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Lietuvių tautinio atgimimo simbolio “Aušros’VNr. 1 pasirodė 
su 1883 kovo mėnesio data. Vadinasi, šiemet kovo mėnesį nuo jos 
pasirodymo sukanka 75 metai.

Tik 75 metai! O kiek daug nuo to meto pakito lietuvių tautos 
gyvenimas! Tauta subrendo, spėjo nusimesti svetimųjų priespau
dą, stojo kurti savo laisvo nepriklausomo gyvenimo ir šiandien, 
naujos priespaudos laikais, pavojus sutinka daug pajėgesnė. O 
jos tautinio apsisprendimo kely “Aušra” stovi kaip pats stipriau-
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AUSZHA, Savaitės įvykiai

. sias stulpas.
“Aušra” nekilo iš nieko. Ji išaugo jau iš pradėtos purenti dir

vos, kurioje artojų vagos tęsėsi nuo 19 amž. pradžios romantikų, 
per realistą Valančių su jo padėjėjais ir gausėjančią pobaudžiavi-

- nio laikotarpio naująją inteligentiją, judančią, nerimstančią dėl 
tautos patiriamos priespaudos ir paniekos. “Aušra” buvo šito lai
kotarpio žiedas, daugelio troškimų įsikūnijimas ir pavyzdys. Kai

- ji po trijų metų žlugo, lietuviškoji ano meto šviesuomenė jau 
nebegalėjo būti be laikraščio. Kelias jau buvo parodytas, už
drausto vaisiaus saldumas buvo patirtas. Lietuvis šviesuolis 
jau nebegalėjo gyventi nepasakęs, kas jam ant širdies guli, ne
begalėjo gyventi be platesnio pobūdžio savitarpio ryšių. Taip po 
“Aušros” kilo nauji laikraščiai — Varpas, Apžvalga, Tėvynės Sar
gas — tautinis sąjūdis plėtėsi ir intensyvėjo, -kol privedė prie 
nepriklausomybės paskelbimo.

“Aušra” nebuvo imponuojančios išvaizdos laikraštis. Jo per 
4 metus išėjo 40 numerių nedidelio formato 29 dvilypiuose ir 
trilypiuose sąsiuviniuose. Jo buvo spausdinama 1.000 egz., nors 
apsimokėjusių prenumeratorių skaičius neprašoko 300, o iš pra
džių nesiekė nė 100. Kiti buvo kitais būdais platinami per tą patį 
knygnešių-tinklą. Skiriamas jis buvo daugiau šviesuomenei, tad 

. didelių tiražų nei nereikėjo. Masių tiesioginiai jis neaudrino. Bet 
“Aųšra^'.buvo visa atrama ano meto lietuviškjo sąjūdžio vadų,, 
jų paguoda ir pasididžiavimas. Laikraštis nuo šito meto pasidarė 
kovos dėl spaudos laisvės simbolis ir šauklys — kova vyko dėl 
jo, o jis kovotojus stiprino. Šiandien tas kuklutis sąsiuvinėlis 
visai neimponuotų. Tada tai buvo visas lietuviškojo sąjūdžio va
riklis, žibintas tamsioje naktyje, pirmasis įsikūnijimas idealo 
tautai sakyti savą žodį, nežiūrint Rusų imperijos aparato varžtų. 
“Aušros” galia buvo ne tiek jos gyvajame žody, netiek jos turiny, 
kiek pačiame jos egzistavimo fakte. Tai buvo tarytum paslėp
tos energijos spinduliuojantis šaltinis, kurio lietuvių tauta nepa
mirš tol, kol ji pati bus gyva. Simbolinis jos vardas atitinka lai
kotarpio turiniui. Tautą buvo jau auštančio ryto padėty, nors 

•.* x -Vkjjriv erar nevisi tcoiįsv austu , ^oSr
žodis, o ypač jos pasirodymo faktas šituos būgštavimus pradėjo 
sklaidyti ir viltis ugdyti. Tiesa, ji nebuvo karinga. Ji net rusų prie
spaudos nesiryžo kedenti, nes vis dar turėjo.vilčių persikelti į Di
džiąją Lietuvą. Su karingu žodžiu atskubėjo velyvesnieji jos įpė
diniai, tikrieji kovos šaukliai.

Kai dabar atsigrįžiame į per tuos 75 metus tautos nueitą ke
lią, giliai nustembame, kaip greit, kokiuo sparčiu žingsniu jos 
žingsniuota “Aušros”, parodytu takučiu vis augštyn ir augštyn. 
Kovos priemonių tauta surado dar naujų, bet “Aušros” idealų dar 
ilgai nepralenkė. Basanavičiaus ir jo bendradarbių paskelbtoji 
Lietuvos legenda išliko pagrindiniu tautinio atgimimo varikliu. 
Ji ir šiandien tebėra ne be reikšmės, o gal ir gaiviausias jėgų 
šaltinis.
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DrJonas Bassmvičius 
ir jo pirmasis “puštos” 
nr„ pasirodęsZprieš?75 
metus. Jo isyazdaybu- 
vo labai kuli—tačiau 
mintimi ir širdimi ža
dintas Lietuvos tauti
nis atbudimas išaugo į 
naująją Lietiivą. “Auš
ros“ vaisiais ir šian
dieną tebegyvename. 
Jos ryžtas grumtis už 
laisvą lietuvjšką žodį 
tebėra šviesus pavyz
dys ir mūsų dienomis.

KAS
Rinkimuose į feder. parlamen

tą yra išstatyta 836 kandidatai 
265 apylinkėse. Konservatorių ir 
liberalų partijos yra išstačiusios 
po 265 kandidatus, CCF — 169, 
kreditistų — 82, nepriklausomų 
ir komunistų — 55. Per praėju
sius rinkimus buvo 862 kandida
tai. Rekordinis kandidatų skai
čius buvo 1945 m. — net 954.

Dabartiniuose rinkimiuose kan 
didatų tarpe yra 21 moteris — 
liberalų ir CCF po 8, konservato
rių 3 ir Social Credit partijos 2. 
Prieš Hamiltone išrinktą ir vals
tybės sekretorės postą gavusią 
Mrs. Fairclough liberalai pasta
tė taip pat ponią Dorothy Crewe. 
Toronte išrinktai konservatorei 
Miss Aitken liberalai konkuren
te pastatė ponią Eleneą Dacostą, 
buv. senatoriaus ir buvusio dar
bo ministerio James Murdock 
dukrą.

Pereitų metų rinkimuose mo
terų kandidačių buvo net 30.

Balsuojantieji rinkimuose į fe- 
der. parlamentą, pagal Kanados 
rinkimų įstatymo 47 paragr., 1 
sekc. turi teisę gauti 3 vai. lais
vo laiko balsavimo dieną tarp 8 
vai. ryto ir 6 vai. vak. Darbda
viai yra įpareigoti už tą laiką pil
nai atlyginti ;nesilaikantiems įsta 
tymas numato bausmes. Dirban
tiems trumpesnį laiką pvz. 8-5 
vai. duodama 2 valandas, dirban
tiems 9-5 vai. duodama tik 1 vai.

Telefono ir geležinkelio tari
fai, kurie turėjo būti padidinti, 
jau antrą kartą atidėti iki gegu
žės 1 d., t.y. po rinkimų. Esą vy
riausybė turinti išklausyti nepa
tenkintųjų skundus. Telefono 
tarifai numatyti padidinti Onta
rio ir Quebeco prov., o siuntų 
gabenimas traukiniais 
Kanadoj.

visoj

Milicijos kariai, pasiekę nusta
tytą amžiaus ribą arba turį ne
stiprią sveikatą, paleidžiami iš

Atominių raketų bazės Britanijoj susilaukė stiprios opozicijos. 
Kai min. pirm. Macmillan pareiškė, kad Britanija tam yra pasiruo
šusi, darbiečiai sukėlė nemažą pasipriešinimą parlamente ir už jo 
ribų bandydami paveikti konservatorių vyriausybę, kad bazių 
reikalą atidėtų bent iki viršūnių konferencijos. Tokia laikysena jie 
remia Bulganino paskutinį laišką min. pirm. Macmillan, kuriame 
jis kviečia raketinių bazių įrengimą savo teritorijoj sulaikyti bent 
iki planuojamos viršūnių konfereniejos ir tuo prisidėti prie tarp
tautinės įtampos švelninimo. Be to, Bulganinas priminė britų pa
reiškimą, kuriuo praėjusį mėn.“ 
buvę^grasinta sovietams: jei šie 
pulsią, kad ir neatominiais gink
lais, britai atsakysią atominiais. 
Sovietai, pasak Bulganino, esą 
to neužmirš. Matyt, ryšium su 
tuo, Maskvos radijas prieš kurį 
laiką paskelbė, kad ir .jie pradė
ję atominių raketų bazių įrengi
mą Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje. Kaikurios jų esančios jau 
užbaigtos, kitos gi būsiančios 
įrengtos anksčiau už britų.

Atominiai ginklai Vokietijai
V. Vokietijos numatomas suti

kimas leisti apginkluoti savo ka
riuomenę atominiais ginklais su
kėlė sovietams naujų rūpesčių, 

buvęs užsienio r. min. Martin Į Nežiūrint jų grasinimų kancleris 
A iv-i’ TT AflonūllOr Akcini-

Laikrafiztis iszleidziainus

Dra. Bassanawicziu.
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Ispanijos radijas lietuviškai
Jau daugiau kaip trys metai 

iš Ispanijos sostinės transliuoja
ma lietuviškai. VLIKo įgalioti
nis net kelis metus turėjo triūs
ti ir daug durų Madride pakla- 
benti kol gavo lietuvišką radio 
valandėlę per naują ir pajėgų 
valstybinį Ispanijos radiją. Rei
kalas buvo atidėliojamas dėl įvai 
rių techniškų kliūčių. Pagaliau 
1954 metų rudenį Ispanijos infor
macijos ministeris dr. Gabriel 
Arias'Salgado leido juo naudotis 
pradžioje 10 min., o nuo 1955 m.

Radio NaeionaI, kuriuo nau
dojasi lietuviai, yra vienas ga
lingiausiųjų pasaulyje radijo siųs 
tuvų. Per šį siųstuvą galima pa
siekti visus pasaulio kampus, nes 
jis yra 600 kilovatų galingumo 
(3 kombainai po 200 kilovatų). 
Galima .gerai pasiekti Lietuvą, 
nes ši stotis turi krypties išspin
duliavimo antenas.

Girdi Lietuvoj ir Sibire
Reikia pasidžiaugti, jog nepai

sant įvairių kliūčių, ir po sun- 
Kaus trijų su viršum metų dar

bo, lietuviškos transliacijos per 
valstybinį Ispanijos radijo siųs
tuvą vyksta gerą!. Iš lietuvių tė-’ 
ra du žmonės, kurių vienas tvar
ko medžiagą lietuviškai, o kitas 
ją turi išversti.:?’ ispanų kalbą. 
Jiedviem tenka atlikti ir visą 
technikinį darbą. Programos ski
riamos vien tik pavergtai Lietu
vai už tat jos yra parengtos prieš 
komunistinėje, lietuviškoje ir 

•krikščioniškoje dvasioje: Progra
mų uždavinys įs- kasdien pateikti 
teis.ingą inforn'.a 
liopelltibo ■ iejĮaisvij-:
jų lietuvių gy veriiihą, apie jų or
ganizacijas, veiklą ir laimėjimus 
įvairiose srityse, o ypač Lietuvos 
laisvinimo bare.

Raudonasis okupantas nesti- 
tenkina fiziškai pavergęs lietu
vį. Jis sukčiausiomis priemonė
mis stengiasi pavergti ir jo sielą. 
Tam tikslui turi tarnauti komu
nistų “mokslu”- vadinamas dia
lektinis materializmas ir priešre-

dėtąjį darbą. Jų tarpe minėtas

Artajo, dabartinis informacijos 
ministeris Gabriel Arias Salga
do, Madrido patriarchas vysku
pas Leopoldo Eijo Garay, popie
žiaus nuncijus Ispanijai mons. H. 
Antoniutti. vyriausias Ispanijos 
radijo direktorius ir kt. Gen Fr. 
Franko lietuviškųjų radijo va
landėlių vedėjui prieš kiek laiko 
pasakė:. “Džiaugiuosi, jog jūs ga
lite .patenkinti .savuosius mūsų 
radiju, nes lietuvių reikalus, 
troškimus-.ir kančias .puikiai at
jaučiu. kadangi ir pats turėjau 
nuo komunistų daug iškentėti ir 
pagaliau prieš juos per tris me
tus žūtbūtinai grumtis”.

K. Adenauer pareiškė per disku
sijas Bonnos parlamente, kad 
Vokietijos laisvė priklauso nuo 
dalyvavimo Š. Atlanto Sąjungoj; 
būdama jos narė, V. Vokietija 
turi vykdyti jos nutarimus. Jei
gu buvo rasta, kad V. Vokietijoj 
reikalingi atominiai ginklai, ne
są išmintinga priešintis. Atsisa
kymas įsileisti atominius gink
lus reikštų laisvojo pasaulio po
zicijų susilpninimą šiuo metu,

mo. Opozicija aštriai kritikavo 
kanclerio nusistatymą, sakyda
ma,. kad atominių ginklų įvedi-
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tarnybos nuo vidurvasario, 
gal naują potvarkį, tik 10% 
licijos karių gali būti virš 
statyto amžiaus ribos arba 
stiprios sveikatos. Ikišiol
milicijos karių kategorijoje ga
lėjo būti 25%. Tarnybinio am
žiaus riba dabai nevienoda; pvz. 
korporalams 50 metų, viršilų 
laipsniui 55 metai, toliau ka
rininkams: leitenantams — 45 
m., brigadieriams — 55 m. ir t.t. 
Naujuoju krašto apsaugos min. 
potvarkiu milicijos karių skai
čius bus gerokai sumažintas. Jau 
pernai jis sumažėjo 1.000, kai 
buvo panaikinta vasaros pratybų 
stovykla, o karinių pratybų die
nų skaičius suma-žintas iš 60 į 
40. Tuo būdu buvę sutaupyta $5 
mil., o pačiai milicijai pavesta 
daugiau rūpintis civiline apsau
ga. Laivynas taip pat mažina sa
vo atsargines pajėgas 6%. Bus 
palikta 4.400 karių: 1.100 kari
ninkų ir 3.300 kareivių. Aviaci
joj numatoma - palikti tą patį 
skaičių— 5.100. Prieš metus bu
vo 500 daugiau.

Bedarbių skaičius, pagal sta
tistikos biuro duomenis, vasario 
mėn. vidury pasiekė 555.000. Tai 
sudaro 9,5% visų dirbančiųjų. 
Pernai tuo pačiu metu buvo 323. 
000 bedarbių arba 5.7%. Nuo 
gruodžio mėn. bedarbių skaičius 
padidėjo 134:000. Darbo min. 
Starr tikisi, kad būklė pagerė
sianti birželio mėn. Jau ir da
bar esą bedarbių skaičius rodo 
tendenciją mažėti.

Pagal darbo įstaigos duomenis, 
bedarbių skaičius vasario 13 d. 
siekęs 854.257. Tai didžiausias 
skaičius nuo 1940 m. Jis betgi 
apima ir nevisiškus bedarbius, 
pvz. norinčius pereiti iš vienos 
darbovietės į kitą, jau gavusius 
darbą, bet dar neišsiregistravu- 
sius iš darbo įstaigos.

Imigracija būsianti ir toliau

varžoma, pareiškė Fulton, einąs 
imigracijos min. pareigas. Padi
dėjęs nedarbas krašte esą nelei
džia įsileisti neribotą skaičių 
naujų ateivių. Dėl tos priežasties 
ir vengrų pabėgėlių įsileidimas 
sulaikytas, išskyrus tuos, kurie 
yra kviečiami Kanadoj gyv. gi
minių. Suvaržymai esą neliečia 
britų, ’ prancūzų, JAV piliečių, 
kurie esą iš anksto informuoja
mi apie sąlygas Kanadoje.

Autovežimių įmonės, kurių 
centras yra JAV, buvo sukliudy
tos JAV potvarkio parduoti ko
munistinei Kinijai 1.000 automo
bilių. Darbininkų unijos vadovas 
Burt pareiškė savo nepasitenki
nimą dėl tokios priklausomybės 
nuo JAV politikos. Tuo susirūpi
no Kanados spauda ir politikai.

Gen. Burns, Jungt. Tautų ka
riuomenės vadas Vid. Rytuose 
pasitraukia iš šios tarnybos ir jo 
vieton numatytas švedas pulk. 
Carl von Horn. Oficialus jo pa
skyrimas būsiąs paskelbtas, kai 
bus susitarta su Švedijos vyriau
sybe. • .*

De i m an tų karalius dr. J. T. 
Williamson paliko milijoninės 
vertės turtus savo broliui ir 
dviem seserim. Jie persikels į 
Tanganyka prie deimanto ka
syklų ir apsigyvens mirusio mi
lijonieriaus namuose. Tos kasyk
los daro kasmet $12 mil. ir pri
klauso bendrovei su 1.200 akci
jų, kurių 800 turėjo Williamson.

Nepadorios literatūros plitimu 
yra susirūpinusi teisingumo mi
nisterija. Jos ministeris Fulton 
pareiškė, kad įstatymo neaišku
mas labai kliudąs kovą su ja, nes 
nesą aiškaus nepadorios literatū
ros aptarimo. Esą gana sunku 
nustatyti ribą tarp meno kūrinių 
ir pornografinių gaminių. Tei
singumo ministerija bandanti 
rasti betgi aptarimą, kuris nepa-

mas V. Vokietijoj reikštų mirtį. 
Frankfurte ji organizuoja di
džiulę visuomenės manifestaciją 
prieš atominę politiką. Prieš dve
jus metus ten pat socialistai or
ganizavo manifestacijas prieš 
privalomos karinės tarnybos įve
dimą, kuri vistiek buvo įvesta, o 
pasipriešinimas užmirštas.

Jungt. Tautų gen. sekretorius 
Hammarskjold atvyko Maskvon, 
kur bandys pašalinti kliūtis, ne
leidžiančias pajudėti nusiginkla
vimo klausimui ir aiškintis dėl 
viršūnių konferencijos. Taip pat 
jis bandys kalbėtis su Kremliu
mi ir dėl Vid. Rytų. Iš Maskvos 
jis skris į Londoną, kur galės iš 
pirmųjų šaltinių susipažinti su 
vakariečių nusistatymu.

Rinkimai Italijoj
Ir seimas ir senatas išsiskirstė: 

seimui jau suėjo terminas — 4 
metai, o senatui dar buvo likę 
vieneri metai, tačiau, kad būtų 
išvengta dviejų rinkimų, prezi
dento aktu paleistos abi institu
cijos. Po 1954 m. rinkimų kraš
tą valdė koalicija kr. demokratų 
ir centro grupių, bet ji iširo, ir 
pastaruosius metus valdė vieni

atstovus iš 590. Koh 
tija, gausiausia V.Europoj ir ant
roji Italijoj, turėjo 143 atstovus, 
Nenni socialistai — 75, dešinieji 
monarchistai — 40, socialinis są
jūdis — 29, dešinieji socialistai— 
19, liberalai — 13, kitos grupės—

Išlaisvinimas rinkiminėj politikoj
mintis buvusi, liberalų partija g Naujo parlamento rinkimaiAbi didžiosios Kanados parti

jos — konservatorių ir liberalų— 
nustatydamos savo rinkiminę 
programą neužmiršo ir naujųjų

liginė propaganda. Savo valandė ateivių, nepriklausančių nei ang
lėse Madrido radijas nurodo va- losaksų, nei prancūzų grupėms, 
dinamojo ’’mokslo” klaidas ir iš Nuo jų neatsiliko CCF, kur nau
jo išplaukiančius pavojus, kurie 
gresia ypač Lietuvos apgaudinė
jamam jaunimui. Šiame darbe 
dalyvauja visi laisvojo pasaulio 
lietuviai.

Bolševikai stengiasi transliaci
jas trukdyti visokiais būdais, ta
čiau gautomis žiniomis jos gerai 
girdimos Europoje ir pačioje 
Lietuvoje. Tai patvirtina ir tas 
faktas, jog transliacijos, ypač pa
staruoju metu, pradėtos smarkiai 
trukdyti. Žinome, kad jomis pa
sinaudoja ne tik Lenkijos lietu
viai, bet net ir tolimojo Sibiro 
mūsų tremtiniai. Lietuvišką pro
gramą, ypač jos religinę dalį, ku
ri duodama sekmadieniais ir ki
tomis religinių ir tautinių mūsų 
švenčių progomis, neperseniau
siai labai gražiai komentavo ir 
Vatikano oficiozas L’Oservatore 
Romano.

Ispanai supranta lietuvius
Savo pasitenkinimą pakartoto

mis progomis reiškia taip pat ir 
ispanų valdžios pareigūnai, svei
kindami lietuviškų valandėlių 
vadovybę' ir linkėdami- tęsti pra-

liestų meno kūrinių ir tiktų tik
tai tvirkinantiems dalykams.

♦

Namų statybai numatyta dar 
22 mil. dol., pranešė viešųjų dar
bų min. Netrukus būsią pradėtos 
gynybos ministerijos namų sta
tybos įvairiose Kanados vietovė
se: pajūrio provincijose — 157 
gyv. namai ir 4 mokyklos, Que
beco prov. — 347 namai ir 6 prie
statai mokykloms, Ontario prov. 
— 824 namai, 3 naujos mokyk
los ir 7 mokyklų priestatus, B. 
Kolumbijoj — 183 namai, viena 
mokykla ir trys priestatai, pre
rijų porv. — 400 namų.

įlenki jos attache Stanislaw 
Michno buvo išprašytas iš Kana
dos vasario 12 d., kaip nepagei
daujamas asmuo. Užsienio r. mi
nisterija nenurodė kodėl. Ji tik 
pareiškė, kad nepageidaujamu 
asmeniu užsienio diplomatas gali 
būti laikomas, jeigu jis pvz. nu
sikalsta susisiekimo taisyklėms 
arba įsivelia šnipinėj iman.

jųjų ateivių įtaka taip pat yra 
žymi.

Konservatoriai iškėlė savo nuo 
pelnus pavergtoms tautoms pri
mindami min. pirm. J. Diefen- 
baker pastangas Š. Atlanto Sąj. 
kraštų konferencijoj Paryžiuje, 
kur į bendrą komunikatą buvo, 
jo pasiūlymu. įjungta rezoliuci
ja pavergtųjų R. Europos kraš
tų reikalu. Taip pat jie priminė 
padarytus palengvinimus, lie
čiančius senatvės pensiją, drau
ge žadėdami veikti šia kryptimi 
ir toliau. Pažadėjo remti tautinių 
grupių spaudą, palengvinti pilie
tybės gavimą, panaikinti įstaty
mo daromą skirtumą tarp čiagi- 
mių ir natūralizuotų piliečių, 
kelti ir toliau pavergtųjų klausi
mą tarptautinėje plotmėje.

Liberalai irgi atkreipė dėmesį 
į vietoves, kaip Toronto, Mont- 
realis, Winnipegas ir kt., kur gy
vena didesnės naujųjų ateivių 
grupės. Iš 1.500.000 ateivių, atvy
kusių Kanadon pokario metu, 
apie 500.000 jau turi balsavimo 
teisę. Pvz. kaikuriose Toronto 
rinkiminėse apylinkėse — Trini
ty, Spadina — jų yra po 20.000, 
o keliose kitose jų balsas irgi la
bai svarbus.

L. B. Pearson Toronte turėjo 
net du susitikimu su taut, gru
pių atstovais ir laikraštininkais. 
Antrasis įvyko galbūt iš dalies 
dėlto, kad Pearson buvo įveltas į 
nemalonią polemiką tarp vokie
čių ir lenkų dėl jo pareiškimo 
apie Lenkijos sienas. Tas jo pa
reiškimas buvo duotas lenkų sa
vaitraščio “Związkowiec” sausio 
16. Vėliau jis pateko į vokiečių 
“Der Nord western’', išeinantį 
Winnipege, ir į Toronto “The 
Globe and Mail”. Pearsono pa
reiškime buvo pasakyta, esą li
beralų partija esanti priešinga 
Lenkijos - Vokietijos sienos kei
timui jėga ar kitom priemonėm; 
jeigu vokiečiai šiuo keliu ban- 
dvtų plėsti savo užsimojimus, 
Kanada jiems pasipriešintų. Pas
kutiniame pasimatyme su taut, 
grupių atstovais Pearson aiški
no, kad minėtasis jo pareiškimas 
buvęs netiksliai perduotas pra-

* leidžiant kažkuriuos žodžius. Jo

yra priešinga sienų keitimui jė
ga: “by force or other means be
yond those now existing”. Pas
kutinieji 4 žodžiai buvę praleis
ti. Jie gi reiškią spaudimą, ku
ri? buvo pavartotas po 1930 m. 
kaikurių kraštų vadų užimant 
silpnesnes šalis. Pasak Pearson, 
jokia Kanados vyriausybė nega
li tokių priemonių remti, o jeigu 
du kraštai pasiekia susitarimo 
dėl savo sienų, niekas negalįs 
priekaištauti. Lenkijos - Vokieti
jos sienų klausimas esąs vienas 
sunkiausių, ir jeigu jis kada bū
siąs išspręstas, tai tik derybų ke
liu. Kol kas tam dar neatėjęs lai
kas.

Dėl sovietų pavergtų kraštų 
Pearson pasisakė, kad jų išlaisvi
nimas jėga nėra priimtinas. Ban
dymai eiti tuo keliu tik pasun
kintų sovietų pavergtų kraštų 
būklę. Pirmiausia esą reikia su
mažinti tarptautinę įtampą, pa
šalinti tarpusavę baimę bei su
kurti geresnę nuotaiką. Kai pa
vergtųjų varžtai kiek atsipalai
duos, kai žmonės pradės laisviau 
jaustis, galvoti bei kalbėti — ta
da ims patys nekantrauti dėl esa
mo režimo. Kai jaunimo širdy
se ir mintyse ims reikštis laisvės 
valia, didysis sovietų lipdinys 
esą subyrės į sudėtines savo da
lis, kurių didžiausia bus Ukrai
na. To reikią siekti derybomis 
su sovietais. Jeigu ir vieni ir ki
ti stiprinsis savo apkasuose tik
tai žvilgsniais persimesdami, esą 
nebus vidties pavergtoms tau
toms.

Užsiminė Pearson ir apie imi
graciją. Pasak jo, Kanada galinti 
įsileisti dar daug naujų gyvento
jų, žinoma, derinant imigraciją 
su krašto pajėgumu įjungti juos 
į savo ūkį. Kanada ir toliau esan
ti reikalinga naujų gyventojų, 
kurie didina krašto pramonę ir 
suvartojimą. Jis sakėsi betgi ne
manąs, kaip min. pirm. Diefen- 
baker, kad kasmet būtų galima 
įsileisti 4% visų Kanados gyven
tojų, nes tai reikštų apie 600.000. 
Ateiviai iš įvairių kraštų stipri
na Kanados ryšius su jų kilmės 
kraštais, o tai esą svarbu visų 
tautų laisvei.

Pearsono priėmime King Ed
ward viešbutyje Toronte dalyva
vo apie 150 (autinių grupių at
stovų ir laikraštininkų. Jų tarpe 
buvo visa eilė ukrainiečių kuni
gų su J.E. vysk. Isidor Borecki. *

įvyks kovo 25 d. Jame bus nauji 
6 papildomi atstovai iš Italijai 
atitekusios Triesto dalies 1954 
m. ir Genujos - Neapolio - Saler
no sričių, kur žymiai padidėjo 
gyv. skaičius. Naujame senate 
bus 9 atstovais daugiau — 
252 nariai.

Triukšmingi airiai
Šiaur. Airijos klausimas išky

la kasmet ypač šv. Patriko die
nos proga. Ši dalis tebepriklauso 
Britanijai ir nerodo noro prisi
jungti prie Airijos respublikos. 
Per pastaruosius rinkimus į vie
tinį seimą vėl laimėjo britams 
palanki vienybės partija gauda
ma 34 atstovus iš 52. Ji laikosi 
valdžioje nuo 1921 m. ir dabar 
liko išrinkta vėl 5 mt. Triukšmą 
ypač kelia vad. airių respubli
kos armija. Jos nariai yra užsi
moję prijungti Š. Airiją jėga ir 
kartas nuo karto vykdo viešųjų 
pastatų bei įstaigų ginkluotus 
užpuolimus. Ši organizacija yra 
uždrausta net pačioj Airijos res
publikoj. Šv. Patriko dieną Bel
faste, Š. Airijoj, buvo suimta 178, 
o Dubline ^140 uždraustosios 
organizacijos narių. Belfaste su
imtieji bandė pabėgti iš kalėji
mo išsikastu tuneliu, bet liko pa
stebėti. Susirinkę giminės buvo 
įsiveržę šalėjiinan pro duris, ku
rios buvo atidarytas kalėjimo 
pareigūnui, bet buvo išvyti. Lon
done, kur lankėsi Airijos min. 
pirm. De Valera, senas nepri
klausomybės kovotojas, uždraus
tosios org. narių minios buvo ap
šauktas išdaviku. De Valera pa
reiškė siekiąs Airijos suvieniji
mo taikiomis priemonėmis ir , 
laukiąs JAV tarpininkavimo.

