvenimą, o tada jau bus gali
ma ir oficialaus pripažinimo 
siekti. Atrodo, kad čia nereikėtų 
jokio oficialaus pristatydinimo. 
Jei kuri dainelė labai išpopulia
rės, kodėl ji negalės virsti tokiuo 
antrininku himnu? Ar ne tokia 
yra Lietuviais esame mes gimę, 
ar ne tokia Apsaugok Augščiau- 
sias tą mylimą šalį?

Balsuokite už

PEARSON
PLANA

SUMAŽINTI MOKESČIUS * PARŪPINTI DARBU 
ATSTATYTI PASITIKĖJIMĄ 
VĖL IŠJUDINTI KANADOS GYVENIMĄ

DAUGIAU PINIGŲ 
JUMS

DAUGIAU PINIGŲ 
VISIEMS

M00.000.000
ekstra išlaidoms

Pakilusi pirkimo galia tuojaus pa
dės sugrąžinti vyrus ir moteris į 
darbus — tai bus “signalas” pasku
binti išjudinimą biznių, o tai padi
dins pareikalavimą pagrindinių 
medžiagų — statybos, transporto 
ir visokie kitokie verslai pagyvės 
augančioje Kanadoje.

DAUGIAU DARBŲ 
KANADIEČIAMS

iš didesnės 
dolerių apyvartos

• 50% pelno mokesčių rumažini- 
mas iki $10.000 per metus, pa
dės paskatinti smulkius verslus.

• Nuo 50% iki 100% pakėlimas 
nuvertinimo ratoms sužadins

, naujus investavimus šiais me- 
tais.' < ■

Šie laiku padaryti “mokesčių nu
ėjimai” yra dar kitas kelias sukel
ti daugiau pinigų — ir daugiau 
žmonių — grąžinti į darbą.

SI TIESIOGINĖ AKCIJA SUKELTI DARBU DABAR 
BUS TĘSIAMA IŠBANDYTOS LIBERALU POLITIKOS - SUMAŽINTI 

MOKESČIUS, SUKELIANT DAUGIAU PINIGŲ IŠLAIDOMS 
KADA BIZNIS SULĖTĖJA IR NEDARBAS KYLA.

NORĖDAMI KŪRYBINGOS VADOVYBĖS DABAR

BALSUOKITE
UZ LIBERALUS

NATIONAL LIBERAL COMMITTEE

sumažinus 
mokesčius

• 25% sumažinti mokesčius vi
siems kanadiečiams nuo apmo
kestinamų pajamų iki $3.000.

• 100% pakelti neapmokestina
mas pajamas per pirmuosius 
tris metus jaunavedžiams.

• panaikinti specialius akcizo mo
kesčius automašinoms.

Stipendijos rašytojui mintį, 
įdomią ir niekur dar nesvarsty
tą, ne tik nepraktikuotą, “Mū
sų Pastogėje” (1957. XII. 9 d.) 
iškėlė A. Mikaila. Jis siūlo 
Australijos LB 50 metų sukaktį 
atšventusiam rašytojui Pulgiui 
Andriušiui paskirti trijų metų 
stipendiją po 1.000 svarų kas
met, jam įsipareigojant per 
tuos 3 metus parašyti tris veika
lus: vieną mokyklinio amžiaus 
jaunimui (maždaug gimnazis
tams), antrą pradžios mokyklos 
amžiaus vaikams, o trečią paties 
autoriaus nuožiūra. Kartu LB 
turėtų įsipareigoti, tuos veikalus 
išleisti, sau pasiliekant pelną, jei 
tokio būtų.

Be abejonės tai įdomus suma
nymas, nors, atrodo, sunkokai 
įvykdomas. Ir rašytojas būtų 
pastatytas į gana keblią padėtį. 
Tris metus jam duonos, tiesa, gal 
užtektų, tačiau tuo būdu praras
tų turimą darbą, o iš trijų metų 
darbo jam nebūtų praktinių vai
sių. Sumanymas įdomus tuo, 
kad siūloma kultūrinių verty
bių labui prisiimti šiokių tokių 
įsipareigojimų ir visai visuome
nei. Šiuo metu visa tai yra pa
likta patiems kultūros darbinin
kams — nutraukiant tokiam 
darbui savo poilsio valandas bei 
leidžiant sunkiai uždirbtus ska
tikus.

CRESCENT PHARMACY 
(Savmmkos kilęs iš Lietuvos!

2753 DUNDAS ST. W. (Indian Rd. Cresc. kampas) TORONTO 
Išpildpme vaistų užsakymus pagal europietiškus receptus. Tu
rime WŠų rūšių vaistų, medicinos reikmenis, pirmosios pagalbos, 
kūdikiu reikmenis. Visame mieste pristatymas veltui. Patar- 
naujan^ę visas 7 dienas.
Siunčiame oro paštu vaistus į Europą. Pristatymas garantuotas. 
Užsakymui priimami net dviem telefono linijom: RO. 9-7878 ir RO. 9-7271

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W. Tel LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Kultūros ir knygų pasauly
Liet. Rašytojų D-jos premijos 

paskyrimo klausimas dar neiš
spręstas. Visų D-jos narių balsa
vimuose nei viena 1957 m. pasi
rodžiusi knyga negavo absoliu
čios daugumos. Iš 56 balsavusių 
22 pasisakė už premijos pasky
rimą M. Katiliškio — Miškais 
ateina ruduo. 10 už Tulauskaitės 
— Rugsėjo žvaigždės, 7 už M. 
Vaitkaus Mistiniame sode, 4 už 
A .Barono — Mėnesiena, 4 už K. 
Barėno — Karališka diena, 3 už 
Aisčio — Kristaliniame karste 
ir po 1 už Joerg — Taika ateina 
į slėnį, B. Pavabalio — Vizijos 
prie televizijos ir J. Tinimo — 
Sužadėtinė. 3 balsai buvo tušti.

Sprendimas bus padarytas 
naujo balsavimo, kurio termi
nas kovo 21 d. Perbalsuojamos 
bus dvi daugiausiai balsų surin
kusios knygos: Katiliškio ir Tu
lauskaitės.

Rašyt. St. Būdavui kovo 5 d. 
suėjo 50 metų amžiaus. Jis gi
mė Papilėje prie Ventos krantų. 
Yra išleidęs: Širdies stygoms vir
pant (eil.) 1926 m.; apysakas — 
Už motinos meilę 1928 m.; Bro
liuk, nevirkdink seselės 1928 m.; 
Širdys ir gėlės 1932; Našlaičių 
Kalėdos 1934; romanai — Moky
tojas Banaitis 1935; Loreta 1936;

Sala 1938; Varpai skamba 1952; 
Uždraustas stebuklas 1954; nove
les — Vidurnakčio svečiai 1943; 
pjesė — Laukų berniukas 1944.

Dabar rašytojas gyvena Miami 
ir dirba airių parapijoje.

Lietuvių Enciklopedijos ligšio
linis leidėjas J. Kapočius prane
ša, kad jis nuo XIII-to tomo LE 
perleidžia bendrovei. Ryšium su 
tuo persitvarkymu prašomi visi 
prenumeratoriai nedelsiant atsi
skaityti su leidėju už išėjusius 
12 tomų, kad jis galėtų atsiskai
tyti su bendrove. Pinigus siųsti 
LE leidyklai: 256—C St., So Bos
ton 27, Mass., USA, arba, kam 
patogiau, mokėti LE atstovui 
Aug. Kuolui, 49 Oakmount Rd., 
Toronto, Ont., arba įnešti į LE 
sąskaitą nr. 894 Toronto kredito 
kooperatyve “Parama”.

“Draugo” romano aštuntojo 
konkurso premijos mecenatu bus portugalų kalba. . •

International Correspondence Schools
Canadian Limited

Atstovas: A. J. VANIER
147 Midland Avė., Toronto 13, Telefonas AM. 1-4391

MOKYKIS KOL NEVĖLU!
VERSLAI BEI AMATAI: radijas ir televizija, statyba, planavi
mas, mechanika, elektrotechnika, sąskaityba, knygvedyba, 

prekyba, high school programa ir kt.

Sav. VL. TARVYDAS ’
MAŠINŲ PATIKRINIMAI — šveicavimo darbai — įvairūs 

” mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS 

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. DARBE: WA. 1-9541

Kazimieras Laurinavičius. Jis 
paskyrė tam visą $1.000. Tai 1910 
m. Amerikon atvykęs Melagėnų 
parapijos, Švenčioninų apskri
ties lietuvis.

Dail. Pautieniaus paroda iš 
Čiurlionio galerijos kovo 9 d. 
perkelta į Detroitą.

Fausto operos Čikagoje bus 3 
spektakliai — kovo 15, 16 ir 22 
d.d. Marijos mokyklos salėje.

J. Vaičeliūno knyga “Žymieji 
karo vadai” turi didelį pasiseki
mą ir priklauso prie geriausiai 
šiuo metu perkamų knygų. Jos 
galima užsisakyti pas autorių— 
195 Drinkwater St., Sudbury, 
Ont., Canada, arba “Žiburių” 
spaudos bendrovėje — 941 Dun
das St. W., Toronto, Ont. Knyga 
įrišta. Kaina $3.

I Liet, architektūros parodai 
paminėti inž. M. Ivanauskas iš
leido gausiai iliustruotą 30 pusi, 
brošiūrą “Arquitetura Lituana”,
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Mann & Martel LTD.
REALTORS

1199 BLOQR ST. W. TEL. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į/šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
{mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo
turto reikaluose.

Dundas - Sora uren
$3.000 įmokėti, 6 komborių mūrinis 
nomos su 2 virtuvėm, nepereinami 
kambariai. Arti susisiekimo.

Indian Rd. - Annette
$3.5000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
nomos, 2 virtuvės. Alyva apšildomas, 
gorožos. Lengvos mokėjimo sglygos.