Indonezijoj kovos tarp vyriau
sybinės ir sukilėlių kariuomenių 
tebevyksta. Pergalė, bent šiuo 
metu, atrodo, krypsta vyriausy
bininkų pusėn, nes didieji žibalo 
centrai ir pusė Sumatros- salos 
esą patekę į jų rankas. Sukilė
liai pergrupuoja savo pajėgas 
apie Medano miestą, turintį 300 
tūkstančių gyventojų ir dar ne
rodo pasidavimo ženklų. Blogiau 
siu atveju jie pasitrauksią į 
džiungles ir kalnus ir tęsią parti
zaninį karą.

išviso

Šio numerio pirmoji dalis iš
leidžiama spalvota, nes spaustu
vė laiku nebegavo balto popie-
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BALSAVIMO TVARKOS RAIDA KANADOJE

Du didieji vyskupai
Sutemose žibintas daug ryš

kesnis. Tada jis ir reikalingesnis, 
jo vaidriluo didesnis. Be švie
čiančių asmenybių, be vadų sun
kiaisiais momentais tautos var
gai dar labiau padidėtų. Apvaiz
da juos iškelia pačiu kritiškiau
siu momentu.

t’er pastarąjį šimtmetį lietu
vių tauta pergyveno dvejas niū
rias sutemas. Pirmosios buvo 19 
amž. viduryje caristinei Rusijai 
užsimojus Lietuvą surusinti bei 
supravoslavinti, antrosios — mū
šų laikų rusiškojo bedieviškojo 
bolševizmo priespauda. Anuo
met šulas, apie kurį sukosi visas 
katalikiškosios lietuvių tautos 
gyvenimas, buvo vyskupas Va
lančius, savosios tautos bei jos 
amžinųjų -kultūrinių vertybių 
saugotojo naštą nešęs dvidešimt 
penkeris sunkios priespaudos 
metus (1850-1875). Kai Murav
jovo bei jo įpėdinių Lietuvoje 
buvo viskas išgriauta, nepalikta nių, kurie bandys teisti ir vysku- 
jbkio vietinio autoriteto, jokios 
Savajame krašte išaugusios insti
tucijos, vyskupas Valančius at
silaikė. Atsilaikė kaip vieninte
lis' vyskupas Lietuvoje. Kokiais 
metodais jis pajėgė apginti save 
ir savąją vyskupystę, trumpai 
neįmanoma aptarti, nes grum
tynės buvo nuolatinės ir sunkios. 
Pirmasis mužikas vyskupas Že
maičių vyskupų soste pasirodė 
genialus diplomatas. Kai aristo
kratai Vilniaus vysk. Krasins- 
kis ir Seinų vysk. Lubienskis bu
vo ištremti, Valančius išaugo į 
tokį visos Lietuvos autoritetą, 
kad caristinė administracija jau 
nebedrįso jo liesti, bijodama 
naujų neramumų. Kai 1864 m. 
gale pasklido žinia, kad vysku
pas bus ištremtas, visos Lietuvos 
kelius užplūdo tūkstančiai veži
mų, vykstančių į Kauną atsisvei
kinti su vyskupėliu. Administra
cija savo sumanymo nebedrįso 
vykdyti. O smulkiom prieka
bėm,. piniginėm baudom ber su-

varžymais milžino nepajėgė su
valdyti Jis vedė savąją tautą ir 
savąjį vardą amžiams įrašė į jos 
širdį.

- Kaip panašioj padėty atsidū
rė vysk. K. Paltarokas 1944 m. 
užplūdus Lietuvą bolševizmo 
siaubui. Vėl viskas dar baisiau 
buvo sugriauta, sunaikinta ir iš
niekinta, bet vienintelis Lietuvos 
vyskupas išliko, kol iš'žemiškų
jų vargų jį išvadavo pats Vieš
pats. Jis taip pat bebuvo išlikęs 
vienintelis autoritetas visame 
krašte. Kokiais metodais jis to 
pasiekė ir kokia kaina, mes šian
dien dar nei nežinome. Jo asme
nybės poveikio čia nepakako, nes 
su tais, nuo kurių priklausė jo 
likimas ir jo darbas, jis ne su vi
sais tiesiogiai susidurdavo. Aiš
ku reikėjo diplomatinių priemo
nių, reikėjo didelių aukų, dažnai 

.įskaudinančių iki pačių širdies 
gelmių, reikėjo didelės rizikos. 
Gal būt, kada nors atsiras žmo-pą Paltaroką, priekaištaus jam dėlvieno ar kito žygio, kaip teisia Valančių, bet niekas nebe- atims jų nuopelnų nei tautos meilės. Caro administracija nedrįso iš sujudusios tautos atimti vyskupą, o bolševikinė administracija nedrįso tautos atskirti nuo jos vyskupo lavono, nors laidotuvių demonstracija jai buvo labai nemaloni. Kad nesueitų į konfliktą su visa Lietuva, kom. partija metė mirusiajam “taikos kovotojo” vardą...Koks panašumas! Vysk. Valančius pusę savo vyskupavimo dirbo ramiai tvarkydamas apleistus reikalus vyskupystės, 12 metų neturėjusios vyskupo, antrą pusę grūmėsi su valdžios priespauda; vysk. Paltarokas pirmąją savo vyskupavimo pusę tvarkė naują vyskupystę, o antrąją pusę grūmėsi dėl katalikiškos Lietuvos. Gal tam ir Apvaizda jį pasiuntė į šį pasaulį tais pačiais metais, kai vysk. Valančius mirė.
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(CSc) Kai eisite į balsavimo 
patalpą kovo 31 d., kai įeisite į 
būdelę ir pažymėsite lapelį gal, 
jums nė į galvą neateis, kad bal
savimo lapelis Kanadoje turi ga
na savotišką praeitį. -

Slaptas balsavimas Kanadoje 
yra gana naujas dalykas. Prieš 
tai balsavimas buvo viešas. Vie
šasis balsavimas taip pat perėjo 
du laipsnius.Pradžioje balsavimas trukdavo tik kelias valandas. Balsuotojai susigrupuodavo asmeniškai apie savo kandidatus ir balsuodavo šaukdami, o kur reikia ir kumštį pavartodami.Vėlesnėje sistemoje balsavimas trukdavo kelias dienas. Tuo atveju balsuotojas turėjo atvykti į balsavimo vietą ir viešai pasakyti, už ką balsuoja. Kartais jis turėdavo pasirašyti po savo sąrašu. Ir ši sistema pasirodė nepraktiška, tad ilgainiui buvo pakeista. Betgi daugelis mūsų šių dienų rinkiminių įstatymų turi savo šaknis anoje praeityje. Anose dienose sąrašų atstovai balsavimo vietoje pirmiausia turėjo pareigą pažinti balsuotojus. Mat, tada žmonės neturėjo asmens dokumentų. Vienintelis jo balsavimo teisės įrodymas buvo jo pažinimas. 'Agitavimas ar įkalbinjėimas ir tada buvo uždraustas tam tikrame spindulyje nuo balsavimo patalpos.Šiuo metu kartais būna sunku suprasti, kodėl balsavimo dieną uždaromos gėrimų pardavimo įstaigos. Tai buvo labai svarbu senais laikais. Mat, kada kandidatas mėgdavo nusivesti balsuotojus išgerti. Paskui atsigabendavo, kad viešai už jį pabalsuotų, o po to už gerą pabalsavimą dar kartą užfundydavo. Kadangi tada balsuotojų buvo nedaug, tai kandidatas, pavaišinęs kokią tris dešimt vyrukų, galėjo nulemti balsavimą.Anuo metu rinkimų diena įvairiose vietovėse buvo ne ta pati. Tada tas nesudarė daūg blogo, nes nebuvo gerų susisiekimo priemonių. Bet visvien nebuvo gerai,’ nes vienos apylinkės rinkimų daviniai buvo žinomi kitoje dar prieš pradedant balsuoti.Tai duodavo progos suktybėms, nes partija, pralaimėjusi vienoje vietoje, skubėdavo į kitą, kad ten, naujais, pažadais, patrauktų rinkikus. 'Slaptasis balsavimas pirmą kartą Kanadoje panaudotas tik ketvirtaisiais rinkimais po Konfederacijos, t.y. 1878 m. Iš viešojo balsavimo laikų yra užsilikę daug padavimų ir juokingų pasakojimų. Tas neaplenkia ir Sir John A. Macdonaldo. Ir jis esą naudojęs įvairius rinkiminius pokštus, kas dabar būtų neleistina, o tada skaitėsi gera politika. Štai, sakoma, kartą jis laimėjo savo paties perrinkimą tik labai maža dauguma, kuri susidarė iš asmenų, jo paties asmeniškai atvestų į rinkiminę patalpą King- stone per pavojingai ploną ledą.Provincijose slaptasis balsavimas įvestas ne vienu laiku. Pirmoji provincija, įsivedusi slaptąjį balsavimą, buvo New Brunswick: 1855 m. Toliau ėjo Nova Scotia — 1873, Ontario — 1874, Quebec — 1875. Manitoba ir Prince Edward Island slaptąjį balsavimą įsivedė 1875 ir 1877, po kelių metų — 1878 ir 1879 — vėl grįžo prie viešojo. Po to Ma

nitoba vėl grįžo prie slaptojo 
1886, o Prince Edward Island 
pasiliko su viešu balsavimu la
bai ilgai — net iki 1913 metų.

Kanados balsavimo istorijoje 
dar žinomas ir kitas atsitikimas 
— balsuotojas pažymi ne tik sa
vo pasirinktąjį, bet dar antrąjį ir 
tretįjį galimą kandidatą. Toks 
balsavimas buvo naudojamas 
provincijos ir savivaldybių rin
kimuose Manitoboje, Albertoje 
ir Britų Kolumbijoje.

Britų Kolumbijoje ši sistema 
buvo pabandyta 1951 ir su ja at
ėjo į valdžią Social Credit parti
ja. Šioje sistemoje ilgai užtrun
ka‘balsų suskaitymas — net ke
letą savaičių. Nepatogus balsų 
skaitymas šią sistemą ir sugrio
vė. Net Br. Kolumbijoje Social 
Credit vyriausybė atsisakė nuo 
tos sistemos 1953 m.

Šiuo metu balsavimo sistema

Romos mūrU' pavėsy
(Tęsinys iš praeito nr.)Daugelis gyventojų ir šiandien norėtų priklausyti geriau Austrijai. Po paskutiniojo ,karo Pietų Tirolis vėl paliktas Italijai, suteikiant gyventojams autonomiją. Kadangi ši sritis yra labai turtinga, tai italai deda daug - pastangų, kad ji būtų galutinai suitalinta; norėtų siaurinti net autonomiją ir stengiasi krašte užimti pirmaujančias vietas. Neseniai buvę rinkimai parodė, kad gyventojų dauguma pasisako vistiek už autonomiją ar net prisijungimą prie Austrijos. Tačiau ir italų nuošimtis krašte jau žymiai padidėjęs. Šis italų prieauglis nėra normalus, nes jį sudaro gyventojai atvykstą daugiausiai iš pietų Italijos. Austrai dėl to labai jaudinasi ir tvirtina, jog tai esą prieš autoninę konvenciją,.o italai aiškina priešingai: esą kon vencijoje nėra nuostato, kuriuo būtų draudžiama šioje srityje apsigyventi italams iš kitų sričių.Pavakarėje pasiekiame Trien- tą (Trento), pirmąjį tikrai itališką miestą, apie 64.000 gyv. Čia jau išryškėja italų mėgiama statyba, daugiausia rausvos - baltos spalvos .variacijų namai, skleidžią architektūrinę šilumą. Italų gi — kvadratinio pobūdžio su plokščiais stogais, kaip, turbūt, niekur kitur Europoje. Trientas yra garsus vadinamuoju Tridento Konsili- jumu (baigtas 1563 m.).

PaduvojeIš Triento veda tiesus kelias į Veneciją, tačiau mūsų artimiausias tikslas—Paduva, į kurią keliaujame pro Veroną. Paduvą pasiekiame 21 vai. Tai pirmoji nakvynės vieta. Jau šiek tiek pavargę, maldininkai skubiai iš- skirstomi geruose viešbučiuose. Kaikurie gauna tiesiog “kunigaikštiškus” kambarius.Paduva turi apie 172.000 gyy. Reikšminga kaip žemės ūkio ir pramonės centras, universiteto miestas. Tačiau krikščioniškam pasauly Paduva labiausiai išgarsėjusi šv. Antano, mirusio 1231 m. Ancelloje prie Paduvos, relikvijomis, kurios randasi nepaprastos meniškos vertės ir grožio jo vardo bazilikoje. Šios bazilikos statyba buvo pradėta 1232 m. ir baigta keturioliktam šimtmety. Didysis altorius iš bron-

Kanadoje yra jau tokia gera ir 
saugi, kad tik neatsargus, suktas 
ir tiesiog kvailas balsuotojas gali 
tikėtis kur nors neteisingai pra
smukti.

Kaip pavyzdį galime paminėti 
Toronto St. Pauls rinkiminę apy
linkę 1957 m. federaliniuose rin
kimuose. Keletas asmenų buvo 
neteisingai pabalsavę neturėda
mi teisės. Tas buvo labai greitai 
išaiškinta, ir kaltieji tuoj nu
bausti kalėjimo bausmėmis.

Neatsargūs sukčiai gali ban
dyti pabalsuoti nesava pavarde. 
Geriausias nuo to apsisaugojimas 
yra kiekvienam anksti ateiti at
likti balsavimo pareigą.Otava. — Kanada pasirašė sutartį parduoti urano ir Švedijai. Iki šiol ji urano parduodavo tik JAV, Anglijai, Vak. Vokietijai ir Japonijai.

MEČYS MUSTEIKISzos, sukurtas garsiojo menininko Donatello. Bazilikoje iš viso yra 13 koplyčių. Altoriai, stovy- los, freskos, paveikslai ir visa kita sukurta daugelio garsiųjų menininkų, kaip Tiziano, Bellini, Mazzoni, Veronese, Tintoretto ir kitų, ir apima įvairius stilius. Tačiau pati svarbiausia šioje bazilikoje vieta, tai šv. Antano karsto koplyčia, su brangiu marmuriniu altoriumi. Už altoriaus — šventojo sidabrinis karstas.Balandžio 17 anksti ryte, puikiai pailsėję, dar prieš šeštą vai. visi skubame per miestą į šv. Antano baziliką — pamaldoms ir jos apžiūrėti. Gatvėse žmonių beveik dar nėra — italai dar miega. Miestas labai švarus, namai seni, stilingi, architektoniškai meniški, traukia akį jais grožėtis, prie jų sustoti, stebėti.Prieš pat šeštą vai. visi maldininkai jau prie bazilikos. Į baziliką įeiname eisenoje, giedodami atitinkamas giesmes. Šv. Mišios vyksta šv. Antano koplyčioje. Visi maldininkai eina komunijos, lanko šventojo grabą, meldžiasi ir stengiasi bent ranka paliesti jo karstą. Šioje koplyčioje maldininkų yra nuolatos ir tai nevien tik iš Italijos, bet ir iš viso pasaulio.
Po slėnyje ' *Paduvos apylinkėse labai daug vynuogynų, kuriuose darbuojasi beveik vien moterys. Liekni, dar jauni medžiai pavasariška žaluma puošia visas pakeles. Įvairius žemės sklypus, sklypučius juosia daugiausia apkarpyti žilvičiai. Didžiųjų kalnų jau nematyti, tačiau pravažiuojame ug- niakalnių kilmės kalnų, primenančių milžiniškas piramides plynam lauke. Ir jie neužilgo pranyksta. Horizonte išsiplečia Po upės slėnis. Visur tik lygumos, didžiulės, plačios lygumos. Žemė derlinga, drėgna, plačiais grioviais, kuriuose telkšo vanduo, išraižyta. Javai juodai žali, jau gerokai paaugę. Tai derlingiausioj i Italijos žemė, labai gausiai apsodinta drėgmę mėgstančiais medžiais. Kaikur tyvuliuoja pelkės.Ferraroje trumpam sustojame. Šis miestas yra tokio pat vardo provincijos sostinė, vyskupo buveinė, yra universitetas. Mieste daugelis charakteringų renesanso stiliaus pastatų, žavinčių sa-

Nuo vidurių užkietėjimo

4 uncijos .300
12 uncijų .600

PHILLIPS'
MILK OF 

MAGNESIA
Milk of Magnesia teikia ir kitoniškos 
naudos, ne vien ir nuo užkietėjimų. Ji 
palengvina užkietėjimą ir taip pat pa
deda virškinimui.

PHILLIPS’
MILK OF

MAGNESIA

— kelionės įspūdžiai —

vo spalvingumu ir giedrią nuo
taika, kaip ir apskritai visas Ita
lijos dangus.

Ravennos mozaikų 
burtuose
Iš Ferraros keliaujame tiesiai į Ravenną. Vis tos pačios, lygumos. Kaikur traukinys lyg .smigte įsminga į pakelėse žydinčius sodus. Kaikur dar neapsėtą žemę ar daržus italai - italės, galvas apdengę boluojančiomis skrybėlėmis, didelėmis kaponėmis purena; čia neteko pastebėti besidarbuojant mašinomis ar arkliais.Ravennoje sustojame 6 vai. Tik ką išlipus iš traukinio, keleiviai suskirstomi į dvi grupes ir vedami apžiūrėti miesto.Ravenna yra labai garsi savo praeitimi, dabar turi 192.000 gyv. Senasis Ravennos uostas jau 1-majame šimtmetyje Augusto Įkurtas. Pats miestas, kurs yra apie 12 km nuo Adrijos jūros, sukurtas penktame šimtmey ir tada buvo Vakarų Romėnų imperijos sostinė. Ravennoj yra labai daug senų pastatų - paminklų, turinčių didelės meninės ir istorinės reikšmės. ’ Kelioms valandoms Ravennoje apsistojęs, visko nepamatysi, todėl lankėme tik charakteringiausius pastatus. Pirmiausiai aplankėme S. Apolinare Nuovo^bsriliksą iš šeštojo šimtmečio. Jos viduje senųjų laikų bazilikoms charakteringos kolonos ir apskritai visa statyba bei vidinė santvarka. Brangios iš šeštojo šimtmečio išlikusios mozaikos vaizduoja visus šventuosius paskirai.Aplankome Dieviškosios Komedijos Dantės Alighieri mauzoliejų, kurs yra laikomas italų tautiniu paminklu. Dantė, ilgą laiką blaškęsis tremtyje, ramybę susirado Ravennoje, kur ir mirė.San Vitale bažnyčioje, kurioje sujungtos trys epochos (bizanti- jos, klasinė ir renesanso), vyrauja orientališka statyba ir nuotaika. Nuostabios mozaikos taip pat iš šeštojo šimtmečio. Šalia San Vitale bažnyčios yra vieno karaliaus dukters — Gala Placidia mauzoliejus, pastatytas jos pačios patvarkymu, dar jai gyvai esant. Pagrindinis mauzoliejaus bruožas — lotyniško kryžiaus pavidalas su kupolu. Viduje visos sienos ir kupolas — mozaikiniai; viskas iš penktojo šimt 

mečio. Langai peršviečiamo alebastro.Apžiūrime ir vadinamą ortodoksų baptisterijumą — krikšto koplyčią iš V-to šimtmečio, su antikos įtaka. Viduje, kupole, pačios senosios mozaikos iš V-to šimtmečio, vaizduojančios Kristaus krikštą ir apaštalus. Ši koplyčia nedidelė, tačiau savo meniškom vertybėm ir bizantišku puošnumu tiesiog monumenta- liška.. Prieš pat išvykdami, dar paskubomis suspėjame aplankyti užmiestyje esantį karaliaus Thė- odoricho mauzoliejų, pastatytą gotų karaliaus 520 metais.
Žydriosios Adrijos 
pakrantėmisPravažiavus vieną iš gražiųjų Adrijos pajūrio kurortų Rimini, dešinėje pasirodo lyg atsiskyrėlis, vienišas kalnas. Tai garsioji San Marino nykštukų respublika, Italijos globoje, turistų y par 4 tingai mėgiama. Prie pat San Marino yra ir garsusis Cezario galybės laikų Rubikono upelio tiltas...- ,Neužilgo pradėjo ryškėti ir Apeninų kalnų gūbriai. Tuoj už miestelio Pessaro privažiuojame ir Adrijos jūrą jau tiek arti, kad, rodos, pro vagono langą- ranka galėtum jūros vandens pasisemti... Traukinys, rodos,'lekia ne bėgiais, o puriu pajūrio smėliu. Ir taip keliaujam ilgą laiką. Matai pro traukinio langą pakrantėje palengva plasdenančias mėlynąsias Adrijos bangas,, atvašoj jūroj mažyčiai laiveliai, tartum lenktyniauja su. mūsų traukiniu. Dar ilgai jūros artumoje nematyti jokių pastatų, tik kartais iš kažkur atklydę vaikai braido pakrantėje ir jūros vandeniu taškosi.Šis kelio ruožas Adrijos pajūriu priminė ir mūsų gražiąją smėlėtą Baltijos pakrantę, pajūrio kopas ir tenai kitados išgyventas malonias valandas.Įvažiuojant į Anconą, jau baigė temti. Kažkur ant augštumos švytuoja švyturys, iš visų pusių dideliais plotais vakarinių miesto šviesų apsuptas, ir tik nuo jūros pusės lyg tamsia siena atskirtas. Ancona (90.000 gyv.) yra vienas iš žymiausių Adrijos jūros uostų, tik paskutiniame kare daug nukentėjęs.Iš Anconos išvažiuojame jau visai sutemus, į mūsų paskutinę šios dienos stotį — miestelį Loreto, kurį pasiekiame vakare apie 9.30 vai. Nuo stoties keliaujame pėsti dar apie pusvalandį,(nukelta j 7 psl.)

Iš Anglrjbf ši tinti niauki 38 sv.gry nosyor io. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti 'Mūšų plataus Irthrinip- 
go katalogo ip įsitikinti dėl žemų kairtų fr didelio pasirinkimo 
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. medžiogos 14 yrd. 
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd. 

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

Iš viso už

7 yrd.
3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

1. 2 košt, vilnonės medžiogos
1 paltui vilnonės medžiagos 
T suknelei viln. medžiogos

pamušalo 
Šerinės /klijonkės/

Iš viso už $79,90

2. 2 košt, vilnonės medžiogos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiogos 6 yrd.
1 sukenlei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm royono medžiogos 8 yrd.

pamušalo 10 yrd.
šerinės /klijonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

Iš viso už $124,60

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

$173,90

8 yrd.
4 yrd.

Iš viso už $124,60 Iš viso už $81,90
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME įvairiu* vehtvs, dantim* tohyti jvaHa* medžiaga*, siuva
ma* mažina*, akordeonu*, mezgima mašina*, laikrodžiu*, stiklui plauti peiliuku*, 
perkėriut, sktNtuvu*, plaukam* kirpti mašinėle*, avalynę, rūbu*, įvairia* teks
tilė* medžiaga*, mafctg ir tt. ir t.t.

Mažesnio formato siuvama mašina firma* "E<*ex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastotame ant stalo $68.20 

/Užsakant reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/.
Siunčiant elektrinę mašinų reikia nurodyti voltožg.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jfttą tedarytu*, epdr. rūbą, avalynės, vaistą ir kt. reikmenų įvairius siuntinius. 
Gyveną M Toronte, gali savo sudarytus iki 17 tvorą gryna svorio siuntinius 

tląsH mums paltu ar ekspresu. Apmokėsite gavg musą pranešimą.
iuttwtw pBsrovwnnM vynuments ir mm ei ibkiciiis Kosriuniomj ir paltams

BAUBO VALANDOS: pfrmedienlois - penktadieniais nuo 9 vol. ryto iki 7 vai.

BALSUOK 
A UŽ! -■

ČCF
Kanados 

Socialdemokratinę 
Partiję

Darbą visiems

^Valstybinį-sveikatos 
draudimą

Pigius ir pigios nuomos 
namus

IŠRINKITE CCF

Pusės algos dydžio

Nemokamą univeršifefF 
nį mokslą

Visiems lygias galimybes
- jokios diskriminacijos

VYRIAUSYBĘ

Pateikta 
Lietuvią 

CCF 
KLUBO

CCF Ethnic Council
nario

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

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

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

Darbas garantuotas ir apdraustas. 
Prieinamos kainos. Kad apsaugoti 
krosais ir dūmą vamzdžius nuo rudy- 
jimo — valymas patartinas anksti 
pavasarį.

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LEL 6-5113

88 -Delaware Ave.

VISKAS JŪSŲ NAMAMS!

SHEPPARD’S
Baldų ir reikmenų prekyba

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

Baldai:
Miegamųjų kambarių apstat. 
Gyvenamųjų .kambarių apst. 
Valgomųjų kambarių apstat. 
Chromo baldai ir kt.

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

Žemiausios kainos
MIEGAMOJO KAMBARIO APSTATYMAS nuo $79.00

PRISTATYMAS Į NAMUS VELTUI 
' UŽEIKITE IR ĮSITIKINSITE

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 
9aaBH^HBaBaKeaaaaRnBaKBS^aagBaea|BaaaaKaBBaHgB!BBaBasHBai

Wally’s Garage
5 ROBERT STREET, TORONTO

/ prie upautna«vouagv * 
Sav. VL. TARVYDAS

MAŠINŲ PATIKRINIMAI — švekavhno darbai — įvairūs 
” mašinų remonto darbai — automatinės transmisijos.

NguĮ^stabdži^dėįhna^i^l&M
GARANTUOTAS DARBAS______

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



A.A. vysk. K. Paltarokas, kurio minėjimas Toronte įvyks kovo 30.

Kuo kiti
Naujienų Nr. 65, J. Kardelis 

dar kartą siūlo PLB seimo su
šaukimą atidėti vieniems me
tams. Jo svarbiausias argumen
tas, kad PLB iki šiol neapjungė 
didžiosios dalies JAV lietuviško
sios visuomenės. Jis rašo:

“Manding, klausimas pagrindi
nai peržiūrėtinas. ir PLB statu
tas JAV lietuviams rimtai pritai
kytinas. Vysk. V. Brizgys siūlė į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
iiungti ne pavienius asmenis, bet 
JAV lietuvių organizacijas. Sa
kyčiau — ir organizacijas ir pa
vienius asmenis, numatant, kad 
organizacija augs ir stiprės. Tik
tai tokiu būdu PLB bus tokia or
ganizacija, kuri tikrai apjungs 
visus JAV lietuvius ir tiktai to
kiu būdu ir PLB Seime jie galės 
dalyvauti visavertiškai atstovau-. 
darni, t ikrai: visus. Amerikos lietu-' 
vius. Ir tiktai tokiu atveju PLB

rūpinasi?
Seimas galės kalbėti pilnu PLB 
balsu. Dėl tokio susitvarkymo i 
reiktų JAV B-nei susitarti su • 
ALT-ba ir per ją apjungti į PLB 
visus JAV lietuvius, kiek tiktai 
gali maksimališkai ir užsitikrinti 
jų dalyvavimą seime. Tada ir 
seimas bus viso autoritetingumo.

Be persitvarkymo ir Seimas 
bus skystas, ginčijamas ir aiš
kiai nepakankamas. Kam to rei
kia ir kam iš to bus nauda?”

Atidėti dar esą nepervėlu. Ir 
dėl užsakytų salių dar esą laiko 
geruoju susitarti — atšaukti. 
“Tuo metu gal ir mes — Kana
dos lietuviai — sugebėsime dar 
geriau pasitvarkyti, nes ir pas 
mus yra tūlo nepasitenkinimo. 
O Seimo Organizaciniam Komi
tetui vienu metų atidėjimas bus 
tiesiog būtinas”.

žai tiesos.'Bet ar jau nepervėlu?

MERGAITĖ APIE VARGUS “ROJUJE”
Neseniai šį konuneu 

kusiame laiške iš Ž< 
gąitė, kuri yra 7-ame skyriuje 
savo tetoms, pasidžiaugusi pri
dusta fotografija, rašo:
“’le i’ėlės, man yra dabar daug 

linksmumu. Parbėgu iš mokyk
los, turiu savu giminių nuotrau
kas, > ra ku paziuieti, tik dar gai-' 
la, kad nctuim dvdžių nuotrau
kos, nežinau koks jis yia. tetu
lėlės, aš prisipažinau su mamyte, 
kad Jūsų nuotraukoje tokia pat 
gėlelė, kaip mūsų trobelėje. Te- 
telėlės, mane paima didelis 
linksmumas, kad žadėjote par
siųsti siuntinėlį. Aš įdėjau batu
kų mierą — baltą siūlelį į laiške
lį. Tetulėlės širdingai prašyčiau 
rudos medžiagos suknelei. Man 
bus pavasarį gegužės 15 d. egza
minai 7 klasės. Jau daug mer
gaičių turi nusipirkusios. Man

pasie-1 yra sunku nusipirkti, nes į .... 18 centnerius grūdų, 4 centnerius 
emaičių nu i-I vilnonės medžiagos per kelius.] .......................... -

imtus teparveža. Jeigu kada ir 
parveža tai slaptai sueina tar
nautojai u krautuvę uždaro, kad 
negautų nusipufeM eilinis darbi
ninkas. Žinoma, ... krautuvės 
bėra dvi: viena drabužių, antra 
smulkių prekių. Kurie žmonės 
yra papratę važinėti po didelius 
miestus: ar į Rygą, ar į Kauną, 
tie nuperka ir parveža. Jiems 
reikia mokėti dvigubą kainą. Jei 
yra 100 sablių, jau jam reikia 
mokėti 200 rublių, į metrą, o ei
linis darbininkas gauna 45 ka
peikas į darbadienį, o darbadie
nį dirba, kaip prie kokio darbo, 
dirba 3 dienas, už vis prie žemės. 
Mano tėvelis yra statybos bri
gadininkas. Jis gauna į mėnesį 
40 darbadienių ir 2 rubliu į dar
badienį. Tėvelis gavo iš kolūkio

VEIDU Į ATEITĮ
Lietuviškosios emigracijos lais

vės kovoje kiekviena pozityvi jė
ga yra reikalinga ir net būtina. 
Tėyynei, surakintai pančiuose 
Šiandien neįmanoma plėsti ko
vos frontą už jos ribų. Užsieninės 
kovos sritis yra patikėta emigra
cijos lietuvijai ir todėl pirmasis 
jos uždavinys tą kovą plėsti po 
visą pasaulį iki galutinio laimė
jimo.

Į šią kovą jau kuris laikas kaip 
organizuotas vienetas yra įsijun
gę ir Lietuvių Krikščioniškosios 
Demokratijos Studijų Klubai, sa
vo pirmajame atstovų suvažiavi
me 1956 m. rugsėjo 2 d. Cleve- 
lande tarę, jog: “savo didžiuoju 
uždaviniu laiko Tėvynės Lietu
vos išlaisvinimą ir to tisklo sie
kia visomis jaunomis jėgomis”.

Šis pasiryžimas ir šiandien yra 
visų narių širdyse ir protuose. 
Tačiau kaip kiekviena savaranki 
ir nepriklausoma organizacija 
taip ir Studijų Klubai to tikslo 
siekia savitu būdu ir savo veiklą 
riboja specifiniais konkrečiais 
uždaviniais.

LKDS Klubai yra lietuvių jau
nosios kartos organizacija, kuri 
savo sąjūdin buria visus jaunuo
sius. besidominčius krikščioniško 
politinio - socialinio - visuomeni
nio mokslo ir gyvenimo proble
momis ir jų pritaikymu lietuvių 
tautos gyvenime.

Savo specifinės veiklos lauku 
Studijų Klubai pasirinko politi
nio auklėjimosi ir ugdymosi.sri
tį. Klubai jaučia lietuvių visuo-

LIETUVIŠKOS PASTABOS
Čia žiupsnelis žinučių, gautų ryšį su Tėvynėje likusiais kultu-’ kitas reikalas. Ar nuo tokios pa

per asmeninį ryšį ar imtų iš laik- i~------ --1—J-------1 1----- x:

raščių kronikų, be jokių komen
tarų. Lietuviškasis gyvenimas 
yra toks įvairus ir įdomus, bet į 

nevisada yra galimybė kiekvieną 
temą aprėpti atskiru straipsniu..

Komentarai ir išvados palieka
mos pačiam skaitytojui.

Vienas gerai žinomas mūsų li
teratas veda didžiulį susirašinė
jimą su rašytojais Lietuvoje. Sa
vo laiškuose juos dažnai bara už 
bendradarbiavimą su okupan
tais. Gi tiems, kurie išeivijoje 
būdami siūlo pagyvinti kultūrinį

rininkais, sako, jog niekados ne- ’ gundos galėtų atsisakyti dabarti- 
ištiesrąs rankos pasisveikinti. . .’niai Lietuvos tvarkytojai, sunku 

Kitas mūsų meno pasaulio at- būtų pasakyti...
stovas, dailininkas, į spaudos Teko matyti nuorašus keleto 
žmonių paklausimą, ką jis gal- laiškų Valstybės Departamentui,
votų apie siūlymą suruošti JAV 
ir Kanadoje Lietuvos dailininkų 
parodą, o išeivių dailininkams 
savuosius darbus eksponuoti Vil
niuje ir Kaune, atsakęs, kad, jo 
nuomone, tai labai sveikintina 
mintis. Bet, jei joje užsigeis “pa
sišienauti” politikieriai, prama- 
tydami tokioje parodoje sau po
litinę priemonę, bet ne nuoširdų 
bendradarbiavimą, tai jau būtų

menėje stoką politinio subrendi
mo ir demokratijos dėsnių pa
gerbimo ir stengiasi ugdyti savo 
nariuose šias dvi nepaprastai 
svarbias savybes. Tauta, kuri ne
įstengia kurti kultūrinių verty
bių — miršta. Politinė bendruo
menė, kuriai trūksta politinės 
brandos — nustoja teisių į nepri
klausomą valstybinį gyvenimą. 
Siekti politinės išminties gelmių 
ir kelti lietuvių politinę bend
ruomenę į valstybingumo augš- 
čius ir yra vienas iš klubų užda
vinių. >

Studijų klubų politinio auk
lėjimosi ir ugdymosi lytis yra 
krikščioniškoji demokratija ne
šanti dažnai nukrikščionėjusiam 
ir amžinose vertybėse pasimetu
siam pasauliui evangelinės de
mokratijos palaimą ir krikščio
niškojo politinio bei socialinio 
mokslo šviesą. Jų išeities taškas 
yra gyvenamoji realybė, didele 
dalimi apsprendžianti kasdieninį 
gyvenimą ir jo apraiškas.

Studijų Klubai tiki, jog jų 
pasirinktasis kelias yra tikslus ir 
realus. Jie mano, jog politinio 
brendimo sritis yra netik lygiai 
svarbi, bet ateities perspektyvo
je netgi svarbesnė už kaikurias 
kitas tautinio progreso sritis. 
Kartu Studijų Klubai savo veik
loje pasisako už krikščioniškojo 
realizmo pagrindą, atmesdami 
laikinio pasitenkinimo ieškantį 
nerealų blaškymąsi romantinėse 
sąvokose ir kultųrinio - politinio 
gyvenimo probtėūiatikoje. -

Studijų Klubai mato tarptau
tiniame gyvenime prasidedančią 
naują erą ir ruošiasi ją pasitikti 
atviromis akimis ir gyvu susido
mėjimu. Jie tai daro tvirtai tikė
dami Lietuvių Tautos ir Lietu
vos Valstybės nemirtingumu ir 
kūrybiniu genijum. 1918 m. Lie
tuva įrodė, jog ji yra verta gy
venti nepriklausomos valstybės 
gyvenimą. Šiandien jos laisvieji 
sūnūs turi įrodyti, jog ji verta 
nepriklausomybės naujoje ato
minėje ir erdviu eroje.

Lietuvių Krikščioniškosios de-

gyvulinių, 4 duoninių rugių. Ži
noma, duonos jau nepertenkam 
kiek reikia. Iš tų pačių pinigų 
reikia nusipirkti duonos, ko be
trūksta ir drabužį, šiemet turė
jome du paršiuku: vieną parda
vėm į bekonus, antrą palikom 
piauti. Iš arų prikūlėm 10 pūrų 
miežių, tik gaila, kad šį rudenį 
buvo labai lytotas ruduo. Tiek 
lijo, kad bulvių laiškų galūnės 
bebuvo matyti nuo pat rugpjū
čio mėnesio. Už tai išpuvo visos 
bulvės .žmonėms, tik tie laimin
gi, kurie sėjo ant kalno. Tie pri
sikasė daug, mes prisikasėm 20 
centnerių, bet amžinai jos pūva, 
sėklai jau nebesulaikysime. Per
nai buvome prisikasę 90 centne
rių, už tai, kad buvo geri metai. 
Šiemet brangiai mokėjo už be
konus valdžia. Mes gavome 11 
šimtų 40 rublių už bekoną, ir 
man nupirko naują dviratį. Su
mokėjo 700 šimtus 30 rublių ir 
juodą gražios medžiagos moki
nišką prijuostę. Mamytė ieškojo 
4 metus, bet vieną kartą papuo
lė. Sumokėjo 120 rublių, bet gra-

žus. Batukus per purvą bristi 
kiekvieną dieną—80 rublių. Dar 
vienas kitas kojines, tų aš daug 
nudėvėju'— 3 kilometrus riekia 
vaikščioti kiekvieną dieną į mo
kyklą. Taip ir išėjo tie bekono 
pinigai.

Kitą metą reikės eiti 6 kilo
metrus. Jau į .... Už tai pirko 
tą dviratį, kad galėčiau nuo ru
dens ir nuo pavasario po kokį 
mėnesį parvažiuoti namo. Kada 
kelias bus sausas, tėveliams ma
žiau bekainuos kvatiera.

Parašysiu kiek yra naujienų. 
Skaitėm laikraščiuose, kad 1958 
metais mums nebebus prievolės, 
tiktai mokestis vienas (tai nuo 
tų 60 arų. Red.), ir to nežinome 
dar kiek. Prievolė buvo duoda
ma: 30 kg mėsos, 5 kg sviesto, 50

Lenkijos žemės ūkio ministeris 
Ochab, partijos politbiuro narys, 
pareiškė seime, kad nemažą dalį 
dabar sovchozams, t.y. valstybi
niams ūkiams, priklausančios že
mės reikią išparduoti valstie
čiams, nes šiaip trūkstą kapitalų 
reikalingoms investicijoms bei 
!ėšų mašinoms pirkti. Būsią par
duota arti milijono ha žemės.

Ochab, kaip ir visas politbiu- 
ras supranta, jog tai bus komu
nistinio ūkio bankrutavimo ženk 
as, dėl to ir jis sako, kad tos že- 
nės palikimas valstybės ranko
je būtų “socializmo interesuose”. 
Bet kitos išeities nėra. Kaip ži
nia kolchozai Lenkijoje jau už
pernai panaikinti ir ūkininkų

kiaušinių, nuo avies 500 gramų dauguma laisvai ūkininkauja.
vilnų. Jeigu to nebebus, jau di
delės lengvatos mums. Jau ti
kėjimą atleido laisviau, už baž
nyčią bereikia mokėti pusė mo
kesčio, mokinius leidžia eiti j 
bažnyčią. Jau eina daug moky
tojų į bažnyčią, per šv. Velykas 
klūpoja mokiniai prie Dievo gra
bo. Pirmiau nebuvo leidžiama.

Daug žmonių parvažiuoja kur

buvo išvežti į Sibirą, ir rašosi, 
kurie Hera parvažiavę. Visi yra 
palaidi, tik laukia savo metų už- 
darbės, kiek išskaitys ir kiek 
gaus. Žadėjo parvažiuoti N. N. 
ir babunėlė į savo gimtą kraštą 
numirti. Tik gaila, kur beapsė
stos gyventi?”.

MEŠKIUKAS” “Little b’ar”

ODK-4M
Jūsų malonumui paruošė

DOW KINGSBEER
Toriamo Dau Kingsbyr

BREWERY LIMITED

Vol kswagen
teikia 170 kubiniu^ pėdu

flopšinės” talpos

kuriuose mūsų tautiečiai prie
kaištauja Vašingtonui už jo su
sitarimą su rusais kultūrinių 
santykių plotmėje. Valstybės 
Departamentui primenama, kad 
dabartinė susitarimo forma tega- mokratijos ‘studijų*'Klubai' tad 
Ii favorizuoti tik pačius rusus ir kviečia visa lietuviu karta bur-
visiškai ignoruoja kitų sovietų 
pavergtų tautų kultūrinius pa
siekimus. Šiuo metu, esą, tega
lima laukti vien tik. didžiarusių, 
tik rusišku sovietinių kultūrinių 
pasirodymų JAV ...

Dar pr. m. lapkričio 30 d. El
tos biuletenyje buvo rašyta, kad 
ryšium su ateinančiu Vasario 16 
minėjimu, tarp eilės kitų darbų, 
reiktų “Sustiprinti Lietuvos lais
vinimo pastangas informacija 
svetimomis kalbomis, pirmoje ei
lei e dar 1958 m. vasario 16 die
nai išleidžiant apįe Lietuva trum 
pa informacinį leidinį stfiglų kal
ba .Jei kas turi tokį leidinį, 
šis-autorius prašo už atlyginimą 
atsiųsti jam šio laikraščio ad
resu • 'J. ;; .

Neseniai Niujorke buvo “Miss 
Lithuania” rinkimai. Į salę su
gužėjo, suvažiavo minios tautie
čių. nebeužteko net sėdimų vie
tų. Kiek vėliau toje pat patalpo
je vyko Vasario. 16 minėjimas. 
Buvusiųjų teigimu, tikrai nepa
stebėta tokios 
matėsi grožio 
muose...

tis į jų sąjūdį, purenti naujų po
litinių - socialinių dirvonų, įši- 
<?vti aštraus proto ir plačių po
lėkių, išsiugdyti tų vertybių, ku
rios reikalingos demokratinės 
valstybės tvarkymuisi ir, besi
ruošiant laisvam gyvenimui bei 
einant nusistatytu keliu, jau 
šiandien talkinti Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
ir kitiems laisvinimo veiksniams 
sunkioje kovoje už Tėvynės lais
vę. O stodami petys petin su vy
resniaisiais šiame kryžiaus kare 
kviečiame visą emigracinę lietu
viu ą vienybėn ir bendran dar
ban už; brangią Tėvų Žemę.

Lietuviu Rįrikščion iskosios 
Demokratijos Studijų 
Klubų Koordinacinė

• j Valdyba.

kamšaties, kuri 
karalaitės rinki-

ruošiasi savojojeALRKF jau
Jaunimo stovykloje antrojo va
sarojimo sezono atidarymui. Tu
rima daug skolų, tad nelengva 
su mokėjimais. Norima visą sko
lą sutraukti i vieną vietą. Jei tai 
pavyktų, būtų žymiai lengviau 
toliau tęsti tą svarbų lietuvybės 
išlaikymo darbą — bent vasara 
auklėti mūsų jaunimą visiškai 
hetuviskoje ir religinėje nuotai
koje bei dvasioje. Bene pats pir
masis iš mūsų organizacijų savo 
metu atskubėjo su paskola AL 
RK Susivienijimas. Dabar buvo 
bandoma gauti iš jo ir antrą, di
desne paskolą. Atrodo, kad dėl 
'vairių priežasčių, šis prašymas 
vra atmestas. Todėl, jau girdisi 
balsų, siūlančių paskolos reika- 
’u kreiptis į kitą Susivienijimą 
- SLA . . .

Al. Gimantas.

Geltonasis pavojus
Sovietų demografai pereitų 

metų pabaigoje esą paruošę 
specialų slaptą memorandumą, 
paremta slaptosios tarnybos Ki
nijoje duomenimis, kuris įteik
tas visoms vadovaujančioms 
Kremliaus asmenybėms. O jo 
nagrindinė mintis yra ta, kad 
kinai taip sparčiai plečiasi, jog 
no kokiu 40 metų jų bus apie 
1.2 ar 1.5 bilijono. Kadangi to
liau i rytus veržtis jiems nėra 
kur. tai natūraliausiai jų srovė 
turės pasukti į vakarus, atseit 
nėr Sibirą i Sovietuos rytų sri
tis, kurios kaip tik labai retai 
tėra apgyventos. Pirmiausia jų 
antplūdi turėsią pajusti abi — 
išorinė ir sovietinė — Mongoli
jos. Kinijos vyriausybė jau yra 
nradėjusi gimimų apribojimo 
propagandą, tačiau gyventojų 
masėje jie pasisekimo neturi. 
Dėl to slaptasis memorandumas 
nurodas. kad Sovietams teksią 
■sekančių 25 metų bėgy savo po
litiką pakeisti ir suartėti su Va
karu Europa. Be jos kinų ant
plūdžio nebūsią galima sulai
kyti.

dėl atsargesnio, pigiausio pristatymo
Nesvarbu, ką jūs pakraunate, rožes ar 
radio, kiaušinius ar statinaites, jie bus 
vežami lygiau, švelniau ... geriau išba
lansuotam, tam specialiai pagamintame 
Volkswagene. Tai lankstaus ir greito va
žiavimo mašina, nesulaikoma nei snie
go, nei purvo, nei žvyro. Volkswagene 
daugiau ir sutelpa! Per plačias šonines 
pakrovimo duris, galima pakrauti iki

170 kūb. pėdų važmos... kartu su nau
jo sunkesnio tipo transmisija, išlygina 
šiurkštumą, ir ekonomiška mašina su 
galionu nuvažiuoja 30-35 mylias. Volks- 
wageno patyrusi prekybinė organizacija 
paremta 4 mil. dol. vertės atsarginių da
lių centrinio sandėlio, laiduoja skubų 
patarnavimą visame krašte.

Visam krašte žinomos kompanijos naudoja Volkswagenus
. Bell Telephone Company • Canadian Broadcasting Corporation

Canadian Notional Telegraphs • Culligon Soft Water • Steep Rock Mines 
Eaton's of Canodo • O'Keefe's • Ontario Government, Dept. Lands & Forests 

Ontario Provincial Police • R.C.A. Victor • Simpsons - Sears • Singer Sewing Machine 
St. John Ambulance • Thor Industries . . . ir daugybė kitų.

Leiskite Volkswagcnu pardavėjui Įrodyti, kad jūs taip pat galite sumažinti savo išvežiojimo išlaidas.

H-7078 B

VISAME KRAŠTE PRISTATYMAS IR PREKYBININKAI

DAUGIAU PAKROVIMO VIETOS — 170 kub. pėdų 
ŽEMESNĖS OPERAVIMO IŠLAIDOS—30-35 M.P.G. 
LANKSTUS JUDĖJIME — lengva paparkyti 
ŽEMOS PAKROVIMO GRINDYS—13” nuo šaligatv.
PLAČIOS ŠONŲ IR GALO DURYS 
DAUGIAUSIAI REKLAMOMS VIETOS—80 kv.pėd.

f

Volkswagen 
sumažina 

pristatymo 
išlaidas!
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Pavergtoje tėvynėje
V. Kapsukui. Mickevičiui pa- 

;erbti Sovietų Sąj. pasirodė 40 
ąpeikų pašto ženklas su jo at- 
aizdu bei gimimo ir mirties da- 
omis. Apačioje įrašas: “Įžymu- 
is Lietuvos komunistų partijos 
adovas ir organizatorius v Mic- 
evičius - Kapsukas”. Ženklas
ra rusvos spalvos. .
Tauragės plytinės vadovai vi

as savo pagamintas plytas par- 
avę, o plytinės rekonstrukcijai 
upirkę 100.000 plytų Palemono 
lytinėje. Kai vienos mašinos su 
lytomis iš fabriko važiavusios, 
itoš taip pat su plytomis į fab- 
iką.
Į Vilniaus universitetą ne vi

as priima. Vienas tėvas, kurio 
ukra studijuoja mediciną, pa
jaustas, kur ji studijuoja, atsa- 
ė šitaip: “Ji gyvena Kaune. Į 
flnių nedaug studentų gali pa- 
jkti, nes ten priimadavo tik 25 
etuvius ir 25 rusus (matyt, tu- 
ima galvoje medicinos fakulte- 
p Red.). Taigi mat kokia kon- 
ufencija, o į institutus (t.y. 
tauno medicinos ir Politechni- 
os institutą. Red.) jau priima 
elis kartus, daugiau...”
Raudonės pilis naikinama, ra- 

j “Šluota” 1957 m. Nr. 15: “Vie- 
ame pilies rūmų fligelyje įsik'ū- 
jsi vidurinė mokykla. Tai, ži- 
oma, nieko blogo. Tačiau kita- 
le fligelyje mokyklos direkto- 
ius Jonas Kursevičius įrengė ... 
iaulidę. Pilis įra, griūva. Vid. 
lokyklos mokiniai ir mokytojai, 
są, savo jėgomis pilį aptaisytų, 
et direktoriaus pritarimo ne- 
mda. Jis pats ardąs sienas, iš- 
iaunąs perdangų medines da- 
s, plytas atiduodąs Nemuno 
peiviams statyti damboms upė- 
h Direktoriaus karvė ganantis 
ilies parke, o jis kertąs parko 
ledžius — šimtametes liepas ar 
levus. Jau nukirtęs 286 me
ans.'
“Ir kas gi jį suturės, jei pats 
urbarko galva pernai, kalbant 
pie kitą, Jurbarko rajone esan- 
s paminklą — Gelgaudų pilį, 
įę.šai ir oficialiai pareiškė: 
— Gaila, kad niekas iki šiol 
ar nepakišo tolo po ta Gelgau- 
ų pilimi... išlėktų į orą, ir vi- 
ėms būtų ramu...” 
Dabartinių Lietuvos miestų 

958 m. biudžetų pajamos tūks- 
mčiais rublių: Vilniaus 145.830,

Atidaryta nauja lietuviška 

moterų kirpykla 
NELLE BEAUTY 

SALON
1496 Main St. E. . 

(netoli Kenlworth)
Hamilton, Ont. Tel. LI. 4-9898 

Sav. A. BUČINSKIENĖ

Kauno 112.190, Klaipėdos 45.720, 
i Šiaulių 30.746, Panevėžio 19.788, 

Druskininkų 8.347, Palangos 7. 
233. Kiti miestai yra rajonų cen
trai. Jų yra 87. Kiekveinam ra
jonui taip pat nustatytas biu
džetas. Didžiausias yra Ukmer
gės — 17.000, toliau seka Mari
jampolės 15.588, ,Trakų 12.592, 
Alytaus 12.541, Kauno 12.168 ir 
t.t. Mažiausias yra Vabalninko 
biudžetas — 5.533.

Visas Lietuvos TSR biudžetas: 
3.700.233 rubliai pajamų ir 3.672. 
385 išlaidų.

D. Juknevičius paruošė kny
gutę “Zarasai — ežerų kraštas”. 
Dusetų rajono laikraštis “Socia
listinis kelias” tarp kitko apie ją 
rašo: “Skaitytojų šypseną suke
lia nuotrauka su prierašu “Plytų 
fabrikas ant Griežtos kranto”, 
nes jie nesunkiai vietoje taria
mos plytinės atpažįsta Dusetų 
pieninę”.

Įdomu, kad šios pieninės nuo
trauka buvo pasirodžiusi ir To
ronto “Liaudies Balse”. Jukne
vičiaus knygutę gavę torontie- 
čiai jos pavadinimą plytine taip 
pat pastebėjo.

Markso “Kapitalo” I t išėjo 
lietuvių kalba.

Liet. TSR Katalikų kalendo
rius išleistas ir šiems metams. 
Autorius kan. dr. J. Stankevi
čius, 118 psl. Yra pažymėtos die
nos, liturginė' spalva ir šventės 
klasė, šventės, metai, mėnuo. Mi
šios, brevijorius, šventųjų ir tau
tiniai vardai, liturginės pasta
bos, laikas ir mėnulio atmainos. 
Klaipėdos katalikų parapijos 
bažnytinio komiteto pranešimas 
ir statomos bažnyčios modelio 
fotografija.

Kalendorius Lietuvoje leidžia 
valstybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla. Šiemet išėjo 
šie kalendoriai: Astroųominis, 
Fizkultūrininko. Motinos ir vai
ko, Gimtoji žemė, o taip pat Lie
tuvos miestai ir kurortai. Jų iš
leista 270.000 egzempliorių. Be 
to, išėjęs kišeninis, stalinis, sie
ninis ir kalendorius - lentelė.

Gen. V. Vitkauskas pradėjo 
spausdinti savo atsiminimus 
žurnale Švyturys. Pradžioje bol
ševikiškais sakiniais išdergęs ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą, pradeda nuo savo iškilimo į 
kariuomenės vadus. Kodėl jį pa
skyrę ir jis nežinojęs. Buvę kal
bama, jog už tai, kad gerai pasi
rodęs būdamas Vilniaus rinkti
nės vadu ir kad buvęs laikomas 
gryno plauko kariu, nelinkusiu 
kištis į politiką. O gen. Rašti
kis buvęs atleistas, kad jam bu
vę “valdžios sluogsnių prikiša
ma, J°g jis mėginąs nustelbti 
“tautos vadą” Smetoną”.

Hamiltono ryškieji veidai
Kiekvienas tautinis darbas 

esamose sąlygose yra sunkus ir 
visais atvejais iš jį dirbančiųjų 
pareikalauja daugiau ar mažiau 
savęs atsižadėjimo. Todėl asme
nys, kurie šiems reikalams paro
do daugiau dėmesio, aukodami 
savo laiką ir darbą, yra verti 
mūsų visuotinės pagarbos.

Hamiltono Lietuvių Namų įsi
gijimo pastangos, reikia skaityti, 
yra vienas sunkiausių bandymų 
mūsų kolonijos lietuviškame ju
dėjime. Šis darbas yra juo sun
kesnis, kad siekiamas objektas 
yra imponuojantis ir kartu savo
tiškai gazdinantis. Tad ir tie tau
tiečiai, kurie stambiau prisideda 
prie šio darbo, kelia mūsų širdy
se nuostabaus pasigėrėjimo.

Praėjusią savajtę Lietuvių NF 
Garbės Narių eiles padidėjo dar 
vienu asmeniu — į jų tarpą įsira
šė p. Uikienė - Wikis Magdutė. 
Anksčiau įnešusi į LNF $200, da
bar pridėjo dar $300 ir pareiškė, 
jeigu reikėsią, ji savo įnašą pa
didinsianti iki tūkstantinės.

Mieloji Magdutė Valančiaus- 
kaitė - Uikien gimė ir augo gra
žioje Žemaitijoje, Klausgalių - 
Metsėdžių kaime, Salantų parap. 
Į Kanadą atvyko 1913 m. dar jau
nutė mergaitė ir apsistojo Mont- 
realyje. Čia 1914 m. sukūrė lietu
višką šeimą. Ji išaugino dukrelę 
Onutę ir sūnų Antaną. Į Hamilto 
ną persikėlė 1917 m., kur be per
traukos gyvena iki šių dienų. Jos 
vienturtė Onutė ištekėjo už J. 
Kanevos, kurių dukrelę Jonę ha- 
miltoniečiai pažįsta kaip gabią ir 
toli pažengusią akordeonistę.

Naujoji NF Garbės Narė lietu
viškame organizaciniame gyve
nime aktyviai dalyvauja jau nuo 
1932 m. Namų Fondo v-boje ji 
yra nuo jos sudarymo ir visą lai
ką savo nuoširdžiu darbu lemia
mai prisidėjo.

Kad NF savo narių tarpe iš se
nųjų ateivių turi du Garbės Na
rius įnešusius po $1.000, 3 Gar
bės Narius įnešusius po $500, 
apie 40 narių įnešusių po $200 ir 
po $100 ir dar apie 20 narių ter
minuotai pasižadėjusių, didelė 
dalis nuopelnų tenka p. Magdu- 
tei, kuri nuolatiniuose pokal
biuose su savo pažįstamais visu 
žemaitišku atsidavimu aiškino L. 
Namų svarbą mūsų bendruome
nei. Ji visada yra giedrios nuo
taikos, jaunatviškos energijos ir 
pilna optimizmo.

Dėkodami nuoširdžiausiai p. 
Uikienei už jos didelį ir sunkiai 
įvertinamą darbą mūsų tautai, 
linkime jai geriausios sveikatos, 
ištvermės ir ilgiausių metų, o 
taip pat tikime, kad jos pavyz
dys uždegs ir kitas lietuviškas 
širdis mūsų didiesiems tauti
niams idealams! Sk. St

Lietuviai pasaulyje ■
»A VALSTYBĖS

LNF valdybon sekantiems me
tams išrinkti: Ant. Senikas, pir- 
min., Emilija Čekienė vicepirm., 
AL Daunys sekr.t Kazys Siliū- 
nas iždin. ir Aloyzas Petrikas na
rys. Fondo narių susirinkimas 
įvyko kovo 9 d. Jame buvusi pri
imta apyskaita ir sąmata.

SLA seimas šaukiamas* Čika
goje liepos 21 d.

Dan Kuraitis, neturėdamas vil
čių gauti leidimą įvažiuoti į Lie
tuvą, žada šią vasarą nuvykti 
aplankyti Lenkiją ir Lietuvos 
pasienį.

Iš Argentinos atvyksta apsigy
venti į Čikagą keletas lietuvių 
šeimų: inž. Anatolijus Dičius su 
žmona ir 3 dukrom, Jurgis Me- 
renhplcas su šeima, inž. Pijus 
Bielskus, Motiejus Povilaitis su 
šeima ir dar kelios šeimos.
VOKIETIJA

Hammeln prie anglų kariuo
menės dalinių yra ir svetimtau
čių sargybų kuopa. Joje vyrauja 
lenkai, ukrainiečiai. Lietuvių tik 
11 vyrų. Šį mėnesį anglų daliniai

išsikelia, o svetimtaučiai palei
džiami. Mūsų vyrai norėtų per
eiti į darbo kuopas prie ameri
kiečių dalinių. Pavieniai mėgins 
persikelti i Hamburgą. * '

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Augšti procentai už indėlius. Sumažinti procentai už paskolas. Indėliai, pasko
los ir nario gyvybė yra apdrausta.

Operacijos atliekamos kiekviena sekmadienį nuo 12 vai. iki 2 vai. p.p. parapi
jos bibliotekoje, 58 Dundam St. N., Hamilton. Kitu laiku kreiptis pas ižd. 

E. Lengniką, 15 Homewood Ave., tel. JA. 9-2114.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt. Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
755 Barton St. E., Hamilton, Ont.

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

maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 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 k t. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. 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 vaL 10 ryto - 7 vaL vakaro, išskyrus pirmadienius.

Pranešimas
Labai maloniai "prašome visus 

tautiečius atsilankyti į NF narių 
visuot. susirinkimą, kuris įvyks 
sekmadienį, kovo 30 d., 4 vai. p.p. 
St. Michaels (vengrų) salėje, 213 
James St. N.

Susirinkimui numatoma ši die
notvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirm, ir sekret. 

rinkimas, ,
3. Praėjusio'visuotinio NF na

rių susirinkimo protokolo pri
ėmimas,

4. Namų Fondo valdybos pra
nešimai,

5. Supažindinimas su Lietuvių 
Namų čarteriu,

6. Lietuvių Namams Delta ki
no salės ir apartamentų pirkimo 
uždarymo (deal closing), svars
tymas,

7. Lėšų NF telkimo pagreitini
mo svarstymas,

8. Liet. Namams įstatų projek
tui paruošti Komisijos rinkimas,

9. Klausimai ir sumanymai,
10. Susirinkimo uždarymas.
Pastaba: Šis susirinkimas val

dybos buvo numatytas šaukti 
užpirktuose Lietuvių Namuose, 
bet kadangi dabartiniai kino 
nuomotojai nesutiko duoti šiam 
tikslui salės, todėl buvo paimta 
patogiausioje vietoje esanti ven
grų salė. x

Mes dar kartą nuoširdžiausiai 
prašome visus NF narius ir visus 
lietuvius į šį susirinkimą būti
nai atsilankyti, nes manome, kad 
jis vienas svarbiausių.

Dėkojame ir laukiame atsilan
kant. LN Fondo valdyba.

Vyresniųjų ir moksleivių at-kų 
susirinkimas šaukiamas kovo 29 
d., šį šeštadienį, 7 vai. vak. pa
rapijos salėje. Paskaitą skaitys 
mokyt. J. Domeika apie arkiv. 
Jurgį Matulevičių, minint jo 30 
metų mirties sukaktį.

Nariams dalyvavimas būtinas. 
Maloniai prašome dalyvauti ir 
prijaučiančius.

Kuopos valdyba.
Liet Kredito Draugija “Tai-* 

ka” praneša savonariams ir visai 
Hamiltono lietuvių visuomenei, 
kad nuo balandžio 1 d. bankelis 
pradeda dirbti du kartus savai-

HAMILTON, Ont 
tėję. Penktadienių vakarais nuo 
6 vai. iki 8 vai. vak. bus atlieka
mos visos operacijos advokato 
A. Liūdžiaus įstaigoje, 128 Main 
St. West (prie Federal Building), 
kur yra gauta patalpa bankelio 
reikalams. Ši vieta yra labai pa
togioje miesto vietoje ir lengvai 
visiems pasiekiama. Pirmą kartą 
darbas bus pradėtas balandžio 4 
d., penktadienį, 6 vai. vak. Sek
madieniais po pamaldų, kaip ir 
anksčiau bankelis dirbs Aušros 
Vartų parapijos-bibliotekos kam
baryje. Mes tikime; kad dirb
dami dvi dienas savaitėje galėsi
me geriau patarnauti savo na
riams ir kartu patenkinti tuos, 
kurie sekmadieniais buvo užimti 
ir dabar laisvai galės penktadie
nio vakarais atlikti visus reika
lus. Taip pat primename visiems, 
kurie neturi laiko atvykti, gali 
visus mokėjimus atlikti., paštu 
prisiunčiant galiojančius čekius 
arba Money Orderius.

“Talka”.
Magdalena ir Povilas Vaitoniai 

susilaukė sūnaus, keturioms 
dukrelėms broliuko. Jam duotas 
Algirdo Jono vardas.. Hamilto- 
niečiai jau seniai didžiuojasi sa
vo kolonijos dideliu šachmatų 
miesteriu ir linki jam sėkmės, o 
jaunam sūneliui pasekti tėvo ke
liais ir būti pasaulio meisteriu!-

Dail. Zigmas Žilinskas susi
laukė penkto šeimos nario. Iki 
šiol buvo jo šeimoje lygsvara: du 
sūnūs ir dvi dukterys. O dabar 
vyriškoji pusė nusvėrė — gimė 
trečias sūnus. Dail. Z. Žilinskas 
verčiasi tik iš meno darbo: jis 
piešia gamtos vaizdus, portretus, 
natiurmortus. Kanadoje jis yra 
pripažintas kaip gabus ir labai 
produktingas dailininkas, suge
bąs sukurti labai originalius ti
pus. puikius gamtovaizdžius ir 
ypač puikius portretus. Daugelio 
Kanados didžiūnų kambariuose 
galima pamatyti Ž. Žil nsko pa
veikslų. Mums lietuviams tai su
daro pasididžiavimą.