College - Margueretta
$4.000 įmokėti, 7 kambarių mūro 
nomos su 2 moderniškom virtuvėm, 
nepereinami kambariai.

St. Clair - Vinono
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
nomos su 2 moderniškom virtuvėm, 
gorožos, alyva šildomas.

Indian Grove - Annette
$17.500 pilna kaina, 6 komborių at- 
kiros mūrinis namas su garažu, 2 
moderniškos virtuvės, nauja apšildy
mo-sistema su gozu.

Bloor • Delaware
$4.500 įmokėti, 9 kambarių mūro 
namas, 2 moderniškos virtuvės, aly
va šildomas, 2 garažai, dideli kamba
riai. Vieno skola balansui.

Roncesvalles - Constance
$17.900 pilna koino, 8 kambariai, 
mūrinis nomos su garažu, 3 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. '■■■■.'“■

Bloor - Beresford
$5.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu, moderniška virtuve, 
alyva apšildomas, užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas. Tuoj galima užimti.

St. Clair Arlington
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
gražaus mūro ndmas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Moderniška virtu
vė, vandeniu alyva apšildomas. Geros 
mokėjimo sglygos. Tuojau galima už
imti.

St. Clair - Lauder
$7.000 įmokėti, 10 kambarių per du 
augštus mūrinis atskiras namas, van
deniu alyva šildomos, garažas, 2 mo
derniškos virtuvės. Viena skola balan
sui.

St. Clair - Glenholme
$8.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras, mūrinis nomas su 
garažu. Vandeniu alyva šildomas, 
viena moderniška virtuvė.

Bathurst - St. Clair
$9.500 įmokėti, 15 kambarių atskiras 
mūrinis namas Su garažu, vandeniu 
alyva šildomas, 4 moderniškos vir- 
tuvs, 4 vonios, $420 mėnesinių pa
jamų. Tuojau galima užimti.

Dundas * Ossington

Kam nuomoti?

$1.750 įmokėti, 7 švarūs kambariai, 
2 virtuvės, naujos tinkas visom name, 
1 otviro skola 10 metų. Į mėnesį tik 
$85 mokėti.

Glenlake - Quebec

$3.900 įmokėti, mūrinis 8 kambarių 
nomos, alyva šildomas^ 2 virtuvės. 
Šeimininkas išvažiuoja iŠ Toronto. 
Pilna kaina $14.5001

Bloor - Runnymede

$5.900 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis rupių plytų narnos su 2 mo
derniškom virtuvėm, garažas, šoninis 
įvažiavimas. Pilno kaino tik $19.988.

Bloor - Oakmount Rd.

$8.000 įmokėti, 11 kamb. mūrinis at
skiras namas, dvigubas garažas, pri
vatus įvažiavimas, kiemas 40 iš 182, 
3 virtuves, vandeniu alyva šildomas. 
Pajamos $200 mėn., pusė min. iki 
Bloor.

Bloor - Indian Rd.

Bankas moko 2% % — čia virš 20 %

$10.000 įmokėti, 17 kambarių, ku
rie padalyti j 7 atskirus butus, 7 vir
tuvės, 3 vonios, 2 garažai, kiemas 
70 iš 112. Pajamos $6.000. Prašo 
$28.500.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tel. LE. 6-1410

Jane - Annette (Warren Park)

$12.900 pilna kaina, 6 kambarių mū
rinis namas, tik 2 metų senumo, pri
vatus įvažiavimas, 1 morgičius 22 
metams 51/2% 22 metams išsimo
kėti. $55 mėnesiui įskointant palū
kanas ir teksus. z

T. STANULiS
1264 St. Clair Ave. W.

Darbo tel. LE. 1-5781

Namų tel. RO. 2-5543 
skambinti po 10 vai. vak.y

P.S. Jeigu kartais,Jūs nerostumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, 
tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gau
name kas dieną daug naujų nuosavybių.

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

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

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

527 Bloor St. W. Telef. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės i šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

S P C I
PABALTIEČIŲ sporto 

ŠVENTĖ
įvyksta šį šeštadienį, kovo 15 d., 
Centralinėje YMCA (40 College 
St). Lietuvius atstovauja: jau
nių krepšinyje PPSK Aušra ir 
du žaidėjai pakviesti iš LSK 
Tauras Montrelyje. Moterų krep
šinyje — rinktinė, sudaryta iš 
PPSK Aušra, LSK Vytis ir LSK 
Kovas Hamiltono žaidėjų. Vyrų 
krepšinyje — PPSK Aušra. Tink 
linio rungtynėse susitinka latvių 
ir estų komandos, kurios yra 
vienos pajėgiausių Š. Amerikos 
kontinente.

Programa:
5.30 v.v. jaunių krepšinis (lie

tuviai - latviai),
6.40 v.v. moterų tinklinis (lat

viai - estai),
7.30 v.v. dalyvių paradas,
8.00 v.v. estų moterų modernio 

sios gimnastikos grupė,
8.10 v.v. latvių moterų moder- 
____ niosios gimnastikos grupė,
8.20 v.v. vyrų tinklinis (latviai

- estai),
9.20 v.v. estų moterų moder

nios gimnastikos grupė,
9.30 v.v. moterų krepšinis, 

(lietuvės - estės),
10.30 v.v.vyrų krepšinis (lietu

viai - latviai).
KS Apygarda. -

KS APYGARDOS ŽINIOS
KSApygarda skelbia š.m. ko

vo mėn. 22 d. jaunučių krepšinio 
ir mergaičių tinklinio apygardos 
pirmenybes. Pirmenybės įvyks 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Sporto klubai, turį tų 
klasių komandas, prašomi regis
truotis KS Apygardoj e ligi š.m. 
kovo 18 d.

Kovo 8 d. įvykusiose KSApy- 
gardos stalo teniso pirmenybėse 
nugalėtojais tapo: vyrų vienete 
Pr. Gvildys (Vytis), nugalėjęs 
G. Paltaroką (H. Kovas). Mote
rų vienete S. Kasperavičiūtė 
(Vytis), nugalėjusi Z. Rickienę 
(H. Kovas). Mergaičių vienete: 
1. Juknevičiūtė (Aušra), 2. Stir- 
bytė (Aušra), 3. Sabaliauskaitė 
(Vytis). Jaunių vienete: 1. R 
Burdulis (Aušra), 2. Vytartas 
(Aušra), 3. Stirbys (Vytis). Mo
terų dvejete: 1. S. Kasperavičiū
tė - A. Urbonaitė, 2. Z. Rickienė 
-Pilipaitienė (Kovas). Vyrų dve 
jete: 1. Pr. Gvildys - J. Nesukan
tis (Vytis), 2. Paltarokas - Sta
naitis (Kovas). Mišriam dvejete: 
1. S. Kasperavičiūtė - Pr. Gvil
dys, 2. A. Urbonaitė - G. Palta
rokas (Vytis - Kovas). Vyrų ko
mandinėse varžybose: 1. Vytis 
(Pr. Gvildys; O. Rautinš. J. Ne
sukantis), 2. Kovas (G. Paltaro
kas, A. Grajauskas, Stanaitis), 3. 
Aušra (Vaičiūnas, Petraitis, Vai
cekauskas). Moterų komandinė
se varžybose: 1. Vytis (S. Kaspe- 
ravičiūtė, A. Urbonaitė), 2. Ko
vas (Z. Rickienė, Pilipaitienė), 
3. Aušra (Juknevičiūtė, Stirby- 
tė). KS Apygarda.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusio sekmadienio rungty

nėmis užbaigta Bathurst - Col
lege lyga. Aušra be pralaimėji
mo sužaidusi abu ratus ir iškovo
jusi lygos meisterio vardą, su
klupo “play off” finaluose. Ly
gos taurė atiteko Tridents ko
mandai, kuri ypatingai gražiai 
pasirodė finaluose. Tridents kb- 
manda. turėdama pagrinde uk
rainiečius, yra subūrusi pajė
giausius miesto žaidėjus, net 
septynių tautybių: vokiečių, len
kų, jugoslavų, anglų, estų ir ven
grų. Aušra pirmose finalinėse

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 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amt, tarpininkavimas 

veltui.

3T4S
rungtynėse, būdama nepilname 
sąstate, pralošė rezultatu 69:83; 
antrose rungtynėse, išfolavus A. 
Buntiną, palūžo pratęsime: 42: 
41, 91:91 ir 105:97. Žaidė: A. Vai
čiulis 22, A. Buntinas 19, O. Ku
lys 4. D. Turk 16, J. Laurinavi
čius 21, K. Grigaitis 2, R. Preik- 
šaitis 3, P. Rusenąs, B. Miscen- 
ko ir R. Strimaitis 10.

Pabaltiečių Sporto Federacijos 
pirmenybėse Aušra nugalėjo es
tus rezultatu 80:58. Žaidė: O. Ku
lys 18, R. Preikšaitis 23, K. Gri
gaitis 7, R. Strimaitis 6, J. Lau
rinavičius 23, D. Laurinavičius 
3.

Šį pirmadienį Aušros patys 
jaunieji (banton) žaidžia drau
giškas krepšinio rungtynes su 
St. Christopher. Antradienį Auš
ros mergaitės (Juvenil) žaidžia 
draugiškas rungtynes su St. He
lens. Ketvirtadienį draugiškos 
rungtynės tarp lietuvių mergai
čių ir St. Helens J.

Šį sekmadienį K. Sporto Apy
gardos vyrų ir jaunių krepšinio 
meisterių išaiškinimas. Aikštėje 
turėtų pasirodyti Montrealio 
Tauras, Toronto Vytis ir Aušra. 
Jaunučių pirmenybėse Aušra 
dalyvaus su dviem komandom. 
Rungtynės įvyks kovo 22 d. Pri
sikėlimo salėje. Tą pačią dieną 
ir mergaičių tinklinio pirme
nybės.