Hamiltono choras jau pradėjo 
ruoštis savo koncertui, kuris 
įvyks balandžio mėn. Darbas 
vyksta labai energingai. Linki
me sėkmės! Kl. G.

Th« Centra of R»o| Etfale*

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc 
pasitarkite su mumis:

KRONAS - VALEVIČIUS
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO

Didžiausia Real Estate Įstaiga Hamiltone (3 skyriai).
Jum* sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮST.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. JA.8-8491. “THE CENTRE” SKYRIUS: 
p. Leonas 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. - ' 

WELLAND, Ont
Prie-1 ves tu vine staigmena bu

vo suruošta besirengiančiam ves
tuvėms wellandieciui Algirdui 
Naiduškevičiui Crowland hote- 
lyje. Girdėti, kad tokia pat staig
mena ruošiama ir jo sužadėtinei 
p. Širvytei iš Čikagos.

Ir wellandieciai ruošiasi Joni
nėms. Wellandieciai birželio 21 
d., šeštadienį, ruošia smagias Jo
nines. Tam reikalui yra užprašy
ta vengrų St. Andrews aikštė, 1 
mylia nuo miesto. East Main St.,1 
gražiame miškelyje. Koresp.

Šiems tautiečiams, o ypač A. 
Ruzgui, gyvenančiam Toronte, 
ir Pr. Ročiui, kuris savo dukre
lę Ritą su šimtine įrašė N nare 
jau 1956 m. spalio 18 d., o dabar 
pats įstojo su kitu šimtu dol., 
nuoširdžiai dėkojame.

NF kapitalas per savaitę pa
augo $1.500. M. Uikienė, įnešda- 
ma papildomus $300, tapo devin
tąja Garbės Nare. Dabar NF tu
ri 3 G. Narius įnešusius po $1.000 
ir 6 po $500. Čįkagietis Romas 
Maldūnas, prisiųsdamas $200, 
kukliai rašo:

“Gerb. Bakšys,
Siunčiu money orderį $206: 

du šimtai akcijoms, o $6 padengi
mui- skirtumo Amerikos pinigų. 
Taip pat įdedu ir Jūsų prašytą 
savo nuotrauką.

Romas Maldūnas”.
Mes dar kartą gražiausiai dė

kojame Jums, Pene R. Maldūnai, 
o Jūsų prisiųsta kukli nuotrau
ka NF reikalinga įdėti į spausdi
namą 2-jų metų sukaktuvinį lei
dinėlį. Ji mums hamiltoniečiams 
bus švyturiu, rodančiu tikrąjį 
kelią siekiant tautinių idealų.
' Nuoširdžiausią padėką siun
čiame gerajam Prunskui, kuris, 
pasirašydamas $300 čekį, įrašė į 
LN savo sūnų Romą su dviem 
akcijom ir vienturtę Danguolę 
su viena akcija.

Po $100 įnešė: R. Bugailiškytė, 
Copetown, Ont., V. Navickas (82 
Eastbourne Ave.), St. Škuda, Va
nessa, Ont., G. Skaistys, Pr. Ro- 
čys, Lilie Vilniškaitienė ir J. 
Vilniškaitis.

Visiems tautiečiams, taip įspū
dingai padedantiems Lietuvių. 
Namų įsigijime, tariame nuošir
dų lietuvišką ačiū!

Visi dalyvaukime NF narių su- 
sirinikme ateinantį sekmadienį 
vengrų salėje, 213 James St. N. 
Būtume labai dėkingi, jei tau
tiečiai. kurie aosiprendė dabar 
prisidėti prie LNamų įsigijimo, 

, susirinkime įteiktu čekius.
Ta pačia proga kreipiamės į to

limesnių vietovių lietuvius su 
prašymu padėti mums hamilto
niečiams dideliame Liet. Namų 
isieiiimo darbe. Akcijų pirkimui 
čekius ar pinigus prašome siųs-

motociklu susidūrė su mašina ir 
sulaužė ranką bei šonkaulius. 
Guli Kreefeld miesto ligoninėje. 
, S. Lebensteds. Rimčiau susir
gę gydosi sanatorijose: Aleksas 
ir Jonas Ginčai, I. Seikaitė, Pet
raitytė, Balandis, A. Nomeika.

Hannoverio lietuviai kovo 1 
d. palaidojo savo buvusį BALFo 
šalpos kom. pirm. a.a. Juozą 
Vyšniauską.

Mocln sanatorijoje ieško poil
sio ir sveikatos L. Funkienė.
Hamburge likviduojamos trem

tinių stovyklos. Gyventojai bus 
išsklaidyti po visas, miesto dalis 
ir apgyvendinti privačiuose bu
tuose.

Hamburge gyvena apie 160 lie
tuvių. 102 dar nėra priėmę vo
kiečių pilietybės. 54 dar. tebegy
vena stovyklose. Daugumoje gy
vena pakenčiamai, nes turi ne
blogus darbus. Nestinga senelių, 
tbc ir chroniškų ligonių, kurių 
materialinė padėtis .yra tikrai 
sunki. BALFo šalpa lengviną jų 
vargą, mažina skurdą ir stiprina 
juos ne tik fiziškai, bet ir mora
liai.

Daugumas lietuvių norėtų sta
tyti sau koloniją, bet dėl stokos 
lėšų sklypui įsigyti, pateko į ne
viltį, nusiminimą. Kiekvienas 
savęs klausia kas bus toliau, kai 
aš būsiu atskirtas nuo savųjų, 
kas mane aplankys, paguos, su
ramins, pagelbės? Kas bus su 
mano vaikais, kurių nepajėgiu 
viena lietuviškai išauklėti?

Medicinos mokslus eina gyr. 
Arnoldas Grusnys ir Alfonsas 
G rinkus. Šoferių kursus lanko 
Jonas Valaitis ir Mikas Lipšys.

Laivo virtuvėje mokosi virėju 
Vilius Jankevičius.

Gimnaziją lanko: A. Lingė, J. 
Klimaitis. K. Ponelytė, E. Gre- 
geris, K. šikšniūtė, B. Laudė, K. 
Liaudaitė.

Šiaurės Vokietijoje yra nervų 
klinikose: Pilypas Bazys, Jonas 
Nevadničėnas, Aleksas Oselavi- 
čius, Stasys Spogys, Juozas Bi
zauskas, Teresė Dubauskaitę, M. 
Lingertaitienė.

Seedorfo tremtinių stovykla 
panaikinta. Toje vietoję stato
mos kareivinės. Penkioms lietu
vių šeimoms: Brinkio, Neimanų, 
Francinės, Prickaitienės, Juozai- 
tytės. Mikšo dar pasiliko gyven
ti iki bus jiems pastatyti nauji 
butai Zevene ar kuriame nors ki
tame Žemut. Saksonijos mieste.

Pinnebcrgo stovykla naikina
ma. Tremtiniai keliasi į naujas 
gražias patalpas. Už tai gyveni
mas bus žymiai’brangesnis. Jau 
persikėlė: M. Berentienė, Karob- 
lienė, Funkienė, Banevičienė, 
Spilgauskienė.

Bernardas Šikšnius Ratzenber- 
ge vasario mėn. baigė gimnaziją, 
įsigijo brandos atestatą. Balan
džio 16 d. jis išvyksta metams į 
kariuomenę savanoriu, o po to 
žada studijuoti auto inžineriją.

Neustadt/Holst, gyvena prieš 
pusmetį iš Sibiro grįžę lietuviai 
mariampojiečiai Hempeliai. Vie
tos lietuviams per šv. Kazimiero 
minėjimą jie papasakojo kokių 
baisybių teko pergyventi Lietu
vai 1944-1945 m. ir kokiose bai-

Vasario 16 gimnazijai hamilto- j įį §juo adresu: Lithuanian Home▼ « v .... i...

niečiai per gruodi, sausį ir vasa-1 
ri suaukoto $101,50: St. Pilipavi-j 
čiaus vedamas rėmėju būrelis j 
Nr. 16 — $60.50. Br. Grajausko 
būr. Nr. 17 — $19, Z. Orvido N r. j 
18 — 49. Ad. Datangausko Nr. 82 
— $51. J. Bajoriūno Nr. 178 — 
$51 ir J. Mikšio Nr. 184 — $51. 
, Pinigai Gimnazijai pasiųstroro
našiu JAV doleriais kovo 17 d. I 
Susidaręs kurso skirtumas $5,65 
įrašytas į kasos knygą pajamo
mis.

Kaip matome, visi būreliai^ iš
skyrus S. Pilipavičiaus, ytH ne
pilnos sudėties. Maloniai prašo
me visų vadovu, o. labiausiai tau
tiečių. papildyti būrelius, stojant 
rėmėjais i pavargusių aukotojų 
vietą.

Namu Fondas'praėjusią savai
tę susilaukė 4 nauju narių: Že
maičio Juozo (42 Carrick St.), 
Navicko Vacio, Ruzgo Antano ir 
Ročio Prano.

in Hamilton, Ltd., 38 Stanley 
Ave.. Hamilton, Ont., Canada.

NF 2-jų metų sukaktuvinio 
koncerto gegužės 3 d. proga nu
matoma išspausdinti vienkartinį 
leidinį. Asmenis ir organizacijas 
prašome siųsti šiam leidiniui 
skelbimus ar LNH linkėjimus iki 
bal. 5. d.. St. Bakšiui, 38 Stanley 
Ave., Hamilton, Ont.

Atitaisymas. TŽ Nr. 12, kovo 
20 d., Hamiltono žiniose, rašant 
apie įnešusius į NF narius, iš
spausdinta: “... Lastauskas Pet
ras”. Tikrumoje turėjo būti La- 
tauskas Petras. Gerąjį P. Lataus- 
ką už šią korektūros klaidą ma
loniai atsiprašau! Sk. St.

I f. r
siose sąlygose gyvena tremtiniai 
Sibire. i '

BRAZILIJA ’
Sao Paulo Vasario 16 iškilmin

gai paminėta. Tą dieną konsulą? 
A. Polišaitis kalbėjo per radiją 
“Tėvynės Garsų” programoje, o 
vakare surengė priėmimą vietos 
lietuvių kolonijai. Konsulą svei» 
kino valdžios atstovai, vietos - 
kardinolas, konsularinia korpuso 
nariai ir lietuvių bičiuliai. Ka
dangi tą dieną išpuolė karnava
las, kitos minėjimo iškilmės bu
vo nukeltos į vasario 23 d.

Tą dieną 11 vai. įvyko pamal
dos už Lietuvą, o po to minėji
mas miesto teatre, į kurį prisirin
ko apie 2.500 žmonių. Daugeliui 
teko stovėti, nes sėd. vietų tėra 
1.650. Apie 500 buvo įvairių tau
tybių svetimtaučių: ypač estų, 
kurie savo neprikl. šventės mi
nėjimą dėl jų negausumo pri
jungė prie lietuvių. Kalbėjo kon
sulas Polišaitis. dr. Joąe Ferrei
ra Carrato, vietos un-to teisių 
fakulteto profesorius dr. Jose 
Carlos Atalibą Neguira ir estų 
konsulas F. Saukas. Scenoje bu
vo išsirikiavę ir kitų už geleži
nės uždangos esančių tautų vė
liavos sų palydovais. Chorams 
sugiedojus Lietuvos ; ir Estijos 
himnus oficialioji dalis buvo

Meninę , dalį išpildėį. lietuvių 
solistai,, lietuvių bei estų tautinių 
šokių grupės ir chorai. Į minėji
mą atsilankė gubernatorius ir 
miesto prefekto atstovai, čia re
ziduoją konsulai, dvasininkai, 
un-to profesūra, politikai, laik
raščių atstovai. Įėjimas buvo 
laisvas. Minėjimą organizavo 
speciali komisija, globojama Lie
tuvos ir Estijos konsulų.
URUGVAJUS

Neprikl. šventė Montevideo 
buvo paminėta pirmiausia per 
radiją — vasario 15 d. specialiam 
pusvalandy kalbėjo senatorius B. 
Lopez Toledo, min. Graužinis ir 
žurnalistas Bersetche, kurio ru-> 
pėsčiu pusvalandis nemokamai 
gautas. Vasario 16 d. rytą lietu
viškam pusvalandy kalbėjo min. 
Graužinis, Tėvas Bružikas ir bu
vo meninė dalis. Po iškilmingų 
pamaldų eisena nunešė vaniką 
prie Urugvajaus laisvės: kovotojo 
Artigas paminklo. Minėjimas 
baigtas liet, kultūros draugijos 
patalpoje Cėrra priemiestyje.
ARGENTINA

Dr. A. Vilčinskas.^ prieš 4 me
tus baigęs Buenos Aires univer
sitetą, paskirta Argentinos svei
katos departamento vicedirek
torių.
AUSTRALIJA

Adelaidės- Liet. Namams lan
kydamasis Australijoje J. Bačiū- 
nas Amerikos Liet.; Tautinės Są
jungos vard upadovanojo 200 
sv.. apie $450.

Bruno Povas, gyvenąs Sydhe- 
juje, Australijos valstybinėje lo
terijoje laimėjo 12.000 svarų apie 
$27.000.. " 4 '■

Juan Domeyko, yra Čilės am
basadorius Australijoje. Tai sū
nus vieno iš 1863 m. sukilimo 
Lietuvoje vadų, kuris emigravo 
į Čilę, ten buvo universiteto rek
torių ir mokyklų sistemos orga
nizatorių. Jis atrado naują mi
neralą pavadintą jo garbei Do- 
meiquitis vardu. Jo vardu yra 
pavadinta upė, kalnas* ir kelių 
miestų gatvės.
' Juan Domeyko anksčiau buvo 
Čilės konsulu Argentinos San 
Carlos de Bariloche mieste, pas
kiau JAV Los Angeles.

Berlynas. — Vroclovo (Bres
lau) garsioji Dievo Kūno bažny
čia, statyta 14 amž„ kuri karo 
metu buvo smarkią! apgriauta 
yra atstatyta. Jau pereitą rude
nį joje pradėtos pamaldos.

Vašingtonas. — 1956 m. JAV 
gyventojai gėrimams išleido 
$9.400.000.000, o rūkalams $5.700. 
000.000, o abiems dalykams kar
tu $15.100.000.000. Vaistams gy
dymuisi ir laidotuvėms išleista 
lygiai 3 bilijonais mažiau.

Londonas. — Lenkijos laivuo
se, vykstančiuose žvejoti į toli
mus vandenis, pasamdyta po 
vieną anglą instruktorių, nes 
lenkų žvejų tarpe nėra tokių, ku
rie turėtų patyrimo vandenynų 
žvejyboje.

Gera rinktine
. Hamiltono Vakarų apylinkėje- FAIRCLOUGH 

Hamiltono Rytų apylinkėje - MARTINI 
Hamiltono Pietų apylinkėj - MCDONALD 
Wentworth apylinkėje - LENNARD

uz Kanada
JOHN DIEFEN BAKER 

Progressive Conservative
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Dviveidė politika
Praėjusią savaitę viltys, kad 

skaitlingieji “susitars tartis”, bu
vo kiek apslopintos vieni kitiems 
priekaištų. Pirmuoju iššoko So
vietų Bulganinas Anglų premje
rui Macmillan prikišęs, kad Va
karai tyčiomis trukdą “tartis”, 
nes paslapčia ruošiąsi karui! Va
karų vardu tiksliausiai sugebėjo 
pasisąkyti The New York Times 
vedamuoju “Kodėl mes nepasiti
kime rusais”.

“... klasta ir išdavimas yra so
vietinės doktrinos ir gyvenimo 
būdo pagrindiniai bruožai. Tai 
liudija sovietinės užsienio ir vi
daus politikos istorijos keturias- 
dešimts metų”

Times vedamajame priminė, 
kad 1940 m. šitos klastingos poli
tikos išdavoj ir lietuviai prara- 

žmogiškąją teisę į laisvą gy
venimą.

Skaitlingųjų priekaištus vieni 
kitiems neišvengiamai pranaša
vo jų atsinešimas ir į lietuvių 
tautą. Jei JAV ir toliau sakė 
pripažįstančios lietuviams teisę 
savitan gyveniman (ši linija bu
vo visaip interpretuojama vy
riausybės biurokrątų Vašingto
ne), tai Maskva, veltui bandė sa-

ALMAUS, 
mūsų bendrabarbio Niujorke

niaus valdančiosios klasės toks 
kultūrinių reikalų darbuotojas 
JAV lietuvio laikraštininko klau 
sūnus (ne “pasiūlymus”):

Kaip galėtų išeivija prisidėti 
prie Lietuvos ateities kūrybos?

Pritartumėt išeivijos jaunimo 
korespondencijai su tėvynai
niais?

Pritartumėt lietuvių persona
lų: agronomų, gydytojų, archi
tektų, rašytojų, laikraštininkų, 
dailininkų, muzikų, etc. — ben
dradarbiavimui?

Pritartumėt literatūros, meno, 
architektūros konkursų atidary-

vo gauleiterių Riurikov, Šarkov, 
Fedotov ir kt. pagalba nustelbti 
lietuvių tautos reikalavimą ru
sams “... neapsėsti lietuvių gy
venimo būdo, kaip tai buvo caro 
laikais, kaip tai buvo Stalino lai
kais”.

Lietuvių tautos mintį kristali
niu žodžiu radijo banga “Valan
dėlės Lietuvos jaunimui” išsakė 
tas pats Aistis: “...Jokio atoly- 
džio. Vergas, kai jam pančiai 
gyslų neveržia, gal ir pačių pan
čių nejaučia; tikrumoj jie dar mui visiems lietuviams? 
šlykštesni, nes palikti pavergtie
siems, kaip “savarankiškumas ir 
laisvė”. Lietuva, kaip ir asmeny
bės kulto laikais, tebėra paverg
toji ...” toliau Aistis deklama
vo iš tik ką išėjusios knygos:

“... Bet tu dainuok ir šok sau 
laisvės gandą, 

Ir laikas vėl ją laukiamą atves! 
Ir eik. sesute, eik dantis 

sukandus
Per lygų lauką, aikštes ir

gatves....”
Sunki tėvynainių padėtis
Keturius mėnesius išlaikė Vil-

DAVENPORT Apylinkėje 
PERRINKITE

M. D. MORTON
/

palaikykite Diefenbakerį!
Nauja Konservatorių vyriausybė Otavoje per 

trumpą laiką išpildė pažadus!

Mokesčiai buvo sumažinti, padidintos senatvės pensijos, reika
laujamas išgyvenimo laikotarpis sumažintas nuo 20 iki 10 metų!

Vėl perrinkite

M. D. Morton

Informacijų ar pagalbos reikalu skambin
kite ar aplankykite 1067 BLOOR St. West 

Telefonas LE. 4-4045.

PERRINKITE M. D. (Doug) MORTON ir 
suteikite John Diefenbakeriui parlamente 

daugumą.

M. D. (Doug) Morton
Davenport opyl. narys

Balsuokite kovo 31 d.
Urnos atidarytos nuo 8 iki 6 vai vak.

Išspausdino Davenporto Progr. Konservatorių Sąjunga.

HIGH PARKO RAJONO GYVENTOJAMS
PERRINKITE

Dr. John
Kucherepa

I FEDERALINį PARLAMENTĄ
sumaniai jums tarnavusį Ministeriu Pirmininku esant JOHN 
DIEFENBAKERIUI. štai kaikurie darbai nuveikti trumpam

Ar parodysite išeivijai pasiųs
dami jos žymiuosius kūrėjus ką 
atsiekė Lietūva pokario metais?

Ar įgalinsite kultūrininkus - 
sportininkus atvykti į Pasaulio 
lietuvių kongresą Niujorke?

Ar galimas pasikeitimas moks
lo stipendijomis tėvynainiams 
specialistams studentams pasito
bulinti Vakarų mokyklose, mū
siškiams Lietuvos?

Ar LTSR spauda vaizduoja iš
eivijos kūrybinius atsiekimus 
pozityviai?

Maskvos tabu
Kultūrinio bendradarbiavimo 

reikalu partija oficialiai betgi 
i apsispemdė tik LKP ck plenume 
j — per tai ir Vilniaus radijo ata
ka Tiesos vasario 22 d. Nr.: 

Į “... partija privalo ryžtingai 
! kovoti su buržuazine ideologija, 
buržuazinio nacionalizmo ir šo
vinizmo liekanų pasireiškimais, 
demaskuoti kapitalistinės propa
gandos melą ir šmeižtą, kelti re
voliucinį budrumą...

“... partija siūlo iš pagrindų 
oagerinti idėjinį kūrybinės inte
ligentijos auklėjimą, rūpestingai 
padėti jai giliau įsisavinti mark
sistinę - lenininę teoriją, nesutai
komai kovoti su burž. ideologijos

BALSUOKITE UŽ

• Senatvės pensijos pakeltos 
iki $55 mėnesiui.

© Senatvės pensijai gauti rei
kalaujamas Kanadoje išgy
venti laikas nuo 20 m. su
trumpintas iki 10 metų.

• Sumažinti pajamų mokes
čiai.

• Bendrai, visi pažadai buvo 
ištesėti.

Parlamente dr. Kucherepa už
tarė komunistų tiraniios pa
vergtas tautas ir pateikė mū
sų augščiausiajai įstatymda- 
vystės įstaigai jų laisvės troš
kimus.

KUCHEREPA JOHN X
Dėl informacijų: Committee Room 1717 Bloor St. West, 

telefonai: RO. 7-5924 ir RO. 2-7331
Authorized by High Park P.C. Association.

sų tauta! William Benton, žymus' 
politikas, kvietė prieš mezgant 
ryšį su mėnuliu ieškoti ryšio pir
miausiai su tironų pavergtomis 
tautomis, čia pat, mūsų Žemėj...

patikimesniu, — “jaunimu iš ga
mybos”.

Vašingtonui — neįdomu
Rūpestingas Valstybės Depar- 

. tamento diplomatas Amerikos 
{latviams įrodė, jog “pasiuntimas 
asmenų (tuo labiau meno paro
dos) į nepripažįstamą sritį tuo
pačiu dar nereiškia esamos poli-{ Nuo amžių žmogus žvelgė į 
tinės sistemos ten pripažinimo”. * žvaigždes su didesniu ar mažes- 
Bet dėl klausimo apie užmezgi- niu noru patirti jų paskirtį. Bet

E RAJONE

PERRINKITE

Arthur

Maloney
M.P.

Darbo ministerio Michael 
Starr’o parlamentinį atstovą.

Kaip buvo pažadėjęs praėjusį 
birželį, per trumpą devynių 

mėnesių laikotarpį

1. Jis atsidarė įstaigą Parkdale, 
1457 Queen St W., LE. 3-1211.

2. Senatvės pensijos buvo pakeltos.
3. Senatvės pensijai gauti reikalaujamas 

Kanadoje išgyvenimo laikas nuo 20 mt. 
sutrumpintas iki 10 metų.

4. Sumažinti mokesčiai.
5. Aklųjų pensijos buvo pakeltos.

Parlamente jis gynė ir aiškino prispaustųjų Centrinės 
ir Rytų Europos tautų reikalus.

BALSUOKITE UŽ

MALONEY
Progres. Konservatorių kandidatą Parkdale rajone.

KOMITETO PATALPOS: 
1439 QUEEN ST. W., Tel. LE. 3-3551 

2172 DUNDAS ST. W., Tel. LE. 3-9443 
Išspausdino Lietuvių Komitetas Arthur Maloney remti.

žvaigždės i žemės satelitai
lYvAAAviA aW v w vi oL4. kz ui ikAVVlVj^l i vO » JL-> C v LakZL JLd LlOililU LAZ-ll A į X 1 X LA livi LA CX L XX LA J LA ^JClOx\.XX LA< v

pasireiškimais. Pakelti kūrybi- mą kultūrinio ryšio su JAV-bių {žemės trauka kietai jį laikė prie 
Į _r- i- : «t -_______ _______________ _________ ” :_____________ AT_____-a 1 ________niu sąjungų — rašytojų, daili-i ofialiai “laisva ir nepriklauso- 

ninkų, kompozitorių — vaidmenį 
vykdant partijos liniją literatū
ros ir meno srity. Kūrybinės ’ są
jungos turi aktyviai kovoti už 
idėjinį literatūros ir meno gry
numą ir meistriškumą, nuolat 
stiprinti literatūros ir meno ry
šius su liaudies gyvenimu, ko
voti prieš beidėj iškurną ir apalį- 
tiškumą, už gilų Mark-lenininės 
estetikos įvaldymą ir socialisti
nio realizmo metodo įsisavini- 
nimą”.

Partija kvietė praskiesti uni-

savęs. Norint atsiplėšti nuo že
mės tiek, kad ji' nebeturėtų jo
kios įtakos, reikia, pagal šių die
nų jau turimus mokslo rezulta
tus, išlėkti į viršų 25.0.00 pėdų 
greitumu į sekundę ir atitolti 
nuo žemės bent 300 myliu. Tada 
jau galima lėkti apie žemę.

Kiekvienas klausia: kaip ilgai 
būtų galima išsilaikyti tame 
skriejime? Mokslininkų apskai- 

komunistinį elitą. > j čiavimu duodamas toks atsaky-
Net didžiojoj spaudoj JAV mas: jei raketa pastoviai lėktų 

Valstybės Departamentas buvo 18.000 mylių greitumu į valan- 
kaltinamas nesuprantąs reikalo dą, ir meteorai jos nesuskaldy- 
net ieškoti*ryšk>'.W ta-*pačia ru- tų, tai galėtų pasilikti amžinai.

ma” pripažįstama lietuvių tau
ta Valstybės Departamentas pa
siūlė ir toliau tylėti. Nerado rei
kalo aiškintis. Nei vienu žodžiu 
šis JAV diplomatas nekomenta
vo nei siūlymo esamą TSRS-JA 
V-bių “kultūrinio apsikeitimo” 
sutartį praplėsti 'taip, kad tai 
liestų visas TSRS tautas, nevien 
tik dominuojančios rusų tautos j 
komunistinį elitą.

Taip lygiai, kaip kiekviena kita 
dangaus žvaigždė.

Satelitai ar sputnikai patvir
tins vieną iš didžiausių Dievo 
paslapčių: kosminių spindulių 
kilmę ir jų sudėtį, kurie jau nuo 
pasaulio pradžios bombarduoja 
žemę, skaldydami jos kevalą. 
Jau daug metų mokslininkai ti
ria rastas meteorų skeveldrėles. 
Jie yra simboliai nesulaikomų 
žmogaus pastangų pasiekti pil
nesnį ir tikslesnį Dievo nustaty
tu gamtoje įstatymų bei žvaigž
dynų sudarymo pažinimą.

B. Mikalauskas.

Maskva. — Stalino mirties 
penkmetis nebuvo paminėtas.

PENKI MILIJONAI 
BEDARBIŲ JAV

Vyriausybės duomenimis, JAV 
šiuo metu yra 5.173.000 bedarbių, 
t.y. 6.7r< visų krašto darbinin
ku. Tai didesnis nuošimtis nei 
1954 m. ir prilygsta 1949 m. ne
darbui. Vyriausybė tuo yra susi
rūpinusi ir jau ėmė organizuoti 
daugiau viešųjų darbų. Viceprez. 
Nixon pasiūlė sumažinti verslo 
ir asmeninius mokesčius. Tam 
pritaria prez. Eisenhoweris ir 
beveik visa respublikonų partija. 
Kol kas prez. Eisenhoweris nu
sprendė mokesčių sumažinimą 
atidėti bent vienam mėn. De
mokratų partija siūlo organizuo
ti didelio masto viešuosius dar
bus. ypač krašto gynybos srityje:

KM

OTTAWA UPĖ

■5

BREWERY LIMITED

‘žS-į

GATiNEU KALVOS — 
tikros rojus pošliužinin 
koms, posivoiksčoiji- 
moms, stovyklavimui, 
plaukiojimui.

RIDEAU HALL — 
oficiali rezidencija 
Kanados General. 
Gubernatoriaus.
Pastatyta 1838 m

DOMINIJOS 
OBSERVATORIJA — 
oficialaus laiko signalų 
Šaltinis. Astronominių 
tyrimų centras.

jusu^ Ontario

HULL 
QUE.

RIDEAU KANALAS 
pravestas kaip saugu 
sis karinis vandens 
kelias 1826-1832 m. 
jungias su Kingstonu 
ir Montrealiu.

KELIAS — 20 mylii 
puikių vaizdų poliai 
Rideau kanalą, per 
miesto Širdį.

Anksčiau vadinama Bytown, vardu 
karališkojo inžinierių pulkininko John By, 
kuris pravedė didžiulį strateginį kanalą iš Kingston 

į šį seną medžio pramonės miestą. Miesto vardas buvo 
pakeistas į Ottawa 1855 m. 1857 m. karalienė Viktorija 

parinko Ottawą Kanados sostine. Šiandien 
Ottawa tampa viena gražiausių pasaulyje 

sostinių. Visuomet yra malonu aplankyti ją.

PARLAMENTO RŪMAI 
— Dominijos vyriausybės 
būstinė. Puikiausia gotiš
ka architektūrą 
atstovauja patrauklus 
Taikos bokštas. 53-jų 
varpų varpine. Lankoma 
kasdien.

MUZIEJAUS RŪMAI — 
kuriuose telpa ir Kanados 
valstybinė galerija ir 
valstybinis muziejus. 
Atdari publikai.

KARALIŠKA KANA- 
NADOS PINIGŲ KA 
LYKLA — kur Kana 
dos pinigai daromi. 
Lankoma kasdien.

24 SUSSEX gatvės 
rūmai — nuolatinė 
Kanados ministerio 
pirmininko rezidencija

VIDUDIENIO PA
TRANKA —- sakoma, 
buvus naudota Krymo 
kare. Šaudomo kas
dien per pietus.

Sekmadieniais 10 4 vai. ryto,

TEISINGUMO RŪMAI — 
Federalinės teisingumo 
ministerijos ir Karališkosios 
Raitosios policijos vyr. 
būstinė.

KANADOS VYRIAUSIO 
TEISMO RŪMAI—vienas 
iš lobiausiai patraukian
čių ir naujausių valdinių 
pastatų.

CENTRALINIS TYRIMŲ 
QKIS — 1.200 akrų 
pavyzdinis ūkis, botanikos 
sodai ir medelynas. Taip 
pat groži piknikų vieta.

kanadiečiams žuvusioms 
abiejuose pasauliniuose 
karuose.

KANADOS ŽUVUSIŲ 
KARIŲ PAMINKLAS 
— skirtos pagerbti

RIDEAU 
UPĖ



Kas tinka mūšy vaikams? NAUJOS KNYGOS
Naujų knygų kronikoj “TŽ” 

nr. 49 (1^57. XII. 5 d.) išgiriama 
premijuota S. Tomarienės vai
kams knygutė “Saulės Vestu
vės”, paskiau lyg tai pasiskun- 
džiamą, būk tai' ne Lietuvoje au
gę va^cučiai sunkiai perpras 
tuos gamtoje girdimus garsus ir 
nematytus gyvius. Siūloma auk
lėtojams, tautosakininkams ir 
literatams nuodugniai persvars
tyti ką, iš lietuviškos tautosakos 
pateikti miesčioniukams ir t.p.

Su tokiuo teigimu aš jokiu 
būdu negaliu sutikti, nes pati 
augau svetur (2 metų buvau iš
vežta iš Lietuvos į Pietų Ameri
ką). Ne tik aš, bet daugelis pa
našaus likimo brolių ir sesių su
tiks su mano nuomone, kad nors 
ir nematę Lietuvos, jos gamtos, 
aprašomi knygose paukščiai, gy
viai ir augalai, mums nebuvo 
kliūtis, pasakos nenustodavo to 
žavumo. Atvirkščiai, jos buvo 
įdomesnės, mielesnės ir gražes
nės u? vietines pasakas!

Beskaitant būdavo klausi ma
mos, kaip atrodo gegutė? Ir tau 
mama su didžiausiu malonumu 

z papasakoja netik apie gegutę, 
bet dar apie vyturėlį ir kitus 
paukštelius. Iš savo mamos pa
sakojimų, iš skaitytų knygų aš 
susidariau vazdą, kad Lietuva 
tai pasakiško grožio šalis, tai 
mielas ir brangus kampelis to
limoj šiaurėj! Savo ir kitų tėvų 

-'bei auklėtojų pastangas išsilai
kyti lietuviais išeivijoj labai 
vertinu.

Kalbant apie išeiviją nereikia 
pamiršti, kad netik šiame konti
nente gyvenama lietuvių. Yra 
jų daug Europoje, Pietų Ameri
koje, kur gyvenimo sąlygos yra 
skirtingos, motinos namuose 
šeimininkauja ir vaikų auklėji
mui skiriama daugiau laiko ir 
vaikai yra arčiau gamtos. Iš vi
so nesinori tikėti, kad miesčio
niukui jau gamta visai svetima, 
kad jiems nežinomi varlių kvar
kimai, ar paukščių čiulbėjimas? 
Juk miesto vaikai išvažiuoja su 
tėvais į gamtą savaitgaliais, 
atostogoms. Yra gyvenančių 
“farmose”. Juk visvien visko, 
kas aprašoma knygose, tiek vie
tinėse, tiek kitų tautų, yra ne
galima matvti. Aš čia nematau 
jokios problemos. Nors čia mo
tinos yra labai užimtos ir parei
na pervargusios iš fabrikų na
mo, kur jų laukia dar daug na
mų ruošos darbų, ir nevisada 
gali atsakyti į vaiko klausimus, 
bet čia ateina į pagalbą lietuviš-

< kos šeštadieninės mokyklos.

Bet ne tame problema. Prob
lema yra, kad iš viso mažai tesi
domi tėvai ir vaikąį lietuviška 
knyga. Norėtųsi paklausti, kiek 
“Eglutė” turi skaitytojų, kiek 
nauios knygutės “Saulės Vestu
vės” yra išpirkta šioje dolerio 
šalyje?

Mano nuoširdus patarimas 
daug galvos nesukti dėl tų vadi
namų miesčioniukų. Ačiū Die
vui, dar mūsų tarpe neatsirado 
rašytojų, kurie rašytų specialiai 
jiems. Esant mūsų kraštui oku- 
puotaną, knygos, išleidžiamos 
daugumoje Amerikoje, yra skir
tos visiems, netik čia gyvenan
tiems, netik miesčioniukams. 
Jeigu jau toks gyvybinis reika
las jiems skaityti lietuviškai, tai 
patartina iškopijuoti ameriko
niškus komikus. Matysite, koks 
bus pasisekimas! Tik leisdami 
lietuviškus komikus apsižiūrė
kite, kad jų kaina būtų pigesnė 
už vietinius, antraip biznis ne
pavyks!

Atleiskite, jei mano ironija 
kam nepatiks, ar ką įžeis! Bet 
pagaliau prie to einama. Be to, 
šiame krašte priimta, kad skai
tytojai reikštų savo nuomonę 
spaudoje. R. K.

KOVOS METAI DEL SAVOSIOS 
SPAUDOS, redoaovo kun. V. Bogdo- 
novičius MIC, dr. P. Jonikas, Juozas 
SvaistaS’Bolčiūnos. Išleista LB Čika
gos apygardos, talkininkauįant Lie
tuviškos Knygos klubui. Viršelis doil. 
J. Pilipausko. 1957 m., 368 psl. 
Kaina 5 dot.

ĮDOMUS METAI
Lietuvių istorija yra kovos is- 

storija už savo laisvę, ir fizinę 
ir dvasinę. Negirdėta pasaulio 
istorijoje, kad kokiame nors 
krašte būtų uždrausta rašyba, 
tačiau Lietuvoj taip buvo. Ir vi
sos tos kovos, susijusios su pa
vojais ir auka, yra labai įdomios. 
Vienas iš tokių įdomių lietuvių 
kovos etapų yra aprašyta Čika
goj išėjusio  j knygoj “Kovos me
tai dėl savosios spaudos”.,

SUTELKTINIS DARBAS
Knygpje savo darbus pateikia 

visa eilė mūsų literatūros ir is
torijos žinovų bei specialistų. 
Draudžiamojo laikotarpio apra
šymai yra įdomūs kiekvienam, 
nors ir mažai besidominčiam 
ano meto lietuvių aukomis ir 
herojizmu kovoj už savo spaudą. 
Toje knygoje išspausdinti K. J. 
Avižonio, kun. J. Bagdonavi
čiaus, prof. V. Biržiškos, K. J. 
Čeginsko, D. Augienės, dr. J.

Matuso, d r. J. Prunskio, J. San- 
gailos, Vyt. Sirvydo ir dr. V. 
Sruogienės darbai. Kiekvienas 
autorius yra pasiėmęs atskirą 
sritį ir matyti, kad kiekvienas 
yra didelis tos srities žinovas. 
Bendruose straipsniuose ir pra
kalbose apie spaudos atgavimą 
mes nerasdavome to, ką randa
me Šioje labai įdomiai kovos 
metus nušviečiančioje knygoje. 
Iš Biržiškos, Matuso, Sirvydo 
straipsnių mes sužinome daug 
tokių dalykų, kurių niekada ne
teko užtikti periodikoj. Tai nuo
stabi lietuvių tautos drama ir 
tragedija pasibaigusi ameriko
nišku laimingu galu. Visuose 
tuose straipsniuose tiek daug 
įdomios medžiagos, kad straips
niai vertinami ne tik kaip isto
riniai ir naudingi specialistui, 
bet jie tinka ir lengvam pasi
skaitymui.

SKAIČIAI. DATOS 
IR HEROIZMAS , 
Knygoje daug skaičių, daug 

datų ir vardų, tačiau daug įvai
rių smulkių atsitikimų, bylų ap
rašymų ir tokių, pasakytume 
daugiau įdomių, negu būtinai 
reikalingų žinių. Mes iš knygos 
sužinome, kad Amerikoj buvo

Kultūros ir knygų pasauly
J. Tumo Vaižganto mirties 25 

metų sukakčiai paminėti Čikago
je yra sudaryta speciali komisi
ja: kun. J. Vaišnys, Ben. Bab- 
rauskas, P. Jurkštas, Al. Siliūnas 
ir stud. L. Šmulkštys.

Kun. P. Aleksa iš Oregono, Su
valkų trikampio lietuviams pa
aukojo 3.000 maldaknygių. Jos 
yra dabar Regensburge. Jas per
siųs BALFo įgaliotiniai Muen- 
ehene BALFo lėšomis.

Kan. Ant. Steponaitis, dabar 
gyvenąs Los Angeles, paminėjo 
savo kunigystės' 50 metų sukaktį.

Aniceto Simučio ruošiamas Pa
saulio Lietuvių Žinynas pasiro
dysiąs balandžio mėn. gale. Kny
ga turės 450 psl.
. “Tėvynės Garsai”, Sao Paulo 
lietuviškos muzikos radio valan
dėlė, nuo šių metų pradžios savo 
programą praplėtė įvedant 15 
min. skyreli “Lietuva ir lietu
viai”. TG vadovauja pajėgus ko
lektyvas: agr. Aleksandras Bo- 
guslauskas, prof. Antanas Sto
nis, Jonas Valavičius, Alfonsas 
Kublickas ir Algimantas Žibąs. 
Programa girdima visoj Pietų 
Amerikoj. Transliuojama sek
madieniais nuo 10.15 iki 11.15,

bangomis PRF3 — 960 kc, ZYB1
— 49 m., ZYB9 — 19 m.

Neperseniausiai TG šventė 100 
-jį pusvalandį. Reikšmingą kal
bą pasakė tai dienai didelis bra
zilų kultūrininkas ir visuomeni
ninkas dr. Jose Ferrera Carrato
— Radio Excelsior direktorius. 
Ta pačia proga atžymėjo šių me
tų 40 metų Lietuvos neprikl. pa
skelbimo sukaktį ir 500 m. šv. 
Kazimiero jubiliejų.'’’Lietuva ir 
lietuviai” skyrius pradėtas inž. 
Mikalojaus Ivanausko paskaitų 
ciklu: “Pažinkim Lietuvą”. Šias 
lietuviškos muzikos radio trans-

apie 350 lietuvių draugijų, kad 
Amerikos lietuviai spaudos 
draudimo metais spausdino iš
Lietuvos atsiųstus rašytojų raš
tus, mes sužinome, kaip bylinė
josi lietuviai spaudos kovotojai 
su Rusijos valdžia dėl lietuviškų 
žemėlapių ar plakatų, randame 
skaičius, kiek lietuvių žuvo ir 
kentėjo dėl knygos, galime su
rasti atskirų apylinkių platinto
jų vardus ir organizacijas. Tarp 
įdomių skaičių, tarp vertingų 
vardų ir datų, mes randame lyg 
kokios romano medžiagos įdo
mių nuotykių, kuriuose lietuviai 
parodė daug sąmojaus ir hero-, 
izmo. Vienam straipsnyje ran
dame daug aktualios medžiagos,

DUTZ

APIE 
TĖVYNĖS 
SPORTĄ

Rašo eilė The Gobė and I Mail prityrusių korespondentų.

C. HARRY DUTZ, buvęs keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, veda šeštadieninį skyrių "Žvilgsnis į Europą'', 
kas savaitę pateikdamos daugelio Europos laikraščių san
trauką

ED WARING, kaip nuolatinis korespondentas pateikia 
Kanados futbolo vaizdą ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgą

PILNIAUSIĄ EUROPOS" ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

visos Kanados laikraštyje.

Dėl pristatymo į namus tik paskambinkite telefonu EM. 8-7851.

crissYcross
(Patented' 945)

Prancūziškos kelnaitės

555
Specialus kirpimas su švelniais opsiu- 
vimais — patogus elastinis juosmuo, 
patentuoto pati užsidaranti "Criss X 
Cross" anga suteikia patogią aptemp
tą išvaizdą. Pagamintos iš puikios ko- _ 
kybės šukuotos medvilnės. Lengvai 
skalbiasi — nereikia lyginti. Ilgai ne
šiojasi. Tinko prie Jerseys.
• W2-8

liacijas mėgsta klausytis brazilai 
ir kiti svetimtaučiai.

Sol. Prudencija Bičkienė, vie
na iš 8 laimėtojų Cincinati kon
kurso, šią vasarą bus pasiųsta 
pagilinti dainavimo studijų į Ita
liją ir dainuos Milano bei Flo
rencijos operose.

Rosario universitete bioche
mijos ir formakologijos mokslus 
baigė Rosa Elena Sabulis, o me- 
diciną Užoliriskaitė;

Brazilijoje tėra likęs vienas 
laikraštis, tai 1948 m. pradėjusi 
eiti “Mūsų Lietuva”/ 1947 m. 
pradėję eiti “Žinios” prieš kele
tą metų buvo metams sustoju
sios, paskiau vėl ėjo, o pernai 
visai mirė. Jo vietoje norima 
leisti mėnesinį žurnalą. Juokų 
laikraštis “Garnys“ , ėjęs nuo 
1949 m., sustojo po poros metų.

Lietuviškų organizacijų Brazi
lijoje tėra tik Sao Paulo ir Rio 
de Janeiro, bet ir jos nėra pajė
gios.

Sao Paulo didžiausia organi
zacija yra šv. Juozapo Katalikų 
Bendruomenė. Ji gausiausia ir 
veikliausia, turi chorą.

Brazilijos Liet. Sąjunga nėra 
gausi, bet ji turi didelį uždavinį 

globoti lietuviškų mokyklų 
pastatus. Jų yra trys, bet šiek 
tiek naudojama tik viena, kurio
je vakarais keletas mokinių mo
komi lietuvių kalbos.

Sao Paulo turi visuomenės iš
laikomą, vadov. kun. Ragažins- 
ko, radijo pusvalandį. Kitas atsi
radę grynai komercinis — ver
čiasi iš skelbimų ir be jų mažai 
ką beprideda.

Argentinoje dirba apie 30 gy
dytojų su Lietuvos universiteto 
diplomais, jų tarpe Pr. Neve- 
rauskas vėl grįžęs iš Čikagos, dr. 
Mikelionis ir dr. Kunca atvykę 
iš Australijos. Argentinos uni
versitetuose studijuoja mediciną 
apie 100 lietuvių, o apie 10 yra 
baigusių.

JAV lenkai pasiūlė paštų mi- 
nisteriui išleisti specialų ženk
liuką pirmųjų lenkų atvykimo į 
JAV 350 metų sukakčiai paminė
ti. Paštu ministeris reikalauja 
įtikinančių įrodymų, kad tai tik
ras faktas. Lenkai dabar ieško 
įrodymu, pirmiausia Zbygnievo 
Stefanskio “Memoralium Com- 
mercatoris”, išėjusių 1625 m.

t.y., kaip bolševikai eina buvu
sių ankstyvesnių savo pirmata- 
kūnųljarų keliais.

RIMTAS DARBAS
Knygoje viso yra dvylika stu

dijų. Kaip veikalo aplanke ra
šoma-, studijų temos taip pat bu
vo paruoštos, kad sudarytų ne 
chronologinę, bet dalykinę to 
laikotarpio apžvalgą. Tai pilnai 
atsiekta ir. pilnai pateisina tokį 
užmanymą. Knyga naudojimąsi 
dar labai palengvina gale kny
gos esanti asmenų ir leidinių 
bei kūrinių rodyklė, taip pat ap
imanti net ' kaikiKias būdinges
nes temas. Ši rodyklė įgalins 
kiekvieną skaitytoją 'rasti kny
goje kas jam įdomu. Šis' rimtas 
darbas yra labai svarbus mūsų 
raštijos istorijoj. Tai aprašomi 
kovos metai, o kur kovos ten ir 
gyvumas ir įdomumas. Knyga 
todėl tinka visiems lietuviams: 
ir mokslininkui ir tik paskaitan- 
čiam lietuviškai. Knygos vertė 
padidėja dar tai, kad Lietuvoje 
nors ir buvo nuverstas caras, 
bet bolševikai caro keliais teb
eina, ir jie patys tik kita forma 
neduoda nei rašto nei drūko. 
Tokios knygos jie niekad ne
leistų. Jos išleidimas dovana 
mūsų tėvynei. Al.B-nas

SAUJA DERLIAUS, Skaitymai au
gantiems ir suaugusiems. Paruošė K. 
Barėnas. Nidos Knygų Klubo leidi- 

, nys Nr. 20-21, 1957 m. London W.
10, Nida Press. Išspausdinta 3000 
egz. 558 psl. Kaina nepažymėta.

Kiti surenka ir išspausdina 
mandrius aforizmus, sugrupuo
ja juos dar pagal turinį, kad 
kiekvienas galėtų jų pasirankio
ti kada kokių prireikia, o čia K. 
Barėnas paruošė lietuvių bele
tristikos ir poezijos rinkinį, pa
teikiamus dalykus bei ištraukas 
sugrupuodamas pagal turinį. Di
džiulės knygos turinys čia pade
da puikiai orientuotis ir surasti 
ko kam reikia. Nori Lietuvos 
krašto vaizdų bei gamtos apra- 
švmų, žiūrėk skyr. “Ten kur 
Nemunas banguoja” (1-70 psl.), 
nori apie tame krašte gyvenantį 
žmogų, skaityk skyr. “Į žvaigž
dėta dangų ir dumbliną žemę” 
(71-158); o kaip tas žmogus dir
ba rasi skyr .“Ilgą, ilgą pradal
gėj pievoj išvarysiu” (159-198)

arba “Kalveli, meistreli, mokyk 
vaikus savo” (199-230). Apie so
cialinius santykius rasi skyr. 
“Vienoj pusėj — šlėkta, antroj 
pusėj — dvaras” (231-270). Yra 
ir patriotiniai skyriai ir tautos 
kovoms skirti, ir atskiri dar Vil
niui sų Kaunu, yra ir tremti
niams klajūnams, yra ir Lietu
vos gyvūnijai ir t.t. Spausdina
mieji dalykai taikliai parinkti. 
Vieni jie yra eilėraščiai, kiti — 
novelės, apysakos ar . ištraukos 
iš (Įidesnių kūrinių. Autoriai 
taip pat labai įvairūs, nuo Do
nelaičio; Stanevičiaus, Strazde
lio iki mūsų laikų — Aisčio, Bra- 
dūno, Brazdžionio, Rutkūno, 
Dovydėno, Katiliškio ir kitų 
mūsų bendralaikių. . Išviso iš
spausdinta 273 dalykai — ištisi 
arba ištraukos.

Barėno-mintis graži, o Nidos 
susidomėjimas leidiniu sveikin
tinas- Dažnai kam prireikia ko
kio proginio vaizdelio ar eilėraš
čio ir nepajėgia surasti. Čia veik 
kiekvienai progai galės rasti jų 
net po keletą. Žinoma, yra daly
kų, į kuriuos neatkreipta dėme
sio, nors mūsų visuomenės gy
venime jie ir labai svarbų vaid
menį vaidina. Pav. aplenktos di
džiosios šventės. Juk toks Kūčių 
vakaras tėvams duoda puikios 
progos priminti jaunimui gra
žiuosius mūsų Kalėdinius pa- į 
pročius, bet jos, kaip ir Užgavę- 1 
nės bei Velykos su Sekminėmis, 
Joninės ir Vėlinės, aplenktos. 
Atrodo, rinkinio rengėjas buvo 
valdomas daugiau estetinio, ne 
praktiškojo intereso, d gera bū
tų buvę ir į tai atsižvelgti. Jau
nimui tai būtų buvęs labai dide
lis dalykas. Jis pats ar tėvai juk 
to patys nepadarys.

Žinoma, pageidavimų galima 
būtų daug prirašyti, bet tenka 
dėkoti ir rengėjui ir leidėjams 
jau ir už tai, ką jie davė. Reikia 
tikėti, kad ši pirmoji mūsų da
lykinė chrestomatija nebus pas
kutinioji, o šiąja reikėtų apsi
rūpinti visiems auklėtojams ir 
tėvams, kurie nori savo vaikams 
įkvėpti lietuviškos dvasios;

Jonas Mingirdas, SMULKIOJI TAU- 
. TOSAKA —- patarlės, priežodžiai, 
posakiai. 1958 m. Spaudė Bonise 
Press, Los Angeles. 1000 egz. 182 
psl. Kieti viršeliai. Kaina nepažy
mėto.

Autoriaus — rinkinio rengėjo 
užsimota lietuviškos kalbos ir 
lietuvių tautosakos mylėtojams 
parūpinti alfabetine tvarka su
tvarkytos^ smulkiosios tautosa
kos rinkinį. Kaip pats įžangoje 
sako, visa tai jis Surinkęs iš da
lies iš gyvos žmonių kalbos, o iš 
dalies iš ankstyvesnių rinkinių 
bei iš' literatūros. Vadinasi, čia 
liaudies kūryba yra supinta kar
tu su literatūriniais perliukais 
ir niekur tai nepažymėta. Nei 
vienas posakis, nei viena patar
lė ar priežodis neturi savo met
rikos. Vadinasi tai rinkinys ne 

■mokslo reikalams, bet prakti
niam gyvenimui. Tiems, kurie 
myli lietuvių kalbą ar nori pa
sigėrėti tautos išmintimi. Nau
dotis rinkiniu nebus sunku, nes 
gale knygos pridėta rodyklė, 
kurioje posakiai suklasifikuoti 
pagal turinį — nurodyti nume
riai visų vieną ar kitą' dalyką 
liečiančių posakių. Jų skaičius 
nevienodas. Kaikurie paliečiami 
net keliose dešimtyse posakių, o 
kaikurie vos poroje. Daug nu
merių rodyklėje matome prie 
tokių dalykų kaip akis, akmuo, 
arklys,'bėda, darbas, galva, juo
kas, katė, kojos, mergelė, pini
gai, svečias, širdis, šuo, vaikai, 
vanduo, velnias, višta, žuvis. 
Nedaug numerių prie tokių są
vokų kaip baimė, darželis, der
lius, dirva, gėda, kaltė, kantry
bė, kirvis, mokslas, taika ir t.t. 
Žinoma, tai nerodo dar, kad 
apie tuos dalykus lietuviai ma-! 
žai tekalba. Dažniausiai tai pri- 
puolamybė, kad autorius tokių 
posakių mažiau tepririnko.

Apskritai tenka pasakyti, kad 
daugelis bus dėkingi autoriui 
galėdami atitinkamų posakių 
lengvai surasti ar bent jais pasi
gėrėti malonaus poilsio valan
domis.

Zarasai
Tokiu pavadinimu, 1957 m. 

pabaigoje, Lietuvoj išleista kny
ga' Knygos turinys informacinis, 
skirtas ekskursijoms bei lanky
tojams.

Iš knygos turinio paaiškėja, 
kad Zarasuose kaikurių gatvių 
na vadinimai yra pakeisti, bū
tent: buv. Vytauto gt. pavadinta 
Puškino gt., buv. Šaltupės gt. — 
M. Melnikaitės gt., buv. Bukanto 
gt. —'Kauno gt., buv. Dariaus ir 
Girėno gt. — Gorkio gt. Be to, 
pasak knygos, yra pravestos dvi 
nauios gatvės: paliai Nikajos 
upelį Petro Cvirkos gatvė ir už 
Palaukės gt. — Žemaitės gatvė.

Zarasuose, kaip matyti knygo
je iš foto nuotraukų bei aprašy
mų, yra naujai pastatyti vieno
dos išvaizdos, pagal tą patį stan
dartinį planą, dviejų augštų keli 
mūriniai ir kiti gal kitokie na
mai šioms Lietuvos okupanto įs
taigoms: 1. rojono vykdomajam 
komitetui; 2. liaudies švietimo 
skyriui; 3. kultūros namas; 4. 
rajono spaustuvei, kurioje spaus
dinamas laikraštis “Pergalė”; 5. 
kaž kur pastatyti Žuvies įmonės 
pastatai ir sandėliai; 6. Motorų 
Traktorių Stoties dirbtuvių rū
mai ir garažai; 7. kaž kur apie 
Smėlynę įrengta krakmolo ga
mykla; 8. prie Nikajos upelio 
pastatytos šaltkalvių ir stalių 
mechaninės dirbtuvės ir siuvyk
la; 9. prie Griežtos ežero neva 
pastatytas plytų fabrikas. Kny
goje šio “plytų fabriko” įdėta ir 
foto nuotrauka. Tačiau ta pati 
nuotrauka yra įdėta Kanadoje 
leidžiamam komunistų laikrašty 
“Liaudies Balsas” 1958 m. Nr. 4, 
3 pusi., po kuria yra toks užra
šąs: “Dusetų pieninė — moderni 
pirmųjų šeštojo penkmečio me
tų įmonė”, žemiau dar pabrauk
ta: “Nuotraukoje: Dusetų pieni
nė”. Įdomi technika, kad tame 
pačiame “fabrike” Dusetose 
sviestą plaka, o Zarasuose staty
bines plytas gamina!

Visi naujai pastatyti pastatai 
yra. skirti okupanto įstaigoms 
okupuotai Lietuvai valdyti arba 
gaminti gaminiams plačiajai tė
vynei. Gaila, kad knygoie nėra 
parašyta kiek į Zarasus okupan
tas perkėlė gerų namų iš kaimu 
komisarų šeimoms gyventi? O 
tokiu namų išvežus į Sibirą bei 
iškrausčius prievarta jų savinin
kus, net iš labai tolimu kaimu 
perkelta nemažai.
. Komunistų išgarsintai M. Mel- 
nikaitei paminklas pastatytas 
prieš gimnazijos rūmus, toje vie
toje kur prieš karą buvo medi
nė pradžios mokykla.

Zarasaičio ežere įrengtas nau
jas vandens sporto baseinas. Se
nasis. matomai, jau supuvo ir 
nebetiko. Žiemos sporto slidinin
kų tramplynas. 1944 m. besitrau
kiančios vokiečių kariuomenės 
esąs susprogdintas. Iš Zarasų va
sarvietės. vadinamos Magučių 
kurortu, knygoje nėra jokios fo
to nuotraukos. Matomai ten dar 
teberiogso karo meto griuvėsiai 
ir nieko nėra atstatyta.

- ežerų' kraštas
Prie pat Zarasų m., Sorokiškių 

dv., yra įrengtas valstybinis 
paukščių ūkis. Atrodo, kad prie 
pat Zarasų m., Jaupaikių ir kiti 
apie Jaunaikius kaimai ’sudaro 
Stalino vardo kolchozą. Apie Na- 
dūnų km., Degučių valse., yra 
/‘Aušros”, “Pažangos” ir “Tary
bų Lietuvos” kolchozai.

Garsusis Lietuvos senelis — 
Stelmužės ąžuolas aptvertas ge
ležinę tvora. Buvę ąžuolo pa- 
unksmėje pirtnojo Didžiojo Ka
ro vokiečių karių kapai mato
mai panaikinti, nes foto nuo
traukoje betoninių kryželių jau 
nesimato.

Jau daug metų garsinama ant 
Šventosios upės prie Antalieptės 
hidroelektrinė jėgainė, vis dar 
tebestatoma.

Avilių ežere 1956 m. rudenį esą 
užveisti kailiniai žvėriukai On
datros. '

Gydytoj as< Buzelis iš Zarasų 
m. perkeltas į Ukmergės ligoni
nę gydytojo pareigoms.

Be kitko, knygoje trumpai pa
minėti 1831 ir 1863 m. vykę prieš 
rusų carą Zarasų krašte sukili-. 
mai. 1863 m. sukilime aktyviai 
dalyvavę dusetiškiai, todėl cari
nė valdžia daug jų nubaudė mir
ties bausme ir masiškai — ištiso^ 
mis šeimomis — trėmė į Sibirą. 
Tačiau kiek komunistų valdžia 
visai be jokių priežasčių -Zarasų 
krašte sušaudė nekaltų žmonių 
ir kiek taip pat ištisomis šeimo
mis, kaip ir caras, ištrėmė į Sibi
rą, knygoje to -visai nėra pami
nėta.

Tai taip maždaug šiandieną 
atrodo mūsų Lietuvos gražusis 
Zarasų — ežerų kraštas.

Nikajus.-

STELMUŽĖS VERGŲ 
BOKŠTAS IŠNIEKINTAS

Šiaulių Pedagoginio instituto 
studentas A. Šimkus “Šluotoj”, 
tarybiniam humoro laikraštyje, 
rašo: “Stelmužės apylinkę puošia 
Lietuvos girių senelis — Stelmu
žės ąžuolas. Šalia jo — ne mažiau 
vertingas istorinis paminklas — 
vergų bokštas, kur plakdavo bau 
džiauninkus. Ekskursantas pra
veria bokšto duris ir mato vidu
je ... kiaules. Čia įrengtas tvar
tas. Iš džiaugsmo kiaulės links
mai kriuksi. Ir kaip nesidžiaug
ti! Juk net ir žmogui retai tenka 
gyventi istoriniame pastate”.

— Kas leido kiaulėms rūpintis 
senoviniu paminklu? — klausia 
laiško autorius, , ,.

Praha. — Komunistinėje san
tvarkoje buv. Bata fabrikų ad
ministracijos personalo padidėjo 
20 kartų palyginus su 1939 m. 
Rezultate įmonės dirba su 7.5% 
nuostolio, kai 1939 m. davė 13.5 
% pelno.

Otava.—Kanada pardavė kdm. 
Kinijai 10.000 tonų kviečių ir 
siunčia ten prekybinę misiją.

Londonas. — D. Britanijoje 
išviso yra 36.000 amerikiečių 
karių.

Canada’s Finest ShirtsMaker of

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.

FO RSYTH 
Geriausiu marškiniu gamintojai Kanadoje. 
* Tariama Forsait.

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

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
466 BATHURST ST. (į pietus nuo College), TORONTO

Atidaryta šeštadieniais visą dieną

Amsterdame.
Kaip apsisaugoti slogų?

česnakas - sveika
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko. 
Per amžius milijonai žmonių dėl svei
katos naudojo česnako, tikėdami jo 
gydomąja ir sustiprinančia galia, čes
nakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris volo kraują. Dauguma žmo
nių jį vertindavo kaip vaistą nuo ort- 
ričio ir reumatizmo. Adams Gorite 
Peorles turi savyje tikros alyvos, iš
trauktos iš visos česnako galvos. Joje 
yra sukoncentruotas viso česnako stip
rumas. Šitokioje formoje ir gaunate 
pilną naudą 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 Peorles. 
Adams Garlic Peorles 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
tųjų patenkinti tai padarę.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU PREKYBA TORONTE 
___

Mohawk Furniture
LIMITED

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADIJO ★ | ★ KROSNYS 

ŠALDYTUVAI * I ★ LINOLEUMAS 

SIUVIMO MAŠINOS * I ♦ VAIKŲ BALDAI 

SKALBIMO MAŠINOS ★ I ★ JVAIRŪS KILIMAI 

TELEVIZIJOS APARATAI ★ J ★ VAIKAMS VEŽIMĖLIAI
I

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, Hl., USA.
HAMILTONE skambinkite JAI 8-5257.

DETROIT - WINDSOR
578 WYANDOTT ST. EAST. — Telefonus CL. 8-3982.