Vyčio futbolininkų žiniai
Visi susiję su futbolu praneši

mai bei žinios, bus skelbiami šio 
laikraščio sporto skyriuje.

Šį šeštadienį, kovo 15 d. 3 vai. 
pp. RCAF Drill Hall — Avenue 
Rd. į šiaurę nuo Eglinton—įvyks 
futbolo treniruotė. Abiejų ko
mandų žaidėjus prašau daly
vauti.

Taip pat pranešu, kad II-rai 
komandai dar yra reikalinga 
jaunų žaidėjų. Norintieji žaisti 
prašomi kreiptis į futbolo sekci
jos vadovą P. Bernecką. Skam
binti ' telef. LE. 4-9630 nuo 5-7 
vai. vak. Sekcijos vadovas.

NAUJA LSK VYTIS 
VALDYBA

Pranas Gvildys—pirmininkas. 
Tai ilgametis vytietis, priklau
sęs visai eilei ankstyvesnių val
dybų, šiuo metu iškiliausias Š. 
Am. lietuvių stalo tenisininkas, 
taip pat Kanados st. teniso vice- 
meisteris bei valstybinės rinkti
nės dalyvis, 1954 m. buvo išrink
tas geriausiu Kanados lietuvių 
sportininku. Šalia aktyvaus dar
bo su sportuojančiu jaunimu, 
uoliai reiškiasi ir visuomeninia
me gyvenime: buvo studentų sk. 
pirm., įeina į šv. Jono Kr. pąr. 
komitetą nariu jaunimo reika
lams ir neseniai buvo išrinktas į 
Bendruomenės apyl. tarybą. To
ronto un-te baigęs mech. inžine
rijos mokslus dar ir toliau studi
juoja ruošdamasis magistro laips 
niui biznio administracijoje.

Jonas Žukas—sporto vadovas. 
Tai didelės sportinės patirties 
žmogus, kuris organizuos ir pri
žiūrės visą klubo sportinę veik
lą. Dar Lietuvoje žaidė augšto- 
sios lygos Šiaulių Gubernnijos 
futbolo komandoje. Vienas iš 
pirmųjų vytiečių, iškilus futbo
lininkas; lauko tenisininkas, 
krepšininkas ir slidininkas. 1955 
m. buvo išrinktas geriausiu Ka
nados lietuvių sportininku. Įėjo 
į pirmąją klubo v-bą bei uoliai 
dirbo ir kituose vadovaujančiuo
se postuose. Šiuo metu ypatin
gai susirūpinęs sportininkų prie
auglio ugdymu.

Jonas Budrys — administrato
rius, atsakingas už klubo pinigi
nius reikalus ir socialinę bei 
kultūrinę veiklą. Praeitais me
tais dirbdamas parengimų komi
sijoje parodė daug sumanumo 
sukeliant virš $1.000. J. Budrys 
yra vilnietis, baigęs Vytauto Di
džiojo gimnaziją ir dabar daly
vauja vilniečių organizacijoje. 
Yra Vyčio atstovas apyl. tary
boje. . —a.

Pasaulinės ledo rutulio rung
tynės Oslo pasibaigė pereitą sek
madienį Kanados Whitby Dun
lop komandos laimėjimu. Kana
diečiai nepralaimėjo nei vienų 
rungtynių. Jų didžiausi varžovai 
rusai su čekoslovakais • sužaidė 
lygiomis ir pralaimėjo kanadie
čiams 4:2.

SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautiniame moterų stalo 

teniso turnyre, pasibaigusiame 
vasario 17 d. Bulgarijoje, Rusos 
mieste, kuriame dalyvavo Sov. 
Sąj., R. Vokietijos, Rumunijos, 
Vengrijos ir Bulgarijos rinktinės 
bei Rusos miesto komanda, Sov. 
Sąj. tenisininkės atsidūrė trečio
je vietoje — I vietą užėmė ven
grės, II — ramunės, IV — bulga
rės, V — vokietės, o VI — šeimi
ninkės.

S. Sąj. finaluose atstovavo Za- 
charijan ir lietuvaitė N. Rama* 
nauskaitė. Jos iš 6 susitikimų lai
mėjo po 4. Ramanauskaitė nuga
lėjo Bulgarijos čemp. Ivanovą.

Europos stalo teniso pirmeny
bėse, kurios šiuo metu vyksta 
Budapešte, iš lietuvių dalyvau
ja Paškevičius, Saunoris, Zabloc
kis, Ramanauskaitė. Rimas Paš
kevičius, sudorojęs Vengrijos 
meisterį Zoltan Berczik 2:1 (16: 
21; 21:19), iškovojo Sovietų Sąj. 
pirmąjį tašką.

Sov. Sąj. ledo rutulio čempio
natą vasario 16 d. Maskvoje lai
mėjo Sverdlovo komanda, nuga
lėjusi Maskvos “Burevestniką”.

TRIUKŠMAS DĖL 
KOMUNISTO LAIADOTUVIŲ
Netoli Varšuvos Žuromin mies

tely, turinčiam 10.000 gyv., mirė 
miestelio tarybos pirmininkas 
komunistų didelis^ veikėjas St. 
Niklis. Kai jo laidotuvių procesi
ja atėjo prie bažnyčios kapinių, 
susirinkusi minia pastojo kelią ir 
neleido karsto nešti į šventintą 
kapinių dalį, reikalavo palaidoti 
ten, kur laidojami pakaruokliai 
ir kiti savižudžiai. Kaip oficialiai 
paskelbta, dėl to buvę suimti 8 
asmenys ir kunigas J. Czarnec
kis. Jie esą kaltinami pagal 1948 
m. įstatymą apie sąžinės laisvės 
ir religijos pažeidimą. Jiems 
gresianti bausmė iki 8 metų ka
lėjimo.

“Tribūna Lųdu” partijos orga
nas kaltina 'dvasininkus, kurie 
net iš sakyklos kurstę mirusio 
komunisto neleisti laidoti kapi
nėse. Kun. Staniszek atsisakęs 
duoti leidimą mirusį laidoti šven 
tintose kapinėse. Esą, jam vieta 
esanti už kapinių tvoros su pa
gonim ir savižudžiais.

Alma - Ata. — Kazachstano 
machometonų bažnytinė taryba 
sakosi negalinti leisti peri j odi
nio leidinio dėl stokos lėšų. Ta
čiau šioji taryba pernai dova
nojo 100.000 rb. Egiptui^ o prieš 
dvejis metusdideles sumas Pa- 
kistanui maistu paremti.

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas vaistas, kuris palengvina 

skausmus bet niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
kortą mokslas atrado naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!"

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus 
mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba tepalo (ointment) pavidale vadi-

I. Mawrodin
REAL ESTATE

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
* College • Lansdowne. 

$17.800 krautuvė ir 7 kambariai, 
įmokėti $5.000. Vienas morgičius ba
lansui 10 metų. Išnuomuota už $250 
mėn. Duoda 30% pelno nuo įmokė
tos sumos, nepaprastai gera inves- 
tocija.

Roncesvalles - Marion 
$16.800, 8 komborių mūrinis namas, 
alyva apšildomas, 2 moderniškos vir
tuvės, prie p«t Roncesvalles, puikus 
pajamų namas.

Bloor - Windermere
$17.600, 6 kambarių otskiros mūri
nis namas, kvadratinis plonos, alyvos 
apšildymas, 2 modernios virtuves, ga
ražas, prie pat Bloor.

High Park
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, moderni virtuve, olyvo šildo
mas, geri morgičiai. Kaina tiktai 
$13.500.

Skambinkite prityrusiam nekilnojamo turto agentui ir Jūsų 
problemos bus greitai ir sąžiningai išspręstos. Sudarome pa
skolas bei parūpiname pinigų įmokėjimui.

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Joseph A. Pįj 7 EjRS Ltd.
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

<■

Duplex - High Park Ave.
$6.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas. Privatus 
įvažiavimas, garažas.

Bloor - Runnymede
$5.000 įmokėti, atskiras 7 kambarių 
namas. Vandens ir alyvos šildymas. 
Garažas. Tik keli žingsniai iki Bloor.

Annette - Runnymede 
$16.500 pilna kaina. 9 kambarių at
skiras namas. 2 mod. virtuvės, vande
niu alyva šildomos. Garažas.

TELEFONAS LE. 2-3321
Rusholme - Bloor

$8.000 įmokėti, 1 1. kambarių atski
ras nomos. Vandens ir alyvos šildy
mas. Garažas. Gražus kiemas.

Christie - Bloor
$1.000 įmokėti, 6 kambariai, 2 vir
tuves. Garažas. Alyvos šildymas.

St. Clair - Oakwood
$7.000 įmokėti. Atskiros gerų ply
tų 7 kambarių nomos. Vandens aly
vos šildymas. Garažas. Privatus įva-
žiavimas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARIJOS IUS
Įstaigos tel. Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543

Baby Point Paint & Wallpaper
įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims toilės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2’4931.

Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. /prie Annettez

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. l l
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 Bloor St. W. - - - Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus

P. BUDREIKA F. JONYNAS
Nomu tel. WA. 1-7672 Nomu tel. EM. 4-9641 

ir EM. 6-0091

A. BLIUDŽIUS 
Nomu tel. RO. 7-1948 

V. MORKIS

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. , - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

ED. KONDRATAS
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas.
Žiemos sezonui paltai ir kostiu
mai geriausios angliškos medžia
gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
džių. Žemos kainos, naujausios 

mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas St. W., Toronte 

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Roncesvollcs Ave. - Dundas 
$1.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis na
rnos, 2 mod. virtuves, naujos šildy
mas, garažas.