Kainaraščiai ir informacija lietuvių kalba.
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ROMOS MūRy PAVĖSY DELHI-TILLSONBURG, Ont.
(Atkelta iš 2 psl.) 

aūgštyn, kol pagaliau pasiė
mė patį miestelio centrą .ir 
:vynei skirtus viešbučius.
.orėto
ioreto miestelis garsus savo 
ntove — bazilika, kurioj ran-
i Šventasis Namas. Tai Die- 
Motinos Marijos namas iš Na- 
eto, kuriame jai buvo apsi
ūkęs Viešpaties Angelas ir ku
ne vėliau gyveno Šventoji 
tnyna. ‘Paskutiniu laiku vie- 
Tėvas jėzuitas įrodo, kad šis 

įas nėra tikrasis Marijos na- 
5. Tačiau tikintieji į tuos tvir- 
mus nekreipia daug dėmesio,
ii gausiai Loreto baziliką lan- 
ir.-išgy vena gilią, religinę

įtaiką. Pati bazilika labai di- 
i ir puošni, turi virš 20 kop
iu. Šventasis Namas randasi 
no j o altoriaus vietoje ir yra 
dsų pusių apsuptas brangaus 
?muro sienomis.
-tą vai. (IV. 18.) Loreto bazi
ne dalyvaujame pontįfikali- 
e Didžiojo Ketvirtadienio pa- 
Įdose, kurias laiko vietos vys
iąs, dalyvaujant daugybei 
įuolių ir kitų dvasiškių. Gie- 
didžiulis puikus choras, 
estorane pietaujant pasirodė 
as su gitara ir, traukdamas 
risos širdies švelniu, maloniu 
aru, padainavo keletą arijų iš 
rų ir itališkų liaudies dainų, 
s su gitara sau pritardamas ir 
oniąi nuteikdamas pietaujan- 
5 (vėliau tokių dainininkų - 
jėjų pasirodė ir Neapoly bei 
tipejoje).
’rieš išvykdami į stotį, sku- 
i apžiūrime ir patį Loreto. 
jstelis susispietęs aplink ba
są, ant augštos kalvos. Iš čia 
?int link šiaurės — pasigėrė- 
o vertas vaizdas: ant Apeni- 
kalnų augštumų maži mieste- 
( lyg skruzdėlynai susispietę;

uolyno pajūryje — vakar 
Lytas švyturys, o tolumoje, 
c kairiau, Anconos miesto ši
tai. Matyti šiek tiek ir pati 
i, laivelių primarginta. Stoty 
ai graži aikštelė su palmė- 
ir kitais pietų-medžiais, fon

ais. Italijoje beveik visos sto- 
, net ir mažytės, išpuoštos 
šiais sodeliais, aikštelėmis, 
tanais.
; Loreto išvažiuojame 13 vai. 
džioje dar grįžtame į Anco- 
Traukinys čia stovi valandą 

:o, todėl spėjame kiek pasi- 
Igyti stoties artumoje, apžiū- 

miestą. Keliaujant toliau 
ikinys dar kartą, lyg atsisvei- 
damas, privažiuoja visai arti 
>s ir tik prie Falconara galu- 
li atsiplėšia, pasukdamas link 
:ų — į Romą.
turį laiką vėl važiuojame 
ių uolynų pašonėmis, tik jau 
Alpių, o Umbrijos Apeninų, 
ink seni, daug kur be langų 
rdūs mūriniai namučiai prisi- 
ję prie kalnų, lyg būtų patys 
į uolų išaugę. Šalia mūsų ke- 
kurį laiką vingiuoja upė Es- 
>. Pravažiuojame dar gerokai 
inėje pusėje nuo mūsų alsi
nusį Asyžių. Važiuojame Urn
os provincija, kuri yra laiko- 
Italijos širdimi. Italai sako, 
ši sritis esanti tiesioginėje 

Pranciškaus malonėje. Grei- 
vėl prasideda derlinga žemė, 
ižilgo įvažiuojame į Tiberio

slėnį. Greitai pasirodo ir pats Ti
beris, italų vadinamas blondinu, 
nes jo vanduo geltonas, drumzli
nas. Mūsų traukinys šią upę per
kerta prie miestelio Orte ir po to 
paupiais keliauja iki pat Romos.

Pagaliau mes jau čia. Mūsų 
traukinys sustoja Tiburtina ge
ležinkelio stotyje. • .
» SVEIKA, ROMA!

Širdis daug smarkiau plaka 
pirmą kartą žengiant pirmuošius 
žingsnius Romoje. Kažko lyg ne
drąsu, bet širdyje džiaugsmingai 
sveikiname: “Sveika mūsų išsva
jotoji Romą!” Pereiname per 
stotį, žvelgiam į artimusius 
miesto pastatus bei jo šviesas. 
Greitai susėdame į autobusus ir 
išsiskirstėme mieste maldinin
kams skirtuose nakvynių na
muose.

Šiuo laiku Roma turi apie 1,8 
mil. 'gyventojų. Pradžioje Roma 
buvo išsistąčiusi ant 7 kalvų: Pa
latine, Kapitolijaus, Kvirinalo, 
Aventino, Caeliaus, Esquilino ir 
Viminalio. Vėliau išsiplėtė, už
imdama dar tris kalvas: Pinci- 
jaus, Vatikano ir Janiculio.

Jei nori Romą geriau pažinti 
ir suprasti, reikia joje išgyventi 
bent keletą mėnesių. Todėl la
bai sunku yra nuspręsti atvyku- 
siems tik kelioms dienoms, kas 
reikėtų Romoje aplankyti ir nuo 
ko pradėti. Mus, katalikus, Ro
ma labiausiai domina savo pir
maisiais krikščionybės šimtme
čiais ir tolimesniu jos įsigalėjimu 
bei iškilimu. Todėl ir mūsų mal
dininkų ekskursija pasirinko šią 
kryptį — lankyti daugiausiai 
krikščionybei turinčias reikšmės 
vietoves bei pastatus.

Katakombos
IV. 19., Didysis Penktadienis. 

Jau šęštą vai. ryte autobusais 
vykstame į šv. Domitilla kata
kombas. Godžiai dairomės pro 
langus į Romos gatves, aikštes, 
pastatus. Tuo tarpu ,dar mažai 
ką suvokiame. Po pusvalandžio 
jau katakombose. Čia laukia mū
sų gidas, vienas jaunas kunigas 
šveicaras, labai nuoširdus, links
mas ir šioje‘srity jau turįs daug 
patyrimo. Vėliau jis būna mūsų 
grupės nuolatinis palydovas Ro
moje. Grupę sudaro vienas au
tobusas — 30-40 žmonių.

Katakombomis vadinami pir
mųjų šimtmečių krikščionių ka
pai Romos apylinkėse. Krikščio
nys savo mirusiųjų žmonių kū
nus laidodavo tokiu būdu: įsigiję 
žemės sklypą ar gavę dovanų iš 
turtingesniųjų krikščionių, giliai 
požemyje kasdavo praėjimus, o 
šalia jų sienose padarydavo an
gas ar nišas, kuriose ir laidodavo 
mirusiuosius. Romos žemė kata
komboms buvo labai palanki, 
nes ji yra vulkaniško pobūdžio 
— iš lavos, ir todėl standriai lai
kosi, neužgriūva. Pirmasiais am
žiais kapai buvo laikomi ypatin
goj pagarboj—nevalia buvo juos 
pažeisti ir pagonims. Todėl krikš 
čionys katakombose ne tik laido
jo mirusiuosius, bet ir slapstėsi, 
laikydavo pamaldas, susirinki
mus ir net kaikurie popiežiai jo
se pasislėpę gyveno. .Katakom
bose buvo palaidota daugybė 
kankinių popiežių ir garsių šven
tųjų. Pagal jų vardus buvo pava
dintos ir kaikurios katakombos. 
Specialistų tyrinėtojų yra ap-

Rekolekcijas mūsų kolonijoje 
sutiko pravesti Tėv. St. Kulbis, 
SJ, iš Montrealio. Pamaldų tvar
ka bus tokia:

1. Balandžio 2 d., trečiadienį, 
Courtland bažnyčioje bus klau
soma išpažinčių nuo 6 vai. iki 9 
vai. vakaro. Konferencija 7 vai. 
vakaro.

Per Velykas šv. Mišios 11.45 
vai., išpažinčių klausoma nuo 10 
vai. ryto.

2. Rodney apyL West Loren 
bažnyčioje, balandžio 3 d., D. 
Ketvirtadeinį, bus klausoma iš
pažinčių nuo 5 vai. iki 9 vai. va
karo. Konferencija 6 vai. vak. 
Mišios ir Komunija — 8 vai. vak.

Širdingai prašau visus lietu
vius dalyvauti. Kun. K. Riekus.

Skautų-čių dėmesiui. Sueigos 
įvyks: balandžio 20 d. ir balan
džio 27 d. išvyka Į Hamiltono 
skautų šv. Jurgio minėjimą. Kvie 
čiame visą šios apylinkės jauni
mą prie išvykos prisidėti. Norin
tieji važiuoti prašom registruotis 
pas Z. Paulionį, tel. Delhi 435M.

minėjimo iškilmingoj!*dalis už
baigta.

Programą, kurioje pasirodė vi
si vieneto skautai-ės, turėjom ne- 
perblogiaųsią. Tenka pasidžiaug
ti jaunimu, kuris mielai atlieka 
pavestas pareigas ir nežiūrint di
delių nuotolių, blogo oro ar šal
čių. mielai jungiasi į bendrą lie
tuvišką darbą.Skautų vadovybei, 
A. Rimkutei, Z. E. Paulioniams 
už įdėtą darbą tėvų komiteto 
vardu padėkojo dvasios vadovas 
kun. Riekus.

Rengėjai, kurie tikrai buvo 
nustebinti publikos skaitlingu- 
mu, nuoširdžiai dėkoja ir prime
na, kad jūsų didžiausia padėka 
už mūsų įdėtą darbą yra jūsų 
dalyvavimas ir domėjimasis jau
nosios kartos darbais. Tas trum
pas atsiskyrimas nuo kasdieny
bės, mumyse pažadina ilgesio tė
vynei jausmą, o jauniesiems, ku
rie to gražaus gimtoj o-krašto ne
matė, parodo kaip mes jį mylime 
ir dėl jo aukojamės. Rengėjai.

TORONTO
Arch. Vytautas Kvedaras 

priimtas nariu į Kanados Kara
liškąjį Architektų Institutą (The 
Royal Architectural Institute of 
Canada), į kurį priimami tik Ka
nados universitetuose baigę ar
chitektūros mokslus ir turį 2 
metų praktiką arba išlaikę nu
statytus egzaminus. Tik šio insti
tuto nariai gali versti privačia 
praktika.

Archit. V. Kvedaras mokslus 
pradėjo dar Lietuvoje VD un-te, 
vėliau tęsė studijas Vokietijoje 
ir jas baigė Toronte 1955 m., įsi
gydamas architektūros bakalau
ro laipsnį. Tai bus pirmas lietu
vis architektas šiame institute. 
Dabartiniu laiku V. Kvedaras 
dirba Bregman & Hermann ar
chitektų firmoje, tačiau artimoje 
ateityje galvoja atidaryti savo 
įstaigą. Linkime geros sėkmės.

Toronto meno galerijoje šį 
penktadienį, kovo 28 d., 8.30 vai. 
vak. atidaroma Australijos tapy
bos paroda. Išstatyta 50 paveiks
lų, parinktų iš Australijos meno 
galerijų. Paroda veiks iki balan
džio 27 d. Trečiadienių vakarais 
bus rodomi australiški filmai.

Pabaltiečių arbatėlė
Pabaltijo Moterų Tarybos Ka

nadoje kovo 16 d. rengta arbatė
lė praėjo draugiškoje nuotaikoje. 
Svečių buvo apie 150. Lietuviai 
dalyvavo gausiai.

Po įžanginio tarybos pirm. I. 
Kehklos žodžio, pastorius A. Lu- 
sis, latvis, nušvietė Pabaltijo tau
tų ryšius tolimoje praeityje.

Muzikinę programą atliko sol. 
V. V et įkaitis ir jo vadovaujamas 
kvartetas, sulaukęs gražaus susi
domėjimo pabaltiečių tarpe. Be- 
sivaišinant programą tęsė estė 
solistė V. Veskimets, o užbaigė 
latvių jaunimo trio. _

Kiekvienas pabaltiečių suėji
mas duoda progos arčiau vie
niems kitus pažinti ir stiprinti 
ne taip jau tamprius tarpusavio 
ryšius.

Jogailos paminklas Niujorke
Niujorko lenkų organizacijos 

ilgai svyravo, koks įrašas užra- 
šytinas ant Jogailos paminklo, 
statomo ,Central Parke Niujor-

Švento Kazimiero minėjimas, 
kurį pravedė skautų-čių viene
tas, įvyko kovo 9 d., sekmadie
nį, parapijos salėje po šv. Mišių, ke prie 79 gatvės Belvederio eže- 
kurias laikė ir šiai dienai pritai- ro krante. Pagaliau buvo paruoš- 
kytą pamokslą pasakė kun.. Ric- tas atitinkamas projektas, kurį, 
kus. __ ___ j__ „

Kadangi šventasis yra jaunimo . kų Departamentas, kiek pąkore- 
globėjas, todėl savo pamoksle; - ----
kun. Riekus iškėlė jo pavyzdin
guosius jaunimui bruožus ir 
kvietė jį visuomet turėti savo 
gyvenimo pavyzdžiu. -

Salėje minėjimas buvo pradė
tas vėliavų įnešimu ir skautų-čių 
iškilminga sueiga, kurios metu 
penkios vieneto skautės tapo pil
nomis sąjungos narėmis duoda
mos skautės įžodį. Skaučių tė
veliai, kurie užrišo gerojo dar
belio mazgą, buvo tylūs liudi
ninkai, kai jų dukros pasižadėjo 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir pa
dėti artimui. Tikimės, kad jūsų 
priežiūroje, mieli tėveliai, šis pa
sižadėjimas bus išlaikytas ir pa
gal jų pačių jėgas įgyvendintas.

Šv. Kazimierą kaipo žmogų - 
jaunuolį ir jo būdo visas žymią
sias savybes iškėlė B. Povilaitis 
savo paskaitoje, kuria ir buvo

kaip praneša lenkų spauda, Par-

Kęstučio buvo nušalintas 1381 
m., o sekančiais metais vėl grįžo. 
Gi iš įrašo išeina, ka\l jis ir di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu 
buvęs 1386-1434 m. O tai kara
liavimo datos. Nejaugi Niujorko 
Parkų Departamentas norėtų 
klaidingas*datas savo miesto pa
minkluose turėti?

Beabejo ginčytinas ir kryžiuo
čių nugalėtojo titulas, bet čia 
jau vargu ar pasisektų laimėti, 
nors kaikurie ir lenkai istorikai 
faktinuoju Tannehbergo mūšio 
vadu pripažįsta Vytautą.

Paminklas, matyt, bus puoš
nus, nes kainuosiąs $350.000.

gavęs raidžių stilių bei išmieras, 
jau patvirtino. Jis skamba šitaip:

“Wladyslaw Jagiello, King of 
Poland, Grand Duke of Lithua
nia: 1386-1434, Founder of free 
Union of the Peoples of East 
Central Europe, Victor over the 
Teutonic aggressors at Grun
wald, July 15, 1410”.

Liepos mėnesio posėdy Parkų 
Komisija duosianti leidimą ran
govui pradėti dąrbus. Gal būt, 
dar nevėlu Niujorko lietuviams į 
tą reikalą įsikišti ir nors kaiką 
tame įraše pakeisti. Jogaila tik
rai buvO ir Lietuvos didysis ku
nigaikštis. Bet kodėl Niujorko 
miesto tėvai turėtų leisti įrašyti 
klaidingas datas? Juk Jogaila 
didžiuoju kunigaikščiu pasidarė 
po tėvo Algirdo mirties 1377 m., čių ir laisvas žodis.

Laisvojoj Kinijoj veikiąs ABN 
(Antibolševikinio Tautų Bloko) 
radijas Vasario 16 proga trans
liavo specialią lietuvišką prog
ramą Sibiro lietuviams. Progra
mą paruošė Liet. ABN Centrinė 
Delegatūra ir pasiuntė į Formo- 
zą įrašytą į magnetofono juostą. 
Įrašyti buvo T. himnas, eilėraš-

PRANAS BARAUSKAS 
Insurance Service
LE. 4-3608

83 Westmoreland Ave^ Toronto

Patarnavimas 
automobilių, namų, boMų, 
nelaimingų atiitikimų, vagysčių 
sveikatos, atsakomybės ir kt.

skaičiuota, kad katakombos turi 
apie 900 kilometrų ilgio ir kad 
jose yra palaidota 5-6 milijonai 
krikščionių.

Vėliau, kai krikščionybė nebe
buvo persekiojama, šventųjų pa
laikai buvo perkelti į bažnyčias, 
o katakombos liko užmaršty. Tik 
šešioliktam amžiuje jos buvo vėl 
surastos ir padarytos prieinamos 
lankytojams. Tačiau tik 19-tame 
amžiuje katakombos atkreipė 
ypatingą tikinčiųjų dėmesį, pra
dėtos gausiai lankyti, tapo mal
dos, susikaupimo vieta, prime
nanti pirmųjų krikščionių mil
žinišką persekiojimą ir neapsa
komos didybės šventą pasiauko
jimą dėl savo tikėjimo.

Lankėme vadinamas šv. Domi- 
tilla katakombas, kurių pradžia 
laikoma pirmasis šimtmetis. Šias 
katakombas pasiekiame- per šv. 
Petroniuos baziliką, kuri aštun
tam amžiuje buvo sugriauta že
mės drebėjimo. Dabar ji rekons
truota, kiek galima tomis pačio
mis išlikusiomis dalimis. Keliau
dami katakombų keliais ir aikš
tėmis. sienose pastebime miru- 
siems keliaaugštes nišas, angas, 
simbolinius ženklus ir įrašus, 
kaikur altorius ar net paveikslus 
(šv. Petro ir Povilo). Lankantie
ji katakombas giliai susimąsto, 
lieka nekalbūs, nepaprastos nuo
taikos apimti. Sugrįžę vėl į S. 
Petronilla baziliką, dalyvauja
me atitinakmose pamaldose, ku
rios atliekamos taip, kaip pir
mųjų krikščionių laikais: prie iš
likusio altoriaus, kunigui laikant 
pamaldas veidu į žmones iš prie
šingos pusės altoriaus. Pamal
das laikė mūsų eksk. dvasinis 
vadovas prof. dr. kun. Fr. Doerr

(Bus daugiau)

Planuodamas savo ir savo šeimos gerbūvį 
pagalvok apie apdraudą, kuri suteiks 
garantuotą pagalbą kiekvienu atveju.
Visais draudimo reikalais jums patarnaus

VACLOVAS VERIKAITIS
Tel.: įstaigos WA. 4-8314, namų RO. 7-0074

Sun Life Assurance Company of Canada
Toronto Bay Branch

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

RESTORANAS “RŪTA”
Noujoi otidorytos ir naujoj įrengtas. Volgioi 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

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TEL LE. 2-9547 
Čio nat galima užsisakyti laivams matom bei įvairius medžioklinius Žautuvus.

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

BALSUOKITE UŽ 

Dr. Stan. HAIDASZ 
LIBERALĄ 

Galite pasitikėti, kad jis 
atstovaus jus gerai.

Jis kaip parlamento narys 
pastarojoje sesijoje kovojo už:

1. Imigracijos padidinimą,
2. Aktyvesnę kovą prieš 

komunizmą,
3. Visų aprūpinimą darbu,
4. Didesnę senatvės pensiją 

pasiekus 60 metų ir išgyvenus 
tik 5 metus Kanadoje,

6. Praplėtimą ligoninės ir gydymo draudimo,
7. Sveikatos draudimą,
8. Specialią globą ir pagalbą smulkiesiems verslams.

DR. S. HAIDASZ
Physician X

KOVO 31 dieną nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. p. p.
Komiteto patalpos:

1134 Dundas St. W., tel. EM. 4-4554
799 Queen St. W., tel EM. 4-4752

Pavykęs šalpos koncertas
Pilnutėlė Prisikėlimo par. salė 

rodė didelį susidomėjimą praėju
sio sekmadienio Šalpos Fondo 
koncertu, kuriame programą iš
pildė solistai V. Žemelytė, V. Ve- 
rikaitis, S. Mašalaitė ir H. Ro- 
žaitis, TLCh. Varpas, vadovau
jamas muz. St. Gailevičiaus ir 
Toronto tautinių šokių grupė, 
vad. Vyt. Turūtos, “Gintaras”. 
“Varpas” daugumoje pakartojo 
praėjusių metų choro penkmečio 
koncerto programą, tarp kitko 
Šimkaus “Atsisveikinimas su tė
vyne”. Verdi “Aidos” antrąjį 
veiksmą ir kitas operų ištraukas. 
Gražiai pasirodė mūsų mieli so
listai, išpildę atskiras dainas ir 
su choru. Gražiai šoko ir tauti
nių šokių grupė “Gintaras” su
skubusi pagarsėti televizijoje ir 
visų kanadiečių tarpe. Koncertui 
akomponavo. pianistas P. Timan.

ŠIŲ METU MONTE CARLO 
CARNIVAL 

įvyks gegužės 22, 23 ir 24 d.d. va
dovaujant Allied Artist Commit
tee. jį ruošia operos, teatro bei 
baleto grupės. Šių metų karni- 
valas būsiąs puikesnis už per
nykštį, kuris meninėms pastan
goms paremti davė $48.000.

Karnivale dalyvaus: Central 
Ontario Drama League, National 
Ballet Guild of Canada (Toronto 
skyr.) ir Opera Festival Wo
men’s Committee. Be to, šiemet 
prisijungė dar nauja grupė — 
Crest Theatre Club. Išviso da
lyvių bus per 3.000.

Pajamos bus padalintos ši-

v

taip: po 35% N. Ballet Guild ir 
Opera F. W. Comm., 17,5% C. O. 
Drama League ir 12,5% Crest 
Theatre Club. Tuos pinigus kal
bamosios grupės sunaudos savo 
veiklai plėsti. Jos visos yra ne
siekiančios pelno organizacijos. 
Jų pirmininkais yra: C.O. Dra
ma League — Arthur E. Gelber; 
C. Theatre Club — Joseph Bal- 
con; N. Ballet Guild of C., To
ronto skyr. — Herbert Agnew ir 
Opera F. W. Club — Mrs. Flet
cher B. Sharp.

Alfonsui Galiauskui (parašy
ta Aldonsas) yra laiškas iš Work 
mens Compensation Act įstaigos, 
siųstas į Beardmere, Ont., Camp 
72 (iš Geraldton). Atsiimti TŽ 
administracijoje.

Toronto.'—Šių metų Kanados 
valstybinėje parodoje (CNE). va
karinei programai nutarta pa
kviesti filmų artistą Danny 
Kaye.

PUNSKO LIET. KULT. D-JA 
PRANEŠA

Daug Kanados lietuvių mūsų 
adresu siunčia laiškus, kuriais 
nori užmegzti su vielos lietuvė
mis moterimis ryšius tikslu ap
sivesti ir’parsigabenti jas į Ka
nadą. D-jos Centro Valdyba pra
neša, kad svarstys tik autorite- 
'tingų asmenų" ir organizacijų 1 
opini j uotus laiškus — kitais at
vejais panašaus turinio laiškai 
nebus imami domėn. L

L. Konstavičius, 
V-bos nąrys

D-jos reikalų vedėjas^

Taip panašus gėrimui, kuri 
mėgdavote savo tėvynėje ...

Cream Soda

Coca 
Orange 

Ginger Ale

PR ĮSTATYMAS VELTUI
PIKNIKAMS, BANKETAMS 
IR KITOKIOM PROGOM

Skambinkite Toronte

WA. 1-2151
šiokiadieniais 
iki 7 vai. vak.

Į privačius butus nepristatoma.

Vaistai Lietuvon!
IŠGEL8ĖKITI GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

Rašykite, telefonuakite ar atvykite pas mus. Visos informacijos veltui.

WALTMAN’S Patikima Vaistinė
1147 DUNDAS ST. W„ Ossington kampas (priei Lietuvių Namus)

TELEFONAS LE. 6-2139

CRESCENT PHARMACY
(Savininkas kilęs iš Lietuvos'

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

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

- (tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
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Mann & Martel Ltd
1199 Bloor St. W. Telef. LE. 4-8481

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią didelę pardavimo įs
taigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavi
mas. Didelis pasirinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant įmokėsimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Dundas • Sorouren
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 virtuvėm, nepereinami 
kambariai. Arti susisiekimo.

Indian Rd. • Annette 
$3.5000 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas, 2 virtyvės. Alyva apšildomas, 
garažas. Lengvos mokėjimo sąlygos.

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

St. Cloir • Vinona
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis* 
namas su 2 moderniškom virtuvėm, 
garažas, alyva šildomas.

Indian Grove - Annette 
$17.500 pilna kaina, .6 kambarių ot- 
kiros mūrinis nomas su garažu, 2 
moderniškos virtuvės, nauja apšildy
mo sistema su gazu.

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

Roncesvalles - Constance 
$17.900 pilna kaina, 8 kambariai, 
mūrinis namas su garažu, 3 
niškos virtuvės, nepereinami 
rioi.

Bloor - Beresford 
$5.000 Įmokėti, 6 kambariu 
namas su garažu, moderniška

Bloor - June 
$5.500 įmokėti/ atskiros/ mūrinis 6 
šviesių kambarių narnos su privačiu 
įvožiovirr|u, vandeniu olyvd Šildomas, 
puikiame stovyje tiek iš įdūko, tiek 
iš vidaus.

Roncesvalles - Constance 
$5.500 įmokėti, mūrinis 9 kambarių 
su 3 virtuvėm namas, garažas. Nuo
ma $150 menesiui. Savininkas išva
žiuoja iš Toronto. Pilna kaino tik 
$16.900.

Bloor - Quebec
$7.000 įmokėti, mūrinis 9 kambarių 
per du ougštu atskiros narnos. 2 mo
derniškos virtuvės, vieta garažui. 3 
minutes iki Bloor.

St. Clair - Oakwood 
1 atvira skola 10 metų

$7.000 įmokėti, atskiras, puikus, kaip 
stiklas žibančių rauplėtų plytų, 7 di
delių kambarių namas. Privatus įva
žiavimas, vandeniu alyva, šildomas. 
Savininkas išvažiuoja Iš Toronto.

moder-
komba-

mūrinis 
virtuvė, 

alyva apšildomas, užbaigtas rūsys, 
gražus kiemas. Tuoj galima užimti.

High Pork - Quebec
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
ougštus, atskiras mūrinis namas su 
garažu,, vandeniu alyva apšildomas, 
2 moderniškos virtuvės, dideli kamba
riai. Tuojau galima užimti.

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

St. Clair - Dufferin
6 butų — 1 Vi metų senumo 

$10.000 duoda 14% gryno pelno
Mūrinis, nuo degimo ir triukšmo ap
saugotas, atskiras. 6 virtuves, 6 vo
nios, 6 elektriniai pečiai, 6 šaldytu
vai. Pajamos $7.520 metams. Vieta 
8 mašinoms pastatyti. Statybininkas 
priverstas parduoti už betkokią ne
juokais siūlomų kainą.

Bloor - High Park Ave.
$12.000 įmokėti, atskiras 18 kamba
rių, 4 virtuvės, 4 vonios. Vandeniu 
gazu šildomas, garažas, privatus įva
žiavimas. Keli žingsniai iki Bloor.

St. Clair - Glenholme
įmokėti, 8 kambarių per du
atskiras, mūrinis namas su

Vandeniu alyva šildomas,

Bloor - Indian Rd.
8 kambariai — 2 ougštai 

$22.900 pilna kaina už šį atskirą 
gražių plytų namą, 2 modernios vir
tuvės, vandeniu alyva šildomos, 3 ga
ražais Arti prie Bloor.

Keele - Dundos t

$850 įmokėti dviejų augštų namas, 
6 kambarių, gazu šildomas, kaina 
$10.000. Lengvos mokėjimo sąlygos.

Weston Rd. - St. Cloir

$900 įmokėti, 6 kambarių plytinis 
gali 
ge-

nomos, dvigubas garažas arba 
būti dirbtuve. Švariai užlaikytas, 
rome stovyje.

Rogers - Silverthorne

$1.500 įmokėti, 6 kambariu mūrinis 
namas, garažas. Antrame ougšte trys 
kambariai išnuomoti už $65 mėnesiui. 
Apšildomas gazu.

Euclid - College St.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių, dvi vir
tuvės, garažas. Naujas alyva šildy
mas. Geros susisiekimas. Arti mo
kykla.

Dundas - Gladstone

$1.800 įmokėti, pilna kaina $1 1.500.
6 kambarių, dviejų augštų, dvi vir
tuves, garažas. Geros pajamos iš na
mo.

Symington - Bloor

$2.900 įmokėti, 7 kambarių namas, 
dvi virtuvės, įvažiavimas iš lainės. Ne
toli nuo Bloor St.

Euclid - Dundas

$2.000 įmokėti, 9 kambarių, trijų vir
tuvių, gera parkinimo vieta, įvažiavi
mas iš užpakalio, alyva apšildomas. 
Savininkas išvyksta j Sudbury.^*$8.000

ougštus,
garažu.
viena moderniška virtuvė.

Bathurst - St. Clair
$9.500 įmokėti, 15 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, vandeniu 
alyva šildomas, 4 moderniškos 
tuvs, 
jamų

4 vonios, $420 mėnesinių 
Tuojau galima užimti.

vir- 
pa-

St. Clair - Oakwood
3 butų — 12 kambarių 

$24.900 yra prašoma kaina. Atskiras 
12 kambarių namas, padalintas į 3 
atskirus butus, 3 virtuvės, 3 vonios, 
vandeniu al/va šildomas,’ garažas.

St. Clair - Winona

$3.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
ougštus mūrinis narnoj ramioje vie
toje, geras susisiekimas į visas miesto 
dalis. •

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481

Namu tel. LE. 6-T410

T. STANULIS
1264 St. Clair Ave. W.

Darbo tel. LE. 1-5781
Namų tel. RO. 2-5543 

skambinti po 10 vai. vak.

Aleksas 
KAZANAVIČIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, tuojau skambin-P.S. . „______
kite mums pasiteiraudami ką iries turime naujo, nes mes gauname kas dieną daug naujų nuoso- 
vybių.

W estern Textiles
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 
" KAINA PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
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FOUR SEASONS
TRAVEL

109 Bloor St. W., Toronto 5. 
Td. WA.; 3-9484 Ir WAl 3-971X5^

Atveža gi m i n es
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Ncsexoninio meto nuolaidos!
Pasus »r vitas j^rūi^amė per

' Kreipkitės i mus:
FOUR SEASONS
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LIMITED .
527 Bloor St. W. Telef. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, tdefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

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

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

veltui.

no - 
na-

no-

Brock - Dundas
$2.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, naujas šildy
mas, kietmedžio grindys.

Dundas - Roncesvalles
$2.200 įmokėti, 7 komb. mūrinis 
mas, 2 virtuves, alyva šildomas, 
mas be skolų.