Jonįi- Dundas
$2.300 įmokėti^ 6 komb. mūrinis na
rnos, 2 mod. vVrtiiv., naujos šildymas.

Duffcrin - Bloor
$4.000 įmokėti, 8 komb. mūrinis na
rnos, olyvo šildomos, gorožos.

Bathurst St. - Eglinton 
$5.000 įmokėti, 5 komb ir 2 komb. 
rūsyje, 6 metų senumo atskiros mūri
nis bungalow. Modernus viduje, di
delis sklypas, privatus įvažiavimas, 
gorožos. Vieno skolo 10-čiai metų, 
pilno koino tiktai $15.500.

Oakwood - St. Clair
$6.000 įmokėti, 7 komb. atskiras mū
rinis narnos, mod. virtuvė, olyvo šildo
mos, gorožos.

Quebec • Bloor
$6.000 įmokėti, 10 komb. otskiros 
mūrinis namas, vandeniu olyvo šildo
mos, 3 mod. virtuvės, šeimininkas iš
vyksta.

Bloor - Runnymede
$7.000 įmokėti, 8 komb. per 2 augš
tus, otskiros mūrinis nomos, 2 mod. 
virtuvės, 3 vonios, komb. rūsyje (rec. 
room) su boru etc. Privatus įvažiavi
mas, gorožos. Tikroi puikus nomos.

Dovercourt - College 
$8.500 įmokėti, 1 1 komb. atskiras 
mūrinis narnos, 2 vonios, vond olyvo 
šildomos, garažas su privačiu įvož.

Roncesvalles - High Park 
$7.500 įmokėti, 1 1 komb. otskiros 
mūrinis nomos, 3 virtuves, yond. oly
vo šildomas, garažas, ilgos išsimokėji- 
mo sąlygoj reikalingos mažo remon
to viduje.

Delaware Ave. - College 
$9.500 įmokėti, 10 komb. otskiros 
mūrinis nomos, 2 virtuvės, vond. oly
vo šildomas, gorožos.

Oakmount Rd. • Bloor 
$10.000 įmokėti, 15 komb. atskiras 
mūrinis nomos, 3 mod. virtuvės, 3 vo
nios, vond. olyvo šildomas, garažai.

Bathurst - St. Clair
$8.000 įmokėti, 13 komb. atskiros 
mūrinis nomos, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu šildomos, gorožos, 10 
metų skolo.

Windermere Ave. • Bloor 
$13.000 įmokėti, 20 komborių, ke
turių butų, otskiros mūrinis nomos, 
4 vonios, 4 virtuves, gorožos, $440 
mėnesiui nuomos.

Wasago Beach
Maisto produktų krautuvė su visais 
įrengimais, lietuvių rajone vasarna
miai. Benzino stotis su restoranu ir 19 
kabinų.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

TAISAU RADIO - TELEVIZIJOS aparatus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. S1MINKEVICIUS 386 Durie’St

2UKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J, BERŽINSKAS

nomu PREPARATION H.
Klauskite šio vardo vaisfų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO ■ TEL. LE. 2-95W 
čia »at falima užsisakyti laivams matarus bai Įvairius medžiaklinius fautuvus.

B. SERGAUTIS, Realtor
817 BLOOR ST. W. 355 DANFORTH AVE.

Tel LE. 4-2351 Tel. HO. 1-7515

Didelis namų pasirinkimas su mažu įmokėjimu. Kreiptis į 
Danforth (office) įstaigą.

Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

PADĖKITE
SAVO MYLIMIESIEMS 
LIETUVOJE PINIGAIS

Speciali kaina 10 Rublių už $1. Dau
giausia $50. Užmokestis $5 už bet 

kurią sumą nuo $10 iki $50.

Pilnai garantuota. Pristatoma per 
2 savaites. Kvitas parūpinamas.

GRAMERCY
744 BROAD ST., Room 925, 

NEWARK, NJ.

Licensed by Dept. Banking and 
Insurance ond bonded with $20.000 

jūsų apsaugai

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Saldytojai (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 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilbumerius ir gaz* 

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Telef. LE. 4-S123
ANT. JUOZAPAITIS
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V= VASIS
REAL ESTATE

872 Bloor SL W.
Runnymede - Annette St., 6 didelių 
kambarių, atskiras mūrinis namas, 
alyva šildomas, privatus įvažiavimas, 
$5.000 įmokėti.

St. Clair - Batharst, mūrinis 2-įų bu
tų po 4 kambarius namas, 2 moder
nios virtuvės, vandeniu alyva šildo- 
ihas, prašoma kaina $19.800i

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
Jūsų patarnavimai prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

Telefonas LE. 1-4605
Geoffrey • Roncesvalles Ave., 8 kam
barių, per 3 ougštus, kvadratinis pla
nas, vandeniu alyva apšildomas, gera-t 
žas. Lobai geras pirkinys, reikalingas 
didesnis įmokėjimas.
High Park rajone turime keletą naujų 
pastatų investavimui, kaip Tripleksu, 
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir 
didesnių, įvairios kainos ir įmokeiimai.

Gyvas vaiduoklis
Vilniuje prie Rasų kapinių 

vartų kalbasi dviejų mirusių vė
lės. Viena liekna, o antra sto
rulė.

— Kada gi tu numirei?—klau
sia lieknoji.

I — Kai vokiečiai artėjo prie 
Stalingrado. O tu kada? — pa
siteiravo storulė.

— Kai bolševikai antrą kartą 
■ užėmė Vilnių.

Tuo pat metu iš tamsos at
slinko trečia išbadėjus, vos gy-

Mot niški rūpesčiai
— Aš savo dukters neleisiu te

kėti ikifŽ5 metų.
— CPįsS5 savajai- neleisiu turėti 

25 mėAk kol’ji nesusiras sau 
vyro.

Visad užsiėmęs

Dr. A. Užupienė 
GYDYTOJA ir CHlRURGt 

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo
41 HEWITT AVE°,b/prie Ronceivol- 

le • Dundas St./. Tet. LE. 5-1961.
Kabineto telefonas LE. 5-1551

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiad. 2-4 vai. p.p., ont- 
rod., ketvirtod., penktad. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vai.

Dr. M. Kosowski

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).

9 PUSL.

a-

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLĄ ’
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

Valome; dažome, įaudžiamė ir taisome) . ... « .
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. ? «

Jūsų patogumuųpatarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sav. V^ BLOCKfS ’
7"1 1 i i ' į 1 ,j* *. Niii.ii-R. ■ ii—Rf

LIETUVIŠKA MOTERŲ KIRPYKLA
WANDA’S HAIR STYLING ’ '

PONIOS IR PANELĖS KVIEČIAMOS apsilankyti naujoje ir modernioje WANDOS 
ŽUKAUSKIENĖS kirpykloje. Kirpimas ir šukuosenos individualiai pritaikomos.

. Prityrę plaukų dažyme ir pusmetinių dėjime. Žemos kainos.

1700 B QUĘEN ST. W. (prie Sunnyside) 
Telefonas LE. 5-6686 ’ ;

■ tu kada numirei? — pa
siteiravo pirmosios dvi vėlės.
i —Numiriau?! — nustebo, toji, 
r- Aš visai nenumiriau, aš grįž
tu iš darbo...

Nori būti našlaitis
* ■ Į vieną Lietuvos mokyklą at
eina pėlitrukas ir norėdamas 
patikrinti mokinių susipratimą 
jma ^klausinėti.
r — Kas yra tavo tikrasis tėvas? 

klausia; jis vieną mokinį.
Juozapas Visarionovičius 

|>talinaš?-—i-atšauna mokinys; 
-i—i Gerai! — pagiria politru- 
:<as. — O kas tavo motina? ? < 
| — Sovietų Sąjunga, — išrėžia 
mokinys. •
j — Labai gerai! Iš tavęs bus 
puikus sovietų armijos karys. O 
kuo tu norėtum būti suaugęs? — 
tęsia klausimus politrukas.

- Našlaičiu,. — atsako moki
as- /• - ,. .■

vakarus?
-—Jokių laisvų vakarų neturiu.’
—Tai vis dirbi?
— Ne! 8 valandą einu gulti.

Per vėlai
— Jau trečią lietsargį šiemet 

pameti, — išmętlrėja žmona vy-' 
i ui.— Kada pasijutai neturį^? į

— Kai po lietaus norėjau su-' 
traukti.

Paieškojimai
Onos ,$lrimaitieries - Gudaitie-;

Moterų ligos, 
gimdyvių pagalba, 

nevaisingumo gydymas.
611 Bloor St. W.

Palmerston gt. kampas.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

Priima pagal susitarimą
Tel LE. 5-7434, LE. 6-1470

Lietuvio advokato 
įstaiga

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

12-2 ir 6-8. Trečiadieniais 
šeštadieniais 12-2.

ir

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” 
PRANEŠIMAS

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 
už 1957 metus dividendo šėrinin- 

;kams yra paskyrusi 8%.
Į Dividendas išmokamas, jei kas 
pareiškia noro jį gauti, š.m. ko
vo mėn. laikotarpyje. Praėjus 
minėtam laikui ir nepareiškus 

į noro jį atsiimti, priklausomo 
(dividendo suma bus įrašyta kiek 
į vieno asmeniškon sąskaiton už- 
skaitant kaipo įmokėtą avansą 
sekančiam šėrui.

Bendrovės valdyba.