Beatrice - College
$4.000 įmokėti, 8 komb. mūrinis
mas, 3 mod. virtuvės, alyva šildomas, 
garažas.

Havelock - Bloor
$4.500 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, vandeniu alyva šildomas, gara
žas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Quebec - Bloor
$5.000 įmokėti, 10 komb. mūrinis 
atskiras namas, vandeniu alyva šildo
mos, 3 virtuvės.

Windermere - Bloor
$5.500 įmokėti, 7 komb. atskiros mū
rinis namas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, olyvo šildomas, garažas, ilgos iš- 
simokėjimo* sąlygos; šeimininkas iš
vyksta.

Porkdole
$6.000 įmokėti, 9 komb. mūrinis no-* 
mos, alyva šildomas, kvodrotinis plo
nos, privatus įvažiavimas.

Sunnyside Ave.
$7.000 įmokėti, 11 komb. atskiros 
mūrinis namas, 2 vonios, 4 virtuvės, 
vandeniu šildomas, geros nuomavimui.

Marion - Roncesvalles
$6.000 įmokėti, 9 komb. atskiros mū

rinis namas, per du ougštus, 2 mod.
virtuvės, alyva šildomas, garažai, di
delis sklypas.

^Grenadier Rd. - Parkside Dr.
$7.000 įmokėti, 1 1 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
vond. alyva Šildomas, garažas, ilgos 
išsimokeiimo sąlygos, reikalingas ma
žo remonto.

St. Clair - Dufferin
$8.000 įmokėti, 11 komb. atskiras 
mūrinis narnos, 2 mod. virtuvės, van
deniu alyva šildomos, kvadratinis plo
nas, garažas, geros išsimokėjimo sąl.

Jane • Bloor
$10.000 įmokėti, 7 komb. atskiros 
mūrinis namas, ultra mod. virtuvė, 2 
vonios, puikus komb. rūsyje su boru, 
grindys iškaltos puikiais kilimais, ga
ražas, geriausias namas tome rajone, 
lobai skubus pardavimas.

Jane • Bloor
$10.500 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, trys butai, 3 
vės, 3 vonios, vandeniu alyva 
mas, vieta garažams.

Wasaga Beach
Maisto produktų krautuvė su 
įrengimais lietuviu rajone. Vasarna
miai. Benzino stotis su restoranu ir 19 
kobiny.

virtu- 
šildo-

visais

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 ■ ■ ■ NAMŲ LE. S-1SS4

AUŠROS ŽINIOS
Balandžio 12-13 d.d. Š. Ameri

kos žaidynėse Clevelande Aušra 
dalyvaus su vyrų, jaunių, jaunu
čių ir mergaičių krepšinio ko
mandomis bei mergaičių tinkli
nio ir stalo teniso vienetais. Jau
nimo nuvežimui bus reikalinga 
apie 10 mašinų. Galį pagelbėti, 
prašomi pranešti valdybos na
riams. Galvojama išvykti penk
tadienį po pietų. Rungtynės pra
sidės šeštadienį 9 vai. ryto.

Kanados lietuvių krepšinio, vy
rų ir jaunių taurės, veik tris mė
nesius ant žaliojo stalo išstovė
jusios, perėjo į Aušros pergalių 
lentyną. Kovo 16 d. nepasiro
džius aikštėje Toronto LSK Vy
tis vyrų krepšinio komandai ir 
Montrealio LSK Tauras jaunių 
komandai, FASK-to sprendimu 
nugalėtojų titulai ir taurės ati
teko Aušros vyrų ir jaunių ko
mandoms, užskaičius Montrealy 
sužaistas rungtynes. Šiuo metu 
Aušra yra Kanados lietuvių vy
rų, jaunių ir mergaičių krepšinio 
bei mergaičių ir jaunių stalo te
niso meisteris.

Jaunučių krepšinio ir mergai
čių tinklinio taures išsikovojo 
Rochesterio Sakalas.

Ontario lietuvių krepšinio ly
gos-pirmenybėse Aušros jauniai 
nugalėjo Vyčio Veteranus rezul
tatu 66:50. Aušros komandoj žai
dė: A. Jankauskas 10, R. Strimai
tis 17, R. Gudas 11, R. Juozaitis 
6, V. Butkevičius 2, R. Burdulis 
4, R. Juodikis 16. Vyčio V.: M. 
Duliūnas 14, S. Barškėtis 4, S. 
Ąžuolas 2, J. Žukas 24, Butkys 
2. Sekmadienio draugiškose rung 
tynėse Aušra pralaimėjo Tri
dents rezultatu 92:96. Žaidė: A. 
Vaičiulis 31, R. Gudas 2, R. Preik 
šaitis 17, K. Grigaitis 4, J. Lau-

rinavičius 22, A. Jankauskas 14, 
D. Venckus.

Stalo teniso “play off” rungty, 
nėse Aušra A nugalėjo Vieną re
zultatu 12:9. Žaidė: P. Razgai- 
tis 3, V. Butvilą 6, P. Vysk ūpai t is 
2. “Play off” finale, atrodo, vėl 
susitiks Aušra A su Aušra B.

Aušros jaunius A. Jankauskas 
Kanados Parodos patalpose vy
kusiame “Sportsme’n Show” pri
pažintas geriausiu krepšinio me
tiku, padaręs 35 metimus iš eilės.

Vyčio futbolininkų žiniai
Šį šeštadienį, kovo 9 d., 2.30 

vai p.p. High Parke įvyks pirmo
ji lauko treniruotė.

Abi komandos prašomos susi
rinkti laiku. Po treniruotės bus 
svarbus pranešimas.

Sekcijos vadovas.
Visuotinis Hamiltono LSK Ko

vas narių susirinkimas įvyko ko
vo 23 d. AV parapijos salėje. 
Klubo pirm. K. Stanaitis padarė 
platų pranešimą iš klubo metinės 
veiklos, kuri pasirodo buvo labai 
gyva: krepšinio, stalo _ teniso, 
lauko teniso rungtynės su Ka
nados ir JAV sportininkais, du 
parengimai ir bendrai — prisidė
jimas prie HLB-nės veiklos — 
tai vis pagrindinės Kovo darbo 
sritys. Ontario lietuvių krepši
nio lyga, treniruotės, salių nuo
ma ir kitos išvykos į kaimynines 
kolonijas sudarė didžiausias 
klubo išlaidas, nes pvz. salės nuo
ma vienoms rungtynėms kainuo
ja $25, 4 vai. treniruotei — $12 ir 
t.t. Kasoje yra $317. Taip pat įsi
gyta kiek turto: stalas tenisui, 
laikrodžiai rungtynėms, nauji 
kamuoliai. Baigdamas K. Stanai
tis padėkojo visiems prisidėju- 
siems prie klubo veiklos plėtimo. 
Revizijos kom. aktą perskaitė V.

Nauji Rusijos kapitalistai
(Ištrauka iš žurnalo “Vision”—Noticias Mundiales)

Šiandien Maskva yra pilna 
milijonierių. Po Stalino mirties 
Sovietijoje įvyko nepaprasti pa
sikeitimai ir teoretiškai socialis
tinė tvarka yra keičiama naujų 
kapitalistų, kurių vien tik Mask
voje priskaitoma daugiau negu 
60.000. Jų tarpe yra 780 tikrų 
milijonierių.'

Vakarų slaptoji tarnyba surin
ko apčiai įdomių faktų iš paleis
tų ar pabėgusių karo belaisvių 
ir kitų Šaltinių apie proletarinio 
“elito” gyvenimą. Kaipo pav. 
imsime vokietį, ■ karo belaisvį 
Rudolf Lein, kuris iki išsilaisvi
nimo dirbo kaipo šeimos tarnas 
pas P. Ponomarenką, buvusį So
vietų Kultūros komisarą ir vė
liau Kazachstano tribunolo pre
zidentą. “Draugas” P. Ponoma
renko paprastai keliasi 9-10 vai. 
ryto. Pusryčiauja lovoje ir atei
na įstaigon po 11 vai. Pavaka
riais grįžta namo su grupėmis 
draugų ir jų vakarienė visuomet 
viršija 15 valgių. Geriama ge
riausi vietos bei importuoti gė
rimai. Pas P. Ponomarenko dir
bo ir daugiau vokiečių belaisvių; 
kurie turėjo pastatyti penkis ga
ražus automobiliams, vilą jo sū
nui ir kitą didelį pastatą jo tar
nams, kuris buvo sujungtas su 
gyvenamu namu požeminiu tu
neliu.

Minėti Maskvos milijonieriai 
dalinasi į šias kategorijas: 1. 
Įvairūs augšti pareigūnai.— kil
mingieji, partijos, vyriausybės 
bei kariuomenės vadai. Nors jų 
alga nėra didelė, tarp 1000-2000 
dolerių mėnesiui, tačiau jie turi 
ir kitas privilegijas, pav. liuk
susinius gyvenamus namus, au
tomobilius, vaikams laisvą išsi
mokslinimą, apmokamas kelio
nės ‘išlaidas, dideles sumas re
prezentacijai bei kompensaci
joms ir t.t. Pav. toks G. Malen
kov turėjo teisę išleisti mėnesiui

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

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

RO. 7-5976 V. S1MINKEVIČIUS 386 Durie St

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey” — 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

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.

reprezentarijos reikalams
7.500 dolerių. .

Pilkauskas. Komisija pageidavo, 
Kad parengimų įėjimo bilietai 
būtų prijungti prie sudaromų 
apyskaitų lygiai kaip ir bufeto.

Einamuose reikaluose K. Baro
nas padarė pranešimą apie ŠA 
Sporto žaidynes Clevelande ir 
klubo 9-rių metų gyvavimo su
kakties minėjimą, kuris bus vie
nas didžiausių sportinių įvykių 
Ontario lietuvių sportiniame gy
venime šį pavasarį, nes dalyvaus 
apie 100 sportininkų iš Toronto, 
Detroito, Ročesterio ir Hamil
tono. (

Nusprendus valdybą rinkti iš 
3jų asmenų, pusiau slaptu balsa
vimu išrinkti: K. Baronas, K. 
Stanaitis, A. Grajauskas. Pereitų 
metų revizijos kom. — V. Pil
kauskas ir J. Bulionis sutiko ir 
šiemet eiti savo pareigas. Už lai
mėtas 2-as ir 3-as vietas ŠA Spor
to žaidynėse Toronte buvo įteikti 
diplomai: R. Rickienei, R. Petru- 
šaitytei, G. Paltarokui ir A. Gra
jauskui. Susirinkimui pirminin
kavo A. Grajauskas, sekret. A. 
Gurgždytė.

Į Šiaurės Amerikos Sporto žai
dynes Clevelande išvyksta mote
rų krepšinio komanda: N. Sta- 
naitytė, A. Gurgždytė, R. Pet- 
rušaitytė, V. Miniotaitė, D.Prunc 
kytė, L. Bakaitytė, A. Meškaus
kai tė, L. Verbickaitė, E. Žemai
tytė. Moterų stalo teniso koman
diniuose susitikimuose ir viene-! 
tuose atstovaus R. Rickienė ir 
J. Pilypaitienė, 6 vyrus A. Gra
jauskas. Išvykstama lengvomis 
mašinomis nuo VA parapijos 
bažnyčios penktadienį, balandžio 
11 d. 6 vai. v. Mieli hamiltonie- 
Čiai, vykstantieji į Clevelanda su 
lengvomis mašinomis kaip žiūro
vai ir galintieji priimti sporti
ninkus. prašomi paskambinti K. 
Stanaičiui.

JAV ir Kanados sporto klubų 
atstovų ir sporto darbuotojų su
važiavimas įvyks Hamiltone.

Naujoji HLSK Kovo valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. K. 
Stanaitis, sekret. K. Baronas, ižd. 
A. Grajauskas. Visais kubo rei
kalais prašoma kreiptis į pirmi

ninką K. Stanaitį, 95 Delaware 
Ave., Hamilton.

Juozas Giedraitis yra dažnai 
linksniuojamas dienraščio The 
Hamilton Spectator puslapiuose, 
kaip geriausias Katedros katali
kų gimnazijos vandensviedžio 
žaidėjas ir plaukikas, o taip pat 
vienas geriausių trumpų distan
cijų plaukikas Hamiltone. Ne
žiūrint jauno amžiaus jis yra kie
tas riešutas seniems plaukimo 
veteranams, laimėdamas Hamil
tone 2-3 vietas. Tai HLSK Ko
vas pažiba.

Kanados šachmatų meisteris 
P. Vaitonis buvo pagerbtas Bos
tono lietuvių. Hamiltono dienraš
tis, šachmatų skyriuje, P. Vaito- 
ni atžymėjo kaip išrinktą geriau
sią lietuvį sportininką, už jo lai-' 
mėtą meisterio vardą 1957 m.

Bus dedama pastangų, kad 
1959 m. pavasario ŠA lietuvių 
soorto žaidynės būtų pravestos 
Hamiltone. K. B.

TANKLAIVIŲ TUOJ 
NEBEREIKĖS

Iki šiol pasauly nafta buvo ve
žiojama cisternomis sauskeliais 
ir tanklaiviais vandens keliais. 
Dabar vokietis Ėrnst Doerping-' 
haus išrado naują priemonę naf
tai vandens keliais transportuo
ti. Tai yra dešros formos elastin
gos medžiagos indas 1,6 mtr. dia
metro ir 30 metrų ilgio, talpinąs 
72 kubinius metrus naftos. To
kiais indais jau dabar yra pradė
ta gabenti nafta Vokietijos upė
mis, juos tempiant laivams. Jū
rose pakol kas jie dar nenaudo
jami ir kaikas mano, kad gal 
niekad nebūsią naudojami. Di
džiosios naftos bendrovės į šį iš
radimą dar žiūri su nepasitikėji
mu. Vokiškoji “Deutsche Novo- 
tank G.m.b.H.” tuos indus betgi 
pradėjo gaminti. Jų esąs didelis 
pliusas, kad jie daug pigesni ne
gu tanklaiviai ir kad tušti yra 
sulankstomi tad. lengvai trans
portuojami.

Generolai gauna dar už kiek
vieną medalį ar ordiną ekstrą 
100 dolerių priedo į mėnesį, taip 
už tuos atsižymėjimus susigau
do iki 100.000 dol. metinių prie
dų. Maršalai Kaniov ir Budiony 
savo pinigus yra investavę į 
lenktvniu arklius, kurie jiems 
duoda 500.000-1.000.000 dolerių 
metinio pelno.

Maršalas Vorošilov savo pini
gus investavo į 800 hektarų miš
ką, skirtą medžioklės reikalams.

2. Antrą milijonierių grupę 
sudaro pramonės bei mokslo va
dovai. Pav. Miko j an, lėktuvo 
MIG garsenybė, yra vienas iš 
daugelio pramoninių turtuolių. 
O toks prof. A. L. Ussievič, bu
vęs Stalino gydytojas, dabartinis 
Maskvos universiteto tyrimų di
rektorius, gauna 90.000 dolerių 
metinės algos ir beto, turi pla
čią klijentūrą — pacientų, kurie 
jam irgi ne mažą pelną duoda.

Dr. V. M. Buhalov, kuris turi 
širdies' ligų kliniką, kuria nau
dojasi “elito” žmonės, uždirba 
daugiau negu 400.000 dolerių į 
metus. Panašias pajamas turi ir 
mokslininkai: Mičurin, Lyssen- 
ko, Kapica ir pan.

3. Trečiąją grupę sudaro ar
tistai. rašytojai, muzikai ir kiti 
menininkai. Rašytojas drama
turgas Konstantin Semionov už 
savo veikalus turi metinių pa
jamų apie 500.000 dolerių. Be to, 
jis turi liuksusinius namus Mas
kvoje, vilą Krime, jachtą, tris 
automobilius ir didelį tarnų bū
rį. Žurn. rašytojas Uja Ehren
burg turi palocių perpildytą Pi
casso, Matisse ir Utrillo paveiks
lais, kuriuos parduoda valstybi
nės propagandos reikalams po 
3-4.000 dolerių už paveikslą. Jo 
pajamos siekia nuo 8.000 iki 10.- 
000 dol. mėnesiui. Panašias mė
nesines pajamas turi kompozito
riai Genadij Roždesvinskij, 
Aram Kačaturjan, šokėja Olga 
Lepečinskaja, Raisa Stručova, 
Galina Uljanova, jojikas Buda- 
rovskij ir kt.

Ši nauja sovietinė aristokra
tija kopijuoja senosios Rusijos 
madą - plutokratiją nesimaišyti 
su paprasta 
iš jų jokių 
dalyvavimą 
gandintuose 
pats vyksta 
Berija turėjo dvyliką meilužių 
vien tik Maskvos mieste. Mask
vos vadai toleruoja visą jų anti- 
moralinį gyvenimą, bet su sąly
ga, katt neturi kilti trukšmo ar 
viešo skandalo, kaip kad įvyko 
su Anatol Surow, Stalino pre
mijos laureatu, kuris išdarinėjo 
su moterimis visokias orgijas 
iki viešo pagarsėjimo.

Gi neprivilegijuotas rusas už
dirba į mėnesį tarp 200-300 dol. 
ir turi mokėti nepapratsai augš- 
tas kainas už butą, drabužius, 
maistą ir kt. (Apie paprastus 
darbininkus čia nekalbama). To
kius eilinius žmones lydi prie
spauda, vargas, visokie trūku
mai ir bėdos. J. B.

liaudimi, nepriimti 
pakvietimų, nebent 
oficialiuose propa- 
parengimuose. Tas 
ir su morale. Pav.

L Mawrodin
REAL ESTATE

Narys Toronto Real Estate Board

2543 Dundas St. W. RO. 7-3121
Bloor - St. Clarens

$4.900 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis narnos, nepereinami kamba
riai, 2 modernios virtuvės, alyva ap
šildomas, vieta garažui. ,

Roncesvalles - Marion

$16.800, 8 kambarių mūrinis namas, 
alyva apšildomas, 2 moderniškos vir
tuvės, prie pat Roncesvalles, puikus 
pajamų namas.

Bloor - Windermere
$17.600, 6 kambarių atskiras mūri
nis namas, kvadratinis planas, alyvos 
apšildymas, 2 modernios virtuvės, ga
ražas, prie pat Blodr.

High Park
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, moderni virtuvė, alyva 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 įmokė/imui.

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Joseph A. PE/1ERS Ltd.
RE ALTO R S 

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

St. Clair - Oakwood 
$8.000 įmokėti, trijų atskirų butų, 16 
kambarių, atskiros gero mūro namas. 
$26.000 pilna kaina. Idealu invėsto- 
ciiai.

St. Clair - Dufferin 
$4.000 įmokėti, atskiras gero mūro 
6 kambarių namas. Vandens ir alyvos 
šildymas, garažas, vienas atviros mor- 
gičius 10-čiai metų.

Christie - Bloor
$900 įmokėti, 6 kambariai, 2 virtu
vės, alyvos šildymas, garažas.

TELEFONAS LE. 2-3321
High Park - Bloor

$6.000 įmokėti. 9 gambariu atskiros 
namas, 2 virtuvės, vandens ir alyvos 
šildymas, garažas.

• -s • .

Dovcrcourt - College
$7.000 įmokėti. Atskiros 1 1 kamba
rių narnos, 3 virtuvės, 2 vonios, ga
ražas ir privatus įvažiavimas.

Bloor - College 
$4.000 įmokėti, 7 kambariai, 2 virtu
vės, alyva Šildomos namas, garažas.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:
B. MARIJOŠIUS

Įstaigos tel. . Namų tol
LE. 2-33Ž1 RO. 2-5543

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo I 
parduodant nuosavybę, kaip tik čio, 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 išs<mokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir ogentoms ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant or parduodant nomus ir biznius.

A. MCKWS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Namų td. WA. 1-7672 Namų td. EM. 4-9641 Namų td. RO. 7-1948

—----------- 6.0W1 y. MORRIS

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.



V. VA SI S
REAL

— Och. žinai, kaimynė nusi
pirko lygiai tokią pat skrybėlę

Pigesnė išeitis
— Kodpl tu, brangioji, tokia

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

‘ J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
■........... ■ i... r l. į. i ........ .............  a ■■ . .............u.... i, _ n,

872 Bloor St W.
kiMMiymede • Annette St., 6 didelių 
kambarių, atskiras mūrinis namas, 
olyvo Šildomos, privatus jvožiavjmos, 
$5.000 Įmokėti/

St. Cleir - Bathurst, mūrinis 2-jų bu
tų po 4 kambarius narnos, 2 moder
nios virtuvės, vandeniu alyva šildo
mos, prašomo kaina $19.80(1

ESTATE
Telefonas LE. 1-4605

I
 Geoffrey • RoncesvoHes Avė., 8 kam- 

barių, per 3 augštus, kvadratinis pia
nas, vandeniu alyva apšildomas, gara
žas. Lobai geras pirkinys, reikalingas 
didesnis įmokėjimas.
High Perk rajone turime keletą naujų 
pastatų investavimui, kaip Tripieksų 
Fourpleksų, Sixpleksu, ^Eightpleksų ir 
didesnių, Įvairios kainos ir j mokėjimo i.

i

9 PUSL

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas St. W. ■ ■ Tel. LE. 1-5688

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. 
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.

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

Sav. V. BLOCKIS

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 QUEEN ST. W. (įirie Sunnyside)

~ Telefonas LE. 5-6686

Kurie laikraščiai geresni
' Vienas sovietų puskarininkis ___

Maskvoje paklaustas, ' kuriuos liūdna? — klausia vyras žmoną, 
laikraščius jis labiausiai verti
na, atsakė: ___

— Pravda, be abejonės, yra ge- kaip mano.
riausiae. Toliau seka Izvestii ir 
Krasnaja Zvezda. Visi kiti yra 
maždaug vienodi. Varšuvos, Pra
hos ir Berlyno laikraščiai mūsų 
laikraščiams toli negali prilygti.

— Ar tamsta skaitai ir lenkiš
kus, čekiškus bei vokiškus laik
raščius? — pasiteiravo žumalis-" 
tas, nustebintas tokiomis plačio
mis puskarininkio žiniomis.

— Skaitau?! Aš ne apie skai
tymą kalbu. Mes popierį naudo
jam cigaretėm susisukti. Šiuo 
atžvilgiu Pravda yra geriausia. 
Aš visus išbandžiau ir dauguma 
tuoj aus sprogsta...

Aišku supyktų
Policininkas pliaže jauną ’mer

gaitę perspėja, kad jos maudy
mosi kostiumas nepadorus.

— Ką pasakytų tamstos moti
na, pamačiusi- su šituo kostiumu.
f — Be abejo ji supyktų, nes tai 

jos pačios kostiumas, o aš pasi
ėmiau nesiklausus.

Praktiškas
— Tamstos sūnus žadėjo būti 

akių gydytoju, o išėjo dantų gy
dytoju.
■-— Tai paprasta kalkuliacija. 
Akių žmogus teturi tik dvi, o 
dantų net 32.

— Tai, turbūt, nori, kad nu- 
' pirkčiau kitą?

— Aš nenoriu tavęs įtikinėti/ 
bet visi mano, kad pigiau nusi
pirkti skrybėlę, kaip persikelti 
į kitą miesto kraštą...

Iki pasimatymo danguje
Viena ponia telefonu užsako 

vainiką savo mirusiam dėdei. |
v- Ką užrašyti ant kaspino? — 

pasiteirauja gėlininkas. j
— Parašykite: “Iki pasimaty-. 

mo!” — atsakė ponia, o kiek luk
telėjusi pridėjo. — Parašykit 
“Iki pasimatymo danguje!”, jei
gu dar yra vietos. į

Sekančią dieną prie karsto bu
vo vainikas su užrašu ant kaspi
no: “Iki pasimatymo danguje, 
jeigu dar yra vietos!”... i

Dr. A. Užuplenė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ 

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roncosval-
k - Dundas St./. Tel. LE. S-1941.

Kabineto telefonas LE. 5-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiad. 2-4 vai. p.p., ont- 
rod., kėtvirtod., penktad. 6-8 v. v., 
šeštod. 10-11 vai.

Dr. M. Kosowski
Moterų ligos, 

gimdyvių pagalba, 
nevaisingumo gydymas.

611 Bloor St. W.
Palmerston gt. kampas.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.

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

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.

................................................— ... .i........................................................ ........

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

KAI
PLANUOJATE 
IŠSIIMTI GYVYBĖS

• DRAUDIMĄ 
ARBA PENSIJOS 
PLANĄ, 
KREIPKITĖS Į 
VIENINTELĮ 
LIETUVI ATSTOVĄ

Paieškojimai
Jončio Antano ieško motina, 

gyvenaiti Lietuvoje, Svėdasų v., 
Sliepsiškio k. Taip pat yra daug 
laiškų. Rašyti: J. Bajoraitis, 30 
Albermarle Ave., Hamilton, Ont. 
Canada.

Domicėlės Petronytės - Šeškie- 
nės, gyvenančios Kanadoje, o gal 
jau JAV, ieško Kazė Misiūnaitė - 
Gibavičienė. Prašau atsiliepti pa
čią ar žinančius jos adresą pra
nešti šiuo adresu: J. Samulis, 63 
Appleton Ave., Toronto 10, Ont. 
Canada.

Murauskas - Muraitis Antanas, 
kilęs iš Alytaus apskr., Simno v., 

; Obelytės-Pranavičių kaimo, ieš- '

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

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

Pritaiko okimus visiems aklų defek- 
nm tttiria jkių nervus, kurie dai

nai sukelia galvos skaudėj i mg ir nėr- 
vingumg. Kalba slavų kolbomis, 
470 College St. W. Toronto

Telef. WA. 1-3924
-..x- .............. ,,, ........ .

ir

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS OKULISTĖS

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

TORONTO

WA. 3-2003

0.0

Member of the Life Underwriters 
Associotion.

Mac Gregor, Man.
Mirė ’ seniausia moteris mūsų Jaunoji atrodę kaip angelas 

kolonijoje. Tai Žilinskienė sulau
kusi 87 m. amžiaus. Tai pionie
rė šitos kolonijos. Aš tikiu, kad, 
‘ei ne Žilinskai, tai gal nebūtų 
čia užkliuvęs nė vienas- lietuvis.

Tai buvo linksmo būdo mote
ris. Kad ir senyvo amžiaus, bet 
dar labai judri. Turėjo gerą at
mintį ir dar pašokdavo. Taip pat 
domėjosi kolonijos naujienom ir 
iaug žinojo.

Nors jos gyvenimas buvo var
gingas, bet dar mirti nenorėjo 
ir negalvojo. Dėl senatvės gal 
dar būtų nemirus, jei ne širdies 
oriepuolis. Paskutiniu laiku gy-
eno Winnipege, bet' pavasariui 

.sausus dar žadėjo grįžti į farmą.
Paliko vyrą Žilinską ir dvi 

anūkes Kanadoje, o tris Vokie
tijoje.

Ilsėkis, miela senute, šioj ly
gumų Kanados žemelėj, kuri vi
sus lygiai priima be skirtumo

O. tau, Juozai, gili užuojauta i nuo Šaut Ste. Marie 150‘mylių,
nuo visos kolonijos. Taip pat už- . . -.
jaučiame ir anūkes. duk+terb bet mekad neap-

. . ,. .. , . y, | lanko motinos, As čia nesiimsiu
Apsivedė p. Žemaituke su Bu- (ar teįsinti bet pavyzdys 

gaiLskių sunum^ sukurdami lie
tuvišką šeimą.

vestuvių drabužiuose. Vestuvės 
buvo tėvų namuose — tikros lie
tuviškos, stalai lūžo nuo valgių 
ir gėrimo. Gal dėl to, kad dukre
lė buvo vienturtė. Visi kaimynai 
ir tolimesni buvo sukviesti. Bet 
didžiausį įspūdį padarė ponų Bu- 
gailįškiu atsiustas aparatas su A Jakimavič-ui _ 49 parkdale 
įkalbėtu filmu. P. Bugaihskio 
gražūs ir nuoširdūs sveikinimai 
ne vienam ir ašarėlę išspaudė. 
Taip pat seserų ir brolių daug 
sveikinimų ir sesers malda dėi 
Dievo palaimos tikrai visus su
žavėjo. X ■

Jaunieji Bugailiškiai nemano 
apsigyventi Manitoboj. Atrodo, §a“ tautos ronuui. ,. . .J kad skris į Ontario, kir. ju ma-\ velkl(us 1,e‘u"į
nvmu, švelnesnis klnnatas ir B-, ]įmo'‘.unas J»««“ 
dauį savųjų laukia. l aP“0 /ls Tk?a

DSu? laimės nuo mūsų visos1 "nkd=™ TB ^kas. Jam aplet- 
kolonijos kurti lietuviška šeima.'dus tas Pare,§as as 0W‘

Taip pat reikia priminti ir ne-, p ’ tnrnnnM 'lara^vsiu kain' laiminga šeima. Tai Matjošaitie-Į vabar turuputi parašysiu Kaip 
I nė. jau netoli 20 metų nekų ligų atrodo W??a lr ]0S J,etUV‘X^;
1 ’ - - - - Į venimas. Wawa randasi į pietus
Ita likimui. Ji turi vyra ir suau- Įlltxv 1U.V i- - - gvventoiu yra tik apie 3.000.i- I J A . .

komsa tėvų, iš Lietuvos. Atsiliep
ti ar žinantieji apie jį pranešti:

Rd., Toronto 3. Ont. •

VVAWA, Ont.
Kaip kasmet, taip ir šiemet 

, mūsų mažasis lietuvių būrelis 
nn Wawoj nutarė paaukoti kiek kas 

gali Tautos Fondui. j
Buvęs mūsų veiklus lietuvis

International Correspondence Schools
Canadian Limited

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

labai prastas ir apgailėtinas.
Žiema, labai graži, jau baigia

si ir rodosi pavasario ženklai. 
Lietuvoje laukdavome pasiro
dančios pempės, o čia laukiame 
varnų apreiškiant pavasarį. Bet 
šiemet pasirodė atvirkščiai — 
parskrido varnėnai, kaip čia va
dina black bird, pranešdami pa
vasari. Julė.

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

prekyba, high school programa ir kt.

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

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

Varšuva. — Lenkijos ir Sovie
tų Sąj. sutartimi galutinis repat
riacijos terminas numatytas 1958 
m. rugsėjo 30 d. Kadangi Sov. 
Rusijoje tebėra keletas šimtų 
tūkstančių lenkų, o grąžinama 
oer mėnesi vidutiniškai. apie 
8.000, tai keliamas klausimas ter
miną prailginti.

: PIGIAUSI

siuntiniai

Lietuviškas 
suknelių salionas 

(siuvykla)

Vestuvinės, balinės -ir kitos suknelės 
pagal užsakymų. Priimame ir pataisy
mus.