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

(Atkelta iš 2 psl.)
17 parų. Laike tardymų saugumo 
valdininkai stengėsi į tą bylą 
įtraukti kiek galint daugiau pus
karininkių, karininkų ir civilių 
žmonių.Tačiau areštuotieji pus
karininkiai parodė savo karinį 
atsparumą ir savo draugų išdavi
kais nebuvo? Po 17 parų vargi
nančio tardymo, dalis, puskari
ninkių buvo paleisti. iš kariuo
menės, kita jų dalis išblaškyta 
po kitus dalinius, o dar kita da
lis perduota karo lauko teismui 
ir pervežti į šeštą fortą — karo 
kalėjiman. Kalėjimo viršininkas 
maj. Kazlauskas, pamatęs tokį 
būrį puskarininkių, liūdnai pa
lingavo galva ir pasakė: “Tai 
vėl nauji svečiai. Tik spėjau iš
leisti karininkus^ o štai atvežti ir 
puskarininkiai. Aš nesuprantu, 
ką ta mūsų vyriausybė ir galvo
ja”. Po to maj. Kazlauskas buvo 
greitai iškeltas kažkur kitur.

Rugsėjo 2 d. pulk. Braziulevi- 
čiui pirmininkaujant, prasidėjo 
karo lauko teismas. Teismas bu-

KAI
PLANUOJATE 
IŠSIIMTI GYVYBĖS 

.DRAUDIMĄ
ARBA PENSIJOS 
PLANĄ,

. KREIPKITĖS I 
VIENINTELI 
LIETUVI ATSTOVĄ

“Geležinio Vilko” 30 metu sukakčiai
vo vykdomas tenai pat šeštame mas rankose bylą, skelbia teismo 
forte. Teismo eiga truko tris pa- sprendimą, pagal kurį visi kalti- 
ras. Po trijų parų teismo tardy- namieji rasti kaltais ir nubau- 
mo, pirmininkas pulk. Braziule- džįami sekančiai: pusk. Stepas 
vičius paskelbė, jbg teismo tar
dymas yra užbaigtas ir, kad da- 
oar jis, kaip teismo pdnnininkas, 
kartu eisiąs ir prokuroro parei
gas. (Tas teismo praktikoje ne
buvo praktikuojama). Puskari
ninkiams nebuvo leista, -iš savo 
pusės turėti jokių gynėjų. Jie 
gynėsi patys vieni. Pulk. Bra
ziu levičius savo prokurariškoje 
kaltinamoje kalboje pirmiausia 
peržvelgęs teisiamųjų puskari
ninkių atestacijas iš jų dalinių, 
ių švarius tarnybų lapus ir jų 
drausmingą karinę tarnybą, pra
dėjo kaltinti puskarininkiui už 
tai, kad jie esant karo štoviui, 
ruošę naują ginkluotą -sukilimą 
nuversti esamą vyriausybę ir jos 
prezidentą A. Smetoną. Didžiau
siu ir sunkiausiu kaltinimu ir ši- 
_o sukilimo vyriausiu organiza- 
;oriu jis rado šarvuočių rinkti
nės, tankų kuopos liktini puska
rininkį Stepą Jokubicką ir todėl 
reikalaująs jam pritaikyti, pagal 
/patingus valstybės saugumo įs
tatymus, pačią augščiausią baus
mę — skirti . mirties' bausmę. 
Baigdamas savo kaltinamąją’kai 
oą, pulk. Braziulevičius, savo. są.-. 
žinės balsu apeliuoja į čia pat -uą 
stalo sėdinčius karę ląuko teisėj 
mo teisėjus;

Member of the Life Underwriters 
‘ Association. * '

c? o
-o.a

Jakūbickas — 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo, viršila Juozas 
Šimohšvičius — 7 metus, viršila 
Jonas Basijokas—4 metus, pusk. 
Baries — 3 metus ir pusk. Miku- 
ęionis — 2 su puse metų sunkių
jų.darbųkalėjimo.
'• Po. teismo visus nuteistuosius 
pervežė į Kauno s.d. kalėjimą, 
čia radome jau iš anksčiau savo 
nelaimės ‘ dalią nešančius vien- 
minčht.: prof. A. Voldemarą, 
kpt. Vladą Ivanauską, kpt. Ste- 
oą Girdžiūną, Įeit. Igną Taunį, 
Įeit. Petrą Skųrauską. saugumo 
departamento valdininką Vytau
tą Druskį ir kitus.
- Kalėjime“ sudaromas ; 

naujas karo lauko teismas 
Praėjus apie porai mėnesių po 

seismo, vieną žvarbią lapkričio 
naktį kalėjimo ginkluoti sargai 
sukausto mus geležiniais pan
čiais ir kojas ir rankas, kaip di- 
•Ižiausiųs kokiuos žmogžudžius; 
susodinau kalėjimo uždarą ma
giną? “Žaliąja’ girele” vadinama. 
. r veža kažkur • už Kauno į lau
kus. Jau pravažiuojame Micke
vičiaus slėnį, matosi ir fortų 
krantai, bet vis dar toliau veža. 
..Saliaušiai, gal kokius septynis 
’tilomelrūs ųr* daugiau 'už Kau- 

“Ponai teisėjai, jei po Jąukųęsę prie stovinčios yie- 
Dusk. Stepas Jakūbickas būtąp-)ui vienos tro'belės mašina susto

jo. Pirma is jbs išlipo ginkluoti į 
sargai, apstojo mus ratu įr šau-i 
tuvus atstatę liepia eiti Į vidų, i 

’ žvangindami geležiniais pari-! 
tčiais sueiname į vidų. Viduje 
fUŠčia, jokių gyventojų, tik ma
nome stovi paruoštas stalas su 
’žaliu uždangalu ir kampe išpa
žinčių klausykla. Na, sakome, 
tautininku režimas ištroško 
kraujo. Vadinasi nauja provo
kacija. (Bus daugiau)

nės, atvykusios Kanadon iš Mat-1 
tenbergo stovyklos 1949 m., ieš-Į 
ko Lioriė Bukauskaitė, 17, Zon- 
nebloėmstr, ’ Zwartberg/Limb.,j 
Belgium...

Antano. Baniliaus, atvykusio 
iš Radviliškio 1938 m., ieško Sta
sys Pumpuras, sūnus Salomėjos 
Daraškaitės iš Radviliškio. Adr. 
24 rue Jos. Wouters, Borloz-lez- 
Waleffes. Belgium.

Mieli lietuviai skaitytojai, 
galbūt, kam teko skaityti laik-’ 
raščio “Amerikos Lietuvis” 1948, 
m. Nr. 48-49. Ten yra du tęsi-' 
niai. kur aprašyti mano pergy
venimai ir foto nuotrauka iš 
Karo muziejaus. Jeigu kas nors 
turėtų tuos du numerius “Ame-į 
rikos Lietuvio” ir rųan juos galė-^ 
tų. prisiųsti, būčiau labai nuošir-l 
džiai dėkingas ir pagal reikalą 
galėčiau prisiuntusiam atlygin
ti, apmokėti.

Siųsti šiuo adresu: P. Pliskevi- 
eius. 334 Emerald St'. N., Hamil
ton. Ont., Canada.

Valaitis Jurgis Ieškomas bro
lio Antano iš Lietuvos. Petrai-- 
tier ė Antanina - Naujokaitė ieš-- 
ko brolio Naujoko Vinco, apie 
50 metu amžiaus. Jie patys arba; 
žinantieji prašomi pranešti šiuo 
adresu: Viktoras Matuląitis, 
7711A Blvd. LaSalle, Ville La
Salle, P.Q;, Canada.

Puzinas Leenas, s. Justino, gi
męs 1925 m., ieškomas iš Lietu
vos.- Prašomas.-rašyti:- Jonas 
Brazlauskas, 49 Elmwood A. W., 
London. Ont. .

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

- 62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

Lietuviškas 
suknelių salionas 

(siuvykla) '

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymą. Priimame ir pataisy
mus.

MADAME ANELE 
DESIGNER 

1978 Eglinton Ave. West, 
Tel. RU. 1-8477

Savininkė ANELĖ ŠLEKIENĖ

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

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

TORONTO

WA. 3-2003

Dr. L SIMON
Odos ir veneros ligų specialistas. 

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

/pr?e Spodina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.
Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Zakarais - ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Pritaiko akinius visiems akių defek 
ttdria akių nervus, kurie daž 

nai bu kelia galvos skaudėjimą ir ner
vino ūmo. Kalba slavų kalt omb
470 College St. W. Toronto

Telef. WA. 1-3924
DANTISTAS 

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

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

paliktas gyvas, tai mano sąžinė 
nebūtų rami”. Įdomu, dėl ko 
oulk. Braziulevičiui reikėjo taip 
kalbėti? Ar tai buvo patvarky
mas iš augliau, ar j 0A patięs i?o- 
os pažaisti ’teisiamųjų’ jausmais, 

ar jis buvo tikrai susirūpinęs A. 
Smetonos likimu daugiau negu 
valstybės? Šitokioje po pulk: 
Braziulevičiaus kaltinamosios 
kalbos atmosferoje teismas • išėjo 
laryti sprendimą. Teisiamuosius 
išvedė ir vėl užrakino vienutėse.

Po 24 valandų teismo pasita
rimo, -teisiamieji puskarininkiai 
vėl pastatomi pfieš teismą. Jie 
nekantriai laukia sprendimo. Vo
relės tvarka paskui pulk.^ Bra- 
ziulevičių' ateina' it * teisėjai. Jie ‘ 
visi rimtais veidais, kiekvienas- 
ties savo sėdima vieta sustoja. 
Teismo pirmininkas,. pyjk. Bra- 
ziulevičius, kabiu* pašh*ėfn£s ir 
baltomis pirštinaitėmis, laikyda-

PIGIAUSI

siuntimai

Maisto produktu krautuvė 
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

Tel. LE. 3-9911
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat 

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto. 
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
Savininkai J. ir V. MATEKONIAI

PIGIAUSI
SIUNTINIAI
Į LIETUVĄ!

Štai keli pavyzdžiai:
- 20 svarų cukraus $11.30 

20 svarų taukų 
20 svarų-ryžiu

$18.95 
$12.55

j Šviežus ^apelsinai, citrinos 
ir kiti skanumynai.

Taip pat siunčiame: siu
vamas mašinas* akordeo- 

[ r.us, VAISTUS, Įvairius 
j instrumentus ir kt. reik

menis.
Siuntiniai pristatomi per 

Į ' 3-4-5 savaites.
TIK PER MUŠ SIUNTI
NIAI BUS PRISTATYTI 
PIGIAUSIAI IR GREI
ČIAUSIAI.

MAZAR
TRADING CO.

863 QUEEN ST. W.
_ Tel. EM. 3-5520 

Toronto.
Į • Užeikite ar užsakykite
Į . paštu.

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisyrpas. Dažymas. Neon iškabų valymas. 
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame Įvairiausias iškabas..

31 A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezPnoms pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir Dairoms. Augščiousips klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT.
* TarpDovercoūrt Rd. ir Lisprr. **

$14.75
$23.20

Į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūšų kainų pavyzdžiai: 

22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites. •. ..

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W., Toronto 
Tel. EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt.

i DAŽAI IR SIENOMS

I
; PORIĖRIS! Z
Vaškas, šepečiai, terpentinas 
■į Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto. Ont 

Tel EM. 4-2715

LIETUVIS MATININKAS 
(On(«ri>ė<^ond Surveyor) 

ATIPAŠĖ MATAVIMO JSTAIGĄ 
Legalus-rubežių nustatymas. Subdivi- 

sioei. Morgičių plonai ir t.t.
95 MUFRX, Yofl8ehurst P.O., Ont. 

TV.' 4-3988

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir gdrfflftiotas. 

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.

DĖMESIO!

Tel; RO. 6-4063
i

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. " - ------------ TELEF. LE. 1-5142

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
. P. KARALIŪNAS ,

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

/prie Dufferin/

'Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 

. romafic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Savi pas savus I
Auto mašinų mechaniniai darbai, 
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi' kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

Duffer in Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 

/Įvažiavimas iš Gearry Avė./
*Sav. V. DUNDYS

A. STANČIKAS, baigęs National Re 
cho Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK1A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

(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.
r- ,» m..— —

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto f

• M ■ |

finuM-nu,■■iii.riMii—

Garantuoti siunti
niaiįSovietųRusiją

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti, telef. LE. 1-1602.

ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalykai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai -ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų son 
dėlį ar prc*/kite mūsų kainoraščio 
paštu.

būsite patenkinti mūsų ramybe 
100%

Y ANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntiniui 
iŠ Kanados. Didžiausios prekių pasi

rinkimas.

STANLEY SHOE STORE
Augščiousos rūšies moterų, vaikų k 
vyrų batai, normalaus dydžio ir plc<ūs 

EE—tEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Vienybėje — galybė!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTL 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

General Insurance - Draudimo Agentūra
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS—NAMAI, AUTOMOBILIAI ir t.t. 

VEIKIA 24 VALANDAS.

42 Evelyn Ave. RO. 9-4612 Mr. Al Duda

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIESASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto
Telef. LE. 6-5613

East Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaina 
užsakant ir pataisote bei aptrauktam 
senus. Didelis pasirinkimas įvairią 

medžiagą.
Telefonas HO. 3-5493



10 PUSL. im
SEEK

TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Sekmadienis vadinamas pu- 

siaugavėnio. Pamokslai — kun. 
P. Ažubalio “Žmogaus asmeny
bė Kristaus atpirkime”. Ryšium 
su vaidinimu “Bevardis” sekma
dienio vakare Graudžių Verks
mų nebus.

— Šio krašto socialinėje šalpos
- labdaros sistemoje yra daug da
lykų, kurie daugeliui yra ne pil
nai žinomi, kuriais betgi galima 
pasinaudoti ir padėti kitiems. 
Parapijos komiteto iniciatyva 
šeštadienį, kovo 22 d., 8 vai. vak. 
parapijos salėje minėtais klausi
mais bus viešas pranešimas. Du 
lietuviai Kanadoje studijavę so
cialinius mokslus — R. Kulie
nė ir K. Manglicas — praktiškai 
supažindins su minėtais klausi
mais: Po pranešimų — praktiški 
klausimai. Pobūvio metu par. 
moterys dalyvius pavaišins ka
vute. Šis pranešimas yra daro
mas norint padėti mūsų visuo
menei ir todėl viskas daroma 
veltui. Pranešimui vadovaus ko
miteto narys Pr. Kvedaras.

— Parapijos komiteto posėdy 
•praeitą savaitę, aptarti jaunimo 

globos ir parapijos vyrų apjun
gimo 'klausimai. Specialus jau
nimo reikalams posėdis įvyks šį 
ketvirtadienį. Parapijos 30 metų 
sukakčiai prisiminti balandžio 
19-20 d.d. yra daromos iškilmės, 
o rudeniop — kultūrinis vakaras
- koncertas, kurio metu bus išpil
dyta speciali kantata, žodžius su
tiko parašyti poetas B. Brazdžio
nis, o sukomponuoti — muz. St. 
Gailevičius.

— Dėkojame sol. A. Ščepavi- 
čienei ir V. Žemelytei už giesmes 
pamaldų metu par. bažnyčioje.

— Tradicinis gavėnios religinis 
koncertas įvyks Verbų sekma
dienį užbaigiant rekolekcijas. 
Koncertas ruošiamas vysk. Kazi
miero Paltaroko garbei. Prieš 
koncertą parapijos salėje įvyks 
šviesiam a.a. J.E. Vyskupo prisi
minimui trumpa akademija.

—Šį trečiadienį laidojamas po
nų Driunų sūnelis Robertas Jo
nas, po sunkios ligos miręs tetu
rėdamas vieną mėnesį amžiaus.
- — Ateinantį šeštadienį 8.30 v. 
ryto gedulingos pamaldos už p. 
Kablių šeimos mirusiuosius.

Povilaičiui yra du laiškai iš 
Lietuvos, adresuoti i 145 Harri
son, Toronto, Ont. Rašo Anelė 
Ivanauskienė iš Pagėgių rajono, 
Naųjapievių kaimo. '

Atsiimti TŽ administracijoje. 
Žinantieji ką nors apie p. Povi
laitį, prašomi pranešti.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Jau pradėta lietuvių pran

ciškonų JAV ir Kanadoje gene
ralinė vizitacija. Vizitatoriumi 
Romos paskirtas didž. gerb. tėvas 
Matthaeus De Benedicts, OFM. 
Toronto vienuolynas ir parapija; 
vizituojama šį šeštadienį, kova; 
15 d. Tokia vizitacija daroma kas 
trys metai, po kurios skiriamas 
naujas provinciolas ir jo patarė
jai, kurie daro naujus paskyri
mus atskiriems vienuolynams ir 
parapijoms. Po šitos vizitacijos 
ir Prisikėlimo parapijoj turės 
būti naujų pakeitimų.

— Mūsų padėka KLK Moterų 
D-jos Prisikėlimo parap. skyriui,- 
kuris paskutiniame posėdy para
piją labai apdovanojo nupirkda
mas tris didelius $142,50 vertės 
stalus muzikos studijai ir įsteig
damas naują fondą religiniams 
indam? įsigyti, kurio pradžiai pa
skyrė $100. Be to, Pranciškonų 

f gimnazijai Kennebunkporte pa
aukojo $25.

— Ateinančių dviejų savaičių 
bėgyje parapijiečiai nebus lan
komi, kad visi galėtų uoliai daly
vauti metinėse parapijos reko
lekcijose, kurios pradedamos’ jau 
su šio sekmadienio suma. Pirmo
ji savaitė skiriama moterims. 
Kasdien 9 vai. rytais bus laiko
mos rekolekcijų Mišios, o po Mi
šių pamokslas. Taip pat kiekvie
ną vakarą 7.30 vai. antras pa
mokslas ir vakarinės pamaldos 
prie išstatyto Švenčiausiojo.

— House of Providence — ar
kivyskupijos prieglaudos vajus 
seneliams tarp mūsų parapijie
čių pravedamas kovo 9-23 d.d.

— Parapijiečiai," kuriems šie
met reikalingi income tax pažy
mėjimai, prašomi atsiimti asme
niškai iš parapijos raštinės arba 
skambinti į kleboniją, kad juos 
paštu prisiųstume.

— Nuoširdžiai dėkojame pro£ 
S. Kairiui, smuikavusiam šv. Ka- 
zimeiro iškilmingų šv. Mišių me
tu ir p. Daliai Skrinskaitei, paly
dėjusiai vargonais;

Pagalba mokestiniams 
pareiškimams užpildyti

Jei atsiranda neaiškumų už: 
pildant Income Tax Return 
blankus, prašome kreiptis į KLB 
Toronto apylinkės Šalpos Fon
do komitetą. Mielai jums padė
sime. Užpildymai bus atliekami 
2-3 dienas savaitėje Lietuvių 
Namuose. Dėl laiko ir kitų in- 
formaciių skambinti LE. 6-4681 
V. Bačėnui tarp 6 ir 10 vai. vak.

Šalpos Fondas.

i

Mieliesiems Aleksandrai ir inž. Pranui Rdzgaičiams, liū
dintiems dėl tėvelio

A. A. ANTANO PIKTURNOS mirties 
nuoširdžią užuojautą reiškia /

E. ir S. Čepai,
S. ir B. Sakalauskai

■ t A. ir A. Šapokai.

Mielus A . P . R A Z G A I CI U S , 
gilioje skausmo valandoje, mirus Ponios tėveliui, nuošir
džiai užjaučiame

S. V. Liuiinai.

Mielam tėveliui ir uošviui
A. t A. ANTANUI PIKTURNAI mirus

Aleksandrai ir Pranui Razgaičiams nuoširdžią užuojautą 
reiškia

S. V. Aušrotai,
E. V .Krikščiūnai, 
L. V. Kolyčiai.

Mielai Olei Razgaitienei ir jos šeimai, liūdintiems dėl tėvelio
ANTANO PIKTURNOS mirties,

giliai užjaučiame ’

Aldona ir Juozas Jankaičiai.