MADAME ANELE 
DESIGNER 

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

Savininkė ANELĖ ŠLEKIENĖ

Priėmimo valandos: nuo 9-12 Ir nuo 
2-9 vol. vok. (pagal susitarimg).

Ropinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Yakarats ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Br. BUKOWSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKTORIA 
BUKOWSKA, R.O.

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

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

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

Advokatas — Notaras

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

100 Adelaide St. W.
Boom 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

$14.75
$23.20

Į LIETUVĄ
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Štai mūsų 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.

LEO SIGN SERVICE

. -- ------- J
Daugumą sudaro naujai atvykę! 
iš Europos imigrantai ir tik mažą 
dalį sudaro lietuviai, kurie la
bai gražiai įsikūrę. Vedusių šei
mą čia gyvena tik 6 ir 7 vien
gungiai, jie gyvena bendrabu-1 
ty, kuris priklauso AOP kasyk
loms. Visi lietuviai dirba rūdos 
kasykloje ir palyginus labai ge
rai uždirba. Visi vedusieji turi 
įsigiję namus, o viengungiai au
tomobilius. Tenka dar paminėti, 
kad turime ir viena lietuvi biz
nierių P. L. Armalių, kuris turi 
gražią laikrodžių krautuvę, o 
taip pat taiso laikrodžius.

Nuo Wawos 15 mylių į vaka
rus randasi mažutis miestelis, i 
kur gyvena trys lietuviai. Juos 
aš taip pat aplankiau su aukų 
lapu. Nuvykęs radau senesnių 
laikų imigrantą Joną Paliulį, ku
ris turi labai gražų hotelį ir pasi
turinčiai gyvena. Jis, supratęs 
Tautos Fondo reikalus, paaukojo 
$30 ir du likusieji lietuviai P. M. 
Kairvs ir V. Minauskas po $19. 
M. Kairys jau dešimti metai dir
ba geležinkelių kompanijoje kaip 
traukinių inspektorius, o V. Mi
nauskas prie Hack Jancktion 
ežero turi dvi nuosavas vilas, ku
riose vasaros laiku lietuviai 
linksmai praleidžia laiką.

Iš viso TF yra surinkta $111. 
Ta suma lai būna visom lietuvių 
kolonijom Kanadoje pavyzdys iri 
įrodymas, kaip toks mažas, bet 
vieningas būrelis supranta tėvy-’ 
nės išlaisvinimo reikalus.

Aukojo: $30 — J. Paliulis; po 
$10 — V. Minauskas, M. ir U. 
Kairys, J. Žilys, L. Banelis; po $5 
— V. Metrikas. L. Armalis, J. i 
Vinslovas, V. Mickus, J. Olo-: 
šauskas, B. Jacka; $3 — P. Gra
šys; po $2 — O. Grašys, A. Be- 
kintis. M. Sawenko — ukrainie
tis; po $1 — E. Laikops — latvis, 
Špringas Hugo — vokietis.

J. Vinslovas, TF įgaliot.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT

Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neon iškabų valymas. 
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

31 A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

DĖMESIO!
• TAISAU VISŲ RŪŠIŲ

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto.

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir ooltoms. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. žemiausios kainos. .

1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT. 
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordamatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, 
suionkstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 

/Įvažiavimas iš Gecrry Ave^/
Sav. V. DUNDYS '

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

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

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

>

j Garantuoti siunti-
niai į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėlį ar prc*/kite mūsų kainoraščio 
paštu. .

būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

A. STANČIKĄ 3, ta<Ss National Ra
dio Institute r< no >• • vizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir qrnfinami į na
mus veltui. Darbas dalys garan
tuotos. ' ' . '
Skambinti telef. I E. 1-1602.

STANLEY ShuL STORE
Augščiausios rūšies moterų, vo<kų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—LEE
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 APDRAUSTI AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W.
Toronto, Ont Telefonas LE. 2-8723.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS 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 pataisom bei aptrauktam 
senus. Didelis pasirinkimas Įvairių 

medžiagų.
Telefonas HO. 3-5493

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

P. ŠALNA 
LIETUVIS MATININKAS 

(Ontario Land Surveyor) 
ATIDARĖ MATAVIMO ĮSTAIGĄ

Legalus rubežių nustatymas. Subdivi
sions. Morgičių planai ir t.t.

95 Mill Rd., Yongehurst P.O., Ont. 
Telefonas TU. 4-3988 

Richmond Hill

DĖMESIO!

Tel. RO. 6-4063

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

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

VEIKIA 24 VALANDAS.televizijos ir radio aparatus
* DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

J. STANIONIS
115 MONTROŠE AVĖ. TELEF. LE. 1-5142

Susitikite Lenki joj 
su savo glMnMh 

. gyvenončiois . aribd lrtllhdlėli'’'

Nuvykti galimo laivo SW
mėnesį. Nescroniniu Tėiku tiwolai- 
aos, + •^•.7:.į.r

| 'tifejisoitįkite.;.: vietos' pigiausiai h

? FOUR SEASGHS
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TORONTO. Ont.
' Šv. Jono Kr. parapijos Junios 
į —Verbų šventinimas Verbų 
sekmadienį įvyks 10 min. prieš 
vienuoliktosios vai. pamaldas. 
Šią savaitę vyksta par. rekolek
cijos: rytais 9 vai. ir vakarais 
7.30 vai. Jas veda kun. Albinas 
Bpurgis, MIC. Susikaupimas 
baigiamas tradiciniu didingu 
Verbų sekmadienio religiniu 
koncertu.

— Daugumai bažnyčią lankan
čiųjų pageidaujant Prisikėlimas 
jš vidurnakčio atkeliamas į Vely
kų rytą. Smulki Didž. Savaitės 
pamaldų tvarka bus paskelbta 
sekančią savaitę.

— Su pasisekimu praėjo socia
linių klausimų vakaras, kurio 
netu pranešimus padarė Sof. 
Butkevičienė, Regina Kulienė ir 
<az. , Manglicas, pirmininkau
jant kom. nariui Pr. Kvedarui. 
Referentams gili parapijos padė
ta. Iškeltos aktualios mintys so
cialiniais klausimais bus pateik
tos spaudoje, o socialiniais rei
kalais nuolatinis biuras artimo
je ateityje sudaromas prie pa
rapijos.
* —Praėjusią savaitę įvykusia- 
ne par. parengimų sekcijos po
sėdyje aptarta parapijos 30 metų 
sikūrimo minėjimas. Pasitarime 
ialyvavęs gražus būrelis moterų 
Pasiskirstė pareigomis sukaktų
jų banketui paruošti. Nutarta 
ūsas lietuvių organizacijas ir 
Sambūrius pakviesti j šventę.

— Parapijos moterų - motinų, 
niciatyva, globojant par. kuni
gams, įsteigtas mažųjų (iki aš- 
tūonerių metų), būrelis, kiurio 
ikslas sekmadieniais po 12 vai. 
Pamaldų par. salėje, globojant 
notinoms, ruošti pobūvius: pa
žaisti, deklamuoti ir kitokias ma
žiems taikomas programas.
. — Ši šeštadienį 8.20 vai. ryto 

orie abiejų altorių gedulingos 
pamaldos už a.a. inž. Alfonso Ba
rausko vėlę ir kitus Barauskų 
Šeimos mirusius. . V

-Didžiosios-7 savaitės metu 
vyks pagrindinis bažnyčios va- 
ymas. Talkininkai, kurie valan- 
lėlę ar kitą galėtų prisidėti prie 
iventovės atnaujinimo, malonė
kite pranešti klebonijoje. ų

Prisikėlimo parapijos žinios
— Speciali rekolekcijų konfe

rencija vyriškam jaunimui, maž
daug nuo 15 metų amžiaus, bus 
laikoma šį penktadienį 6 vai. v. 
Po konferencijos klausoma išpa
žinčių. Šeštadienį 4 vai. p.p. spe
cialus kinas vaikams Prisikėlimo 
salėje veltui, o po kino bažny
čioje trumpas rekolekcijų pa
moksliukas ir vaikų (berniukų ir 
mergaičių kartu) išpažintis. Ver
bų sekmadienį po 10 vai. Mišių, 
nėr kurias bus bendra jaunimo ir 
vaikų Komunija, vyresniųjų ber
niukų nuo 15 m. amžiaus agapė 
ir susirinkimas muzikos studijo
je, o jaunesniųjų berniukų ir 

.mergaičių pusryčiai kavinės pa
talpose.

— Ateinančią savaitę, kovo 31 
—balandžio 2 d.d., lankysime pa
rapijiečius sekančiose gatvėse: 
Runnymede Rd., Maplewood 
Ave., Beresford Ave., Lavinia 
Ave.. Ellis Pk. Rd., Windermere 
Ave., Willard Ave., Jane St, 
Mayfield Ave.,' Armadale Ave., 
Morningside Ave., South Kings- 
way Dr., Humberside Rd., Thorn 
hill Ave., Brumell Ave., Har
shaw Ave., Old Mill Dr., Gooch 
Ave.. Riverside Cr., Huntington 
Cr., Van Stassen Blvd., Skylark 
Rd., Varsity Rd., Magwood 
Court, Raymond Ave., Colbeck 
St. ir Evans Ave.

— Tikinčiųjų patogumui di
džiosios savaitės pamaldos Pri
sikėlimo bažnyčioje bus laiko
mos ne rytais, bet vakare. Ket
virtadienį, kuris vaizduoja Kris
taus paskutinę Vakarienę su 
apaštalais ir šv. Eucharistijos 
isteigimą. pamaldos prasidės 7.30 
vai. vak. Didįjį Penktadienį, vaiz 
duojantį Kristaus mirtį ant Kal
varijos kalno, 3 vai. p.p. mūsų 
bažnyčioj bus vaikščiojami Kry
žiaus keliai, o Kristaus kančios 
prisiminimo pamaldos laikomos
7.30 vai. vak. Didžiojo Šeštadie
nio pamaldos prasidės 10.30 vai. 
naktį, o Prisikėlimo Mišios ly
giai 12 vai. vidurnaktį.

— Trečiadienį, kovo 26 d., po
10.30 vai. Mišių, iš mūsų bažny
čios į šv. Kryžiaus kapines buvo 
palaidotas 47 m. amžiaus Marty
nas Kuodys.

Mielam prieteliui

A. A. RAPOLUI ŽULIUI mirus

liūdinčius seserį, brolį ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

me

Ina, Ada ir Ignas Tamošiūnai.
’ • ■ i

Seserį Bronę Zulytę ir brolį Praną Žulį su šeima

A. A. RAPOLUI ŽULIUI netikėtai mirus

nuoširdžiai užjaučia
Jurgis Račys.

Širdingai užjaučiame netekus mylimo brolio ir sūnaus
A. A. RAPOLO ŽULIO

Bronę Žulytę, Pr. ir Al. Žulių šeimą ir tėvelius bei gimines 
Lietuvoje

M. V. Jonynai,
M. M. Žaliauskai.

Mieliems Bronei Žulytei ir Pranui Žuliui su šeima jų 
brangiam broliui

A. A. RAPOLUI ŽULIUI mirus
nuoširdžią užuojautą reiškia

G. Saimininkaitė,
A. J. Lukošiūnai.

DIRVA1ČIUI JONUI ir jo šeimai, 

mirus jo motinai Lietuvoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

L. E. A. Krakauskai.

■MBMBMMBffES' ..... ......

Mielus Elytę ir Juozą Dvilaičius, staiga mirus Austra
lijoje jos sesutei ,

A. t A. ZITAI KALAD1ENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame

A. J. Lukošiūnai,
G. Saimininkaitė.

Ponią Pikturnienę, mielus Aleksandrą ir inž. Praną Raz- 
gaičius ir kitus artimuosius skausmo valandoje, vyrui - tė
veliui

A. A. ANTANUI PIKTURNAI mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

I. E. Daniliūnai.

Vyskupo Kaz. Paltaroko 
minėjimas

Didžiojo Lietuvos veterano 
vysk. Kazimiero Paltaroko vie-1 
šas minėjimas įvyks šį sekmadie
ni, kovo 30 d., 4 vai. p.p. punktu
aliai, šv. Jono Kr. parap. salėje. 
Paskaita apie velionį — kun. 
dr. J. Gutausko, po to asmeniniai 
prisiminimai iš Ekscelencijos gy
venimo: St. Grigaitienės, J. Ma
tulionio ir St. Banelio. Po minė
jimo par. bažnyčioje religinės 
muzikos ir giesmių koncertas. 
Minėjimą rengia KLK Federaci
jos Toronto skyrius.

Minėjimas viešas ir visa Toron 
to liet, visuomenė maloniai kvie
čiama gausiai atsilankyti. Minė
jimo išvakarėse per liet, radio 
valandėlę apie vysk. Paltaroką 
žodį tars kun. A. Spurgis.

Mokytojų Dienos 
įvyks balandžio 12 ir 13 d.d. To
ronte Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje.

Registracija balandžio 12 d. 10 
vai. ten pat.

Prašome visus šeštad. mokyk
lų bei Augšt. Lituanistinių kur
sų vedėjus ir mokytojus paruoš
ti pranešimą apie savo vedamos 
mokyklos padėtį.

Prieš atvyksįant į Mokytojų 
Dienas, kiekvienas mokyklos ve
dėjas sušaukia bendrą posėdį 
mokytojų bei tėvų komiteto Ka
nados lietuviškos mokyklos re
formos bei mokyklos ateities 
klausimui apsvarstyti.

Paskaitą Mokytojų dienų metu 
skaitys pedagogas Antanas Rin- 
kūnas tema: Lituanistinės mo
kyklos reforma ir antrą paskaitą 
“Kanados pradžios mokyklos 
metodiniai klausimai” skaitys 
mokytojas P. Balčiūnas, dabar 
dirbąs Holy Family mokykloje 
Toronte.

Apie dalyvavimą Mokytojų 
dienose prašome pranešti KLB 
Kultūros Fondo švietimo skyriui 
iš anksto.

KLB KF Švietimo skyrius.

Dainos grupės susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, ko
vo, 30 d., 3 vai. p.p. pas nares Nor
kienę ir Matulevičienę, 203 Paci
fic Ave., tel. RO. 7-6247.

Valdyba.
Žurn. H. Žemelis

šį sekmadienį, kovo 30 d. 3 vai. 
p.p. T. Liet. Namų didžiojoje sa
lėje skaitys paskaitą “JAV ir 
So v. Rusijos karinių jėgų paly
ginimas ir kas toliau”. Po pa
skaitos klausimai ir diskusijos. 
Kviečiami visi dalyvauti. Rengia 
LRS Toronto skyrius.

Velykų Bobutė atvažiuoja 
į Prisikėlimo parapijos salę at
velykio sekmadienį, balandžio 
13 d. 3 vai. p.p. Velykų Bobutė 
tikisi, kad visi vaikučiai bus pa
sipuošę su maskaradiniais rūbe
liais. Geroji Bobutė atvažiuoja 
su pilnu vežimu lauktuvių. Įdo
miausiems trims kostiumams ji 
įteiks vertingas premijas. Tad, 
visi vaikučiai balandžio 13 d. ei
na į Prisikėlimo parapijos salę 
išlalmingai sutikti atkeliaujan
čią Velykų Bobutę.

A. A. Rapolas Žulys
Kovo 22 d., šeštadienio popie

tę, sesers namuose nuo širdies 
smūgio mirė a.a. Rapolas Žulys, 
54 m. Tremtyje gyveno Freibur- 
ge, o Kanadoje — Toronte. Ve
lionis kilimo uteniškis. Nepri
klausomoje Lietuvoje kurį laiką 
mokytojavo pradžios mokyklo
je, vėliau darbavosi prekybinėje 
srityje Kaune, o paskutiniuoju 
laiku, Toronte, namų pardavimo 
firmose. Velionis pasižymėjo sa
vo ramiu būdu, ir dėl to visų bu
vo gerbiamas. Palaidotas antra
dienį iš šv. Jono Kr. liet, bažny
čios Toronto Park Lawn kapi
nėse.

A.A. Martynas Kuodys
Po sunkios ligos pereitą šeš

tadienį, kovo 22 d., 5.30 vai. p.p., 
Toronto General Hospital mirė 
Martynas Kuodys. Jo kūnas pa
šarvotas pas Ryan ir Odette lai
dotuvių direktorių. 1498 Dundas 
St. W. prie Dufferin St. Laido-1 
lamas šį trečiadieni, kovo 26 d..-. 
10.30 vai. ryta' iš Prisikėlimo 
•jaraniios bažnyčios.

Velionis išgyveno Kanadoje 9 
metus. Visą laika dirbo tabako! 
faunose prie Tillsonburg, Ont. 
Buvo nevedęs. Gimęs 1911 m. 
spalio 16 d. Pavenčio km.. Viekš
nių v.. Lietuvoje. Artimu rimi
nių Kanadoje neturėjo. Lietuvo
je paliko motiną ir seserį. A.K.1

Ligonių sąrašai
Toronto Liet. Caritas prašo vi-j 

sus tautiečius per liet, parapijas 
ar tiesioginiai per Caritas narius 
užregistruoti Toronte ir apylin-! 
kėse sergančius liet, ligonius Ve-j 
lykų švenčių proga juos aplan-: 
kyti. Jei kas žinotų medžiaginiai t 
skurstančių mūsų tautiečių, pra-j 
somi pranešti Caritas pirm. J. Į 
Valiuliui, tel. LE. 3-6492 arba 
šv. Jono Kr. klebonijoje iki Ver
bų sekmadienio. Skatintinas pa- 
protvs. kad liet, organizacijos, 
ypač jaunimo, taip pat įsijungtų 
į velykinį ligonių lankymą. Li
gonių adresai gaunami liet, para
pijų klebonijose ir Carite.

VERBŲ SEKMADIENI 5 vai. p.p.
Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje įvyks 

tradicinis religinės muzikos ir giesmių

VELYKINIS KONCERTAS
Programoje dalyvauja: J. UUSTIKAITĖ, S. MAŠALAITĖ, A. 
SČEPAVIČIENE, V. 2EMELYTĖ, V. BIGAUSKAS. B. MARI- 
JOŠIUS, V. VERIKAITIS; smuiku Stp. KAIRYS; šv. Jono Kr. 

parapijos choras, vadov. muz. St. Gailevičiaus.
Išpildoma klasinės muzikos ir giesmių kūriniai: solo, duetai, trio.

Visi Toronto lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti

TORONTO MENDELSSOHNO CHORAS
Diriguojamas FREDERICK SILVESTER

, išpildys Oratoriją

Kristaus kančia pagal šv. Matą
Balandžio 2 d., trečiadienį,.8 vai. vak. punktualiai

Bilietai po $1.50, $2, $2.50, $3 jau parduodami. •

J. Tumo - Vaižganto mirties 
minėjimą ruošia LST Korp! Neo- 
Lithuania balandžio 20 d. 4 vai. 
p.p. T. Lietuvių Namuose.
JAV ir KLB Kraštų Valdybos 

bendrai posėdžiavo pereitą šeš
tadienį, kovo 2 d., Toronte p. V. 
Meilaus bute. Iš JAV buvo at
vykę Kr. Vald. pirm. Barzdukas 
ir 3 nariai: Malėnas, Mikulskis 
ir Nasvytis.

Buvo apsvarstyta visa eilė abi 
LB liečiančių klausimų. Tarp 
kitko svarstyta PLB Seimo pro
grama. Priimtas maždaug Kana
dos LB Kr. Valdybos paruoštas 
projektas. Sutarta, kad 1959 m. 
kartu su Lietuvių Dienomis KL 
B-nė suruoš bendrą tautinių šo
kių šventę, o 1961 m. JAV LB Či
kagoje suruoš II Dainų šventę.

Abiejų Kraštų Valdybų pažiū
ros pasirodo labai skiriasi Kultū
ros Fondo klausimu. Kai kana
diečiai stovi už sukūrimą KF pa
sauliniu mastu, amerikiečiai ma
no, kad tokis KF nebūtinas. Pa
galiau sutarta, kad šį klausimą 
dar pastudijuos kanadiečiai ir 
pasiūlymus pateiks pačiam sei
mui. ■ - ‘

PLB Seimo meninę programą 
išpildys greičiausiai 4 chorai: 
Čiurlionio, Dainavos, Pirmyn ir 
Varpo. Žinoma, ir solistai.

Draugiška arbatėlė , 
pagerbti kandidatui į parlamen
tą A. Maloney ruošiama šį penk
tadienį, kovo 28 d., 8.30 vai. vak. 
šv. Kazimiero bažnyčios salėje, 
156 Roncesvalles Avė. Kviečiami 
dalyvauti visi lietuviai.

Dr. J. Kucherepa,
High Parko rinkiminės apylin
kės kandidatas į parlamentą yra 
imigrantų tėvų sūnus, gimęs 
Kanadoj ė. Ba igęs universitetines 
studijas, jis 11 metų tarnavo sa
vajai bendruomenei kaip gydy
tojas taip pat High Park apylin
kėje ir eilę metų buvo miesto 
tarybos narys. Dr. J. Kucherepa 
gerai supranta naujųjų ateivių 
problemas. Jis buvo pirmasis, 
kuris parlamente iškėlė senatvės 
pensijos padidinimo, taip pat 
laukimo perijodo sumažinimo 
nuo 20 iki 10 metų klausimus.

(skelb.)

T. Liet. Namams pereitą sek
madienį IODE atstovės, vado
vaujant Mrs. Douglas Jennings, 
įteikė dovaną J.D. Karalienės 
paveikslą. Ta proga TLN vado
vybė surengė arbatėlę, kurioje 
dalyvavo tą dieną vykusio ŠF 
koncerto programos dalyviai. Į 
koncertą buvo pakviesta ir atsi
lankė per 40 IODE organizacijos 
narių ir bičiulių, kurių didelė 
dalis atėjo ir į arbatėlę. Ta pro
ga buvo pasakyta keletas kalbų. 
Iš lietuvių kalbėjo Kr. Valdybos 
pirm. V. Meilus ir LN vald. pirm. 
J. Strazdas. Vakarui vadovavo J. 
R. Simanav č us.

DĖMESIO!

MONTREAL. One.
DLK Vytauto Lietuvių Klubas būna kiekvieno mėnesio pirmą 

kovo 16 d. šėrininkų susirinki- sekmadienį 2 vai. p.p. Pr.R. 
me padarė svarbų nutarimą — Birutė Vaitkūnaitė šį šeštadie- 

, atidaryti naujų šėrų pardavimą nį, kovo 29 d., šoks Liet. Studen- 
; Šėrų pardavimas buvo sustabdy- tų Santaros Čikagos skyriaus 
tas jau beveik dešimts metų ir ruošiamame išraiškos šokio ir

j per tai naujų klubo narių pri- poezijos vakare Jaunimo centre.

Pijanistė Angelika Matukaitė 
baigusi Ontario konservatoriją ir

ėmimas. Dabartinis nutarimas 
priimtas 335 balsais prieš 64, tai- 
<*i labai didele balsų dauguma. 
Daugiausiai nuopelnų už šio toli 
siekiančio nutarimo pravedimą 
‘enka dabartinei klubo vadovy
bei, o ypač jos pirm. J. Skinkiui. 
Dabar ne tik klubo Pašalpinės 
nariams, kurių yra apie 1.200, 
bet ir visiems kitiems geros va
lios lietuviams kelias atviras į 
seniausią lietuvių organizaciją 
Montrealyje.

Vienas klubo šėras kainuoja 
'25. Vienas asmuo negali pirkti 
daugiau kaip 6 šėrus. Klubas tu- 
•i savo namus 2159 St. Catheri
ne Street East, kuriuose yra ka
vinė su alumi ir kitais spiriti
niais gėrirnais. Rūsyje yra salė 
susirinkimams ir pobūviams, o 
antrame augšte — gyvenami bu
tai. Kasmet klubas išmoka divi- 

Idendus už šėrus, normaliai apie
klases, prieš mėnesį išvyko į JAV 
ir įstojo į Nekalto Prasidėjo Se
serų vienuolyną Putname. Šv.

į Henrikas Nagys 
Liet. Studentų 
gos skyriaus ruošiamoje Gyvo
sios Lietuvybės popietėje Jauni
mo Centre skaitys paskaitą tema 
Klystkeliai, veidai ir kaukės — 
dvylika metų mūsų benamės 
prozos (1945-1957).

Šv. Kazimiero jubiliejinę šven
tę praeitą penktadienį 10.30 vai. 
vak. paminėjo CKAC galinga 
prancūzų radijo stotis, iškelda- 
dama kaip didelį lietuvį ir didį 
Katalikų Bažnyčios šventąjį. 
Kalbėjo kultūriniams reikalams 
stoties referentas žurnalistas p. 
Bourgois, Irena Lukoševičienė ir 
Tėvas J. Borevičius, SJ.

Šį pe-jktadienį AV bažnyčioje 
8 vai. vak. bus laikomos šventos 
Mišios.

“The Gazette” kovo 17 d. 
talpino torontiškio Pranio J
no laišką apie viršūnių konferen
ciją. Alšėnas cituoja Kanados 
min. pirm. J. Diefenbakerio žo
džius iš io kalbos Nova Scotia, 
kad susitikimas su rusais pagal 
i>> siūlomas sąlygas būtų tautų 
už geležinės uždangos išdavimas, 
cituoja Valst. sekr. J. F. Dulles 
ir savo vardu siūlo vakariečių 
politikams įsisąmoninti, kad 1) 
demokratijos turi atgauti dali
nai prarastą moralinę bei politi
nę vadovybę ir 2) kova tarp ver
gijos ir laisvės bus nulemta ne 
karinė jėga ar branduolinėmis 
Kombomis, bet ta galia, kuri lai
mės ir į savo pusę patrauks žmo
nių protus ir sielas.

a-

keta ir šiais metais).
Susidarius didesniam šėrų ka-

Kazimiero dieną ji gavo veliumą, pitalui klubas turi visas galimy- 
t.y. pradėjo postulantės gyveni-, ^es plėstis ir tapti tikrais Mont- 
mą. Po šešių mėnesių pradės realio Lietuvių Namais, kurių 
naujokyną. *" { problema vis tebėra neišspręsta.

Toronte Matukaitė turėjo savą • Mnrfntiamc 
pijano studiją.

Toronto gudai 
pereitą sekmadienį iškilmingai 
minėjo savo krašto nepriklauso
mybės paskelbimo 40 metų su
kaktį.

Gudijos nepriklausomybė bu
vo paskelbta 1918. III. 25 d. Mins 
ke. Tačiau, nespėjus laiku suor
ganizuoti savo kariuomenės, Gu
dija vėl greit atsidūrė rusų bol
ševikų valdžioje. Sovietų Sąj. ri
bose buvo sudaryta sovietinė gu
dų respublika, praktiškai esanti 
rusų valdžioje, o be to, ir ne visos 
gudiškos žemės į ją yra įjungtos.

Gudai išeiviai kovoja dėl savo 
krašto laisvės nuo pat 1918 m., 
tačiau kovoja ne vieningai, bet 
susiskaldę į dvi grupes. Dėl to ir 
Toronte buvo surengti net du 
šios sukakties minėjimai — vie
nas šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje 4.30 vai. p. p., o antras slo
vakų salėje 1407 Dundas St, W.

Iš Brazilijos pereitą savaitę į 
Torontą atvyko Aldona Gudana- 
viciūtė, buvusi veikli Sao Paulo 
lietuvių visuomenininke, dirbusi’ 
ateitininkų eilėse, buvusi Liet. 
Kat. Bendruomenės choro valdy
bos narė bei.vaidintoja. Ji žada 
pasilikti Toronte visam laikui] 
gyventi. j

Tuo pačiu laivu iš Brazilijos; 
išvyko ir kartu į Torontą atvyko ■ 
Genovaitė ir Boris Romanof su 
šeima. Genovaitės sesuo Regina 
jau keletą metų gyvena su vyru 
Toronte.

Norintiems tapti klubo šėri- 
ninkais. patartina jau dabar įsto
ti Klubo Pašalpinės D-jos na
riais, kadangi niekąs negali būti 
šėrininkų, kas nėra klubo pašal- 
pinėje. Geriausiai tatai padaryti 
Pašalpinės d-jos mėnesinio susi
rinkimo metu. Jos susirinkimai

Širdingoj dėkojame sol. V. Verikaičiui 
ir jo vadovaujamam kvartetui, paaukoju
siems savo laisvę sekmadienio popietę ir 
atlėkusiems lietuviškos programos dalj 
Pabaltijo Moterų Tarybos rengtos arba
tėles metu. Lietuvių Sekcija.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-mc 
augšte su baldais. Yra garažas. Tclcf. 
RO. 7-5652.

Išnuomojamas kambarys su baldais. 92 
Riverdale Ave. Tel. HO. 1-7968.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė, be 
baldų. Yra vieta mašinai. RO. 9-1732.

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.

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldu 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TbRONTO

DĖMESIO!

MAISTO PROBUKTy KRAUTUVĖ
1322 DUNDAS ST. W. TEL. LE. 4-1254

Tarp Rusholme Rd. ir Coolmine Rd.
Didžirusias prekių pasirinkimas, kaimiški lašiniai, kumpiai ir 

įvairiausias europietiškas ir kanadiškas maistas.
Pristatoma veltui į namus.

Savininkai: J. ADOMAITIS ir H. CHVEDUKAS.

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

Užsakymai priimami ir paštu.

ANGLIS ir ALYVĄ užsisakykite per 
MILNES FUEL OIL LTD., THE MIL- 
NES COAL CO.LTD., atstovą V. AUŠ
ROTĄ, tel. LE. 5-0527. Augščiausios 

kokybės alyva ir anglys.

Žvdai saugo šeštadienį
Didžiausias Izraelio popierio 

fabrikas dirbo ir šeštadieniais, 
tarp kitko gamindamas popierį 
religinėms žydų maldų kny
goms. Žvdų rabinai fabriką už 
tai iškeikė. Fabriko vadovybė 
nusilenkė ir paprašė iškeikimą 
atšaukti, pasižadėdama daugiau 
šeštadieniais nedirbti

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI: 
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEMĘ STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
DRAUDIMAS (VISU RŪŠIŲ), 

KREIPKITE 
DISTRICT ESTATE BROKERS 

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS 
Pirmoji Montrėoly Lietuvių Real Estate Įstaiga 

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

Apyvarta 1957 m. siekė $1.000.000,00.
D. N. BALTRUKONIS CR. 6-5075 V
F. YASUTIS LA. 2-7879 J
A. MARKEVIČIUS OR. 1-8951 E

LIESUNAITIS 
SKUČAS 
YAFFE — Sekretorė.

s

PO. 6-6719
RA. 2-6152

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve " L ITAS”

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. Norkcliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

BALSUOKITE Už
JOHN HUNTER

BALSUOKITE UŽ LIBERALUS 
SUGRĄŽINKITE ŪKINĘ GEROVĘ!

JOHN HUNTER
Liberalų kandidatas Parkdale apylinkėje

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