Ponią ir inž. P. RAZGAITĮ 
nuoširdžiai. užjaučia skausmo valandoje, staiga mirus jos’ 
brangiam tėveliui

C. Ainolevičius,
A. Ciplijauskas, 
P. Guobys ir 
V. Matulevičius.

Premjera “Bevardis” Toronte
Kovo 15 ir 16 d.d., šeštadienį ir sekmadienį, Prisikėlimo parapijos salėje 
Toronto lietuviško jaunimo scenos mėgėjai stato kun. B. PACEVIČIAUS 
1-rių veiksmų pjesę iš jaunimo gyvenimo

BEVARDIS”
VAIDINAMA: šeštadienį — 7.30 vaį. vak. ir sekmadienį -VAIDINAMA: šeštadienį — 7.30 vaį. vak. ir sekmadienį — 4 vai. po pietų. 
Toronto ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiami į vaidinimą, kuris ren
giamas priešvelykinei tautiečių šalpai.

Spektaklį globoja Toronto Letuvių Caritas.

Nauja apylinkės valdyba
Naujai išrinkta Toronto apy

linkės valdyba penktadienį pa
siskirstė pareigomis šitaip: Jonas 
R. Simanavičius — pirm., Juo
zas Senkus — vicepirm., Petras 
Lelis — iždininkas, Birutė Pet
rulytė — sekretorė, Stasė Pra- 
puolenytė — narė šaljpos reika
lams, Liudas Tamosauskas — 
Kultūros Fondo įgaliotinis ir Al
gimantas Banelis — narys infor
macijos reikalams.

PABALTIEČIŲ SPORTO 
ŠVENTĖ

Šį šeštadienį, kovo 15 d. 5.30 
vai. vak., Centralinėje YMCA 
(40 College St.) įvyksta metinė 
pabaltiečių sporto ševntė. šven
tėje dalyvauja stipriausios estų, 
latvių ir lietuvių tinklinio bei 
krepšinio komandos. Be to, pa
sirodys estų ir latvių modernios 
gimnastikos grupės. Laukiame

Velykų Bobutė 1 REIKALINGA senesnio amžiaus moteris
atvažiuoja į Torontą baląndžio 13 yoikų. Duodamas atskiras kembo- 
<t. Vaikučiai jaf dabar'prašomi “““V —
siūdintis sau maskaradinius kos- ---------- -—--------- ----------------
tiumus. Velykų Bobutė UŽtikri- H-uomcinmos kambarys ir v rtuvė be 

J baldų. 870 College St. Tel. EM.4-7646

linuomojatni 2 kambariai ir virtuvė, su 
baldais ll-me augite. College - Duffe
rin rajone. Galiu prižiūrėti vaiką. Telcf. 
LE. 7-1917.

no, kad visi vaikučiai gaus gra
žias ir gausias dovanas. Tris įdo
miausius kostiumus Velykų Bo
butė apdovanos premijomis.

Programoje: JBendras Velykų 
Bobutės sutikimas, Velykų Bo
butės trumpas sveikinimo žodis 
vaikams, lauktuvių išdalinimas 
ir bendri šokiai bei žaidimai.

Programai vadovaus pati Ve
lykų Bobutė su savo palydovais. 
— zuikučiais. Šį parengimą ren
gia Nekalto Prasidėjimo Seserys 
ir Vaikų Darželio rėmėjų būrelis.

Velykinė šalpa
Švenčių proga mūsų tautoje 

yra gražus paprotys padėti varg
šams, aplankyti ligonius. Toron
to šalpos organai sekančiais sa-

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-m< 
augšte. Td. RO. 7-6087.

A V*J ft*’ XJU V41TAVA111 v vvz OCXIiJUo U1 ^CtlXAX O x7 ak d 11 k-X Cl JLO OCX*"

daugelio atsilankant. Smulkes- Į vaitgaliais šalpos vajaus tikslais _• — Y X * _  — _ _ — — ■ * 1 . JL1—. C X X R • , i • n i • •nės šventės programos žiūrėkite 
sporto skyriuje.

PS Federacija.
Kat. Mot. D-jos šv. Jono Kr. 

parapijos skyriaus 
susirinkimas įvyksta šį sekma
dienį, kovo 16 d. po 11 vai. pa
maldų. Susirinkimo metu bus 
aptartas priešvelykinis ligonių 
lankymas, didžiosios savaitės ado 
racijos organizavimas, socialinio 
vakaro paruošimo talka ir kt. 
Įvairūs organizacinės veiklos rei
kalai. Kviečiamos visos parapi
jos moterys gausiai į susirinki
mą atsilankyti. Skyriaus v-ba.

Pabaltiečių arbatėlė >
Pabaltijo* Moterų Taryba šį 

sekmadienį, kovo 16 d., 5.30 vai. 
p.p., šv. Petro estų parapijos sar 
Įėję, 817 Mt. Pleasant Rd., rengia 
visų trijų tautų arbatėlę su mu
zikine programa. Lietuvišką pro
gramos dalį sutiko atlikti sol. V. 
Verikaičio vadovaujamas kvar
tetas.. ? ;'_>

Šalpos Fondo koncertas
Norint Velykų šventėms pa

gelbėti Vokietijoje lietuviams 
KLB Toronto apylinkės Šalpos 
Fondas kovo 23 d., sekmadienio 
popietę, Prisikėlimo par. salėje 
rengia didingą koncertą. TLCh. 
“Varpas” išpildys “Aidos” II 
veiksmą, Šimkaus kantatą “Atsi
sveikinimas su tėvyne” ir^t. Sol. 
V. žemelytė, S. Mašalaitė, Vac. 
Verikaitis ir H. Rožaitis solo par
tijas išpildys kartu su choru ir 
atskirai. Be to, dalyvaus TLiėt. 
tautinių šokių grupė “Gintaras”.

Toronto Šaulių Klubo 
naujoji valdyba pirmame posė
dy kovo 5 d. pasiskirstė pareigo
mis: J. Preikšaitis — pirm. — 
ūkio reik, vedėjas, S. Jokūbaitis 
viceprim. — prop, ir kultūros va
dovas, J. Jasiūnas vicepirm. — 
šaudymo, vadovas ir korespon
dentas, V. Rušas sekretorius ir S. 
Karasiejūtė kasininkė. Be to, po
sėdy aptarta ateities veikla.

Nutarta įsigyti šaulišką vėlia
vą, pasirūpinti įsteigimu skyrių 
kitose vietovėse, rengti kultūri
nius parengimus, šaudymo prati
mus, ekskursijas, dalyvauti mi
nėjimų pamaldose ir t.t. ir t.t

Informacijos centras
Liberalų partijos vadovybė 

prašo pranešti, kad ji yra atida
riusi Naujųjų Ateivių Informa
cijos Centrą 793 Dundas St. W., 
tel. EM. 6-0979.

Centras atviras kasdien nuo 6 
vai. ryto iki 9 vai. vafc.

Padėka
Nuoširdi padėka dr. A. Valodvo» u1 

lūkestingą gydymo, kun, P. Ažubaliu, 
už dvasinį sustiprinimą bei lankymo, tai 
pat Tėv. Steponui, OFM, Tėv. Pauliui, 
OFM, ir mieliems prieteliams — p. K 
Lclcsiūtci, pp. Mažonams, Sėepavic,am> 
Tarvydams, Rusinams, Stauskams, Alck 
sems, Scndžikams, Lapinskams. 
*iams, o. E. Jankutei, p. R. Aleksaitei ir 
p. S. Sakalinytei už įvairią pagalbą at
jautimo ir lankymą manęs ligos metu. 

Stasė Liuimianė.

Padėka
Nuoširdžią padėką reiškiame šv. Ka

zimiero minėjime, įvykusiame š m. kove 
9 d. Prisikėlimo par. salėje, skaičiusrom 
įdomią paskaitą dr. J. Songailai. Dėko
jome visiems menininkams, kurie kultū
ringu ir gražiu programos atlikimu daly
viams paliko atmintiną įspūdį: muz. St. 
Goilevičiui, trio dalyviams: S. MaŠclaitei, 
V. ŽemeMei ir V. Verikaičiui, kvartetui 
— H. Rožoičiui, A. Žiobokui, A. Brėžiui 
ir J. Zubrickui, Prisikėlimo par. chorui ir 
jaunutei deklamatorei Al. Bušinskaitei. I 
Reiškiame padėką oficialiosios dalies ve- w 
dėjui R. Vaštokui ir meninės dalies ve- • 
dėjui V. Abromaičiui. Taip pat dėkojome , w 
KLK Moterų D-jos 5v. Jono Kr. ir Pri- J 
si kėlimo par. skyrių ponioms, surinku- j W 
sioms $94,60 aukų Toronto studentams feh 
paremti. •

rengia du didelius parengimus: 
šį savaitgalį statomas “Bevar
dis”, o kitą savaitgalį — didelis 
koncertas. Gausiai atsilankyki
me į tuos parengimus. Nedarbas 
ir ligos šiuo metu yra palietę nėr 
mažą skaičių 'ir mūsų tautiečių. 
Būtų gražu, kad- lietuviškos or
ganizacijos įsijungtų į priešve- 
lykinį ligonių lankymą.

T. liet. Namų susirinkimas 
pereitą sekmadienį išsirinko 
naują valdybą: J. Strazdą, St. 
Baneįi, Al. Kiršonį, K. Grigaitį, 
P. Budreiką, Kl. Dalindą ir Aug. 
Kuolą. Kandidatais: J. R. Sima
navičius ir P. Lelis.

Į rev. komisiją: K. Lukošius, 
J. Vilkas, A. Statulevičius. Kan
didatais: P. Augustinavičius, J. 
Bleizgys.

Liet. Tautinės Sąj. Toronto 
skyriaus valdyba pasiskirstė pa
reigomis šitaip: pirmininkas Pr. 
•Kvedaras, vicepirm. Pr. Bastys, 
sekr. J. Jankaitis, Įždin. A. Sta
tulevičius, parengimų vadovas 
Pov. Budreiką.

LNTalkos ruoštas Vasario 16 
minėjimas, kaip rašo Dirva, da
vęs pajamų aukomis $631. At
skaičius išlaidas į LNF esą įne
šama $397. Vadinasi, minėjimas 
su vakariene ir šokiais kainavo 
$234. Į šias sumas, turbūt, įskai
tyta ir tie $1.50 imti iš kiekvieno 
dalyvio. Išgėrimo išlaidomis 
kiekvienas pats pasirūpino.

T. Plecfal**, OEM, 
KLK Fed. Toronto sk. vardu.

MONTREAL, Cue.

Išnuomojamos didelis frontinis lobai sau
lėtas kambarys ir virtuvė II augšte su 
baldais arba be baldą. Tinka viengungiui 
ar šeimai. 85 St. Clorcns Avė. Kreiptis 
pe 4 vai. rak. tel. LE. 3-0196.

Dėl skubaus išvažiavimo parduodami už 
pusę kainos: Šaldytuvas, lova, komoda, 
rašomas stalas. Visi daiktai visai nauji. 
213 Dovercourt Rd. Tel. LE. 7-1533.

Kas norėtą važiuoti Velykoms i Čika
gą, galiu paimti 4 žmones. Išvykimas 
prieš Velykas penktadieni arba šeštadie
nį. Tel. LE. 2-0440, prašyti Joe.

PARDUODAMI BALDAI, radijo "Soba", 
spinta drabužiams, virtuvės bufetas, 
kambario bufetas, divonos, valomoji ma
šina, sofa, laikrodžiai, lempos, elektrinė 
krosnelė. Tel. LE. 1-7146.

PARDUODAMAS VASARNAMIS Wasa- 
gos vasarvietėje, vanduo ir tualetas vi
duje, B—Avė. Kos nori pailsėti beržų 
pavėsyje, lietuviu aplinkoje, naudokitės 
proga. Tel. CH. 1-0672.

Lietuvių liaudies DIEVDIRBIS. Kiekvienai 
progai dovana sau ir kitam: medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda
romi.

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS atlieka naujausius ir 
moderniausius namų dažymo darbus. Tel. 
RO. 9-7044.

A V parapijos rekolekcijos pra- 
kovo 23 ir baigsis 30 d., 

Verbų sekmadienį. Joms vado
vaus ’-uoš’rdus ir patyręs vado
vas Tėvas Jonas Kidykas, SJ.

I K Moterų D-ja paaukojo AV 
oarapiios statvbos fondui $125. 
Klebonas nuoširdžiai dėkoja už 
gražią auką.

Šaunios Juozapinės ir Tėvo 
Juozo Aranausko vardinių vaka
rienė ruošiama šį šeštadienį AV 
narąpiios salė’. Šeimininnės ruo
šia puikias vaišes ir kulinarinių 
t^mme ų. įžanga $1.50. Pelnac 

-kiiiamas AV statybos fondui. 
Vakarienę ruošia šv Pranciškaus 
Trečiojo Ordeno narės vadovau
jant p. Motuzienei.

Lietuviško jaunimo nuotai
kingas tradicinis subatvakaris 
AV parapijos salėje įvyks tuo- 
au po Velykų šeštadienį, balan- 
Ižio 12 dieną.

Pavasario koncertas - balius 
uošiamas balandžio 19 d. AV 
parapijos salėje. Žavinga progra 
ra išpildys solistas Verikaitis ir 

djo Jaunatviškas kvartetas. Šį 
įauią mūs ųlietuviškajai kolo
nijai įvykį globoja AV parapi
jos komit., organizuoja jaunimas.

Velykų Bobutė balandžio 13 d. skaičius, apie 250 žmonių. Mon- 
atvažiuoja į Montrealį. Jai su
tikti šv. Kazimiero parapijos sa
lėje ruošiamas parengimas su la
bai įdomia programa, premijo
mis už gražiausius margučius, o 
Velykų Bobutė apdovanos vai
kučius dovanomis.

Montr. skautų vasaros stovyk
loms paremti gegužės 17 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje ruo
šiama vakarienė su šokiais, me
nine programa. Organizacijos 
prašomos tą datą neruošti kitų 
parengimu.

Balio Sruogos mirties 10 metų 
sukakties paminėjimą praeitą 
sekmadienį, kovo 9 d., AV parap. 
salėje surengė Liet. Studentų 
Sąj. Montrealio skyrius. Rimtą ? namą-“katidžių” nusipirko mon--

akademinio lygio, tačiau jaus
minga ir jautri, ir publikos bu
vo šiltai priimta.

Po paskaitos aktorė Viltis Vai
čiūnaitė su įsijautimu padekla
mavo B. Sruogos eilėraščius: iš
trauką iš “Giesmės apie Gedimi
ną”, jo jaunystės kūrybos eilė-

“Vidurnaktį”—iš ciklo “Alpėse”. 
Pianistas K. Smilgevičius nuo
taikingai paskambino Karoso 
preliudus, Čiurlionį ir Debussy 
Paskendusi katedra”. Aktorė B. 

PūkeleviČiūtė su dideliu talen
tu recitavo B. S. ištrauką iš “Ait
varo Teisėjo”. Akt L. Barauskas 
ekspresyviai paskaitė ištrauką iš 
knygos “Dievų Miškas”. K.Smil- 
gevičiui palydint, dainavo operos 
•olistė E. Kardelienė: ariją iš 
operos “Radvila Perkūnas”, “Ma 
no sieloj šiandien šventė” ir bi- 
ui “Tremtinių majda”. Minėji

mą užbaigė aktorius J. Akstinas 
‘Kazimiero Sapeigos” monologu. 
Minėjimas užsitęsė apie dvi va- 
ondas. Scenoje vykusiai prane- 

šinėio studentė Nijolė Kličiūtė, 
sceną anipavidalino V. Remei
ka, publikos buvo susirinkęs re
kordinis panašiems minėjimams

trealio studentai atrodo įgiję 
naujo prieaugliaus ir naujo krau 
jo, o tuo pačiu ir padidėjusio en
tuziazmo visuomeniniams pasi
reiškimams.

J liet bankelį “Litas” per š.m. 
vasario mėn. įstojo 12 naujų na- 
ri,; ^u $15 000 indėlių.

Iš darbų Kanados šiaurėje, 
Labradore, Seven Islands ir ki
tur, i Montrealį grįžo buvęs AV 
parapijos zakristijonas p. Kviet- 
kauskąs, kuris čia rengiasi ilges
ni laiką pasilikti.

Neseniai namus Villa Lasalėje 
nusipirko restorano Verdune sa
vininkai Juozas ir Vera Jocai. 

i Taip pat Ville Lasalėįe mažesnį

I ir turiningą paskaitą, perpintą į realiėčiams gerai žinomas kryž-

Baidu 
distancijomis. Visas vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
; ... ... ■■■' • ■■

30 DEWSON ST. A TEL. LE.4-1403

plastiniais vaizdais, poetiniais 
aforizmais ir nostalgiškais pri
siminimais skaitė Vytautas Jo
nynas. Gerai pažinęs savo buvu
sio profesoriaus veiklą, kūrybi
nius polėkius ir jo dinamišką as
menybę, prelegentas žiūrovams ___________c_______ —- .
atkūrė pilną šio kontraversinio mentais ir stogą žirgeliais’' o 
ir gilaus Lietuvos kūrėjo pa- prieš namus pastayti didelį lie- 
veikslą. Paskaita buvo augšto tų viską kryžių

dirbys ir medžio drožinėtojas, 
menininkas Br. Abromonis, ku-. 
ris džiaugiasi turėsiąs kur įreng
ei savo dailės parodų ekspona
tams kampeli. Šią vasarą šis ne
nuilstamas drožėjas žada papuoš
ti savo nameli lietuviškais omą-

TORONTO

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomis

UŽSISAKYKITE
nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvei!

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

Užsakymai priimami ir paštu.

[ DOMINION COAL & WOOD CO. 
Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527 

Anglys, išvežiojamos ir šeštadieniais

VISKAS JŪSŲ NAMAMS!

SHEPPARD’S
Baldų ir reikmenų prekyba

1438 QUEEN ST. W., Toronto. Telefonas LE. 6-6515 
(prie Lansdowne)

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

Miegamųjų kambarių apstai. 
Gyvenamųjų kambarių apst. 
Valgomųjų kambarių apstat 
Chromo baldai ir kt

Elektriniai reikmenys
Šaldytuvai
Skalbimo mašinos
Radio ir Televizijos apratai 
Pečiai ir kt.

BALSUOKITE Už
JOHN HUNTER

Žemiausios kainos
MIEGAMOJO KAMBARIO APSTATYMAS nuo $79.00

PRISTATYMAS I NAMUS VELTUI 
UŽEIKITE IR ĮSITIKINSITE

Siuntinių persiuntimo 
lietuvio įstaiga

BALTIC EXPORTING CO
849 College St. (prie Ossington)

skelbia
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ i 

paltams medžiagų

išpardavimą 
papigintomis kainomis 
per visą kovo mėnesį.

BALSUOKITE UŽ LIBERALUS 
SUGRĄŽINKITE ŪKINĘ GEROVĘ!

JOHN HUNTER 
Liberalų kandidatas Parkdale apylinkėje

Pirmadienį, kovo 31 d., balsuokite už
HUNTER Parkdale apylinkėje


